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 ..احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني, وبعد 
فإن تربية األبناء هي أساس تكـوين املجتمـع الـصالح, والفعـال يف الـدنيا, 

هبـا وسبب لفوزهم يف اآلخرة بجنة اهللا عزوجل ورضوانه, وقد أمـر اهللا عزوجـل 
» ¬ ® ¯ ° ± I ³ ²: اآلباء واألمهـات يف قولـه تعـاىل

µ ´H@}áíŠznÛa@ZV{. 
وتربية األبناء هي املفتاح األساس لرتبية الطالب والناشـئة واملجتمـع, ومـن 
ًينجح يف تربية أبنائه سيكون مربيا ناجحا يف كل مكان حيـل فيـه, ودور يقـوم بـه,  ً

ًمدرسا, أو إماما, أو قريبا, أو صديقا ً ً ً. 
وعلينا أن نتعلم العلم الصحيح, وأن ": قال العالمة األلباين عن أمهية الرتبية

ا لن يكون دون تعلم , وهذ"نريب أنفسنا ومن يلوذ بنا الرتبية اإلسالمية الصحيحة
 .أصول الرتبية

ًوملا كانت احلاجة اليوم ماسة جدا لتعلم فنون الرتبيـة, واكتـساب مهاراهتـا, 
الدليل الذكي لآلباء واألمهات يف تربيـة "ة أن تقدم كتاب رأت جلنة الكلمة الطيب

 لتزويد اآلبـاء "عويةاملهارات الدنمية مرشوع ت" وذلك ضمن إصدارات "األبناء
واألمهات باملعارف, والعـادات, واالجتاهـات الرتبويـة النافعـة, للمـسامهة يف تكـوين 

 .جمتمع اإليامن, والعلم, والقوة, والعطاء
 مادة هذا الدليل أن تناسب غالب رشائـح األبنـاء ومـراحلهم, وروعي يف اختيار
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وتم املزج فيه بني عدة مدارس, ونظريات تربوية, وذلك لتقـديم دليـل شـامل وذكـي, 
 واإلرشـادات, ي, وتنـوع املـادة بـني اجلانـب النظـر−بـإذن اهللا− مجيع احلاجـات ييلب

 .والتطبيقات العملية
ي اختيارات من كتب الرتبيـة, مـع تـرصف, وننبه عىل أن كل مادة هذا الدليل, ه

قمت برتتيبها بطريقة تتكامل فيها املعلومات واملهارات, وسيتم اإلشارة , وحذف يسري
 . يف بداية كل نقل للمصدر

@ @

Ła@Ý×@æc@†ÔnÈãë@pbèßþaë@õbiïÜí@bà×@ÝîÛ†Ûa@òÈÛbİß@åß@æë†îÐnîZ 
 .قانه عىل مراحلالوالدان احلديثان سيقرآنه أكثر من مرة, ولكن سيطب −١
 .الوالدان املامرسان سيجدان فيه جوانب جديدة هيمهام تطويرها −٢
 . ة نظرية متكنه من نقل خربته إىل اآلخرينياملريب املحرتف سيكون له رؤية معرف −٣

 خاصـة شكر مجيع الذين قدموا يد العون إلنجـاح هـذا املـرشوعأويف اخلتام 
 الـذين  وأرجـو مـن أخـواين, يوسف صـايفاألخوين األستاذ أنور عليان واألستاذ

  .يطالعون هذا الكتاب عدم الرتدد يف إبداء آرائهم واقرتاحاهتم حوله
 

אא 
 

  



                                             

 

W

אאאא

(Q) 
 

كثر احلديث يف أيامنا هذه عن أمهية الرتبية يف إعداد الناشئة للعيش يف زمـان كثـري 
يات, متزايد التحديات, ويتم الرتكيز عىل نحو أخص عىل رضورة املتطلبات, كثري املغر

تدعيم الوظيفة الرتبوية لألرسة, بوصف البيت هو احلصن األخري الذي مـا زال ألهلـه 
وهذا التوجه نحو تفعيل وظيفة األرسة توجه صحيح وال غبـار . نوع من السيطرة عليه

ل مشكالتنا عن طريـق الرتبيـة, عليه; ولكن ال ينبغي أن نتوقع أننا سنتمكن من حل ك
وليس من املنطق أن نطلب منها ذلك, ولكن ال ريب أن البيـوت حـني تقـوم بواجبهـا, 
فإهنا تقدم الكثري من الرشوط اجليدة والكثرية مـن األسـس التـي متكننـا مـن النهـوض 

 .ومعاجلة أشكال املعاناة التي يعاين منها السواد األعظم من املسلمني
ية موضوع متجدد, حيث إن كل أشكال التقدم التقنـي والتطـور إن موضوع الرتب

ّاحلضاري, تنعكس عىل املريب, فتغري من رؤاه وأساليبه, وتنعكس عـىل الناشـئة, فتغـري  ّ
 نوعية استجاباهتم للجهود الرتبوية; وهلـذا فـإن كـل وحتددمن تطلعاهتم وسلوكاهتم, 

ائكة, ومــا زالــت البحــوث األمــم تواصــل مــساعيها يف معاجلــة مــسائل الرتبيــة الــش
والدراسات والكتب الرتبوية يف زيادة مطردة, ولكن من املؤسف أن املشكالت الرتبوية 
هي األخر يف حالة من النمو والتـضخم; ومـن املؤكـد أن زيـادة البحـوث الرتبويـة, 
ليست هي السبب يف زيادة مشكالت األطفـال واملـراهقني, والتوقـف عـن الكتابـة يف 
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 . ًة, سيجعل األمور أكثر سوءا مما هي عليه اآلنشؤون الرتبي
ًوعىل كل حال فهناك إمجاع عىل أن البرشية تتقـدم تقنيـا عـىل نحـو مطـرد, لكـن 
ًالتقدم األخالقي والسلوكي قد يكون بطيئا أو معدوما, بل إن بعض جوانـب الـسلوك  ً

الغـش يف تشهد ما يشبه االهنيار, فاالنتحـار وحـوادث الطـالق وإدمـان املخـدرات, و
كـل هـذه الظـواهر تتـسع دوائرهـا يف ... املعامالت واملنتجات, وخمالفة النظم السارية

ُوهذه الوضعية الصعبة أدت إىل أن هيـدم التقـدم التقنـي املـذهل يف . معظم أنحاء العامل
ِجمال االتصال البيئات الرتبوية القديمة, حيث صارت األمة اإلسـالمية تـريب يف بيئـات 

ثة, فقد فتح الغرب والعامل الصناعي عامة كـل أبـواب غـرف نومـه عـىل ّمفتوحة وملو
ًمصاريعها, وجعل كل ما كان فيها معدودا من قبيل األرسار, منشورا أمام أعني الكبـار  ً
والصغار عىل نحو مقرف وخمجل, وصار كثري من املربني يف حرية من أمره حيث صـار 

  !.ًالعثور عىل القرار الرتبوي الصحيح عسريا

إننا حني نريب نتعامل مع إنسان يتمتع بالعنرص الروحي واإلرادة احلـرة, وهـو إىل 
جانب ما ورثه عن أبويه من خـصائص ذهنيـة ونفـسية, يعـيش يف بيئـة ذات معطيـات 

 يكاد جيعل كل واحد من الناشئة َّحمددة, كام أنه تعرض ألحداث حياة خاصة, وهذا كله
وكل النصائح . تاج التعامل معها إىل فقه خاصأشبه بحالة خاصة أو خمطوطة فريدة, حي

والوصايا واملبادئ الرتبوية التي نسمعها أو نقرؤها تظل غري كافية لنجاحنـا يف مهمتنـا, 
وال ينبغي لنـا بعـد أن نثقـف ... وال بد لنا معها من االجتهاد والتأمل وحسن الترصف
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 وحاسمة, ألن الرتبية تـتم أنفسنا ونبذل كل جهودنا أن نتوقع احلصول عىل نتائج قريبة
يف وسط جمموعة من النظم املفتوحة, وال ندري عىل وجه الدقة نتـائج تفاعـل جهودنـا 

 وهـم املؤيـدون −الرتبوية مع تلك النظم; ولذا فـإن األنبيـاء علـيهم الـصالة والـسالم
 − أن يـصلح هلـم ذريـاهتم; فلنكثـر مـن دعـاء اهللا− تعاىل− كانوا يدعون اهللا−بالوحي
 . ألبنائنا وطالبنا بالسداد والفالح حيث تقرص أسبابنا عن بلوغ ما نريد−تعاىل

, فإن ما نتوقع احلصول عليه هو أكرب بكثري ممـا مهام أعطينا الرتبية من جهد ووقت
نبذله, وذلك ألن الطفل حني يولد تكون إنسانيته عبارة عـن اسـتعدادات لـيس أكثـر, 

الفكـر واللغـة واملـشاعر ومعـايري اخلطـأ : يةومن خالل الرتبية يتملك مقومات اإلنسان
وإن اخلطـوط . ًوالصواب; ولذا فإن ولد اإلنسان ال يـصبح إنـسانا إال إذا ربـاه إنـسان

 الـست األوىل مـن عمـره, والـسنوات ترسـم يف الـسنواتالعميقة يف شخصية الطفل 
لتـي تقـوم هبـا ومن هنا يأيت رشف املهمـة ا. الثالث األوىل منها هي بمثابة والدة ثانية له

 .األم خاصة واألبوان عامة يف تربية الطفل وتنشئته
ًإن مهمة األرسة يف عملها تزداد صـعوبة يومـا بعـد يـوم, حيـث أن العوملـة هتمـش 
سلطات األرسة واملدرسة واملجتمع بام تشيعه من التحريض عىل التمرد عىل األعراف, وبام 

ة الفردية, ولكن ليس أمامنا أي خيار غري تغري به من توسيع دوائر اخليار الشخيص واحلري
 .ًاالستمرار يف جهودنا الرتبوية وحتسني ظروف عملنا مهام وجدنا إىل ذلك سبيال

إن أمة اإلسالم ال متلك الكثري من املال والثروات واإلمكانات املاديـة, وال الكثـري 
 :من التقدم العلمي والتقني, لكنها متلك شيئني
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 .م الذي أكرمنا اهللا بهاملنهج الرباين األقو −١
والعنرص البرشي املتعاظم, حيث قارب املسلمون أن يكونـوا مخـس, أو ربـع  −٢

 .سكان األرض
ًوهذه العرشات من املاليني التي تدفع هبا األرحام سنويا بحاجة إىل أن تـستوعب 
ًنفسيا واجتامعيا, كام أهنـا بحاجـة إىل تربيـة وتوجيـه وتأهيـل للعـيش يف زمـان مفعـم  ً

ُديات اجلسام; وإذا مل نحسن القيام بذلك صار أبناؤنا أشبه بجيش حـرش يف أرض بالتح
 .ضيقة دون أن ينال حظه من التدريب والتسليح, فإنه بذلك يتعرض للتدمري الشامل

يف اعتقادي أن األبوين ال يستطيعان من غري التثقيف الرتبوي املالئم أن يعرفـا مـا 
طبيعي, ممـا جيعلهـام جيزعـان مـن أمـور ال تـستحق هو طبيعي لد أبنائهام مما هو غري 

 .َّاجلزع, ويغفالن عن أمور كان ينبغي أن تقض مضاجعهام
 إنني أشعر أن الوعي الرتبوي لدينا يتحسن, ولكـن مـا زال بيننـا وبـني املـستو

 .املنشود مسافات شاسعة



                                             

 

QQ

אאאא

 

א
א 



  

  

 

QR

@
אאאא

 



                                             

 

QS

אאאא

(Q) 
 

 اجلهود الرتبوية احلثيثة التي يبذهلا األبـوان وغريمهـا, هـو اهلدف الشامل من وراء
ولن حييا تلك احليـاة الطيبـة إال إذا . إعداد الطفل ليحيا حياة طيبة تليق باإلنسان املسلم

ُكان صاحلا يف خلقه وسلوكه وعالقاته, وإال إذا كان ناجحا يف أعاملـه التـي يثبـت مـن  ً ً
 .خالهلا ذاته, ويكسب منها رزقه

ً نشهد اليوم تغريا عاصفا يف كـل جانـب مـن جوانـب احليـاة, ومـع هـذه ونحن ً
الفـرص املتاحـة والتحـديات : التغريات الشاملة سـوف ختتلـف أشـياء كثـرية, أمههـا

ومواجهة التحديات واالستفادة من الفرص, تتطلبـان مـن أبنائنـا تـصورات . اجلديدة
 .ًواستعدادات جديدة, مما يتطلب وجود تربية جديدة أيضا

ًال يصح لنا أوال أن نفرتض أن كل األساليب الرتبوية التي اتبعها أهلونا ومعلمونا 
يف تربيتنا كانت صحيحة, فهم قد اجتهدوا وفعلوا كل أو بعض مـا يـستطيعون فعلـه, 

 .ولكن ليس هناك أية ضامنة لصواب ما فعلوه
 أن أسـاليبهم وإذا افرتضنا أهنم اتبعوا أفضل األساليب يف تربيتنا, فذلك ال يعنـي

وإيامننا بقدرة الوعي عىل التقـدم يبـيح لنـا أن . تلك تصلح لكل األزمان وكل األجيال
ننتظر من اجليل احلايل تربية ألبنائه أفضل من الرتبية التي تلقاها من أسالفه, وذلـك ألن 
من املفرتض أن نكون قد استفدنا من خرباهتم, وأدركنا مواطن اخللل لدهيم, فاتـسعت 
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 . الرؤية لدينا, كام تتسع لد من يقف عىل كتفي عمالقدائرة
البيئات اجلديدة تفرض نعومة يف التعامل وثقة بالذات وقدرة عىل ضـبط الـنفس, 
 ًوفاعلية يف األداء ودقة يف الفهم, ومبادرة إىل اخلري أكرب وأعظـم ممـا كـان سـائدا لـد

 خـربات وأسـاليب تربويـة اجليل السابق لنا; وغرس هذه املعـاين وتفعيلهـا حيتـاج إىل
 .جديدة

ًسوف نخرس كثريا إذا اختذنا من الرتبية أداة لتوريـث أبنائنـا كـل مـا ورثنـاه عـن 
أسالفنا دون متحيص أو تدقيق أو اختيار; والتاريخ شاهد عىل حتكم األمم التي اختـذت 

 .من الرتبية أداة لتكريس األمر الواقع دون أدنى نقد أو تغيري أو تطوير
دنا خلقوا ليعيشوا يف زمان غري زماننا, ولذا فـإهنم بحاجـة إىل تربيـة غـري إن أوال

 .تربيتنا
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א(١) 
¡ ¢ I: كلف  اهللا عز وجل الوالدين مسؤولية تربية أوالدمها, قـال تعـاىل •

¦ ¥ ¤ £H }é@ZQSR{ ,وقـــال  :I ° ¯ ® ¬ «

µ ´ ³ ² ±  H}áíŠznÛa@ZV{ وقـال عبـد اهللا بـن عمـر ,
אA:  يقوليض اهللا عنهام, سمعت رسول اهللا ر

אא،אא،
אא،

 J Jאא
،א@ )متفق عليه(. 

 
 :ًحني نحسن تربية أوالدنا فإننا نجني ثامرا عظيمة, من أمهها ما ييل

أنه  صدقة جارية يستمر أجرها لألب واألم بعد موهتام, عـن أيب هريـرة ريض اهللا  •
WאאאA :  قالعنه أن رسول اهللا 

،،@ ) ١٦٢١أخرجه مسلم.( 
انتفاع اإلنسان بأوالده عند كربه, فإذا أحسن اإلنسان تربية أوالده انتفـع هبـم يف  •

 .كربه وأحسنوا إليه, ووجد الثمرة العاجلة يف الدنيا قبل اآلخرة
• @áîÜÈnÛa@ŠucZليمهم ما حيتاجونه من العلم الرشعي, فينال  فإن الرتبية تتضمن تع
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َذكـر للنبـي «:  الوالد أجر التعليم, عن أيب أمامـة البـاهيل ريض اهللا عنـه قـال ِ ُ 
ِفضل العامل عىل العابـد كفـضيل عـىل : أحدمها عابد, واآلخر عامل, فقال: رجالن َ َِ ُ

 −אאאא− :A −أدناكم, ثم قال النبـي 
אא،אِ −א

الرتمذي(  @א(. 
• @ñìÇ†Ûa@ŠucZفينال صـاحبها :  فالرتبية الصاحلة تدخل يف الدعوة إىل اهللا عز وجل

I s r q p o n m lأجر الداعي إىل اهللا, قال عـز وجـل 
x w v u tH}oÜ–Ï@ZS{. 

 أن ÷ينال أجر ما عمله ولده بسبب حسن تربيتـه, فعـن أيب هريـرة ّإن الوالد  •

אA،:  قالرسول اهللا 
א،

א،@ )مسلم.(   
 .حسن تربية األوالد نفع لألمة , وإعداد للطاقات الفاعلة فيها •
الصرب عىل املعاناة التي يعانيها األب واألم يف رعايـة األوالد وتـربيتهم فيـه أجـر  •

:  قـالعظيم, عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة, ريض اهللا عنهام عن النبي 
A،א،،،،

אא@ )متفق عليه.( 
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אW 
الرتبية عملية متكاملة, وجوانب اإلنسان يؤثر بعضها يف بعض; فرتبيـة شـخص  •

 .متدين تتطلب تنمية كافة جوانب شخصيته النفسية والعقلية واالجتامعية
نريب جيب أن نفرتض أن هناك عوامـل أخـر تـؤثر يف شخـصية أوالدنـا, حني  •

ولسنا وحدنا املؤثر الوحيـد, ممـا يتطلـب االعتنـاء بتنميـة القـدرة عـىل التمييـز 
 .والتقويم, واختاذ القرار, دون االكتفاء باألمر والنهي

االستسالم للواقع ضعف وقصور, وكثرة التحديات وتغـري الواقـع ال يـربر لنـا  •
 .خيل عن مسؤوليتنا الرتبويةالت

املثالية, واملالحقة عىل كل خطأ أو هفوة, خالف الطبيعـة البـرشية, وخـالف مـا  •
 .دلت عليه الرشيعة, وتقود يف الغالب إىل ردة فعل لد األوالد ال حتمد عقباها

ًكثريا ما نقول احلق ألوالدنا وننصحهم, لكن هذا ال يعنـي أننـا قلنـاه بالطريقـة  •
مسؤوليتنا ال تنتهي عند جمرد قولنا ملـا يف خاطرنـا, بـل تتطلـب أن الصحيحة, ف

 .ّنتعلم ما ال نحسن من أساليب, وأن نقوم أداءنا بني وقت وآخر
بذل السبب هو واجبنا والنتيجة ليست من مسؤوليتنا حني نبـذل اجلهـد بالقـدر  •

ومان أنفـسهام, الكايف, فإذا بذل الوالدان جهدمها يف الرتبية ومل تثمر النتيجة فال يل
 .فها هو ابن نوح عليه السالم كان من الكافرين

الوسائل ليست مقصودة لذاهتا, بـل هـي مرتبطـة بجـدواها وتأثرهـا; فحـني ال  •
 .جتدي وسيلة ما فال معنى لإلرصار عليها
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, فام يصلح ألحدهم قد ال يصلح لآلخـر, فمـن اخلطـأ املقارنـة األوالد خيتلفون •
 . التي نامرسها معهمبينهم, أو تكرار األساليب

  عـن الـدعاء عـىل الدعاء لألوالد مهام فعلوا ال الدعاء عليهم, وقد هنى النبي  •
אאאA: األوالد بقوله

אאאא@ 
 . )مسلم(
 تغيري أساليب الرتبية ال مضموهنا; فنجاح بعض اآلبـاء تغري العرص يفرض علينا •

واألمهات فيام مىض ال يعني أن أساليبهم مالئمة لكل زمان ومكان, كام أن تغـري 
 .العرص ال يعني تغيري الثوابت والقيم, بل تغيري وسائل الرتبية عليها وحتقيقها

حـق بـه, وال الوسائل الرتبوية حق مشاع, فام نجح عند غـري املـسلمني فـنحن أ •
ينبغي أن حيول اختالفنا معهم يف حمتـو الرتبيـة عـن االسـتفادة ممـا لـدهيم مـن 

 .جتارب نافعة
األب واألم, وال يمكـن أن تتحقـق األهـداف : الرتبية األرسية تـتم مـن طـرفني •

 .بالصورة املطلوبة ما مل يكن هناك اتفاق وتواصل بينهام
بد أن يقابلها جهد يـتالءم معهـا, حتتـاج أهدافنا وتطلعاتنا من أوالدنا عالية; فال  •

 .الخ... الوقت, املال, مكان السكن, العالقات: منا أن نضحي بأمور كثرية
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אאא(Q) 
 .تعلم فن اإلنصات .١
 . االختيارعىلالرتبية  .٢
 .فهم ثم لتكون مفهوماَتِ ل ًاسع أوال .٣
 .التكاتف األرسي . ٤
 .اللمسة األبوية .٥

אא 
 

ومـا زال أمامـك ... ًلقد اخرتت أن تكون أبا منذ قررت الزواج ورزقك اهللا أبنـاء
 : يكون يف املستقبلًبنااهل تود أن ترعى وتريب ... قرار أعتقد أنه األهم يف تربية أبنائك

 ...صاحب بصمة يف احلياة .١
ًإنسانا عاديا .٢ ً... 
 ...ًإنسانا صفرا .٣

א 
ًك أثرا إجيابيا يذكر بهمن يرت ًمن مثل من يرتك علـام نافعـا ...  وينفع اهللا  به الناس ,ً ً

ًأو ولدا صاحلا أو صدقة جارية ً... 
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אא 
 ...وهو السواد األعظم من الناس
 :وهذه قصة اإلنسان العادي

 ...إنسان عادي
 يف يوم عادي... ًولد عاديا

 عاديني... من أب وأم 
 عادية...وتربى تربية 

 عادية... وعاش طفولة 
 عادية... ودخل مدارس 

 عادي... وخترج من الثانوية بمعدل 
 عادية ... ودخل جامعة 

 ًعاديا...وختصص ختصصا 
 بمعدل عادي... وخترج من اجلامعة 

 عادية... وحصل عىل وظيفة 
 عادية... وتزوج من امرأة 

 عاديني... ًوأنجب أوالدا 
 ة عادي... ورباهم تربية 
 ...وعاش حياة 
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 يف يوم عادي... مات عادي... وبعد عمر 
 عادية... مات موتة 

 عادية... وشيع يف جنازة 
 عاديون... وشيعه أناس 

 ًعاديا... وقالوا, رحم اهللا األستاذ  عادي بن عادي فلقد كان رجال 
 ...واملوت حق... عادي كل الناس متوت: وقال اجلميع يوم عرفوا بموت عادي

 ...هنا يرقد عادي بن عادي... عىل قربه وكتب 
אא 

... ممن يأتون للحيـاة مـن بـاب احليـاة ... وهم فئة ليست بالقليلة يف املجتمعات 
 ومل ...ثم يودعون احلياة من بـاب املـوت... ون ويعيشون برسداب طيلة عمرهم أوينش

 ...ً شيئا مذكورايكونوا
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א(Q) 
 

 :اآلباء من حيث عالقتهم بأبنائهم إىل أربعة أنواعيمكن تصنيف 
QN ‹by@lcâ 

 . لكنه واقعي فيام يتوقعه,يريد حتقيق االنضباط
 .يضع القواعد ويفرضها عىل أبنائه

 .حساس حلاجة أبنائه ومتجاوب معهم
 شـديد ً يـصبح أبـا,عندما يتطرف يف السلطة ويف جتاوبـه مـع احتياجـات األبنـاء

 .هاحلرص واخلوف عىل أبنائ
 
 
 

 

RN ÁÜnß@lcN 
 .يكثر من األوامر والنواهي
 .يريد تأكيد االنضباط بشدة

 .ّغري حساس الحتياجات أبنائه, وال يتفهمها
ً يصبح قاسيا جدا,عندما يتطرف يف السلطة وعدم التجاوب ً. 
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 )بنك يفعل ما يريدادع(
 !! احلديثة الرتبيةخرافة باسم

 ...حتدد نوع الوالديةأنواع اآلباء 
 !!جيابية والرصاخ, أم والدية الفعالية اإلوالدية الرضب
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SN Ýçbnß@lc 
 .اهتاممه األسايس باحتياجات األبناء ورغباهتم

 .قل القليلأال يطلب من األبناء إال 
 . األبناء بال ضوابط ويفعلون ما يريدونُّبِشَي

 .ن يكونوا أصدقاءأ بل ينتظر منهم ,ال يتوقع الطاعة من أبنائه
 . جيعلهم أبناء مدللني,عندما يتطرف يف تلبية احتياجات أبنائه

 
 
 
 
 

 

TN ïÛbjí@ü@lc 
 .ًال يطلب شيئا إىل أبنائه

 .وب معهمال يعرف احتياجات أبنائه, وال هيتم هبا, وال يتجا
يقيض معظم أوقاته منشغال عنهم يف أعامل أخر. 

ً يصبح أبا مهمال لواجباته,عندما يتطرف يف عدم مباالته ً. 
 
 

 ...دحرية بال قيو
 ...وحياة بال اهتامم

 .تعني انعدام االنتامء
 ...والسقوط بيد املجموعات الشيطانية وغريها
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אאאא(١) 
 

אאW 
األم أو  وغري مرغوب فيه مـن األب أو ,ًوهي األرسة التي يكون فيها االبن منبوذا

 يلقى يف البيت سو انتباها قلـيال وعنايـة قليلـة, ويف مثـل هـذه  ولذلك ال,من كليهام
 ويظهـر ,احلالة يسيطر األبوان عىل الطفل أو املراهق سـيطرة قاسـية يف بعـض األحيـان

 .حقدمها عليه
ثم من كرههام لالبـن جيعلهـام اإلولكنا نر يف حاالت أخر أن شعور األبوين ب

 . وبالتساهل الشديد معه,زيادة املحافظة عليهيكفران عنه بإظهار احلب الشديد له, وب
ًهناك أسباب كثرية تدفع األبـوين إىل نبـذ الطفـل, ولكـن أكثرهـا شـيوعا عـدم 

ً وتكيفهام للحياة الزوجية تكيفا سيئا,ً انفعالياامنضجه ً. 
ًتكون آثار الكره األبوي يف سلوك املراهق دائام آثارا خطرية ً. 

 .وال يستطيع إرضاء حاجاته األخرفهو ال يشعر باألمن يف البيت, 
 :ًن يكون غري اجتامعي ومصحوبا بأعراضأأما سلوكه فيحتمل 

 .كاهلجوم املتطرف, والكذب, والرسقة, والرشود, والقسوة
 .ًف الكره آثارا باقية طوال حياتهَّلَوربام خ

ًإن عالج املراهقني الذين عانوا كرها شديدا يعد من أصعب األمور  وقد ظهر أن ,ً
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ًعددا كبريا منهم يرتكب جرائم تسجل يف سجالت األحداث ً. 
אאאא 

الراضية عن املراهـق ) القابلة(إن األرسة املقابلة لألرسة النابذة هي بالطبع األرسة 
 .الراغبة فيه

 .ّحيتل املراهق منزلة مهمة, ينمو يف جو من العواطف احلارةاألرسة يف هذه 
املراهق, ويرغبان فيـه, يكونـان ) يتقبالن(أن األبوين اللذين وقد دل البحث عىل 

 .عىل العموم قد نشأ يف بيوت يسود فيها احلب والعطف واملعاملة احلسنة
ــار ) ســيموند(ويقــول  ــول(الــذي درس آث ــواطنني  ( :يف الشخــصية) القب إن امل

والزوجـات  , واألزواج الصاحلني, والعامل الصاحلني, ورجال العلم الطيبني,الصاحلني
 ). وترغب فيهم, واألبوين الصاحلني, يأتون من األرس التي تقبل األطفال,الصاحلات

אאFאאE 
 ونابا عنـه يف , ويف مراحل النمو, مجيعها يف األوقاتإذا سيطر األبوان عىل املراهق

ه يـشعر عنـد ذلـك نـإالقيام بام جيب أن يقوم هو به, وحتكام يف كل عمـل مـن أعاملـه; ف
 .بسيئات البيت املستبد

ًقد هيتم األبوان باالبن وحيبانه, ولكنهام جيعالنه مضطرا إىل خضوع دائـم تقريبـا;  ً
 .ن ذلك من مصلحتهأألهنام يعتقدان 

ً قد يكون ـ غالبا ـ هـو ,بنه وهو طفل كل هذه السيطرةاوالوالد الذي يسيطر عىل 
 .بنه كام كان أبواه يعامالنهاعامل  فصار ي,نفسه قد نشأ يف أرسة مستبدة
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 ذوي سلوك حـسن مهـذبني ,ون يف مثل هذه البيئةأقد يكون األطفال الذين ينشو
 . أو يف مواقف مستبدة مماثلة,هادئني ما داموا يف البيت

 ويأخذون يف التمتع بيشء من احلريـة ,ولكنهم عندما يصبحون يف مرحلة املراهقة
 .اًال يظهرون استعدادا للتمتع هب

َرسُ أّنأل  ولـذلك تـراهم يـشعرون بـالنقص ,ّهم مل تعودهم االعتامد عـىل الـنفسَ
 .نقيادهم إىل سبل الضالل من قبل رفاق السوءا ويسهل ,واالرتباك

رس أوا مـن ءًونحن نجد بني املجرمني األحداث كثـريا مـن املـراهقني الـذين جـا
تامعية مرموقة, وبعيـشة موفقـة  يتمتع فيها األبوان يف معظم األحيان بمكانة اج,مستبدة

 .وثقافة جيدة
אאאאא 

ًيف هذه احلالة نر األبوين ينتبهان انتباها شديدا إىل االبن, ويبالغان يف العناية بـه,  ً
 .ويف كثري من األحيان يرسفان يف التساهل معه, ويبالغان يف إظهار احلب له

 فيحـاوالن إبقـاءه مـن وجهـة ,التغريات التي يأيت هبا نمـوهثم ال يرغبان يف تقبل 
 .نظرمها االنفعالية يف مرحلة أدنى من املرحلة التي يبلغها يف نموه

 بقيـا يعامالنـه كـام كـان يعامـل يف مراحـل ,فإذا دخل مرحلة الطفولة املتوسـطة
 .طفولته األوىل ما أمكنهم ذلك

 . إليه كام ينظران إىل صبي صغري لبثا ينظران,وإذا أصبح يف مرحلة املراهقة
 ...ء من احلريةيشوترامها ال يطيقان التفكري يف أنه أصبح حيتاج إىل 
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 .ً وتيسري احلياة دائام, وحل مشكالته,إهنام يريدان الدفاع عنه
 تـشكيك يف قدرتـه عـىل النمـو واالعـتامد عـىل ,اخلوف الشديد عىل املراهقلكن 

 .النفس
@ÕçaŠ½a@bèîÜÇ@d’äí@pbÐ•òÄÏba@¿@òÏŠ½a@ò÷îjÛa@¿Z@ @

تنقصه الثقة بالنفس وضبط االنفعال; ألنه مل تتح له فرصة للتدريب عىل هاتني  .١
 .الصفتني

 .يميل إىل اخلجل واالنطواء .٢
 .التهرب من املسؤولية .٣
 .اخلوف من التقدم يف نموه . ٤
  .إن املحافظة الشديدة عىل املراهق بالطبع نوع من السيطرة .٥
ّيدا يف املدرسة; ألنه يعوض عن تكيفه االجتامعـي الـضعيف ًقد حيرز نجاحا ج .٦ ً

 .بالسعي واالجتهاد
ً ولكنه لن يكون إال طالبا مسايرا ذا حظ ضئيل من األصالة وسعة احليلة ً. 

 وعـدم القـدرة , وعدم اجلدارة, ال بد من أن يشعر بالنقص,ًعندما يصري راشدا .٧
 .شكالت احلياةعىل الترصف كام يترصف الشخص الناضج يف جماهبة م

אא 
أطفـاهلام أشـخاص ن ّأ اعرتاف األبوين فيـه بـ: إن أهم مظاهر البيت الشوري هو

 ونحو مرحلة مـن ,ً وأن كال منهم ينمو نحو الرشد, خيتلف بعضهم عن بعضهم اآلخر



  

  

 

RX

@
אאאא

 .العمر يتمكن فيها من حتمل املسؤولية
 , ببعض الواجبـات بانتظـامإن األرسة مرشوع تعاوين يتعلم فيه الطفل أنه مطالب

 .وباختاذ بعض القرارات هم بأنفسهم
ًإن هذين األبوين حيبان أطفاهلام حبا مجا  ولكـنهام يـستطيعان النظـر إلـيهم نظـرة ,ً

 .موضوعية
ظر األطفال يف مثل هذا البيت أن يكونوا موضـع االنتبـاه الـدائم والعنايـة توال ين
 .املستمرة

لـشوري; ألن األفـراد بشخـصياهتم املختلفـة ال ً ليس كل يشء كامال يف البيـت ا
 باستمرار يف وئام أو انسجام تام, وال بد من وقوع االختالفات أو ًمعايستطيعون العيش 
 .االصطدامات بينهم

 وتعشش فيه فرتات طويلة ,ولكن البيت الشوري ال يبيح لتلك اخلالفات أن تدوم
 . ة, وبروح التعاون والصداقةمن الزمن, بل يعاجلها ويزيلها باملناقشة الرصحي

هذا بيت مضبوط يسوده النظام, ويبـذل فيـه الراشـدون واملراهقـون جهـودهم و
 . والتفكري السليم يف مجيع أعامهلم,للمحافظة عىل النظام الذايت

 ويتعلمـون توقـع ,ويتحمل املراهقون عندما يسيئون الترصف مسؤولية أخطائهم
 .اخلطأ الذي يصدر عنهمة فتكل
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 . من التوفيق اإلهلي ينزع الربكة وجيلب اهلم والغـم, وحيـرم لـذة الطاعـةناحلرما
 . }I Ï Î Í Ì ËH   }…ìçZ@XX:ولوصدق اهللا العظيم إذ يق(

 مهام بذلنا , فلن نجد ثمرة جهدنا,ن مل يصحبنا توفيق اهللا تعاىل يف تربيتنا ألبنائناإو
 بينام أوالده عـىل غـري هـد ,ًفإننا كثريا ما نر األستاذ الرتبوي يف اجلامعة... من جهد
 أو الـشهادة ,رتبويـة وال تفيدهم موعظة, فليست اخلربة ال, ال ينفع معهم نصح,من اهللا

 وإال ,العلمية هي التي تريب وحدها, بل هي وسيلة ال بد معها من توفيق اهللا عـز وجـل
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 .التقدير واالحرتام −٢  . تعاىلاالستعانة باهللا  −١
  

 .الرفق واحللم −٣
  

 .تنمية الذات −٤
  

  .املتابعة −٥
 

 .القدوة −٦
 

 .مهارة اإلثابة والعقوبة −٧
 

 .إشباع احلاجات النفسية −٨
 

 .اهلروب من مسببات املشكالت −١٠ .ةنيمعرفة خصائص املراحل الس −٩
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 . فام كانت جتدي وحدها
 فكم من أناس ,ً دوما وال ننساه, فلنستعن باهللا,ن تربية األبناء مهمة شاقةأولنعلم ب

 ورزقهـم اهللا تعـاىل مـن ,معات ومل يدرسوا الرتبية يف اجلا,ال يعرفون القراءة وال الكتابة
 وعلـو , وأخالقهـم,عالما يشار إلـيهم بالبنـان يف أدهبـمأ ما جعل من أبنائهم ,التوفيق
 .منزلتهم

µbÈm@bi@òãbÈnüa@ŠçbÄß@åßëZ@ @
 تتــسم بمحاســن األخــالق ,نجــازاهتم تنــشئة ذريــة طيبــةإأن ينــوي اآلبــاء ب .١

من يعبدون اهللا تعاىل حق  وكذلك نية إنجاب , وتنفر من رذائلها,والسلوكيات
 والسري عىل هداه, كـام أن , ويدعون غريهم إلرضاء اهللا سبحانه وتعاىل,العبادة

 ثم نرصة املسلمني يف مجيـع ,ًاآلباء هيدفون أيضا إىل تطهري املجتمع من مفاسده
 .أنحاء العامل هبذه الذرية املرجوة

 وجنب الشيطان ,الشيطاناللهم جنبنا بسم اهللا, (الدعاء عند املعارشة الزوجية  .٢
 .)متفق عليه( )ما رزقتنا

 .ًالتأذين يف أذن املولود عند والدته مبارشة .٣
 , ويفــتح قلــوهبم للخــري, وهيــذب أخالقهــم,الــدعاء بــأن هيــدي اهللا األبنــاء . ٤

 مع اإلحلاح , وبأن يرزقهم اهللا تعاىل الرب بآبائهم,ولتوجيهات األبوين واملعلمني
 ولنخرت له أوقـات اإلجابـة, ومـن , اهللا تعاىلتجابةاس ولنكن عىل يقني من ,فيه

I { z y x w v u t s :األدعية املأثورة يف ذلـك
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 .اجة والدعاء بعدمها لألبناءاحلصالة ركعتني بنية قضاء  .٥
 وأنه ال يمكن حتويل األبناء مـن حـال ,قوة إال باهللا ال حول وال :اليقني من أنه .٦

 .إىل حال إال بقوة اهللا تعاىل وقدرته
אF: عن ذلك فقـال  فقد هنى رسول اهللا ,ًعدم الدعاء عىل األبناء أبدا .٧

אE )رواه مسلم(. 
 ,احلصول عىل بـر األبنـاء و,بر الوالدين واإلحسان إليهام طريق لالستعانة باهللا .٨

 .فكام تدين تدان
 ال حـول وال قـوة        ,سـبحان اهللا: استبدال الرصاخ يف وجه األبنـاء بمثـل قولنـا .٩

 .استغفر اهللا الخ, إال باهللا
 أو عند تعكري صفو البيت بسبب ما, يمكن ,حد األبناءأعند ظهور مشكلة مع  .١٠

 ,ًعل اهللا له من كل هم فرجانه من لزم االستغفار جإ ف,اإلكثار من االستغفار
 .ًومن كل ضيق خمرجا

 فنر أثر ذلك يف سلوك أبنائنا , لئال يؤاخذنا اهللا بذنوبنا,التقليل من املعايص .١١
 .?ملاذا يفعل أوالدنا هذا: ونتساءل عندها
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 تناله تلك بناء الشخصية السوية يعتمد يف األساس عىل القدر الكايف الذي
هانة والسخرية ونزع  ومد بعدها عن وسائل اإل,الشخصية من التقدير واالحرتام

نه قد نشأ جيل من املسلمني يف أالثقة بالنفس, ولو رجعنا إىل الوراء لعدة قرون لوجدنا 
وقت من األوقات, وبالتحديد مع بدايات الدعوة اإلسالمية كان غاية يف االتزان العقيل 

ًكان عصبيا أو  ًث إنا ما سمعنا أن أحدا من أبناء صحابة رسول اهللا والنفيس; حي
ًعدوانيا أو أنانيا أو غري ذلك, بل العكس متاما هو ما سمعناه   حتى بعد وفاة النبي ,ً

ب تربية الرسول عليه بًوما كان هذا االتزان عفويا بقدر ما كان بس... وانقطاع الوحي
 دون ,لصحابة ألبنائهم عىل أساس من االحرتام والتقديرالسالم ألبناء الصحابة وتربية ا

ًقا أو مسوغا للنيل من شخصية الطفل واالستهزاء بهئوضع السن عا  كام نر ونسمع ,ً
 , برشاب فرشب منهأيت عن سهل بن سعد ريض اهللا عنه أن رسول اهللا . يف أيامنا هذه

ذن يل أن أعطي هؤالء? فقال أتأ«:  وعن يساره األشياخ, فقال للغالم,وعن يمينه غالم
 رسول اهللا ) أي وضعه( فتله , ًال واهللا يا رسول اهللا ال أوثر بنصيبي منك أحدا: الغالم
 . )البخاري(» يف يده

 وما نريد لفت ,وقد ورد أن هذا الغالم هو عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام
 وكذلك عدم حرمانه ,منه واالستئذان ,للصغري  األنظار إليه هنا هو احرتام الرسول

 .... وهو الرشب بعد النبي ,من حقه
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الكثري, ً ليسد عىل نفسه بابا من اخلري ,ه االحرتام والتقديرؤفقد أبناَإن املريب الذي ي
 لن يشعر هبا إال بعد ,ه لريتكب جريمة نكراءّنإ و,ن يأتيه من قبل طفله فيام بعدأيمكن 

 .هؤأن يكرب أبنا
 تبدأ حاجته إىل التقدير ,منذ بداية السنة الثانية من عمرهواملعلوم أن الطفل 

 وليس جمرد يشء يف البيت, وإذا مل يشبع ,ً وأن يشعر بأن له مكانا يف األرسة,واالحرتام
 ولسان حاله , فقد يلجأ إىل سلوكيات مزعجة ليثري اهتامم الوالدين,هذه احلاجة لديه

 أو ال , أو يتامرض,و يتناسىأ  يعاند نراهقد... مستقل بأن يل قيمة وبأين شخص : يقول
 بل هي أعراض حلاجة غري ,ً أو يأكل قليال, وما هذه بأمراض, أو يرصخ,ًينفذ أمرا

 .مشبعة عنده وهي حاجته بأن يشعر بأنه مقدر وحمرتم يف البيت
؟אא 

توقف عن إصالح السيارة  ما يف يدك عندما يكلمك, اتركختصيص وقت للطفل,  )١
 .الخ... توقف عن قراءة اجلريدة توقف عن مشاهدة التلفاز 

 واألب ال يلتفت ,بنه حيدثها بينام , ويعتني هبا,لقد كان أحد اآلباء يصلح سيارته
 وعندما نعتني هبا ,كثري: كم تساوي هذه السيارة يا أيب? فقال له: بنها فقال له ,إليه

 وإال لكان اهتاممك يب ,أما أنا فال أساوي شيئا: بن فقال له اال,تساوي أكثر
 !كاهتاممك بالسيارة

ن كنت تفتخر إبنك ف حتى تستطيع نقل ذلك ال,اشعر بقيمتك الذاتية أنت )٢
 .بن بشكل تلقائي ال حمالة فسينتقل ذلك لال, وتثق يف نفسك,بنفسك
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 دعه يترصف ... وال تتكلم عىل لسانه , فال تترصف نيابة عنه, احلريةبنكامنح ا )٣
 وبعد وضع الضوابط التي يسري عليها بام , ولكن حتت رقابتك,بكامل حريته

بنه اًيناسب القيم واملبادئ والعادات يف الدين واملجتمع, تر رجال يصطحب 
اسمه فالن, وكان األوىل : سمك يا بني? فريد األباما : ًفيقابل صديقا له فيسأله

 فيقول ,وتراه يذهب إىل حمل األلعاب. سمكاقل لعمك ما : له أن يقول للطفل
 أو , أو إقناعه,بنهاخذ هذه اللعبة وهذه وهذه, وما يكلف نفسه بمشورة : البنه

ما رأيك يف هذه اللعبة التي : ماذا لو قال البنه. توجيهه ليشرتي أفضل األلعاب
هي مجيلة :  فلنقلختار لعبةا ْنإشرتهيا لك, وأتنمي الذكاء? هل حتب أن 

 إلخ?...  أو أهنا غري مفيدة أو , ولكن يعيبها أهنا تتلف رسيعا,ك يف كذافستفيد
 واسمع , وال تستهزئ به, وال تسخر منها,هؤ واحرتم آرا,طلب منه إبداء رأيها )٤

 أو بشكل مبارش, ولك أن تنفذ ما ,ً وال ترفض ما يقول كليا, وال تقاطعه,منه
 ,وب مهذب راق غري حمبط وبأسل, أو تقنعه بخطأ ما يقول من طرف خفي,يقول

 .حتى يشعر بكيانه وبشخصيته
 وبأنك يف حاجة إليه, واحذر مع هذا أن ,وليات لتشعره بأمهيتهؤكلفه ببعض املس )٥

هتامماته او ميوله  أو ال تناسب,و تزيد عن سنه أ, بواجبات أكثر مما يطيقهتكلف
 . وتنعدم ثقته يف نفسه, لئال يشعر باإلحباط,وقدراته

 ,نجازاته وحماسنه أمامهمإ واذكر , وعرفه عليهم, ويف اهلاتف,ام الناسافتخر به أم )٦
 .وتعمد أن تسمعه ذلك

 . واشكره إن أحسن, وأمام الناس,امدحه وحده )٧
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 ألن ,احللم سيد األخالق, ومن افتقد احللم من املربني ال يصلح أن يكون منهم
 , أو عيال, إذ التعامل يكون مع أطفال, وهدوء شديد,دراملهمة صعبة حتتاج إىل سعة ص

 , أو نفس ال زالت يف طور التكوين; ولذلك فاألخطاء كثرية,أو عقل ناقص
 .كون أشد وأوىلت إىل الرفق واحللم ةجاوالتجاوزات والنسيان أكثر; ولذا فاحل

،אא :Fقال رسول   א

א،אE )مسلم(. 
 فتطيش يده يف ,دائام فعندما يأكل طفل صغري  ولقد كان هذا حال النبي

ومل حيرجه أو   فلم ينهره النبي , أي يغمس يده كلها يف مجيع نواحي الطبق,الصفحة
ًبا  يقوم غاضأو , أو يقلب الطعام عىل رأسه,ن يأكل وحدهأ أو يأمر ب,يمنعه من األكل

إنه عليه السالم ما زاد عىل أن قال ...  وهذه كلها نامذج حتدث يف البيوت ,عن األكل
ًللصغري معلام رفيقا ً :F אE )وهكذا . )متفق عليه

 . وانتهت القضية, وأكملوا الطعام, ورفق املريب,تعلم الصغري
 لتؤثر يف نفس الطفل أيام ,هنا ال يشء ويظنو,إن هذه القبلة التي يبخل هبا اآلباء

 وكانت إحد عالماته البارزة ,حيافظ عليها مع الصغار تأثري, ولقد كان النبي 
 نشأ وسط األحجار ًعرابياأًلكنها مل تعجب رجال . كمريب عظيم بل أعظم املربني 

ق به  فنال من هذا اجلفاء وتلك القسوة ما نط,والرمال والشمس املحرقة يف الصحراء
 واهللا إن ?أتقبله يا رسول اهللا: وهو يقبل احلسن واحلسني لسانه عندما قال لرسول اهللا 
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אאF: له  فقال النبي ,يل عرشة من الولد ما قبلت منهم أحدا

E ه قالّنأ ويف رواية :FE)متفق عليه(. 
ًن يكونا يف صحبة املريب ويف بؤرة شعوره دائام وجلميع إن احللم والرفق ال بد أ

 :مظاهره واملتمثلة يف
 .التبسم الدائم يف وجه ابنه −١
بنه أو املسح عىل االرتبيت عىل كتفه بلطف وحنان ووضع يده عىل كتفه أو كف  −٢

 .رأسه وجبينه
 .احلوار اهلادئ البعيد عن الصياح والتهديد والعنف مهام عظم جرم الصغري −٣
ًعجل النتيجة والصرب بعد التوجيه شهرا وشهورا وربام بعض السنوات عدم ت −٤ ً

 .ليتحقق املرجو منه
 : مثلوللحلم أعداء وتضادات تنفيه

 .تقطيب اجلبني −١
 .الرضب واإليذاء والتعذيب −٢
 .هانة بكل أشكاهلااإل −٣
 .العقاب مع االنفعال الشديد −٤
 .االنتقام للنفس وعدم االستامع للصغري أو قبول اعتذاره −٥
 .ه عند كل خطأ يرتكبههرصاخ الدائم يف وجال −٦
 . من حولهّلكثرة الشكو منه لك −٧
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 .الدعاء عليه −٨
אא؟ 

W     فنحن مل نولد بوضعنا هذا ,م مثلام تعلمناتعللن األبناء لدهيم الوقت الكايف لأل 
 . بل وجدنا من يعلمنا ويصرب عىل أخطائنا,نآلاوثقافتنا التي نحن عليها 

W وتقل األخطاء وأوجه ,ً ويزداد ذلك شيئا فشيئا, يف طور النضوجالصغار عقل 
ًن يكون احللم رفيقا يف كل أ وحتى ذلك احلني جيب ,التقصري بمرور الوقت

 .األمور
W اإلخالص : ( خاصة املعاين املجردة مثل,ا نلقنه هلمممً أبناؤنا ال يفهمون كثريا– 

 .ًظهروا فهمهم إرضاء لناأحتى وإن ) الخ.. .العدل − احلرية −األمانة
אW  الزمان اختلف, وما كان بدهيا باألمس ربام ال يكون كذلك اليوم, فينبغي ً

التعامل مع األطفال بشكل واقعي, يناسب العرص والزمن الذي يعيشون فيه, 
أنا عندما كنت يف سنك مل أكن ألفعل هذا? وهذا من : ال كام يقول بعض اآلباء

 .متام الرفق مع األبناء لئال نظلمهم
Wوالذي ربام , غياب الرفق يوسع الطريق أمام الطفل ليلجأ ألصدقاء السوء 

  وينرصف عمن يرصخون يف معهم, فري نفسه,يكون قائدهم وزعيمهم
 ومن ال ير منهم إال الشتم والسب والرضب , ويغضبون منه يف البيتوجهه

 .فلنحذر ذلك
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W فيكون رد الفعل , وعدم توقع اخلطأ والتقصري,ًع األفضل من الطفل دائامُّقَوَت 
 . الطبيعي هو غياب الرفق وحلول الغضب بديال له

Äe]†Ö]<|^jË¹]Vאא 
אאW 

من مفاتيح النجاح يف العملية الرتبوية أن يكون عند املريب االستعداد الكايف ألن 
ّنقي ويصفيُييغري من نفسه و ُ  وأن يطوع عاداته خلدمة العملية , معلوماته وسلوكياتهّ

 الرتبوية?
 :إن املشكلة الكرب التي نعانيها من خالل االستشارات الرتبوية التي تأتينا هي

 رغم اخلطأ البني ملا , وتصميمهم عىل صواب ما يفعلون,خذالن اآلباء واألمهات
 .يقولون أو يفعلون أو يعتقدون

األبناء ال : يضع اآلباء واألمهات أنفسهم مكان أبنائهم ويتساءلواجيب أن 
 وملاذا ال ينطلقون ويضحكون , ومل يقعدونن فلم حيزنو,يشعرون بمشاكلنا نحن الكبار

 ويلعبون?
 ففيم يفكرون وبم هيتمون?, إن األبناء ليست عليهم مسئوليات

 وال ,ل مع أبنائنا عند التعام سلوكناإن هذه األسئلة وغريها لتجعلنا نعدل
 .نحملهم ما ال طاقة هلم به

 ولو فعلوا ذلك فهو دليل عىل ,ًإن األبناء خيطئون كثريا غري متعمدين إلغاظتنا
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جلهم; ولذا فام أ وإال لو فكروا لعلموا فضل األبوين عليهم وتعبهم من ,نقصان عقلهم
 . فالكبري كبري والصغري صغري,يصح التعامل مع الصغار بالند

هل ولدوا ... ن يتخيلوا ما كانوا عليه وهم يف مثل سن أبنائهمأآلباء جيب إن ا
 وغري ,هذا غري معقول! معصومني ال خيطئون وناضجي العقل ليس هلم زالت?

 .ومن يقول ذلك جيامل, متصور منهم
 بحيث نستمع لذوي , أن نغري من أنفسنا ونكون من املرونة:إن من تنمية الذات

 . ونحن فاحتو عقولنا ال مغليقها أمام كل جديد,تخصصني ونقرأ للم,اخلربات
 والذي يقضم ,فصاحب الصوت املرتفع ال بد أن يغري من نفسه ليكون مربيا

 . وجيتهد يف ذلك ما استطاع لئال يقلده أبناؤه,ًأظافره ال بد أن يقلع عن هذه العادة فورا
 خاصة ,خطأتأمهام  ال بد أن يصرب عليها ,والذي ييسء إىل زوجته أمام أوالده

 .أمام األبناء
 . أو عىل األقل يمتنع أمام أوالده عن تلك العادة,ن يمتنعأوالذي يدخن جيب 

 ,ن يتعود عدم مشاهدة املناظر اإلباحيةأوالذي ينظر إىل كل يشء يف التلفاز ينبغي 
 .واالستامع إىل األغاين اهلابطة التافهة

أنت تسب : قني اهللا هكذا نقول لهخل...  هكذا يطبع... أنا عصبي: ومن يقول
 . ومل خيلقك معيبا هكذا, فقد خلقك يف أحسن تقويم;اهللا

 فأنا قد تعودت عىل ذلك منذ ;ري عادايتي أو تغ,ستطيع تغيري نفيسأال : ومن يقول
جاهد نفسك ...  وإن تعبت من املحاولة فحاول,حاول ثم حاول:  تقول له,سنني عدة
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 . واخلري أال يكون لك عادة,العادة حتكمها وال حتكمك ف;لرتتقي  بنفسك وبأبنائك
אW 

 واالرتقاء باملستو ,إن التخطيط اجليد من املريب هلو طريق مهم لتنمية الذات
 .الرتبوي حتى يتحقق النجاح

 , وجماالهتا, ومن ذلك تعلم أساليب الرتبية,ثم التخطيط لتحصيل الزاد الرتبوي
 , واحلاجات النفسية, واألنشطة الرتبوية,راحل السنية وخصائص امل,وطرق التدريس

 .واملشكالت النفسية والسلوكية
 كي يضع قدمه عىل الطريق الصحيح ;إن التخطيط اجليد من املريب هلو من املهام الرئيسية له

 . الرتبويةهم مفاتيح النجاح يف العملية أحدأ ومن ثم احلصول عىل ,جتاه تنمية الذات
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 ومالحظتهم وعدم االنشغال ,من مفاتيح النجاح يف العملية الرتبوية متابعة األبناء
 وإمتام العملية الرتبوية ,ولية جتاه األبناءؤ وهو من متام النهوض باملس,أو الغفلة عنهم

» ¬ ® ¯ ° ± I ³ ²: قال تعاىل... عىل الوجه األكمل

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
ÂH   }ÛaáíŠznZ@V{ . 

 وإذا مل هم, ويوجه, وينههم,ًوكيف يقي املريب أهله وأوالده نارا إذا هو مل يأمرهم
 :   يقول الشاعر.   يراقبهم ويالحظهم

 وينفــــع األدب األحــــداث يف صــــغر
 

 ولـــيس ينفـــع عنـــد الـــشيبة األدب
 

ــــدلت ــــا اعت ــــصون إذا قومته  إن الغ
 

ـــشب ـــا اخل ـــني إذا قومته ـــن يل  ول
 

 

 وعـىل املواقـع التـي ,أصـدقاء أبنـائهم عـىل  التعـرف:مـة املـربنيإن من متـام مه
ونه من كتب وقصص وجمالت, وعىل مـا أنرتنت وعىل ما يقريتصفحوهنا عىل شبكة اإل

 مـن  وما يستمعون إليه من رشائـط, وعـىل, وما يشاهدونه يف التلفاز,يقتنونه من صور
 وعـىل أدائهـم الـشعائر ,اهن ومـن أيـن يكتـسبو, وعىل نوعية معلومـاهتم,يتصلون هبم

 وعىل ما قابلهم , ومهام, وعىل ما أنجزوه يف يومهم من واجبات, واحرتامهم هلا,الدينية



  

  

 

TR

@
אאאא

 وما وقعـوا فيـه , وعىل ما فعلوه من خري, وكيفية مواجهتهم هلا,من عقبات ومشكالت
 وعـىل مـا يتلفظـون بـه مـن , وهل زادت أم نقـصت, وعىل أمواهلم التي معهم,من رش
 ...و...  وعىل أسئلتهم و ,خروعىل عالقتهم باجلنس اآل ,ألفاظ

إن مالحظة األبناء ال تقترص عىل اجلانب اجلسمي والصحي فحـسب, بـل أيـضا 
ولكـن مـع املتابعـة الواجبـة يف . عىل اجلانب الروحي والعاطفي واالجتامعـي والنفـيس

 :الرتبية ال بد من مالحظة عدة أمور
W لئال , ومن طرف خفي, تكون بشكل غري مبارش, ثامرهاتؤيت املتابعة املرجوة والتي 

 والتي هي حاجة , فيفتقد إىل احلرية, وحركته مرصودة,يشعر الصغري بأنه مراقب
أساسية ال بد من إشباعها, ومع ذلك نحب أن نشري إىل أن بعض احلاالت حتتـاج 

لقـرآن أو إهنـاء  كمن يتابع أبناءه يف حفـظ ا,ننا نتابعه فيهاأإىل أن يعرف الصغري 
 . أو تنظيم احلجرة وهكذا,الواجبات املدرسية

Wفهنـا تكـون , قد ينتج عن املتابعة كشف بعض السلوكيات السلبية غري املتوقعـة 
 ألن , والتعامـل مـع الطفـل بلـني وحلـم,ً وهنا أيضا جيب ضبط النفس,املفاجأة

تابعـة هـو تعـداد  وليس اهلـدف مـن امل,اهلدف هو الرتبية والتصويب والتحسني
 .األخطاء واإلذالل هبا

W هـي التعلـيمًجنبـا إىل جنـب اخلطوة التي ينبغي أن تسبق املتابعة أو تسري معها , 
ً تكرارا ومرارا لألخطاء, فام جيـوز أبـدا أن , والتصويب, وغرس القيم,والتوجيه ً ً

املـة وواضـحة  وأن  نتأكد من وصـول املعلومـة ك,نتابع الطفل فيام مل نعلمه إياه
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 ومـن ثـم تكـون  , حتى ينفذها ويؤدهيا, وحبه إياها, ونتأكد من استيعابه هلا,إليه
 .املتابعة

אWمـن , ومع املدرب يف النادي,حفظ يف املسجدُمـ ومع ال, تنسيق البيت مع املدرسة 
 لوازم املتابعة يف العملية الرتبوية, فاملتابعة ال تقترص عىل سـلوك الطفـل يف البيـت

 فيضطر إزاء ذلك إىل ,فحسب; ألنه ربام كان األبوان يف البيت يرصخان يف وجهه
 أن أتت إحد األمهات  حدثوقد. وقع عىل غري طبيعتهقاخلوف واإلحجام والت

 عـديم , وقد كـان هـذا التلميـذ كثـري احلركـة,ل عن ابنها التلميذ يف الفصلأتس
ل عـن أومها املعلم باألم تس وفوجئ ي, وال جيلس يف مكان, ال يسكت,االستقرار

 فام كان مـن املعلـم إال أن ,ً وال يتحرك إال قليال,عالج البنها الذي يسكت كثريا
 أخربهـا , فلام تيقن مـن ذلـك,تحدث عنهته هو الذي ّنأأرسل إىل التلميذ ليتأكد 

 وتـتحكم ,وهنا تبني أن األم تقسو عىل الطفـل.. ًنه عىل عكس ما حتكي عنه متاماأ
 منطلقـا عـىل , جعله انطوائيا خائفا يف البيـت,اته وسكناته بشكل مستفزيف حترك

 .طبيعته خارج البيت
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 وال التـزام بـام ,نـاس طاعـةل ملـا كـان ل,القدوة ولو مل يكن يف رسول اهللا حممد 
 . إذ إن فاقد اليشء ال يعطيه,يقول

ً مرشفا حمفظاوًمعلام أأو  ًا أمو أكانًإن افتقاد الطفل للقدوة فيمن يربيه أبا   هلو أمر ,ً
 لن جيدي مع الصغري أي المريب وبدوهنل مفتاح النجاح ين القدوة هإغاية يف اخلطورة, ف

 .تعليم ولن يفلح معه وعظ وال عقاب
ن كظـم الغـيظ أ ألنه من املفـرتض ;ريب أن يكظم غيظه عندما يغضبه أحدفعىل امل

 .من األخالق التي يعلمها للصغري
 ,هبم وال نكـذب عـىل النـاساوكذلك ال ينبغي أن نذكر اآلخـرين بـسوء يف غيـ

ًأيب لـيس موجـودا, أو األب : قـل لـه ٌعندما يطرق الباب أحد كاألب الذي يقول البنه
: ل عني أحـد فقـل لـهأ ولكن إن س,حرض اليومأسوف : هيقد لصالذي يقول يف اهلاتف

ومثله الذي ...  ويقتدي فيه بأبيه الذي حيبه,لن حيرض اليوم, فهذا ينطبع يف ذهن الصغري
 , وال يصرب عليهم, فجميع ذلك يقلـده الـصغري, أو خيدعهم, أو يغشهم,يمكر بالناس

 .وهو يتعامل مع اآلخرين
 ويقتدوا بشكل عمـيل مـن ا, لكي يتعلمو,ًنائهم دائاموينبغي اصطحاب اآلباء ألب
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 ,ً ملتزمـا بـالقيم واألخـالق,ًسلوك الكبار, ولذلك جيب أن يظل املريب عىل مبادئه دائام
ً ولئال ينسى يوما فيفعـل غـري مـا يـصح أن , حتى ال يتكلف أمام أبنائه,ولو كان وحده
 .ل الوقتي فااللتزام احليايت خري من التمثي,يفعله أمام أبنائه

   مـا يفعلـه األب خطـأ ّنإ ف, كلام زادت احلاجة للقدوة,وكلام زاد حب االبن ألبيه
مـن وجهـة  − وما عداه خطأ فـأبوه ,صوبال يكون كذلك عند االبن, بل يكون هو األ

 . ال يفعل األخطاء−نظره 
 لكـان , فلو تربجت األم,ً تقلدها بشدة أيضا,وكذلك البنت التي حتب أمها بشدة

 ولو رفعت صوهتا عىل زوجها لكـان هـذا , وكان احلجاب هو اخلطأ, هو الصوابهذا
 . ويف بيتها ستفعل هذا مع زوجها فيام بعد,هو الصواب

 وجيعلـون أفعالـه , أحبه الصغار قلدوه يف كـل يشءّنإ ف,علموكذلك احلال مع امل
كـان املعلـم ن إ فـ, وال يشء يعلـو عليـه, فهو حمبوهبم وقـدوهتم,وأقواله ال بديل عنها

 . تظهر سلبيات ذلك بشدة مع هؤالء الصغار الذين حيبونه,ًخمطئا
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 واستخدامه بمهارة هـو أحـد املفـاتيح ,حد أساليب الرتبيةأالثواب والعقاب هو 
 .العرشة للنجاح يف تربية األوالد تربية صحيحة

 ويف الـسنة النبويـة ,ب متبـع يف القـرآن الكـريم الرتغيب والرتهيب هلو أسلوّنإو
 , والفطـرة مهيـأة هلـذا األمـر, ورهبة مـن النـار, فنحن نعبد اهللا رغبة يف اجلنة,الرشيفة

ًوالثواب يالئم اجلسم والنفس ماديا ومعنويـا  ويكـون بغـرض التحفيـز عـىل النـشاط ,ً
 . وعكسه العقاب, أو السلوك املرجتى,املطلوب

 إذ ليس لإلثابة رضر مـثلام ,ب اإلثابة مقدم عىل أسلوب العقوبةواملعلوم أن أسلو
ه يـؤدي إىل ّنـأ كـام , خاصة عند املبالغة فيـه, العقاب يصاحبه قلق وخوفّنإللعقاب ف

ً وجيد الطفل له مسارا آخر بعيدا عن أعـني املعاقـب, وقـد ,كبت السلوك املعاقب عليه ً
 وقـد يـؤدي ,مـر الـذي عوقـب عليـه ولأل, العقاب إىل كراهية الطفل للمعاقبييؤد

ول الالإرادي, وقـد يـؤدي تبالك وتثبيت السلوك املعاقب عليه ,العقاب إىل عناد الطفل
العقاب املتكرر باحلرمان إىل الرسقة أو االحتيال, كام أن العقاب عند غـضب الوالـدين 

 وقـد يـضطر للكـذب , وخيـاف, وبتكرار العقاب ينطوي الطفل,يشعر الطفل بالظلم
 , وتوقف قدراتـه وانطالقـه, واملبالغة يف العقاب قد تعوق الطفل,هروب من العقابلل

 ًأما العقاب البدين إيذاء...  والتي تكون مصدر اإلبداع واالبتكار,وخاصة الذهنية منها
ه لـ فعل ذلك الطفل مع أبنائه ما حدث احتاملقل ما فيه أنه يزيد من أ ف,وتعذيبا للطفل
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 يامرسون ذلك مع أبنائهم ,ية من يعانون من اضطهاد يف طفولتهم إذ أن غالب;وهو صغري
 العقاب ال بد أن يكـون يف ّنأكام أثبتت اإلحصائيات احلديثة , % ٨٥حتى بلغت النسبة 

 أو مــساس , أو إذالل, أو تعــذيب,هانــهإ أو , وبغــري عنــف,حــدود الرفــق واملعقــول
 . فيهٍّ أو تشف,بشخصية األبناء

ÜÛë@†ÇaìÓ@laìrÜÛ@æg†ÇaìÓ@lbÔÈ[ïèÏ@laìrÛa@†ÇaìÓ@bßc@Z@ @
אאW,يـصحبها , فكلـامت الـشكر والثنـاءاجلمع فيه بـني املـادي واملعنـوي 

 .الخ...  والدراجة والرحلة لوياتاحل

אאWولـيس يف , وبحسب الفعل الذي فعلـه, اإلثابة ختتلف بحسب الطفل 
 . وله مدخله اخلاص به,ة فكل طفل له احتياجاته اخلاص,ذلك قواعد

אאWويـشجعه , فهذا يفقده الثقـة فيـك, ال تعد بجائزة وال تعطيها للطفل 
 . وال يدفعه لبذل املزيد من اجلهد فيام بعد,نه حيبطهأ كام ,عىل الكذب

אאאWنفعيني فيام بعد بسبب إثابتنا هلـمني القول بأن األبناء سيصريون مادي , 
 ,حـسان واإلجـادة أن حيـصلوا عـىل جـائزة إال أن يشرتط األبناء لإل,غري صحيحقول 

 . ينبغي معها توجيه األبناء, فهذه عالمة خطر,ًويكون ذلك دائام

אאW فالطفل طفـل بتجاوزاتـه,عدم اليأس عند إثابة الطفل بعد توجيهه , 
 .ليه أمر ال بد منه ولذلك فالصرب ع, وعدم اتزانه, وكثرة أخطائه,ونسيانه
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 أو اختصاره إن كان يعجبه ذلـك يف , بتصغري االسم,مناداته بأحب األسامء إليه *
 وقد كان النبي ,)ألمحد( يا أبو محيد ,)لعمر( يا عموره ,)لعبد اهللا(يا عبده : مثل
 وهـو تـرخيم لالسـم يزيـد األلفـة ,عـائشيـا : ينادي السيدة عائشة بقوله 

 . ملن حيسنجزيت اجلنة: ويقول ,واملودة
 ،أحـسنت  ,ًجـزاك اهللا خـريا  ,شـاطر  ,بارك اهللا فيك: الكلمة التشجيعية مثل *

 .مبدع, فنان
 , لـه بـالنظرة واالبتـسامة, والتعبري عن مشاعر الود واحلـب, واحتضانه,تقبيله *

 . فهذا يسعده ويؤنسه,واللمسة
ً ليكـون ذلـك حـافزا , ومعلميـه, وأقاربه,اء عليه أمام اآلخرين من زمالئهالثن *

 .لبذل املزيد
 . والتصايب له عندما حيسن, واللعب معه, وممازحته,مداعبته *
 , والقلم, والدراجة, والكتاب, والقصة, كاللعبة,إعطاؤه جائزة عينية ملموسة *

 . وغري ذلك,والشيكوالته
 وفيها , وسيلة إثابة مهمة عند بعض األطفال فهو,سمه يف لوحة الرشفاوضع  *

 .الغناء عن كثري من اجلوائز املادية التي تستهوي اآلخرين
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 حيث يقال للمخطئ سأعفو عنك من أجـل صـديقك ,عدم عقاب آخر بسببه *
 ولكن مع مراعـاة عـدم اإلكثـار مـن , فهو يكون إثابة له, أو أخيك فالن,فالن

 .من احلقد عليهخر شيئا ذلك لئال يرتك يف نفس اآل
 .زيادة مرصوفه اليومي *
 .ختصيصه بالتحية *
 . وليشعر هبذه اخلصوصية,ًاالتصال به هاتفيا بشكل خاص *
 ولـذلك ,ًلقد ذاكرت بـاألمس كثـريا: ن يقال لهأإعفاؤه من بعض التكاليف ك *

 .فلن تذهب اليوم لرشاء كذا وكذا

bèäß@Š×ˆã@bšíc@†ÇaìÓ@éÜÏ@lbÔÈÛa@bßcZ@ @
אאWوال يـرتك ,لعقاب للتأديب وليس للتعذيب, فال يكون العقاب مهنيـا ا 

 . أو غري ذلك, أو استخدام أدوات حادة, فليس من العقاب احلرق,ًآثارا نفسية أو بدنية
אאWوال ,ً وتصحيحا أكثر من مرة,ً وتعليام,ً ال بد أن يسبق العقاب توجيها 

 أو ال يعلـم , إذ ربام يكـون الطفـل قـد نـيس,األوىليكون العقاب نتيجة اخلطأ من املرة 
 .ًأصال بأن الذي فعله هذا خطأ

אאW وتـصحيح , والتـدريب,ه التعلـيممنـ دفاهلـ العقاب ال بد أن يكون 
 , ودوامه, فنفس الطفل ال حتتمل كثرة العقاب, وال يكون العقاب ملجرد العقاب,املسار

 أن الطفل قـد اسـتوعب أن رإ فقد ال جيد له حاجة ,بوإن علم املريب هدفه من العقا
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 فإن أرص بعـد ذلـك عـىل العقـاب فهـو عقـاب ,اخلطأ واعتذر عنه ووعد بعدم تكراره
 . والتعليمة وليس للرتبي,للعقاب

אאאWالعقاب ال يكون انتقاما شخصيا من الطفل ً  حيث نجد بعض النـاس ,ً
 وجتده يبالغ يف عقاب الطفل ويذكر مـن ,صغري وندميرصون عىل العقاب مهام اعتذر ال

شـعر أن كالمـي ال جيـد أ... مل ينفذ تعلياميت ... ه مل حيرتمنيّنإ: مسوغات توقيع العقاب
وربـام ال ,وهذه كلها كلامت عامـة مـن اسـتنتاج األب واألم أو املعلـم... عنده صد 

هـو إلحـساسه بـأن  بل هي تصورات وختـيالت يف عقلـه ,يكون هلا أساس من الصحة
 فيجب حينئذ عقابه وهـو مـا ,الطفل أهانه هو بشكل شخيص عندما وقع يف هذا اخلطأ

 .نسميه باالنتقام الشخيص
אאWفهل اخلطأ حيتاج إىل عقاب ...  العقاب يكون بحسب اخلطأ واملخطئ

التنبيه إليه  وهل سبق ? وهل تكرر أم كان للمرة األوىل? وهل هو خطأ مؤثر أم ال?أم ال
 وهل اخلطأ هو ?حد األبوين فقطأ وهل كان أمام الناس أم كان مع ?والتحذير منه أم ال

 أم تعمد ? أم إمهاله يف استذكار دروسه?سكبه املاء عىل السجاد أم رضبه ألخيه الصغري
 .?إصابة أحد األصدقاء أم غري ذلك

 وهـل هـو  ال? أموكذلك يكون العقاب بحسب املخطئ فهل هو دائـم اخلطـأ     
 وهـل لـه قرنـاء ? وهل هو األصغر أم األكـرب?ت بنمأ وهل هو ولد ?كثري اخلطأ أم ال
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 وهـل هـو يـتعلم بـدون ?وهل هو يتأثر بالعقاب أم ال ?وأصدقاء صاحلون أم طاحلون
 . ?عتذر عن خطئه أم الا وهل ?عقاب أم ال بد معه من العقاب

אאW حيث تعويد األبناء عىل أن النظرة احلادة ,مهم التدرج يف العقاب أمر 
ية  فهو ينشأ عىل أن تلـك النظـرة قاسـ, ربام ال نحتاج لغريها يف توجيهه,خطأأنه أتعني 

خطأ فليعجـل بالتـصويب وال يكـرر أ ومعناها إنه ,بهامألهنا تصدر من أبويه اللذين حي
 ,ًصوتا يدل عىل الزجرويمكن بعد ذلك أن يكون التصعيد فنصدر ..... اخلطأ بعد ذلك

ًم يكون اخلصام واهلجر وقتا قـصرياث ب  ثـم الـتجهم املؤقـت لـه ثـم حرمانـه ممـا حيـ,ً
ًوال يصح أبدا أن نبدأ العقاب بعكـس . ًكمشاهدة التلفاز أو اللعب عىل الكمبيوتر مثال

نـا حيـث نكـون قـد ءما سبق حتى ال يأيت الوقت الذي ال نجد فيـه مـا نعاقـب بـه أبنا
 . معهم كرب الوسائل عىل أخطاء تافهةاستنفذنا

אאW العقـاب ال يكـون إال عنـد اهلـدوء واالتـزان ولـيس عنـد الغـضب 
 ولـئال يكـون , كي يتسنى اختيار وسيلة مناسبة لنوع اخلطأ وطبيعة املخطـئ;واالنفعال

 وكـذلك ليـتمكن اآلبـاء مـن قبـول , هتديدات غاضبةأوالطفل فريسة قرارات عاجلة 
 . وهذا ال يتم يف جو مشحون باإلثارة والغضب,عتذار الطفل بعد اخلطأا

אאWن يكـون أ فـال يـصح ,و العكـسأ , واألم ال تعاقب, ال يعاقب األب
 وهذا خطأ تقع فيه كثـري مـن األمهـات عنـدما تقـول ,املعاقب يف البيت شخص واحد

لية التوجيـه والعقـاب مـشرتكة وؤن مسأ رغم ,عندما يأيت أبوك سوف يعاقبك: البنها
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 ألنـه ال , ويتعمد اخلطأ أمام أمه, أبيهم وحتى ال يتشتت الطفل فيتجنب اخلطأ أما,بينهام
 . سواء أمام األب أو األم أو حتى وهو منفرد وحده,توجد قواعد صحيحة يسري عليها

אאW وال  إقناع الطفل بمسوغات عقابه فلربام يعي الدرس ويعرف خطـأه
ً حيث يـسعى جاهـدا ,ً وحتى ال يرتكب املخالفات هذه بعيدا عن أعيننا,نحتاج لعقابه

كل ذلك راجع إلقناعه بخطئه ومـسببات ... ن يسعى لئال خيطئأ ال  هبا,ًال نراه متلبساأ
 .عقابه قبل العقاب وليس بعده

بويـة, حد مفاتيح النجاح يف العمليـة الرتأإن إشباع احلاجات النفسية للطفل يعد 
ًولنتخيل طفال عدوانيا هل هذا الطفل حاجته إىل احلب واحلنـان مـشبعة? : ثم نسأل... ً

هل حاجته إىل اللعب واحلرية مشبعة? بالطبع ال; ألن العدوانية سلوك ناتج عن القسوة 
 .التي يعانيها الطفل وناتج عن الكبت والضغط الذي جيده يف األرسة

ًلطمأنينة واألمان فال يتعارك أمامه دائام هل تراه ُهل الطفل الذي تشبع حاجته إىل ا
ن سلوكه طبيعي إلشباع حاجتـه إىل فإ االنطوائية? بالطبع ال أو اخلوف أويشعر بالقلق 

 .األمان والطمأنينة
إن حاجة الطفل إىل احلرية واألمان والطمأنينة واللعب والعـدل واحلـب والتقبـل 

اجته إىل الطعـام والـرشاب والنـوم وامللـبس نجاز والنجاح ال تقل عن حوالتقدير واإل
ًن عدم إشباع احلاجات النفسية ليؤثر سلبا عىل إو .واملسكن واإلخراج والوقاية والعالج

 .النمو اجلسمي والعقيل والنفيس واالجتامعي والعاطفي والوجداين والروحي
فـل  إذ األصل عنـد الط,إن حاجة الطفل إىل اللعب ال تقل عن حاجته إىل الطعام
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 . يتم توجيهه أثناء اللعب ليأيت بثمرته,ولؤن غري مسآلا فهو ,اللعب ال اجلد
 ,بــني والكتــف والــرأساجل األحــضان والقــبالت واللمــسات الرقيقــة عــىل ّنإو

ًوالكلامت الرقيقة وغريها لتشبع الطفل حبـا وحنانـا  وهـي مـن لـوازم نمـوه النفـيس ,ً
 .والوجداين السليم

 واحلوار معه وعدم املساس بشخصه عنـد التوجيـه وعنـد  االستامع إىل الطفلّنإو
 . مما جيب إشباع الطفل منهوالعقاب هل

وإن إشعار الطفل بأنه مقبول ومرغوب فيه لذاته ال ألنه ولد أو ألنه بنـت ولـيس 
 .لشكله أو لعاهة عنده هلو مهم غاية األمهية إلشباع حاجة الطفل النفسية إىل التقبل

نجاز والنجـاح ليقـوده إىل املزيـد مـن النجـاح واإلنجـاز, وإن إشعار الطفل باإل
ٍويسعد الطفل حينئذ ببذل املزيد من اجلهد; وهلذا ال ينبغـي تكليـف الطفـل بـام يفـوق 

نجـاز ولـيس طاقته وقدراته لئال يفشل, فاألصل هو مـساعدته إلشـباع حاجتـه إىل اإل
 .فشل والتعجيزال

 .علم إدانة اآلخريننه يتإإن الطفل عندما يعيش يف ظل النقد ف
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ن يكون العلم بخصائص الطفل يف كل مرحلة سـنية والعلـم بـسامته أليس غريبا 
ًوطبيعته هو أحد املفـاتيح العـرشة للنجـاح يف العمليـة الرتبويـة, ذلـك ألن كثـريا مـن 

احل السنية التي تتعامل معها,  املراملشكالت مع األبناء حتدث بسبب اجلهل بخصائص
 : والتي نود اإلشارة إليهاوهنا تظهر بعض املالحظات

ً متشاهبان متاما يف كل يشء ولو كانا توأما إال نرغم إنه ال يوجد طفال −١ نـه توجـد أً
 .عنارص مشرتكة بني أطفال السن الواحدة

 خيتلف الطفل من سـنة ألخـر حيـث تتبـاين احتياجاتـه واهتامماتـه وحاجاتـه −٢
 ١٢ −٩ أو ٩ – ٦ أو ٤ – ٢وخصائصه وميوله ولسنا مع من يصنف األبناء مـن 

 .سنة; ألن الطفل  يف كل عام خيتلف عام قبله وعام بعده يف أشياء كثرية
 ولكن يمكن , غري عادلٌاملقارنة بني األطفال ولو كانوا يف مرحلة سنية واحدة أمر −٣

ال نقارنه مبارشة هبم فيحـبط أ عىل ,من خالل أقرانه معرفة جوانب القصور عنده
 .وينتكس وحيقد عليهم

معرفة خصائص املراحل السنية تساهم بشكل كبري يف ضبط ردود األفعـال جتـاه  −٤
 .الطفل ومتتص الغضب الناتج عن سلوكه اخلاطئ
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لنفـسية التـي هناك أسباب كثرية ومتنوعة للمشكالت والسلوكيات واألمراض ا
ً ويظل بعـضها مـصاحبا هلـم طـوال عمـرهم كاالنطوائيـة والعدوانيـة ,تصيب أبناءنا

 وهنــاك بعــض األســباب تكــاد تكــون رئيــسية يف معظــم تلــك األمــراض ,والكــذب
 : نذكرها فيام ييل,واملشكالت

١E אאW 
لفـاظ  صفعة عىل وجهه وشـتمه بـأقبح األأواحلذاء أو ركله بالقدم برضب الولد 

 أال وهـي ةدحـ واةكلها تـؤدي يف النهايـة لنتيجـ... هانته إوكذلك معايرته واملبالغة يف 
 ي فسوف هيون عىل الصغري أن يكـذب ويـرسق ويعتـد,املشكالت السلوكية والنفسية

 .ًعىل اآلخرين ويسب ويلعن وينتقم من الصغار تعويضا عام يعانيه من األبوين أو املعلم
٢E אאW 

 وربـام ?ا تر ماذا ننتظر من الصغار الذين يتشاجر أبـوهم مـع أمهـم ليـل هنـاري
ً وبدال من التفاهم والتنسيق معا يف تربية أبنـائهم نجـد الـسب والـشتم ,ألتفه األسباب ً

كـل ذلـك ..  ورضب األب لـألم أو طردهـا أو تطليقهـا, فيام بيـنهام,وتبادل االهتامات
ًلوكيا ونفسياسيؤدي بالطبع إىل تشويه الصغار س  فيفقدون الطمأنينة التي جيـدها مـن ,ً

ينعم بأبوين سعيدين يف بيت هادئ, وهذا الفقدان هيون عىل الصغار الـرسقة والكـذب 
 .خرينآلاوالعدوانية والشعور بالنقص واحلقد وكراهية 
 ولكـن تكمـن املـشكلة يف معرفـة فـن ,وليس العيب يف االختالف بني الـزوجني

 .ختالفاخلالف وكيفية اال
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من األخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض املربني ختيري األبناء بني شـيئني ال ثالـث 
ًهلام وأحىل االختيارين يكـون مـرا, ويف هـذا إجحـاف بالطفـل وعـدم تقـدير لطبيعتـه 

كام أن فيـه تـسوية غـري عادلـة بـني األطفـال إذ ختتلـف طبـائعهم ومهـاراهتم . الرقيقة
إما أن تكون : نه من الصعب ختيريهم بني أمرين يف مثلأهتم وميوهلم وبالتايل نجد وقدرا

 .األول عىل زمالئك يف املدرسة أو ال أحبك أبدا
ن تتوقف عن رضب أخيك الصغري أإما .منع عنك املرصوفأ أو أمكإما أن تطيع 
 .أو أرضبك بالعصا

 .ًإما أن متتنع عن مشاهدة التلفاز أو أرفعه هنائيا
 .ن أو أخاصمك وال أكلمكآلاما أن تنام إ

٣E אאאW 
ًبعض اآلباء واملعلمني يظن أن اهليبة ال تأتيه إال إذا رضب ابنه رضبـا مربحـا  , وإالً

ً وال يكـون مهابـا يف ,إذا داوم عىل التهجم والبحلقة وتقطيب اجلبني يف كل حلظة وحني
ًق, هذا فـضال عـن املنـع املطلـق للقبلـة البيت إن مل يذق أبناءه صفعة عىل جبينهم الرقي

 .واالحتضان فكلها تقلل اهليبة
٤E אאאW 

إن ما قلناه فيام للقسوة الزائدة مـن أثـر كبـري يف األمـراض النفـسية واملـشكالت 
كرب شاهد عىل ما أقـول فالطفـل املـدلل الـذي حيوطـه أن والواقع آلاالسلوكية لنكرره 
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 خيرجانه منه ويأتون له بكل ما يريد وبكل ما يطلـب مهـام  الناألبوان ويضعانه يف حمض
إن كل ذلك يؤدي يف النهاية إىل إنسان مريض مشوه مرتدد يعجز عن أخذ ... كان طلبه

يزداد خوفه وكذبه وشعوره بـالنقص وإضـعاف ... قرار وخيشى من مجيع املحيطني به 
 .جانب حتمل املسئولية يف االبن

٥E אW 
ة واملبالغ فيها مـن قبـل اآلبـاء واملـربني للطفـل تفقـده اإلحـساس املراقبة املبارش

 وإننـا ال ,ً للكـذب أحيانـا تدفعـه وربام,باألمان واالعتامد عىل النفس وتشعره بالنقص
 ولكن املراقبة غري املبارشة وعدم املبالغـة فيهـا ,نقصد بذلك منع متابعة الطفل ومراقبته
 .لطفلوعدم التدخل يف كل ما يقوله ويفعله ا

٦E אW 
من العوامل التي تسبب املـشكالت الـسلوكية واألمـراض النفـسية فقـدان أحـد 
الوالدين أو كليهام خاصة إذا صاحب ذلك اليتـيم الفقـر واحلرمـان أو فقـدان العطـف 

حث من اشتكى له قـسوة قلبـه أن  واحلنان, ولعل ذلك كان السبب يف أن رسول اهللا 
ق قلب الكبري ويعطـي األمـان واحلنـان للـصغري فـال ن ذلك يرقإ ف,يمسح رأس اليتيم

ًيشعر بفقدان الوالدين فقد وجد من املجتمع كله حنانا كام جيده من مل يفقد أبويه ويتأكد 
 ولعظم هذا العمل وآثـاره التـي تعـود عـىل ,ذلك إذا وجد اليتيم من يكفله وينفق عليه

الم صاحب هذا العمل رفيقـه اليتيم بكل نفع جعل احلبيب املصطفى عليه الصالة والس
F:  إذ قـال عليـه الـسالم ,صـبع الـسبابةًيف اجلنة متاما كرفقـة األصـبع الوسـطى لأل
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אאEالبخاري( صبعيه السبابة والوسطىأ وأشار ب(. 
٧E אW 

عىل رأس أسباب املشكالت السلوكية والنفسية يأيت الفقـر إذ إنـه يف املجتمعـات 
عبية خاصة يكون هو سبب رئييس للرسقة والكذب واملشاحنات والشعور بالنقص الش

 وإن مل نستطع فـال ,  فلنحاول قدر استطاعتنا توفري ما حيتاجه أطفالنا,ًوربام القتل أحيانا
م سبب الفقر الذي تعيشه األرسة وإجبارهم هن فنشعرهم أ,نحملهم نتيجة هذه املشكلة

 . هذا كله يساهم يف تفاقم املشكلةّنإ مهنة فعىل ترك املدرسة واحرتاف أي
٨E אW 

 ,مقارنة الطفل بغريه سبب من أسباب املشكالت الـسلوكية واألمـراض النفـسية
بنه قد يكون غـريه ا وما يفتقده ,ًن هناك فروقا فردية بني األطفالأن املريب اجليد يعلم بإف

 , وهذا ذكي وذاك ضعيف الذكاء,ذاك كسول فهذا نشيط و,ًيفتقد أيضا ما يتوافر يف ابنه
ومن اخلطأ الرتبـوي الفـادح أن يقـارن األب ... خر يمل القراءةوهذا حيب القراءة واآل

التـأخر نه وإن كان إ ف,بن جاره أو زميله املتفوق يف دراستهاًبني ابنه املتأخر دراسيا وبني 
ارن بـني أبنائـه وغـريهم,  أن يقىذلك ال يستدعن  إال أ, حلالدرايس مشكلة ينبغي هلا

 فإنـه يـورث ,وكذلك عند املقارنة يف طريقه الكالم واألكل واللبس وامليش وغري ذلـك
 .احلقد والكراهية ويزيد الطفل يف العناد بسببه

٩E אאאW 
ًالعاهات واألمراض العضوية خاصة املزمنة منها تـورث الطفـل أمراضـا نفـسية 
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نا اعتنينا به منذ والدته وحرصنا كل احلرص عىل تطعيمه نأ لو ,جسيمة هو يف غنى عنها
ومتابعة أمراضه أوال بأول ومل نرتكه فريسة لألمراض واألوجاع تفتك به, بل لعل سوء 
ًتغذية األم أثناء احلمل أو مرضها أثناءه أو اضطرابات يف بعض غدد الطفل تكون سـببا 

 .ًقويا يف إصابته باألمراض والعاهات إذا كرب
١٠E אW 

ً لكنـه أيـضا ,شعور الطفل بالنقص وشعوره بتمييز اآلخرين عليه مـرض نفـيس
 .ًسبب مشرتك تقريبا يف غالبية األمراض النفسية واملشكالت السلوكية

١١E אאאW 
 والوقـوف بجانبـه وهـو , وتعقـيم ألعابـه,فاملبالغة يف املحافظة عىل نظافة الطفـل

 وعدم تركه حلل مـشكالته ,ًيهه لكيال يسقط عىل األرض مثالًيلعب مع أقرانه دوما لتنب
وليات ؤ وال يستطيع حتمل املـس,كل ذلك جيعله ضعيف الشخصية... ًبنفسه ولو أحيانا

 وليست عنده القدرة عىل التكيف االجتامعي وتكوين ,ويكون شديد اخلوف كثري الرتدد
 . املشاكل وعدم القدرة عىل حل,عالقات اجتامعية جيدة مع اآلخرين

١٢E אאW 
حدها الستقالته األبوية أمر قـد حيـدث بـال وعـي ونتيجـة أتقديم األب واألم أو 

 , أو خيـرج مـن عمـل آلخـر, فقد ينشغل األب يف عمله طوال اليـوم,للظروف احلياتية
ًه الـذين نـاموا وسـوف يـستيقظون مبكـرا إىل ءًفيذهب للمنـزل متـأخرا ال يـر أبنـا

 فحينئـذ يتـوىل تربيـة ,ًنه أيضا, وقد تكون األم يف مثل تلك الظروفمدارسهم وال يرو
 .ا اخلادمة أو األلعاب أو التلفاز أو أصدقاء السوءّمإالطفل 

١٣E אאW 
ن كان أحد األبوين خيشى الطالق أو املستقبل أو الفقـر أو ارتفـاع األسـعار أو إف
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 .ًناء حتام فسوف ينتقل الشعور الداخيل هلام إىل األب,غري ذلك
١٤E אW 

يلجأ الوالدان للعديد من األساليب الرتبويـة ودون وعـي مـنهام جيعـالن الطفـل 
 حيث ال هيتامن بعامل الوقت الطويل والصرب عند تطبيق ,ًاألول خاصة حقال للتجارب

 .أي وسيلة وهذا يفقد الطفل الطمأنينة
١٥E אאW 

دم التعريف باحلدود والـضوابط والقـوانني توضيح الالئق وغري الالئق وعالعدم 
نه يقلقهـم أ كام ,والقواعد املتفق عليها داخل األرسة يزيد من التوتر النفيس لد األبناء

 أما احلرية املضبوطة وفق ,وال يطمئنهم وجيعلهم مقيدين يف حركاهتم وأقواهلم وأفعاهلم
ًنظم وقواعد فهي مهمة للطفل نفسيا وتربويا  احلرية املـضبوطة أي احلريـة ونقصد ب... ً

ًمع وضع الضوابط وأن نعلمه أن اللبس املناسب ال يكون قصريا وال يشبه لـبس البنـني 
 ونرتكه بعد ذلك خيتار ,ًالبنات والعكس وال يكون مستفزا ألحد يف املجتمع وغري ذلك

 . ما شاء يف ظل هذه الضوابط وال نختار له نحنهمن مالبس
١٦E אאW 

 وهـو أرسع طريـق , مهم بالنـسبة للطفـلٌفاإلقناع والتربير لألوامر والنواهي أمر
كل التفاحة ألهنـا حتتـوي : ً فنقول له مثال,لتعليم الطفل ومساعدته يف تنفيذ ما نريد منه

ال تلعـب بعـود الكربيـت حتـى ال حتـرق ... الـذي يقـوي عظامـك ) د(عىل فيتـامني 
 .وهكذا... حك الناسذاكر حتى تتفوق ويمد... مالبسك
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א(Q) 
 

• א 
يسبق الرضب أكثر من ثامين وسائل للعقـاب تكفـي واحـدة منهـا لزجـر الطفـل 
وتنبيهه ملا أخطأ فيه, ومن هذه الوسائل احلرمان مما حيب, واهلجر, واخلصام, واإلمهال, 

 ...والنظرة احلادة
• KKKKKK 

 الشخص ال السلوك هو خطأ تربوي يقـع فيـه بعـض اآلبـاء فـرتاهم الرتكيز عىل
.. أنـت محـار ... أنت غـري مـؤدب ... يا غبي : عندما خيطئ الطفل يصيحون يف وجهه

رغم أنه من املفرتض أن الفعل الذي قام به هو اخلطأ, ولـيس االبـن . الخ... أنت فاشل
 .هو اخلطأ يف ذاته

• א 
 العارشة متيزه عدة معايري يف تربيته الروحية, ومن هذه املعـايري أنـه الطفل قبل سن
ً ينتظر مقابال ألدائه الصالة مثال, وهذا املقابل قـد يكـون كلمـة ييكون نفعي العبادة, أ ً

  .ثناء أو قطعة حلو أو ابتسامة أو نزهة أو غريها من الوسائل
• א 

َتعـال أعطـك : نادي عىل ابنها وتقـولتمهات األ إحد عندما رأ رسول اهللا 
 ما أردت أن تعطيه?: فقال هلا«
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 .ًأردت أن أعطيه مترا: فقالت
 )أبو داود(.»لو مل تعطه لكتبت عليك كذبة: فقال هلا

, ُتعال, ولن أرضبك, ثم يأيت ويـرضب: همءوبعض اآلباء واألمهات يعدون أبنا
 .ناءنا ونخلف معهموليس من السلوك الرتبوي السليم أن نعد أب

• א 
الكذب من أشد األخالق ذما وعاقبة, والكذب عـىل الـصغري جيعلـه يعتـاد عليـه 

ًويستثمره, ويصبح لديه شيئا عاديا; ألنه رآه يف قدوته الذي حيبه ً. 
• א 

ًهيتم بعض اآلباء بالرتكيز عىل حاسة واحدة عند التعامل مـع الطفـل, وغالبـا مـا 
سة البرصية; وذلك رغم أن األطفال خمتلفون فيام بينهم, فبعـضهم تـؤثر فيـه تكون احلا

حاسة الـسمع فـيفهم باالسـتامع أكثـر مـن البـرص أو اللمـس, وبعـضهم إن ملـسته أو 
 .ًاحتضنته أسعدته فتصل إليه املعلومة رسيعا, ويفوق حبه لك كل حب

• א 
أن الرتبيـة هـي إطعـام األبنـاء وإدخـاهلم خيطئ كثري مـن اآلبـاء عنـدما يظنـون 

بة, ًاملدارس, ورشاء أفضل املالبس هلم, والرتبية حقا هي تعليم األبناء السلوكيات الطي
هم عن كل قبيح من الفعال, ومتـابعتهم املـستمرة فـيام يّوغرس القيم يف نفوسهم, وختل

 .يفعلون ويقولون, والتنوع يف توجيههم بمختلف الوسائل الرتبوية
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• אא 
ليس املهم هو الكم الذي حيفظه الطفل من املعلومات بل األهم هو مـاذا يـستفيد 
من هذه املعلومات, وكم منها يطبقه يف حياته اليومية, وكم عربة وعظة يأخذها, فـنحن 

 .ال نفتقد إىل املعلومات بقدر افتقادنا إىل درس مستفاد من معلومة
• א 

نـه رسـم يسء وأنـت إما هـذا العبـث, : ب الرسم ويقول له أبواهالطفل الذي حي
ًتضيع وقتك فيام ال يفيد, والطفل الذي حيب الفك والرتكيب وبدال من رشاء األلعـاب 

 ٣٠إذن اكتب هذه الصفحة : ًا, والطفل الذي حيب الكتابة وتقول له أمهبله يعتربونه خمر
تكار عند أبنائهم, وهو طريق أسـهل مـن هذه كلها حماوالت من اآلباء لقتل االب!! مرة

التعب من أجل كشف مواهب أبنائنـا وتنميتهـا واإلنفـاق عليهـا, وتـشجيعهم ـ ولـو 
 .ُبكلمة ـ عىل ممارسة ما حيبون; فيخرج جيل حمبط قد قتل فيه اإلبداع واالبتكار

• א 
 لريتـبط الـسلوك باملتعـة أو املتعة واإليذاء مها مما نغرس هبام القيم يف نفوس أبنائنا

جعلـه يـداعبها ونعطيـه يف نفـس نن أاإليذاء, فكام أننا نعالج الطفل اخلائف من القطة ب
الوقت قطعة حلو لذيذة لريتبط إحساس اللذة واملتعة بالقطة فال خياف منها, فكذلك 

 إذا مل بـالقرآن فـال حيبـه, وكـذلكنه يربط األإعندما نرضبه ونقهره عىل حفظ القرآن, ف
, يلةمنعناه من اللعب والتنزه بسبب احلفظ, حيث جيلس يف كتاب التحفيظ ساعات طو

 .بينام أقرانه يف اخلارج يمرحون ويستمتعون
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• אא 
هي مجلة يتبعها تقصري مـن قبـل الـصغري حـتام بخـالف ) اذهب ونظف غرفتك(
ملهمالت التي عـىل اذهب وضع مالبسك يف أماكنها, األلعاب يف الصندوق, وا(البديل 

ً, وعندما جيلس عىل الكريس متكئا أو واضعا )األرض يف سلة القاممة, والكتب يف املكتبة ً
 أن ًاجلس معتدال قـد ال يفهمهـا بـل األفـضل: قدمه فوق املقعد أمام ضيف, ونقول له

...) ســند طهــرك وأضــع رجلــك عــىل األرض, وأنــت عــىل الكــريس و (:تقــول لــه
 .همها الصغريفالعموميات هذه ال يف

• א 
ً, وغريها يف نفـس الطفـل أثـرا )أبو رجل مسلوخة, وأمنا الغولة(ترتك حكايات 

ًسيئا حتى ال يستطيع اجللوس وحده أو دخول غرفة مظلمة إال يف صحبة أمه, كام جتعله 
ًمنطويا عىل نفسه, وقد يصري عدوانيا فيام بعد, فلنحذر من مثل هذه احلكايات ألبنائنـا,  ً

 .ولنهتم بالقصص النافع املفيد الذي يعلمهم القيم والسلوكيات احلسنة
• א 

 , ولكن بعض اآلباء يـر يف اللعـب مـع أبنائـه »من كان له صبية فليتصابى هلم«
ًذهابا لوقاره وتضييعا لوقته, وما در أن النبـي  ً  كـان يوقـف األبنـاء ويعقـد بيـنهم

ألب بـذلك ا ,ه ورجليه وفوق ظهره احلـسن أو احلـسنياملسابقات, وكان يسري عىل يدي
ً وفضال عام يكون له مـن مـردود إجيـايب عـىل الـصحة النفـسية ,يسعد أبناءه أيام سعادة

ًنه أيضا يكون وسيلة عقاب للطفل أن يمتنع أبوه عن مالعبته يف وقت ما بدال إ ف,للطفل
 .من اللجوء إىل الرضب
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• אאאא 
 األخطاء التي يقع فيها اآلباء أن يمنعـوا أبنـاءهم مـن اللعـب والرتفيـه أثنـاء من

الدراسة, ويفرغوهم متاما للمذاكرة وحتصيل الدروس, وهذا يشء خيالف طبيعة الطفل 
الــذي ينمــو باللعــب, وتكتمــل مــن خاللــه جوانبــه العقليــة واجلــسمية والوجدانيــة 

ون املذاكرة, وهيربون منهـا; بـسب الـضغط واالجتامعية, ونجد الكثري من أبنائنا يكره
النفيس عليهم, وحرماهنم من متعتهم, رغم أنه من املمكن أن يعود اآلباء أبناءهم عـىل 

 .تنظيم وقتهم بني املذاكرة واللعب والرتفيه واألكل والنوم وغريه
• אא 

 .األبإثابة الطفل تكون باجلائزة التي حيبها هو وليس التي حيبها 
• א 

الـخ, ألفـاظ ال ... لو تكرمت ـ لو سمحت ـ من فضلك ـ حـرضتك ـ سـيادتك
ًادال تبـيستخدمها اآلباء مع أبنائهم, رغم أهنا من صميم االحرتام الذي ال بد أن يكون م

ًبينه وبني أبنائه; ومن هنا سيتعلم الصغري أيضا احرتام اآلخرين وتوقريهم, خاصة مـن 
 .يكربونه سنا

• א 
ال يمكن ألي لعبة مهام كانت أن تنوب عن األب أو األم يف تربية الطفل, وهذا هو 

 لقـد : حدهم وهو مشغول عن أبنائـه يقـولأما يغفل عنه بعض اآلباء واألمهات فرت
وهو يعلـم أن الطفـل . حدث األلعاب, وعنده البالي ستيشن والكمبيوترأاشرتيت له 

ادة مؤقتة, وربام سعادة غري مكتملة, أما سعادته بوجود أبيه معه يسعد هبذه األلعاب سع
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 .فهي سعادة معنوية لالبن ال تساوهيا سعادة
• אאא 

هات متنع ابنتهـا مـن دخـول املطـبخ, وتعلـم فـن الطهـي, وال تـدعها مهناك بعض األ
ى تفرغهـا لدراسـتها, تساعدها يف نظافة البيت وتنظيمه, أو رشاء يشء من السوق, وذلك حت

 .وما تعلم أهنا بذلك ترتكب يف حق ابنتها جريمة لن تظهر آثارها إال بعد زواجها
• א 

عندما حتدث للطفل انتكاسه ما  كفشل درايس أو هزيمة يف بطولة أو ضـياع يشء 
ه شجعنـ ف, ال بد أن نركز عىل نقاط القوة عنده يف حلظات الضعف هذه,منه أو غري ذلك

قـول نو... أنت ذكي, ولكنك ال تعمل عقلك, وحاول مرة ثانيـة وسـتنجح : قائلني له
أنت نشيط ومهتك عاليـة, وختتلـف عـن كثـري مـن أقرانـك, ولكنـك ال تـستخدم : له

 .قدراتك وإمكاناتك, ونحاول أن ننسيه الفشل واإلحباط ونركز عىل نقاط القوة عنده
• א 

ة أن تكون لـه الكلمـة األوىل واألخـرية يف البيـت, وأن يعتقد بعض اآلباء يف أمهي
حد عىل معارضته, فهـو أ بالنقاش, وال جيرؤ دحر والناهي فيه, فال يسمح ألِميكون اآل

الذي خيتار املالبس ألبنائه, وخيتـار هلـم وقـت النزهـة ومكاهنـا, وخيتـار هلـم ألعـاهبم 
تكون الديكتاتورية حتـى إذا هم وجوائزهم, وغري ذلك مما يعلم األبناء كيف ءوأصدقا

ًحدهم مديرا أو وزيرا أو رئيسا استعبد من هـم حتـت سـلطته واسـتأثر بكـريس أصار  ً ً
ــة ــة للرتبي  احلكــم دون غــريه, ويلغــي قــرارات ســابقية, ومــا ذلــك إال نتيجــة طبيعي

 .الديكتاتورية اخلطأ
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• א 
وهنا, وما أكثر ما تفعـل ما أرسع ما تدعو األم عىل أبنائها عندما يستفزوهنا ويغضب

 . )رواه مسلم(،EאF: ذلك فقال عن ذلك, وقد هنى رسول اهللا 
• אא 

هم بـسبب ءيمر عىل بعض اآلباء يومـان أو ثالثـة وربـام أكثـر وهـم مل يـروا أبنـا
و غـريه وال يـرون انشغاهلم يف عملهـم احليـايت, ثـم يف عملهـم التطـوعي أو اخلـريي أ

ٍهم, وهم يظنون أن ذلك عذر هلم, ومـا علمـوا أن اهللا تعـاىل سـائل كـل راع عـام ءأبنا ُ
ُاسرتعاه حفظ أم ضيع, وما يسألون عن أعامهلم اخلريية قبل سؤاهلم عـن أبنـائهم, ومـا 

 .مفعلوا من أجلهم وحسن تربيتهم هل
•  

 ليتحـدثوا معـه ويلعبـوا ويتعلمـوا, ينتظر األبناء والدهم عندما يعـود إىل البيـت
ً قد يكون مرهقا بعض اليشء فرتاه يدخل متجهم الوجه, ويطلب أال بألاولكن عمل 

يتحدث معه أحد, ويرفض اللعب مع األبناء أو ممـازحتهم, وهـذا ممـا يـصيب األبنـاء 
باإلحباط فال يعـود أبـوهم, هـو ذلـك الـصديق الـذي يركنـون إليـه, ويقتـدرون بـه 

 .هم إىل أصدقاء السوءئوجوده معهم; وهو ما يلجويسعدون ب
• אאא 

هنرت األم ابنها ليكف عـن اللعـب ويـستذكر دروسـه, ويقـوم بعمـل الواجـب 
املدريس, فقامت بتحديد إقامته داخل حجرتـه, وجلـست هـي أمـام التلفـاز تـستمتع 

 !!يا تر ما وقع هذا عىل نفس الصغري?... بمشاهدة املسلسل
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• אאא 
أعرف بعض اآلباء مرت أعوام الدراسة عىل أبنائه, ومل يذهب ليسأل عـن واحـد 
ًمنهم يف املدرسة يوما والتنسيق بني املعلم واألب أو املدرسة والبيت يشء مهم يف تربيـة 

 .امالطفل وتعليمه, فاألب ير ما ال يراه املدرس والعكس; لذا وجب التنسيق فيام بينه
• א 

ًبعض اآلبـاء تكـون جلـساته مـع أبنائـه قـدحا يف الـوزير والـرئيس واملدرسـني 
ًوالضباط وبعض العلامء وغريهم, وأحيانا يكـون التـرصيح باالسـم, وأحيانـا يكـون  ً

, ولكل الضباط, ولكل املدرسني لالتعميم هو األساس, حيث يكون الشتم والغيبة لك
ًأكثر يطلب يف الدروس اخلصوصية أجرا باهظا, والضباط  أو  ًن مدرساالعلامء; ذلك أل ً

يظلمون الناس وينهروهنم, والعلامء يفتون بأهوائهم فيسمع األوالد هذا فـال حيرتمـون 
 . كانًاأيًأحدا وهم هبذا يقتدون بآبائهم يف جتريح الغري وعيبه وإهانته 

• א 
أمر ال بد منه, وربـام ال يـشعر هبـذا توزيع النظرات عىل مجيع األبناء عند احلديث 

 .األب أو املعلم, ولكنه يؤثر يف نفس الطفل بشكل عجيب
• אא 

اعتذار األب عىل اخلطأ لزميله أو البنه أو لزوجته يزرع يف نفس الصغري التواضـع 
أمـا رفـض االعتـذار بحجـة ... للناس, وخفض اجلناح هلم, واالعرتاف باحلق لذويـه

ً زرع سـيكون حـصاده يف النهايـة ابنـا متكـربا, وال يعـرتف بخطـأ وبدون حجة, فهذا ً
 .ًارتكبه, ولو كان واضحا كالشمس
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• א 
من اخلطأ أن ننوب عن أطفالنا فنتكلم بلساهنم, ونفعل ما جيب أن يفعلـوه; وهـو 

لون ابنـه أما يضعف شخصيتهم, ويلغي كياهنم, فعندما يقف األب مع أصدقائه, ويـس
قـل لعمـك مـا : اسمه فالن, وكان األحر به أن يقول: ع األب فيقولعن اسمه فيرس

وما رأيك أنت  : سمك? وكذلك عندما جتلس األرسة يف نقاش ينبغي أن يكون السؤالا
 .يا بني? حتى يتعلم الصغري أال ينوب عنه أحد

• אאא 
 إذ إن ;ًتربويـااالقتصار عىل اإلثابة باملال أو اهلدية العينية يشء غـري مرغـوب فيـه 

وسائل لإلثابة املعنوية كالتشجيع والكلمة الطيبـة واملـدح والتنـزه ) ١٠(هناك أكثر من 
معه وغريها, وقد تنال استحسان الصغري, وجتعلـه يـستمر يف اإلجـادة بخـالف اهلديـة 

 .ًالعينية املادية والتي هي مطلوبة أيضا, ولكن االقتصار عليها هو املرفوض
 
• אא 

متى يتعلم أبناؤنا وكيف يتعلمون إن كنا نمنعهم من اجللوس مـع الكبـار أو األكـل 
معهم أو مناقشتهم? إن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان جيلس بجانبه ابن عباس ويقدمـه يف 
الرشب عىل غريه من كبار القوم; ألنه عن يمينه, ولذلك كان حرب األمة, وترمجان القـرآن, 

فاملطلوب أن نشجع أبناءنا عىل اجللوس مـع الكبـار, ونـسمح ...  بعد ومعلم التابعني فيام
 .هلم باحلوار والنقاش يف أدب واحرتام; ليخرجوا من جمتمع الصغار إىل جمتمع الكبار
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•  
بنهـا عندما تكون األم ضعيفة الشخصية, وغري قادرة عـىل التوجيـه, وال تريـد ال

خرب أبـاك أسوف : نها وتصويب أخطائه فتسمع منهااخلري, جتدها تتكاسل عن توجيه اب
عندما يرجع, وهي هنا ختيف الطفل من أبيه, وجتعله مصدر الردع يف البيت, أما هي فام 

 .بيدها يشء; ولذلك سوف ينتظر هذا الصغري عندما تكرب فيرسقها ويرضهبا
• אא 

ً تكن كسوال ولو علمناه كيف ال: ًكن نشيطا لكان أفضل من قولنا: لو قلنا للطفل
هـذه احلجـرة : ًيكون شجاعا لكان أفضل مما لو وصفناه باجلبن والضعف ولو سمع منا

جيايب أفـضل هذه احلجرة متسخة, وهكذا الوصف اإل: غري نظيفة أفضل مما لو سمع منا
 .من السلبي

• אאא 
قربائه أو الضيوف أمـر يكـرسه إحراج الطفل أمام أشقائه أو زمالئه أو جريانه أو أ

حب مـن سوهيينه, وبه من املذلة ما يصيب نفسه الرقيقة; فيجعله ينطوي عىل نفسه أو ين
 .ًنه ال يدفعه للتقدم أبداأكام ... لقاء الناس
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إن مرحلة الطفولة تعترب أهـم مرحلـة يف حيـاة اإلنـسان, ففيهـا بدايـة التـشكيل 
ًسويا أو مريضا, فجميع األمراض النفسية : ن وعليها سيكون اإلنسان بعد ذلكوالتكوي ً

 طبيعة هذه املرحلـة ومتطلباهتـا, فالغـضب واخلـوف فهم تنشأ نتيجة لسوء –ً تقريبا –
واالنطواء والتبول الالإرادي والشجار والكذب والرسقة وغري ذلك من أمـراض تنـشأ 

 .طفل فيها ومل يعامل املعاملة الرتبوية السليمة إىل اليئ أسإنيف بداية هذه املرحلة 
ولذا فنحن نخص هذه املرحلة بالذكر دون بقية املراحل السنية األخـر, ولكننـا 
نؤكد عىل أن هذه اخلصائص غري مصطنعة عند بعض األطفال, بل إهنا تدل عىل أن هذا 

 ٦فـل حتـى ًالطفل سوي وطبيعي, وإن أتى ذلك عىل املريب ببعض الـرضر, فمـثال الط
سنوات ال يميز بني الصواب واخلطأ فلذلك قد جتده يضع يده يف املاء الساخن أو يـضع 
يده عىل النار ليستكشف هذا املجهول بالنسبة له, فالبد أن أعامل الطفل عىل أنـه طفـل 

ن ما يفعله طبيعي يف هذه السن فعلينا فقط أن نرشد وهنذب هذه الـصفة, أغري مدرك و
 .رف عىل هذه الصفات وتلك اخلصائص املميزة للطفلونحاول هنا التع

١ J אאאW 
  .ًفالطفل يتحرك كثريا وال جيلس يف مكان واحد لفرتة طويلة

إن احلركة الكثرية واللعب الدائم وعدم االستقرار والصعود والنزول وغري ذلـك 
ًال يتحـرك وجيلـس دائـام يزيد من ذكاء الطفل وخربته بعد أن يكرب, أمـا اآلخـر الـذي 
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ًوحيدا يف أحد األركان فهو غري سوي, وغالبا ما سيصاب بعد ذلك باالنطواء والكبت  ً
ولكن هنـاك بعـض األشـياء التـي تـساعد يف هتـذيب . واخلوف واخلجل نتيجة لذلك

 :وترشيد حركة الطفل الكثرية يف هذه املرحلة ومنها
ً ألن الـنفس عمومـا إن مل ; البيـتأن حتاول األم أن تشغل فراغه معها يف أعامل  − أ

تشغلها بالطاعة شغلتك باملعصية, والطفل كذلك إن مل تـشغله بـام هـو مفيـد 
ًسيفرغ طاقته فيام هو غري مفيد, فاألم حترض طبقا صغريا وتطلب منه أن يغسل  ً

 ليتعود عىل االعتامد عىل النفس, وكذلك يرتب أدواته ومالبسه ألعابه أو أدواته
 .إلمكانوحجرته قدر ا

 بدنيـةاالشرتاك يف أحد األندية ليفرغ الطفل طاقته يف لعبة ما خاصة األلعاب ال  − ب
ــغ  ــدو والكون ــه والتايكون ــالنفس كالكاراتي ــة ب ــشجاعة والثق ــوده ال ــي تع الت

 .واملصارعة
زيارة األقارب واألصدقاء واجلريان ممن هلم أبناء يف مثـل هـذه الـسن فيلعـب      −ج

 يفرغ معهم طاقته عىل أن يراعى اختيار األقـارب ,نهالطفل مع أصدقاء له يف س
واألصدقاء واجلـريان الـصاحلني الـذين يربـون أبنـاءهم عـىل القـيم الـسليمة 

منعه عنه من ألفاظ بذيئة وغريها مـن فاسـد نواألخالق الفاضلة لئال يسمع ما 
مـشاهدة ع الطفل من النزول للشارع مـع أقـران الـسوء أو نمياألخالق, ولذا 

 .حاول إصالحهنً دائام, ألن ذلك يفسد ما ازالتلف
 . الفسحة واخلروج للمتنزهات ولو مرة كل أسبوع عىل األقل     −د
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٢ J אW 
فالطفل يقلد الكبري خاصة الوالدين واملدرسني يف احلسن والقبيح, فـاألب يـصيل 

عـالج فيحاول االبن تقليده, ويرشب الدخان فيحاول االبن تقليده وهكذا, ومن طرق 
 :ذلك ما ييل

 .نحكي له حكايات الصحابة والصاحلني والعلامء والنامذج الطيبة ليقلدهم  − أ
 كالـذهاب معـه إىل املـساجد وزيـارة هنصطحبه يف كل ما هو حـسن ليقلـد  − ب

 .الصاحلني
 لـئال يـصاب ;ليشاهد غرينـدايزر والنينجـا وسـوبرمان زا ال جيلس أمام التلف−ج

قليدهم, أو أن يرمي بنفـسه مـن الـشباك بالكبت واإلحباط نتيجة فشله يف ت
 .ًليقلد سوبرمان مثال

ً قصـصا وتـراجم للقـادة ي رشائط الكاسيت والفيـديو اإلسـالمية والتـي حتكـ−د
حممـد الفـاتح والـسندباد : املسلمني الفاحتني تساعدهم يف ذلك مثـل أفـالم

 .ورحلة خلود والرسالة وغريها
٣ J אW 

 نتعجب من ذلك ونتهم الطفل بتعمد العناد مـع فالطفل يتميز بالعناد الشديد فال
أبويه ومدرسيه, بل علينا أن نشجعه ونحفزه عىل فعل النقيض ونذكر له من القـصص 
واحلكايات ما جيعله ينفر من العناد, كأن نشبه الذي يعاند بالشيطان الذي عاند مـع اهللا 

قبيح وغري ذلك مما جيعـل  ومثله الكافر ال,ومل يطع أوامره فغضب اهللا عليه وأدخله النار
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الطفل يبتعد عن هذه الصفة, ولكن يف النهاية نتأكد متام التأكد من أن الطفل العنيد غري 
 سـنه, فـإذا صـعد عـىل ةمريض وغري عاق لوالديه, ولكن هذا العنـاد يرجـع إىل طبيعـ

الفراش برجله املتسخة ورفض النزول أو رفض النوم وصمم عىل الـرفض أو عانـد يف 
 .التحفيز والتشجيع ال اإلهانة والتعذيباستخدم  فأي يشء

٤ J אאאאW 
فالطفل قد رأ أمه تشعل الكربيت فحاول تقليدها فلسعته النار, ووضع يـده يف 
املاء الساخن وهو ال يعرف رضره, ويريد أن يضع يده بني ريش املروحة وهـي تعمـل, 

يز الطفل بني الصواب واخلطأ, فال حياسب الطفـل وغري ذلك من أمثلة تدل عىل عدم متي
عىل ذلك بالرضب واإلهانة كام حياسب الكبري املدرك ألن عقل الطفـل مل ينـضج بعـد, 
ًوإن ميز شيئا ال يميز اآلخـر, لكـن علينـا أن نبعـده عـام يـرضه كالـسكني والكربيـت 

 . واملروحة والدفاية واملاء الساخن
٥ J אW 

يشء ويف أي وقت وبأي كيفية ? ومنها األسئلة التي يريد منهـا فهو يسأل عن أي 
 كـسؤاله أين اهللا ? ومنها األسئلة التي يريد منها إحراج األبوين واملـريب: املعرفة كسؤاله

هل سـتموت : ملاذا أنت سمني يا بابا ? ومنها األسئلة التي تدل عىل قلقه وخوفه فيقول
 يا بابا ? 
يب عن أسئلته بام ال حيتمله عقله, ولنـضبط جت, وال حذر من الكذب عىل الطفلفا

ًأنـت مـا زلـت صـغريا وال : ردود أفعالنا عند املفاجأة بسؤال غري متوقع, وال نقول لـه
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ًتتكلم يف هذه األمور, ألن الطفل عنيد وسيزيده ذلك شغفا ملعرفة اإلجابـة عـن سـؤاله 
يبه إجابة خاطئـة جتسة, وقد  احلضانة أو املدرةوسيضطر ألن يسأل أحد أقاربه أو مدرس

تعلق يف ذهنه وال تستطيع حموها أو تصويبها بسهولة فلنفـتح قلوبنـا وعقولنـا ألسـئلة 
 .أبنائنا قبل أن نندم

٦ J אW 
 – لذلك –هلموم وال املشاكل, فهو افالطفل ذاكرته ما زالت نقية بيضاء مل تدنسها 
حفـظ :  إدراك, وتـستغل الـذاكرة يفًحيفظ كثريا وبال فهم, أي أن حيفظ بال وعي وبـال

القرآن الكريم واحلديث الرشيف واألدعية واألذكار واألناشيد ويف املذاكرة, ويـصعب 
ًنسيان ما حيفظه يف هذه السن ولكن مع مراعاة أن يكون أسلوب التحفيظ سـهال شـيقا  ً

 :ويف أغنية مجيلة فتعلمه التسمية يف كل يشء من خالل النشيد
  اهللاأبـــــدا لعبـــــي باســـــم

 

ــــم اهللاأ  ــــب باس ــــرأ أكت  ق
 

 أركـــب أســــبح باســــم اهللا
 

ـــــل أرشب باســـــم اهللا   آك
 

ـــــــم اهللا ـــــــم اهللا باس  باس
 

 منـــــاهّتعلأحـــــىل كـــــالم  
 

 

 عن األغـاين الفاسـدة –ً ضمنيا –فنحن بذلك نفرغ طاقة الطفل فيام يفيد ونبعده 
 .ونحبب إليه البديل اإلسالمي اجلميل ونمأل ذاكرته احلادة بالكلم الطيب

ًوذاكرته تساعدنا كثريا يف عدم بيان السبب واحلكمة والتفسري, فهو حيفظ بالتلقني 
ً ويكفي أن تقرأ له اآلية والدعاء مرتني أو ثالثا ليحفظـه عـن ظهـر –ً غالبا –وبالسامع 

  . رشيط املصحف املعلم لريدد خلفه–ً يف حفظ القرآن مثال –قلب أو نحرض له 
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٧ J אW 
 يف كل اخلصائص ونحتاج إليـه عنـد العنـاد وعنـد –ً تقريبا –ك وهو عامل مشرت

عدم التمييز بني الصواب واخلطأ وعند كثرة احلركة وعدم االستقرار, وعلينـا أن ننـوع 
التشجيع من مادي إىل معنوي, وذلك حتى ال يتعود الطفل عىل يشء معني, ولئال يصري 

ًنفعيا يأخذ عىل ما يعمله مقابال, ومن األشـياء  اهلامـة عنـد التـشجيع أن يـربط الطفـل ً
 اهللا عنـه, هـذا احلـرف يـرىضوالديـه الذي يسمع كالم : بالثواب األخروي, فنقول له

الصالة التي صليتها يف املسجد اآلن بـسبع وعـرشين صـالة يف البيـت, . بعرش حسنات
أنـت : ونربطه بأفعال الصحابة والصاحلني, فعندما يذهب للتدريب يف النادي نقول لـه

ًستكون قويا مثل سيدنا عمر وكان الكفار خيافون منـه, أو نربطـه بمـن حيـب كأبيـه أو 
 وأساليب التـشجيع كثـرية ومتنوعـة سـيأيت احلـديث عنهـا يف ,خاله أو عمه أو معلمه

 ومدحـه –ً مـثال – ومنها إعطاؤه نجمة يف كراسة احلـضانة ,موضوع الثواب والعقاب
 .األسامء إليه وغري ذلك ومناداته بأحب ,أمام زمالئه وأبويه

٨ J אאW 
ًوهذا ليس عيبا بـل إن اللعـب قـد يكـون وسـيلة الكتـساب املهـارات وجتميـع 

 ولكن ما نود أن نذكره هنـا , وأفضل وسيلة للتعليم هي اللعب,اخلربات وتنمية الذكاء
ًهو أن اللعب واملرح ليس اختياريا لويل األمر كام أنه ليس عيبا يف الطفل حت ى نقول عنه ً

 بل إن ما يفعله هو طبيعة سنه وخاصية من خصائصه التي بـدوهنا ,)ي مستهرتهال(أنه 
 وما علينا إال أن نرشده ونوجهه إىل اختيار ألعابـه وأوقـات اللعـب, ,يصري غري طبيعي
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 . وكيف يستفيد من هذا اللعب واختيار من يلعب معهم
٩ J אאW 

ًكانت عامال مهام يف التفوق واالبتكار فتقول البنـكجهت لُشدت ووُوهذه إن ر ً :
الولـد فـالن يفعـل : وتقول. ًال أحب أن تكون متأخرا يف يشء بل البد أن تكون األول

 وهكذا ,كذا, فلامذا ال تكون مثله ? أنت يمكن أن تكون أفضل منه لو فعلت كذا وكذا
رساف فيه بصورة تـورث الطفـل ًتشجيعه دائام عىل التنافس يف اخلري مع مراعاة عدم اإل

 .العدوانية والغرية واحلقد عىل اآلخر املتفوق عليه
١٠ J אאW 

فعقله مل ينضج بعد كام حتدثنا, لذلك فيغلب اخليال عىل تفكـريه وهـو مـا يـسمى 
 فهو تفكري يف غـري الواقـع, – خاصة املراهقني واملراهقات –بأحالم اليقظة عند الكبار 

 .ًما جتد الطفل جالسا يفكر يف يشء مافال تنزعج عند
فيها كل ما حتبه, ونرتكه يفكـر فيهـا كـيفام يـشاء, :  عن اجلنة نقولنحدثهفعندما 

ًربنا كبري وقوي جدا ونرتكه يـسبح بخيالـه كـيفام يـشاء حتـى يكـرب : وكذلك نقول له
 .وينضج عقله

 
١١ J  אאאW 

ًفلو أن أباه كان نجارا أو العبا أ ًو حدادا أو معلام أو سباكا أو حتـى عامـل نظافـة ً ًً
فسوف نجد الطفل حياول اكتساب تلك املهارة من أبيه بتقليده له وذلك للطفل الصغري 

 .  سنوات وبعدها سيقل ذلك٦قبل 
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١٢ J אאW 
فمعجم الطفل اللغوي يزداد باسـتمرار ويـؤثر يف ذلـك الـصحة العامـة للطفـل 

, وكذلك العالقات األرسية واملحتو االجتامعي واالقتـصادي ليمةالسخاصة التغذية 
واملستو اللغوي لألب واألم, فالطفل املريض نموه اللغـوي غـري الطفـل الـصحيح, 
والطفل الذي يعيش وسط مشاكل بني أبيه وأمه غري الذي يعيش يف حياة أرسيـة هادئـة 

ن غري املـدلل, والطفـل الـذي ع هانئة, والطفل الغني غري الفقري والطفل املدلل خيتلف
يتحدث أبواه الفصحى أو اللغة العربية السليمة غري الذي يتحدث أبواه بألفاظ بذيئة أو 

 .يغلب عىل كالمهام لغة أخر غري العربية
 اللغوي الرسيع للطفل ولتجنب ما قد يظهر بعد ذلك مـن مـشاكل النمووملراعاة 

 : اآليتىراعُمثل التهتهة واخلنفة واللجلجة وغريها ي
 .إبعاد الطفل عن األلفاظ السيئة والبذيئة كالسباب والشتائم −١
اإلنـسانية واحلريـة : إبعاد الطفل عـن األلفـاظ املجـردة غـري املحـسوسة مثـل −٢

 .قتصاديةواال
ًالكشف الدوري عىل الطفل ومتابعته صحيا خاصة أذنه ألنه ربام يكون ضعيف  −٣

 .السمع
 . سنوات٦إبعاده عن املدارس األجنبية قبل  −٤
 .خمالطة األقران الصاحلني من األطفال −٥
 .اإلكثار من القصص املحكية عن طريق رشائط الكاسيت والفيديو −٦
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ًتصويب األلفاظ التي ينطقها الطفل معكوسة مثل مرضان بـدال مـن رمـضان  −٧
 وعـدم الـضحك عليـه أو ,وفناويس بدل فوانيس وأنا ذهبت بدل أنا مل أذهب

 .السخرية منه لئال يعاند
 .جيع الطفل عىل االستامعتش −٨
مسجد بدل مزجد :  اللفظ من خمرجه فيقول– خاصة األبوين –أن خيرج املريب  −٩

 وهـذه كلهـا أخطـاء شـائعة ,رشد بدل رجد ويقول رزق بدل رسـق: ويقول
 .ينبغي أن نجنبها أبناءنا

 .ً سنوات تقريبا٥ وبحة الصوت من سن وحدةتوقع ظهور خشونة  −١٠
طباق احلمراء ثم املالعق الكبرية ثم املفرش األزرق ن حيرض األأتطلب األم منه  −١١

 – ذرة –قمـح (ليزداد معجمه ومتييزه بني األلوان واألشياء وختلط له احلبـوب 
وتطلب منه جتميع املتشابه منها وتعرفه باسم كل نوع عـىل )  لوبيا– فول –أرز 
 .حدة

لفاظ يمكن تغيري ما يمكن من ألفاظ العامة إىل غريها من الفصحى, وبعض األ −١٢
قلم بدل أمل ونعم بدل إيه وآسف بدل معلش وانتظر بدل : تغيريها بسهولة مثل

 .  الخ....ًاستنى وبارك اهللا فيك أو حسن أو شكرا بدل كويس
١٣ J  אאW 

 ,املرحلـة بل هي طبيعة ,ًوهذا يعتربه البعض نوعا من التخريب وهو ليس كذلك
 ويؤتى له بألعـاب ,يشء قابل للفك أو ما خيشى عليه منهفينبغي أن يبعد عن الطفل أي 
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 واملكعبات والقصص والورق الصور املفككةالقطار والبازل و: صة يف ذلك مثلمتخص
 . والصلصال

١٤ J אW 
 : وينفعل بدرجة واحدة لألمور اهلامة والتافهة, وأهم هذه االنفعاالتيثورفهو 

ينبغـي أن يعاقـب الطفـل بـالتخويف مـن  فـال ,وهو عند البنات أكثـر: اخلوف −١
الرشطي أو الظالم أو األب أو املدرس أو العفريت أو أبو رجـل مـسلوخة وأمنـا 
الغولة; ألن هلذا عواقبه الوخيمة فيام بعد وسيرتتب عليـه الكثـري مـن األمـراض 

 .النفسية والتبول الالإرادي والكبت واالنطواء
أو كرس األشياء أو أن يرضب نفـسه, االمتناع عن األكل : ومن مظاهره: الغضب −٢

تباع ا إرغامه عىل –ً مقارنته بغريه دائام –وبواعث الغضب قد تكون اللوم والنقد 
 غــضب الوالــدين – تكليفــه بعمــل فــوق طاقتــه –بعــض العــادات واألنظمــة 

 .والشجار الدائم بينهام
يد يـشعر ً وغالبا ما تكون بسبب مولود جد,وهي منترشة بني البنات أكثر: الغرية −٣

ً فيقوم بإيذائه أو يتبول ال إراديا أو حيبو بعـد أن ,الطفل أنه أخذ منه حنان األبوين
 بـأن يطلـب – إن وجدت –كان يميش ليجذب إليه االنتباه, وتعالج هذه الغرية 

منهم تقبيل بعضهم البعض وإهداء أحدهم هدية لآلخر واإليثار وعدم متييز أحد 
ُ اآلخر معيبا أو مريضا ويعىل أحد يف املعاملة وإن كان ً  الكبري برتقالة يقسمها ىعطً

 . بالتساوي عىل األصغر منه وهكذا
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אW 
للطفل خصائص ينبغي تقبلها وترشيدها وهتذيبها والرتبية عىل النقيض إن كانت  -

 ,تعود بالرضر عىل املريب أو الطفل, أو زيادهتا واالهتامم هبا إن كانـت غـري ذلـك
د ويف األطفـال بعامـة عـىل اخـتالف لـكة يف البنـت والووهذه اخلصائص مـشرت

ً وذلك لوجود الفروق الفردية  بني البرش عموما واألطفال خصوصا;درجاهتا ً. 
 .عدم اهتام األطفال بالعناد والتخريب واملشاكسة -
ًة مهم جدا يف هذه املرحلة خاصة أن الطفل يقلد وحيفـظ وال ينـسى ومراعاة القد -

 .عويزيد معجمه بام يسم
 .رفع األشياء التي ترض الطفل وإبعادها عنه كاملاء الساخن والسكني والنار -
 .االهتامم بتحفيظ الطفل القرآن واحلديث واألدعية واألذكار واألناشيد -
 .ات من األنبياء والصحابة والصاحلنيوًربط الطفل دائام بالقد -
ب والتنويع رشاء ألعاب للطفل تنمي قدراته وذكاءه خاصة ألعاب الفك والرتكي -

 .فيها
مراعاة تطورات النمو اجلسمي فالبنت تزيد يف الوزن عن الولـد والولـد يزيـد يف  -

 .ًالطول عن البنت, وهذا يف معظم احلاالت تقريبا
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امليل 
الكتساب 

حب 
 التنافس

 

عدم التمييز 
بني الصواب

حب اللعب
 واملرح

 الذاكرة 
 حادة آلية

 

كثرة األسئلة النمو
اللغوي

امليل للفك
والرتكيب

التفكري
اخليايل

حدة 
 االنفعاالت

حب 
 التشجيع

شدة التقليد

كثرة احلركة
وعدم

 العناد

خصائص
الطفل
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إن الوقوف عىل حاجات الطفـل وعـىل كيفيـة حتقيقهـا وإشـباعها يشء رضوري 
مو الطفل وينفتح بشكل كامل متزن يف جوانب شخصيته املختلفة اجلسمية وهام لكي ين

 .والنفسية واالجتامعية والعقلية والروحية
ًفمثال إذا مل تشبع لد الطفل احلاجات الفسيولوجية املختلفة كالغذاء واإلخـراج 
ًوالراحة والنوم فسوف يسبب ذلك إحباطا حلاجة أساسية من حاجات النمو الوجـداين 

 .منجتامعي وهي احلاجة إىل األواال
كذلك عدم إشباع حاجة الطفل إىل احلب والعطف بإمهاله ونبذه أو القسوة عليـه 
ًوكثرة هتديده وعقابه, يؤدي إىل زعزعة شعوره باألمن, وهذا بدوره يؤثر تـأثريا سـلبيا  ً

 :والطفل يف عمومه حيتاج إىل. عىل نموه اجلسمي والعقيل والوجداين
QM אאW ًجيوز أبدا أن حيرم الطفل من وجبة أو يعاقب بمنع الطعام عنه أو أمره  فال

ً فإن الغذاء يلعب دورا هاما يف نمو الطفل وإمداد جـسمه بالطاقـة التـي ,بالصيام ً
 ويساعد عىل إصالح اخلاليا التالفة وإعادة بنائها, ويف تكوين خاليـا ,حيتاج إليها

 .د األمراض ووقايته منها كام أنه يساعد عىل مناعة اجلسم ض,جديدة
 فيورثـه ,إن حرمان الطفل من الطعام أو إمهال تغذيته يؤدي به أن ينظـر إىل الغـري

 . وقد يؤدي به إىل الرسقة,احلقد عليه أو الغرية منه

                                                                 

 .فن تربية األوالد يف اإلسالم, حممد سعيد مرسى) ١(
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 :IQHهذا غري ما يسببه له من
 . وبالتايل التأخر الدرايس,ضعف الذكاء -
 .فتور اهلمة واخلمول والتبلد -
 . القدرة عىل الرتكيزعدم التيقظ وعدم -
 .عدم التوافق احلركي والعضيل -

 :والبد للطعام الذي يقدم له أن يكون
 . يسهل هضمه وامتصاصه,لطهوا جيد ,ًنظيفا -
 . وعدم إجبار الطفل عىل األكل عنوة,تقديم الطعام بأسلوب هادئ -
RM אאW 

 يأخـذ م  حياة الطفل يكون متكررا, وعىل فرتات قصرية, ثـمنيف األسابيع األوىل 
ًعدد مرات اإلخراج يف النقصان تدرجييا, بينام تأخـذ كميـة البـول يف الزيـادة مـرة بعـد 

أخر. 
وعندما يستطيع الطفل أن جيلس بعد نضوج عضالت الظهر واجلذع السفيل وهو 

ستة أشهر تبدأ األم يف تدريبه عىل ضبط وظائف اإلخراج, فتعوده برفق ولـني عـىل ابن 
ً وتعلمـه أن حيـدث صـوتا معينـا ,خلاص بالتربز يف مواعيد منتظمةاجللوس عىل اإلناء ا ً
 .عندما يريد التربز

 فيغلـب ,ًويف حالة إخفاقه أو تبوله ال إراديا فعىل األم أن تتجنب التوبيخ والعقاب
                                                                 

IQHòãbš§aµgÝà§aåßÝÐİÜÛòîÐäÛaòz–ÛaIÒŠ–niNH 
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 . واهلدوء ال الفزع,عىل أسلوهبا التشجيع والعطف ال التأنيب والقلق
 . لعملية اإلخراج وال التأخري يف ذلكوال ينبغي التبكري يف عملية ضبط الطفل

SM אW 
 وأن يلبس مالبس مناسبة للجو الـذي ,فمن احلاجات األساسية للطفل أن يلبس

ثقيلـة تـوفر ال و,فيفة تعكس حرارة الشمس يف فـصل الـصيفاخليعيش فيه, فاملالبس 
 .الدفء كالصوف يف فصل الشتاء

ها حتى ال يشعر الطفل بطبقات من وال ينبغي اإلكثار من املالبس بطريقة مبالغ في
األمر الذي يضايقه ويعرضه لنزالت الربد بـسبب غـزارة . املالبس تثقل جسمه الصغري

 . خاصة إذا كان من األطفال الذين يتميزون بكثرة احلركة,العرق
والطفل حيلو له كلام تقدم يف النمو أن يعتمد عىل نفسه يف القيام بكثـري مـن أعاملـه 

 ,ا جمال املالبس فالبد أن تعد األم مالبس طفلها بسيطة خالية من التعقيـد ومنه,اليومية
 .تتيح له لبسها وخلعها دون مساعدة ممكنة من ناحيتها

TM אאW 
فإن أطفال الريف وأطفال . وهذا البد أن يتوافر فيه اهلواء النقي والشمس واهلدوء

دمحـة بالـسكان, وتبـني مـن األبحـاث السواحل ينمون بأرسع مما ينمو أطفال املدن املز
املقارنة بني األحياء أن نسبة اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفيس يف املنـاطق القـذرة امللوثـة 

وكـذلك , % ٤٦بدخان املصانع وغريه, تزيد عن مثيالهتـا يف املنـاطق النظيفـة بمقـدار 
 كـام أهنـا أشعة الشمس خاصة أشعتها فوق البنفسجية ذات أثر فعال يف رسعـة النمـو,
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 .قي الطفل من اإلصابة بمرض الكساحيالذي ) د(مصدر هام لفيتامني 
حتتوي ) ًيف حوايل الساعة العارشة تقريبا(وقد أكدت األبحاث أن شمس الضحى 

عىل مجيع الفيتامينات واملواد الالزمة لصحة اجلسم ورسعة النمو والوقاية من األمراض 
ًضاء فقد ثبت أهنـا كثـريا مـا تـسبب هتـيج والشفاء من بعض األمراض, أما عن الضو

 . وبخاصة إذا حدثت أثناء هتيئته للنوم,الطفل وتوتره
UM אאW 

إن مرحلة الطفولة تشتد فيها قابلية الطفل لإلصابة بـاألمراض املختلفـة لـضعف 
 وضعف مناعة اجلسم وقلة حـصانته لـضعف قـدرة ,قدرة اجلهاز العصبي عىل التحمل

 .اعياجلهاز املن
VM אW 

مـن (ًن ينام مبكرا, وأن ينام وقت القيلولـة أإن الطفل حيتاج إىل أن ينام يف هدوء و
ًالساعة الواحدة ظهرا إىل الساعة الرابعة تقريبا  وال يعاقب بعـدم النـوم أو بقلتـه وأال ,)ً

يفزع من نومه ألي سبب, فإن هذا يؤثر عىل القلب فال ينبغي أن يوقظه من نومه ليتبول 
ً أن يوقظه األب عندما حيرض من عملـه متـأخرا ويعلـم بخطئـه فيوقظـه ليـرضبه أو أو

ًوأن ينام وقتا كافيا ال يقل يف اليوم عن . يوبخه  . ويفضل أال يزيد عىل ذلك, ساعات٧ً
WM אW 

 وذلك ألن احلركة واللعـب مهـا مفتـاح ;وهذه احلاجة بالغة األمهية يف نمو الطفل
 ويتأكد ذلك كلام توفر للطفل نوعية من ,وجداين واالجتامعيالنمو اجلسمي والعقيل وال
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 .اللعب تفيده وال ترضه واتسعت مساحة املكان الذي يلعب فيه
 يف هذا احلرمان ةلاطإلًفال ينبغي أبدا أن حيرم الطفل من اللعب من غري سبب وال ا

اللعب ال اجلد,  وال جيرب عىل ممارسة لعبة معينة فإن األصل عند الطفل ,إذا كان للتأديب
 .ولكن مع قليل من التوجيه يأيت اللعب بثمرته

XM אאW 
فالطفل ميال بطبيعته إىل املعرفة واالستطالع فيكتسب معلوماتـه وينمـي معارفـه 

 .عن طريق خرباته التي يامرسها بنفسه
ونتيجة انعدام اخلربة السابقة باألشياء نجد بعض املساوئ واحلـوادث التـي تنـتج 

ً فإنه يريد أن يعرف شيئا عـن األصـوات التـي يمكـن أن ,عن حب الطفل لالستطالع
 ويريـد أن يعـرف مـا ,حتدثها زجاجة إذا ما وقعت عىل األرض, فإذا هبا قـد انكـرست

ز وأين هذا ا ويريد أن يعرف ما بداخل التلف, فيسحبه فيفسده,بداخل رشيط الكاسيت
 وحيـاول وضـع يـده بـداخل ,والعبـث بـه زا فيحاول فتح التلف,الرجل الذي يتحدث

املروحة أو بداخل املاء الساخن ليعرف ما سيحدث, فإذا بـه مـع كـل ذلـك يـصاب أو 
يصيب ويفسد حتى يكتسب خربات من ذلك, فال يكرر اخلطـأ, خاصـة إذا مـا أحـس 

 .ببعض الضيق ممن حوله ومل يقابلوه إال بتوجيه رفيق وإرشاد لني إىل خطئه
زجر الطفل وهو حياول ذلك أو حرمانه مـن البحـث واالسـتطالع ًفال ينبغي أبدا 
 . يف احلرمان إذا كان للتأديبةلاطمن غري سبب واإل

ه العقـيل وًوال ننسى أن إشباع رغبة الطفل يف معرفة ما حوله يـساعد كثـريا يف نمـ
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 .وحبه ملن حوله وما حوله
YM אW 

خاصـة أبويـه , هم عنـهفالطفل حيتـاج إىل أن يـشعر بحـب اآلخـرين لـه ورضـا
 . حتى حينام خيطئ, والبد أن يظهروا له ذلك برفقهم ولينهم معه,ومعلميه

QPM אW 
 فالبد أن يشعر باألمان لوجود أمه معه يف هذا ,ًوهذا يزداد كلام كان الطفل صغريا

 ويشعر باألمان لوجود أبيه ومداعبته له, واحلقـد والبغـضاء ,العامل الغريب اجلديد عليه
ًسد تنترش بني األطفال الذي عانوا من شجار آبائهم دائام وعدم الطمأنينة يف والغرية واحل

 خاصة إذا ما نتج عن ذلك الطالق أو طرد األب لـألم مـن ,البيت واإلزعاج الدائم هلم
 حيـس هبـا إن ,فالشعور باألمن والطمأنينة حاجة أساسية مـن حاجـات الطفـل. البيت

 أو تدفئـه إذا بـرد أو ترضـعه ,بـه إذا تعـب أو سـهرت بجان,رصخ فهرعت لنجدته أمه
 ,وتطعمه إذا جاع, وهي ال تعاقبه أو تزجره إذا أقلق نومها طوال الليل برصاخه وبكائـه

 .وال ترضبه أو تقسو عليه إذا تسبب يف إتالف يشء من مالبسه أو أثاث البيت
ال اليوم, ويشعر الطفل بالضياع والقلق إذا تركته أمه يف احلضانة أو مع اخلادمة طو

 ويغرس يف نفسه الشعور ,فإن التناوب املتكرر لبديالت األم يفقد الطفل شعوره باألمن
 .باحلرية واالرتباك

QQM אW 
ًالطفل يف حاجة إىل أن يكون مرغوبا فيـه مقبـوال مـن الوالـدين ومـن اآلخـرين ً, 
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لونـه  و,)ولـد أو بنـت( وكطفل بغض النظر عن جنـسه ,ًمقبوال كام هو, لذاته كإنسان
 . كاحلول أو الرصع أو العمى, وما حيتمل أن يكون عليه من عجز أو قصور,وشكله

 , أو مقاطعتـه وخـصامه, أو إمهاله, أو التنكر له,كراهيته: ومن مظاهر نبذ الطفل
 ,وهذا كله يبـث يف الطفـل روح العـدوان. ً أو مقارنته بغريه كثريا,أو إيثار إخوته عليه
ً ويـصبح مغرمـا , ويؤدي به إىل االنطوائيـة,قد والعناد والقلق واحل,والرغبة يف االنتقام

 جتعـل النـاس , يستجديه بطرق منفـرة,ًباسرتعاء نظر اآلخرين إليه, متلهفا إىل العطف
ً ويصبح يسء التوافق مرتددا قلقا مرتبكا خامال غري مكرتث,ًتضيق ذرعا به ً ً ً. 

 , وتوجيهـه بحنـان, معـه واللعب, والعطف عليه,إن تقبل الوالدين للطفل بحبه
 وعـدم التفرقـة , واالستحسان عندما يـصيب, ومكافأته باملدح, عندما خيطئهواحرتام

 خاصة األصغر منه, كل ذلك يـؤدي بالطفـل إىل أن تـزداد ثقتـه ,بينه وبني أحد إخوته
ً ويكون أكثر استقرارا وميال إىل املودة, قادرا عىل تكوين عالقات اجتامعية طيبة,بنفسه ًً, 

 .ً رحيام هبم,ًعطوفا عىل إخوته
QRM אW 

  جيب أن يشعر الطفل بأنه موضـع رسور وإعجـاب وفخـر ألمـه وأبيـه وأرستـه 
 .ومعلمه ثم لغريهم من الناس

 ,زمـان لآلخـرين وأن جهده ووجوده ال,كام ينبغي أن يعامل عىل أنه فرد له قيمته
 واإلسـهام ,رين ممن حولهويمكن حتقيق إحساسه باألمهية بقيامه بخدمات بسيطة لآلخ

ن األثاث وتفريـغ ع غبار كالكنس وإزالة ال,واالهتامم عىل قدر طاقته يف األنشطة املنزلية
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 أو تقـديم ,سلة املهمالت وإحضار بعض األشياء ألمـه أو ألبيـه كلـام اسـتدعى األمـر
 الخ.....األشياء للضيوف واألقارب أثناء زيارهتم لألرسة

 ,ً أنـت مازلـت صـغريا,ابتعد عني:  فيقول لهَ الطفلُألبًوال يصح أبدا أن يكلم ا
هو أنت يف سني لتلعب : وال يلعب مع أخيه الكبري فيقول له. وال تتكلم أكثر من الالزم

فال غرو بعد أن جتده يـذهب مـع بنـت اجلـريان التـي . معي, ملا تكرب تعال ألعب معك
علم الذي يثني عليه عندما جييـب  أو حتى امل, أو الشلة الفاسدة التي تشعره بذاته,تقدره

ٍ فهو حينئذ مثله األعـىل وهـو حبيبـه ,عن السؤال ويلعب معه يف حصة الرتبية الرياضية
 .وليس أبوه أو أخوه

QSM אW 
 والنجاح يقوده إىل املزيد من النجاح, ويعـرف أن كـل , فالطفل حيتاج إىل النجاح

 مما يؤدي إىل كـسب الثقـة يف , اجلهد فيفرح ببذل,جمهود يبذله يؤدي به إىل ذلك النجاح
 وكـسب , مما يدفع إىل االسرتسـال يف حماولـة حتـسني سـلوكه, والشعور باألمن,نفسه

 .خمتلف اخلربات واملهارات
ًوهلذا ال ينبغي أبدا أن يكلف الطفـل بـأعامل صـعبة فـوق مـستواه تـؤدي بـه إىل 

مواصـلة نـشاطه  وحيجـم عـن , فيشعر بـالعجز واخليبـة والـضعف,اإلخفاق والفشل
ًبل دائام يكلف يف حدود استطاعته, وكام يقولون إذا أردت أن تطـاع فـأمر . ويتهيب منه
§ ¨ © I « ª وربنا تبـارك وتعـاىل مل يكلفنـا إال بـام يف وسـعنا . بام يستطاع

® ¬H   }ñŠÔjÛa@ZYP@{وقال :Iz y x wH }åibÌnÛa@ZQV{. 
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ًوحتى إذا مل حيقق ابنك نجاحا كامال ء عـادي لقلـة خرباتـه وضـعف  وهـذا يش,ً
هذا مجيـل : ً فال جيوز أبدا أن نسخر منه أو نحقر من شأنه, بل يشجع فنقول له,إمكاناته

 ولـو فعلـت كـذا , ولو وضعت هذا هنا لكان أفضل,ًجدا لكن ما رأيك لو فعلت كذا
 ويف الوقت ذاتـه ,نه نجحأصوب له من طرف خفي, بحيث يشعر ن وهكذا ,لكان أمجل
 .أفدته وأحسنت توجيههتكون قد 

QTM אW 
فالطفل يف حاجة إىل حرية احلركة وامليش واجلري والكالم والتسلق واحلفر والفك 
والرتكيب واهلدم والبناء واللعب بكل مظاهره مع نفسه ومع الـصغار ومـع الكبـار, يف 

 .النادي ويف البيت ويف املدرسة
 بحريتـه غـري مقيـد ًفال يمـنعن اخلـوف عـىل الطفـل أحـدا مـن أن يـرتك طفلـه

 حتى مع تقدم سنه, فـإن الطفـل عنـدما , أو باملساعدات الدائمة,بالتوجيهات الصارمة
 .ً يفقد نشاطه خشية أن يصاب بمكروه أو عدو مثال,تزداد املبالغة يف محايته

 خشية أن يرضبوه أو ,وكذلك عندما ال يسمح له باللعب عىل سجيته مع األطفال
تطعمه األم وتغسل له وجهه ومتشط له شعره وتلبسه مالبسه وترتب ًيعتدوا عليه, فدائام 

 فيصري الولد بعد ذلك عنده شعور ,له لعبه وحاجياته, وال يوجه إىل فعل يشء من ذلك
 , وال يتكيف مـع أقرانـه بـسهولة,بنقص أو تنعدم ثقته يف نفسه, واخلوف من املسؤولية

 ,قاومة شديدة قد تصل به إىل درجة التحديويقاوم السلطة املتمثلة يف أبويه أو معلميه م
ً ويلجـأ كثـريا إىل الغـضب ,ًوال يعرتف بخطئه أبدا بل يرص عـىل مـا حيـب ومـا يكـره
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 .والصياح والتهديد والعنف لتنفيذ رغباته
 أن نعطــي أوالدنــا املزيــد واملزيــد مــن احلريــة املنــضبطة بالتوجيــه –فعلينــا إذن 

 . ولسنا أعداء معنفني فنكون بذلك مربني معلمني,واإلرشاد
 

 

 امللبس

املسكن 
 املناسب

الرقابة 
 والعالج

 

 النوم

 اللعب

البحث 
واالستطالع  احلب

 األمن

 التقبل

 

 التقدير

 

 النجاح

 احلرية

 الغذاء
 اإلخراج
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 خاصة عندما يريد توصـيل مـادة ,ومما جيب أن يلم به املريب أثناء تعامله مع الطفل
 هو إجادة كيفية توصيل هذه املادة وتلـك املعلومـة, وكيـف ,علمية أو معلومة معينة له

 فيـه الطفـل املعـاين املجـردة  والتـي يـدرك, السيام يف هذه املرحلـة,سيستوعبها الطفل
 كاملالئكة واحلرية واحلب, ولذلك فإن هنـاك أسـاليب لتـشويق الطفـل أثنـاء ,املعنوية

 :أب أو أم أو معلم ومنها: احلديث معه ينبغي أن يلم هبا كل مرب
١− אW FFאאEE IRHوالتي تقول : 

 ســــــــم اهللاااهللا أكــــــــرب ب
 

 ســـــــــم اهللاااهللا أكـــــــــرب ب 
 

 ســــــــم اهللاااهللا أكــــــــرب ب
 

 ســـــــــم اهللاااهللا أكـــــــــرب ب 
 

  يعلمنــــاٌإســــالمنا ديــــن
 

ـــدينا  ـــسل أي ـــام نغ ـــل الطع  قب
 

 ًونقــــول مجيعــــا باســــم اهللا
 

ــــــا  ــــــا وأكلن ــــــيل رزقن  ال
 

 علمنـــا بعـــد األكـــل نقـــول
 

ـــول  ـــىل ط ـــده ع ـــد هللا ك  احلم
 

 منعـــيش يف األكـــل املعمـــول
 

 إن كــان كبــاب أو حبــة فــول 
 

ــــصيل ــــا ن ــــا إن إحن  علمن
 

 حـــب كـــل الـــيل يـــصيلون 
 

ـــصليش ـــا بي ـــيل م ـــا ال  عرفن
 

ــــــرليل  ــــــه ت ــــــده يف خم  عن
 

                                                                 

IQHïŠß†îÈ†àªLâý⁄a¿…üëþaòîiŠmåÏN 

R)HŠÈ‘cO†í‹åyby 
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 علمنــي أبقــى أنــا شــطورة
 

 أرفـــع حديـــد وألعـــب كـــورة 
 

 إسالمنا قـال أنـا أبقـى حديـد
 

 جـــسمي مـــا يبقـــاش قعبـــورة 
 

 علمنـــا نقـــرأ يف مـــصحفنا
 

ــــا  ــــيل خلقن ــــا ال  كــــالم إهلن
 

ــه ــل بي ــرأ نعم ــس نق ــش ب  م
 

 ًونـــــشيله دايـــــام يف قلوبنـــــا 
 

ًة تثري الطفل وتشوقه وجتعل وصول املعلومات إليـه سـهال وتثبتهـا نشوده األفهذ
 . عنده وحتببه يف موضوعها

٢− אאאW 
فابتسامة ثم جتهم رسيع فإشارة باليد مع غمض للعينني ثم فتحهام ورضب باليـد 
 اعىل األرض ورفع للـصوت تـارة وخفـضه أخـر, وكـذلك اإلشـارة بالعـص

كـل . والرضب بالرجل عىل األرض والتحرك أثناء احلديث أو املـيش أو اجلـري
 .ذلك يثري االنتباه

٣− אW 
أن يتحدث عن األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر أتـى  فعندما أراد الرسول 

فأصـاب ) اقرتعـوا(سـفينة فاسـتهموا «ًأن قوما ركبوا « فحكى ,بمثال فيه تشبيه
وا مـرسفلها, فكـان الـذين يف أسـفلها إذا أرادوا املـاء بعضهم أعالها وبعضهم أ

ًلو أنا خرقنا يف نـصيبنا خرقـا فلـم نـؤذ مـن فوقنـا, فـإن  : فوقهم, فقالواعليمن
ًتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا مجيعا, وإن أخذوا عىل أيـدهيم نجـوا ونجـوا 

 .)البخاري(»ًمجيعا
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 ومـن ,مل تقطعـه قطعـكالوقت كالـسيف إن : فمن يشبه الوقت بالسيف ويقول
 , والبدين بالفيـل, والشجاع باألسد, والطويل بالزرافة,يشبه الضعيف بالفراشة

 والذي يميش وحده وجيلس وحده مثل الشاة , واملقلد بالببغاء,والنحيف بالعصا
ًالتي سارت بعيدة عن قطيع الغنم فأكلها الذئب, فـدائام البـد مـن البحـث عـن 

 ألن املثال والتشبيه هو الذي ;حلديث فيه مع الطفلتشبيه للموضوع الذي يكون ا
 وال ينسى إىل جانب مـا حيدثـه مـن إثـارة وانتبـاه تـساعد عـىل ,ينطبع يف الذهن
 .توصيل املعلومة

٤− אW 
أتـدرون «? »أتدرون من املفلس«: ًكثريا فيقول فقد كان يستخدمها رسول اهللا 

ًأرأيتم لـو أن هنـرا «? »لتموه حتاببتمأو ال أدلكم عىل يشء إذا فع« ? »ما حق اجلار
? فنقـول »بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات, هل يبقى من درنه يشء

هـل تريـد أن تـدخل اجلنـة وتأكـل :  عند احلديث عن الـصالة–ً مثال –للطفل 
ًا مشويا وعسال? إذن صل ألن الذي يصيل يدخل اجلنةدجاجه وشوكالت ً ً. 

حتب أن أكذب عليك ? هـل حتـب أن تـدخل النـار هل : ويقال له عندما يكذب
هل تسمح يل : ل له أصغر منه تقوً ولداوتشو فيها مثل اللحم? وعندما يرضب

 أن أرضبك كام رضبته? 
٥− אאW 

 إىل جانب مـا يعطيـه للطفـل مـن راحـة ألذنيـه ,يثري االنتباه ويشوق للموضوع
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حدث فيه معه, فالتغني حيول الكالم العـادي وهتيئته لالستامع للموضوع املراد الت
 .اجلامد إىل كالم خفيف سهل االستيعاب

٦− אאאW 
 إذ تظل القصة عالقة يف الذهن وال تنسى ; أساليب اإلثارة والتشويقأهموهي من 

ًوتكون سببا يف تذكر املوضوع الذي حكيت فيه واحلب لقائلهـا وللمكـان الـذي 
 .ًملوضوع تفصيال فيام بعد بإذن اهللاقيلت فيه, وستجد هلذا ا

٧− אW 
A:  فيقـول,حيض املسلمني عىل عدم املعصية وعـىل طاعـة اهللا فرسول اهللا 

אFE،אWא؟
Wא@ )للطفل  , فنقول)ريالبخا 
الذي خاف اهللا اليوم سوف أعطيـه هديـة, : عند احلديث عن العقيدة  –ً مثال  –

الذي صىل اليوم خاف من اهللا ثم تدخل يف املوضـوع : لون تقول هلمءفعندما يتسا
بعد ذلك بعد أن هيأهتم للتلقي بإثارة وتشويق, وعندما تريد أن تتحـدث معهـم 

ًول ماذا تفعل لو أن رجال دخل املـسجد ونحـن فيـه  تق–ً مثال –عن خلق الصرب 
 وتبول يف ركن منه, فعندما تتعدد إجاباهتم توضح هلم حلم وصرب رسـول اهللا 

 فقـال ,عىل األعرايب الذي فعل هذا يف املسجد النبوي وكاد الصحابة أن يـرضبوه
وا , أي اتركوه يكمل تبوله ثم ضع@אA: هلم

 .عليه املاء ليطهره
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٨− אW 
 ويكثـر هـذا عنـد حكايـات ,وذلك حتى ينتظروا حديثك يف املرة القادمة بشغف

نتوقف عند هذا احلد ونكمل يف املرة القادمة إن :  فتقول هلم,القصص والروايات
ن تـستجيب ً ولكنك طبعا لـ, فتجدهم يلحون عليك يف استكامل القصة,شاء اهللا

 .ًهلم لينتظروك غدا بعقول واعية وآذان منفتحة
٩− אאW 

يثري األذهان فالكلمة املرفوعة يف النحو تقول هذه جمرورة أم منصوبة ? ورسعـان 
 .ما توضح هلم اخلطأ وتقول إهنا مرفوعة بعد أن تكون قد أثرت انتباههم

١٠− אW 
 فمـن ,ً شيقا كلـام زادت إثـارة الـذهنً وكلام أعطيت مثاال, فباملثال يتضح املقال

 ومـن يـرشح درس الـصفة ,يرشح العلوم يمثل التفاعالت بصوت املياه الغازيـة
 ومـن يـرشح األعـداد يف ,– الفيـل التخـني –البطة الزلبطة : ًمثال يمثل هلا بقوله

 .احلساب يمثل هلا بأصابع اليد والرجل وغري هذا مما يثري الذهن
١١− אאאאW 

:  فعندما يرشح قول اهللا تعاىل,تسهل يف توصيل املعلومة, كام كان رسول اهللا يفعل
Iw v u t s r q pH   }âbÈãþaZ@QUS{.  ــط ــده خي جت

ًطريقا رئيسيا ويبني أن هذا اخلـط الرئيـيس هـو سـبيل اهللا  وعـن يـساره ويمينـه ,ً
 ,)أي هي طرق الغوايـة(خطوط هي سبل عىل كل سبيل منها شيطان يدعو إليها 

 فالتخطيط عىل الورق أو عىل سبورة ,ًومثل ذلك يفعل املدربون يف كرة القدم مثال
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بالرسم والصور وغريها يثري الذهن فيسهل توصيل املعلومة, ويـستغل ذلـك يف 
 ,وفوقـه الرمـاة... ً فمثال غـزوة أحـد يمكـن رسـم جبـل أحـد,رشح الغزوات

 والرماة املسلمون يرضبوهنم ثم ترسـم ,مامهمواملسلمون من أسفل واملرشكون أ
 ويـأيت مـن خلفهـم املـرشكون عـىل غـرة ,جمموعة من الغنائم جيمعها املـسلمون

 .وهكذا
ً مـثال ترسـم كلمـة ,وكذلك تستغل يف رشح دروس الرياضـة والعلـوم والنحـو
 , ألن قبلها حرف جـر;مربوطة بسلسلة متثل الكرسة وتقول هي جمرورة بالكرسة

 . وهكذا حتى تصل املعلومة بأيرس أسلوب,فعها الضمةوأخر تر
١٢− אW 

 ويمكن ,فمشهد متثييل عن الكذب أوقع يف النفس وأرسع إىل الذهن من احلديث
 أو بـني الـزمالء ,ذلك من خالل عمل املشهد أو املرسحية مع اإلخوة واألقـارب

 .ممن هم يف نفس سنه عن موضوع
١٣− אW 

 .تور والسبورة أرسع يف الوصول إىل الذهنالفيديو والربوجيك
١٤− אאאאW 

عند الشعور بامللل وعدم تركيز املستمعني أثناء اإللقاء تثري االنتباه وتذهب امللـل 
 .وجتدد النشاط ثم يكون العودة للموضوع كام كان

١٥− אאאW 
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 .ًشوقا إليه ويريد احلصول عليها فيكون اإلنصات مع الرتكيزجيعل الطفل مت
١٦− אאאW 

 .ً    فالثاين يتكلم قبل األول والرابع قبل الثالث وهكذا ليظل الكل متنبها
١٧− אאW 

 .تساعد يف إثارة الذهن واالنتباه
١٨− אאאW 

 فهي تـشوق للـدرس وتثبـت ,انت يف نفس املوضوع خاصة إن ك, أثناء احلديث
ً برشط العودة للموضوع رسيعا وعدم االستطراد يف الطرفـة وأن تكـون ,املعلومة
I ut s r q:يعرف معنى قول اهللا تعاىل   فرسول اهللا,صادقة

v   H}òÈÓaìÛa@ZSU@M@SV{@) أن كـل امـرأة عجـوز سـتدخل اجلنـة وهـي شـابة
يعرفنا ذلـك? تـأيت إليـه امـرأة عجـوز فتـسأله هـل , فكيف )لتتمتع بنعيم اجلنة

لن يدخل اجلنة عجوز, فتبكي ثم يتلو عليها اآلية : سأدخل اجلنة ? فيجيبها بقوله
 ًفتعلم أنه ما قصد إال ليوضح هلا أهنا ستدخل اجلنة ولكن ليست عجوزا, فهو 

 . بعد ذلكقد وصل هلا املعلومة بطرفة أثارت انتباهها وانتباه الصحابة ثم أخربهم
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 وحتدثنا يف إحداها عن متيز األطفـال بكثـرة ,سبق أن حتدثنا عن خصائص الطفل
 وقد يكون الدافع لذلك حب االستطالع أو القلق واخلوف والتمـرد أو لبيـان ,األسئلة

ًاللغة وليس حبا يف  ليامرس ; فيلجأ إىل استخدامها يف األسئلة فقط, أصبح يتقن اللغةهّأن
وجيـب عـىل املـربني أال . طلب اإلجابة, أو يكون السبب حماولة جذب انتبـاه اآلخـرين

يكبتوا الطفل ويمنعوه عن السؤال وأال يرفضوا اإلجابة أو يظهروا التهـرب منهـا; ألن 
ًالطفل سيزداد بذلك تصميام أو شغفا ملعرفة اإلجابة  وربام تكون خاطئة أو من مـصدر ,ً

 ولن يستطيع املـريب , فتكون العاقبة وخيمة, كبعض املعلمني يف املدارس,وثوق بهغري م
 ألن الكبـري ;بعد ذلك أن يغري ما وصل للطفل من مفاهيم خاطئة إال بـصعوبة شـديدة

 فمن الـصعب تغيـري كالمـه , خاصة املدرس يعترب للطفل قدوة ومصدر ثقة,مهام كان
 ونـر نـامذج لإلجابـة ,بـة سـأهلا األطفـالعند الطفل وسوف نعطي أمثلة ألسئلة غري

 :عليها
W? من أين جئت  
Wًكل طفل مثلك يكرب أوال داخل بطن :  من بطن ماما , وإذا اسرتسل يف السؤال نقول

ً فيخرج إىل الدنيا وال يظل متعلقا بأمه, ويف سن ,األم حتى يستطيع أن يعيش وحده
طـن أمـه مثـل خـروج البيـضة مـن الطفل خيـرج مـن ب: السابعة أو الثامنة نقول له

 .الفرخة

                                                                 

IQHïŠß†îÈ†àªLâý⁄a¿…üëþaòîiŠmåÏN 
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W? ملاذا ليس لدي ثدي كبري مثل أمي  
Wواهللا خلقنا هكذا, والبنت واألم ثدهيام كبري, الولد والرجل ثدهيام صغري . 

W? من أين يأيت اللبن الذي ترضعه أمي ألختي الصغر  
Wآكل الطعام العادي  ولذلك فأنا, الطفل الرضيع ليس له أسنان مثل الكبار ليأكل هبا 

 .وأحوله إىل لبن ألرضع أختك
W? ملاذا ال يلد بابا طفال ً 
Wوالرجال يقومون باألعامل الشاقة التي حتتاج لقوة, النساء تلد وتريب األطفال . 

W? ملاذا ال ألد طفال مثلك يا ماما ً 
Wوعندئذ سوف تلدين طفال, عندما تكربين ستتزوجني ً ٍ. 

Wلرجل امرأة ? ملاذا يتزوج ا 
Wواملرأة تعمـل داخـل , كل بيت البد أن يكون فيه رجل وامرأة, الرجل خارج البيت 

 .البيت, وكل طفل البد أن يكون له بابا وماما مثلك
W? ملاذا ال يتزوج األخ أخته  
W اثنني فقـط يف البيـتيبقيان لو أن األخ تزوج أخته , أمـا لـو تـزوج واحـدة أخـر 

 .ً وأنت طبعا تريد أن يكون لنا أقارب كثريون, وتزيدفالعائلة سوف تكرب
W? ملاذا ال نستحم أنا وأختي أو أنا وأيب معا ً 
Wــريا ــرية,ً ألنــك رصت كب ــار ال , كــام صــارت أختــك كب ــات الكب  واألوالد والبن

 .ًيستحمون معا
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W? أين يوجد اهللا  
W يرانا كلنا يف وقت واحد لذلك فهو , وهو أعىل منا, وهو ليس مثلنا,يف السامء فوق. 

W? أين توجد اجلنة  
Wفيه كل حاجة حلوة والناس الـصاحلون الطيبـون يـدخلون , اجلنة مكان مجيل مريح 

 .اجلنة
W? أين ذهبت جديت التي ماتت  
Wكل إنسان يف احلياة له فرتة يعيـشها :  وإذا اسرتسل يف السؤال نقول, ذهبت عند ربنا

 فأنـت ,يمـوت مثـل األزهـار واألشـجار واحليوانـات ثم ,مع الناس عىل األرض
 .ًتعرف أهنا مجيعا متوت بعد فرتة من الزمن

W 
بعض األطفال يوجهون أسئلة إلحراج الكبار, وقد تكون األسئلة حمرجة 

ملاذا أنت سمني هكذا? ملاذا مالبسك رديئة? وملاذا شكلك مضحك : وخمجلة, مثل
 .ك?هكذا? ملاذا ال أدخن سيجارة مثل

كام أنه قد يلجأ إىل إثارة أسئلة عديدة عندما يطلب منه الذهاب إىل فراشه لينام, 
ًوالغرض من هذه األسئلة هو طبعا تأجيل النوم, كام قد يلجأ إىل التدخل يف احلديث بني 
الكبار بأسئلة متتابعة ال ليشء إال ليلفت النظر إليه, وجيب عىل املربني أن يقابلوا أسئلة 

ًحرتام وتقدير, فالسؤال يكون مقياسا للذكاء أو مؤرشا لتوتر ورصاع نفيسالطفل با ً.  
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א(Q) 
 

ًحتى تكون األلعاب التي تشرتهيا لطفلك مفيدة له تربويا ننـصحك بـأن تعرضـها عـىل 
 . برشائهاع, وإذا توفرت خاصية فيها فلترسخصائص اللعبة الرتبوية يف هذه املرحلة

b–@åßòíìiÛa@òjÈÜÛa@—öZ@ @
 .تساهم يف تنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية للطفل .١
 .تساعده عىل التعبري عن مشاعره السلبية .٢
 .ي حاجته يف االستطالع واكتشاف كل جديدبتل .٣
 .تساعده عىل نمو عضالته بصفة عامة . ٤
 .تشبع عنده الشغف بفك األشياء وتركيبها .٥
 .تنمي عنده روح املسؤولية واإلجيابية .٦
 .تزيد من رسعته يف إجراء العمليات احلسابية .٧
 .تعاونه عىل إتقان القراءة والكتابة .٨
 .تشبع حاجته يف اختبار قدراته .٩

 .تدربه عىل مواجهة املشكالت وحلها. ١٠
 .تنمي عنده الدقة يف إدراك العالقة بني األشياء. ١١
 .تزيد من مدة االنتباه وحدته عنده. ١٢

                                                                 

IQHpa‰bèßëæìäÏÝÐİÛaòîiŠmßåIV–YpaìäH…ìàªŠbíLN 
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òÜ™bÐÛa@cZ@ @
.. أحيي فيك قوتك عىل املتابعة وحرصك عىل صالح ابنك ونجاحه دنيـا وآخـرة

كام أثمن لديك طرحك هلذا السؤال املهم واألسايس حول موضوع بناء التقـدير الـذايت 
 .لد الطفل

ïmaˆÛa@Ší†ÔnÛa@òîàçc@ @
 يف مراحـل إن تنمية الصفات التي تدل عىل التقـدير الـذايت لـد الطفـل السـيام

إن التقـدير الـذايت هـو . ًالطفولة املبكرة حتدد معامل شخصية الطفل وترصفاته مـستقبال
 ...الذي يدفع الطفل للتعلم والتميز باألخالق والفكر والعقيدة والصالح واالستقامة

                                                                 

IQH…LÝÐİÜÛïmaˆÛaŠí†ÔnÛaN†ÈìicóÐİ–ßN 

ولذلك أعاين من كون.. ً مطيعا لربه,ً متصفا بالثقة بنفسه,ًأريد ابنا ناجحا يف حياته
 وقـد سـمعتك يف برنـامج, وغري واثق من نفسه,ًابني يترصف بعيدا عن طموحي

 ولذلك أرجو أن تبني يل كيـف أبنـي,إذاعي تتكلم عن التقدير الذايت لد الطفل
 هذا التقدير لد ابني?
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ًوهو أيضا الذي جيعل الطفل يكتسب مهارات التعامل مع اآلخرين واالنسجام معهـم 
إن أهـم ميـزة للتقـدير الـذايت لـد .. ة العمياء واالنقياد غري املحـدودًبعيدا عن التبعي

ًالطفل أنه يصبح إنسانا مستمتعا بنجاحاته وإنجازاهتا, مفتخرا ومعتزا هبا ً ً ً. 
wöbnãë@aŠÇc@ïmaˆÛa@Ší†ÔnÛa@ÑÈ™@ @

إن األطفال الذين يفتقدون للتقدير الذايت تظهر عليهم أعراض وصفات سلبية قد 
 :ًقات وإحباطا يف حياهتم, ومن هذه األعراضتسبب هلم إخفا

 .يشعرون أهنم غري قادرين عىل التعلم والنجاح .١
 .ال يؤمنون بقدرهتم عىل النجاح .٢
 .ينتقدون إنجازات اآلخرين باستمرار .٣
 .تظهر عليهم حساسية مفرطة وقلق زائد حول رأي اآلخرين فيهم . ٤
 .ال يملكون دافعية للعمل واإلنجاز والعطاء .٥
 . باستمرار عىل اآلخرين ويتهموهنم بأهنم سبب مشكالهتميلقون اللوم .٦
 .ال يتحملون مسؤولياهتم يف احلياة .٧
 .كثريو التربيرات .٨
 .ًيعتقدون أهنم فاشلون وأهنم سيفشلون دوما .٩

 .ال يبذلون أدنى جهد من أجل النجاح. ١٠
ًوتؤكد الدراسات أن األطفال ذوي التقدير الذايت املتدين غالبا مـا يـصبحون غـري 

 . من املدرسةنيمخدرات ومنسحبلل ني ومدمننياجحني, بل منحرفن
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 ممـا جيعلـه , شخـصيتهضعف املفتقر للتقدير الذايت يتميز بـىل كون الطفلإإضافة 
 .لقمة سائغة بيد غريه السيام رفقاء السوء الذين يقتنصون عادة الفئات اهلشة

_âþaë@lþa@‰ë…@bß@ @
ل رفع التقدير الذايت لد ابـنهام وبنـاء يمكن لألم واألب أن يعمال الكثري من أج

 والعمل عىل تغيري مشاعره عن نفسه, وذلـك مـن خـالل ,صورة إجيابية لديه عن نفسه
 هذه السامت التي سأفـصل احلـديث ,بناء السامت األساسية للتقدير الذايت لد الطفل

هـارات الذاتيـة ً وأرجو أن تصبح برناجما لكل أرسة لبناء التقدير الذايت وتكوين امل,عنها
 .لد أبنائها

éÜÈÏ@ïÌjäí@ü@bß@ @
وقاية ألبنائنا ومحاية هلم من السقوط يف التقدير الذايت املتدين ينبغـي أخـذ األمـور 

 :التالية بعني االعتبار
QM  ال تصف ابنك بصفة سلبية يمكن أن يقتنع هبا مع تكـرار توجيههـا لـه مـن مثـل

 .وصف االبن بالغبي والفاشل وغريه
RM ًعرض للمواقف الصعبة وامنحه فرصـة للتـرصف معتمـدا عـىل ذاتـه دع ابنك يت

 .ًوخمتربا لقدراته
SM ًال تكن دوما بجانبه حتل مشكالته نيابة عنه. 
TM  ًإذا تعرض ملوقف فشل أو إحباط, فلـيكن دورك متجهـا نحـو رفـع معنوياتـه ال

 .حتطيمها
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UM خطوط ال ترتك ابنك بال قوانني وحدود, فالطفل الذي جيد نفسه بال ضوابط وال 
 .عد حدود الرشع وأخالقيات اإلسالم أعظم هذه الضوابطُوت... محراء يضيع

VM واجعل القيود فقـط مـا جـاء يف الـرشع أو العـرف أو ... ال تبالغ يف وضع القيود
 الـرشعية العادات والتقاليد غـري ع سياجدال ت... القانون ليحمي احلياة اإلنسانية

 .تضغط عىل ابنك
WM ياته وتدخل فقط عند اللزوم واحلاجةراقب ابنك وهو يقود ح. 
XM ساعد ابنك عىل تكوين عالقات صحية صاحلة مع أقرانه. 
YM عزز إجيابيات ابنك باملدح والتقدير. 
QPM ودربه عليها ولو حافظت عىل هـذه ... ساعده عىل حتمل املسؤولية يف أمور حياته

 . مرتفعًاخلطوات فإن ابنك سينضج أكثر ويكون أكثر استعدادا لبناء تقدير ذايت
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אאWאאW 
ًبناء التقدير الذايت لد الطفل يبدأ من نقطة حتقيق األمان شـعوريا لـد الطفـل, 

 :وهذا يتأتى من خالل محاية الطفل ووقايته من حالتني
١. אWتبـاع الطفـل والتهديـد والتخويـف و تكون بسبب التحذير املستمر ل

 .أساليب العقاب املستمر
٢. אWالذي عادة يتكون بسبب التوقعات املبالغ فيها حول مستقبل الطفل . 

 
 

ًإن األطفال الذين يملكون تقديرا ذاتيـا عاليـا لـدهيم خـصائص  ً شـعوريةً
وهـذا الـشعور يتميـز.. مشرتكة كلها تصب يف مبـدأ الـشعور بـاحرتام الـذات

 :بخمس سامت تعد هي اخلطوات الرئيسة لبناء التقدير الذايت وهي
 .الشعور بالطمأنينة واألمان −١
 .الشعور باهلوية الذاتية أو ما يصطلح عليه باملفهوم الذايت −٢
 .الشعور باالنتامء −٣
 .ة والوجود أو ما يصطلح عليه باهلدفالشعور بالغاية من احليا −٤
 .الشعور بالقدرات الذاتية أو الكفاية الشخصية −٥
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 éäß@éÈÓìnm@bß@Ùäia@áÜÇéÈäÓcëéi@Z@  −أ 

 وأقنعـه بـذلك مـن ...حتدث مع ابنك باستمرار حول ما تريد منه وما تتوقعـه
خالل لغة احلوار واحلديث عن القيم واملعتقدات التي تكمـن وراء مـا تتوقعـه 

 ما تود أن يكـون فإن لغة اإلقناع تربمج بعمق... منه من صالح الدنيا واآلخرة
 بالتحديـد ًومهم جدا أن يقتنع الطفل بام تتوقعه منـه وأن يعرفـه ... عليه ابنك

ًسلوكا واضحا حمددا ومفصال ً ً ا هـ بدل أن تكون توقعاتنا عامة وفضفاضة يفهمً
ًا الـصغار, فبـدل أن تقـول البنـك أريـدك أن تكـون مؤدبـا هالكبار وال يفقه

ًقل له كيف يكون مؤدبا ومهذبا? ويتم ... وهو توقع ال يفهمه الطفل... ًمهذبا
هذا بالرتكيز عىل قيم اإلسالم وأخالقياته وآدابه الرائعـة التـي فـصلتها الـسنة 

 .لنبوية من خالل سلوكيات واضحة قابلة للتطبيقا
אאאKKK فبـدل أن يكــون

ال تلعـب بالكربيـت, ال تقلـق ضـيوفنا, ال جتـر يف : تركيزك عىل سلوكيات مـن مثـل
ي ب بجـاننُك سلم عىل الضيوف, ابتسم يف وجه ضيوفنا, :الشارع, اجعل تركيزك عىل

حني نكون يف الـشارع, حـني نتحـدث عـن أمهيـة ورضورة إقنـاع الطفـل بتوقعاتنـا 
هـذه املعـايري الزمـة لتحـدد ... فاهلدف من هذا األسلوب هو بناء املعايري لد الطفل

وهـذه .. لالبن السلوكيات املطلوب االلتـزام هبـا وتلـك التـي ينبغـي االبتعـاد عنهـا
وبنـاء األمـان والطمأنينـة ..  صامم أمان بالنـسبة للطفـل تشكل– يف احلقيقة –املعايري 
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 الطفل يبدأ بحاميته من املخاوف والقلق, وتكتمل مـن خـالل بنـاء املعـايري لـد لد
 .الطفل, معايري احلق والباطل, والصواب واخلطأ, واحلسن والسيئ

ريب  شعور الطفل باألمان وجود حدود وقوانني واضـحة جتعـل املـ–ً أيضا –ومما يزيد 
يامرس الوسطية يف الرتبية بني التسامح غري املحدود والتـشدد املتطـرف )  األم–األب (

 .املبني عىل االضطهاد والقسوة
 åiüa@ô†Û@òîÛëû½a@Ýàzni@‰ìÈ’Ûa@õbäjÛ@bèÔjë@´ãaìÓ@É™Z  −ب 

كـام أهنـا حتـدد .. القوانني والقواعد تعد ضوابط للسلوك املتوقـع مـن الطفـل
خطوة لبناء القيم واملعتقدات السليمة لد الطفل وتبـني  وهي ,القيمة وراءها

ومن هنا تكمن أمهية القواعد والقوانني يف كوهنا تبنـي ... لديه املعايري اإلجيابية
 بدل أن يبقـى ,ًقيام ومعتقدات وتعلم معايري حيتاجها الطفل يف حياته املستقبلية

 باملـسؤولية وتعلـم  مما يفوت عليه فرصة الشعور,ًسجينا لتوجيهات الوالدين
حتملها باالعتامد عىل ذاته, ويتعلم تنفيذ املطلوب منه واملتوقع مـن خـالل قـيم 

 .ومعتقدات راسخة يف داخله ومستمدة من أصول اعتقادنا اإلسالمي
òîÛbnÛa@püba@†ÇaìÔÛa@Ýà’mëZ@ @

 – الكـالم – الوضوء والصالة – سلوكيات داخل البيت –العالقات االجتامعية 
 ماال ينبغي – الدروس واالستذكار – االستحامم – املالبس – ممتلكات الغري –فة النظا

 . طرق حل املشكالت واملنازعات–ملسه واالقرتاب منه 
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واملهم أن تكون هذه القواعد بسيطة وواضحة ويمكن تطبيقهـا واالنـضباط هبـا, 
 : ما ييلوأن تكون حمددة بلغة واحدة تبني السلوك املطلوب ومربراته مع مراعاة

QM عدم املبالغة يف وضع قواعد أكثر مما يمكن العمل عىل تطبيقه يف حياة الطفل. 
RM  ال تفعل(بدل ...) افعل(استعامل التوجيه اإلجيايب قدر املستطاع(. 
SM احلرص عىل تعزيز ومكافأة السلوك اإلجيايب امللتزم بالقواعد. 

لطفـل بالتحديـد  ليعـرف ا;كام يمكن االسـتعانة بـالقوائم املحـددة لإلنجـازات
وهذا من شأنه ..  وبذلك يتعلم مهارات التخطيط والتقييم والتقويم,إنجازاته وتقصريه

ًأن جيعل الطفل يعرف ما أنجزه مما هو متوقع منه, وهـذا يبنـي لديـه إحـساسا بـالفخر 
 .واالعتزاز بالنجاح مما يرفع مستو تقديره لذاته وجلهوده

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 
 

Š×ˆm@ @
 :بناء الشعور بالطمأنينة واألمان يعني ختليصه من -

QM املخاوف. 
RM القلق. 

 :خطوات بناء الشعور باألمان والطمأنينة لد الطفل -
QM علم ابنك ما تتوقعه منه وأقنعه به. 
RM ابنكضع قوانني وطبقها لبناء ال شعور بتحمل املسؤولية لد. 
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 الصفات التي تدل عىل التقدير الذايت لد الطفل السـيام ذكرنا فيام مىض أن تنمية
ًيف مراحل الطفولة املبكرة حتدد معامل شخصية الطفـل وتـرصفاته مـستقبال, إن التقـدير 
الذايت هو الذي يدفع الطفل للـتعلم والتميـز بـاألخالق والفكـر والعقيـدة والـصالح 

ات التعامـل مـع اآلخـرين ًوهو أيضا الذي جيعل الطفل يكتسب مهـار.... واالستقامة
وأن أهـم ميـزة .... ًواالنسجام معهم بعيدا عن التبعية العمياء واالنقيـاد غـري املحـدود

ًللتقدير الذايت لد الطفل أن يصبح إنـسانا مـستمتعا بنجاحاتـه وإنجازاهتـا, مفتخـرا  ً ً
 .ًومعتزا هبا

 كلام عاش الطفل بال ضـوابط وقـوانني ظهـرت عليـه عالمـات اخلـوف والقلـق
واالرتباك, وهذا ما يفرس حاالت الضعف التي يعيـشها األطفـال الـذين نـشأوا يف أرس 

 .متساحمة بال حدود ترتك الطفل يفعل ما يشاء بال توجيه وال تأديب وال تعليم
تباع أساليب تربويـة مبنيـة اومما يساعد عىل تطبيق القوانني والقواعد لد الطفل 

 :عىل ثالثة مبادئ
١E אW 

 االلتزام بالقواعد باملدح واالعتزاز وذكر حسنات الطفل وال بأس بـبعض مكافأة
 ). مرافقته يف نزهة أو زيارات(املكافآت املادية واالجتامعية 

٢E אאאאאאW 
وهذه العواقب تعتمد عىل ربط العقوبة باملخالفة وباملعاقبة الطبيعية لنوع املخالفة 

وتوسيخ مكـان ... ةفغرفته يعاقب بإعادة ترتيب الغرإحداث فوىض يف :من مثل
 .وهذه األساليب تعلم الطفل حتمل مسؤولية سلوكه... ما بتنظيفه
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٣E אאאW 
العادات احلسنة املتكررة يف حياة الطفل واألرسة تقلل من املخالفات والنزاعـات 

 .ًوتربمج الطفل تلقائيا حول ما هو متوقع منه
ل أوقات النوم واألكل والصالة واجللسات العائلية والذهاب وهذه العادات تشم

 .إىل املدرسة واألنشطة املتكررة اليومية
Wא −ج  

حني تكون الـسلوكيات املتوقعـة مـن الطفـل واضـحة وحمـددة ومبنيـة عـىل قـيم 
له وهذا جيع. ومعتقدات وختضع ملعايري حمددة فإن الطفل يبدأ شعوره باألمان يف تنام

 وهذا طريق نحو بناء الشخصية املتكاملة القوية ,يثق بقوة قيمه ومعتقداته ومعايريه
وهي املطمح الرشعي بكون املـؤمن .. التي يطمح كل أب وأم أن يتمتع هبا أبناؤمها

 .القوي أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
Wאא −د  

 والطمأنينـة وهـذه احلقـوق حصول الطفل عىل حقوقه اخلاصة جيعله يشعر باألمان
 :تتصف بام ييل

QM  حمبوب– ذكي –ممتاز (حقه يف ألقاب إجيابية ينعت هبا (.... 
RM حقه يف مكان خاص به تراعى فيه خصوصياته مهام صغرت. 
SM حقه يف محاية أغراضه الشخصية. 
TM  املقارنة – الشتم –الرضب (حقه يف عدم التعرض لإليذاء اجلسدي والنفيس 

 .....) التهديد–
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UM قه يف ضامت الوالدين اليوميةح. 
VM حقه يف سامع كالم التعبري عن حبه من الوالدين. 

هذه بعض اخلطوات لبناء سمة الشعور بالطمأنينة واألمان لد الطفل باعتبارهـا 
 .سمة لبناء التقدير الذايت لد الطفل

 
Š×ˆm@ @

 :من األمور التي تساعد عىل تطبيق القوانني والقواعد يف حياة أبنائنا -
QM املكافأة. 
RM العواقب ذات املسؤولية الذاتية. 
SM العادات احلسنة. 
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مية التقدير الذايت وبنائه لد ابنك هي املسامهة يف السمة الثانية واخلطوة التالية لتن
 خـالل الـسنوات الـسبع األوىل, – بالدرجة األوىل –برجمة املفهوم الذايت الذي يتشكل 

 .هذا املفهوم الذايت الذي يطلق عليه مادة اهلوية الذاتية
  ثـمه,اّه أو ينـرصاّه أو يمجـسداّفوالداه إمـا أن هيـو.. إن الطفل يربمج منذ والدته

خوان وأخوات وأقارب يساهم يف تكوين هذا املفهـوم الـذايت لـد أاملحيط العائيل من 
ًالطفل, وبعد ذلك املدرسة ثم األصدقاء ثم البيئة واملحيط االجتامعي, وأخـريا وسـائل 
اإلعالم املختلفة التي يتعرض هلا الطفل تساهم بشكل أكـرب يف تكـوين املفهـوم الـذايت 

 .لد الطفل
a@pbãìØßòîmaˆÛa@òíìa@ëc@ïmaˆÛa@âìèÐ½@ @

املفهوم الذايت هو احلصيلة التي تتشكل لد الطفـل خـالل الـسنوات األوىل مـن 
 :من العنارص التالية) اهلوية( ويتكون هذا املفهوم الذايت ,طفولته ونموه

QM اإلدراك. 
RM القيم. 
SM االعتقادات. 
TM الصورة الذاتية. 
UM التقدير الذايت. 
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VM الثقة بالنفس. 
 وسـأكتفي هنـا بـاملفهوم الـذايت حتتاج إىل تفصيل,يم والعنارص الستة وهذه املفاه
 .األسايس املبسط

אאא 
 ,املفهوم الذايت هو انعكاس للصورة التي كوهنا الطفل عن نفسه من خالل جتاربـه

فهي تشكل بقانون ...  التي يرسلها اآلباء واألمهات ألبنائهم»رسائل أنت«ومن خالل 
ًفالذي يسمع والديه يـصفانه بـالغبي مـرارا ... دات لد الطفل من نفسهالرتاكم معتق

ًوتكرارا سيعتقد تلقائيا أنه غبي, ولربام التفت يف الشارع وهو يـسمع أحـدا ينـادي ً يـا : ً
 .غبي

 فهو حني ينعتونه بصفة ويتكرر ,ًإن الطفل يعتقد دوما أن الكبار يفهمون أكثر منه
 .ًلطفل يبني من خالله تصورا عن نفسهًهذا النعت, يصبح معتقدا لد ا

ًالصورة الذاتية أيضا تشكل من خـالل املالحظـات واالنطباعـات التـي جيمعهـا 
 ومنها يتعلم كيف يدرك األمور مـن حولـه, وكيـف ,الطفل عن نفسه من خالل جتاربه

يتعامل مع اآلخر, ومنها من يتعلم كيف يبني تفاعالته, وردة فعله واستجاباته ملا حيـيط 
 .حوله

٢٠אW 
 ويف كتابنـا , السيام احلب واملدح واالعتبار والقبـول, اتبع حاجات الطفل النفسية−١

 .احلاجات النفسية للطفل تفصيل عن هذا
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 .ً خصص البنك وقتا حتاوره يف القيم الدينية واالجتامعية−٢
 . دع ابنك يعتمد عىل نفسه يف حل مشكالته−٣
ذا كان ابنك يف سن التعليم, دعه حيل واجباته بمفرده دون مـساعدتك, ليـتعلم إ  −٤

 .املسؤولية واالعتامد عىل الذات
بمعنـى ...  ازرع قيمة اإليامن باهللا, وقيمة الصالة لديه بمفهوم القيمة ال الـسلوك −٥

 تركيزك عىل العقيدة الصحيحة حول اخلالق عز وجل, ثم عقيدة املـسلم يف نليك
هل صىل أم ال? السيام يف السنوات األوىل قبـل دخولـه ... ة, بدل تركيزكالصال

لتزرع لديه قيمة الصالة وعقيـدة املـسلم الـصحيحة, وكـذلك ..  البلوغ رحلةم
وهـذا كـان مـنهج املـريب ... قيمة املعتقدات اإلسالمية والسلوكيات اإلسـالمية

ومل تفـرض ... ًعقيدة أوالحيث اهتم بال... يف تربية الصحابة الرمحة نبينا حممد 
سلوكيات كثرية عىل املسلمني خالل السنوات الثالث عـرشة األوىل مـن عـرص 

 .الدعوة
ً عامل الطفل وكأنه إنسان ناضج واع وباعتباره شخصا ذ−٦  . أمهيةاٍ
 . ركز عىل سلوكياته اإلجيابية وعززها باملدح واالفتخار واملكافأة−٧
مواهبه وقد تكون يف احلفـظ, أو الرياضـة, أو  اكتشف مصادر القو لد ابنك و−٨

اخلطابة, أو الفك والرتكيب, أو اإلبداع, واعمل عـىل تبنيهـا وتوجيههـا وجهـة 
 .صحيحة وسليمة

وليس املطلوب قبوهلـا وتنفيـذها وإنـام , ت ألفكار ابنك بكل جدية وباهتامم أنص−٩
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ًل باعتبـاره شخـصا املهم اإلنصات هلا واالهتامم هبا, وتذكر أن الطفل الذي يعام
 .ال أمهية له, ينشأ بصورة سلبية عن ذاته ويضعف تقديره الذايت

ًامنح ابنك فرصا للتعبري عن ذاته, ومشاعره, وآرائه, وقبوله ورفـضه, وسـاعده    −١٠
عىل فهم عواطفه بمنحه مصطلحات تفسريية ملا يمكـن أن خيـتلج يف نفـسه مـن 

 هذا الـيشء, لـدي نك غري راض عنأأعتقد أنك سعيد اآلن, أشعر : صور مثل
 .إحساس أنك معجب هبذا

 عرب البنك عن حبك له باللسان وبالسلوك اللطيف الودي, وتفنن يف أساليب هذا −١١
 .التعبري وأبدع فيه

 كن بجانب ابنك يف املواقف احلرجة, كاحلزن, والتوتر, والقلق, والغضب, وبـني −١٢
 .له مد أمهيته بالنسبة لك

يف وجه ابنك, فإن الرصاخ حيطـم معنوياتـه ويـضعف تقـديره الـذايت,  ال ترصخ −١٣
ًإضافة إىل كونه يضعف هيبة املريب ويمس وقاره, وتذكر دائام أن أنكر األصوات 

 ...لصوت
 وتذكر أن قوة االختيـار تعـد أقـو مـا مـنح اخلـالق ,ً امنح ابنك فرصا لالختيار−١٤

 . بكل اقتناعوهبا يسعد اإلنسان ويتخذ قراراته.. لإلنسان
 واملعايري , برر مواقفك وطلباتك ونواهيك البنك, فإن التربير يشكل املعايري لديه−١٥

 .هي األساس التي ترتكز عليه القيم اإلجيابية
تان, ت افصل بني السلوك الذي ال ترضاه له وبني حبك إياه, لتصل له رسالتان صام−١٦
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أن حبـك لـه ثابـت ال يتغـري : أنك ال ترىض عن هذا الـسلوك, والثانيـة: األوىل
 ,وهذا يساعد عىل الـتخلص مـن العديـد مـن الـسلوكيات الـسلبية.. بالسلوك

 .وتذكر أن احلب يصنع األعاجيب
إلجيابيـة ال ابنـك يـصل لدرجـة وعيـه بالـذات  ركز عىل السلوك اإلجيايب واجعـ−١٧

ن العديد من املـربني يكـون تركيـزهم عـىل سـلبيات االبـن إ ولألسف ,بداخله
ًبدرجة كبرية جتعل من الطفل شخصا واعيا   بذاتـه الـسلبية, وبالتـايل – فقـط –ً

 وتـذكر تربيـة املـصطفى ... صورته عن نفسه ستتأثر بالوعي بالذات السلبية
نعم العبد عبد اهللا بن عمر لو كان «وهو يركز عىل السلوك اإلجيايب لد أصحابه 

 .»يقوم الليل
ً فمشاعر اإلعجاب تؤدي دورا مهام يف ,كاته اإلجيابية إعجابك بإنجازاته وسلوِ أبد−١٨ ً

تشكيل صورة ابنك اإلجيابية عن ذاته, وتذكر تلك املشاعر الرائعة التـي أبـديتها 
 كـم سـاعدته ليـرص عـىل تعلـم املـيش وكـم , خطواته يف املـيشلوهو يتعلم أو

 .أسعدته
ك ويـتعلم منهـا ً فالطفل يراقـب كثـريا تفاعالتـ, الحظ ردود فعلك جتاه سلوكه−١٩

ًفقد ينشأ غضوبا عصبيا إذا كنت تترصف معـه ... ويبني عليها مواقفه ومشاعره ً
 .بغضب وعصبية

 : افتخر به أمام أقاربك وأصدقائك عىل مسمع منه−٢٠
 .ابنتي الصغرية تصيل مع أمها باستمرار −
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 .سارة ابنتي الكبرية مبدعة يف دراستها −
 . ترتيب كتبيعبد اهللا ولدي احلبيب يساعدين يف −

אאאאאIJH؟W 
إن موضوع زرع الثقة يف نفس الطفل, أو تنمية مفهوم ذات إجيايب لديه سواء أكان 
ذلك يف البيت أم يف املدرسة أمر يف غاية األمهية, وير علامء النفس والرتبية أنـه مفتـاح 

 .د نحو النجاح يف احلياة األكاديمية والعمليةالشخصية السوية والطريق األكي
إن الفرق بني الفرد الذي يتمتع بثقة عالية يف قدراته ويمتلك مفهـوم ذات إجيـايب, 
وكذلك الذي يفتقد الثقة بالنفس ويمتلك مفهوم ذات سلبي, كـالفرق بـني شخـصني 

 : وعندما سئل كل منهام ماذا تر حولك? أجاب األول,كانا يف حجرة واحدة
 "إين أر نوافذ مفتوحة"

 "إين ال أر سو جدران مغلقة" :أما الثاين فقد قال
 ًإذا ما مفهوم الذات? وكيف نكتشفه لد أطفالنا?

واألهم من ذلك كيف ننمي مفهوم ذات إجيايب لد فلذات أكبادنا حتى نوصلهم 
 . هذا ما سوف أحاول أن أجيب عنه,إىل بر األمان والطمأنينة

אאW 
املقصود بمفهوم الذات هو الصورة التي نكوهنا عن أنفسنا منذ الصغر وما يـرتبط 

 .هبذه الصورة من إحساس بالرضا أو عدم الرضا أو ما يسمى بتقدير الذات

                                                                 

IJH…a†ÇgZuñ‰ìn×†ÛaæaŠàÈÛaæbèîN 
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 أي إذا كانت صـورتنا عـن ,وهناك ارتباط وثيق بني مفهوم الذات وتقدير الذات
زاز والرضا هبذه الذات, وعـىل العكـس مـن أنفسنا إجيابية من الطبيعي أن نشعر باالعت

 .ذلك إذا كانت صورتنا عن ذاتنا سلبية فسوف نكره ذاتنا ونذمها ونحتقرها
 ألن ذلك سوف يعرضـه إىل العديـد ;وليس هناك أخطر من أن يكره الطفل نفسه

من املشكالت السلوكية والنفسية يف حماولة يائسة إلثبات ذاته بطرق سلبية بعد أن فشل 
 .ثباهتا بطرق إجيابيةيف إ

 لقد أثبتت معظم الدراسات أن من أهم األسباب لتدين التحصيل الـدرايس لـد
وكـذلك . التالميذ هو تدين مستو مفهومهم لذاهتم ومستو تقـديرهم هلـذه الـذات

 بينت مالحظات علامء النفس أنه وراء العديد من املشكالت النفسية والـسلوكية لـد
 . الصغار والكبار

אאאW 
تتميز شخصية الطفل الذي يتمتع بمفهوم ذات إجيايب باخلصائص اآلتية التي متثل 

 :بعض النامذج من سلوكه
 . انظر كم هي مجيلة الصورة التي رسمتها بنفيس,يفخر بإنجازاته .١
 . لقد أهنيت واجبي وحدي,يتمتع باالستقاللية .٢
 .وم هبذا العمل عنك سوف أق,يتحمل املسؤولية .٣
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 ولكننـي سـأحاول ,ًن مـسألة احلـساب هـذه صـعبة جـداإ ,يتحمل اإلحبـاط .٤
 .وأحاول حتى أحلها

 لقد أخربنا املعلم بأننا سوف نتعلم القسمة ,يقبل عىل اخلربات اجلديدة بحامس .٥
 .ًغدا

 دعني أعلمك كيف متارس هـذه اللعبـة ,يمتلك القدرة عىل التأثري يف اآلخرين .٦
 .االتي تعلمته

 أشعر بالـرسور عنـدما يعـود ,يستطيع أن يعرب عن مد واسع من االنفعاالت .٧
 . وأشعر باحلزن عندما يغيب,أيب من السفر

אאאW 
عىل النقيض من ذلك فإن خـصائص الطفـل الـذي يمتلـك مفهـوم ذات سـلبي 

 :كالتايل
QM ألن لـدي ;أذهـب إىل املدرسـةاليـوم لـن  :يتجنب املواقف التي تسبب القلـق 

 .امتحان صعب
RM إن رسومي ليست مجيلة: حيط من قيمته وإمكانياته. 
SM أصدقائي ال حيبوين وأيب يكرهني:  اآلخرين ال يقدرونهّنأيشعر ب. 
TM ألن املعلمة مل ترشح الدرس ;لقد رسبت يف االمتحان: يلوم اآلخرين عىل فشله 

 .ًجيدا
UM ش يف االمتحانصديقي علمني أن أغ: يتأثر باآلخرين. 
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VM أنا مل أكرس هذه اللعبة: يستثار بسهولة. 
WM ال أستطيع أن أحل هذه املسألة: يشعر بالعجز.     
XM ضيقه من االنفعاالت أنا ال أهتم إن جاء أيب أم ذهب: يعرب عن مد. 

لنتمعن اآلن يف دراسة حالة هذا الطفل مـن خـالل كـالم أمـه التـي تـشتكي مـن 
 :نهامشكلة شائعة يعاين منها اب

إن ما يثري دهشتي أن ابني ذكي بشهادة اجلميع عندما يكـون يف البيـت, ولكـن ال 
أدري عندما يذهب إىل املدرسة ويقدم امتحان يف احلساب فإنه يعجـز عـن حـل أبـسط 

.... ًاملسائل, وخيتلق أعذارا كثرية عندما يكون لديه امتحان حتى ال يذهب إىل املدرسـة
 ه صداع, لقد احرتت ماذا أفعل معه?فيوم معدته تؤمله, ويوم عند

يبدو مـن كـالم هـذه األم أن طفلهـا يفتقـر إىل ثقـة أفـضل بنفـسه حتـى يواجـه 
ًالصعوبات يف احلياة املدرسية بدال من اهلروب منها, ألنـه ال يـستطيع مواجهـة الفـشل 

 .واإلحباط
 :ولنتفحص حالة أخر من خالل كالم إحد املعلامت عن طفل يف صفها إذ تقول

:  يقـول?هـل فهمـت هـذا التمـرين:  عندما أسأله,إن هذا التلميذ سلبي خجول
ًنعم, وعندما أسأله سؤاال حتى أتأكد من ذلك اكتشف أنه مل يفهم شيئا  يبدو غري مهتم ,ً

 .   كثري الرسحان... بام يدور حوله يف الصف, وهو كثري التغيب
 ألنـه يعجـز عـن ;ً ذات متـدنياويبدو من كالم هذه املعلمة أن هذا الطفل يمتلك مفهوم

 . فيلجأ إىل الرسحان أو التغيب,طلب املساعدة وال يستطيع أن يعرب عن انفعاالته وحاجاته
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א(١) 
 

إن ما حيدث يف كثري من البيوت من اعتناء األهل بالطعام والرشاب والعالج 
االثنني, فالرعاية  بني  وهناك فرق كبري,والكساء هلو رعاية, وليس تربية كام يظنون

 لإلنسان كام تقدم للحيوان, لكن الرتبية أمر مقترص عىل اإلنسان ويعني يمكن أن تقدم
غرس القيم الصحيحة وتنمية لغة احلوار مع الطفل, وهذا ما تفتقده كثري من العائالت 

ًحتسن صنعا إذا ما قدمت الطعام لطفلها, وألبسته أفضل الثياب, أهنا وحتسب األم 
الدور احلقيقي هلا وواجبها إزاء أبنائها يف غرس القيم واألخالق ومبادئ الدين وتنسى 

خاصة يف املرحلة املبكرة من حياة الطفل,  الصحيح, ويستهني البعض بأمهية هذا الدور,
 .ثم يبدأ الندم يترسب إىل األهل عندما يكرب الطفل

 :وصدق الشاعر إذ يقول
 إنام األمـم األخـالق مـا بقيـت

 

  ذهبت أخالقهم ذهبـواُمن هإف 
 

فمعظم اآلباء واألمهات يدللون أطفاهلم يف سنوات عمرهم األوىل وينسون مع 
 ., وهذا مما يسبب املشكالت فيام بعد اإلجيابيةذلك أن يغرسوا فيهم القيم والسلوكات

áîÔÛa@—öb–@ @
١− W جمتمع يف يمكن أن تصلح يف جمتمع وال تصلح  فقيمة الصدق ال

 فالقيم ثابتة ال يغريها مكان أو زمان وال تتبع املوضات أو التقلبات ,خرآ
 .احلياتية

                                                                 

IQHïŠß†îÈ†àªLáîÔÛaŠËåÏN 
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٢− W فالقيمة كاملة فال يصدق اإلنسان أحيانا ويكذب أحيانا أخر ً ً
 .ً فهنا يكون مفتقدا لقيمة الصدق وهي ليست منغرسة فيه,بدعو املزاح مثال

٣− W وبالتايل ال  فال تتعارض تناقضان, تقيمة مع قيمة أخر
 فال تتعارض قيمة ,فالقيم كلها تسري يف طريق مستقيم ال يشوهبا اعوجاج

 .جيابية مع قيمة الشجاعة وكذلك ال تتعارض قيمة اإل,ًالصدق مع األمانة مثال
٤− Wالقيم كلها فضائل فالكذب مثال ليس قيمة بل هو خلق يسء ً, 

 .ً قيمة رذيلة أبداوال توجد
٥−  Wكام ال تصطدم مع , القيم ال تصطدم بفطرة اإلنسان السوية 

 وال تصطدم القيم إال بمعتقدات خاطئة ,العادات والتقاليد األصيلة احلسنة
 .وبتقاليد فاسدة

٦− Wومن هنا , فالقيم يكتسبها اإلنسان من البيت واملدرسة ووسائل اإلعالم 
 حتى ال يكتسب ;رس القيم واحلفاظ عىل اإلنسان منذ الصغركانت أمهية غ

 .ًأخالقا سيئة وعادات ومعتقدات غري صحيحة
áîÔÛa@ŠË@pbßìÔß@ @

Wא 
 .ال املريب من طفله يمثل ما يناله باحلبنما ي
ن األب الذي حيتضن ابنه ويقبله ويعدل بينه وبني أشقائه وال يقارنه بغريه ويردد إو
 ,نه هبذا حيب ابنه وحيببه فيهإ ف,ويالعبه ويتنزه معه ويعلمه وال يعنفه) أنا احبك (ًله دائام
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 ,اء أبيه قبل أن يأمرهرض بل إن الطفل يسعى إل,فتكون آذان الطفل صاغية له فيام يقول
 وهو هنا يغرس القيم ويوفر عىل املريب الطريق الشاقة يف ,فاحلب يصنع املعجزات

 .التهذيب والتوجيه
حيث يعقد بينهم املسابقات   كان األطفال الصغار حيبون رسول اهللا ولقد

 وكان يركبهم فوق ظهره ويسري هبم عىل يديه ,)ّمن يسبق إيل فله كذا وكذا: (ويقول
 وكان حيمل الباكي منهم ويشجع بعضهم عىل اإلدالء برأيه يف حضور ,ورجليه

حبهم له بني التابعني بعد وفاة ًالصحابة األجالء, حتى كانوا مجيعا حيبونه وينرشون 
 .بن عمر واحلسن واحلسني وأنس بن مالك وغريهمان عباس وبكا النبي 

WאאאK 
 .ًإن املريب الذي ال يتحىل بالصرب ال يمكن أن ينتج يف تربيته للطفل شيئا يذكر

يتحىل بطول النفس  إذ هو فن ال جييده إال من ;ويتأكد حديثنا عن غرس القيم
 ولعل عمل الفالح هو أوضح ما يمكن االستدالل به ,وسعة الصدر واحللم والصرب

 .البذرة ويتعهدها بالرعاية واحلامية والسقي والتسميد وغريهايضع  إذ تراه ;عىل ذلك
Wא 

 فله, وال يمكن أن يغرسطًال يمكن أن يغرس كاذب قيمة الصدق أبدا يف نفس 
 التعاون أو اإليثار يف  وال يمكن أن يغرس أناين قيمة,غشاش قيمة األمانة يف نفس طفله

 .ًوكذلك الطفل ال بد أن ير أثرا يف الواقع للقيم التي نريد غرسها فيه, نفس طفله
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אWאאא 
ات واز قد ال يمر حديثنا عن أمهية القدوة يف غرس القيم بدون توضيح ألمهية إبر

 خاصة يف ظل إعالم , يقتدي هبم يف حياته ويتعلم منهم ومن قيمهم وسلوكهم,للطفل
ًيربز جوانب من حياة املمثلني واملغنني يتأذ منها السمع والبرص, فضال عن أن 

 . فهي تدمر فيهم ما نسعى لبنائه وغرسه,يسمعها الصغار أو يروهنا
Wא 

 فاملريب جيب أن ينوع يف وسائله ,نية من معوقات غرس القيماجلمود والروتي
 وكذلك ينظر حلال الطفل الذي ,وأساليبه وال يظل عىل وترية واحدة وطريقة ال يربحها

 بل , وال يتعامل مع مجيع األطفال بأسلوب واحد,يربيه وما حيتاجه واملدخل إىل قلبه
ًيكون مرنا ويعلم أن هناك فروقا فردية بني الص  .غارً

Wאאא 
 أن يعلم خصائص ,مما جيب عىل املريب مراعاته عندما يرشع يف غرس قيمة ما

 الطفل ختتلف خصائصه ّنإ حيث ;املرحلة السنية التي هو بصدد التعامل معها
 .هتامماته وحاجاته وميوله من عام آلخراو

Wא 
ناء يف القيمة باإلقناع أوىل من القهر واجلرب, وإن استطعنا  إقناع أبنائنا حتبيب األب

بأمهية القيمة يف حياهتم فسيكون لذلك كبري األثر يف غرسها يف نفوسهم والتزامهم عن 
 وسواء ,و كربهمأ سواء يف صغرهم , يف حياهتم ال يتخلون عنهًاء مما جيعلها مبد,حب

ًولنتخيل معا لو أن االبن ترك حجرته غري منظمه, كتبه  ,رآهم اآلباء أم كانوا وحدهم
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أمل أقل :  وزجرته أمه قائلة,ونهؤعىل الرسير ومالبسه عىل األرض أو إنه غري منظم يف ش
 وألهنا قالت له ً إنه يفعل اليشء إن  فعله خوفا من أمه,)نظم غرفتك(لك أكثر من مرة 
 أراك تضع مالبسك يف مكاهنا إنني أحب: ولكنها لو قالت له. هذا أكثر من مرة

ًبالدوالب وكتبك يف املكتبة, وأنت بذلك ستكون منظام وحيبك أبوك وحيبك مجيع 
ًالناس, فإننا مجيعا ال نحب املهمل وبالطبع أنت لست مهمال ً. 

א 
 :من القيم التي نريد غرسها يف نفوس أبنائنا

 الكبري ـ أداء احرتام ـ بر الوالدين ـ الشجاعة ـ األمانة ـ الصدق ـ اإلتقان ـ التفوق
 القرآن ـ حب الرسول  ب النظافة ـ ح  النظام ـ جيابية ـ اإل  احرتام الرشائع ـ الشعائر ـ
  حب الوطن  الرمحة ـ  العدل ـ ـ النشاط ـ. 

 من خالهلا تتحقق هذه القيمة وتنغرس كلها ,ولكل قيمة من القيم صور ومظاهر
 :حد مظاهرها فقط ولنأخذ أمثلة عىل هذاأ أو ,ها فقطمنًوليس جزءا 

١− ،אW 
 .ً قول احلق دائام •
 .احللم وعدم الغضب •
 .املكث وحده يف املنزل عندما يغيب األبوان •
 .لعاب الدفاع عن النفس كالكاراتيه واملصارعةأحد أممارسة  •
 .حضور ذبح احليوانات والطيور •
 .النوم يف الظالم •
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 .ن يطلب من مدخن عدم التدخنيأ ك,النهي عن املنكر •
٢− ،אW 

 .عدم إفشاء الرس •
 .سداد الدين •
 .عدم اإلرساع يف الصالة •
 .ترك الغش يف االمتحان •
 .رد ما جيده يف الطريق ألصحابه بعد البحث عنهم •
 .رد الكتب والرشائط املستعارة كام هي •
 .ا بعد الرشاءرد املال الزائد أو املشرتيات الزائدة عند اكتشافه •
 .عدم االطالع عىل ورقة أحد أو كتابه أو األشياء اخلاصة به إال بإذنه •
 .حد غريهأ دخلت املرمى ومل يرها أو يده  الكرةإعالم حكم املباراة إذا ملست •

٣− ،אW 
 .عدم التفريق بني أنواع الكذب فال يقول كذبة بيضاء •
 . ليضحك زمالءهًال يذكر نكتا كاذبة يسخر فيها من احد •
 .الصوم •
 .االعرتاف باخلطأ •
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 :ثر كبري يف استقرار املجتمع وهنضته ومن ذلكألغرس القيم 

 .احلد من انتشار الرذيلة يف املجتمع ونرش الفضيلة بني ربوعه −١
 .منع التدهور احلضاري والقيمي داخل املجتمع −٢
 .ة عىل يديهإنتاج جيل جديد يكون العز والرفعة لألم −٣
 .حتلية الطفل بالفضائل وختليته من الرذائل −٤
 .احلد من انتشار اجلريمة يف املجتمع −٥
 .حتصني األطفال ضد األفكار اهلدامة −٦
 .صبغ املجتمع بالصبغة األخالقية −٧
 .إرجاع الصغار إىل الفطرة السليمة التي خلقوا عليها −٨
 .ليف نفس الطفالنبيلة  والقيم  احلميدةإعالء قيمة األخالق −٩
 .تعويد الصغار التمييز بني احلق والباطل واخلري والرش −١٠
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אאאא(Q) 
אאW 

حتى اكتامل نمو  ]بداية النضج اجلنيس[هي تلك املرحلة التي تبدأ من بداية البلوغ 
 .ة الفروق الفرديةوتقع عادة ما بني الثانية عرشة والثامنة عرشة, مع مراعا العظام,

والواقع احلقيقي وما تعضده األبحاث احلديثـة, إن مـشكالت املراهقـة إن وجـدت 
فإهنا تعكس الظروف الثقافية واالجتامعية التي يعيشها املراهـق, وليـست راجعـة بدرجـة 
كبرية إىل التطور البيولـوجي, فمـشكالت املراهـق يف البيئـة احلـرضية ال تتواجـد بـنفس 

 .ًتتواجد هنائيا يف البيئات الريفية أو البدوية أو البعيدة عن احلرض بشكل عاماحلدة, أو ال 
 :ففي املناطق البعيدة عن احلرض يدخل املراهق يف زمرة الكبار يف وقت مبكر

 .توكل إليه املسؤوليات -
 .يسمح له بالزواج بمجرد أن يشتد عوده -

 فمـن , هنايـة العـرشيناتًبينام يف املناطق احلرضية يظل عبئا وعالة عىل أهله حتـى
ة إىل التجنيد إىل البطالـة بعـدها, ويظـل املراهـق وأهلـه يف عنـت ياجلامعالدراسة  مامتإ

ًبدأ رحلة احلياة احلقيقية التي بـدأها نظـريه مبكـرا ي حتى تستقر أحواله, ووضغط نفيس
ة  فالقضية إىل حـد بعيـد مرتبطـ,وهذا مربط الفرس يف كالمنا. بعرشة أعوام عىل األقل

 .بالبيئة والطريقة التي يمهد هبا الكبار حياة ابنهم
وأهل أوروبا وأمريكا حلـوا املـشكلة بطـريقتهم املعهـودة البعيـدة عـن املـشاعر 

حتــى مــع ( والعواطـف وصــلة الــرحم واملعونــة, واملبنيــة عـىل النظــرة املاديــة للحيــاة
                                                                 

IQH…L´ÔçaŠàÜÛòîÐäÛaòz–ÛaNâ…e†àªbyN 
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التـي ينتهـي فيهـا  يلقوهنم يف الطريق من سن الرابعة عرشة, أو من الـسن ,..)أوالدهم
املدد املادي من احلكومات, واملتشددون مـنهم يـسمحون ألوالدهـم باملبيـت معهـم يف 

 .ًوهكذا جيد الفتى أو الفتاة نفسه وحيدا يف تيار احلياة, عطلة هناية األسبوع فقط
 , عن هذا األسلوب يف احلياة− رمحه اهللا– عراويولقد سئل الشيخ حممد متويل الش

ال حرج فيه بالنسبة للذكر, أما الفتاة فتبقى يف حوزة أهلها, والبد من : فأجاب ما معناه
الرب باألبناء حتى يورثوا ذلك ألبنائهم وإال سيتفتت املجتمع, وحتمل املسؤولية املبكر له 

 .أثره يف ترك االعتامدية ونضج الشخصية
ن مـع أبنـائهم  جاوز ما يف نفيس قيد أنملة, فام يفعله الرشقيو− رمحه اهللا−وال أراه

يريب فيهم االعتامدية عىل اآلخرين, وخيرج يف النهاية جيل معـوق طويـل اللـسان قليـل 
 مـع ظهـور ,العمل واخلربات, يطالب والديه بحل كـل مـشاكله, وتـدبري كـل أمـوره

حاالت كثرية من التبجح ونكران اجلميل وطلب املزيد, وما يفعله أهـل الغـرب يزيـد 
مركز حول الذات, والتعامل مـع املجتمـع مـن خـالل مـصاحله األنانية أو الشح أو الت

 .ًوشهواته فقط ال غري, واحلق دائام وسط بني إفراط وتفريط
فأزمة املراهقة يف حقيقتها هي نتاج تفاعل بني املتغريات البيولوجيـة التـي بـداخل 

د كـل فهي انتقـال مـن طفـل يعتمـ. املراهق واملتغريات الثقافية والبيئية التي يف خارجه
 .ٍاالعتامد عىل الكبار إىل راشد مستقل مكتف بذاته

فاألزمة داخلية بني املراهق ونفسه, حيدث فيها مواجهة وتناقض بني ما يريده هـو 
من حتقيق رغباته وطموحاته وما يعارض ذلك يف جمتمعه وأرسته وأصـدقائه ومدرسـته 
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 والـدور االجتامعـي وقيم ومعايري املجتمع السائدة, وعىل األخـص يف مواقـف معينـة,
 :د منها مخسة أدوار اجتامعية رئيسية هيّحدناملطلوب فيها و

QM االستقالل الذايت. 
RM تكوين عالقات سوية بجامعة الرفاق. 
SM  االستقالل االقتصادي واختبار املهنة. 
TM حتديد الدور اجلنيس. 
UM تبني إطار ديني أخالقي. 

אאאאאAًونستطيع أن نضع هلا عنوانا هو
@والرتكيز سيكون يف إطارين أساسيني : 

 .فهم الطبيعة البيولوجية للمراهق, وهذه ال خالف فيها فهي طبية حمضة -
 .الدور املطلوب من املوجهني -

وهذا الدور خيتلف من بيئة ألخر ومن مراهق آلخر, ولكن البد من أطـر عامـة 
 .يكون االستثناء من خالهلا

 
،אאאאא،

אאאאאK 
فلنعدهم للحياة بحلوها ومرها, بخريها ورشها, وليكن هذا حمور التوجيه واللني 

 . وال يأيت ابتداءًوالشدة, وليس أن نربيهم حتى نستمتع هبم, فهذا يأيت تبعا
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אאאאאW 
ًفسيولوجيا, جسديا, جنسيا −١ ً ً. 
 .ًاجتامعيا −٢
ًعاطفيا, انفعاليا −٣ ً. 
 .إثبات الذات, وحتديد اهلوية −٤
 .النمو العقيل واملعريف واإلبداعي واالبتكار −٥
 .التسلية والرتفيه −٦
 .اجلانب الديني واألخالقي −٧

١− W،W 
 تتفجـر فيـه الـشهوات اجلنـسية, ,الطول, الصوت, توزيع الشعر, نمو األعضاء

ويميل إىل اجلنس اآلخر مع التوق إىل معرفة كل ما يتـصل بـاجلنس, والرغبـة يف 
 .ممارسته, واالهتامم باجلنس يدفعه لالهتامم بمظهره أو الرتكيز عليه

٢− אW 
 .اتساع دائرة االتصال باآلخرين  −أ   
 مـع ,آلخرين إلثبات مكانته من خالهلـمل الرغبة يف االستقالل الذايت واالنتامء −ب

 .الوالء التام ملن يتم معهم إثبات ذاته, أو للدائرة التي حيقق ذاته فيها
 . املراسلة واملشاركة يف االنتخابات والندوات العامة−ج 
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٣− אW 
حـب شـديد (, العواطف تتحرك يف اجتاهات خمتلفـة متناقـضة بـرسعة كبـرية  − أ

 ).للوالدين, غضب شديد منهم, ارتباط بالشلة والتصاق أعمى, ترك الشلة
يف  ي وهـ,فتتحول خالفاتـه مـع اآلخـرين إىل مأسـاة ضـخمة:  عنرص املبالغة − ب

اآلخرين, ولكـن احلقيقة خالف عـادي, وتظهـر املبالغـة يف حـدة االفتتـان بـ
 .رسعان ما يزول

 ويعاند السلطة التي قد حتبس , لكي يشعر باألمان;حيتاج إىل حدود لترصفاته     −ج
 .كل ترصفاته

 واحلاجـة إىل احلـب والقبـول االجتامعـي , )أحـالم اليقظـة(  اخليال اخلصب     −د
 ,عوالنجاح, فهو يبحث باستمرار عن نظرة املجتمع إليـه ووظيفتـه يف املجتمـ

ً متفوق علميا, بلطجي, مشاكس, خادم للناس, الـتقمص لشخـصية ,ريايض
 .مرموقة أو بارزة

باع سلوك الفرسان والقـادة بغـري هتيـب أو حتـسب ات و, حب اإلقدام واملغامرة−هـ
 .ً فهو يظن أنه يستطيع أن يكون بطال وأن يفعل أي يشء,للمخاطرة

 , امليداليات وشهادات التقديرمجعه, حيب التحدي واملنافسة والتفوق عىل أقران   −و
 .وحفالت التكريم بالنسبة له أمل يصبو إليه

٤− אאאW 
 .احلاجة إىل تأكيد ثقته بنفسه والشعور بالتقدير واملكانة, فيتعلم العناية بنفسه   −أ 
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 مع الشعور بأن كيانه جزء مـن كيـان ,الشعور بأنه له كيان متميز عن اآلخرين  −ب 
 .آخر

 . مظهره الشخيص مهم ويدخل فيه ثيابه وشعره وجسده  −ج 
 ., وير أهنا كاملة وصائبةهله آراؤه اخلاصة النابعة من ذات  −د 

 . قادر عىل تكوين اجتاهات وقيم   −هـ
 . ويتلذذ بمعارضة اآلخرين هلا,له فلسفته يف احلياة, ويدافع عن تلك الفلسفة  −و 
 .حر يف اختاذ قراره  −ز 
 .لنقدًيعتز بشخصيته وحساس جدا ل  −ح 
 .يرغب يف االعتامد عىل نفسه  −ط 

 .فهو متبجح, استعرايض, تنافيس, يروي نكات جنسية ليخفف من ثورته
وهي مرتبطة بصديقاهتا وعادة الاليت تثق فيهن, جتاهـد يف االسـتقالل عـن أمهـا 
والتمرد عىل السلطة, تسعى جلذب اهـتامم األوالد وقـد تتنـافس مـع رفيقاهتـا يف 

 .ذلك
 Kאאאאאא −٥

اللغـة, التـذكر, التخيـل, التفكـري املجـرد, التحليـل ( نمو واضح يف القدرات  −أ 
 اخلــري, الكتابــة والتعبــري, اســتخدام , الفــضيلة,والرتكيــز للمفــاهيم املعنويــة

 مع تنوع امليول الثقافية واألدبيـة ,املصطلحات, امليل إىل تكوين فلسفة يف احلياة
 .ميةوالفنية والعل
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 .البحث عن احلقيقة وتكوين قيم  −ب 
 .امليل إىل االبتكار واإلبداع  −ج 
 .االهتامم بالسياسة العامة والثورات وتارخيها واملعارك احلربية  −د 

ًالرغبة يف التفاعل مع البيئة اقتصاديا وسياسيا ودينيا ومجاليا مـع تنـوع امليـول, −هـ ً ً ً 
 .ثقافية, أدبية, فنية, علمية

@¿ŠÈ½a@ìàäÛa@ŠçbÄß´ÔçaŠ½a@†äÇZ@ @
 ).التفكري يف العمليات الشكلية الذهنية( هناك ثامنية أنواع من النمو

QM مما يؤدي إىل توليد مفاهيم جديدة ناجتة عن الربط: الربط بني املتغريات. 
RM يف نقطـة هذه تشبه هذه(القدرة عىل املساواة بني اثنني من العنارص : التناسب 

 ).كذا أو كذا
SM التنسيق بني نظامني. 
TM وهو مبدأ املساواة للفعل ورد الفعل: ينلتعادل اآلا. 
UM االحتاملية. 
VM الرتابط. 
WM وهو نوع معقد من احلفظ يتضمن ثالثة أبعاد: التعويض املضاعف. 
XM أشكال متقدمة من احلفظ. 
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ïÔİä½a@ØÐnÛa@µg@Ý–í@ @
 :بمعنى أنه قادر عىل

 .)احلب, اجلامل, اخلري(  استخدام املفاهيم املجردة -
 .موزاستخدام الر -
 .فهم النسبة والتناسب -
 .ًبناء النتائج بناء عىل املقدمات -
 .قياس اليشء عىل مثيله أو شبيهه -
 .فهم وجهة النظر املقابلة -
 .فهم االحتامالت وتقييم التفكري فيها -
٦− אאW 

 امليل إىل انتقاد اآلخرين وتصيد األخطاء والتقليد مع السخرية 
 .اجلدلامليل إىل التالعب باأللفاظ و 
 .امليل إىل اللعب وقضاء وقت الفراغ 
 .ًاالهتامم باملناظرات واملناقشات الساخنة سواء كان طرفا فيها أم ال 

٧− אאאW 
له رغبة يف التعـرف عـىل األمـور املتـصلة بالـدين وبـاهللا مـع حـب للمجادلـة  

 .واإلقناع
ة من ظـواهر التقلـب تظهر رغبته يف التمسك بالدين وبشدة أو العكس كظاهر 

 .االنفعايل والعاطفي
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ابعة من ذاتـه وضـمريه, وليـست مـن نيبحث عن أخالق وقيم ومبادئ تكون  
 :اآلخرين وهلا طرفان

@õïš½a@ÒŠİÛaZ املروءة والشجاعة والنجدة ومساعدة اآلخـرين والبحـث عـن احلـق 
 .والعدل والكامل

 .حية واالنغامس يف الشهواتالتحرر من القيم وحتدي األخالق واإلبا: الطرف املظلم
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Wאאאאא١٣–١٨ 
اإلحساس بالذات يف مقابل أو يف حماولة التغلب عىل الضياع, أو حتديـد اهلويـة يف 

 .ويسميها مرحلة حتقيق الوالء. حماولة التغلب عىل غموض هويته
ًيشعر أن له دوافعه اخلاصة, والتي جيب أن حيرتمها اآلخرون والتي أيـضا يعـرف  

 .كيف يسيطر عليها ويوجهها, أي أنه قادر عىل توجيه نفسه
 .ال حيتاج ملساعدة اآلخرين 
 . هذا ما يفكر به–له مهارات متكنه من العيش والتعامل مع الناس  

 :سهً واحلقيقة أنه غري قادر متاما عىل توجيه نف
 .البد من اآلخرين 
 .مهاراته وإمكاناته حمدودة 
ً واآلخرين قليلة, فامزال تعامله مع اآلخرين حمـدودا وناقـصا ومـن باحلياةخربته   ً

 .هنا تبدأ املشكلة
 .هو يفكر يف يشء والواقع يشء آخر

فالبد من استمرار احلامية واإلشباع العـاطفي واملـادي مـع توجيـه لالعـتامد عـىل 
 .امء إىل مجاعة أو شلة يفهم من خالهلا دوره مع اآلخريننفسه, واالنت

والبد من إكسابه ثقته بنفسه وتشجيعه ومدحه واإلطراء عليه حتـى يـشعر بذاتـه 
 .ًبدال من ضعف شعوره هبا
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W٢٠א−٤٠ 
 حيث قد يـصل املراهـق , السابقة, ولذا أدرجناها يف احلديث املرحلةوتتداخل مع

 .سنة وال يصل إليها الناضج وهو يف الثالثني١٧ها وهو ابن إلي
 .وهي الشعور باأللفة والتكامل مع اآلخرين يف مقابل شعوره بالعزلة

 .بعد حتديد اهلوية يأيت التفاعل مع اآلخرين بدون خوف من فقدان هويته
 .ومتثل تلك الفرتة من العمر أخصب الفرتات لالرتباط باجلنس اآلخر

ًالفرتة أيضا فرتة اإلنتاج والعمل والدخول يف معرتك احليـاة والتعامـل ومتثل تلك 
 .مع املنافسني واألعداء

ًترابط األرسة واملعتقدات الدينية والتقاليد ختتلف متامـا :  أمحد عكاشة أن.وذكر د
ًيف الرشق عنها يف الغرب, وأن استرياد النامذج الغربية للدول الناميـة سـتؤدي حـتام إىل 

 .رية من القلق وعدم السعادةكمية كب
 −:وسؤال يطرحه بعض املربني

 هل ممكن مناقشة كل يشء وبدون حذر يف هذه املرحلة?
نعم عىل األقل من الناحية النظرية, وعليك مراقبة ولدك ومد نضجه : واجلواب

 ?يلقنهن ترتكه مل و... فإىل متى ستنتظر...ًوحسبام يكون مستجيبا فتقدم
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ينشأ الرصاع من وجود دافعني متعارضني داخل الشخص الواحـد يتنازعانـه وال 
 :اذ وهايقدر عىل اخلالص إىل أحده

 .يسبب القلق واحلرية واالضطراب •
  إىل ثـورات ورغبـات يف الـرصاخ بسبب القلق واحلـرية واالضـطرابقد يؤدي •

 . مع نوبات الفصامتشتبه نوبات املراهقة والصياح وسلوك غريب, حتى إنه قد
, والبـد مـن التفاعـل مـع ٍّوعقيل ٍّووجداين ٍّالبد من إحداث اتزان للرصاع سلمي

املوقف هبدوء, وأي يشء يقوم به املربون هو أفـضل مـن الفـراغ والوحـدة, وأي يشء 
 .ل من الالمباالة والقسوةضيفعله كل من الوالدين هو أف

אאW 
QM إثبات ذاتـه (الله يف مقابل حاجته لالنتامء إىل مجاعة الشعور بذاته وهويته واستق

 ).من خالل مجاعة
RM  ًرغبته يف االعتامد عىل نفسه واالستقالل املادي يف مقابل احتياجه ألرستـه ماديـا

 .ًوأدبيا
SM رغبته يف إشباع غرائزه اجلنسية يف مقابل الدين, الضمري, وتقاليد املجتمع. 
TM بل الواقع البعيد عن املثاليـة, شـهواته ورغباتـه نزوعه إىل املثالية والكامل يف مقا

 .التي ضد املثالية
UM موضة, أفكار جديـدة(تباع كل جديد وبراق ارغبته يف االبتكار والتجديد, و (
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 .يف مقابل اجليل احلايل بثباته واجتاهاته الراسخة وقيمه الثابتة وأذواقه وخرباته
VM انات املحدودةرغبته يف املغامرة والتطلع ألعىل يف مقابل اإلمك. 

العـدوان والتـرصفات / ومع كل تناقض بـني الطـرفني تظهـر نوبـات الغـضب 
 .الغريبة

אW 
 .التحكم يف غرائزه وطاقته اجلنسيةب -
 .التحكم يف العدوانية -
ًالتحرر من االعتامد املفرط عىل والديه اجتامعيا وعاطفيا وماديا - ً ً. 
ًأن خيتار عمال أو طريقا حمدد -  .ًا يف التعليمً

وهو يتأثر بام خيتاره حسب خرباته وعالقاته وانفعاالته, وما هـو كـامن يف الـوعي 
 .والالوعي

אאאאאW 
 :ارهيًوخرباته السابقة تعكس جزءا من اخت

ففي مرحلة الثقة, من عمر سنتني, التي يكتسبها من خالل رعاية أمه واملحيطـني   −أ 
 : ذلك مل يتحققبه إن

سيشك يف اجلنس اآلخر ويتخوف من إقامة عالقات معه وال يرغـب يف ذلـك  
 .ًنفسيا

عندما خيتار رفيقة حياته سيبحث عن أم مفقودة, تعوضه ما مل ينله مـن حنـان,  
 . وتفهمه من دون أن يتكلم, ويكون هو حمور اهتاممها
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سنوات حيث يشعر بكيانه   ٦− ٣ يف مرحلة االستقالل وحتديد اهلوية الذاتية من   −ب 
كفرد يف أرسة, وينافس والده ويقلده, وحيب أمـه ويغـار عليهـا, ويـر إخوتـه 
رشكاء يف والديه, كل ذلك إن مل يمر بسالم فسيأيت يف املراهقة عىل صورة معـارك 

 .وعناد ليؤكد ذاته بصورة شديدة
 وهو ابنها وحبيبها إن مل تنته داخله غريته عىل أمه, ويقينه بأن أباه زوجها وحبيبها, −ج 

 :يشعر بالعجز وضعف الثقة ويصريسوف ف
 . يف البيت واملدرسة– بصورة فجة –ًعدوانيا جتاه السلطة  
يميل إىل االستعراضية وجذب االنتباه ملن ترتبط به من اإلنـاث مـن قريـب أو  

 . لقد انترص عىل أمه وأبيه–من بعيد حتى تنساق إليه ثم يرتكها 
 : سنة إن مل يتحقق له اإلنجاز واملثابرة ويشعر بكيانه١٢−٦يف مرحلة الكمون   −د 

 .سيتفانى يف عمل أو هواية يكبت فيها كل رغباته 
 .يميل إىل العزلة وال خيتار رفقاء 

אאFאאE 
ÕçaŠ½a@pb@ @

 من أنا?.... البحث عن هوية 
 . أنا موجود– أنا هنا –إثبات الذات  
 .د كوسيلة إلثبات الذاتالتحدي والعنا 
 .حب التسلية والرتفيه وانتقاد اآلخرين والتفكه بترصفاهتم والسخرية منهم 
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 .حب املنافسة والتعلق بالتنافس واالنتصار عىل اآلخرين 
اجلدال واللجاجة وحب االنتصار يف املناظرات, وتتبع ذلك حتـى لـو مل يكـن  

 .ًطرفا فيها
 وخاصـة ,ه واحلب واالنسجام ملن حولهتقلب املزاج وشدته بني البغض والكر 

 .املنزل والشلة
 مع احتياجـه لآلخـرين واعـتامده ,الرغبة يف االستقالل واختاذ قرارات متنازعة 

 .عليهم فيرص عىل فرض رأيه عىل اآلخرين
 .ًالرغبة يف تكوين اجتاه يف احلياة أو فلسفة به يراها صوابا واآلخر خطأ 
ٍمغن, العب (د املحض لشخصية مرموقة التقمص واإلعجاب الشديد والتقلي 

 ).كرة, بطل ريايض, عامل, شيخ
 .) الترصفات والسلوك,املوضة والثياب(الولوع اجلديد والغريب واملتميز يف كل يشء  

אאאW 
تدخل وسائل اإلعالم والتجمعات والنوادي والـسينام واملـرسح كطـرف مبـارش 

منا وعلينا, (نحرس دور األرسة حتت مسميات وأسايس يف صناعة أفكاره وشخصيته, وي
 عـاملعايـشني يف ينـا, متـسلطني, فمش حاسني وع زمان, أو مش عايشني عرصنا, تأو ب
 بـل يف نفـس املكـان ويتحملـون عـبء , يف نفس املجتمعشون معهرغم أهنم يعي) اينث

 .النفقة واملسكن والرعاية واملواساة
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ً مل يعد وديعا ولطيفا كام كان – ابني تغري  العند وعدم سامع الكـالم أصـبح هـو –ً

 جاهز للمعـارك يف أي وقـت – يتشاجر مع إخوته عىل أقل يشء –األصل يف ترصفاته 
 – ألفاظه أكثر وقاحة حتى ثيابه ومظهره كأنه مـن أوالد الـشوارع –من الليل أو النهار 

 شـكوك يف أنـه –استمرار وقد يرسق ويكـذب  بًماال يطلب –ً يتأخر كثريا –ال يذاكر 
 ال – ال خيرج معنا – بالساعات يف حجرته وبصوت منخفض اتفاهليتحدث ب –يدخن

ن يف كل ا وقد يصيب األبو,ً كثريا ما يراوغ ويرفض الكالم عند مواجهته–هيتم بأقاربه 
 .رشطةنزل, وقد ينتهي يف قسم الوقد يقف األمر عند مشاجرات يف امل. ذلك أو بعضه

،אאא،W 
W عدم إدراك الوالدين واملربني طبيعة املرحلة السنية التي سيمر هبا ابنهم, فهم ما زالـوا

ًحتت وهم أنه الطفل الوديع أو املمكن السيطرة عليه, وال يدركون أنه سـيتغري حـتام 
  . فالبد أن يدركوا أن هناك مرحلة جديدة هلا خصائص خمتلفةال حمالة,

W عدم دراستهم املركزة لشخصية االبن, واالحتامالت الواردة عند تغريهـا وهـم 
 .أكثر الناس معلومات وخربة يف ذلك
 كـان يـوزع علينـا – رمحـه اهللا –إن والدي : وأتذكر حادثة رواها يل صديق فقال

ي هـذمالـك دخـل : رد عـيلف ال تعط أمي, وكانت واقفة بجواري مل: العيدية فقلت له
مرايت, وأنا أعطيها أكثر من العيدية, فام كان مني إال أن أعطيتها نصيبي فابتسم والـدي 

ًسيكون أكثر أوالدك شفقة عليك, وقـد كـان وكـان دائـام يـردد : وقال ألمي. رمحه اهللا
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 .وقد كان.. يس شغله هاتفلحعقلك كو.. ًاكثريستتعبك دة ائبالش العاطفة الز
وقـد ..  ال تبك قـم وتـرصف,ال تسكت عن أخذ حقك بالش خيبة: وكان يقول

 . أرأيتم دقة التحليل وعمق املوعظة والتوجيه.كان
نقع نحن اآلباء يف خطأ التعميم امللفوف باحلب واحلنان, حينام نـذكر بيننـا وبـني 

 . أوالدي مالئكة−ايا أوالدي كلهم مز–أوالدي أحسن األوالد ...أنفسنا
 وعني الرضا عـن كـل عيـب كليلـة

 

 ولكن عني الـسخط تبـدي املـساويا 
 

ويغيب عن عقولنا دور التوجيه والتـصحيح واإلرشـاد الـذي هـو مـن الـسامت 
 :أو نقع حتت وهم آخر.. األساسية للوالدين

 .وانهم كربوا واجتنها : والرد,بكره يكربوا ويعقلوا 
 .نيعملوذا سام طيب بكره :ردخليهم يعيشوا وقتهم, وال 
 األيـام صـنعتكم :هم يـشوفوا األيـام الـصعبة الـيل شـفناها, والـردنمش عـايزي 

: وجعلتكم أقوياء, ومن شب عىل التنعم شاب عليه, فالقضية من جـذورها هـي
 :فاملسألة مقترصة عند بعض أولياء األمور عىل.. عدم الفهم الكامل لدور الوالد

 .توفري املادة 
 .الت التي يمر هبا األوالدحل املشك 
 .ًجعلهم متفوقني دراسيا 

ábi@åÇ@kîÌíëZ 
 .تنمية شخصية األوالد 
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 .توجيههم املستمر والتعليق عىل سلوكهم وترصفاهتم 
 .إعدادهم ملواجهة احلياة بام فيها من قلق وضنك وعداوة 

 .تعويدهم عىل الكفاح والصرب وحتمل املشاق من نعومة أظافرهم 
ً وترك لنا ماال وأرضا – رمحه اهللا – آدم وقد تويف والدنا .رفيق عمري دوال أنسى أخي و ً

 ونواجـه – نـرسف يف املـال ال درجة ثالثـة حتـى –ًوكنا نركب القطار معا إىل الصعيد 
ناه مـن املـال ونراهـا حزينـة لاملزارعني ونتشاجر ونتخاصم معهم, ونعود ألمنا بام حص

 أحسن مـا يطلعـوا خـايبني  هذا – رمحه اهللا –ها ويرد جدي علي) كربنا بدري(عىل أننا 
 .بكرة هاتشويف يا بنتي هايسبقوا زماهنم بكثري

Wفالبد من تغيري يف األمور التالية, عدم حتديد خطة ملواجهة املرحلة اجلديدة : 
 : فهناك كلامت ومجل جديدة البد من إدراجها يف احلوار,أسلوب اخلطاب  − أ

 . رجلأصبحتأنت كربت و 
 .ب أعاملك طفل زي زمان وال رجل لرجلحت 
 . املسؤوليةْلّحتم 
 قـضاء – الـدفاع عـن أهلـك ومحـايتهم –البد أن يكون لك دور يف األرسة  

 . ثيابك وطعامك وحجرتك أنت مسؤول عنها–الطلبات 
 .لو مت أو سافرت أو غبت عن البيت أنت مكاين 

 :أسلوب الترصفات  − ب
 .جيب أن تعامله كرجل مسؤول وليس كطفل 
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 . التوجيه واإلرشاد–تثبت لنفسك حق االعرتاض عىل ترصفاته  
 وأنـصت لـه وردد عـىل ,دي رأيه فيام خيص شؤونه وشؤون املنـزلليباتركه  

مصلحة البيت أهم ومقدمة, البد مـن التـضحية, البـد مـن مراعـاة : سمعه
 .حرمة البيت

ل كاملة ثـم  البد من تعويده عىل التحمل التدرجيي للمسؤولية, وأن يقوم بأعام−ج
 :تقييمها
 .التقديم للمدرسة اجلديدة 
 . إلخ– النادي – الكهرباء – فاتورةدفع  
 .التنسيق مع إخوته يف مواعيد الزيارات العائلية 
 .اهلدايا املقدمة يف املناسبات 
 . أو النزهةلسفرترتيب ا 
 .التدريس إلخوته األصغر منه ورعايتهم 

@ @
ìä¦a@´y@Ê…ŠÛaë@òèuaì½aZ@ @

لد املحب, إن املجتمع لن يتعامل مـع ولـدك حيـنام خيطـئ بـنفس درجـة اأهيا الو
 :نهأ وختيل معي ,الشفقة والغفران

 صدم سيارة أخر. 
 .ًصدم مواطنا بسيارته ودخل املستشفى 
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مشاجرة يف الطريق, مشاجرة مـع أصـدقائه, : تم اصطحابه إىل قسم الرشطة بسبب 
 .شكاوي اجلريان من مضايقاته املستمرة

 ةاملاليـالتـسويات  وستغوص يف بحر من االعتـذارات و–جراءات القانونية ستتخذ اإل
 . سيضطرب عملك بشدة–أعصابك تتعب  سيضيع وقتك و–مع اآلخرين 

 .بيدي ال بيد عمرو: فكن كام قالت العرب
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IQ@H@ÞìÔíÛa†ÛaìZ@ @
ًمنذ أن دخل أوىل ثانوي أصبح عدوانيا متسلطا عنيـدا ضـد كـل  ً أهـل املنـزل, ال ً

ًيتكلم مع أحد يأكل منفردا, دائم النقد بعد أن كان اجتامعيـا وودودا ال يغـري ثيابـه وال  ً ً
 مشغول بسببه, أصبح يرد عىل كل كلمة, تـشاجرت معـه, دخـل اتفًيستحم, دائام اهل

حجرته ووضع الدوالب خلف الباب, وال يسمح ألحد بالدخول لغرفته, توسط عمـه 
 باستمرار, كأننـا فازًليال ثم يعود لنفس سلوكه, ال أراه يصيل, أمام التل هيدأ ق,وأخواله

ًيف واد وهو يف واد آخر علام بأن والدته موظفة كبرية, وأنا صاحب رشكة خاصة وأعـود 
ًللبيت يوميا متأخرا  ماذا أفعل?.. ً

אW من خالل رسالتك يبدو أن البيت حتول إىل معركـة, ولـدك فيهـا يف جانـب 
, التعقيـد أكثـر جانب آخر, وكال الطرفني مرص عىل موقفه, واألمور تسري إىل وأنت يف

ًقلـيال  واهـدأ ,ًوالبد من نزع الفتيل أوال ثم التفاهم بعد ذلك حتـى ال تنـتكس احلالـة
يمر مجيع املراهقني يف الفرتة بني الثانية عرشة والثامنة عرشة بأزمة : واسمعني يرمحك اهللا

 .و أزمة البحث عن هويةاملراهقة أتسمى أزمة 
 , وخـشن صـوته, وعرضـهلـهًتبدأ بشعور الطفل أنه مل يعد طفـال, لقـد ازداد طو

وظهر شاربيه وحليته, وانتابته مشاعر وأحاسيس جديدة, وتغـريت طريقتـه يف التفكـري 
 .والتعامل مع األمور

السـتقالل بدأ يف حماولة إثبات ذاته الناميـة وايمن أنا? و.. يبدأ يف البحث عن هويتهو
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ًنفسيا عن أهله, وجيد يف األغراب أو اآلخرين أو الشلة تنفيسا عام بداخله ً. 
 :ووسط هذا االنفجار يف املشاعر والسلوك يسعى لتحقيق أمرين واضحني

 السلطة والتقاليد واألمور املعتادة, ويربز التحـدي يف يّإثبات ذاته ووجوده, وحتد
ًعتـاد للـسلطة, ويـصبح عنيـدا إىل أقـىص أوضح صورة مع الوالد كمصدر تقليدي وم

درجة, كام تفضلت يف الرشح, وكلام ازداد التحدي ازداد عنـاده ويبـدأ بإظهـار سـلوك 
ًمريب وشاذ, وخيرج عىل كل التقاليد يف الثياب واحلوار, ويفرح لكونه مزعجا, واحلمد 

وجية من ناحية ويمكن اعتبار ذلك ظاهرة فسيول. هللا أن األمر مل يتعد ذلك يف حالة تركه
 . فامذا فعلت أنت? هذا هو السؤال.ولدك

زيادة يف العناد, الرضب, استمرار النظرة إليه عىل أنه صـغري وجيـب أن يطيعـك, 
 حرمان من أدوات التسلية, التظاهر مع اآلخرين ضده, ما هذا? ما الذي تفعله?

ًوطبعا تواجدك مدة ساعتني مع األوالد يف اليوم ال يكفي أبـدا, وال  تتـذرع بأنـك ً
ًتفعل ذلك من أجلهم ألن الرد موجود اترك جزءا من وقتك هلـم ومـن أجلهـم أيـضا,  ً

 ثم مـاذا تعنـي بتواجـد األم أربـع سـاعات مـع ,فهم رأس مالك احلقيقي وسيضيعون
 األوالد فأين الباقي?

البـد مـن سـامع : واضح انعدام مساحة التفاهم بينك وبني ولدك واحلـل واضـح
 وملاذا يفعل ذلك? أرجوك اترك له فرصة يعرب عام بداخلـه مهـام كـان وجهة نظر ولدك

 .ًسخيفا أو غري الئق
 اعتربه ,أرجوك اسمع منه واقرتب, فأنا متأكد أنك أكثر من يف األرض شفقة عليه
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ًزبونا عنيدا ومشاغبا عندك يف جتارتك وترصف معه عىل هذه اخلل ً  .يةفً
وار, واسمع لطلباتـه وحتمـل تبدأ أنت يف احلإنه ال حل إال أن أؤكد لك مرة ثانية, 

ثورته وإعراضه وقلة أدبه وتنازل عن كربيائك فهو ولدك, والزمان قد تغري وال تطالبـه 
 .أن يفعل معك مثلام كنت تفعل مع والدك

وعندما يبدأ احلوار البد أن يعقبه نقاط اتفاق واختالف, وتكـون قـد نجحـت إذا 
وصلت هلذا املستو. 

 واالسـتذكار , وعـدم مـضايقة أهلـه,نى هـو احـرتام املنـزل وتقاليـدهواحلد األد
 .والصالة

وعليك أن تعامله كرجل وصديق لك, وليس كـصغري جيـب أن يـسمع ويطيـع, 
امنحه الثقة يف نفسه بتكليفه بأعامل هو قادر عىل إنجازهـا, اسـتمر يف تـشجيعه, اتركـه 

ًس تابعـا, فـتش يف أصـدقائه  شخصية مستقلة ولـيبأنهيعرب عن رأيه, أعطه اإلحساس 
وراقبه من بعيد, حاول أن تقربه من الصحبة الصاحلة بـدون أن يـشعر أنـك تفرضـهم 

 استمع هلمومه وشكواه ولتكن نقطة املفاصلة الدين واألخالق, واتركـه يف ,ًعليه فرضا
باختصار البد أن حتتوي املوقف ويكون التعامل معه كام ذكرت لك حتـى ال . غري ذلك
 واسـتعن عليـه بالـدعاء لـه والتـصدق , حلقة مفرغـة, واهللا يوفقـك ويعينـكتدور يف

وتفريج الكرب عن املكروبني واملسارعة يف اخلريات, فاهللا تعاىل ال يرتك من يفعل ذلـك 
 . ًوال خيزيه أبدا, رجاء املتابعة فنحن معك
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IR@H@òÛb‰ÐmbçòîZ@ @
 الدكتور: ًمرحبا 

  نعم−
 ممكن أفضفض? 

 تفضيل −
ً عاما, أدرس يف إحد الكليـات النظريـة, مـشكلتي يف احليـاة ١٧ عمري أنا فتاة 

 كل , والتي جعلتني أكره نفيس,أنني متمردة عىل كل يشء بسبب ديكتاتورية أمي
ًيشء ترفضه, إذا قلت يمينا فرتيد هي اليسار, وإذا رفضت توافـق, وإذا وافقـت 

رف أهنـا تكرهنـي, ترفض هي, املهم عندها أن تكدر حيايت, تكرهنـي, وأنـا أعـ
ًلدرجة أهنا جعلتني أشك أنني لست ابنتها, حاولت التقـرب منهـا كثـريا لكنهـا 

 !!تبعد عني خطوات
ًاملشكلة يا سيدي هي أهنا غري مقتنعة بأننا جيل نريـد احلريـة, وأن هنـاك اختالفـا 
 ًكبريا بني حيايت وحياهتا, وأنني ال أستطيع أن أعيش حياهتا, يا سيدي تتـدخل حتـى يف

ًاللبس وتفرض عيل لبسا معينا وأكال معينا ومشيا معينا وكالما معينا ً ً ً ً ً ًً ّ.... 
إذا حاولت أن أرضيها تؤكد يل أنه انتصار .. أصبحت ال أعرف ماذا تريد هي مني

هلا وانكسار يل, وإذا خالفتها تؤكد أنني متمردة وهنايتي قريبة, وأشياء مـا أنـزل اهللا هبـا 
!!  سيدي أن فتاة يف مثل عمـري مـا زالـت تـرضب بالعـصامن سلطان, هل تصدق يا

ًترفض حتى أن تسمعني, من أجل ذلك بدأت أعاندها يف كل يشء, ألنني أعلـم جيـدا 
ًأنني سأظل دائام عىل خالف معها ولن نستمر معا ً. 
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 ولكن يا عزيزيت لقد حولت حياتك إىل جحيم هبذا العناد? −
ًحياهتـا إىل جحـيم أيـضا بـأن أجعلهـا لقد بدأت أحول !! وإيه يعني هي السبب 

 .تدخل يف  مشاكل مستمرة مع والدي وأعاممي وأخوايل كي أبعدها عني
 ًما تفعلينه خطأ كبري يف حق نفسك أوال? −
 وماذا أفعل هي التي دفعتني لذلك? 

  هل تناسيت أهنا أمك?−
 وملاذا تناست هي أنني ابنتها ويل عليها حقوق وواجبات? 

 كل هذا? أين والدك من −
 .. رفع شعار أنت وأمك أنا مايل,ًسلبي جدا 
 ? ملاذا مل حتاويل أن تصادقي أمك−
 .مل أحاول القتناعي الشديد بأهنا سرتفض وستزداد املشاكل بيننا 

 .ً حاويل ولن خترسي شيئا−
 . لكنني متأكدة من الفشل,سوف أحاول 

  ملاذا تقدرين البالء قبل وقوعه?−
 . بأميألنني أدر 
 وتأكدي أنه ال توجد أم يف الدنيا تكره ابنتها, ,ر األمومة سوف تغلب عليها مشاع−

 .ًاغمري أمك باحلب سوف تزيد هي حبا لك
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 يوصلون الرسالة من خالل حسن الكالم ,لكل حوار أطراف حييون احلديث
لتوجيهي هذه وحسن االستامع, ومن خالل اجللسات العائلية التي يغلب عليها احلوار ا

األيام, تتم الرتبية والتعليم والتثقيف وغريها من وسائل يف التنشئة والتكوين الفكري, 
 :وأطراف احلوار لدينا هم

 .الوالدان: املرسل −١
 .األبناء: املستفيد −٢
 .املوضوع: الرسالة −٣

ًا واألبناء ولو واحدا, وكذلك الرسالة اللفظية املدعمة باحلركة هحدأالوالدان أو 
  . له دور مهم يف نجاح احلوار واحلديثٌيامءة, كلأو اإل

FאWEאאא 
 وال ,ة اجللسة احلواريةرداإ حيث يقوم باإلثارة و,وهو العنرص األسايس يف احلوار

 أو أرادوا بعد أن حبواإن أ) املرسل(يوجد ما يمنع من أن يقوم األبناء هبذا الدور 
 :يليتعلموا عنارص نجاح املرسل وهي كالتا

QM Þ‹bänÜÛ@a†Ènß@å×Z 
 :جيابية يف احلوار من خاللوذلك حتى حتافظ عىل اإل

 .ًحتديد اهلدف مسبقا -
                                                                 

IQH…Lw™bäÛa‰aì§biïöbäicÉäÓcÑî×NíìrÛa†èÏ†àªN 
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 . الزيادةأوحتديد حدود التنازل سواء بالنقصان  -
رتق عرف, أو خيالف ن يترضر أي طرف, أو خيأأي دون (التسوية بصورة  -

 .)حكم رشعي
RM bîäç‡@bznÐnß@å×Z 

ًأي اقبل قبوال مبدئيا املو  احلوار الناجح, ثم يتم من بني بضوع حتى تكتمل جوانً
 .البدائل املطروحة بالتفاهم والتشاور حسب املصالح املرجوة جلميع األطراف

SM aðc@LbßìèÐßë@a–Ó@Ú‰aìy@ÝÈuZ 
 .قف عند النقاط املهمة -
 احلديث, أي املطلوب, بصورة واضحة دون لف أو دوران أو مقدمات ةقدم زبد -

 .طويلة
 .د أن تدخل يف صلب املوضوع, لكيال يمل االبن أو تضيع الرسالةال تطل بع -

TM bãbØß@òî•ì–‚ÜÛ@ÝÈuaëZ 
 يسمعون هذا احلوار اخلاص, وال تنكشف األرسار أوبحيث ال يشاهد اآلخرون 

 يف احلوار املعلن نالتي قد تشوه أو تيسء لسمعة األبناء, إال إذا تيقن ويل األمر أ
 ., وال يوجد أي إساءة أو تصغري للمستقبلفائدة تعود عىل مجيع األبناء

UM bîÛbÈÐãa@bãŒnßë@bîÐã@a†Ènß@å×Z 
 التشنج, بل جيب أوأثناء احلوار ليس هناك داع للرصاخ أو العصبية الزائدة 

س بالشدة واحلزم يف اإلرصار عىل أاحلرص عىل اهلدوء واالسرتخاء, وال ب
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 .الوضع الصحيح بعد تفكري وتعقل
VM a@Ý•c@óÜÇ@ojqaÊì™ì½Z 

من خالل وضوح نقاطه, وحاول أن تثبت عىل موضوع واحد فقط خالل اجللسة 
 .احلوارية, حتى حتصد أكرب فائدة ممكنة

WM ⁄a@âbn¨aë@ÖbÐmüa@ÂbÔã@óÜÇ@†×cïib¯Z 
جل نقاط اخلالف إىل أأكد عىل نقاط االتفاق وكررها أثناء احلوار مع اإلطراء, و

قة, سواء يف اجللسة احلوارية نفسها أم يف خر, دون نقد, ثم استعرضها مفرآوقت 
ًن كان غائبا إ املتوقع, فأوجلسات أخر قادمة حسب درجة ونوع الرضر الواقع 

جيب أن يكون ختام .  غري حمتمل, فاإللغاء أو التأجيل أوىل والعكس صحيحأو
ًاجللسة احلوارية الناجحة حوارا مفرحا إجيابيا مسليا مع االتفاق عىل املوعد ا ً لقادم ً

 .لتكملة املوضوع أو غريه
×@ÖbÐmüa@kãaìu@†ßë@õaŠ⁄a@óÜÇ@òÜrßcdÞìÔã@æZ@ @

 .لقد أعجبتني رصاحتك -
 .أود أن اجلس معك أكثر ولكن -
 . سمعت منكباملقد رسرت  -
 .هكذا العالقة بني األبناء وآبائهم -
 .أشكرك عىل احرتامك وأدبك الذي هو أصل من أصول شخصيتك املرحة واملؤدبة -

FאWEא 
ًحيث غالبا ما ) املرسل(وهم العنرص الثاين, وال يقل أمهية عن العنرص األول 
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حسن االستفادة تجيابية, ويفضل أن حيافظ املستقبل عىل ما ييل ليكون حمور اجللسة اإل
 :من املوقف

 .أن يتخلص من مجيع الضواغط النفسية واجلسمية −١
ية أو وقت النوم أو وقت الراحة أن جيلس يف وقت غري وقت الواجبات الرئيس −٢

 .مثل قيلولة الظهر: الرئيسية
 .حدها ملناقشة املوضوعأأن يقبل اجللوس واحلوار مع والديه أو  −٣
ًأن ال يكون منشغال بموعد مهم, أو لقاء مع أصحابه بعد اجللسة مبارشة أو يف  −٤

 .الخ... موعد مباراة رياضية 
 :ل كذلك, وهي كالتايلأن يتعلم مهارات حسن االستامع, هو واملرس −٥

املحافظة عىل االتصال املبارش بالعني جتاه املرسل, سواء أكان أحد الوالدين  -
 .أم العكس

 اجللوس املقابل يف حالة جلوس املرسل, أو اجللوس اجلانبي إن كان األمر − -
 .ًحمرجا بعض اليشء, مع املحافظة عىل تقابل األجسام

 وعدم االنشغال عنه بالرد أو االستجابة تركيز االنتباه عىل ما يقوله املرسل, -
 .ع املوضوعيفيض

بتسام, البكاء, واال(مراعاة املشاعر واألحاسيس والظواهر االنفعالية مثل  -
مثل اخلالفات يف : (ع للحقائق واألحداث اليوميةًمتاما, كام تستم) األمل

خوة, أو أسلوب الطلب من وجهات النظر, أو طريقة التفاهم بني اإل
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 )الخ...اخلادم
 . الرسالةأوالتأكيد عىل عدم تشتت العقل والفكر عن املوضوع  -
ًالتوفيق والضبط النفيس, بدال من اهلروب يف احلاالت احلرجة والصعبة, أو  -

كام يف حالة ضبط األبناء لوالدهم وهو يؤدي إىل أمر  (,من حمل اخلالف
 ).خيالف فيه كالمه أو توجيهه

 ...ًثم الترصف ثانيا... ًالتفكري أوال  -
ن يلتزم بساعة معينة, واكتشف والده األمر ثم أإذا تأخر االبن, وقد وعد (مثال 

هذا ترصف سلبي, فعليه أن ال يثور أو ينفذ قراراه إال بعد ...) طرده من املنزل
 .ًأن يفكر أوال ثم يترصف بصورة عقالنية وال ينسى أنه حياور ابنه أو ابنته

 لكيال ; ثم طرحها بعد ذلك, ومعرفة أثرها,التفكري يف طرح األسئلة ونوعها -
 . عدم بلوغ اهلدفأوتؤدي إىل سوء فهم 

 ).أي حسن الظن وتوقع اخلري (,االستامع مع الثقة -
FאWEא 

وهو حمل احلوار واجللسة, حيث يتبادل األبناء واآلباء احلديث حول هذا املوضوع 
 الرسالة بصورة إجيابية وتصل كذلك بصورة ناجحة إىل  األرسة, ولكي تؤداملهم حلياة

 : يتأذهان األبناء جيب أن تكون كاآل
QM  ٤(قل من أكلامت لألبناء يف عمر ) ٣−١(أن تكون ذات مجل قصرية من (

سنوات, ) ٧−٤(كلامت لألبناء يف سن التمييز من ) ٥−١(, وكذلك من )سنوات
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 . سنوات) ٧(كلامت ملن هم أكرب من ) ٧−١(ثم مجل متوسطة الطول من 
RM  جيابيةإناسب املرحلة السنية, مع أمثلة سهلة وحتمل معاين تأن تكون الرسالة واضحة. 
SM أن تكون ذات معلومات صحيحة وموثقة وواقعية مرفقة أو مدعمة بالدليل. 
TM أن حتمل مقاصد تعود بالفائدة والنفع عىل املرسل واملستقبل. 
UM الصويت واحلركي املؤثر بام يناسب مرحلة األبناء السنيةأن يصاحبها التعبري . 
VM  الخ... أن تستخدم وسائل اإليضاح, سواء مسموعة أو مرئية أو مكتوبة. 
WM وعىل سبيل ,جيايباستخدام بعض األسئلة أو التنبيهات للمحافظة عىل احلوار اإل 

 :املثال
 للمحافظة عىل صلب املوضوع,* 

 ل املوضوع, صح?من الواضح أننا خرجنا عن أص -
 كم من الوقت تبقى ملناقشة هذه املشكلة? -
 ما رأيك يف النقطة التي حتدثنا عنها ابتداء? -
 هل تعتقدين أننا أعطينا املوضوع حقه? -

 :عند الرغبة يف طرح أفكار وبدائل * 
 .لنطرح أكرب عدد من احللول والبدائل حلل هذه املشكلة -
 ن?آلا بأننا لن نناقشها أو ننتقدها ًهل عندك أي أفكار تود أن تطرحها , علام -

 .وعند االنتهاء من أحد مواضيع اجللسة احلوارية نلجأ للتلخيص* 
 ماذا قلنا عن النقطة الفالنية? -
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 ماذا قررنا بشأن األول? -
 هل احلل املطروح وهو كذا وكذا مناسب? -

 :ويف النهاية يفضل التشجيع عىل رسعة التطبيق* 
 ن أم بعد العشاء?آلاخبار الوالدة إهل ترغب يف  -
 ً أم غدا? اليومخبار الوالدإهل تودين  -
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aaa‰aì§a@ÞëþaZ@‰aìy@ëþa@Šßaaaa@ @
Ñ•ìÛaZ@@@@ @

ّ ينشأ من قبل ويل األمر بصيغة األمر أو النهي ,)عدة ثوان(ًهو حوار قصري جدا 
ظام أو تفادي  هبدف املحافظة عىل الن,بصورة مبارشة أو غري مبارشة )فعل, ال تفعلا(

 . ويستجيب له األبناء بصفة االستعجال,َّمرحلة اخلطر, أو إعانة ورعاية املعاق فكريا
» ¬ Iومن اآليات الكريمة التي خاطبنا هبا اهللا ـ عز وجل ـ بصيغة األمر 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H@}áíŠznÛa@ZV{.  

éßbÓcZ@ @
١−אאאW 

 .رسةً عن األعامل اليومية املتفق عليها مسبقا بني أفراد األوهي عبارة
 :أمثلة

 ...حان موعد النوم, تصبحون عىل خري...  هيا−
 ...بدل مالبسك قبل األكل, إن شاء اهللا يا أمي...  أمحد−

٢−אW 
 ,عىل األبناء% ١٠٠وهي عبارة عن مواقف طارئة تكون فيها اخلطورة متوقعة 
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 .ر من ويل األمر لكي يضعف فرصة وقوع احلادث أو اخلطرفيصدر األم
 :أمثلة
 ...حارض... ن وضعها عىل األرض, حارض آلااترك السكني ...  عبد اهللا −
 .كنت ألعب فقط.. ن وال تعاود مسكها, تأمرين يا أغىل أمآلااترك السيجارة .. بدر −

 كء حتمي أبناوتستطيع أن تكون لنفسك عدة مجل أخر تستطيع من خالهلا أن
 . االستجابة السليمةوتعلمهم

א 
אאאא אא 

 مقبول ـ واضح ـ مرص خائف ـ غري مفضل ـ غاضب
  شجاع ـ متشجع,لطيف يسء ـ متضايق ـ حمبط
  عطوف,قادر ـ رحيم متخبط ـ مهزوم ـ حمبط

 منسجم ـ شفوق ـ متناسق ط ـ حمرجناقص ـ مثب
 مرتابط ـ خملص ـ راغب جمروح ـ مقهور ـ مذنب
 منترص ـ فائز ـ رابح متأمل ـ خمالف ـ غري جمدي
 معني ـ مفيد ـ ناجح ك دورالصغري ـ عديم القيمة ـ م

 مبدع ـ مطمئن ـ فنان مرفوض ـ مطرود ـ حزين
 مجيل ـ رائع ـ ممتاز بائس ـ يائس ـ مصدوم

 واثق ـ متفاعل ـ متعاطف  متأكد ـ مرتدد ـ غري مرتاحغري
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 مفاجئ ـ متأكد ـ راض مظلوم ـ معدوم ـ غري حمبوب
 مقتنع ـ مريح ـ مستبرش مكروه ـ غري مقبول ـ قبيح

 فخور ـ مبسوط ـ مرسور غبي ـ عديم الفائدة ـ قليل األدب
 حمبوب ـ متهم ـ ممتن مهمل ـ مضغوط ـ قلق

 .إلخ... جيد ـ مألوف ـ متحمس .لخإ...نسحب غيور ـ كسول ـ م
  

aaa‰aì§a@ïãbrÛaZ@‰aìy@éîuìnÛa@aa@ @
Ñ•ìÛaZ@ @

ّ ينشأ  من قبل ويل األمر بصيغة ,) دقائق٥− ١(هو عبارة عن حوار متوسط الطول  َ ْ ُ
التنبيه أو التصحيح أو السؤال والتعليم, حيث يستجيب له األبناء من خالل حوار 

 .أو عدم القبول, ثم التطبيق بأي صورة مقبولة كانتقصري متبادل بالقبول 
 :ومن آيات اهللا عز وجل ـ يف القرآن الكريم التي تدل عىل التوجيه

Id c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VH   
}æbàÔÛZ@QS{. 

éßbÓcZ@ @
١−אW 

 يستخدم عندما يكون هناك أخطار حمتملة قد تصيب ,جيايبإهو عبارة عن حوار 
 .قصد هبا الوقايةاألبناء وي
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 :أمثلة
 .ً فالسيارات رسيعة جدا وال تبايل باملارة...خذ حذرك وأنت تعرب الشارع  −
 .قسم وقتك وال تطل املكاملة الواحدة.. .َّاإلكثار من استعامل جهاز اجلوال قد يؤذيك  −

األخطار وتقديرها أمر احتاميل, يفضل أن حتدد بناء عىل شواهد منطقية حتى ال 
  .أو تسبب هلم حاالت القلق الزائد) الدالل(األبناء باالهتامم الزائد يشعر 

٢− אW 
 أو يقومه من خالل ,ّوهو حوار متوسط الطول, يعدل به ويل األمر سلوك األبناء

 .عبارات مجيلة ناجحة
 :أمثلة

 . كان من األفضل أن تستأذن قبل الدخول–األم 
 . يف الغرفةً مل أعرف أن أحدا, آسف يا أمي–األبن 

 .إن مل يكن فيها أحد...  فال داعي لدخول الغرفة , كذلك هذا ال يعذرك–األم 
 .وآسف مرة ثانية...  حارض يا أمي –األبن 

 .  اعتذارك مقبول–األم 
   א א א א א   א

אאא،K 
٣− אW 
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وهو عبارة عن حوار متوسط الطول, به تضاف معلومات أو يعدل سلوك يف فن 
 .التعامل مع اآلخرين أو األشياء املادية

 :أمثلة
  أتعرف كيف يتأدب اإلنسان مع ربه ـ عز وجل?−

 .خربين أكثرأ ولكن , نعم بطاعته وحسن عبادته    
 ز وجل? أتعرف كيف يتأدب اإلنسان مع كالم اهللا ـ ع−
 وهل هناك أدب خاص بالقرآن الكريم?     
 ! أتعرف كيف يتأدب اإلنسان مع الرسول −
 . عليهّصيلُنكلام ذكر اسمه ... نعم   األبن ـ     
  كيف يتأدب اإلنسان مع باقي البرش?أتعرف −
 . ًأعرف ذلك جيدا وهذا من فضل اهللا ـ عز وجل ـ...    نعم   
 .مي رعاكام اهللا  ثم من تربيتك أنت وأ   
 هل هناك أدب مع احليوانات والنباتات?...  أيب −

 .يا بني وحتى اجلامدات...   نعم    
 . درسنا اليوم عن األدب مع النفس−

 .وأدب اخلالء...   تعني الطهارة والنظافة    
 .ك العادات والتقاليد واألعراف القديمةء علم أبنا−
 ة?دياقرة أو ال أيب هل هناك أدب خاص بركوب السيا−
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 ...طبعا وهو  −
فهذا من أفضل اآلداب يف حياتنا اليومية ... نك استأذنتأ لقد أصبت يا بني إذ −

 .وخالصته
אא،אא

 ،  אא  א  א א א KKK
אאאאאK 

אW 
حييط األبناء بكل املعلومات التي حيتاجوهنا حلامية أنفسهم من خماطر احلياة,  •

 . سلوكهملّويعلمهم األعراف والتقاليد والعادات التي حتفظ هويتهم وتعد
امع, أو عدم اإلنصاف, مما يعرض كثرة التوجيه تسبب امللل والصد عن االست •

 .األبناء للكثري من األخطاء واملخاطر لغياب املعرفة
aaa‰aì§a@sÛbrÛaZ@‰aìy@ÑbÈnÛa@aa@ @

Ñ•ìÛaZ@ @
ّوهو حوار غري حمدد الوقت, ينشأ من قبل ويل األمر بصيغة حمادثة أو حركات, أو 

 معرفة أحواله اليومية, إيامءات يعرب عن تفهمه حلالة ابنه النفسية أو احلب أو الرغبة يف
 .ويستجيب له األبناء باملصارحة والتعبري عن الراحة النفسية

I x w v u: وجل الشاهدة عىل ذلك قوله تعاىلومن آيات اهللا عز

 ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~} | { zy
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١ .אאW 
ًصاب األبناء بحالة نفسية شديدة نسبيا نتيجة ألي يويستخدم هذا احلوار عندما 

 .ضغوط جتعلهم يف حالة انفعالية سلبية أو غري متزنة بحاجة إىل مساعدة
 :أمثلة

 :ّيستقبل ويل األمر أبناءه يف هذه احلالة بـ*      
 .االحتضان بجميع أشكاله -
 .التقبيل بكل أشكاله -
 . عىل الكتفبيتالرت -
 ).رأسفروة ال(فرك أعىل الرأس  -
 .إلخ...دلك الرقبة  -
 :هيسأله عن حال* 
 كيف حالك اليوم? -
 .ملاألإن شاء اهللا ذهب ... كيف أصبحت?  -
 ما الذي أغضبك مني? -
 هل أنت بحاجة إىل يشء? -
 ما األمر الذي يزعجك? -
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 :يواسيه يف مصابه* 
 .تذكريه باهللا ـ جل جالله ـ واألذكار حتى يصرب -
 . ذلكخر من حيصل لهآأنت لست أول وال  -
- الدنيا مل تنته, عليك أن حتاول مرة أخر. 
 .ال ختف سنقف معك ونعينك -
 . هيا اهنض,أنت شجاع وبطل -

٢−אאW 
َّ به ويل األمر عن حبه ألبنائه كل يوم  يعربوهو حوار مشهور ومبارش أو غري مبارش

 .وليلة
٣−אאאW 

 أثناء الواجبات الرئيسية أو اجللسة املسائية أو غريها من وهو حوار يومي إجيايب
 , يعرب به األبناء عن مواقفهم اليومية ومشاكلهم الشبابية وخاصة الدراسية منها,أوقات

 .فيستجيب هلا ويل األمر بصدر رحب ثم يطرح احلل والعالج
אW 

يغ االنفعايل الذي يبعث يعود األبناء عىل املصارحة, ويعطيهم الفرصة للتفر
 . ويقرهبم إىل آبائهم وأمهاهتم أكثر,الراحة النفسية يف نفوسهم

الزيادة منه يف غري حملها جتعل األبناء ضعاف النفوس ويستغلون ضعف أو 
نتبه ا ف,ّتعاطف ويل األمر يف كسب بعض القرارات أو بعض التجاوزات السلوكية
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يل ذراع األب أو األم : (ئد منه, وقد يصل إىلوخاصة الزا... فالدالل ضياع  .وانتبهي
 .)ًمستقبال

aaa‰aì§a@ÉiaŠÛaZ@‰aìy@òíaëŠÛa@aa@ @
Ñ•ìÛaZ@ @

 ينشأ من قبل األبناء ,) دقيقة٣٠ − ٥من(وهو عبارة عن حوار طويل نسبيا 
بصيغة سؤال أو موقف مؤثر, أو من قبل ويل األمر بصيغة الرغبة يف توصيل معلومة أو 

ص وطرح اخلربات والتجارب وكذلك التدريس أو التثقيف, سلوك من خالل القص
 :ويستجيب الطرف الثاين لألول بالتبادل احلواري حتى حيقق اهلدف

ولقد قص اهللا ـ عز وجل ـ علينا الكثري من القصص يف القرآن الكريم للعظة 
 :والرتبية والتأسيس, فمنها

I ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
f e d c b a ` _ ^  j i h g

u t s r q p o n m l k  v
 g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w

i h  v u t s r q p o n m l k j
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }| { z y x w
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦



                                             

 

QWU

אאאא

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆH   }—–ÔÛaZ@W@M@QS{. 

éßbÓcZ@ @
١−אW 

ّوار طويل يقوم به ويل األمر هبدف غرس القيم من خالل اخلربات وهو ح
والتجارب الشخصية, وفيها تسلية ورسور للطرفني بحيث تشغل وقت الفراغ 

 .جيابية حمببةإبصورة 
 :أمثلة
فسفرة الطعام واحدة, وجلسة العرص . كنا نعيش يف بيت واحد بيت العائلة -

 .واملساء واحدة
 والستاليت واإلنرتنت أثر يف حياتنا, فلم نعرف مل يكن للتلفاز والفيديو -

 .− عز وجل–ًلالنحراف طريقا بعون اهللا 
٢− אאW 

ّوهو عبارة عن حوار يتعلق بصورة مبارشة بالدراسة واملذاكرة, حيث يقوم ويل 
 .األمر بمساعدة األبناء يف دروسهم بصفة مؤقتة إىل أن يعتمدوا عىل أنفسهم

 :أمثلة
 .كتابة الصحيحة باللغتنيتعليم ال -
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 .تعليم القراءة وخمارج احلروف باللغتني -
 .ًتعليم قراءة القرآن الكريم جمودا -
٣−אW 

 يقصد به رفع , ينشأ من قبل ويل األمر,جيايب دوريإوهو عبارة عن حوار  -
 .مستو معرفة األبناء بجميع األمور واألحداث املحيطة

 :أمثلة
 .يوميةقراءة وحتليل األخبار ال -
 .االستامع إىل الربامج الثقافية ومناقشتها -
حضور املحارضات والندوات وحلقات النقاش والدورات العلمية والتدريبية  -

 .ّويكون ذلك بمشاركة ويل األمر
אW 

جيايب وتبادل اخلربات وثراء العقول, حيقق اللقاء األرسي الناجح واحلوار اإل -
 .ًار النجاح و أقرص الوسائل وصوال للهدفوزيادة املعرفة وكشف أرس
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@aì§a@ßb¨aZ@WWW@Iù‰aìİÛaHaaa‰ااا @
Ñ•ìÛaZ@ @

 الرتباطه بحالة األبناء التي يستجيب ;هو حوار عند الطوارئ ليس له وقت حمدد
 .ّهلا ويل األمر, لكي تزول حالة اخلطر أو العجز أو الضعف

عليه السالم يف مرحلة  نا موسىولقد بني اهللا عز وجل ـ لنا كيف رعى سيد
 −:الرضاعة وقال جل جالله

I ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
e d c b a ` _ ^H   }—–ÔÛaZ@W{.  

éßbÓcZ@ @
QM@אאW@ @

وهو عبارة عن حوار يشمل احلاالت املرضية الطارئة أو املزمنة, أو حتى الطفل يف 
ّىل ويل األمر الرعاية كاملة حتى زوال احلاجة سنواته األوىل مثل الرضاعة, حيث يتو

 .املاسة عند األبناء
 :أمثلة
الذهاب إىل الطبيب مع كلامت العطف واحلب وعدم موافقته عىل الرغبة يف  -

 .عدم الذهاب
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احلقن أو احتساء الدواء, وتناول احلبوب, (إجباره عىل التداوي من خالل  -
 )إلخ... وإجراء عمليات 

 .رة والباردة والتدليك والتحريك حسب احلاجةوضع الكامدات احلا -
٢− אW@ @

ًبنه يامرس نوعا من أنواع ا به ويل األمر عند التيقن من أن  يقوموهذا حوار تسلطي
اإلدمان املرضة مثل التدخني, أو تعاطي املسكرات أو املخدرات, أو الكذب أو أي 

التي قد تؤدي إىل حالة صحية وكذلك اإلكثار من املواد الغذائية ! ممارسات أخر
لخ, وال إ... امللح ملرض الضغط, البقوليات ملرض تكرس الدم من اإلكثار : خطرة مثل

ول هذا التسلط حتى تزول حالة اخلطر أو ضامن التزام األبناء باملطلوب من السلوك يز
 .النظامي
 :أمثلة
 .عادة اإلدمان... ي نفسك من خالل تناول ذسمح لك أن تؤألن  -
 . أماكن ممارسة هذه احلالة إىل تذهبلن -
 ...من اليوم لن خترج مع هذا الذي يسمى بـ  -

אW 
 .حلالة رضورية يعاين منها األبناء محاية ورعاية ووقاية وكفاية -
ة, ويلغي احتامالت الرضر واالنتكاس ّيبوجيعل الود واحلب واحلنان أساس األ -

 .بفضل اهللا عز وجل
ىل االنحراف واالنجراف يف أحبال الصحبة السيئة , إذا أرص ويل يعرض األبناء إ -
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األمر عىل استخدامه مع األبناء يف غياب احلاالت التي سبق ذكرها, وبالقدر الذي 
 .االعتامدي ونتيجة ضعف الشخصيةق  وذلك بسبب التعل;حيدده املوقف الطارئ

 
aaa‰aì§a@…bÛaZ@‰aìy@âbØyþa@aa@ @

Ñ•ìÛaZ@ @
حوار متوسط الطول, متبادل بني األبناء وويل األمر, وينشأ احلوار هو عبارة عن 
 .ً معرفيا يف النظام الرشعي, أو شاهد نزاعا بني األبناءً خلال الحظاّمن قبل ويل األمر إذ

 فيستجيب هلم ,كام ينشأ هذا احلوار من خالل سؤال أو شكو من قبل األبناء
الوالدان بصورة أو بأخر . 

ال عىل ذلك ما هو أمجل من القرآن الكريم يف تبيان األحكام, ومثوليس هناك ما 
 :قال اهللا ـ عز وجل

I L KJ I H G F E D C B A
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

f e d c bH }‰ìäÛa@ZQM@R{ . 
éßbÓcZ@ @

١− אאאW 
 مناسب, والصواب من ّ يبني فيه ويل األمر ما هو مناسب أو غريوهو حوار

ًاخلطأ, سواء أكان األمر سلوكا نظاميا أم مفاهيم معرفية ً. 
 :أمثلة
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 . إىل الطعام قبل حضور والدك من العملكن متد يدأعيب  -
 .ال جيوز لك مصاحبة املعرضني لالنحراف فكيف باملنحرفني -
 . أو من دوهنا بأداةخوتكإفال متد يدك عىل ... ن ترضب الفتاة أعيب  -
٢− אאאW 

سؤال مطروح من قبل األبناء لّ ينشأ من قبل ويل األمر, واإلجابة ,وهو حوار إجيايب
 .من أجل بيان األحكام الرشعية ومعرفتها وتعلم كيفية معايشتها يف احلياة اليومية

 :أمثلة
  علمني فقه الطهارة وسنن الفطرة?,أيب -
  ما املقصود بسن التكليف الرشعي?,أمي -
 .و تذكر زمالءك بام يكرهونأاب تنه حرام أن تغإ ابني -
٣− אאW 

 ينشأ بعد حدوث خالف بني األبناء  فيتدخل ,وهو حوار جدي إجيايب قصري
 .ُّويل األمر لفك النزاع وإحقاق احلق عند عجز األبناء عن حل املشكلة

 :أمثلة
 .خذ فهد قلمي ومل يرده إيلأ لقد ,أيب -
 ? ريم عىل وجهها ملاذا رضبت,شهد -
 ك اعتذارك بعد إساءتك له? عم هل قبل ابن,يا بني -

א 
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زيادة يف املعرفة والعلم, وكذلك حسن الترصف يف املواقف اخلالفية, وحسن  -
 .ً مما جيعل القلوب صافية والعالقات األرسية أكثر وفاقا;التعامل مع اآلخرين

دل االهتامات, االنشغال باألحكام كثرته تسبب اجلفوة وكثرة التخاصم وتبا -
سبب غياب اجلو التعاطفي وتقدير االنفعاالت وإعطاء الفرصة ُ ي,والضوابط

للتفريغ النفيس كالبكاء أو الفضفضة الكالمية, ويعني عىل اللجوء إىل غري 
 .الوالدين يف طلب اإلنصاف أو املعلومة

aaa‰aì§a@ÉibÛaZ@‰aìy@ÝçbvnÛa@aa@ @
Ñ•ìÛaZ@ @

ّوسط املدة نسبيا, ينشأ من قبل ويل األمر هبدف تأجيل احلوار, من هو حوار مت ً
جل أن يفكر االبن بنفسه ويقنع نفسه, أو يرتك لألبناء فرصة االختيار, أو لكي يعلم أ

أبناءه اختاذ القرار الناجح, وذلك من خالل عدم استجابة الوالدين لطلب األبناء, سواء 
 ...أكان ذلك بالسكوت أم التهرب اللفظي

وال خيلو القرآن الكريم وآيات اهللا ـ عز وجل ـ من الدعوة لإلعراض عمن 
   ومن اآليات التي حتمل معنى اإلعراض قوله تعاىل,يتسبب باإلزعاج أو يدعو للصدود

I M L K J I H G F E D C B A
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١− אאW 
ُّلك عندما يلجأ ويل األمر إىل تأجيل اجللسة احلوارية إذا كان غري مستعد, وذ

 .وخيشى أن يستجيب بصورة سلبية أو غري مناسبة
 :أمثلة
 .ن يمكن أن نؤجل احلديث إىل املساءآلاأنا متعب  -
 .أجل طلبك... أال تر أن والدك مريض ويشكو من احلمى -
 .جمالستكستطيع أن, لن آلا أنا مشغول ,ابني احلبيب -
٢− אW 

ُّوهنا يلجأ ويل األمر إىل جتاهل حماورة األبناء ليدعهم يفكرون وخيتارون البديل 
 .املناسب, ثم هو يتدخل ليؤيد أو يرفض اختيار االبن

 :أمثلة
 محد أم خالد?أخرج مع أ هل ,أيب -
 .أنت اخرت فكل منهم طيب وخلوق -
 لبس هذا الفستان أم ذاك?أ هل ,أمي -
 .تاري األنسب لك, كالمها مجيلاخ -
٣−  אאאW 

 طلبهم لتحديد رأي أو ترجيح ىل ألبنائه عستجابةااليلجأ ويل األمر إىل جتاهل 
, منفسهأسؤولية بامل حتى يعطي األبناء فرصة اختاذ القرار الناجح وحتمل ;قرار
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 .حتت مراقبته ومتابعته
 :أمثلة
 .ل التخصص أنا حمتار يف اختيار جما,أيب -
 .فكر وقرر هذا مستقبلك -
  هل اشرتك يف نادي مصابيح اهلد?,أمي -

אW 
جيعل شخصية األبناء قوية, وحيسنون التعامل مع اآلخرين, والترصف يف املواقف 
الطارئة وكذلك حسن اختيار البدائل الناجحة, واختاذ القرار, مما جيعل حياهتم أكثر 

 .ًنجاحا وإجيابية
 إذا كان التجاهل بصورة اإلمهال أو التجاهل السلبي, فقد يعرض األبناء إىل أما

االنحراف إال من رحم اهللا ـ عز وجل ـ, ألنه سيضطر أن يتخذ قرارات خاطئة لعدم 
 .توافر املعرفة واخلربة واملراقبة

aaa‰aì§a@åßbrÛaZ@‰aìy@ÐäÛa@aa@ @
Ñ•ìÛaZ@ @

بل أو أثناء أو بعد احلوار الناجح, ّ ينشأ من قبل ويل األمر ق,وهو حوار قصري
 .هبدف إعداد وجتهيز األبناء للموقف واالستفادة منه عىل أكمل وجه

 وكذلك ,ور يف النفسّرسلال خيلو القرآن الكريم من اآليات املطمئنة والباعثة ل
اإلحيائية التي تشعر العبد بقربه من اهللا ـ عز وجل ـ والتزامه بالدين, وكام قال ـ عز 
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١− אאW 
 وكذلك هييـئ األبنـاء ,ُّ يعرب به ويل األمر عن استعداده للحوار,وهو حوار قصري

 .لسامع اخلرب أو معرفة احلدث
 :أمثلة
 كيف حالك اليوم? كأنك متغري? -
 .احلمد هللا... ما يف يشء ... ها -
 هل شاهدت أمك اليوم? هل كلمتها? -
 .? إن شاء اهللا خري...ما األمر  -
 سمعت اخلرب? -
٢−אW 

 يعني الطـرفني عـىل الـتخلص مـن التـوتر والـضغوط اليوميـة ,هو حوار متبادل
 .ًا ليكون احلوار أكثر نجاح;)النفسية واجلسمية(
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 :أمثلة
 . نتذكر رحلة العمرة العام املايض?... ما رأيكم أهيا األبناء األعزاء -
 .فكرة ممتازة: األبناء -
ًخالد, استحرض مشهدا مجيال ثم أغمض عينيك تشعر براحة ورسور - ً. 
٣−אאW 

 من خالل عبارات قصرية تقنع الشباب إنه ,وهو عبارة عن حوار تزويدي أو ذايت
 .ومستعد لإلقناعجاهز 

 :أمثلة
אW 

 . ناجح ومتفوقناآلأنا  -
 .ن مرتاح وهادئآلاأنا  -
 .فهم درويس أكثرأن آلاأنا  -

W 
 :العبارات السابقة نفسها أو غريها بصيغة -
 .أكثر... ن آلاأنت  -
 .ّلخ تردد من قبل ويل األمرإ... ن آلاأنت  -

 وأحاسـيس سـعيدة جيابيـة ومـشاعرإن ترتبط هذه اإلحياءات بمواقـف أيشرتط 
 .مرة يف اجللسة الواحدة) ١٥(إىل ) ١٠(رر من كومفرحة, عىل أن ت
õbäiþa@óÜÇ@êŠqcZ@ @
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 فتـزداد اجلـرأة والرغبـة يف ,جيابية وجيعل الشخصية أكثر تفـاؤليرفع مستو اإل
 .مواجهة احلياة وتكرار املحاولة

ًاخلارجي, بدال جيعل األبناء خياليني وغري جادين, ومعتمدين عىل الكلمة والدعم 
 .من املحاولة واإلرصار, هذا إن زاد األمر عن حده أو استخدم يف غري حمله

aaa‰aì§a@ÉbnÛaZ@‰aìy@òšîjÛa@aa@ @
Ñ•ìÛaZ@ @

  ينشأ من قبل األبنـاء ويـستجيب لـه ,ً دقيقة تقريبا٢٥هو حوار طويل ألكثر من 
بنـاء اخللـوة للتأمـل ّويل األمر باملوافقة حسب الفائدة املرجوة , يطلـب مـن خاللـه األ

 .اإليامين أو املحاسبة الذاتية أو عزلة خاصة يبحث هبا عن الرسور والسعادة
ّوكم من آية يف كتاب اهللا ـ عز وجـل ـ يـدعونا فيهـا العـيل القـدير إىل التأمـل أو 

 .}Iv u t s rH   }pbí‰aˆÛaZ@RQ:التفكري ومنها
éßbÓcZ@ @

١− אאW 
 . يتأمل ويتفكر فيه الشباب يف ملكوت اهللا عز وجل,ذايتوهي عبارة عن حوار 

 :أمثلة
 .التأمل يف السامء والنجوم والشمس والقمر -
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 .التفكري يف النفس وعظم خلقها -
 . احليوانات وعجائب قدرة اهللا يف خلقها يفتأملال -
٢−אאאW 

حمـد اهللا عـىل وهو حوار ذايت, يراجع من خالله الشاب نفسه وأعامله وأقواله, في
 .توفيقه بالعمل وحيافظ عليه; ويستغفر ملا فعل من السيئات والتقصري ويبدله

 :أمثلة
 .تقييم عالقتي مع  إخويت -
 .تقييم أعاميل الدراسية -
 .تقييم أسلوب تعاميل مع والدي -
٣− W 

وهو عبارة عن حوار ذايت عىل شكل حمادثة أو نـشاط يبعـث الـرسور والراحـة يف 
 .ألبناء يف غياب الوالديننفوس ا

 :أمثلة
 .هني قراءة هذا الكتابأحتى ... حلظة من فضلك  -
 .فرغ من قراءة وردي من القرآنأحتى ... حلظة لو سمحت -
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 .إقامة الصالة وخاصة يف الليل... متعتي  -
õbäiþa@óÜÇ@êŠqcZ@ @

 تعود األبناء عىل اإلنتاج الدائم من خالل التعديل ,جيابيةإعزلة طبيعية  -
 وزيادة اإليامن باهللا ـ عز وجل ـ من خالل إحياء عبادة ,جيابيةضافة اإلواإل

 .التأمل والتفكر
 وتوقع , وتضعف الشخصية,أما العزلة الزائدة, فإهنا تسبب الغياب االجتامعي -

األبناء يف االنحرافات الفردية بسبب امللل والفراغ, وغياب دور الوالدين يف 
 .التوجيه واملتابعة
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òîjÜÛa@òí‰aì§a@ñ‰ì–ÛaZ@ @
 السالم عليكم ورمحة اهللا, : االبن
وليس هنا داع .... وعليكم, شكلك مزفت يف الدراسة, دعنى أر الشهادة: األب

 .للتمثيل
 .− إن شاء اهللا−أيب سرتاها بعد الغداء: االبن
 . حس عىل دمه ومل يرنا وجههواحد غريك كان: األب

òîib¯⁄a@ñ‰ì–ÛaZ@ @
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: االبن
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: األب

 .IÑbÈmHحياك اهللا 
 . لقد استلمنا الشهادة... كيف حالك يا أيب: االبن
 .IŠßaëc@+Ýçb£@Hغري مالبسك وتناول الغداء وبعدين نشوف شهادتك : األب
 .حارض يا أغىل أب يف الدنيا: االبن
 ...بعد الغداء
 .IŠßaëcH ? محد أين الشهادةأ: األب
 . نازل يف مادة واحدةأولكن طول بالك فان... ها هي يا أيب: االبن
 .IâbØycHهل أنت راض يا بني عن أدائك? : األب
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 .جتهد يف الشهر القادمأن أعدك بأيا أيب و... ال: االبن
 .IÑbÈmHفق ويسهل عليك ـ إن شاء اهللا ـ اهللا يو: األب
 .IÐãHمحد عندي لك خرب ولكن ليس بذاك اجلودة أيا أم 
 ).نفس(محد أاهللا يسرت يا أبا : األم
 .رفعها يف الشهر القادمأعدك أن أ و,أمي إهنا جمرد ثالث درجات: االبن
  ذكرتني مرة دخلتIÑbÈmH ,اهللا حيفظك ويسهل عليك ويوفقك لنفسك: األم

... ً دائرة محراء , مكتوب بجانبها ناجحة جوازاIò°ë…Hعىل الوالدة وشهاديت فيها 
 .Iòíaë‰H. ومل تصدق أمي أنني ناجحة إال بعد مدة من اإلقناع

 . يعني رسبت من قبل:االبن
 .IâbØyc@ŠßaëcH أمك بالرسوب  ال تتهم اسكت: األب
 .IÑbÈmH... محدأ دعه يا أبا :األم

ن تصحح أسلوبك يف الدراسة واملذاكرة وتراجع نفسك أجيب ... محد أحبيبي 
 ?IéîuìmHحتى ترفع من مستواك 

 مع ًنه مناسب جدا أن جتلسأ, وأظن هيا اهنض, يدك بيدي إىل غرفتك: باأل
 .IéîuìmH لك خطة دراسية جديدة حتى تصل إىل هدفك نفسك وترسم

 خيليكم يل وإلخواين اهللا(سمعا وطاعة يا أغىل والدين عىل هذه األرض, : االبن
 ).وخيليني لكم
 .إن شاء اهللا
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ينتقل الطفل يف هذه املرحلة من عـامل البيـت إىل عـامل املدرسـة, مـن املحـدود إىل 
ئـة يغمرهـا يمـن ب والفسيح, من اللعـب واللهـو إىل واجبـات املدرسـة ومـسؤولياهتا,

ب عليها التنـافس والتنـافر, ومـن بيئـة اعتادهـا واعتـاد التعاطف والتعاون إىل بيئة يغل
 .أفرادها إىل بيئة غريبة جديدة ال يعرفها

وهذا يتطلب من الوالدين أن يقوما بإعـداد الطفـل وهتيئتـه بـصورة جيـدة حتـى 
 .يتمكن من تقبل هذا العامل اجلديد ويستطيع أن يتكيف معه
عد عـىل هتيئـة الطفـل لـدخول ويف السطور التالية نقدم بعض األفكار التـي تـسا

 .املدرسة, وهي حتتاج إىل ختطيط جيد وبذل جهد من الوالدين لتحقيقها
١− W 

 عـن طريـق , أو األشـقاء لفـرتات طويلـة,وذلك بتدريبه عىل البعد عن الوالدين
 حتى ال يتعرض الطفـل خلـربات انفعاليـة ,إحلاقه بدار رياض األطفال أو بأحد األندية

 .فاجئة عند دخوله املدرسة وبعده عن والديهحادة وم
٢− אW 

حتى يستطيع التعامل مع زمالئه اجلدد والغرباء عنه, وذلك من خالل تعويده عىل 
إقامة العالقات واالتصاالت مع أقرانـه خـارج دائـرة األرسة, مـن األقـارب واجلـريان 

ك يف األنـشطة الرياضـية, وزمالء النادي, وكذلك ينبغـي أن تتـاح لـه فـرص االشـرتا
                                                                 

IQHåßpa‰bèßëæìäÏÝÐİÛaòîiŠmIV–YpaìäH…ìàªŠbíLN 
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 وللعب بصفة خاصة دور هام يف هتيئته, كام يمكن تدريبه , واأللعاب مع غريه من أقرانه
عىل األخذ والعطاء والتعاون, واحرتام النظام, والطاعة, واحرتام حقوق اآلخرين حتى 
ن يستطيع أن يتكيف مع حياة املدرسة املنظمة وحتمل أعبائها ومهامها, ويمكن أن يكـو

 . ًللمسجد دور مهم يف تأهيله اجتامعيا
٣− אW 

فهناك الكثري من العادات والسلوكات تتغري عند دخول الطفـل للمدرسـة, مثـل 
لـذا فمـن الـرضوري أن ... عادات النوم واالستيقاظ, وتناول الطعام, ودخـول احلـامم

ًية, حتـى تـصبح أمـرا جيتهد الوالدان يف تدريبه عىل االلتزام هبذه العادات بصورة تدرجي
 .ًمعتادا بالنسبة له وال متثل له أية صعوبات عند دخوله املدرسة

٤− אW 
وذلك من خالل تصوير املدرسة عىل أهنا يشء ال يستحقه إال األطفـال الطيبـون, 

دم الذهاب إىل املدرسـة إذا مل يتوقـف عـام عويمكن تأكيد هذا املعنى من خالل هتديده ب
أخطاء, فبهذه الطريقة يتكون لديه مفهوم إجيايب جتـاه املدرسـة, وأهنـا مكـان يفعله من 

 كذلك الوصف اإلجيايب للملتحقـني باملدرسـة عـىل أهنـم كبـار ال ,للمكافأة وللنجاح
 .وهكذا.. أطفال صغار 

éÓa‰ëc@áí†Ôm@†äÇZ@ @
سـة هناك عدة أمور ينبغي عىل الوالدين مراعاهتا منذ تقديم أوراق الطفل إىل املدر

 :ومنها
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QM אאW 
 فدخولـه ,من املهم أن يصطحب الوالدان ابنهام معهام عند تقديم أوراقه للمدرسة

املدرسة ألول مرة مع والديه يزيل عن نفسه رهبة املكان وغرابتـه, بـل إن احلـديث مـع 
ًاملدرسني والقائمني عىل استالم األوراق يف حضور الطفل يعطيـه إحـساسا بـأن هنـاك 

 .ً مما جيعله أكثر قبوال هلم;صلة سابقة بني املدرسني والوالدين
RM  W 

ُيفضل ان تكون املدرسة التي سيذهب إليها هبا أحد إخوته األكـرب منـه, أو أحـد 
 .ًاألقارب أو اجلريان, فهذا يعطيه إحساسا باألمان أكثر عام لو كان وحده

SM אW 
 , أن يكثرا من زيارة املدرسة يف صحبة الطفل قبـل بـدء الدراسـةيمكن للوالدين

ًفهذه الزيارات جتعل املدرسة شيئا مألوفا بالنسبة له  فتـذهب مـن نفـسه رهبـة املكـان ;ً
 .ً وتعطيه مسبقا صورة للحدث املنتظر وهو دخول املدرسة,اجلديد
TM אW 

ي سيجلس فيه قبـل بـدء حبذا لو متكن أحد الوالدين من معرفة فصل الطفل الذ
 وإطالعه عليه وإخباره بأنه سيكون فصله بعد دخول , واصطحاب الطفل إليه,الدراسة

 .املدرسة, ذلك قد جيعل الطفل يشتاق إىل يوم دخوله للمدرسة
UM W 

ُ فصال تقوم عليه مدرسـة– إن أمكن –فليحاول الوالدين أن ينتقيا لطفلهام   فقـد ,ً
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 حيث أهنـا تـشبه األم يف كثـري مـن اخلـصائص ;لفرتة من املدرستكون أفضل يف هذه ا
 .اجلوهرية, ومن املمكن أن تصبح بديلة عن األم إىل حد كبري

VM W 
من املمكن أن يدعو الوالدان بعض األطفال ممن سيـشاركون طفلهـام يف املدرسـة 

اجلريان, أو ممن يوجـد عالقـة سواء أكانوا من األقارب أو من . وذلك قبل بدء الدراسة
 .سابقة هبم, فهذا يساعد الطفل عىل استقبال الدراسة دون خوف أو اضطراب

WM אאW 
 كـاألدوات الكتابيـة ,عىل الوالدين االهتامم بتجهيز احتياجات الطفـل الدراسـية

  وغـري ذلـك مـن األمـور التـي حيتاجهـا الطفـل يف,والزي املدريس واحلقيبة املدرسـية
 .املدرسة
XM W 

 أن يتفق الوالدان عىل الوسيلة التي سيذهب هبـا الطفـل إىل املدرسـة, هـل ينبغـي
ً املدرسة, أم سريا عىل األقدام, أم بأي وسيلة أخر? وهـل سـيذهب بمفـرده أم باصب

بصحبة صديقه, أم بصحبة أحد والديه? ولنعلم أنه من األفضل أن يقوم بتوصيله أحـد 
ًلدين ذهابا وإيابا يف األيام األوىل لزيادة االطمئنانالوا ً. 

òa‰†Ûa@õ†jÛ@ÕibÛa@âìîÛa@ @
يف هذا اليوم حتدث لطفلك عن الغد وما ينتظـره بطريقـة هادئـة وبأسـلوب مثـري 
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ًغدا يف مثل هذا املوعد ستكون يف املدرسة وستلتقي بزمالئك اجلـدد, غـدا سـأمر : مثل ً
 .ملوعد ألصطحبك إىل املنزلعليك يف املدرسة يف مثل هذا ا

وعند ميعاد النوم جهز البنك املالبس التي سوف يرتدهيا يف الغد, وضع له بعـض 
املناديل ولعبة أو لعبتني من املنزل, فمثل هذه األشياء هلا أمهية كبرية, ألهنا تشعره أثنـاء 

 .وجوده يف املدرسة باالرتباط باملنزل بام خيفف من إحساسه باالنفصال عنه
ò‰†½a@µg@µëþa@ÙÜÐ@paìİ@ @

ò‰†½a@¿@Þëþa@âìîÛaZ@ @
QM إشعار الطفل باهلدوء والطمأنينة. 
RM تناول اإلفطار مع الطفل حتى ال يشعر باجلوع أثناء الدراسة. 
SM احلرص عىل أن يذهب الطفل للحامم قبل الذهاب إىل املدرسة. 
TM حـد إخوتـه أو  بل يصحبه والـده أو أ,يفضل أال يكون ذهابه إىل املدرسة بمفرده

 .جريانه أو أقاربه
UM حتى يـشعر بـاألمن ;من األفضل أن يذهب أحد الوالدين مع الطفل إىل املدرسة 

ًوالثقة, ولكن ينبغي أيضا أن تنتهي مصاحبة الطفل يف فناء املدرسة وعدم دخـول 
الفصل معه, ألن دخول الفصل معه يثري انفعاله أكثر ويقلل من رسعة تكيفه مـع 

 .جو املدرسة
VM اولة التعاون مع املدرسة يف بعض أنشطة األسـبوع األول, ومـع بعـض أوليـاء حم

 وانـسجامهم مـن خـالل األلعـاب , لتيسري انخـراط األطفـال;األمور إن أمكن
 .الخ... واألنشطة واملسابقات
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WM  ينبغي أال يبدي الوالدان أي مشاعر للقلق أو التوتر عند فـراق الطفـل, ألن هـذا
 .ةسينعكس عليه بصورة سلبي

XM فالبد من التأكيد عليه بأنك سـتعود ,عند القيام بتوصيله إىل املدرسة يف هذا اليوم 
 .إليه مرة ثانية بعد انتهاء اليوم الدرايس لتصحبه إىل املنزل

Þëþa@ïa‰†Ûa@âìîÛa@õbènãa@†ÈiZ@ @
من الرضوري مع هناية اليـوم الـدرايس األول أن تـذهب إلحـضار ابنـك كـام  −١

ملحدد ويف املكان املتفق عليه, ومن املهم حـسن االسـتقبال وعدته, ويف امليعاد ا
 .والتشجيع وربام هدية

 بحيث ,اسأله عام فعل خالل اليوم الدرايس من خالل عدة أسئلة تطرحها عليه −٢
ارات وليس بكلمـة نعـم أو ال, ولـنقم بالتـشجيع بتعطي له فرصة لإلجابة بع

 .ةوالثناء عىل أكرب قدر من قصصه وأخباره يف املدرس
 فشجعه وامنحه الثقة عـىل ,ًمن الرضوري أن تقدر عمل ابنك مهام كان بسيطا −٣

 . وامنحه الفرصة للتعبري عن نفسه ومشاعره, حلديثه باهتاممِغما صنع, واص
ًعادة ما يكون اليوم األول للدارسة جمهـدا للطفـل ذهنيـا وجـسامنيا, ولـذلك  −٤ ً ً

 , باألعامل اليوميـة املعتـادةاحرص عىل أن ترتكه ينام يف وقت مبكر مع االلتزام
 واالستامع إىل حكاية قبل النوم, وتـذكر أن النـوم ليبكاالستحامم وتناول احل

ًمبكرا واالستيقاظ مبكرا له أمهيـة كبـرية يف مـساعدة الطفـل عـىل التحـصيل  ً
 .ًوأيضا احلفاظ عىل صحته
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òa‰†Ûa@õ†jÛ@òîÛbnÛa@âbíþaZ@ @
ً الطفل تدرجييا عىل النظـام اليـومي املتبـع بعد انقضاء اليوم الدرايس األول يتعود

 .للذهاب إىل املدرسة والذي أهم بنوده
 .ًجيهز الطفل أدواته املدرسية يف املساء كل ليلة استعدادا لليوم الدرايس التايل -
 .ًيستيقظ الطفل مبكرا ويبدأ يومه بصالة الفجر -
 .يتناول الطفل وجبة اإلفطار مع والديه عىل مهل -
 . احلامم قبل التوجه للمدرسةيذهب الطفل إىل -
خيرج الطفل من املنزل يف توقيت مناسب بحيث يـصل إىل مدرسـته قبـل بـدء  -

 .الطابور املدريس
يتحدث املرافق للطفل يف الطريق إىل املدرسة عن أمور ليس هلا عالقة باملدرسة  -

 .حتى نساعده عىل التخلص من قلقه وخماوفه
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 ملدرسة اجلديد?هل تساعد طفلك عىل قبول عامل ا
 ال ًأحيانا ًدائام العبارات م
حـرص عــىل إحلــاق طفــيل بروضــة أطفــال قبــل التحاقــه أ ١

 باملدرسة
   

    أثري يف نفس طفيل الشوق إىل الذهاب إىل املدرسة ٢
أساعد طفيل عـىل إقامـة عالقـات مـع أقرانـه مـن اجلـريان  ٣

 واألقارب
   

ــي تتطلبهــا ٤ ــل أدرب طفــيل عــىل العــادات الت  املدرســة مث
 ًاالستيقاظ مبكرا

   

    صطحب طفيل معي عند تقديم أوراقه للمدرسةأ ٥
    أحاول زيارة املدرسة مع طفيل قبل بدء الدراسة ٦
ًختار لطفيل فصال تقـوم عليـه معلمـة ولـيس أجتهد يف أن أ ٧

 معلم
   

    أذهب مع طفيل يف أول يوم إىل املدرسة ٨
    ند باب املدرسةأهني مصاحبتي لطفيل ع ٩

    ال أبدي أي مشاعر للقلق عىل طفيل عند فراقه ١٠
    ي سأعود إليه بعد انتهاء اليوم الدرايسّننأأؤكد عىل طفيل  ١١
أحتدث مع طفيل عام فعله خالل اليوم الدرايس أثناء العـودة  ١٢

 من املدرسة
   

    هأبحث عن يشء جديد فعله طفيل يف املدرسة ألمتدحه علي ١٣
 

 صفر ال ١ ًأحيانا٢ًدائام :أعط نفسك الدرجات كالتايل
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ـــن  ـــر م  ٢٢أكث
 

  مثايل يف هتيئة ابنك لقبول عامل املدرسةٍّربُأنت م
ـــن   ٢٢ إىل ١٩م

 

 ًسيكون تكيف ابنك مع عامل املدرسة بدرجة جيد جدا
ـــن   ١٨ إىل ١٦م

 

 سيعاين طفلك من بعض مشكالت التكيف مع عامل املدرسة
ـــن   ١٥ إىل ١٣م

 

 لسابقة عن هتيئته لدخول املدرسةاقرأ الصفحات ا
 ١٣أقـــل مـــن 

 

................? 
@ @
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ò‰†½bi@oîjÛa@òÓýÇ@ @
 حيث إن هـذا االتـصال ;من الرضوري أن يوجد اتصال دائم بني البيت واملدرسة
 :حيقق العديد من األهداف الرتبوية والدراسية للطفل ومنها

١− אW 
تصال الوالدين باملدرسة والقائمني عليهـا جيعلـه يـدرك أنـه مل إن شعور الطفل با

ينقطع عن أرسته ووالديه, وهذا الشعور يعطيه الثقة يف نفسه ويف املكان ومن فيـه 
من ناحية, ويشجعه عىل االستقامة واالجتهاد من ناحية أخر . 

٢− אאW 
ة أمام أصدقائه, أما الزيارة فتعطيـه فعدم زيارة الوالدين للمدرسة يشعره بالدوني

ًإحساسا بالسعادة والفخر بوجود والديه يف املدرسة, خاصة إذا حتدثا مـع النـاظر 
 .أو املعلمني

٣− אאW 
فمن خالل زيـارات الوالـدين للمدرسـة يمكـن الوقـوف عـىل مـد التفاعـل 

 وعالقتـه بـاألقران وبـاملعلمني, االجتامعي للطفل ومـسايرته ملجتمـع املدرسـة,
 .واملشكالت االجتامعية املدرسية التي يواجهها إن وجدت

٤− אW 
يستطيع الوالدان من خالل اتـصاهلام باملدرسـة أن يـذلال الكثـري مـن املـشكالت 

 :التعليمية التي قد تواجه الطفل مثل
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 .ة التي يكلف الطفل بأدائهاّ الواجبات املدرسيةكثرة أو قل  −أ 
عدم تناسب الواجبات املطلوبـة منـه مـع إمكاناتـه وقدراتـه إمـا صـعوبة أو   −ب 

 .سهولة
تقصري الطفل يف أداء االختبارات أو يف اإلجابة عن أسـئلة املعلـم رغـم أداء   −ج 

واجباته وحل التامرين يف البيت بمهارة, قد يكون بـسبب رهبـة الطفـل مـن 
 ومثـل ,ة قبل فهـم الـسؤالاالمتحان أو من املعلم أو نتيجة للترسع يف اإلجاب

هذه املشكلة حتتاج لتعاون البيت واملدرسة يف حلها مـن خـالل تنبيـه املعلـم 
 .إليها

يستطيع الوالدان من خالل الـصلة بـاملعلمني واملدرسـة التعـاون عـىل حـل   −د 
 .املشكالت االجتامعية أو النفسية أو اجلسمية املهارية للطفل

٥− אאאW 
ين الوقوف عىل مستو حتصيل الطفـل يف املـواد الدراسـية ومـد يمكن للوالد

 .رسعة استجابته للتعلم من خالل زيارهتام للمدرسة
Š×aˆí@ÙÜÐZ@ @

إن املذاكرة تعد من أكرب التحديات التي تواجه طفل هذه املرحلة, كـام أن أسـلوبه 
 كـل املراحـل يف املذاكرة ونجاحه أو فشله يف مذاكرة املواد الدراسـية قـد يمتـد معـه يف

 . لذا نقدم هذه اإلرشادات التي تساعد طفلك عىل أن جييد فن املذاكرة;التعليمية التالية
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 Wאאא  −أ 
 ألنه إن مل يكن هناك دافـع حيـرك الطفـل ;وهذه اخلطوة من أهم خطوات املذاكرة

ًذاتيا نحو املذاكرة فلن يذاكر أبدا, ولذلك عـىل الوالـدين إجيـاد دوافـ ً ع املـذاكرة لـد
أبنائهم وغرسها يف نفوسهم منذ الصغر, ومن األمور التي تعني الوالدين عىل إجياد دافع 

 :املذاكرة عند أبنائهم ما ييل
QM õbàÜÈÛaë@áÜÈÛa@òàîÓ@åß@õýÇ⁄aZ 

 وتكـوين اجتـاه ,يمكن للوالدين أن يغرسا يف نفس الطفل حـب العلـم والعلـامء
 والثنـاء ,ألحاديث عن النابغني والعلامء واملخرتعـنيإجيايب نحو العلم من خالل كثرة ا

عليهم ومدحهم وتعظيم أعامهلم, واإلكثار من احلكايات التي حتببهم يف العلم والعلامء, 
وأن يغرسا يف طفلهام منذ الصغر أن العلم طريق من طرق اجلنة, وما فيهـا مـن نعـم اهللا 

, وأن العـامل حيبـه كـل النـاس, وأن سبحانه وتعاىل, ومن أشياء مجيلة يستمتع هبا الطفل
 وأن العلامء هم ورثة األنبيـاء, ,العامل مثل القمر ييضء للناس الطريق يف الظالم الدامس

 وإن ,ً اهللا بـه طريقـا إىل اجلنـةّهلً فيه علـام سـتمسًمن سلك طريقا يل(  كام قال النبي
مـن يف الـسموات  وإنـه ليـستغفر للعـامل ,املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالـب العلـم

 وفـضل العـامل عـىل العابـد كفـضل القمـر عـىل سـائر ,واألرض حتى احليتان يف املـاء
ًثوا دينارا وال درمهاّرو مل ي, ورثة األنبياءم إن العلامء ه,الكواكب  , وإنـام ورثـوا العلـم,ً

 .I†»cêaë‰H)ٍفمن أخذه أخذ بحظ وافر
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RM ñdÏbØ½aë@Éîv’nÛaZ 
 عندما جيتهد يف مذاكرته, ومن صور التـشجيع مـا ينبغي تشجيع الطفل ومكافأته

 :ييل
 ). رائع– ممتاز – أحسنت –ًجزاك اهللا خريا : (الكلمة الطيبة مثل  − أ
 ....) لعبة– قلم –حلو : ( اجلائزة العينية مثل − ب
 .خوته وأهلهإأمام :  مدحه والثناء عليه −ج
 .ووضع اسم االبن فيها عندما جيتهد يف دروسه:  عمل لوحة رشف −د
 . التنزه مع والديه إىل األماكن التي حيبها−هـ

 وينبغي تنويع هذه الصور ,ًإىل غري ذلك من صور اإلثابة التي تؤيت ثامرا مع طفلك
ً حتى ال يعتادها الطفل ويمل منها وتصبح شيئا عاديا بالنسبة له,من حني آلخر  فيقـل ,ً

 .أثرها
SM òÏbä½a@ë‰@õb×‡gZ 

لمذاكرة إشعال روح التنافس بينـه وبـني غـريه مـن من األمور التي تدفع الطفل ل
زمالئه أو إخوته أو بينه وبني ذاته, ولكي تأيت املنافسة بثامر إجيابية ينبغي أن تتـوفر فيهـا 

 :عدة رشوط منها
 Wאא −أ 

 حتى ,ينبغي أن تكون املنافسة بني طفلك وبني من يقاربه يف القدرات واإلمكانات
 ,عر بالعجز إذا نافس من يتفوق عليه يف القدرات واإلمكانـاتال يصاب باإلحباط ويش

 .وحتى ال يصاب بالغرور عند منافسته ملن هو أقل منه يف القدرات واإلمكانات
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 Wא  −ب 
 حتـى ال تـؤدي إىل الكراهيـة بـني ,جيب أن تكون املنافسة يف جو من احلب والود

 .املتنافسني
 Wאא  −ج 

ي ينبغي مراعاهتا عدم التقليـل مـن قـدرات الطفـل وإمكاناتـه إذا فمن األمور الت
 .أخفق يف املنافسة

 Wא  −د 
 وال ,من األمور اهلامة مكافأة مجيع املتنافسني بدرجات متفاوتـة حـسب الرتتيـب

ًتقترص املكافآت عىل األوائل فقط, ألن ذلك يمثل شكرا وتقديرا ملا بذلـه غـري األوائـل  ً
 .مما يدفعهم للحرص عىل أن يكونوا من األوائل فيام بعد; برية من جمهودات ك

 Wא −هـ
ومن املمكن أن تكون املنافسة بينه وبني ذاته, من خـالل مقارنـة جهـوده وإنتاجـه 

 .اليوم بمجهوده باألمس, مما يدفعه إىل حتسني مستواه
 ñŠ×aˆàÜÛ@kbä½a@ì¦a@ò÷îèmZ  −ب 

كرة له تأثري فعال يف مساعدة الطفل عىل الرتكيز واالنتباه  هتيئة اجلو املناسب للمذا
 هـذا اجلـو للطفـل, ومـن األمـور التـي ئـاّيُوعدم التشتت, ولذلك فعىل الوالدين أن هي

 :تساعد عىل هذه التهيئة
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QM ñŠþa@‰aŠÔna@ @
فعنــدما يكــون جــو األرسة آمــن وبعيــد عــن النزاعــات الزوجيــة يــشعر الطفــل 

 .مما يساعده عىل الرتكيز يف مذاكرته وتنمية قدرته عىل التحصيل ;باالطمئنان واالستقرار
RM bîÐã@én÷îèmZ 

ً من الرضوري أن يقوم الوالدان بتهيئة الطفل نفسيا قبل البدء يف املذاكرة, وذلـك 
 أو ,بمناقشته يف أية مشكالت تعرض هلا خالل يومه معهام أو مـع إخوتـه, أو أصـدقائه

يها أثناء مذاكرته حتى ال يفكر ف;أي مشكلة أخر. 
SM ñŠ×aˆàÜÛ@æbØß@—î–¥Z 

من األمور التي تساعد الطفل عىل املذاكرة توفري مكان خمصص ملذاكرته, وينبغـي 
 وتكـون درجـة ,ً وبعيـدا عـن الـضوضاء,أن يكون هذا املكان جيد التهوية واإلضـاءة

 .حرارته معتدلة
TM ˜b@knØßZ@ @

 ,ى يتعود اجللوس عليـهيفضل توفري مكتب خاص للطفل منذ دخوله املدرسة حت
 .فهذا يساعده عىل الرتكيز واالنتباه ويشعره بأمهية املذاكرة

UM oîn’nÛa@ÝßaìÇ@¿@áØznÛaZ@ @
 أو , أو احلركــة الكثــرية حولــه, أو لعــب إخوتــه بجــواره,مثــل تــشغيل التلفــاز

 . أو تكليفه بأداء بعض األعامل أثناء استذكاره, أو شغله بالنداء عليه,األصوات العالية
@ÈmñŠ×aˆ½a@pbÓëc@áîÄäm@óÜÇ@ê†íìZ −ج  @

إن تنظيم الوقت من أهم أسباب النجاح والتفوق, ولكـن هـذا األمـر قـد يكـون 
ًعسريا عىل أطفال هذه املرحلة, وعىل الوالدين أن يـدربا ابـنهام عـىل تنظـيم وقتـه منـذ 

 .الصغر, وهذه بعض االقرتاحات ملساعدته عىل ذلك
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QM oÓìÛa@‰bînaZ 
 ;طفـل اختيـار الوقـت الـذي يـؤدي فيـه واجباتـه املدرسـيةيف أول األمر نرتك لل

ًإلشعاره بأنه يؤدي شيئا حمببا إىل نفسه وليس مفروضا عليه  ولكن برشط أن يـؤدي مـا ,ً
 .عليه قبل أن ينام

RM ñŠ×aˆ½a@oÓë@oîjrmZ@ @
ً نبدأ يف تعويده تدرجييا عىل نظام حمدد, فمثال بعد عودته من املدرسة يتناول طعامه  ً

و يلعب, ثم يبدأ يف الوقت الذي اختاره الستذكار دروسه, ونعمل عىل تثبيـت ثم ينام أ
ًهذا الوقت, فهذا حيدث يف املذاكرة نشاطا تلقائيا  ويزيد من درجة االنتباه عندما حيـني ,ً

 .الوقت الذي اعتاد عىل بدء املذاكرة فيه
SM ñŠ×aˆ½a@ñÏZ@ @

ه العقليـة وقدرتـه عـىل جيب أن تكون فرتة املذاكرة مناسبة لـسن الطفـل وقدراتـ
 فال نجربه عىل اجللوس عىل مكتبه لفرتات طويلة بحجة أننا ندربه عىل املذاكرة ,الرتكيز

 .لفرتات طويلة
TM ñŠ×aˆ½a@òíbèãZ@ @

ينبغي إهناء املذاكرة بامدة سهلة وحمببة للطفل, وأن يكـون هنـاك مـا يـشغل ذهـن 
 . الوقت قبل نومهيقيض فيها بعض,  قبل أن ينام بأمور غري املذاكرةالطفل
UM òßbm@òya‰Z@ @

إعطاء الطفل راحة تامة من االستذكار عقب انتهاء الدراسة يوم اخلميس, وحتـى 
 ...).  كمبيوتر–رياضة (ظهر يوم اجلمعة, يزاول خالهلام ما حيبه من أنشطة 
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VM émdÏbØßZ@ @
من العوامل الدافعة للمذاكرة مكافأة الطفل وتشجيعه بتحقيق ما وعدناه به كلـام 

م وانتظم يف أداء واجباته يف األوقات املحددة, ويكون ذلك بعد أن حيقق ما عليه من التز
 .واجبات وليس قبل ذلك

@pbjuaìÛa@õa…c@óÜÇ@énãëbÈßZ  −د  @
وتتمثــل هــذه املعاونــة يف الــرشح والتوجيــه واملــساعدة عــىل الفهــم والتــدريب 

 : ولكن مع مراعاة,والتشجيع عىل االستذكار
QM אאW 
 ملـا يرتتـب ;يس من املقبول القيام بواجبات الطفل نيابة عنه مهام كانت األسبابل

 وتعوده االعتامد عىل غريه يف أداء مهامه, كذلك يعتـرب ,عىل ذلك من فقده الثقة يف نفسه
 .فل عىل عدم أداء األمانةطًنوعا من أنواع الغش, وتعويد لل

RM אW 
 حتـى ال يتعـود ;فل عنـد أدائـه لواجباتـهيفضل عدم مداومة اجللوس بجوار الط

انتظار املساعدة من اآلخرين, ولكن عىل الوالدين أن يطمئنا عليه عند بدء املـذاكرة ثـم 
متابعته عن بعد دون أن يشعر, ثم معاودة االطمئنـان عليـه حتـى يتعـود االعـتامد عـىل 

 .نفسه
SM W 

 اإلنجـاز ونمدحـه حتـى  وإظهار الرسور هبذا,يراعي تشجيع الطفل عىل اإلنجاز
 . يصبح االستذكار مصدر رسوره وسعادته
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TM אW 
 ولكن ,إذا طلب الطفل املساعدة يف إجابة بعض الواجبات فال نترسع يف مساعدته

 , فإن عجز فيجـب أن تكـون املـساعدة جزئيـة,نطلب منه أن يبحث عن اإلجابة بنفسه
 .    يكمل هو بعدهاًوذلك بإعطائه نقاطا يمكنه أن

UM אW 
عند مراجعة واجبات الطفل فال ينبغي أن نصحح لـه أخطـاءه بـصورة مبـارشة, 

 .ًولكن نخربه أن هناك خطأ مثال يف كلمتني وندعه حياول أن يكتشفه
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אא 
 ال نعم العبارات م
   ءأكثر من احلكايات التي حتبب طفيل يف العلم والعلام ١
   حرص عىل مدح طفيل ومكافأته عندما يلتزم بأداء واجباته أ ٢
ًأهيئ لطفيل جوا أرسيا آمنا حتى يستطيع الرتكيز يف مذاكرته ٣ ً ً   
ًأحاول أن أوفر لطفيل جوا هادئا بعيدا عن األصوات املرتفعة أو لعب إخوته ٤ ً ً.   
   كرتهقد أكلف طفيل بأداء بعض املهام البسيطة أثناء مذا ٥
   أتدرج مع طفيل إىل أن يصبح وقت مذاكرته ثابت ومتواصل ٦
   أجلس بجوار طفيل عند أدائه لواجباته ألساعده إذا احتاج للمساعدة ٧
   قد أقوم بأداء بعض واجبات طفيل حتى ال يعاقبه أستاذه ٨
   أسارع بمساعدة طفيل إذا طلب مساعديت يف اإلجابة عن بعض األسئلة ٩
 ن بني إجابتك هبذا اجلدولقار

 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ م
   • •••  • نعم 
••• •     ال

 :ًأعط نفسك درجة لإلجابة الصحيحة وصفرا لإلجابة اخلطأ
W 

ـــر مـــن   :٨أكث
 

 .ً ناجح قد جعلت طفلك متفوقاٍّبرُأنت م
 :٨ إىل ٧مــــن 

 

 .ً جمتهد حتاول أن جتعل من طفلك متفوقاٍّربُأنت م
 :٦ إىل ٥مــــن 

 

 .حاول أن تنفذ ما قرأته يف السطور السابقة
ـــن  ـــل م  :٥أق

 

 ًملاذا تقبل أن تكون سببا يف ضعف مستو طفلك?
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üëc@ZáîÜÈnÛa@âbÄã@¿@òîÛb§a@pbiìÈ–Ûa@ @
QM ًاملدرسة ال تعطي اجلرعة املطلوبة منها تربويا أو حتصيليا ً. 
RM الدروس اخلصوصية. 
SM سة كمؤسسة مهمة من مؤسسات املجتمع فهي مطالبةاملدر:− 

بتهيئة النضج والنمو االجتامعي للطالب من خالل عالقاته االجتامعيـة بمـن  
 .رديالطالب, املدرسني, امل: حوله

 .وهي ال تفعل ذلك: توجيه القيم الصاحلة واألعراف 
ñŠþa@óÜÇ@pbiìÈ–Ûa@bØÈãaZ@ @

 . الثقافيةأوث والتنقيب يف املسائل العملية اجليل اجلديد ليست لديه رغبة يف البح -
 .ونسبة ال يستهان هبا حتتاج إىل الدفع والتشديد يف االستذكار والتحصيل -
 .وتصاب بعض األمهات بحالة نفسية حينام تر األوالد غري متفوقني -
ويستغل بعض املراهقني قضية املذاكرة كوسيط للـضغط عـىل والـدهيم وابتـزاز  -

 .أمواهلم
 ,ًإنه غري ملتزم أخالقيا, وهـي تعـرف ذلـك: ً بنفيس أما تقول عن ابنهاوقد رأيت

 .ًلكنها راضية ألنه آخر السنة ينجح وأحيانا بتفوق

                                                                 

IQH…L´ÔçaŠàÜÛòîÐäÛaòz–ÛaNâ…e†àªbyN 
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òîàîÜÈnÛa@òîÜàÈÛa@åß@òíìiÛa@Òa†çþaZ@ @
QM  ًتعليم حتمل املسؤولية وأن قضية املـذاكرة هـي أساسـا قـضية مهمـة مطلـوب

 .إنجازها وليس حفظ املعلومات
RM  العقبات واملشكالت املوجودة بسبب املـذاكرة ونـضج الشخـصية التفاعل مع

من خالل ذلك, ويأيت الوالدان بمنتهى احلامسة واخلطأ حيلون مجيع املشكالت, 
والتي تستحق تدخلهم أو ال تستحق ليقدموا املـذاكرة عـىل طبـق جـاهز لـه, 

ًوبدال من أن يشب معتمدا عىل نفسه يشب معتمدا عىل والديه ً ً. 
SM  عىل املهاراتالتدريبL@فيجب أن يتعلم الطالب:−  

 .ترتيب األوراق املطلوبة 
 .تنظيم الوقت 
 .كيفية التفكري يف املسائل 
 .التدريب عىل االنتباه والرتكيز 
 .التدريب عىل احلفظ والتسميع 

واملفروض أن الطفل حتت التاسعة تساعده أمه وتتدخل بصورة مبارشة, ثـم يـتم 
ًكـه متامـا يف هنايـة اإلعـدادي, وال تتـدخل إال عنـد وجـود ًابتعاد األم تدرجييا حتى ترت

 .مشكلة هو نفسه غري قادر عىل حلها, أو هي أكرب منه وحتتاج لتدخل الكبار
 :األم التي تفتش عن الواجباتف

 .تتأكد بنفسها من إمتامهاف 
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ًتتابع إمتامها مجلة وتفصيال بل وتقوم بحلها أحيانا وأو    .خطهابً
 .ًدائام مع الطفل بسبب املذاكرةتتعصب وتتشاجر أو  

 .هي أم قلقة أكثر من قضية طالب مستهرت أو ال يذاكر
b@òÔíŠİÛa@êˆçë@bèiìîÇZ@ @

QM  تفقد الطفل إحساسه باملسؤولية وأنه جيب أن يقوم هبذا العمل بنفـسه ولنفـسه
 .وليس لوالديه

RM ي ًتقوم األم بحل املسائل والواجبات, والطفل جالس يتفرج, وأحيانا تكتب ه
 . بخطها, فيفقد االعتامد عىل نفسه لقضاء أموره

SM  إهنا تقوم بالتفكري نيابة عن الطفل, وتـصيب مهـارة التفكـري واإلبـداع بـشلل
 عندما متر به مشكلة يلجـأ لآلخـرين ًفرداُ وخترج إىل احلياة ,مؤقت أو مستديم

 .وتورثه االعتامدية بشكل عام يف شخصيته. كي حيلوها له
وجدت فيها إحساس األم بالدونية واإلمهـال, فتعوضـه بـأن وقد تتبعت حاالت 

 .تفعل كل يشء لطفلها حتى تصبح كل يشء يف حياته
lìÜİ½a@âþa@‰ë…Z@ @

ًدور األم هو املتابعة والتأكد حلسن سالمة عملية االستذكار, ويقل الدور تـدرجييا 
 .ًحتى يتالشى تقريبا يف هناية اإلعدادي

 .ليس مهمتهاوتصحيح الواجب مهمة املدرس و
 وقد ,وتعلم الطفل من خطئه وإعادة التصحيح أفضل بكثري من إعطاء حل جاهز
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ًحدثني زميل يل متفوق جدا قائال ً: 
ذاكر, كل ما أذكره : ًال أذكر أن أمي طالبت أحدا من أوالدها باملذاكرة أو قالت له

 :أهنا كانت تقول
ة والراحة متعبة, اليل مش كل واحد يأخذ باله من نفسه ويزقها لقدام, التعب راح

 وكـل ,غري ما حد يكلمه عمره ما ها يفلـح يف حاجـة بعـد كـده هايذاكر من نفسه من
 .أوالدها واحلمد هللا دخلوا كليات القمة
 :كان حيدث يف بيتنا يشء عجيب

 يفا تأيت وتقول كفاية مذاكرة بقي, عينـك هاتوجعـك, قـوم اهتـو نكانت حبيبت
 عـىل أعـىل  خدمـةبـه وتقـول سـيبوه ينـام شـوي, ثـم مـاذا?البلكونة, كانت تغلق املن

املكان نظيف مريح,األكل عىل الصينية, وبعده الشاي.. مستو . 
 .اللهم أكرمها كام أكرمتنا
òî•ì–¨a@ë‰†Ûa@òîšÓZ@ @

 فالبد من تفعيل مواهب الطفـل وقدراتـه ,تأجيلها بقدر اإلمكان هو أفضل يشء
 كإعادة التفكري يف األمر, والبحث والتنقيب ,جههعىل حل املشكالت الدراسية التي توا

عن احلل مع آخرين, والسؤال عام ال يعرف كل هذه أمور أهم مـن فهـم الـدرس, ثـم 
 !!كل املطلوب منه هو حفظ هذه الكلامت! قضية تقديم الدرس عىل طبق جاهز

 انظروا كيف ختتزل العملية التعليمية التي يكتشف مـن خالهلـا الفـرد مواهبـه إىل
ًفضال عن تضييع الوقت ساعة قبل الـدرس وسـاعة بعـده, ثـم يرجـع !! كلامت حتفظ

 .ًمنهكا ولو هناك درسان يف يوم واحد يضيع اليوم كله
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 ,تعترب الدوافع من أهم العنارص املحركة واملحفزة للسلوك يف حياة اإلنسان عامـة
 :والتعلم بصفة خاصة فهي

 .اإلنسان بالطاقة والنشاطمتد  .١
 .تساعد اإلنسان عىل حتديد أوجه النشاط املطلوب ووضوح الرؤية .٢
 .تركيز االنتباه واجلهد مع عدم التشتت .٣

ومن هذا املنطلق فلنقم بتوضيح دوافع للـتعلم ويف كـل مرحلـة وحـسب نـضج 
 .ً بمعنى أننا نضع حافزا للطالب إذا كان ال يوجد حافز داخيل,الطالب واستيعابه

 يف االبتدائي .ذاكر علشان تبقى حلو وشاطر  
 . ذاكر علشان بابا وماما حيبوك

 يف اإلعدادي .أنت كبري والزم تعرف مصلحتك
 .  علشان تبقى حمرتم الزم تأخذ شهادة

 يف الثانوي . عايز تطلع إيه
 . حدد هدفك

ا ليس بكامليـات بـل البد من اجللوس مع الطالب ومناقشة أهدافه ودوافعه, وهذ
حيـدد .. حيدد املشاكل واحللـول... يكون رسالة خاصة به.. أساسيات حتى يشعر بذاته

 .خطة عمل
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æc@éàÜÈã@æc@†iüëZ@ @
 .الفشل هو بداية النجاح والبد من املحاولة وإعادة املحاولة 
 .ختطي العقبات هو مقياس لنضج الشخص 
رة ال يـصح إمهالـه وأن التكـرار املتابعة وإعادة االستذكار جزء من خطة املذاك 

 .يعلم الشطار
 .الفهم يسهل التذكر وأن املادة التي ال تفهم أرسع يف النسيان من غريها 
 .علم نفسك فهذه قصة احلياة كلها وليست قصة املدرسة فقط 
 .قم بتحليل أي مشكلة إىل عنارصها ثم اقرتح احللول 

ها, وإال سـندور يف فـراغ وقـد البد أن نعلمه ذلك ونناقشه قبل بدء العملية نفـس
 :لفت انتباهي أن املدرسة يف الواليات املتحدة األمريكية ترسل رسالة لألب

 ما هي طموحات ابنك وآماله?
 .ثم تتابعه

 ?ماذا فعلت لتحقيق طموحاته وهل تغريت
وبعد .. جيب أن يتعلم أن يكون له هدف فيام يفعله: وملا سألت ملاذا يف االبتدائي? أجابوا

 . وبعدها سيميض يف احلياة,ك يصري هذا األمر عادة عندهذل
ًفوجود الدوافع واألهداف حتام سيؤدي إىل دفع الذهن إىل التغلب عىل الصعوبات التي 

 .تواجه الفرد, وحماولة التغلب عليها وتذليلها
وعلينا عند وجود صعوبة ما أن نحلل تلك الصعوبة إىل عنارصهـا املحـددة, ونحـاول 
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 .ًيها ونعلم أوال طريقة التفكري يف الصعوبةالتغلب عل
هرب من احلصة, وإذا حرضت أرسح وأفكـر أال أحب مذاكرة اللغة اإلنجليزية و: ًمثال

 .يف حاجة ثانية
 :نقول له

 :عامة, حدد بالضبط أين املشكلة, هنا ينتبه ويفكر وقد تكون اإلجابةاجلملة هذه 
 .Grammarعدم استيعاب القواعد اللغوية  
 .بة حفظ أو نسيان الكلامتصعو 

 :الرد
 . نستعني بأحد يفهمنا,ًنحرض رشيطا لرشحها: القواعد

 .التكرار: الكلامت
  اونتفق عىل تنفيذهقاعدة نكتب. 
 نشجعه ونتابع معه التنفيذ. 
 نكافئه عىل اإلنجاز. 

 :وهكذا تؤيت العملية التعليمية ثامرها
 .وتنضج شخصية الطالب 
 .تسلم أمام الصعوباتويتعلم أال يس 
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 :املدرسة األملانية يف العالج النفيس هلا كلمة جيدة
Zא 

ًالذي حيسم أي أمر هـو اإلرادة واهلمـة العاليـة, إهنـا جتـرب كثـريا مـن الـنقص أو 
 .التفاوت يف الفهم واالستيعاب واحلفظ
 .كان الوصول إىل اهلدف..  عىل التفوقكلام كانت اإلرادة أشد والتصميم

ع أن جيمع عزيمته ويقهر الصعاب التي تواجهه لن حيقـق مـا كـان ِوالذي مل يستط
 .يطمح إليه

وبعبارة أخر: 
 بيـنام آخـر , فكـان لـه مـا أراد,ًإن شخصا سخر إرادته ووظفها للنبوغ يف أمر مـا

 .ألمامييكتفي باملقاعد اخللفية وال يبذل أي جهد للوصول للصف ا
ًوقديام علمونا قصة السلحفاة املصممة التي سبقت األرنب املـستهرت, فاسـتخدام 
اإلرادة يف االجتاه الصحيح يرفع قدر اإلنسان يف عني نفسه ويف عيون اآلخرين, ويميـزه 

 .فيزينه وال يشينه
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Œî×Ûa@ÑÈ™Z@ @
אאW 
أال وهي عـدم الرتكيـز والـرسحان أثنـاء املـذاكرة ممـا أد إىل : أعاين من مشكلة

رسويب عدة مرات أثناء الدراسة بالرغم من كوين أقـيض سـاعات طويلـة يف املـذاكرة, 
ولكن بدون جدو لدرجة أين أصبحت أشك يف قدرايت الذهنية وهل هناك مرض أثـر 

 واء لعالج هذه املشكلة?عىل عقيل أد يب إىل عدم القدرة عىل الرتكيز? وهل هناك د
 :لإلجابة عن هذا التساؤل نقول

الدراسة يف حقيقتها عبارة عن عملية فسيولوجية يقوم فيها املخ بتخـزين املعلومـات 
 .ًائيا عىل هيئة مركبات بروتينية, والواقع أن عملية املذاكرة متر بثالث مراحليكيم

µëþa@òÜyŠ½aZهي التعلم  . 
òîãbrÛa@òÜyŠ½aëZ  احلفظهي   . 

 @òrÛbrÛa@òÜyŠ½aëZ@ اللـزوم,   هي مرحلة استدعاء املعلومات التي حفظناها عنـد
أي عند االمتحان, وهذا هو التذكر, وحتتاج كل مرحلة إىل إتقان املرحلة التي تـسبقها, 
فال يمكن للطالب أن حيتفظ  يف خمه باملعلومات إن مل تكن طريقة حفظه سليمة, كـذلك 

 . ما قرأه إال إذا أجاد املرحلتني السابقتني من تعلم واختزانال يمكن أن يتذكر
والواقع أن درجة االنتباه أثناء االستذكار تلعب الدور الرئييس يف التعلم والكثـري 

 .من الطالب يعانون من صعوبة يف االنتباه وتشتت يف األفكار عند البدء يف املذاكرة
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اإلرهـاق : باب اجلـسمية مثـلاألسـ: وهناك أسباب عديدة تضعف الرتكيز منهـا
واألرق, وصعوبة االسـرتخاء, وعـدم االنتظـام يف تنـاول وجبـات الطعـام, وضـعف 

 هـذه األسـباب تقلـل مـن حيويـة ,اجلسم, واألنيميا, واالضطرابات يف الغدد الـصامء
 . مما يؤدي إىل تشتت أفكاره,اإلنسان وتضعف من مقاومته

م اليقظـة والـرسحان والوسـاوس أحـال: أما عن األسباب النفـسية فنـذكر منهـا
: املرضية التي تسيطر  عىل الفكر ألي سبب, كذلك هناك بعض األسباب العقلية, مثـل

 .مرض الفصام واالكتئاب, وهي حاالت مرضية حتتاج للعالج الطبي النفيس
أما عن األسباب واملشاكل العائلية والنزاع الدائم بـني أفـراد األرسة فإهنـا حتتـاج 

ًتامعي, ألهنا تؤثر تأثريا سلبيا عىل قدرة الطالب عىل االنتباهللعالج االج ً. 
@ÝšÏcëÛaïç@ñŠ×aˆàÜÛ@ÖŠİZ@ @

ًأن يقرأ الطالب الدرس بطريقة إمجالية ويفهمه أوال, ثم يلخصه بلغته اخلاصة إمـا 
ًبطريقة شفوية, أو عن طريق الكتابة وهي طريقة أفضل, ثـم يـسمعها لنفـسه ذاتيـا ثـم 

ً اخلاص, وهذه الطريقة جتعل النسيان مستحيال, وجيـب أن يعـرف اإلعادة من امللخص
الطالب أن القراءة دون التسميع الذايت أو الكتابـة مـن أهـم أسـباب فـشل اإلنـسان يف 
ًدراسته, ومن املهم أيضا أن يضع الطالـب جـدوال زمنيـا ملـا سـيتم مذاكرتـه يوميـا أو  ً ًً

لـب ويـشعره بالرضـا عـن نفـسه ممـا ًأسبوعيا, ألن تنفيذ هذا اجلدول ينظم عمـل الطا
يساعده عىل أن يبدأ اليوم التايل بأمل وتفاؤل مما يقوي ثقة الطالب بنفسه ويساعده عـىل 

 .النجاح
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وجيب أن تعلم أن املخ حيتاج للراحة بعد املذاكرة حتى يستطيع تثبيت املعلومـات 
ات كيميائيـة يف بعـض التي احتفظ هبا, ألن الفرد حيتاج لفرتة زمنية معينة تتم فيها عملي

ت املعلومات يف املراكز العصبية العليا يف قـرشة ياملواد الربوتينية يف املخ حتى تستطيع تثب
املخ, ولذلك فإن األحداث القديمة تأخـذ وقتهـا يف التـدعيم يف املـخ, وبالتـايل يـسهل 

ون تذكرها أما األحداث القريبة فلم تتح هلا فرصـة التـدعيم الكـايف ولـذلك فإهنـا تكـ
 .عرضة للنسيان أكثر من غريها

أما العملية األخرية يف الرتكيز فهي عملية استدعاء املعلومـات وأهـم مـا يـؤثر يف 
هذه العملية هو الرتابط, ويمكن أن نذكر يف هذا املجال ما حيدث عندما نذكر الطالـب 

ن عمليـة بكلمة أو مجلة أثناء االمتحان, فيسارع عىل الفور بذكر التفاصيل الكاملـة, أل
الرتابط تساعده ولذلك جيب عىل الطالب أن يذاكر دروسـه بـصورة مرتابطـة منتظمـة 

 . تساعده عىل رسعة استدعاء املعلومات بطريقة سهلة ومنظمة
æbyŠÛaZ@ @

يف البداية ال بد أن تعرف ملاذا حيدث الرسحان وقت املذاكرة? وملاذا ال يأتينا ونحن 
 يف جلسة مجيلة مع األصحاب? 

 : بة هياإلجا
 أو عندما ال يكـون ,ًحيدث الرسحان عند املذاكرة عندما ال يكون الطالب مسرتحيا

ًشغوفا وحمبا للامدة أو الفصل الذي يذاكره  لذلك فإنه هيرب منها بخياله إىل أي يشء يف ,ً
 .الدنيا
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أي أن الرسحان حيدث عندما نكون يف موقـف ال نحبـه وال نـستمتع بـه, واحلـل 
 الذهن وملئه بالرغبة يف مواصلة املذاكرة, عن طريق السامح للدورة يكون بإعادة شحن

الدموية بالنشاط واحليوية, وال حيدث ذلك باملنبهات والشاي والقهـوة, ولكـن بتغيـري 
ًاملوقف فورا, وممارسة بعض التامرين الرياضية لدقائق حتى تـستدعي النـشاط والقـوة 

 .لتواجه ما ال حتب وتنترص عليه
W 

لرسحان وعدم القدرة عىل الرتكيز قد حيدثان ألسباب صـحية, مثـل فقـر الـدم, ا
لذلك البد من العناية بالصحة العامة والتأكد من اخللو مـن األمـراض وتنـاول الغـذاء 

 .الصحي املتوازن
اإلرهاق بسبب عدم كفاية ساعات النـوم أو عـدم : ًأيضا من أسباب عدم الرتكيز

 .االنتظام يف تناول الطعام
 ,أحالم اليقظـة التـي يـسرتسل فيهـا الطالـب: ومن األسباب الرئيسية للرسحان

 رغم أهنا الطريق احلقيقي لتحقيق األحالم, ويف هذه احلالـة ,فتحرمه من املذاكرة اجليدة
لكي يطرد الطالب أحالم اليقظة عليه أن يتشبث بـالواقع, وأن يـذاكر بـصوت مرتفـع 

 .يلة ملقاومة الرسحانًقليال, أو أن يستخدم الكتابة كوس
 :واحلقيقة أن القلق نوعان, عد القلق من أسباب الرسحان وعدم الرتكيز يكام 
إجيايب فهو يؤدي إىل زيـادة اإلنجـاز والرتكيـز وعـدم الركـون إىل الكـسل : أوهلام
 .واخلمول
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وهو القلق السلبي الذي يتحول إىل نوع من اخلوف املستمر مـن احلـارض  : ثانيهام
 والبـد مـن حماربتـه ببـث الثقـة يف الـنفس, , مما يعوق الطالب عـن املـذاكرةواملستقبل

ًكتابة ما تم مذاكرته فعال, واإلنجازات التي متكن الطالب من حتقيقهـا بوتدعيم الذات 
 .لبث األمان يف النفس وتقويتها عىل أداء املزيد من املطلوب منها

אWه إىل موضـوع واحـد وتـرك كـل  أن الرتكيز هو القدرة عىل االنتبـا
 .األفكار األخر والقضاء عىل أحالم اليقظة

W أنه عند التعلم فإنك تقوم بتخزين املعلومـات يف املـخ, وهـذا االختـزان 
ة من مـواد ّائييحيتاج إىل عوامل خاصة, فهو يشبه جهاز التسجيل, ففي املخ رشائط كيم

علومات يف املـخ حلـني اسـتدعائها, وهـذا ال خاصة, فإذا ما تعلم اإلنسان يتم ختزين امل
حيدث بصورة كافية إال عند الرتكيز الشديد, أما يف حاالت الرسحان فإن التسجيل يـتم 
بصورة مشوشة وضعيفة فيضعف استدعاؤها فيام بعد, لذلك متسك بمحاربة الرسحان 

 .واالنتصار عليه فهو من ألد أعداء النجاح
êbjnãüa 

 عملية عقلية يتم من خالهلا الرتكيـز عـىل موضـوع  هوفسيةمن وجهة نظر طبية ن
 .معني وإبعاد باقي املوضوعات عن دائرة الرتكيز

@ @
@ @
@ @
@ @
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 .الطبقة العليا من القرشة الدماغية

 .ع املخذاملنطقة الشبكية يف ج
éîÜÇ@ñŠqû½a@ÝßaìÈÛaZ@ @

QM داخلية −٢             .خارجية. 
 

١− אW 
 .الصور أفضل من الكالم املنبه  نوع 

 .اجلزء األعىل من الصفحة يشد أكثر من اجلزء األسفل وضع املنبه
 .األلوان, الصوت العايل, الروائح شدة املنبه
 أرضـية سـوداء أو زرقـاء يف ,األلوان املتضادة تشد أكثـر التناقض

 .وسطها أبيض
 .اللوحة املتحركة تشد أكثر من الثابتة التغيري

  كرارالت
 

٢− אאW 
 .املشغول بيشء يبحث عنه :احلالة الفعلية: مؤقتة

 .اجلائع يبحث عن الطعام :احلالة اجلسمية
 .الدوافع الداخلية :مستمرة

@ @
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êbjnãüa@â†Ç@óÜÇ@ñŠqû½a@ÝßaìÈÛaZ@ @
אאW 

 .التعب, اإلرهاق, قلة النوم, اضطراب نظام األكل, سوء التغذية
אאW 

 الفتور
 .أحالم اليقظة     تداخل

 .الشعور بالدونية      
 .وجود رصاعات      
 .اإلحساس بالذنب      
 .الشعور باالضطهاد      

אאW 
 .مشاكل يف األرسة  
 .مشاكل مادية  

אאW 
 .ٍعدم وجود ضوء كاف  

 .ضوضاء              
 .برودة أو حرارة شديدة              
 .سوء التهوية              
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Wא 

ًبعض الطلبة يأخذهم احلامس يف بداية تنظيم املذاكرة, فيحاول أن يكون دقيقـا يف 
حفظ كل صغرية وكبرية يف الدرس فيبدأ نقطة نقطة, بكل تركيز, وقد لـوحظ أن مثـل 

 حتـى أهنـم حيفظونـه ًهؤالء الطلبة كثريا ما تعرض هلم مشكلة الرسحان أثناء الدرس,
 عىل ذلك فإنه يتبني – إن كانت له القدرة –ببطء, وعندما يأيت الطالب إىل هناية الدرس 

ن أأنه نيس اجلزء األول  منه, ذلك اجلزء الذي حاول التدقيق فيه, كذلك فإنـه يـشعر بـ
تبـاع اآليت يف طريقـة القـراءة االدرس صعب, لذلك فإنـه لـتاليف هـذه العيـوب جيـب 

 .لية للدرساإلمجا
QM إن حفظ هذه العنـاوين ,ًحفظ عناوين الدرس الكبرية مجيعها وتسميعها جيدا 

ًسيكون أمره سهال عليك, إىل جانب أنك ستـشعر بعـد ذلـك برغبـة قويـة يف 
التعرف عىل املعلومات التي تشملها العناوين, وبـذلك يـزداد محاسـك وقـوة 

 .تركيزك ورغبتك يف احلفظ
RM ًميعها جيدا مع مراجعة العناوين الكبرية السابقةحفظ العناوين األصغر وتس. 
SM  ًقراءة الدرس قراءة إمجالية ورسيعة, هذه القراءة الرسيعة تفيد كثريا يف رسعـة

ًفهم املوضوع عند الرجوع إىل قراءته تفصيال ودراسته بإمعان, كام تفيد رسعـة 
 .احلفظ والقدرة عىل الرتكيز والتغلب عىل الرسحان

TM بدراسة الرسوم التوضيحية والتعرف عليها جيـدا أثنـاء القـراءة ًاالهتامم كثريا ً



  

  

 

RRX

@
אאאא

 .اإلمجالية الرسيعة
UM قراءة ملخص الدرس. 

WאאאW 
كيف حتفظ? إن القراءة اإلمجالية للدرس ساعدتك عىل اإلملام به وربط أجزائه إال 

 :تباع اآليتاأنه عند القراءة للحفظ جيب 
QM ًسية يف الدرس, وضع خطا حتتها وكرر قراءهتا بحيـث تعرف عىل النقاط األسا

 .تكون مرتبطة بباقي املوضوع
RM  ًفهم القوانني والقواعد واملعـادالت والنظريـات, ومـا شـابه, فهـام جيـدا ثـم ً

 .حفظها عن ظهر قلب
SM حفظ الرسوم التوضيحية والتدرب عىل رسمها مع كتابة البيانات عىل الرسم. 
TM ًاما بحيث تستطيع إجابة األسئلة املوضوعية التـي ًالتأكد من فهم الدرس فهام ت

 .توجد عادة يف هناية الدرس
UM حماولة وضع أسئلة عىل أجزاء الدرس والتعرف عىل اإلجابة الصحيحة هلا. 
VM  يف املــواد التــي حتتــاج إىل دراســة طويلــة مفــصلة جيــب جتزئتهــا إىل وحــدات

ط كامـل يف متامسكة, بحيث تكون كل وحدة ذات معنى واضح, وفيهـا ارتبـا
 . باملوضوع األسايسهاهذا إىل جانب ارتباط... أجزائها

WM  ًال تكن جبانا فتفقد ثقتك يف ذاكرتك, احفظ رسيعا وستجد أنك مع التدريب ً
 .تستطيع تذكر مجيع ما حفظته
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XM  عند حماولة احلفظ اجعل فرتات العمل قصرية ومتقطعة, واحفظ املادة بالطريقة
 .التي تر أنك ستستعملها

YM  أن تؤكد لنفسك قبل البدء يف احلفظ أنك مصمم عىل تـسميع مـا حتفـظ, جيب
 .وبذلك تشعر بازدياد قدرتك عىل الرتكيز ورسعة احلفظ

QPM  يف هناية املذاكرة اليومية وقبل النوم مبارشة اسـرتجع حفـظ وتـسميع القـوانني
والقواعد والنظريات التي درستها, فإن الراحة والنوم يساعدان عىل تثبيتهـا يف 

ًلذاكرة تثبيتا جيدا, وتوجد دروس جيب حفظها عن ظهر قلب, وبالرغم مـن ا ً
جيب الفهم واحلفظ عن طريق الفهم وهذا صحيح إال أن هناك بعض : أنه يقال

 .األجزاء املعينة جيب حفظها عن ظهر قلب
ًوبعض الطلبة األذكيـاء يـستطيعون الفهـم رسيعـا, غـري أن طـاقتهم ال تتحمـل 

عن حفظ القرآن ثـم نـسيانه, وكثـري   ولذلك هنى رسول اهللا ,فظاملجهود الالزم للح
من الطلبة األذكياء كان فشلهم يرجع العتامدهم عىل الفهم دون احلفـظ, هـذا بعكـس 
احلال مع بعـض الطلبـة متوسـطي الـذكاء الـذين اسـتطاعوا التفـوق يف االمتحانـات 

ً أدنـى املـواد احتياجـا ًمعتمدين عىل احلفظ كثريا, إىل جانـب الفهـم املحـدود حتـى يف
 .للحفظ مثل الرياضيات

WאWالتسميع هو التأمني عىل املعلومات ضد النسيان . 
ÉîànÛa@òîàçcZ@ @

QM لكن الطالب ,يعتقد كثري من الطلبة أن قراءة الدرس وفهمه وحماولة حفظه تكفي 
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ه التعبـري عندما حياول إجابة أحد األسئلة وخاصة يف االمتحانات فإنه يتعذر عليـ
) إين أفهمهـا(إين أعرفهـا و: ًعن بعض أجزاء السؤال, ويقف حائرا وهـو يقـول

لكنه عندما حياول تذكرها وال يستطيع فإنه يدرك أمهية التسميع وتكـرار احلفـظ 
 .مهام كلفه من وقت

RM  التسميع يكشف لك مواضـع ضـعفك واألخطـاء التـي تقـع فيهـا, وهـو مـرآة
 .لذاكرتك

SM ك يف التعرف عىل النقاط املهمة يف الدرسعملية التسميع تساعد. 
TM التسميع هو الوسيلة القوية لتثبيت املعلومات وزيادة القدرة عىل التذكر. 
UM كثري من الطلبة يفيدهم التسميع كعالج ضد الرسحان وأحالم اليقظة. 

وتتكشف لنا أمهية التسميع من نتائج التجارب التي أجريت عىل جمموعات كثرية 
 :ها يتبني اآليتمن الطلبة, ومن

مما قرأت, وهذا مما يؤكد % ٥٥بعد االنتهاء من القراءة فإنك ال تتذكر أكثر من  −١
 .أن عملية النسيان كانت مستمرة أثناء القراءة

تستمر عملية النسيان, وبعد يوم من القـراءة ال تـستطيع أن تتـذكر أكثـر مـن  −٢
 .مما قرأته% ٢٠إىل % ٢٥

ما بقي يف الذاكرة قليل, ويف هنايـة أسـبوعني ال ًتقل عملية النسيان نسبيا إذ أن  −٣
 .مما قرأته% ١٠تتذكر أكثر من 

وه أون ثم يسمعون ما قـرأًهذه النتائج كانت ختتلف متاما بالنسبة للطلبة الذين يقر
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إذ تبني أن الطالب الذي يقرأ بدون تسميع ينسى بعد يوم واحد كمية تساوي مـا ينـساه 
 .ً يوما٢٦سميع بعد الطالب الذي يستخدم طريقة الت

ÉîànÛa@ÖŠZ@ @
ًختتلف طرق التسميع تبعا ملادة الدراسة, وبالنسبة لطريقة الطالب يف املـذاكرة, إال 
أن أفضل الطرق للتسميع هي الطريقة التي تشبه اسـتخدامك ملـادة الدراسـة يف احليـاة 

ًالعملية أوال ويف االمتحانات ثانيا, وإن كانت أغلب االمتحانات حتريرية , إال أن بعض ً
مواد الدراسة يف املرحلة اجلامعيـة بـصفة خاصـة تعتمـد عـىل االمتحانـات العمليـة أو 

 :الشفوية, وفيام ييل نرشح لك طرق التسميع بمختلف أنواعها
 :وهو أسهل الطرق وأرسعها وحيسن مالحظة اآليت  ðìÐ’Ûa@ÉîànÛaZ  − أ

ًإذا كنت تـسمع إىل نفـسك يكـون مـن املهـم جـدا الرجـوع إىل  −١ الكتـاب يف ُ
 .األجزاء غري املتأكد منها

التسميع مع أحد الزمالء أو مع أي شخص آخر أفضل من التسميع الشفوي  −٢
 .إىل نفسك

التسميع الشفوي إذا حدث يف صورة مناقـشة وحماولـة لـرشح الـدرس فإنـه  −٣
 .ًيكون أفضل جدا

ال حتاول تسميع أجزاء صغرية مفككة من الدرس; ألنك بذلك تفقد القدرة  −٤
 .فهمه وربط أجزائهعىل 

 إن كتابـة الـدرس تكـشف بـصورة دقيقـة عـن ïÜàÈÛa@ðŠíŠznÛa@ÉîànÛaZ@@  − ب
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 .ًاألجزاء التي مل تستطع حفظها جيدا والتي حتتاج إىل عناية وتكرار
وحياول بعض الطلبة إعادة كتابة الدرس كله, وليس هذا هو املقـصود بالتـسميع 

نني والنظريات والقواعد, كذلك العناية التحريري, بل يكفي كتابة النقاط املهمة والقوا
بالرسوم التوضيحية وكتابة البيانات عليها, وهنا جيب التأكد من أن مـا تكتبـه صـحيح 

 .بوذلك بالرجوع إىل الكتا
 :وقبل أن نختم نود أن نقول

ًثبت يقينا أن هناك طالبا يعيشون يف ظروف قاسية ومشاكل اجتامعيـة واقتـصادية  ً
 .وينجحون بتفوق

ًت أيضا يقينا أن هناك طالبا يوفر هلم ذووهم كل أسباب االستذكار ويذللون وثب ً ً
 .هلم كل الصعاب وال ينجحون أو ال يتفوقون

 .فالقضية ذاتية شخصية أكثر منها بيئة خارجية, ولكن علينا األخذ باألسباب
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 السلبيات  اإلجيابيات
 . ضياع الوقت−  . إذكاء التنافس−
 . الثرثرة−  . رضورية أثناء املراجعة قبل االمتحانات−
 . تذكر ما حدث يف املدرسة−  . القضاء عىل الرسحان وعدم الرتكيز−
 . التشتت−  . التسلية−
ـــول واالجتاهـــات واحلـــوافز −  . ال حيب الوحدة−  اخـــتالف املي

الداخلية ومد التفكـري ومـد االسـتجابة 
 .للمعلومة

 
 

 

ÝšÏþbÏ@Õj@bß@óÜÇ@õbäië@ @
 ً أن يذاكر منفردا −١
ًأو اثنان يذاكران موضوعا واحدا وكالمها عـازم عـىل االسـتفادة دون تـضييع  −٢ ً

 .الوقت واملناقشة حول املوضوع
 .أكثر من اثنني مرفوض كمذاكرة, ومقبول ألي يشء آخر −٣

 
 

 آخر نشط وقوي املالحظة ًطالب غري مهتم باملذاكرة أصال
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 ,طفل ينبغي أن تكون حمور تربيتنـا ومعيـار نجاحنـالقد حاولت جتميع صفات لل
فنحاول أن نغرسها فيه منذ صغره ونحققها فيه, وقد وجدت أن الصفات العرش اآلتيـة 

 , عىل كل ما يتمناه كل أب وكـل أم وكـل معلـم أن يتحقـق يف ابنـه–ً تقريبا –تشتمل 
 – قـوي اجلـسم – متني اخللق – مثقف الفكر – صحيح العبادة –سليم العقيدة : وهي

 . قادر عىل الكسب–ونه ؤ منظم يف ش– جماهد لنفسه – حريص عىل وقته –نافع لغريه 
 :وعرضت لكل صفة وسائل لتحقيقها روعي فيها ما ييل

 .الرتكيز عىل اجلانب الواقعي وهو اهلدف األول .١  
  .عرضها يف صورة عنارص بال رشح أو تفصيل .٢  
منها مـا حيفظـه ويطبقـه يف الواقـع, هذه الوسائل منها ما حيفظه الطفل فقط, و .٣  

 . أي أنه وسيلة عملية يف املقام األول,ومنها ما يطبقه دون حفظ له
هذه الوسائل منها ما يرشح ويفصل للطفل ومنها ما يلقن دون رشح, ومنها ما  .٤  

يعود الطفل عليه مرة بعد أخر. 
 .ًالرشح والتوضيح هلذه الوسائل مهم جدا ملن هم فوق السنوات العرش .٥  
السن املالئمة لتنفيذ هـذه الوسـائل مكتوبـة باهلـامش أسـفل الـصفحة, وهـو  .٦  

تقريبي, وينظر هل الطفل يستحق أكثر من ذلك أم ال من حيث البيئة والرتكيز 
 وكل واحد أعـرف برعيتـه ومـا ,لخإ.... والنضج العقيل واملستو االجتامعي
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تـصلح إال مـع  ولكن ليس معنى هذا أن تنفذ وسيلة ما مـع ولـد ال ,يصلحهم
 ولكن التغيري بـاإلحالل , أعوام٧ً عاما فأكثر مع ١٥ أو تنفذ وسيلة لسن ,بنت

 .والتبديل يكون يف الوسائل متقاربة السن فقط
üëc@Zñ†îÔÈÛa@áîÜ@ @

 :وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم بام ييل
 اليـوم – الرسـل – الكتـب – املالئكـة –اهللا (حتفيظ الطفل أركـان اإليـامن  −١

 بالطريقة اآلتية وبال زيادة وال نقصان وال تفصيل)  القدر–اآلخر 
אF١E 

 .واحد ال رشيك له -
 .مل يلد ومل يولد -
 .ال يشبهه أحد -
 .الكل حيتاج إليه -
 .يرانا وال يراه إال املؤمنون يف اجلنة -
 .خالقنا ورازقنا, وحميينا ومميتنا -
 .ندعوه وال ندعو غريه -
 .رمحته واسعة وعقابه شديد -
 .خيفى عليه يشءال  -
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 .حيب املؤمن الطائع ويدخله اجلنة -
 .يبغض الكافر والعايص ويدخله النار -
 .هو النافع والضار -
 .طاعته واجبة بإخالص له وحده -
 .ال طاعة ملخلوق يف معصيته -
 .نتفكر يف خملوقاته وال نتفكر فيه -
 .ال واسطة بينه وبني أحد -

אF١E 
 من خملوقات اهللا املطهرين املقربني -
 .خلقوا من نور وهلم أجنحة وتتشكل باألشكال احلسنة -
 ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون -
 ال يأكلون وال يرشبون وال ينامون وال يتزوجون -
 يعبدون اهللا ويسبحونه بالليل والنهار وال يتعبون -
 يروننا وال نراهم -
 عددهم كثري ال يعلمه إال اهللا -
 ,كع إىل يوم القيامة والساجد إىل يوم القيامة ومنهم الرا,منهم من حيمل العرش -

 ومنهم من يقـذف , ومنهم احلفظة حيفظون املؤمنني,رشلومنهم الكتبة للخري وا
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 ومنهم مالئكة الرمحة ومالئكة العـذاب, ومـنهم ,الشياطني بالشهب يف السامء
 ومنهم الذين يقفون عىل باب ,الذين حيرضون جمالس الذكر فيحفون الذاكرين

د قبل صالة اجلمعة يكتبون األول فالثاين ثم الذي يليـه, ومـنهم جربيـل املسج
 ,رئيسهم وهو أمني السامء ورسول اهللا إىل األنبياء والذي نزل بـالقرآن الكـريم

 ومـنهم , ومنهم إرسافيل الذي ينفخ يف البوق يـوم القيامـة,ومنهم ملك املوت
ري ويـسأالن  ومـنهم منكـر ونكـ,رضوان حارس اجلنة ومالـك حـارس النـار
 .األموات يف القبور عن رهبم ودينهم ونبيهم

אF١E 
 .أنزل اهللا الكتب الساموية بالوحي عىل رسله ليبلغوا عنه رشعه ودينه -
أنزل اهللا الزبور عىل داود والتوراة عىل موسى واإلنجيـل عـىل عيـسى والقـرآن  -

 .عىل حممد 
 .قرآنحرف الناس وغريوا الكتب الساموية التي نزلت قبل ال -
 .القرآن الكريم آخر الكتب الساموية وأعظمها -
 .حفظ اهللا القرآن الكريم من التحريف والتغيري -
 .ًالقرآن الكريم كالم اهللا وليس خملوقا -
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אF١E 
 .أرسل اهللا الرسل واألنبياء لدعوة الناس إىل توحيد اهللا وعبادته -
 .أرسل اهللا الرسل واألنبياء يف أزمان خمتلفة وأماكن متعددة -
ًأرسل اهللا الرسل واألنبياء رجاال من أطهر الرجال وأرشفهم نـسبا وأحـسنهم  - ً

 .ًخلقا
 .الرسل واألنبياء يأكلون ويرشبون ويمرضون ويصحون, وحييون ويموتون -
 . إليه ويؤمر بالتبليغ, والنبي يوحى إليه ولكن ال يؤمر بالتبليغىالرسول يوح -
 .٢٥ ذكر منهم يف القرآن ٣١٣الرسل عددهم  -
 . نبي١٢٠٠٠٠نبياء عددهم األ -
عـصا موسـى : أيد اهللا الرسل باملعجزات اخلارقة للعادة ليصدقهم الناس مثـل -

التي حتولت إىل حية, وناقة صالح التي خرجت من بطن اجلبل, وإبراهيم الذي 
 املرىض وحييـي املـوتى ي وعيسى الذي كان يشف,ً يف النار وخرج منها حيايلقُأ

يم وتسبيح احلىص وانشقاق القمـر وغريهـا لرسـول اهللا بإذن اهللا, والقرآن الكر
 .حممد 

 .مجيع الرسل مسلمون واإليامن هبم واجب -
 .الرسل واألنبياء معصومون من املعايص والذنوب -
 .حرم اهللا عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء فال تبىل -
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  أرسـله إىل ًأرسل اهللا كل نبي ورسول إىل قومه خاصـة إال الرسـول حممـدا  -
 .الناس عامة

 وسـوف ,رفع إىل الـسامء ومل يمـت) عليه السالم(كل األنبياء ماتوا إال عيسى  -
 .ينزل قبل يوم القيامة ويموت ويدفن يف األرض

 .أول الرسل آدم وأبو الرسل إبراهيم وخاتم املرسلني حممد  -
 . حممد– عيسى – موسى – إبراهيم –نوح : أولو العزم من الرسل -

אאF١E 
 نور – ضيق أو اتساع – ضمه – عذاب أو نعيم –سؤال : يامن بام يف القرب مناإل
 .أو ظالم

 .اإليامن بالبعث بعد املوت للحساب ثم للثواب أو العقاب -
- ظهور – خروج الدابة –طلوع الشمس من املغرب : من عالمات الساعة الكرب 

 . قتال اليهود– نزول عيسى – خروج الدجال –املهدي 
 تزيني املـساجد وعـدم –زيادة النساء عىل الرجال :  الساعة الصغرمن عالمات -

 . تلد اخلادمة سيدهتا–الصالة فيها 
 القارعـة – الواقعـة – الطامة – احلاقة – الساعة – القيامة  :من أسامء اليوم اآلخر -

 . الغاشية–
يوم القيامة ينفخ إرسافيل يف البوق فيخرج الناس من قبـورهم مـرسعني للحـرش  -

 .ة عراةحفا
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ينصب ميزان األعامل يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فيـدخل اجلنـة ومـن خفـت  -
 .موازينه يدخل النار

تلقى صحف األعامل يوم القيامة فيأخذ الطائع كتابه بيمينه ويدخل اجلنة ويأخـذ  -
 .العايص كتابه بشامله ويدخل النار

ًعـدها أبـدا ويـشفع من هنر الكوثر رشبة ال يظمأون باملؤمنني   يسقى الرسول  -
 .فيهم

فمـنهم مـن يمـر عليـه كـالربق , يمر الناس عىل الرصاط املنصوب فـوق جهـنم -
ً ومنهم من يمر عليه حبـوا ومـنهم , ومنهم من يمر عليه كراكب اخليل,اخلاطف

 .من يسقط يف جهنم, كل حسب أعامله
 وكـل حـسب , فيغـرق بعـض النـاس يف عـرقهم,تقرتب الشمس من الرؤوس -

 .أعامله
 واألغنيـاء يـشتد , ومـن نـوقش احلـساب عـذب,سب اهللا الناس عىل أعامهلمحيا -

 .عليهم احلساب أكثر من الفقراء
 .يقف املتحابون  يف اهللا عىل منابر من نور -
 وكل مـن , كل شاب نشأ يف عبادة اهللا–ٍ وال ظل يومئذ إال ظله –يظل اهللا يف ظله  -

ً وكل من ذكـر اهللا خاليـا ,هتصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شامله ما أنفقت يمين
 ,إين أخـاف اهللا:  وكل من دعته امرأة ذات منـصب ومجـال فقـال,ففاضت عيناه

 , وكل رجلني حتابا يف اهللا اجتمعا عىل طاعته وتفرقا عىل طاعته,وكل حاكم عادل
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 .ًوكل من  كان قلبه معلقا باملساجد وحيب دخوهلا
ري أو رش باسم من فعل ذلك ٍ يومئذ بكل ما فعل عىل ظهرها من خحتدث األرض -

 .اخلري أو الرش
 .تشهد األلسنة واأليدي واألرجل واألعني عىل أصحاهبا -
 .ًأحسن املؤمنني أخالقا يقرتب من رسول اهللا  -
 .يشفع الشهيد لسبعني من أهله -
 .ًفظ القرآن يلبس والداه تاجاحيالذي  -
ام الـذي كـان تأيت سورتا البقرة وآل عمران كأهنام غاممتان حتاجـان عـن صـاحبه -

 .حيفظهام ويكثر تالوهتام والعمل بام فيهام
 وهم الذين كـانوا ال يرقـون ,ًيدخل اجلنة سبعون ألفا من غري حساب وال عذاب -

 .وعىل رهبم يتوكلون) يتشاءمون(وال يسرتقون وال يتطريون 
 .يدخل الصائمون من باب الريان -
 .ني طائعثم كل فقري طائع ثم كل غ أول من يدخل اجلنة الرسول  -
 .وا فيها وال تكلمونأاخس: يطلب العصاة أهل النار من اهللا التخفيف, فيقول هلم -

אF١E 
 . واجب عىل كل مسلم– خريه ورشه –اإليامن بالقدر  -
ًعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش لكم - ً. 
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 .ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك -
 .تمع كل الناس عىل نفع إنسان أو رضه ما نفعوه وال رضوه إال بإذن اهللالو اج -
  . هذاّقدر عيل: املسلم يعمل ويتوكل عىل اهللا وال جيلس ويتواكل ويقول -
 .الدعاء يرد البالء -
 .لو فعلت كذا كان كذا:  وال تقل,قدر اهللا وما شاء فعل: إذا أصابك يشء قل -
ًن قدرا, فـال يقـول بالـصدفة إال الكفـار رأيت فالن صدفة بل رأيت فال: ال تقل -

 .الشيوعيون
٢٢٢−  ß@l…þa@âaŒnÛaÉÞý@åß@a@IQHZQQ@ @

 . عز من قائل– عز وجل –سبحانه وتعاىل  :تعظيمه كلام ذكر بقول -
 .اإلكثار من ذكر ال إله إال اهللا -
 . يف بداية كل عملذكر اسم اهللا -
 .محده عىل النعامء والرضاء -
 –الشمس ( من آياته أو عند الطعام وعند النظر يف الطبيعة تسبيحه عند ظهور آية -

 .....) السامء– النجوم –القمر 
 .ًاالستعاذة به من الشيطان الرجيم كثريا -
 ســـبحان اهللا – ال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا –ال إلـــه إال اهللا (ًذكـــره كثـــريا  -

 ).لخإ....وبحمده
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 .جابة وعدم استعجال اإلهاإلكثار من الدعاء واإلحلاح في -
 .ًاإلكثار من تالوة القرآن وحفظه ومحل املصحف دائام -
 .حفظ أسامئه احلسنى -
 .استغفاره والتعجيل بالتوبة واإلنابة إليه -
 .عدم سب الدين للكفار حتى ال يسبوا اهللا -
 .طلب رمحته واخلوف من عقابه -
نـصيب (وال الـدين وال النـصيب )  زمـن أغـرب–سنة سوداء (عدم سب الدهر  -

 .)أسود
 .رؤيته يف اجلنةطلب  -
التفكر يف نعمه وخلقه خاصة عند الرشوق والغروب وعىل البحر وفوق األماكن  -

 .املرتفعة وعند الطعام وعند النظر يف السامء
 . بعد العودة– إن شاء اهللا –درس أ:لتقديم مشيئته يف كل عم -
فـاهللا فـاطر الـساموات أنـا مفطـر, :  ولكـن قـل, أنا فاطر− بعد الصيام −تقل ال -

 .ألرضوا
 : وعدم لبس أو رشاء مـا حيمـل شـعاراهتم مثـل−خاصة اليهود  −كره أعداء اهللا -

 أو صور العـب أو ممثـل مثـل مايكـل جاكـسون أو األمريكيفانلة عليها العلم 
 .العب مثل مارادونا

 .دعاؤه وحده وعدم دعاء أحد غريه ولو كان أحد األنبياء أو الصاحلني -
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ًال جدايكون إال قلي  وال,احللف به وحده -  يشء ي أو عدم احللف بمخلوق أو بـأ,ً
 .ي احلرام من دينّعيل: كالكعبة واألمانة ورمحة بابا وماما أو غريمها أو يقول,آخر

٣٣− @bà×@†î’äÛa@ÕíŠ@åÇ@æb¹⁄a@æb×‰c@ÅÐyïÜíZQQ@ @

א 
ـــــيال ـــــق النخ ـــــن خل ــــــــــيال?      م ــــــــــه الظل  وظل

 

 مــــــن فــــــتح األزهــــــار
 

ــــــــــثامر?  ــــــــــضج ال  وأن
 

 مـــــن علـــــم األطيـــــارا 
 

  األشــــــــجار?أن تعــــــــتيل 
 

ـــــــــل والنهـــــــــار?    وخلـــــــــق األقــــــــــامر  واللي
 

 ال اهللاإله  إال
א 

ـــــــفياء ـــــــك أص  إن املالئ
 

ـــــــــك أتقيـــــــــاء   إن املالئ
 

ـــسني ـــور ال ـــن الن ـــوا م  خلق
 

ــــاء  ــــني وم ــــن ط ــــيس م  ول
 

ـــــــرون ـــــــك ذاك  إن املالئ
 

ــــــــدون  ــــــــك عاب  إن املالئ
 

ــرش ــه الع ــن إل ــر م  ولكــل أم
 

ـــــــــــائعون  ـــــــــــا ط  ًدوم
 

א 
ـــد  ـــاالتكباحلم ـــت رس  ختم

 

 أنزلـــت صـــحائف مرضـــاتك 
 

ـــــبحانك ـــــبحانك ريب س  س
 

ــــــك  ــــــا قرآن ــــــت علين  أنزل
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ـــــبحانك ـــــبحانك ريب س  س
 

ـــــسان  ـــــك لإلن  علمـــــت بيان
 

א 
ــــــــــم ــــــــــاء كله  األنبي

 

ـــــــــــم   نحـــــــــــبهم نجله
 

ـــــــضلهم ـــــــل دام ف  والرس
 

ـــــــم  ـــــــى ظله  يف األرض يبق
 

 نــــــــــداؤهم موحــــــــــد
 

ــــــــــدوا  ــــــــــوا ووح  وآمن
 

ـــــــدوا ـــــــلحوا وأرش  وأص
 

ــــــــــــم   ــــــــــــورهب  دهلمي
 

ـــــــــتأ ـــــــــاهنم تفاوت  زم
 

 آيـــــــــــاهتم تباينـــــــــــت 
 

 أهــــــــدافهم تفاوتــــــــت
 

ــــــــــبيلهم  ــــــــــد س  واهل
 

ــــــــوا ــــــــاملعجزات أنزل  ب
 

ــــــــــلوا  ــــــــــات أرس  بالبين
 

ـــــــــوا ـــــــــوا وحلل  وحرم
 

ــــــم  ــــــد هل ــــــوحي مرش  وال
 

ــــــاد ــــــداة للعب ــــــم اهل  ه
 

 وقـــــــــدوة إىل الرشـــــــــاد 
 

ــــــــاد ــــــــادين اجله  ويف مي
 

ــــــــــذهلم   عطــــــــــاؤهم وب
 

אא 
ـــــــــت أن اآلخـــــــــرة  آمن

 

ــــــــة  ــــــــد يومــــــــا آتي  ًالب
 

ـــــق حـــــارضة  كـــــل اخلالئ
 

 كـــــــل الـــــــرسائر باديـــــــة 
 

 أهـــــل الـــــسعادة أدخلـــــوا
 

 جنــــــات عــــــدن عاليــــــة 
 

ــــــة  أهـــــل الـــــشقاوة ضـــــمهم ــــــر اجلحــــــيم احلامي  قع
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א 
ــــــدر ــــــا إن الق ــــــا مؤمن  ًي

 

 يـــــــأيت بـــــــه رب البـــــــرش 
 

ــــدر ــــو الق ــــتيل حل ــــد يب  ق
 

ـــكر  ـــن ش ـــا م ـــه ي ـــجد ل  فاس
 

ــــــدر ــــــر الق ــــــتىل م  أو تب
 

ـــــــر  ـــــــه رب أم ـــــــلم ل  س
 

٤− @pbîjîÌÛa@åßå¦a@bç…ìuìi@åßûã@Ûa@ZáçëZ 
 . خملوقون من نار−
 . يرون اإلنسان وال يراهم−
 .شكال املختلفة كاحليوانات خاصة القطط والكالب يتشكلون باأل−
 . }Iv u t s rH }õbäÛa@ZWV ًأقوياء جسام ولكن كيدهم ضعيف −
 .ًويتزوجون ويتناسلون ويصومون كاإلنسان متامان يأكلون ويرشبون وينامو −
 . واحلاممات وأماكن النجاساتيف أماكن القاممةيعيشون  −
منهم خنزب الذي يوسوس للمسلم يف الصالة, ومنهم الوهلان الذي يوسوس  −

 من ال يصىل الفجر, ومنهم من يقول ن ومنهم الذي يتبول يف أذ,لإلنسان عند الوضوء
ال مبيت لكم  «:بل العشاء اهللا قيًملن يدخل بيته ليال ويذكر اهللا ويسلم عىل أهله ويسم

أدركتم املبيت والعشاء, ومنهم القرين الذي يالزم اإلنسان وال  : وإال قال»وال عشاء
إبليس الذي عىص اهللا وتكرب عن السجود آلدم  :ومنهم الرئيس يفارقه إال عند املوت,

 يتربأ دم, ويوم القيامةآ ي وأقسم بعزة اهللا ليغوين بن,فطرد من رمحة اهللا , أيب البرش
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I a:وخيطب يف جهنم, }IÑ Ð Ï Î ÍH}ñ†öb½a@ZRX: منهم ويقول

 p o n m l k j i h g f e d c b
 ~ } | { z y x w v u t s r q
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

®H}áîçaŠig@ZRR{. 
 
 
 

١−א 
الثانيـة ً, فـرأ صـبيا مل يتجـاوز الصاحلني األغنياء املسجد ليصيلمن دخل رجل 

عرشة من عمره وهو يف خشوع, فلام فرغ اقرتب الرجل وسأله عن أبيه فأخربه أنه يتـيم 
إذا جعت ? قال أتطعمني : , فقال له الصبيًا فعرض عليه الرجل أن يكون له أب,األبوين
 : فقـال الـصبي,نعـم :جـلرأتـسقينى إذا عطـشت?قال ال : قال الـصبي,نعم :الرجل

 إذا مـت? فتعجـب يأو حتيينـ:  قـال الـصبي,نعـم :لرجـلأتكسوين إذا عريت? فقال ا
للـذي خلقنـي ويرزقنـي  −إذن –فـاتركني  :ال سبيل إليه, فقال الغـالم :الرجل وقال

 .ويميتني وحييني
 .من توكل عىل اهللا كفاه يا بني,: فقال الرجل

٥− @@…Š@@@@@@ñ†îÔÈÛaë@æb¹⁄a@æb×‰di@ò•b¨a@pbíbØ§aë@—–ÔÛaë@sí…byþaL@

@@@@@@òîj–Ûaë@æbàÜÌÛa@åß@bbİic@æb×@ìÛ@aˆjyë[@@@@@åçˆÛa@åß@óäÈ½a@lÔîÛ@
ÝÐİÛa@âbànçbi@óÄznÛëL—–ÔÛa@êˆç@åßë@Lbèjyb–i@éj’nÛa@ÞëbzîÏ@Z 
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٢− א 
 سـأله  فلام,ًمر رجل عىل أطفال يلعبون إال واحدا قد اعتزل اللعب وجلس وحده

فقـال . ًولكنـك مـا زلـت صـغريا: فقـال الرجـل! أللعب خلقنا? : قال الغالم,الرجل
ولكني تأملت أمي وهي توقد النار فوجدهتا تبدأ بصغار احلطب, فأخشى . نعم :الغالم

 .أن أكون من صغار احلطب التي توقد هبم جهنم
٣− אאאא 

ً سمع مالك بن دينار غالما صغريا ي يا من ترزق النملة السمراء عـىل : دعو ويقولً
الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء, إين ملا أنزلت إىل من خري فقـري, فـأتى لـه مالـك بـامل 

ى بـك َأتـ :إن احتجت إىل يشء فأنا موجود يف مكان كذا وكذا, فقال له الغالم: وقال له
 .اآلن وسيأيت بك بعد ذلك

٤−א 
ً فأمرهم أن يذبحوا طريا يف مكـان ال ,م أطفاله مراقبة اهللا أنه موجودأراد معلم أن يعل

 !ما ذهبت إىل مكان إال وجدت فيه اهللا يراين:  أجاب,ًيراهم فيه أحد ففعلوا إال واحدا
٥− אא 

حد الليايل لالطمئنـان عـىل الرعيـة, إكان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يمر يف 
ائعة اللبن تأمر ابنتها بأن حترض املاء وتضعه عـىل اللـبن ليزيـد, فلـام فإذا به يسمع األم ب

إن كان عمر ال يرانـا فـإن رب «فقالت االبنة , »إن عمر ال يرانا « قالت هلا أمها,رفضت
 .فزوجها عمر البنه, »العاملني يرانا



  

  

 

RUR

@
אאאא

٦−  
املـرشك بـاهللا, ًوكان عبدا عند أمية بن خلـف    اإليامن باهللا,ّقويكان بالل احلبيش 

فلام أسلم وعرف هذا املرشك بإسالمه حاول أن يبعده عن دينـه وإيامنـه ولكنـه مل يفلـح 
ًفكان يأخذ سيدنا بالل إىل الصحراء يف وقت الظهرية ويضعه جمردا من ثيابه عىل رملهـا 

ً ويضع فوقه حجرا ضخام, فإذا بالل,يف شمسها املحرقة ًيزداد إيامنا ومتسكا بربـه  ÷ ً ً
 .IQH÷شرتاه أبو بكر الصديقا حتى ,ٌأحد أحد: ه ويقولودين
٦٦٦−@åß@éäß@Òì¨aë@@˜ý⁄a@óÜÇ@ÝÐİÛa@kí‰†m@ÞýIRHZMQQ@ @

 . الصوم−
 . صالة الفجر−
ً يعرتف مثال أثناء لعـب الكـرة بـأن , االعرتاف باخلطأ إن مل يكن قد رآه أحد−

 .الكرة قد ملست يده ومل يره احلكم
٧٧− אWא–א–א–٧

א–אא–אא–אא–א–אא٧
–אאKKK 

 .ISH يف كونه وتعاىللق سبحانهاوذلك ملعرفة قدرة وإبداع اخل
                                                                 

I(QpaìäŠ’ÇÝjÓÝÐİÜÛóØ¤ücïÌjäíbç‰b—–ÔÛaêˆçómûmïØÛN 

I(RVŠr×dÏpaìäN 

I(SåßŠr×cQRòäN 
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٨٨− אאאא٨
אIQHZ 

 . اإلعجاز العلمي يف القرآن−
 . اإلعجاز الطبي يف القرآن−
 . جسم اإلنسان−
 . عامل احليوان−
٩٩− אאאאאא٩

אIRHZ      
 . اإلنسان كيف ير ويسمع ويتكلم وحيس ويتحرك وهيضم ويتنفس وينام−
 – التـنفس – اخلاليـا – املـخ – الكلية – الدم – املعدة –القلب :  جسم اإلنسان−

 .اإلخراج
 . والدته– نموه – نومه – تنفسه – حركته –أكله :  اجلنني−
١٠١٠−אאISHW١٠٠ 

 . الرحالت الليلية يف احلقول واألماكن املرتفعة خاصة يف الليايل القمرية−
 .ايف أو النيل الرحالت البحرية باملص−
 . وقت الرشوق ووقت الغروب−
 . فوق األماكن املرتفعة−

                                                                 

I(QåßŠr×cQRòäN 

I(RåßŠr×cQRòäN 

I(SåßŠr×cQRòäN  
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 . عند رؤية يشء عجيب كزهرة يف الصحراء−
 . الطعام والثامر−
 . تغميض العينني أو سد األذنني أو األنف بعض الوقت إلدراك أمهية نعم اهللا−
 الربتقـال من زين السامء بالنجوم? من لون األزهار وعطرها ? من حىل:  األسئلة−

ًالسكري وجعل الربتقال البلدي خمتلفا عنه? من ملح البحار وعذب األهنار? من 
محر البطيخ وصفر املـانجو وبـيض املـوز ? مـن علـم الطـري الطـريان والـسمك 
السباحة? من وضع السم يف فم الثعبان? من جعل احلامر يميش عىل أربع واحلـامم 

 عىل رجلني والثعبان عىل بطنه?
١١١١− אאאאאIQH. 

 

١٢١٢− אAא«IRH. 
 

١٣١٣− א–אא–Fא١١
١١אEא

ISHK 
 

١٤١٤− אא١١
،א١١

ITH. 
 

                                                                 

IQHåßÝÓcîÛQUòäN 

IRHŽíaœÌipýaëÑz–ÛañõaŠÓk¯ëñõaŠÔÛaáÜÈmðˆÛaÝÐİÛaÙÛ‡ÒŠÈéäåÇŠÄäÛN 

ISHQPŠr×dÏpaìäN 

ITHQPŠr×dÏpaìäN 
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١٥١٥− אאWאא٥
אאIQH. 

 

١٦١٦− אאא٥
א،א٥

אא،אW٥א
אאאא٥،א

IRH. 
 

١٧١٧− אאאאISHW١١ 
 

 . سب الريح واملطر والديك والدنيا−
 .فكأنه يسب اهللا)  يوم أسود–زمن أغرب ( سب الدهر −
 .) اهللا يلعنك–يا ملعون ( اللعن وهو الطرد من رمحة اهللا −
 .)يا كافر( التكفري للمسلم −
زنوبـة وخدوجـة وعيوشـة ألهنـا إهانـة ألطهـر نـساء العـاملني, أبنـاء  : شبشب−

 .عائشة وخدجيةزينب و وزوجات النبي 
 .اعتمدت عىل اهللا ثم عليك, وهكذا:  اعتمدت عىل اهللا وعليك, والصواب−
 . فهذا سوء ظن باهللا وعدم صربملاذا حيدث معي هذا, −

                                                                 

IQHQPŠr×dÏpaìäN 

IRHQPŠr×dÏpaìäN 

ISHåßVbèîÛgéjäîÏÙÛ‡åßŠÌ•þaÝÐİÛabbÓa‡gügŠr×dÏpaìäN 
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 .يدي احللق ليل بال ودان, فاهللا عادل ويعلم كيف يقسم أرزاقه −
 . ال يرحم وال خييل رمحة ربنا تنزل, فرمحة اهللا ال يمنعها أحد−
 . فهذا تواكل وكل يشء بقدر,اط حظ وال فدان شطارة قري−
َاللهـم أحينـي إذا كانـت احليـاة خـريا ً يل :  اديني عمر وارميني البحر, والصواب−

 .ًوتوفني إذا كانت الوفاة خريا يل
 .رت األحزان, وفيه عدم رضا بقضاء اهللاث جيت أتاجر يف احلنة ك−
 عليه, وهذه تفرقة بني نبي يصيل وكل من له , موسى نبي وعيسى نبي وحممد نبي−

 . وهم مرسلون باحلق من عند ربنا, فنحن نؤمن بأن كل األنبياء لنا,األنبياء
 .)عندما حيلف( عيل احلرام من ديني −

bîãbq@Zñ…bjÈÛa@|îz•@ @
 :وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم بام ييل     
 فـإذا بلـغ ,بعة وذلك قبل سن الـسا,الوضوء أمامه واصطحابه للمسجد ليقلد .١

 . فإذا بلغ العارشة يرضب حتى يصيل,السابعة يؤمر بالصالة فقط بدون رضب
 

يكون بطريقة عملية بال بيان للفـرق بـني : الوضوء والصالة حتى سن العارشة .٢
 . ثم يبدأ بعد ذلك يف معرفة فرائض وسنن الوضوء والصالة,الفرض والسنة

 

 .الفائز فيهم من يعرف هذا اخلطأاختيار أحد األبناء لعمل خطأ يف الصالة و .٣
 

 :تعظيم العبادات خاصة الصالة يف نفوس األطفال عن طريق . ٤
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 .املواظبة عليها -
 .االستعداد هلا قبل وقتها -
 . هلاماالستيقاظ من النو -
 .اآلذان: التوقف عن األعامل والكالم بسببها مثل -
 .تنفيذ آداهبا -
 .عدم اإلرساع يف تأديتها -
   ٥:IQHصالةال أن الطفل يتعلم  −٥ ٥
 .صلة بني العبد وربه -
ًمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة - ً. 
 .عمود اإلسالم, من أقامها أقامه, ومن هدمها فال دين له -
 . عليها اإلسالم مع الشهادتني واحلج والصوم والزكاةينُب -
, وإن أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة, فإذا صـلحت فقـد أفلـح وأنجـح -

 . نقصت فقد خاب وخرس
 صـلح سـائر عملـه وإذا تأول ما حياسب عليه العبد يوم القيامـة فـإذا صـلح -

 .فسدت فسد سائر عمله
من شغل عنها بملكه حرش مع فرعون, ومـن شـغل عنهـا بوزارتـه حـرش مـع  -

هامان, ومن شغل عنها بامله حرش مع قارون, ومن شغل عنها بتجارتـه حـرش 
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 . النارمع أيب خلف, وكلهم يف
ًكانت عىل املؤمنني كتابا موقوتا - ً. 
 .أداؤها عىل وقتها أحب األعامل إىل اهللا -
 .ًأكثر العبادات ذكرا يف القرآن الكريم -
 .تنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي -
 . ومن أراد أن يكلمه ربه فليقرأ القرآن,من أراد أن يتكلم مع ربه فليصل -
 .عبادة كل األنبياء واألمم السابقة -
 .)ليلة اإلرساء واملعراج(بادة الوحيدة التي فرضت يف السامء الع -
 .العبادة الوحيدة التي فرضت بمكة قبل اهلجرة -
 مروهم بالصالة , وال يؤمر بغريها من العبادات,يؤمر هبا الصبي ويرضب عليها -

 .يف سبع وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش
بخالف احلج والصيام للصحيح وللمريض وللمسافر وللمقيم وللغني وللفقري  -

 .والزكاة
 .أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد -
 .الدعاء عقب الصالة ال يرد -
 .مع أهنم يف الدرك األسفل من النار مل يرتكها املنافقون عىل عهد رسول اهللا  -
 .من ترك صالة العرص حيبط عمله -
نعـوا  فكيـف لـو م,قاتل الصديق أبو بكر مانعي الزكاة وهـي الفريـضة الثانيـة -
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 .الصالة وهي الفريضة األوىل
الحـظ ألحـد يف : ًوجرحـه ينـزف دمـا, قـال ÷ملا طعن عمر بن اخلطـاب  -

 .اإلسالم أضاع الصالة
 .من صفات املجرمني أهنم كانوا إذا قيل هلم اركعوا ال يركعون -
 Iñ ð ï î íì ë ê é è  Hسبب عذاب وهلكة املجـرمني  -

}ŠqŞ†½a@ZTR@M@TS{. 
 .يوم القيامة للسجود فال يستطيعونيدعى تاركو الصالة  -
 وال ,ً فقد كفر, ويستتاب فإن صـىل قبـل منـه وإال قتـل حـدا بالكليةمن تركها -

 . عليه وال يدفن يف مقابر املسلمنيَّصيلُي
 .ًمن تركها متعمدا تربأ منه ذمة اهللا وحفظه -
I k j ih g f ,الويل واهلالك ملن أخرهـا عـن وقتهـا -

m lH   }æìÇb½a@ZT@M@U{ كيف بمن تركهاف. 
ًمن مجع بني صالتني من غري عذر فقد أتى بابا عظيام من أبواب الكبائر - ً. 

 ًيــــــا تاركــــــا لــــــصالته
 

ـــــــشتكي   إن الـــــــصالة لت
 

ــــــــول يف أوقاهتــــــــا  وتق
 

 اهللا يلعــــــــن تــــــــاركي 
 

    .عبادة أبدان وطهارة أردان وهتذيب وجدان -
 .الصالة الصالة وما ملكت أيامنكم آخر وصية لرسول اهللا  -
 .ن عىل كل العبادات واستعينوا بالصرب والصالةعو -
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I ¸ ¶ µ ´ ³عبادة األنبياء والرسـل فقـد دعـا إبـراهيم  -

º ¹H   }áîçaŠig@ZTP{@ــد ــامعيلحوامت ^ _ ` I a  اهللا إس

bH}@áíŠß@ZUU{ وخاطب موسـى , :IQ P OH}@é@Z

QT{  ــسى ــريم أم عي ــة م ــادت املالئك � ¡ ¢ £ (I(, ون

¦ ¥ ¤H}@@æaŠàÇ@Þe@ZTS{ل عيـسى, وقا :I d c b

l k j i h g f eH}@áíŠß@ZSQ{ . ـــال وق
, }I| { z y x w vH }…ìç@ZXW: الكفار لشعيب

 . }: I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H}@é@ZQSRوخاطب اهللا نبينا 
كل ذبيحتنا فذلكم املسلم الـذي لـه ذمـة اهللا أمن صىل صالتنا واستقبل قبلتنا و -

 .وذمة رسوله
ك التكبرية األوىل كتب له براءتـان, بـراءة ًمن صىل هللا أربعني يوما يف مجاعة يدر -

 .من النار وبراءة من النفاق
 .ًمن صىل تشبه باملالئكة والصافات صفا -
ــات - ــشبه بالكائن ــىل ت ــن ص £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ¬ « ª: م

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®H   }‰ìäÛa@ZTQ{. 
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من السبعة الذين يظلهـم اهللا يف ظلـه يـوم ال ظـل إال ظلـه, رجـل قلبـه معلـق  -
 .دباملساج

I W V U T S R Qتــرك الــصالة مــن كيــد الــشيطان و -

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X   H
}ñ†öb½a@ZYQ{. 

 .الصلوات اخلمس كفارة ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر -
 .أعني عىل نفسك بكثرة السجود: من سأل رسول اهللا أن يرافقه يف اجلنة قال له -
 . من ذنبهمن توضأ كام أمر وصىل كام أمر غفر له ما تقدم -
 .كل سجدة يرفع اهللا صاحبها هبا درجة وحيط عنه هبا خطيئة -
 بذنوبه كلها فوضعت عىل رأسه وعاتقيه فكلام ركع أو يتُإن العبد إذا قام يصيل أ -

 .سجد تساقطت عنه
ــنعم  - ــشكر ال ــصالة ل    I| { z y x w vHال

}ŠqìØÛa@ZQ@M@R{. 
وف القمـر وعنـد الصالة عند احلاجة واالستخارة وعند كسوف الشمس وخس -

 ).طلب املطر(االستسقاء 
من خرج إىل املسجد فتوضأ كان عىل اهللا إن عاش رزق وكفى وإن مات أدخلـه  -

 اهللا اجلنة
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 ولن يدخل أحد اجلنة إال برمحة – أي مطرود من رمحة اهللا –تارك الصالة ملعون  -
 .اهللا

 آخر ما يرفع من األرض قبل يوم القيامة الصالة -
التـي ) ذنـوبكم( عند كل صالة يا بني آدم قوموا إىل نـريانكم ًإن هللا ملكا ينادي -

 .أوقدمتوها فأطفئوها
ًيف منامــه رجــال أخذتــه مالئكــة العــذاب فجاءتــه صــالته  رأ رســول اهللا  -

 .فاستنقذته من بني أيدهيم
 من حافظ عىل أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده حرم اهللا حلمه عىل النار -
 . صالة الفجر وصالة العشاءأثقل صالة عىل املنافقني -
 .من صىل صالة الصبح فهو يف ذمة اهللا -
وقبـل غروهبـا ) الـصبح(لن يـدخل النـار أحـد صـىل قبـل طلـوع الـشمس  - 

 ).العرص(
- I s r q p o n m l k j i h

z y x w v u tH   }õbäÛa@ZQTR{. 
ظـار  إىل املساجد وانتايمحو اهللا اخلطايا بإسباغ الوضوء عىل املكاره وكثرة اخلط -

 .الصالة بعد الصالة
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ـــال ـــنع الرج ـــن ص ـــد م  الب
 

 وقـــــد دراه أولـــــو الـــــصالح 
 

ـــــــصنع األبطـــــــال إال  ال ي
 

ــــــــساح  ــــــــساجدنا الف  يف م
 

 يف روضــــــــة القــــــــرآن يف
 

ــــصحاح  ــــث ال ــــل األحادي  ظ
 

 شــــــعب بغــــــري عقيــــــدة
 

ـــــــــاح  ـــــــــه الري  ورق يذري
 

ــصالة ــىل ال ــي ع ــان ح ــن خ  م
 

ــــاح  ــــىل الكف ــــي ع ــــان ح  خ
 

   
V@Nîàçcë@†öaìÐi@ÑíŠÈnÛa†î’äÛa@Þý@åß@ñý–Ûaë@ñ‰bèİÛa@òIQHZ 

א 
  بــــامء طهــــورأبنــــي توضــــ

 

ـــور  ـــامء الوضـــوء لوجهـــك ن  ف
 

ـــصالة ـــم لل ـــأ وق ـــي توض  بن
 

 وصـــل لربـــك تكـــسب رضـــاه 
 

ـــالح ـــم للف ـــأ وق ـــي توض  بن
 

ــــي طاعــــة اهللا رس النجــــاح   فف
 

א 
 حيـــــنام يـــــشدو املـــــؤذن

 

 ًقـــــــــــائال اهللا أكـــــــــــرب 
 

ـــــأذن ـــــرمحن ي ـــــدها ال  عن
 

 حلــــــق يظهــــــرواجلــــــالل ا 
 

ــات هتــبط الرمحــات ــتح اجلن  تف
 

 ـــد ـــن ص ـــالك م ـــشع األف  خت
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א 

 عنـــــدها األمـــــالك تعلـــــن
 

 فرحهــــــا بالــــــدين ينــــــرص 
 

ـــــــــصالة ـــــــــصالة بال  ال
 

 اطلبـــــــوا عـــــــون اإللـــــــه 
 

 فـــــــــإذا ازدان املـــــــــصيل
 

ــــــصالة  ــــــوا ال ــــــاألىل رام  ب
 

 فـــــــــر إبلــــــــــيس ووىل
 

ـــــــاه  ـــــــل قف ـــــــه مث  وجه
 

ـــدا ـــا ب ـــشيطان م ـــضب ال  يغ
 

ـــــ  ـــــسان تائب  ًا هللا أو غـــــدااإلن
 

א 

ــــــل ــــــؤمن ص ــــــا امل  ّأهي
 

ــــــــدحر  ــــــــشيطان ي  ودع ال
 

ـــــــــصالة ـــــــــصالة بال  ال
 

 اطلبـــــــوا عـــــــون اإللـــــــه 
 

 قـــل ملـــن يبغـــى الفـــضيلة
 

 يبتغيهـــــــــا يف الـــــــــصالة 
 

ـــــــــة ـــــــــي آداب مجيل  فه
 

ــــــــــاة  ــــــــــري آداب احلي  خ
 

ــات هتــبط الرمحــات ــتح اجلن  تف
 

 ـــد ـــن ص ـــالك م ـــشع األف  خت
 

א  

@@WN @…ìÈnÛa@óÜÇ@âbî–ÛaZQQ@@ 
 من وجبة اإلفطار, ثم بالتدريج حيرم من وجبتي اإلفطار – مع املداعبة –بحرمانه 

 .IQHوالغداء, ثم يمنع الطعام مع بقاء املاء ثم يمنع املاء, كل ذلك بالتشجيع والتحفيز
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@@XN ÅÐy@†î’ã@âbî–ÛaZQQ 
 يف قلبــــي اخلاشــــع آيــــات

 

 وســــالحي صــــومي وصــــالة 
 

ــــــــي ــــــــاىل حيفظن  واهللا تع
 

ــــد احلــــ  ــــصوم يزي  IQHسناتفال
 

@@YN …ìÈnÛa@óÜÇ@ñb×ŒÛa@pbÓ†–ÛaëZ@åß@Þý@Éîv’nÛa@óÜÇ@ÝÈÏ@ïmŁaIRHZQ 
 . التربع ببعض مرصوفه للمسجد−
 . التربع ببعض مرصوفه للفقراء خاصة اجلريان واألقارب والزمالء−
الـصدقة :  التربع ببعض مرصوفه يف الصندوق املعلق يف البيت واملكتوب عليـه−

 . من النار أو الطريق إىل اجلنةتطفئ اخلطيئة أو اهلروب
ً أعطه ماال وأنت يف الطريق إن وجـدت فقـريا واطلـب منـه أن يعطيـه ل−  لفقـريً

 .بنفسه
@@QPN áîÜÈm@ÝÐİÛa@l…dnÛa@Éß@æeŠÔÛa@áíŠØÛa@åß@ÞýISHZQ@ @

 .ً يوميا– عىل األقل – تالوة صفحة −
 .عىل األقل)  قد سمع– تبارك –عم ( حفظ أجزاء −
 .ان قبل تالوته االستعاذة من الشيط−
 . التغني وحتسني الصوت عند تالوته−
 . حماولة البكاء عند تالوته−
 . يف الصالة بتالوتهةلاط اإل−
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 .ً حضور مقرأة تالوة أو حفظ أو مها معا−
 . استقبال القبلة عند تالوته−
 . عدم وضع املصحف عىل األرض وعدم وضع يشء عليه−
 . عدم دخول احلامم به−
كـان  إذا وجـد مـن يـصيل أو مـن يـذاكر أو – خاصة –ت به  عدم رفع الصو−

 . مريضبحرضة
 . البطء وعدم الرسعة أثناء التالوة−
 . االجتامع عىل تالوته يف البيت مع اإلخوة ولو كل فرتة−

@@QQN áîÜÈm@ÝÐİÛa@la…e@õbÇ†Ûa@åß@ÞýIQHZQ@ @
 . استقبال القبلة− 
 . عدم رفع الصوت به− 
 . رفع اليدين عنده− 
 .دعاء بحمد اهللا ثم الصالة والسالم عىل رسول اهللا  بدء ال− 
 .ً طلب املغفرة من اهللا أوال− 
 . الدعاء للوالدين واألقارب والزمالء− 
 . تكرار الدعاء واإلحلاح فيه− 
 . التأكد من اإلجابة وإن تأخرت− 
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 ويف , وعنـد إفطـار الـصائم, وبـني األذان واإلقامـة, الدعاء بعـد الـصلوات− 
 .ويوم اجلمعة ,السجود

 . حماولة البكاء عند الدعاء− 
 . طلب الدعاء من الصاحلني− 
 . ال يدعو عىل نفسه− 
@@QRN @@@@@ë@pbÔ–Üß@É™ë@óÜÇ@ÝÐİÛa@Éîv’mpbyìÛ@@@@‰b×‡þbi@×ˆnÜÛ@

bàöa…@bèi@ê×ˆmë@oîjÛa@õb−c@Éîº@¿@oÓìi@ònÓû½aIQHZ@ @
 . عىل باب الشقة من اخلارج دعاء دخول البيت− 
 .ة من الداخل دعاء اخلروج  عىل باب الشق− 
 . أمام باب احلامم من اخلارج دعاء اخلروج وبجوار الباب دعاء الدخول− 
 . بجوار الرسير دعاء النوم− 
 . عىل باب حجرة النوم من الداخل دعاء االستيقاظ− 
 .)قبل وبعد وأثناء( عىل السفرة دعاء الطعام − 
 .رآة عىل املرآة أو بجوارها دعاء النظر يف امل− 
 .دعاء الركوب) األسانسري( يف السيارة أو الدراجة أو املصعد − 
@@QSN ÅÐy@‰b×‡þa@òîÇ…þaë@Éî™aìàÜÛ@òÐÜn‚½a@bà×@ïÜíIRHZQ 

@ @

 .بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث )احلامم(دخول اخلالء   − 
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 .غفرانك اخلروج من اخلالء  −
 . خرجنا وعىل اهللا ربنا توكلنابسم اهللا وجلنا وبسم اهللا دخول املنزل  −
 .بسم اهللا توكلت عىل اهللا وال حول وال قوة إال باهللا اخلروج من املنزل −
بسم اهللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا اللهم اغفـر  دخول املسجد −

 .يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك
 اللهم اغفـر بسم اهللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا اخلروج من املسجد −

  .يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك
 .باسمك اللهم أحيا وأموت قبل النوم −
 .احلمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بعد االستيقاظ −
ًاللهم بارك لنا فيام رزقتنا وارزقنا خريا منه وقنا عذاب  قبل الطعام −

 .النار
 .نا وسقانا وجعلنا مسلمنياحلمد هللا الذي أطعم بعد الطعام −
اللهم رب هذه الـدعوة التامـة والـصالة القائمـة آت  ذانبعد األ −

ًحممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامـا حممـودا الـذي  ً ً
 .وعدته

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنـا إىل  الركوب −
 .ربنا ملنقلبون

امللك هللا واحلمـد ) وأمسى(ح وأصب) أمسينا(أصبحنا  الصباح واملساء −
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 .)املصري(هللا ال رشيك له ال إله إال هو وإليه النشور 
ــبحنا   − ــسينا(أص ــة ) أم ــالم وكلم ــرة اإلس ــىل فط ع

وعىل ملة أبينـا إبـراهيم  اإلخالص وعىل دين حممد 
 .ًحنيفا وما كان من املرشكني

منـك يف نعمـة وعافيـة ) أمـسيت(اللهم إين أصبحت   −
 نعمتـك وعافيتـك وسـرتك يف الـدنيا وسرت فأتم عيل

 .واآلخرة
يب من نعمة أو بأحد مـن خلقـك ) أمسى(اللهم ما أصبح   −

 . الشكرفمنك وحدك ال رشيك لك فلك احلمد ولك
ًرضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صىل اهللا عليه   −

ًوسلم نبيا ورسوال ً. 
 سبحان اهللا وبحمده عـدد خلقـه ورضـا نفـسه وزنـة  −

 .عرشه ومداد كلامته
بسم اهللا الذي ال يرض مـع اسـمه يشء يف األرض وال   −

 .يف السامء وهو السميع العليم
استغفر اهللا الذي ال إله إال هـو احلـي القيـوم وأتـوب   −

 .إليه
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@@QTN ƒîŠm@‰ë…@†v½a@énîàçcë@¿@ìÐã@‰bÌ–Ûa@åÇ@ÕíŠIQHZQ@ @
 . الفجر والعشاء التعريف بفضل امليش إىل املساجد خاصة صاليت− 
هبم يف مجيــع الــصلوات وتعلــيمهم أن األفــضل هلــم الوقــوف خلــف ا اصــطح− 

يوقـف الرجـال الكبـار ثـم الرجـال  كـان رسـول اهللا :  ويقال هلـم,الرجال
 .الصغار مثلكم ثم النساء

  االعتكاف مع الطفل كل فرتة باملسجد ولو ساعة واحدة− 
 . حضور مقرأة أو درس باملسجد− 
 فيحاول اجلمـع , التحفيظ يكون باملسجد ال بالبيت وإن كان البد بالبيتُ كتاب− 

 .بينهام قدر اإلمكان
 تشجيع الطفل ومساعدته يف عمل جملة أو لوحة إرشادية أو رشاء ملصق أذكـار − 

 .أو ورقة يكتب عليها الذكر ويلصقها باملسجد بنفسه
 واألذكـار بعـد الفجـر إىل  لقراءة القرآن–ً ولو مرة أسبوعيا – اجللوس بالطفل − 

 .الرشوق فهي تعدل حجة وعمرة
@@QUN âaŒnÛüa@la…fi@†v½a@ÙÛ‡ë@åß@ÞýIRHZQ@ @

 . عدم رفع الصوت فيه− 
 ....) تراب– أظافر – ّي منديل ورق–ورقة ( تنظيفه ورفع األذ منه − 
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 . صالة ركعتني حتية للمسجد عند دخوله− 
 . امليش يف هدوء وعدم اإلرساع− 
 . قبل الذهاب إليه الوضوء− 
 . ال بيع وال رشاء وال مناداة عىل يشء ضائع به− 
 . عدم إيذاء املصلني بتخطي رقاهبم أو التخبط فيهم− 
 . عدم املرور أمام املصلني− 
 . تنظيف امللبس والبدن والتطيب قبل الذهاب إليه− 
 .ه عدم أكل الثوم والبصل والكراث وما له رائحة كرهية قبل الذهاب إلي− 
 . غسل الرجل إن كانت غري نظيفة− 
 . عدم تشبيك األصابع فيه− 
 ثني احلذاء عند الدخول ولصق الزوج ببعضهام بعد تنظيفهام كأهنام واحـد لـئال − 

 .ينزل ما هبام من األذ يف املسجد
بسم اهللا والصالة والـسالم عـىل رسـول اهللا اللهـم :  الدخول باليمني مع الدعاء− 

 .وافتح يل أبواب رمحتكاغفر يل ذنويب 
بسم اهللا والـصالة والـسالم عـىل رسـول اهللا اللهـم :  اخلروج باليسار مع الدعاء− 

 .اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك
@@QVN âaŒnÛüa@la…fi@†îÈÛa@òîmŁa@Éîv’më@ÝÐİÛa@bèîÜÇIQHZQ@ @
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 . ويفضل أن تكون جديدة, لبس أفضل الثياب− 
 . االغتسال بعد صالة الفجر− 
 .)عطر(لتطيب  ا− 
 . اللعب املباح والفسح− 
 .)تقبل اهللا منا ومنكم(ئة املسلمني ن أن يتعود عىل هت− 
 .)غري املسجد( اصطحابه لصالة العيد يف اخلالء − 
 . اإلفطار عىل متر قبل اخلروج لصالة عيد الفطر− 
 . الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر− 
 .ة لألقارب تبادل الزيارات أيام العيد خاص− 
 . التكبري يف عيد الفطر من الفجر إىل صالة العيد− 
 .إىل عرص رابع أيام العيد) الوقفة( التكبري يف عيد األضحى من فجر يوم عرفة − 
 ليعطيها قبل الصالة ألحد الفقـراء وال خيـرب – ولو قليلة −ً إعطاء الطفل نقودا  − 

 .لرسًبذلك أحدا ليتعود عىل إخراج زكاة الفطر يف ا
@@QWN âaŒnÛüa@la…fi@òÈà¦a@bènÜîÛë@åß@ÞýIQHZQ@ @

 . االغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب− 
 .ً الذهاب مبكرا إليها− 
 . وعىل األقل ير الوالد أمامه ليألفها, قراءة سورة الكهف− 
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 . اإلكثار من الصالة والسالم عىل سيدنا حممد خري األنام− 
لها مبارشة وبعد صـالة ب خاصة بعد الصالة وق,ه اإلكثار من الدعاء واإلحلاح في− 

 .العرص
 . املكتبة قبل الصالة والذهاب للمسجدأو إغالق املحل − 
 . ويشجع عىل اجللوس ولو مل يفهم, عدم اللعب أو التحدث أثناء اخلطبة− 

@@QXN âaŒnÛüa@la…fi@âìäÛa@åß@ÞýIQHZQ@ @
واملذاكرة وأن يكـون صـحيح  وأنه ينام ليستطيع الصالة , تذكريه بنيته عند النوم− 

 .ًالبدن قويا
 .ً النوم مبكرا− 
 . النوم بعد صالة الظهر والتعود عليه قدر اإلمكان− 
 . عدم النوم بعد صالة الفجر وال بعد صالة العرص− 
 . عدم النوم عىل البطن− 
 . عدم النوم بعد األكل مبارشة− 
  . الوضوء عند النوم− 
 .بلة النوم ورأسه يف اجتاه الق− 
 . النوم عىل اجلانب األيمن− 
 . تغطية اجلسم يف الشتاء− 
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 . ارتداء مالبس خاصة بالنوم− 
 . استعامل السواك بعد االستيقاظ مبارشة− 
 . وتالوة سورة اإلخالص والفلق والناس,وأحيا  أموتّاللهمباسمك : الدعاء قبل النوم − 
 .بعدما أماتنا وإليه النشوراحلمد هللا الذي أحيانا :  الدعاء بعد االستيقاظ− 
  ١٩. âaŒnÛüa@la…fi@âbÈİÛa@laŠ’Ûaë@åß@ÞýIQHZQ 
 التذكري بالنية من الطعام وأنه يأكل ليتقو عىل الـصالة واملـذاكرة وليـشكر اهللا − 

 .عىل نعمة الطعام
 . مساعدة األم واألخت يف إعداد الطعام− 
  غسل الفم واليدين قبل وبعد الطعام− 
 . إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه,ًب طعاما قط يتعود أال يعي− 
ً إن وجد شيئا يف الطعام كالذباب ونحوه يرفعه رسا وال يعلم به −   .ًحداأً
ًمـن أكـل طعامـا فـال   حلديث النبـي ; لعق األصابع بعد األكل وقبل غسلها− 

 .ُيغسل يديه حتى يلعقها أو يلعقها
 .ل عدم النظر لطعام أو لقمة أحد أثناء األك− 
 ولكن ينصب رجله ,ً أو مد الرجلني أو اجللوس مرتبعا أثناء األكلاالتكاء عدم − 

 ).يضع بطن قدمه عىل األرض وركبته ألعىل وجيلس عىل اليرس(اليمنى 
 . عدم األكل يف إناء من ذهب أو فضة− 
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 . يتعود الطفل أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه− 
 . التحدث عىل الطعام وعدم السكوت− 
 . الرشب يكون عىل ثالث مرات ويفضل اجللوس عند الرشب− 
 . عدم النفخ يف الطعام والرشاب لتربيده, ولكن تربيده عن طريق التقليب− 
 . الشكر لصانع الطعام− 
 . عدم مضغ الثلج− 
 .ً مضغ الطعام جيدا قبل بلعه− 
 . تصغري اللقمة− 
 . عدم ملء الفم بالطعام− 
 .طعام والرشابً العطس بعيدا عن ال− 
 . نحن قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع− 
 . أكل ما يسقط عىل األرض بعد إزالة األذ عنه وتنظيفه− 
حد جناحيهـا داء ويف أ ألن يف ; غمس الذبابة يف الرشاب إذا وقعت فيه ثم رميها− 

 .اآلخر دواء
 .ً االجتامع عىل الطعام وعدم األكل منفردا − 
 .ء الطعام قبل الكبري خاصة الوالدين عدم بد− 
 . وجبتان صغريتان خري من وجبة كبرية− 
 . األكل بثالث أصابع− 
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ًاللهم بارك لنا فيام رزقتنا وارزقنا خريا منه وقنا عذاب ( الدعاء يف أول الطعام − 
 .)النار بسم اهللا

 .بسم اهللا أوله وآخره:  وعندما ينسى ويتذكر يف وسط الطعام يقول− 
  .احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني:  وبعد الطعام يقول− 
@@RPN âaŒnÛüa@la…fi@õbšÓ@òub§a@Þì…ë@âbà§a@ÙÛ‡ë@åß@ÞýIQHZQ@ @

 . عدم الدخول بام فيه ذكر اهللا كاملصحف وغريه− 
 .ً عدم التحدث مطلقا− 
 .ً البعد واالستتار بغلق الباب جيدا− 
 .األشجار أو يف املاء الراكد ال يتبول يف اجلحور أو حتت − 
 .ً ال يتبول واقفا− 
 . عدم استقبال القبلة أو استدبارها قدر اإلمكان− 
 .ً االستنجاء باليد اليرس ثم غسلها جيدا− 
بسم اهللا اللهم إين أعوذ بك من :  الدخول بالرجل اليرس واجلهر بالدعاء− 

 .اخلبث واخلبائث
 . غفرانك: اخلروج بالرجل اليمنى والدعاء− 
@@RQN âaŒnÛüa@la…fi@jÜÛa@ÙÛ‡ë@åß@ÞýIRHZQ@ @
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 وال يظهر من جسمها إال وجهها ,تتعود البنت عىل لبس احلجاب أو اإليشارب − 
 .ًا بالصالة ولكي تتعود عىل حبهسي سنوات تأ٧وكفاها خاصة من سن 

 .ً ال يتشبه األوالد بالبنات يف لبسهن أبدا− 
 .ًبسهم أبدا ال تتشبه البنات باألوالد يف ل− 
 فال يلبس يت شريت حيمل علم أمريكا أو , بالكفرة يف لبسهم األبناءتشبهي ال − 

 .ًصور عارية أو صورة امرأة مثال
 . ولكن برشط أال يتكرب عىل زميله هبا, لبس أمجل الثياب− 
 . يتعود الطفل عىل املحافظة عىل ثيابه نظيفة باستمرار− 
 .لعدم لبس احلرير والذهب للرجا − 
 ولو كانوا إخوة , وال البنت أمام البنت, أمام الولده ال خيلع الولد مالبس− 

 .ًصغارا
 .ً ولو كانوا إخوة صغاراولد ال خيلع الولد مالبسه أمام البنت وال البنت أمام ال− 
 . البدء باليد أو الرجل اليمنى عند لبس الثوب وباليرس عند خلعه− 
 اللهم إين أسألك خريه ,مد هللا أنت كسوتنيهاحل:  الدعاء بعد لبس الثوب − 

 .وخري ما صنع له, وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع له
ً يتعود الطفل هتنئة من لبس ثوبا جديدا يقول−  ًلبست جديدا وعشت محيدا : ً ً

 .ًومت شهيدا
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  ٢٢ . ïÜí@bà×@bèàÜÈm@Ûa@la…łÛ@ÝÐİÛa@ˆîÐäm@òÈibn½@Þë†u@É™ë@åØ¹Z 

 
 

  مالحظات  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الجمعة  األدب

  × ×    ×  النية عند النوم
    ×     النوم عىل اجلنب األيمن

 مل جيد ماء × × × × × × × النوم عىل وضوء
  ×       الذكر عند الوضوء
   ×   ×  × عدم النوم عىل البطن
     ×  × × الدعاء بعد االستيقاظ

 ًوإليك نموذجا لتطبقه مع ابنك
 

  مالحظات  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الجمعة  األدب

         النية عند النوم
         النوم عىل اجلنب األيمن

         النوم عىل وضوء
         الذكر عند الوضوء
         عدم النوم عىل البطن

         ستيقاظالدعاء بعد اال
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  ٢٣. @bàöa…@òîànÛa@Z@@laŠ’Ûaë@âbÈİÛa@†äÇL@âìäÛaë@L@@@@âbà§a@Þì…@ÝjÓë@L@
ÞŒä½a@Þì…@†äÇëLÝ–ÐÛaë@ò‰†½aë@†v½aë@LñŠ×aˆ½a@†äÇë@L@†äÇë@

é×Šm@ëc@õï’i@Úbß⁄aLkÈÜÛa@õ†i@†äÇë@ 
 

 :IQHوحيفظ النشيد اآليت
ـــــم اهللا ـــــي باس ـــــدأ لعب  أب

 

 كتــــــب باســــــم اهللا قــــــرأأ 
 

ــــم اهللا ــــبح باس ــــب أس  أرك
 

ـــــــم اهللا  ـــــــل أرشب باس  آك
 

ــــــــم اهللا ــــــــم اهللا باس  باس
 

ــــــاه  ــــــالم تعلمن  أحــــــىل ك
 

@@RTN @@@@@@ÅÐÜië@ñý–Ûbië@ŠØ’Ûa@ñ†vi@êŠØ‘ë@a@†»@Z@@†à§aL@@@îÛë@
bèäbië@†îÛa@ŠçbÃ@ÝîjÔniIRHN@ @

@ @

brÛbq@ZÕÜ¨a@´nß@ @
 :وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم بالوسائل اآلتية

@@QM …Š@—–ÔÛa@§aëpbíbØ@Ûa@œ¤@óÜÇ@åy@ÕÜ¨a@¿@ÝrßZQ@ @
א 

سافر غالم ليتعلم يف إحد البالد, وأوصته أمه بالصدق ووعدها بذلك, فلام كان 
هم عن كل ما ربيف الطريق طلع عليهم قاطعوا الطريق وطلبوا منه أن خيرج ما معه, فأخ
 ألمـه, فقـال عـدمعه من مال, فلام تعجب زعيمهم من صدقه سأله فأخربهم أنه ينفذ و

 .مك ونحن أخلفنا وعد اهللا فتاب هو ومن معهأنت ختاف أن ختلف وعدك أل: الرجل
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א 
أمرت األم بائعة اللبن ابنتها أن تزيد اللبن باملاء ليـزداد اإليـراد, فرفـضت البنـت 

وذكرهتـا بتنبيـه أمـري  )الرتمـذي(» من غشنا فليس منـا  «وذكرت أمها بحديث النبي 
 فـردت ,إن عمـر ال يرانـا: عىل هذا األمـر, فقالـت األم÷عمر بن اخلطاب املؤمنني 

 وكان اخلليفـة عمـر يمـر ,إن كان عمر ال يرانا فإن رب عمر يرانا: البنت األمينة املؤمنة
 .ًمتفقدا أحوال املسلمني فسمعها فزوجها البنه عاصم جزاء وفائها وأمانتها

א 
مل يف خدمـة خليفـة املـسلمني هـارون الرشـيد, كان عم اإلمام أمحد بن حنبل يع

  اإلمـام أمحـد وهـو مـعفكان جيمع أخبار الناس ويبعث هبا إىل اخلليفة وكان يرسل هبـا
 ثم علم أنه حيمل أخبار النـاس إىل اخلليفـة مـن عمـه, , ال يدري ماذا حيملغالم صغري

م بأنه قد أرسـلها  فقال الع,وذات يوم سأل اخلليفة عمه عن امتناعه عن إرسال األخبار
ً وكان ال يزال غالما صغريا –مع ابن أخيه أمحد ابن حنبل   فأرسل إليه عمه يف حرضة –ً

ملا عملت ما فيها : هارون الرشيد يسأله عن األخبار, وملاذا مل يقم بتوصيلها, فقال اإلمام
إليه راجعون, إنا هللا وإنا : من أخبار الناس خفت من اهللا فرميت هبا يف املاء, فقال اخلليفة

 هذا غالم يتورع وخياف اهللا فكيف نحن?
א 

املـسجد ذات ليلـة وهـو خليفـة املـسلمني وكـان ÷دخل عمر بن عبد العزيز 
 وهـو – فقال له الرجل , برجل كبري نائم–  من غري أن يشعر −ًاملسجد مظلام فاصطدم 

 ولكن اخلليفة ,رضبوه فهم به احلرس أن ي,ال:  أأعمى أنت? فقال له اخلليفة–ال يعلمه 
 .ال:  فقلت?أأعمى:  سألني: وقال,عمر هناهم عن ذلك
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 إذ مـر ,, وهو غالم صغري يلعب مع الصبية÷كان عبد اهللا بن الزبري بن العوام 

 ولكـن عبـد اهللا مل ,فخاف منه الصبية وفروا , ÷عليه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ًمل أرتكب ذنبا فأخافك, وليس : ن عدم فراره مع الصبية قاليفر مثلهم, فلام سأله عمر ع

 .ًالطريق ضيقا فأوسعه لك, فرس به عمر وأعجب بشجاعته ورصاحته
אא 

مع أحد أصـدقائه, فـضعف )  بالليلسهري(يسمر  ÷كان عمر بن عبد العزيز 
 دعه ينام, ,ال:  أال أنبه الغالم يصلحه? فقال,يا أمري املؤمنني: ضوء الرساج فقال صديقه

 لـيس مـن املـروءة ,ال: أفال أقوم أصلحه? فقـال: ال أحب أن أمجع عليه عملني, فقلت
قمت وأنا عمر : ً ثم قام بنفسه وأصلحه وصب فيه زيتا ثم جاء وقال,استخدام الضيف
 .وجلست وأنا عمر

א 
قـد  ّمجع حكيم أبناءه عند وفاته, وأراد أن يوصيهم فقدم إليهم حزمة مـن العـيص

 فلـم ,أيكـم يـستطيع أن يكـرس هـذه احلزمـة? فحـاولوا: اجتمعت عيداهنا ثم قال هلم
ًثم فك احلكيم رباط احلزمة وفرقها عودا عـودا وقـال. يستطع أحد أيكـم يـستطيع أن : ً

يـا : يكرس العيدان اآلن? فكرس كل واحد منهم األعـواد بـسهولة, وهنـا قـال احلكـيم
 . فاالحتاد قوة والتفرقة ضعفأوالدي, هذا مثل االحتاد والفرقة,
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 فنهـاهم رسـول اهللا ,فكاد الناس أن يرضبوه ، بال أعرايب يف مسجد رسول اهللا 

 من مـاء فـأهريق ) جردل( ثم أمر بذنوب ,وأمرهم أن يدعوه وال يقطعوا عليه بولته
وال القذر, إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول : عليه, ودعا األعرايب وقال له

ًاللهـم ارمحنـي وحممـدا وال : وقراءة القرآن, فقال األعرايب) عز وجل(إنام هي لذكر اهللا 
 .»ًلقد ضيقت واسعا«:  وقال فضحك النبي ,ًترحم أحدا سوانا

@@RM …ìÈnÛa@óÜÇ@ÕÜ@ò»ŠÛa@åß@ÞýIQHZQ 
 .القيام للكبري واملريض يف املواصالت العامة -
 .ف يف عبور الطريق مساعدة الكبري واملريض والضعي -
 .تقديم الطعام للطيور واحليوانات املنزلية -
 .تقديم الطعام أو التصدق من مرصوفه عىل الفقراء من زمالئه وجريانه -
 .مساعدة الصغري والضعيف الذي حيتاج إليه أو يستغيث به -
 .املسح عىل رأس اليتيم والتقرب إليه وحبه دون جرح مشاعره -
 .عدم رضب الصغري -
 احلرشات أو الطيور أو أخذ بيضها أو  اللعب هبا أوحليوانات أوا تعذيب عدم -

 .صغارها منها
                                                                 

I(Qååßòía†iÖýþaêˆçóÜÇÝÐİÛa…ìÈíWÝ×ÒëŠÃk¡ÝöbìÛaœÈi‰†Ômëpaìä
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 . أو هتديده بسالح ولو باملزاحمعدم ختويف أحد يف الظال -
 .ًيدعو دائام بأن يرقق اهللا قلبه وينزع منه القسوة -

@@SM …ìÈnÛa@óÜÇ@–Ûa@åß@ÞýZQ 
 .الصرب عىل اجلوع والعطش بالصيام وأثناء لعب الكرة -
 .مشاهدة التلفاز يف فيلم أو مرسحية يشاهدها كل الناس:  املعصية مثلن عالصرب - 
 .الصرب عىل الطاعة بصالة الفجر يف الشتاء خاصة -
 .الصرب عند املرض عندما يصطدم مع زميل له يف مباراة الكرة أو عندما يقع فيجرح - 
 .أو حجرالصرب عند املصيبة كرسوب يف االمتحان واإلصابة بزجاجة أو إبرة أو شوكة  - 
 .الصرب عند الغضب يف مثل مباريات الكرة -
 .الصرب عىل الفقر وعدم النظر إىل األغنياء بحسد أو حقد -
 .الصرب من خالل صيد األسامك -
 .الصرب عىل مطالب الوالدين خاصة يف قضاء حاجات البيت -

@@TM …ìÈnÛa@óÜÇ@âŠØÛa@åß@ÞýZQ 
 .تقديم املرشوبات للضيوف واالشرتاك يف إعدادها -
 .عىل حب الضيوف والضيافةالتعود  -
 .اإلكثار من العزومات يف البيت ويف املدرسة -
 .التواضع والرسور عند العطاء -
 .العطاء من غري طلب -
 .ري بعد العطاءيّعدم املن والتع -
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 .زمالئه يف املواصالتعن يدفع  -
 .خيرج زكاة الفطر يف رمضان بنفسه من مرصوفه -
 .دية يف العيدين من عيديتهيتعود عىل إعطاء إخوته وأقاربه الصغار العي -

@@UM …ìÈnÛa@óÜÇ@‰brí⁄a@åß@ÞýZQ 
 . خاصة إن كانوا حمتاجني,إيثار زمالئه بالطعام الذي يأخذه معه يف املدرسة أو ببعضه - 
إيثار زمالئه باملاء عنـد لعـب الكـرة أو بـذل املجهـود ويف الـرحالت وعنـد  -

 .اإلفطار بعد الصيام
 , وإن كان حيتاج إليها ملن هو أحوج منه– خاصة القديمة –التربع ببعض مالبسه  - 
 هدية ألحد الوالدين أو كلـيهام – للفقراء –التربع ببعض مرصوفه للمسجد  -

 .أو ألحد اإلخوة
 .ً بإحراز اهلدف وإن كان قريبا من املرمى– أثناء املباراة –إيثار الزمالء  -
 .التربع بكتبه املدرسية بعد هناية العام للمسجد وملن حيتاج إليها -
 .التربع ببعض كتبه الثقافية وقصصه ورشائطه للمكتبة أو لزميل -
ًيقف حارس مرمى بدال من العب ويدافع بدل أن هياجم وخيرج عنـد زيـادة  -

 .العدد ليلعب زميل آخر
إخراج هديتني, إحدامها ذات قيمة أو حيبها, واألخر غـري ذات قيمـة أو ال  -

 .حيبها وختيريه بينهام
 .ن جائع ينظر إليه وهو يأكل فعليه أن يؤثره بطعامه أو ببعضهإذا مرت قطة أو أي حيوا - 
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@@VM …ìÈnÛa@óÜÇ@É™aìnÛa@åß@ÞýZQ 
 .االعرتاف باخلطأ واالعتذار عنه -
 وال القــوي عــىل , وال النــاجح عــىل الراســب,ال يتكــرب الغنــي عــىل الفقــري -

 الضعيف
 .عدم التفاخر بمالبسه أو بمرصوفه أو بطعامه -
 .للمعلم وتقبيل أيدهيمالقيام للوالدين وللكبري و -
 .عدم التقدم عىل األقران والزمالء حلب الظهور -
 . خاصة األقارب منهم,تلبية دعوة الفقراء واألكل معهم -
 .اللعب مع الصغار من إخوته وأقاربه وعدم التعايل عليهم -
 وال يذكر فيهـا ,تلخيص كتاب أو عمل جملة أو تعليق لوحة إرشادية يعلقها -

 .اسمه أو ما يدل عليه
ًاالشرتاك يف الطعام أثناء الرحالت اجلامعية فيأكل الفقري والغني طعامهام معا  -

 .دون تفرقة
 .ًها بعيدا يف األماكن املخصصة هلاؤمحل القاممة ولو مرة يف الشهر وإلقا -
 .تنظيف دورة املياه بالبيت وباملسجد ولو مرة واحدة يف الشهر -
 .فف منهالصالة مع العامل احلريف وزيارته وعدم التأ -
 .استشارته يف بعض األمور اخلاصة به وبالبيت -
 .قبول النصيحة -
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 . القيام عىل خدمة الضيوف -
@@WM …ìÈnÛa@óÜÇ@Þ†ÈÛa@åß@ÞýZQ 

 ليطلب منه احلكم فيها بني املتخاصمني ;استغالل مشكلة أو اصطناع مشكلة -
 .مع توجيهه

 . خاصة إخوته الصغار,التبني عند احلكم بني اثنني -
 .يات الكرة مع متابعته وتوجيههالتحكيم يف مبار -
 .توزيع الطعام عىل اآلخرين -

@@XM …ìÈnÛa@óÜÇ@æëbÈnÛa@åß@ÞýZQ 
 .األلعاب اجلامعية -
 .الرحالت -
 .األكل اجلامعي وإعداده -
 .الصالة يف مجاعة -
 واالشـرتاك يف تنفيـذها مـن رشاء ,توزيع األعامل املنزلية عـىل مجيـع األفـراد -

 . وغري ذلك من أعامل, وغسل األواين,الطعام وغسله وإعداده
 .تبادل الكتب اخلارجية املدرسية والكتب الثقافية والقصص واألرشطة -

@@YM …ìÈnÛa@óÜÇ@òÇbv’Ûa@åß@ÞýZQ 
 . مصارعة– تايكوندو –كالكراتيه : قتاليةممارسة لعبة  -
 .النوم يف الظالم -



                                             

 

RXW

אאאא

 .صالة الفجر باملسجد -
 .رتاك فيهاحضور ذبح الطيور واحليوانات يف البيت أو عند اجلزار واالش -
 أو , كأن يطلب من مدخن عـدم التـدخني,األمر باملعروف والنهي عن املنكر -

 .من سباب عدم السب
 .التعود عىل لعبة مثل الثعبان الورق وما شاهبها -
 .نزول البحر وتعلم السباحة -
 .كظم الغيظ -

  ١٠− …ìÈnÛa@óÜÇ@Ö†–Ûa@åß@ÞýZ١ 
 .الصيام -
 . بيضاء ال تؤثركذبة: عدم التفريق بني أنواع الكذب, فال نقول -
 .ال يضحك زمالءه بنكتة كاذبة يسخر فيها من أحد -
إن مل يقـم بعمـل واجباتـه  :ًاالعرتاف باخلطأ فال يكذب عـىل املـدرس مـثال -

 أو ,خـويت الـصغاركنـت أذاكـر إل :عندي واجبات كثرية, أو يقول: ويقول
 .ًيقول كذبا أنا أعمل بعد املدرسة

@@QQM …ìÈnÛa@óÜÇ@Âb’äÛa@åß@ÞýZQ 
 .الفجر وعدم النوم بعدهاصالة  -
 .عدم السهر -
 .ًممارسة الرياضة يوميا ولو نصف ساعة -
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 .ًاالغتسال كثريا خاصة يف الصيف -
 .فتح النوافذ مع طلوع الشمس -
 .ًالتعليمه أن يف احلركة بركة ويف اجلمود مخو -
 .قضاء حاجات البيت وحتبيبه يف ذلك وتشجيعه عليه -

@@QRM …ìÈnÛa@óÜÇ@òãbßþa@åß@ÞýZQ 
 .ء األرسارعدم إفشا -
 .عدم الغش عند البيع والرشاء وعند االمتحان وغري ذلك -
 .رد األمانات ألصحاهبا -
 .إمتام العبادات كالصالة والصيام عىل أكمل وجه -
 .سداد الدين -
 .إتقان العمل وإن مل يره أحد -
 .ألصحاهبا بعد السؤال عنهم) ما جيده يف الطريق(رد اللقطة  -
 .زائدة عند اكتشافها بعد الرشاءرد املال الزائد أو املشرتيات ال -
 .طالع عىل ورقة أحد أو كتابه أو األشياء اخلاصة به إال بإذنهعدم اال -

@@QSM …ìÈnÛa@óÜÇ@õbî§a@åß@ÞýZQ 
 .عدم اإلخبار بيشء قبيح رآه أو سمعه -
 .عدم السب والبذاءة -
 .خاهأعدم خلع مالبسه أمام أحد حتى ولو كان  -
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 .شعرها لكشفهاعدم تربج البنت أو تعطرها أو  -
 .التعود عىل الغضب وامحرار الوجه وقشعرة البدن عند رؤية األشياء القبيحة -
 . البنات, وكذلك البنت مع األوالدمصافحةعدم  -
 .عدم الدخول عىل من يأكل إال بغري قصد -
 . خاصة عىل الوالدين,االستئذان عند الدخول -

@@QTM …ìÈnÛa@óÜÇ@by⁄a@åíŠŁbi@åß@ÞýZQ 
 .و صده أو التجهم يف وجههعدم مقاطعة املتحدث أ -
 .عدم التدخل فيام ال يعنيه -
 .النصح عىل انفراد -
 .جتنب إحراج اآلخرين -
 . السخرية منه أو الضحك عليه وتقليدهأويري أحد ععدم ت -
 .سرت العيوب وعدم فضح أحد -
 .ًاالبتسامة دائام ال تفارقه -
 .ًال يتحدث رسا مع أحد يف وجود آخر -

@@QUM âaŒnÛüa@õa…di@ÖìÔy@åí†ÛaìÛa@åß@ÞýIQHZQ@ 
 .الطاعة املطلقة يف غري معصية اهللا -
 .التحدث معهام بلطف وأدب وعدم مقاطعتهام -

                                                                 

IQHååßõa†niawí‰†nÛbibèÔjİíëbèÄÐ°ëÝÐİÛabèÏŠÈíÖìÔ§aõa…diâaŒnÛüaÝöbëWpaìäN 
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 .القيام هلام واستقباهلام بابتسامة مع تقبيل أيدهيام -
 .توصيل اخلري الذي يتعلمه هلام -
 .تنفيذ كل ما يطلبانه برسعة -
 .مشاورهتام يف كل يشء -
 .اهتام وبعد موهتامإكرام واحرتام أقارهبام وأصدقائهام يف حي -
 .اإلكثار من اهلدايا هلام -
 .املذاكرة والتفوق من أجل إرضائهام -
 .االستئذان عند الدخول عليهام -
 .تلبية ندائهام برسعة -
 .ًالتبسم يف وجههام دائام -
 .املحافظة عىل نظافة البيت ونظامه -
 .كي املالبس هلام -
 .خدمة اجلد واجلدة واحرتامهام -
 .دب واحرتامالتحدث عنهام مع الغري بأ -
 .عدم سب أحد بأبيه وأمه -
 .عدم مصاحبة من يؤذي والديه -
ًعدم لومهام إذا فعال شيئا غريبا أو خطأ - ً. 
 .عدم رضب أو زجر اإلخوة الصغار أمامهام -
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 .عدم الدخول أو امليش قبلهام إال لتوسيع ومتهيد الطريق هلام  -
 .عدم الضحك بحرضهتام من غري سبب -
 .لهامعدم مد اليد إىل الطعام قب -
 .عدم تناول الطعام مما يليهام -
 .عدم النوم قبلهام إال بإذهنام -
 .عدم مد الرجل أو االتكاء أمامهام -
 .عدم وضع رجل عىل رجل أمامهام -
 .عدم إزعاجهام أثناء النوم -
 .الدعاء وطلب املغفرة هلام يف حياهتام وبعد موهتام -
 @. }I¯ ® ¬ « ª H}õaŠ⁄a@ZRT: اإلكثار من قوله تعاىل -

@@QVM üaâaŒnÛ@õa…di@ÖìÔy@‰b¦a@åß@ÞýZQ 
 .كف األذ وحتمل أذاه -
 .عدم النظر إىل أهله -
 .مالحظة داره يف غيبته والتلطف مع أوالده -
 .ًمساعدته إن كان حمتاجا -
 .الدفاع عنه -
 .عدم إلقاء القاممة أمام بابه أو من الشباك عليه -
 .عدم إزعاجه باللعب أو برفع صوت املذياع -
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@
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 . يف األفراح واألحزانمشاركته والوقوف معه -
 .هتنئته يف املواسم واملناسبات -
 .تقديم بعض الطعام له وإن كان غري حمتاج له -
 .عدم نرش الغسيل املبلل عليه أو غسل الشباك بغري إذنه -
 .عدم فتح الشباك للنظر عليه وعىل أرسته يف بيته -
 .إعارته األطباق واملالعق وامللح والزيت والسكر وغريها -
 .ه إن كانت املياه ال تصل إليهملء املاء ل -

@@QWM âaŒnÛüa@õa…di@ÖìÔy@l‰bÓþa@åß@ÞýZQ 
 .الزيارة الكثرية ولو انقطعوا هم -
 .مساعدهتم -
 .الدعاء هلم -
 .حتمل أذاهم ورفع األذ عنهم -
 .مشاركتهم يف األفراح واألحزان -
 .هتنئتهم يف املواسم واملناسبات -
 .التبسم عند لقائهم -
 .االطمئنان عليهم باستمرار -
 .زيارة مريضهم -
 .املذاكرة ألبنائهم -
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 .نصحهم عند اخلطأ -
@@QXM @âaŒnÛüa@ÖìÔ¡@áÜÈ½a@åß@ÞýZQ 

 .القيام له -
 .خفض الصوت عنده -
 .ًاإلنصات إليه وعدم مقاطعته وإن كان خمطئا -
 .التبسم عند لقائه -
 .عدم تقليده سخرية منه -
 .ال يسأل بغرض التعجيز واإلفحام -
 .الصرب عىل سوء خلقه -
 .جابة عن أسئلتهاحلرص عىل اإل -
  .استئذانه عند الدخول عليه وعند االنرصاف وعند السؤال وعند الكالم -
 .عدم ذكر ما خيالف رأيه ملعلم غريه أمامه -

@@QYM âaŒnÛüa@ÖìÔ¡@ñìþa@òÓa†–Ûaë@åß@ÞýZQ 
 .السالم عليه -
 .زيارته -
 .عيادته إذا مرض -
 .تلبية دعوته -
 .هللايرمحكم ا: تشميته إن عطس ومحد اهللا أي يقول له -
 .نصحه -
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 .إيثاره -
 .مساعدته إن احتاج -
 .الصلح بينه وبني خصمه -
 .األكل والرشب والنوم عنده -
 .السؤال عنه إذا غاب -
 .إبرار قسمه أي تنفيذ حلفه إذا حلف -
 .العفو عنه إذا أساء -
 .ًالدعاء له كثريا -
 .إهداؤه -
 .هتنئته يف املواسم واملناسبات -
 .مشاركته يف األفراح واألحزان -
 .ثر من ثالثة أيامعدم خصامه أك -
 .زيارة أهله ومساعدهتم يف غيابه -
 .تباع جنازته إذا ماتا -

@@RPM âaŒnÛüa@ÖìÔ¡@jØÛa@åß@ÞýZQ 
 .القيام له -
 .تقبيل يده -
 .مساعدته إذا احتاج -
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 .ًاستشارته دائام -
 .عدم الضحك عليه أو السخرية منه -
 .عدم األكل أو الرشب أو امليش قبله -
 . الطريقإرشاده إىل -

@@RQM âaŒnÛüa@¡ÖìÔ@Ì–Ûa@åß@ÞýZQ 
 .املذاكرة له -
 .اللعب معه بتواضع -
 .عدم التكرب عليه -
 .عدم رضبه -
 . الطريق وتوصيله ألهله إن مل يعرفإرشاده إىل -

@@RRM âaŒnÛüa@ÖìÔ¡@æaìî§a@åß@ÞýZQ 
 .إطعامه وسقيه -
 .عدم تعذيبه -
 .عدم اللعب به -
 .إراحته عند الذبح وحد السكني وإخفاؤها عنه -
 .غارهاعدم أخذ بيضها أو ص -

@@RSM âaŒnÛüa@l…di@sí†§a@åß@ÞýIQHZQ 
 .التدريب عىل التحدث ببطء -

                                                                 

IQHåßõa†niala…ŁaêˆçˆîÐämóÜÇÝÐİÛa…ìÈíWŠr×dÏpaìäN 
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 .عدم مقاطعة املتحدث مع اإلصغاء التام له -
 .ًعدم التحدث كثريا -
 .ال تقليد ألحد بغرض السخرية واالستهزاء -
 .ًال للكذب وإن كان مزاحا -
 .توزيع النظرات عىل املستمعني كلهم -
 .ًجتنب اجلدل متاما -
 .لخإ... ونقل الكالم وإفشاء األرسارواللعنالبعد عن السب  -
 .اتفأثناء االستامع خاصة يف اهل) صوت من احلنجرة(تكرار كلمة نعم  أو الغمغمة  - 
 . قبل املتحدث بعد انتهاء املكاملةفاتق سامعة اهلالإغعدم  -
 .ًاالستامع للحديث وإن كان يعلمه مسبقا -
 .البعد عن كلمة ال وكلمة أنت خمطئ قدر اإلمكان -
 .أفضل كذا وأقرتح كذا أو أرجو أن يكون كذا وكذا: ند االعرتاض يقولع -
 ...)معك حق ولكن األفضل منه كذا وكذا(الثناء عىل املتحدث قبل انتقاده  -
 .عدم النظر يف الساعة أثناء حديث أحد -
 .عدم الكالم مع أحد أثناء احلديث -
 .بداية احلديث بحمد اهللا والصالة والسالم عىل رسوله  -
سبحانك اللهم وبحمـدك أشـهد أن ال إلـه إال أنـت :  احلديث بالدعاءختام -
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 .أستغفرك وأتوب إليك
@@RTM âaŒnÛüa@l…di@âýÛa@åß@ÞýZQ 

 .يتعود إلقاء السالم عىل من عرف ومن مل يعرف -
 .عدم إلقاء السالم عىل قارئ القرآن أو من يف احلامم أو غري املسلم -
 ,سالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـهالـ: ً الـسالم بقولـه كـامال إلقاءأن يتعود -

 .وكذلك الرد
 .وعليكم فقط: إذا سلم عليه غري املسلم يقول -
 .good morningال لصباح اخلري ومساء اخلري وباي باي وهالو وهاي شلة  -
 .ألو : وال يقول,السالم عليكم:  يقولاتفعند الرد عىل اهل -
 .أن يتعود أن يبدأ من جيده بالسالم -
 .افحة عند السالم ملن يلقاه وأال يسحب يده قبل املصافح لهأن يتعود عىل املص -
 .التبسم يف وجه من يلقاه -
 .ًعدم التقبيل واالحتضان عند اللقاء إال لقادم من سفر أو من كان غائبا مدة طويلة - 

@@RUM âaŒnÛüa@la…fi@ñ‰bíŒÛa@æaˆ÷nüaë@åß@ÞýZQ 
 .وعد مسبقأن يتعود اختيار الوقت املناسب للزيارة ويفضل أن يكون بم -
 .ًالوقوف بعيدا عن الباب -
 .عدم النداء من الشارع -
 .يطرق الباب ثالث مرات ثم ينرصف -
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 . وكذلك عند استعامل اجلرس,طرق الباب بغري عنف لئال يزعج أهل البيت -
 .أنا: مني? حممد وال يقول: الرد عىل سؤال صاحب البيت عنه باالسم -
 .خلع احلذاء عند الدخول -
 . يف الدخول ليستعد صاحب البيت الستقبالهالتمهل وعدم اإلرساع -
اجللوس يف املكان الذي خصصه له صاحب البيت وعدم التجول يف البيت أو  -

 .النظر إىل ورقة أو صورة أو امرأة
 . عىل من يأكل−ً عمدا  –عدم الدخول  -
 . خاصة زيارة املريض, يف الزيارةًكوث طويالعدم امل -
أفطـر عنـدكم الـصائمون وأكـل : بعد األكل يدعو لصاحب البيت ويقـول -

 .طعامكم األبرار, وصلت عليكم املالئكة
 .إذا مل جيد صاحب البيت يرجع وال يدخل -
 .عدم رسد عيوب املنزل أو أمتعته ألحد -
 .اإلكثار من زيارة األقارب واملرىض -
 .ليكن شعار ابنك عند الزيارة -

ًا ثقـــــيالفال تكـــــن ضـــــي ً 
 

ـــــاءك  ـــــاس لق  يكـــــره الن
 

ــــشا ــــاك ه ــــن يلق ــــل م  ًيم
 

ـــــــر وراءك   يكـــــــرس الزي
 

@@RVM @âaŒnÛüa@la…fi@òÏbîšÛa@åß@ÞýZQ 
 .استقبال الضيف بالبشاشة والتبسم -
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 .تقديم أفضل املوجود يف البيت -
 .ًال يدخل ضيف وخيرج من غري أن يرشب شيئا ولو ماء -
ال يـدخل بيتـك  ال يأكل يف البيت إال املسلم الذي يطيع اهللا حلديث النبي  -

 .ك إال تقيإال مؤمن وال يأكل طعام
 .عدم إطالة انتظار الضيوف قبل إحضار الطعام -
 .ًال يرفع الطعام قبل فراغ احلارضين مجيعا -
 .األكل مع الضيف وعدم القيام قبله -
 .املشاركة يف إعداد وتقديم الطعام للضيف -
 .عدم دعوة من يتأذ باحلضور أو من ال يستطيع احلضور -
 .عدم التفاخر بالزيارة والضيافة -
 .يفتوصيل الض -
 .ليكن شعار ابنك عند الضيافة -

ــا لوجــدتنا ــو جئتن ــا ضــيفنا ل  ي
 

 نحن الـضيوف وأنـت رب املنـزل 
 

@@RWM âaŒnÛüa@la…fi@ÕíŠİÛa@åß@ÞýZQ 
 .عدم معاكسة أحد أو رضبه أو االستهزاء به -
 .عدم النظر إىل أي امرأة تسري يف الطريق -
 .إلقاء السالم ورده -
 .أمحال عليهايساعد صاحب سيارة يف دفع سيارته أو وضع  -
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 .عدم الوقوف يف الطريق إال لرضورة -
 .عدم اجللوس عىل سيارة أحد أو ممتلكاته بغري إذنه -
 .عدم إلقاء الفضالت يف الطريق كالورق وغريه إال يف سلة املهمالت -
 .البصاق واالستنثار يكون يف املناديل وليس يف الطريق -
 .يدل الغريب عىل العنوان الذي يبحث عنه -
 .يف واملريض والكبري يف عبور الطريقمساعدة الضع -
 .رد الطفل التائه إىل أهله -
ً كأن يـأمر طفـال صـغريا باالبتعـاد عـن قارعـة الطريـق أو ,األمر باملعروف - ً

 .ذانبالصالة عند األ
 .ً من يسب أو يؤذي أحدا– بأدب ولطف –النهي عن املنكر بأن ينهى  -
 إال اهللا وحده ال رشيك ال إله( فهو بمليون حسنة ,حيفظ دعاء السوق ويقوله -

له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهـو عـىل . له
 .)كل يشء قدير

@@RXM âaŒnÛüa@la…fi@Üa@åß@ÞýZQ 
 .االستئذان قبل اجللوس وقبل القيام -
 .عدم اجللوس بني اثنني إال بإذهنام -
 .ًجيلس حيث انتهى به املجلس وال يتخطى أحدا -
 .عدم مقاطعة املتحدث وإن أخطأاإلنصات و -
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 .االستئذان قبل السؤال وقبل الكالم -
 .عدم النظر يف الساعة أثناء حديث أحد -
 .عدم اجللوس وسط احللقة -
 .من قام ثم عاد إىل مكانه فهو أحق به, وال جيلس أحد فيه -
 .ًال يقيم أحدا وجيلس مكانه -
 .ًال للتحدث رسا يف حضور أحد -
 .للسائل أو املسؤول فقطتوجيه احلديث للجميع وليس  -
سبحانك اللهم وبحمدك  (:بعد انتهاء املجلس وقبل القيام يقول هذا الدعاء -

 .)أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
@@RYM âaŒnÛüa@la…fi@kÈÜÛa@aŒ½aë@åß@ÞýZQ 

 .ال لعب إال بعد املذاكرة وأداء الصالة -
 .حتديد وقت للعب ال يلعب إال فيه -
 .ًاضية عند اللعب وعدم اللعب حافيا أو باحلذاء أو بالشبشبلبس مالبس ري - 
 .ال سخرية من أحد أثناء اللعب واملزاح -
 .ال إيذاء لزميل أثناء اللعب -
 .ذان واإلرساع إىل املسجدالكف عن اللعب عند سامع األ -
 .الصدق عند اللعب واملزاح -
 .احلمد هللا عند الفوز, وقدر اهللا وما شاء فعل عند اهلزيمة -
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 .غتسال بعد اللعب مبارشةاال -
 .ال للعب يف وسط الطريق وااللتزام باملكان املخصص للعب -
 .ً وخصوصا الوالدين واجلريان,ال إزعاج ألحد أثناء اللعب -
 .ًترك مكان اللعب نظيفا كام كان -
الـشطرنج :  مثـل, كألعـاب الرتكيـز والـذكاء,اللعب يكـون بلعبـة مفيـدة -

 ,باحة والرمايـة وركـوب الـدراجات كالـس,واملكعبات واأللعـاب املهاريـة
 .واأللعاب البدنية كاجلري وألعاب القو والكاراتيه واملصارعة والسويدي

 .عدم اللعب بالطيور واحليوانات واحلرشات -
@@SPM ŠíˆznÛa@áöa†Ûa@åß@lbz•c@Öýþa@ò÷îÛa@ÝrßIQHZQ 

 .بخل قارون -
 .كرب فرعون وإبليس -
 .مسيلمة الكذاب مدعي النبوة -
 .يب هلبغلظة أيب جهل وأ -
 .خيانة وغدر اليهود -
 .جبن ورياء املنافقني -
 .أنانية وحسد قابيل -

@@SQM ŠíˆznÛa@áöa†Ûa@åß@pbãaìî§a@lbz•c@Öýþa@ò÷îÛa@ÝrßIQHZQ 
                                                                 

IQHååßÝÐİÛabèÄÐ°XŠr×dÏpaìäN 



                                             

 

SPS

אאאא

 .رشه الكلب -
 .مكر الثعلب -
 .قذارة اخلنزير -
 .حقد اجلمل -
 .خبث احلية -
 .خيانة الفهد -
 .عقوق الضب -
 .ظلم األسد -

@@SRM @Ái‰@@Öýþa@@òjîİÛa@@b¶@@bèàöýí@@åß@@apaë†ÔÛ@@@åß@@@òibz–Ûa@@@bà×@
ïÜíIRHZQ 

 .الرمحة وأبو بكر -
 .التواضع وسلامن الفاريس -
 .العدل وعمر بن اخلطاب -
 .الكرم وعبد الرمحن بن عوف -
 .النصح واحلباب بن املنذر -
 .التضحية والثبات وخبيب بن عدي -
 .احلياء وعثامن بن عفان -
 .الصرب وبالل بن رباح -
 .الشجاعة وخالد بن الوليد -

                                                                                                                                                                   

IQHååßÝÐİÛabèÄÐ°XŠr×dÏpaìäN 

IRHååßÝÐİÛabèÄÐ°XŠr×dÏpaìäN  
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@@SSM @òÔibß@ÝàÇ@…üëþa@´iIl‰bÓþaë@õýßŒÛaë@ñì⁄a@H@@ÝàÇ@ÝšÏþ
@Êìjþa@ÞýL@@@@@@@@@@@@Þý@éi@âbÓ@@ÝàÇ@ÝšÏc@ïØ°@áèäß@Ý×ë@

Êìjþa[ÙÛˆÛ@ñŒöbu@†•Šmë@ñ†öbÐÛa@áÈnÛ@IQHN 
 

@@STM lbÔÈÛaë@laìrÛbi@ÙÛ‡@óÜÇ@ÝÐİÛa@†íìÈmë@†îÇaì½a@¿@òÓ†ÛaIRNH 
 

  ٣٥− @@@@@@áèjÛë@áèma…bÇ@¿@ñb–ÈÛaë@ ‰bÐØÛbi@éj’nÛa@â†ÇL@@@@@êŠÈ‘@ÕÜ°@ýÏ
Ibí‰ìib×HL@ñcŠßa@ñ‰ì•@éîÜÇ@ëc@bØíŠßc@áÜÇ@Ýà°@p‘@ïm@jÜí@üë@

òí‰bÇ@NNNNgISHN 
 

@@SVM @@@òßbÈÛa@ÕÏaŠ½a@óÜÇ@ÃbÐ§aL@@@@@@†ÇbÔ½aë@ˆÏaìäÛa@áİ°@ü@ò‰†½a@ïÐÏ@L@
@òßbÈÛa@pý•aì½a@¿ë@ôŠ×ˆÜÛ@éa@knØí@ü@LbèÈİÔí@ëc@†ÇbÔ½a@óÜÇ

¯@ëc@‰ìçŒÛa@ÑİÔí@ü@Õöa†§a@¿ëbèîÜÇ@ï’¹@ëc@ÜITHN 
 

@@SWM @@@@@âbîÔÛa@óÜÇ@ÝÐİÛa@†íìÈm–@@@ bßaya@–@@@@@@@ëc@ bÐî™@æb×@õaì@â…bÔÜÛ@
ŠÏb½a@ëc@ƒî’Ûa@ëc@‰†½a@ëc@bÈÛa@ëc@åí†ÛaìÛa@†yc@ëc@aj×IUHN 

 

@@SXM @@@@@@@@@@@Ýà¤ë@âaìÈÛa@òäÛc@óÜÇ@òu‰a†Ûa@ÃbÐÛþa@åÇ@ÝÐİÛa@…bÈig@åß@†iü
Ýrß@òîjÜ@ïãbÈß@Z@ÙËbß…@×–@ÙËbß…@ð‘a@–@ÉÜÏ@–@“ä@

–@´nÈ×‰@ÙÛ@Ñİa@–´nÈ×‰@ÙÛ@†jça@NNgIVHN 
@ @
@ @
@ @

                                                                 

IQHååß…üëþa´i†ÔÈmQPŠr×dÏpaìäN 

IRHååßWŠr×dÏpaìäN 

ISHååßÝÐİÜÛ bèÏŠÈíëê‰bÐÃcòßìÈãˆäßéäiaÉß†ÛaìÛa bèiâìÔíòîÜàÇòÜîëêˆçWpaìä

_ÝÈÐÛbiêìicéÈßbèÔj†ÓæìØíæc†ÈiŠr×dÏ 

ITHò‰†½aéÛì…ˆäßÝÐİÛabèÏŠÈíN 
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@oßŠØm@ìÛ–@Ùã‡g@†Èi@–@ñˆaûß@ü@–@Ñdnß@–@‰ˆnÇc@–@a@ÚaŒu@

@a–@ÙîÏ@a@Ú‰bi@–ČšÐm@Ý–@ïc@bí@–@a@æbzj@–@a@õb‘@bß@
–@a@õb‘@æg@–i@bàöa…@áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@áIQH@@N 

 

@@TPM @@â†ÔÛa@ñŠ×@kÈÛ@@@@@@@@@@@ëc@„þa@ëc@lþa@ÒaŠ‘g@o¤@bîÇìjc@ñ†yaë@ñŠß@ìÛë@
áÜÈ½aL@@@@@@@ÝÐİÛa@ÕÜ@kíˆèm@¿@ a†u@†îÐß@ÙÛˆÏ@L@@@@†î¯@ðˆÛa@ò•b@

Þý@åß@ÙÛˆië@LkÈÜÛaIRHZ 
 .احللم وكظم الغيظ عندما يشعر بأنانية زميل أو ظلم التحكيم -
 .ألهداف وعدم املراوغة أو األنانيةالتعاون يف إحراز ا -
 .التزام آداب احلديث وآداب اللعب السابقة -
 .)الكابتن( األمري –) احلكم( الكبري –الزميل : أداء احلقوق -
 .عدم رفع الصوت -
 .التضحية بأن يقف يف حراسة املرمى أو يف الدفاع بدل اهلجوم وإحراز األهداف - 
 .ً وإن مل حيرز هدفااإليثار بالكرة أمام املرمى ألحد زمالئه -
 ًاإليثار باملاء إن كان قليال وزميله عطشان حيتاج إىل الرشب بعد جمهود املباراة -

@@TQM ÝÐİÛa@âbßc@bç†í…Šm@â†Çë@òîmŁa@òîjÈ’Ûa@Þbrßþa@dİ@æbîiISHZ 
 . فهو يزيد املعرفة واحلب,كثر السالم يقل املعرفة -
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 .البخل مذمومارصف ما يف اجليب يأتيك ما يف الغيب, واإلرساف حرام و -
 . وهو ينايف التضحية واإليثار,إن جالك الطوفان حط ابنك حتت رجليك -
 . كلمة باطل جترب اخلاطر, والباطل ممنوع ولو كان جربان خاطر -

אWא 

 :وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم بالوسائل اآلتية
  אאאF١EW 

 .من كتاب كلامت القرآن)  قد سمع– تبارك –عم (أجزاء معاين كلامت  .١
 الوقـوف –ث, ظ, ذ تعطيش اجليم : إخراج اللسان يف حروف(أحكام التالوة  .٢

  دق, ط, ب, ج,:  قلقلة أو هزهزة حـروف–ًقليال عىل النون وامليم املشددتني 
 .إذا جاءت ساكنة

 ثـم ,علمهـا بالتقليـد فيت,ًأحكام الطهارة والصالة والصيام أوال بطريقة عملية .٣
 .املستو الثاين من كتاب الفقه امليرس لألطفال

 .السرية النبوية من كتاب السرية النبوية املصورة لألطفال . ٤
 .دوّقصص األنبياء من كتاب قصص األنبياء لألطفال للن .٥
ة تيـف(:  وسلـسلة)طفولة عظامء اإلسـالم(الشخصيات والصحابة من سلسلة  .٦

 ).اإلسالم
 : ويكفي أن حيفظ ابنك األحاديث اآلتيةاحلديث النبوي .٧
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إذا أكل أحدكم فليأكل بيمنه, وإذا رشب فليـرشب بيمنـه, فـإن الـشيطان « -
 .»يأكل بشامله, ويرشب بشامله

 .»أفضل العبادة الدعاء«  -
إذا جاء رمضان فتحـت أبـواب اجلنـة, وغلقـت أبـواب النـار وصـفدت «  -

 .»الشياطني
 .» أفضل اإليامن الصرب والسامحة« -
 .»إذا عطس أحدكم فليضع كفيه عىل وجهه, وليخفض صوته « -
 .»جلساإذا غضبت ف«  -
 .»ًجزاك اهللا خريا, فقد أبلغ يف الثناء: إذا قال الرجل ألخيه«  -
 .»الوالد واملسافر واملظلوم: ثالث تستجاب دعوهتم«  -
 .»   إذا كان يوم اجلمعة وليلة اجلمعة فأكثروا الصالة عيل« -
 .» بميامنكم أتم فابدأوا إذا لبستم وإذا توض« -
 .»إذا لقي الرجل أخاه املسلم فليقل السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«  -
 .»إذا نيس أحدكم اسم اهللا عىل طعامه فليقل إذا ذكر باسم اهللا أوله وآخره« -
 .»ُإذا نودي بالصالة فتحت أبواب السامء واستجيب الدعاء«  -
 .» ارحم من يف األرض يرمحك من يف السامء« -
 .»استغفروا ربكم إين استغفر اهللا وأتوب إليه كل يوم مائة مرة«  -
أسوأ الناس الذي يرسق من صـالته, ال يـتم ركوعهـا وال سـجودها, وال «  -

 .»خشوعها
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 .» أطعموا الطعام وأطيبوا الكالم« -
 .» أعجز الناس من عجز عن الدعاء, وأبخل الناس من بخل بالسالم« -
 .»تك, وابك عىل خطيئتك أمسك عليك لسانك, وليسعك بي« -
 .»أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح«  -
 .»ًاجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا«  -
 .»إن أردت أن يلني قلبك فأطعم املسكني وامسح رأس اليتيم« -
 .»ً أنا أول الناس يشفع يف اجلنة, وأنا أكثر األنبياء تبعا« -
 .»إن أفضل عباد اهللا يوم القيامة احلامدون«  -
 .» السالم اسم من أسامء اهللا تعاىل فأفشوه بينكمإن«  -
 .»إن الصلوات اخلمس يذهبن بالذنوب كام يذهب املاء الدرن«  -
 .»دخل عليهم الرفقأإن اهللا إذا أحب أهل بيت «  -
 .»إن اهللا جعل احلق عىل لسان عمر وقلبه«  -
ًإن اهللا جعلني عبدا كريام ومل جيعلني جبارا ع«  -  .»ًيدانًً
 .»يل حيب اجلاملإن اهللا مج«  -
  .»إن اهللا تعاىل حني خلق الداء خلق الدواء فتداووا« -
 .»إن اهللا حني خلق اخللق كتب بيده عىل نفسه إن رمحتي سبقت غضبي«  -
 »التائب من الذنب كمن ال ذنب له«  -
 .»عزل األذ عن طريق املسلمنيا « -
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 .» أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه« -
 .» اعقلها وتوكل« -
 .» السالم بينكم حتابواأفشوا« -
 .»ً أفشوا السالم وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كام أمركم اهللا« -
 .»أفضل األعامل الصالة لوقتها, وبر الوالدين«  -
 .» أفضل األيام عند اهللا اجلمعة« -
 .» أفضل الذكر ال إله إال اهللا, وأفضل الدعاء احلمد هللا« -
 .»دقة سقي املاءصأفضل ال«  -
  .» احلمد هللا رب العاملني أفضل القرآن« -
 .»ًأفضل املؤمنني أحسنهم خلقا«  -
        .» أفضل الكالم سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب« -
 .»أقرب ما يكون العبد إىل اهللا وهو ساجد فأكثروا الدعاء«  -
ًأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحسنكم خلقا«  - ً«. 
 .»يةأكثروا الدعاء بالعاف«   -
 .» أكثر من ال حول وال قوة إال باهللا, فإهنا من كنز اجلنة« -
 .»هتادوا حتابوا«  -
 .» أكرم الناس أتقاهم« -
 .» أكرم شعرك وأحسن إليه« -
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ً أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا« - ً«. 
 .»أمط األذ عن الطريق فإنه لك صدقة«  -
 .»تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة«  -
 .»جامن صمت ن«  -
 .»رحم اهللا امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم« -
 .»الدين النصيحة«  -
 .»خري البقاع املساجد ورش البقاع األسواق«  -
 .» احلياء من اإليامن« -
 .»خري الناس أنفعهم للناس«  -

  אאאF١EW 
-  אW عبد مناف  حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن 
-  אWصادق األمني ال. 
-  אWأبو القاسم . 
-  אאאWآمنة بنت وهب بن عبد مناف . 
-  אאWالشفاء أم عبد الرمحن بن عوف . 
-  אאWحليمة السعدية . 
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-  אWمكة . 
-  אW عائـشة بنـت أيب بكـر – سودة بنت زمعة – خدجية بنت خويلد – 

 زينب بنت – جويرية بنت احلارث – سلمة  أم–حفصة بنت عمر بن اخلطاب 
 أم – زينب بنت جحـش – صفية بنت حيي – ميمونة بنت احلارث –خزيمة 

 .حبيبة بنت أيب سفيان
-  אאW أم كلثوم– رقية – زينب – فاطمة . 
-  אW هـ١١ – ميالدية ٦١١ . 

  אF١EW١ 
 . دائرة املعارف اإلسالمية− 
 .) العامة– اجلغرافية – التارخيية –العلمية ( معلومات سفري −
 – الزواحـف – الطيـور – البحـار –كـل يشء عـن احليـوان :  سلسلة كتاب−

 . الصحراء– احلرشات –الفراشات 
  אא،אאא

W 
 وحبذا لو يشارك الطفل بنفسه يف جتميع − التلقني الشفوي– النرشات –اجلرائد 

 . )٢(مثل هذه األخبار, ويشجع عىل ذلك
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F٢EWאW–אא  و  
١ .אK   
٢ .אK 
٣ .אאK  

 Kאאאא  ز 
 

W  ح  

WאאW 
 .دائرة املعارف اإلسالمية .١
 .رقاموس سفري املصو .٢
 .منهاج املسلم الصغري .٣
 .منهاج الفتى املسلم . ٤
 .القصص النبوي .٥
 .تيسري قواعد اإلمالء .٦
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 . الرقعة–النسخ : تيسري قواعد اخلط .٧
 .السرية النبوية املصورة لألطفال .٨
 .التفسري املبسط لألطفال .٩

 .الفقه امليرس لألطفال. ١٠
 .قصص األنبياء لألطفال. ١١
 .غرائب الطيور واحليوانات. ١٢
 .سلة املؤمن القويسل. ١٣
 .موسوعة أخالق اإلسالم. ١٤
 .موسوعة التاريخ اإلسالمي. ١٥
 .شعوب العامل. ١٦
 . املسلم الصغري– روضة احلروف –تعليم القراءة : أجيالنا الرشيدة. ١٧
 إسـالمنا – احلج – الزكاة – الصوم –الصالة : املسلم الصغري يف عامل التلوين. ١٨

 . اهللا خالق كل يشء–
 .يف القراءة والكتابة يف الرياضيات: واجبي. ١٩
 . الطريق– امللعب – البيت –أخالقي وسلوكي يف املدرسة . ٢٠
 . غذائي– مالبيس – فمي وأسناين – أنفي – أذين –عيني : أنا وبيئتي أنا. ٢١
 الولــد –ً جــزاكم اهللا خــريا –الرجــل الــصالح والكلــب : أحبــاب الــرمحن. ٢٢

 .والسمكة
 . شجرة السعادة– زقزوق حيب احلق –الكلب يكتشف الرس : قصص سفري. ٢٣
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 . الديك الساخر– الصفوف املنتظمة –حق الطريق : احلكايات املصورة. ٢٤
 . البريوين– عمر بن عبد العزيز –أسامة بن زيد : طفولة عظامء اإلسالم. ٢٥
 . الفسطاط– القدس – املدينة املنورة –مكة املكرمة : مدائن إسالمية. ٢٦
 . داوود وسليامن– نوح – إبراهيم وإسامعيل –آدم وإدريس : أنبياء اهللا. ٢٧
 معـاذ – عبد اهللا بن عبـاس – عمري بن سعد −عبد اهللا بن الزبري: فتية اإلسالم. ٢٨

 .بن عمرو بن اجلموح
 رس الكنـز – زهرة املـوت – القيد املزدوج –املؤامرة الكرب : مغامرات سفري. ٢٩

 .املدفون
 مـن – ألعاب الـرحالت – اسرتاحة األذكياء –مساجدنا : ب والتسايلاأللعا. ٣٠

 هو?
Wאא 

 . الوردة احلمراء– أركان اإلسالم – أركان اإليامن –سبح الطري : أحباب اهللا .١
 . صندوق الدنيا– األصوات – اقرأ –أنا : كاسيت تعليمي .٢
 . سمع جزء قد– جزء تبارك –جزء عم : املصحف املعلم .٣
 . جنة األطفال– واحة املرح –حفلة سمر : األفكار والتسايل . ٤
 – مطلـع الفجـر – رحلـة البـستان –تـسابيح الـصباح : منوع/ كاسيت عام  .٥

 .حكايات سفري
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 اإلعجـاز – معجـزة احليـاة ورس البـسملة – حكايات سفري –أركان اإلسالم  .١

 .الطبي يف القرآن
 – رحلـة خلـود – رحلـة اإلسـالم – الرسـالة – جزيرة النور –لفاتح حممد ا .٢

 . جسم اإلنسان– عامل البحار – عامل احليوان – عمر املختار –السندباد 
אW،אא  ط 

אאF١EK 
 

א  ي 
F٢EW 

 ما حصله الطفـل – حفظ القرآن واحلديث – املنهج املدريس –املعلومات العامة 
 . األنبياء– الصحابة – السرية –من معلومات يف العبادات 

F٣EWא  ك  
 .احلج –شهر رمضان  – رأس السنة اهلجرية –املولد النبوي 

 

F٤EWאאאאא  ل  
 . تفريغ الطفل أثناء املذاكرة−
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ً عدم الضغط عليه ليذاكر رغام عنه بل بالتحفيز دائام− ً. 
 . توفري ما حيتاج إليه من كتب دراسية وأدوات مدرسية−
 . تشجيعه عىل التفوق مع وعده بجائزة وإعطائها له−
طموح بعيد, عزم جديد, تركيز شديد, جهد جهيد, وقـت :  حتفيظه معادلة التفوق−

 .رشيد, استقامة ال حتيد, تفوق أكيد
 . تكريم الناجحني واملتفوقني أمامه−
אאא  م 

F١EW 
 .اتعامل الفلك والصيدلة والرياضي:  البريوين−
 .مكتشف الدورة الدموية:  احلسن بن اهليثم−
 .أول من ألف يف علم اجلرب:  اخلوارزمي−
 .أول من ألف يف علم االجتامع:  ابن خلدون−
 .عامل الطب:  ابن سينا−
 .أبو اجلغرافيا:  اإلدرييس−
 .الطبيب املاهر:  أبو بكر الرازي−
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 :IQHاصة به مثل اطالع الطفل عىل جمالت األطفال اهلادفة اخل  س
 )لبنانية نصف شهرية( أمحد −
 ).ً توزع جمانا مع جملة الوعي اإلسالمي–كويتية شهرية ( براعم اإليامن −

Wא 

 :)٢(وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم باآليت
 ١:خالل من النظافة عىل التعود .١  

 .غسل اليدين قبل الطعام وبعده, وبعد االستيقاظ من النوم -
 .ً أسبوعيا– عىل األقل –االغتسال مرتني  -
 .ال يتبول وهو واقف إال لرضورة قصو وجتنب تطاير رذاذ البول عليه -
 وتغيـري –ً مـرتني أسـبوعيا عـىل األقـل – خاصة الداخليـة –تغيري املالبس  -

 .اجلوارب باستمرار
 .نرش فراش النوم يف الشمس -
 .ال خيلط طعام طازج مع طعام قديم -
 .األكواب واملالعق قبل األكل أو الرشب فيهاغسل األواين و -
 .غسل الشعر ومتشيطه -

                                                                 

IQHåÛXŠr×dÏpaìäN 

IRHååßéîÜÇ…ìÈíëÙÛ‡ÝÐİÛaÒŠÈíWpaìäN 



  

  

 

SQX

@
אאאא

 .وضع الطيب والعطور -
 .تنظيف املالبس وكيها باستمرار -
 .عدم امليش عىل السجاد باحلذاء -
 .استخدام املنديل عند العطس والبصاق وعدم البصاق عىل األرض -
 .تنظيف املكتب والكتب واملكتبة باستمرار -
 . ال باألسنانتقليم األظافر باملقص -
 .استخدام فوطة لكل فرد عىل حدة وعدم االشرتاك يف واحدة -
رمي القاممة والفضالت يف سلة املهمالت املخصصة لذلك وعدم رميها مـن  -

 .ًالشباك مثال
االشرتاك مع أبناء احلي يف تنظيـف الـشارع والبيـت ورشـه باملـاء إن تعـذر  -

 .االتفاق مع عامل النظافة
 .ًعدم امليش حافيا -
ًستنجاء واالستنثار بالشامل ال باليمني وغسل اليدين جيدا بالصابون بعـد اال -

 .االستنجاء
قبل النوم وبعد االستيقاظ وقبل الطعـام وبعـده : التسوك بالسواك باستمرار -

 .وعند الوضوء وعند الصالة
 .تغطية الطعام -
 . قدر اإلمكانّتجولنيعدم األكل من الباعة امل -
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 .ير املوجود يف الشارععدم الرشب من القلل أو الز -
 .عدم النفخ يف الطعام أو الرشاب, والرشب عىل ثالث مرات -
 :حفظ نشيد النظافة اآليت -

ـــــة ـــــن النظاف ـــــا دي  دينن
 

ـــــــــــة  ـــــــــــة واللطاف  واملحب
 

ـــــا للوضـــــوء ـــــد دعان  ق
 

ـــــــــــة  ـــــــــــادة والنظاف  للعب
 

 نغــــسل األعــــضاء منــــا
 

ـــــــــــساء  ـــــــــــباح وم  يف ص
 

ــــــرد األدران ــــــاIQHتط   عن
 

 نجعـــــــل العـــــــيش هنـــــــاء 
 

ـــــا  ـــــةدينن ـــــن النظاف  دي
 

 والطهــــــــــارة والنعــــــــــيم 
 

 ًنلــــبس الثـــــوب نظيفـــــا
 

 يف ســــــــــلوك مــــــــــستقيم 
 

ــــا ــــنان دوم ــــسل األس  ًنغ
 

 مـــــــن منـــــــام أو طعـــــــام 
 

 ًنأكــــل احللــــو قلــــيال
 

ــــــــــــام  ــــــــــــر يف املن  ونبك
 

ــا صــحب شــامة ــنكن ي  IRHفل
 

 يف النظافــــــــــة والكرامــــــــــة 
 

ـــــة ـــــا عالم ـــــذ منه  نتخ
 

ـــــــــسالمة  ـــــــــق لل  ISHيف طري
 

 

 ١:مةالسلي بالتغذية االهتامم .٢  
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 ١:IQHخالل من للجسم العامة بالصحة االهتامم .٣  
 

 : يشمل − إن أمكن–  شهور٦عمل كشف دوري كل  -
 . خماط– دم – براز –حتليل بول  
 . أسنان–أذن : غسيل 
 . ضغط–وزن : قياس 
 .فحص قاع العني 

ــب  - ــل يف الطبي ــب الطف ــراض وحتبي ــور األم ــور ظه ــالج ف ــسارعة إىل الع امل
 .واملستشفى

 وال حيلـق بعـض ,لق شعر الـرأس باسـتمرار خاصـة يف الـصيفتقصري أو ح -
 . وهو القزع املنهي عنه يف اإلسالم,)مايوفري(الرأس ويرتك بعضه 

 ففيها كـل ,ً شمس الساعة العارشة صباحا– خاصة –ًالتعرض للشمس يوميا  -
 .ما حيتاجه اجلسم من فوائد وفيتامينات ومركبات, وتقي اجللد من األمراض

 . وحبذا لو يشب عىل كره التدخني,عن التدخني بكل الطرق املمكنةإبعاد الطفل  - 
 والنوم وقت , واالستيقاظ يف الفجر وعدم النوم بعده,ًالنوم مبكرا وعدم السهر -

 .ً وعدم النوم بعد العرص مطلقا,)بعد الظهر(القيلولة 
 .ال لفرقعة األصابع -
 عالمـات البلـوغ  سنوات للبنات يتم تعريفهم٩ سنة للبنني, ١٢بداية من سن  -

 .وما جيب عليهم يف ذلك
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تكوين صيدلية صغرية يف البيت حتتوي عىل العالج الكياموي والعالج الطبيعي  -
 والقهوة والليمون لإلسـهال, , وكالقرنفل ألمل األسنان, كالعسل األبيض,ًمعا

 .وكتب الطب النبوي مليئة بذلك فيمكن الرجوع إليها
 

  ١:IQHخالل من بالرياضة االهتامم .٤  
 

 . نظافة– خلق –  صحة : الرياضةّنأتلقني الطفل منذ الصغر  -
 .تلقني الطفل منذ الصغر أن العقل السليم يف اجلسم السليم -
 .تلقني الطفل منذ الصغر أن الرياضة لتهذيب النفوس ال إلحراز الكؤوس -
 كونغفـو –كالكراتيه : ممارسة رياضة عنيفة للدفاع عن النفس واكتساب الثقة -

 .IRH جودو– رفع أثقال – مصارعة –دو  تايكون–
ًتلقني الطفل أن معظم الصحابة كانوا شبابا وكانوا أقوياء اجلـسم دافعـوا عـن  -

 .دين اهللا فأحبوا اهللا وأحبهم اهللا
 .ISHتعلم السباحة -
 خاصـة ,ً فذلك مفيد جدا يف تقوية البـدن,ًلعب كرة القدم مرة واحدة أسبوعيا -

ً بذل أقىص جمهود دفاعا وهجوما أثناء املباراةإذا ما حثه األب أو املريب عىل ً. 
 : اآليتىراعُيو ,يفعله  وكان رسول اهللا , وهذا مستحب,عند اللعب مع األوالد يف لعبة - 
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 .استمرار احلركة طوال اللعب 
 .حتديد اللعبة ورشحها بصوت واضح 
 .ًتصحيح األخطاء أوال بأول وعدم التهاون يف ذلك 
 . وتنفيذها برسعةالتعويد عىل طاعة األوامر 
 .عدم حرمان أحد من اللعب مهام كان 
 .التزام العدل وعدم حماباة أحد أثناء اللعب 
 .IQHرحلة امليش ولو ملسافة قصرية وبالتدريج 
 . ألعاب قو–مارثون : عمل مسابقات 
 :IRHريايض يومي للطفل كالنموذج اآليتبرنامج عمل  
 بطن ضغط ميش جري اليوم

     اجلمعة
     السبت 
     األحد
     االثنني
     الثالثاء
     األربعاء
     اخلميس
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تعميق روح اجلهاد وبث احلامسة يف نفوس األطفال من خالل إبراز القصص  .٥  
 خاصة الصغار منهم يف التاريخ اإلسالمي ,واملواقف البطولية جلهاد املسلمني

 :IQHمثل

 
 بيـنام أنـا واقـف يف الـصف يـوم بـدر : قـال–÷ –عن عبد الرمحن بن عوف 

متنيـت ) صـغريان( أسناهنام ةفنظرت عن يميني وشاميل, فإذا بغالمني من األنصار حديث
: يا عم هل تعرف أبا جهل ? قلـت: منهام فغمزين أحدمها فقال) أقو(أن أكون أضلع 

بيده  والذي نفيس أخربت أنه يسب رسول اهللا : نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي? قال
عجل منا فتعجبت لـذلك, سواده حتى يموت األ) يجسم(لئن رأيته ال يفارق سوادي 

: نشب أن نظرت إىل أيب جهل جيول يف الناس, قلـتأفغمزين اآلخر فقال يل مثلها, فلم 
هام فرضباه حتى قتاله, ثم انرصفا إىل ي فابتدراه بسيف,ال إن هذا صاحبكام الذي سألتامينأ

هـل : فقـال! أنـا قتلتـه : أيكام قتله? قال كل واحـد مـنهام:  فقالفأخرباه رسول اهللا 
 .كالكام قتله:  فنظر يف السيفني فقال,ال: مسحتام سيفيكام? قاال

 .^وهذان الغالمان مها معاذ بن عمرو بن اجلموح ومعوذ بن عفراء 
א 

ل اهللا ًجاء رافع بن خديج وسمرة بن جندب ومل يتجاوزا مخسة عرش عاما إىل رسو
 ;وقـال , فأحلـا عليـه, فلم يوافق, لـصغر سـنهام,ليوافق عىل خروجهام للجهاد معه 
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أنـا : إن رافع بن خديج ماهر يف رماية النبل, فقال سـمرة بـن جنـدب: بعض الصحابة
 فأجازمهـا ,ًفرصع سـمرة رافعـا أقو من رافع أنا أرصعه, فتصارعا أمام رسول اهللا 

 .هام للجهاد معهووافق عىل خروج رسول اهللا 

W 

 :ومن الوسائل التي حتقق هذه الصفة يف الطفل املسلم ما ييل
QM @@@@@@@@@@@@ÌÛa@ÉÐã@ìçë@‰ìÈ’Ûa@aˆç@ÝÐİÛa@¿@ïàäm@Ûa@pbíbØ§aë@—–ÔÛa@…Š

òîmŁa@´§aë@å§a@ò–Ó@Ýrß@¿IQHZ 
ًشيخا كبريا مسنا خيطئ يف الوضوء وال حيسنه ^رأ احلسن واحلسني  ً  ففكرا ,ً

يا عـامه, لقـد اختلفـت أنـا :  فقال احلسن– مع احلفاظ عىل شعوره –يف طريقة لتعليمه 
 وكالنا يدعي أن اآلخر ال حيسن الوضوء, فهل حتكم بيننا يا عامه ? ,وأخي عىل الوضوء

فوافق الشيخ, ولكنه رأ أهنام حيسنان الوضوء عـىل أكمـل وجـه, ويقومـان بفرائـضه 
 .نه وأدرك خطأه وشكر هلام حسن أدهبام معهوسننه, فعلم ما يريدا

@ @

Þý@åß@ÌÛa@ñ†Çbß@óÜÇ@Éîv’nÛaIRHZ 
رشاء ما حتتاجه األم من السوق بال ضجر ويف أشد الظروف, وحبذا لو يتعود الطفـل   − أ 

 .عىل طلب مساعدة األم ورشاء احتياجاهتا من نفسه دون ضغط عليه أو إجبار
 . وكتبه ومالبسه خاصة حجرته,املساعدة يف تنظيف البيت  −ب 
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 . ورفعه بعد األكلهمساعدة األم واألخت يف طهي الطعام وإعداد  −ج 
مساعدة خادم املسجد يف تنظيفه بمجهوده أو بإحضار املكنسة وأدوات النظافة   −د 

 .رة يف البيتّاملتوف
 .املذاكرة إلخوته الصغار أو أقاربه   -هـ

ض املـرصوف مـع التصدق عىل الزمالء أو األقـارب أو اجلـريان الفقـراء بـبع  −و 
 .مراعاة شعورهم

 .التصدق أو التهادي بالكتب اخلارجية أثناء العام وبعد انتهاء العام الدرايس  −ز 
 .التصدق أو التهادي باملالبس الزائدة عن احلاجة  −ح 
 .زيارة أو رحلة أو حفلة إفطار للصائمنيلرشاب الطعام أوالإعداد   −ط 
ل أن يلعب أو يدافع بـدل يف مباريات الكرة يقوم بالتحكيم أو حيرس املرمى بد  −ي 

 .أن هياجم, وهكذا
 للمشاركة يف طعامه أو يشرتي هلم – خاصة يف املدارس –دعوة زمالئه الفقراء   −ك 

 .من مرصوفه
 .اإلصالح بني املتخاصمني  −ل 
 .مساعدة الكبري والضعيف واملريض والصغري يف عبور الطريق  −م 
 .تقديم الطعام للجريان بعد استئذان الوالدين  −ن 
 .مع إهدائهم بعض الزهور والكروت واهلدايازيارة املرىض   −س 

 .عدم إتالف أثاث املنزل واملحافظة عليه  −ع 
 طعـام – زجاجة – غصن شجرة – حجر –نجاسة (إماطة األذ عن الطريق   −ف 

 ). قرش موز–
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 – املـرض – التعزية –التهنئة (اصطحاب الطفل يف الزيارات خاصة املناسبات   −ص 
وتعويـد ...)  عقيقـة املولـود –زواج  الـ– وليمة – قبول الدعوة –صلة الرحم 

 .الطفل عىل تقديم التهنئة أو التعزية
عمل مجعية تعاونية أو ما يشبه صندوق الزمالة بمساعدة وتوجيه لألطفال ومن   −ق 

 .ًمرصوفهم ليساعد بعضهم بعضا من خالله
وضع جملة أو ملصق لألذكار أو لوحة إرشادية يف البيـت والفـصل أو املـسجد   −ر 

دخـول املنـزل واخلـروج منـه, ودعـاء دخـول اخلـالء : دعيـةمكتوب عليهـا أ
واخلروج منه, ودعاء دخول املسجد واخلـروج منـه, وذلـك بالبيـت واملـسجد 

 .واملدرسة والشارع
 .الدعاء بظهر الغيب ألبويه ولكل من يعرف, وللمسلمني يف كل مكان يف العامل  − ش 
لدين حيـثهم فيهـا إرسال الرسائل لعلامء وزعامء العامل والصحف بمساعدة الوا  −ت 

 .عىل مساعدة املسلمني املستضعفني
املساعدة ونفع الغري والعطاء بال طلب وبال انتظار ملقابل أو لكلمة شكر واملهم   −ث 

 .أن يرىض اهللا عنه
كنس الشارع وتزيينه أو املساعدة يف ذلك مـع أبنـاء احلـي وسـكانه خاصـة يف   −خ 

 .املواسم كشهر رمضان
@åß@ÌÛa@õaˆíg@åß@ŠíˆznÛaÞýIQHZ 

 .عدم إهانة أحد أو جرح مشاعره خاصة الفقراء وذوي العاهات والضعفاء .١
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 .عدم مقاطعة املتحدث .٢
 .عدم التفاخر عىل أحد .٣
 .عدم رفع صوت املذياع خارج حجرته ولو بقراءة القرآن . ٤
حد معه يف احلجرة يذاكر أو حيـب اهلـدوء أو ينـام أو يريـد النـوم فـال أ كان ْنإ .٥

 . ينادي عىل أحد بصوت مرتفعأويذاكر أو يقرأ القرآن 
 .ال إزعاج باللعب يف الشارع لئال يؤذي اجلريان .٦
 . خادمتهأوعدم توسيخ املالبس أثناء اللعب لئال يتعب والدته  .٧
 .عدم البصاق أو رمي القاذورات باملنور أو الشارع أو الفصل .٨
 .عدم اللعب باحليوان أو رضبه كالكالب والقطط .٩
 .عدم رضب الصغري. ١٠
 .ً يرضب أحدا بالطوب أو بالنبل أو بمسدس املاءال. ١١
 .تووت: ال يرصخ يف أذن أحد ويقول. ١٢
 .ال يشري ألحد بسكني ونحوه مما يؤذي. ١٣
 .ًال خييف أحدا يف الظالم أو عىل فجأة. ١٤

éîÜÇ@a@kšÌí@ü@óny@êË@ëc@éÐã@Šší@üc@ÝÐİÛa@áîÜÈmN 
@ @

@âaŠy@´àÜ½a@õaˆíg@æc@ÝÐİÛa@áîÜÈma@kšÌíN@ @
@ @
@ @

 
@ @
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 :ومن الوسائل التي حتقق هذه الصفة يف الطفل املسلم ما ييل
تشجيع الطفل عىل استغالل كل دقيقـة مـن وقتـه يف عمـل مفيـد ومثمـر, ألن  

 .الوقت هو احلياة
كتبة طالع واالستعارة, ويفضل تكوين ماالشرتاك يف إحد املكتبات العامة لال 

 لـئال يـصاب ; ويراعى مناسبة كتبه لسنه, لتشجيعه عىل القراءة;خاصة بالطفل
بامللل, ويمكن أن يوضع فيها بعـض األلعـاب الرتفيهيـة والثقافيـة مـن أجـل 

 .IQHذلك
تشجيع الطفـل عـىل تلخـيص قـصة أو كتـاب أعجبـه, أو عمـل بحـث يف  

 البحـث أو  مع توجيهـه لكيفيـة,موضوع معني يناسب سنه وميوله وتفكريه
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 وقبلهـا كيفيـة القـراءة املثمـرة, وخيتـتم ذلـك بعمـل مـسابقة يف ,التلخيص
ار صديق املكتبة, ويكون أكثر القارئني يالفصل أو يف البيت بني اإلخوة الخت

ً ولــتكن كتابــا أو ,ً ويعطــى جــائزة تــشجيعا لــه,أو املــستعريين أو البــاحثني
ًاشرتاكا جمانيا باملكتبة ً. 

 مع التحذير منه وتشجيع من ال يشاهده, وقد سبق احلـديث زاإجياد بديل للتلف 
 .عن ذلك

 :تنمية مواهب الطفل وتشجيعه عىل ممارستها ومنها 
ًتشجيع الطفل املوهوب فنيا عـىل عمـل لوحـات فنيـة وزخرفيـة وتـصميامت   −أ 

 .وتشكيالت
 ,اخلياطة والتطريز والرتيكو:  يف أعامل– عىل وجه اخلصوص – تشجيع البنت   −ب 

 , وتنـسيق الزهـور, وعمل املكرميات واألشغال اليدوية,عىل الزجاجوالرسم 
 وجتهيـز , وعمل املخلالت واملربيـات واحللويـات,واآللة الكاتبة أو الكمبيوتر

 وتــدريبها عــىل أعــامل الكفايــة الذاتيــة , وطهــي الطعــام,وتعبئـة اخلــرضوات
قديمــة,  وتعليمهــا كيفيــة االســتفادة مــن األشــياء ال,) الكهربــاء–الــسباكة (

 تـضميد – إعطـاء احلقـن –التنفس الـصناعي (وتعليمها اإلسعافات األولية 
 .IQH ) إيقاف النزيف–اجلروح 

 .قراءة القرآن وجتويدهتشجيع صاحب الصوت الطيب والعذب اجلميل عىل   −ج 

                                                                 

IQHåßŠr×cXpaìäN 



  

  

 

SSP

@
אאאא

 :)١(متابعته من خالل جدول متابعة املوهوبني اآليت  −د 
 من عوامل تطوير موهبته دور املريب يف إبراز موهبته موهبته اسم املوهوب

ـــشعر  تعريفه عىل زميل شاعر حيب الشعر حممد توجيهـــه إىل أســـس وقواعـــد ال
 واملوضوعات التي ينبغي أن يكتب فيها

 حكاية القصص له حيب القصة امحد
 ورشاء القصص له

 تشجيعه ومكافأته عىل كل قصة يكتبها

عن التواضع وتبعات القائد التحدث معه  ينظم أول رحلة لنا حيب القيادة عبد الرمحن
 وحتميله بعض األعامل املناسبة لسنه

حيـــب كـــرة  معاذ
 القدم

 اصطحابه يف اللعب معي اشرتاكه يف نادي

 يعطى له كراسة اخلط حيب اخلط حممود
 ويوجهه للكتابة السليمة

 يشرتك يف معهد اخلط العريب

ًوإليك نموذجا عمليا لتتابع ابنك من خالله عىل غرار النم  :وذج السابقً
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 .عدم إطالة الزيارات ليتعود الطفل عىل االهتامم بالوقت 
 .ال وقوف يف الشارع إال لرضورة 
زيارة عامل أو مريب بصورة دورية كل أسبوع أو كل شهر حيـددها األب واألم أو  

 .)١(أو بدعوتهاملعلم, بالذهاب إىل هذا العامل باصطحاب الطفل 
التفكـر يف بعـض :ًاستثامر األوقات الضائعة كوقـت الطعـام مـثال فيـستثمر يف 

 موقـف مل يعجبـه – موقف أعجبه اليوم – محد اهللا عىل نعمة الطعام –األطعمة 
 .لخإ....  خرب هام–اليوم 

 :IRHعمل جدول أعامل لتنظيم اليوم يشتمل عىل 
 ورد – حفـظ القـرآن الكـريم  ورد–ورد تالوة القـرآن الكـريم (األوراد  

 ).ً ورد املذاكرة وليكن ساعتني يوميا–ًالرياضة وليكن نصف ساعة يوميا 
 . الرتفيه واللعب– املدرسة – النوم –الصالة : مراعاة أوقات 
 املذاكرة لإلخـوة الـصغار –حق خدمة الوالدين : أداء احلقوق والواجبات 

 لخإ...  زيارة األقارب –
 .جدول مذاكرة مناسب 

 :ISHتشجيع الطفل عىل شغل وقت فراغه بمثل  
 – حـديث –آيـة :  بعد االنتهاء من املذاكرة يستعد لإلذاعة املدرسـية بتحـضري−١
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 . مسابقة– حوار – نشيد – طرفة – معلومة –خرب 
 . السباحة–لدفاع عن النفس ارياضة : رتاك يف النوادي ملامرسة االش−٢
 – األعامم واألخوال واألقارب –األب واألم :  عمل برملان بني الكبار والصغار−٣

 ويتعود الطفل من خالهلا عىل أن يقول كلمة احلـق بكـل –املدرسني باملدرسة 
 .شجاعة ورصاحة ويواجه الكبري بأدب

 . الصيد– الثقافية للمصانع واملتاحف –الرتفيهية للحدائق والشواطئ :  الرحلة−٤
تم تـوجيههم عنـد اللـزوم ليتعـودوا  إعداد رحلة وتنفيذها وتنظـيم دورة, ويـ−٥

 .االعتامد عىل أنفسهم
تار املكان املناسـب خي عمل جملة يقوم الطفل بوضع عنواهنا وتصميمها بنفسه و−٦

 الفصل – ويوجه يف ذلك وال حيبط وال تثبط مهته, فليعلقها يف البيت ,لتعليقها
 .لخإ ... − املسجد – املدرسة –

خوة أو األقارب أو الزمالء ممـن قـاموا بعمـل ة بني اإلويمكن أن تعقد مسابق         
 .املجلة ليتم  اختيار أفضل جملة ويشجع صاحبها

 . حل األلغاز والفوازير وألعاب املهارات اهلادفة املفيدة−٧
 إرشاك األم لالبن والبنت يف غـسيل ونـرش وطـي وكـي املالبـس ووضـعها يف −٨

 .الدوالب



                                             

 

SSS

אאאא

 .IQHويطلب من الطفل فصل املتشابه منه) ونة مكر– قمح –فول (خلط احلبوب  −٩
  قص األشكال ويطلب من الطفل جتميعها وتركيبها−١٠
 . البازل– املكعبات – القص واللصق – استعامل الصلصال −١١
 . قراءة القصص أو حكايتها له بأي صورة ويفضل التمثيل أثناءها−١٢
 . الرحيان– القمح –صل الب: مثل) البالكون( زرع البذور والبقول يف البيت −١٣
 , املنزل من السوق أو املحالت القريبـة– أو بعض حاجات – رشاء حاجات −١٤

 .وحبذا لو يتم توفري دراجة له لتشجيعه عىل ذلك
ملعلومات والشطرنج وغزوات الرسول وعـامل ا توفري األلعاب املفيدة كسباق −١٥

 .احليوان وملعب الكرة
 . أثناء األعياد– خاصة – عمل زينة يف البيت −١٦
 . كنبة–كريس :  عمل أشكال خشبية صغرية−١٧
 . سيارة– هرم – سفينة –مركب :  عمل أشكال ورقية−١٨
 . سيارة– هرم –ًطبق وبه كرات متثل بيضا أو غريه : عمل أشكال صلصالية−١٩
 .  اصطحاب األب للولد واألم للبنت للذهاب للمسجد خاصة الولد واألب−٢٠
ور واحليوانات باملنزل ليشغل الطفل هبا وقت فراغـه وتعـوده عـىل  تربية الطي−٢١

 .الرمحة كرتبية احلامم واألرانب واملاعز
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 :وتتحقق هذه الصفة يف الطفل بام ييل
 .صالة الفجر مع األب باملسجد .١
 .IQHًصيام مع بذل جمهود كلعب الكرة مثال .٢
 سبوعاألكل والنوم عىل األرض ولو مرة يف األ .٣
 .IRH طول العام– عىل األقل –قيام رمضان باملسجد ويوم أسبوعي  . ٤
فسحة ميش لألب مع أبنائه كل فرتة بمعدل ال يقل عن ساعتني بـال توقـف إال  .٥

لرضورة قصوISH. 
االتفاق عىل شعار يومي أو أسبوعي بني اإلخوة أو الزمالء بتوجيـه األب واألم  .٦

 هذا الشعار بصورة مجاعية أو منفردة, ومن  ويتعاون اجلميع عىل تنفيذ,أو املعلم
 –طـالع  اال– القرآن – املذاكرة – االستغفار – الذكر –الصمت : أمثلة ذلك

 . بر الوالدين–الرياضة 
حرمان الطفل, باالتفاق معه من برنامج حيبه أو لعبة هيواها أو رياضة يامرسـها  .٧

 .أو أكلة يشتهيها وذلك مرة كل أسبوع
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يامين يف اليوم والليلة حياسـب فيـه الطفـل كـل يـوم حتـى وضع منهج تربوي إ .٨
 : ثم حياسب نفسه بعد ذلك عىل أن يكون برناجمه,يتعوده
 )ً صلوات مثال٣(  الصالة يف مجاعة−أ

 )صفحتني(  تالوة القرآن−ب
 ) مرة١٠٠(  الذكر−ج
   أذكار الصباح واملساء−د
 ) ركعة١٢(  النوافل−هـ
 ) دقيقة١٥(  الرياضة−و

, يمكن أن يغـري األب واألم أو املعلـم ذلـك بحـسب إمكانـات طفلـه وميولـهو
 :وجدول املتابعة اآليت يفيد يف ذلك

âìîÛa ŠvÐÛaŠèÄÛaŠ–ÈÛalŠÌ½aõb’ÈÛa
åäÛa
ÝÏaìäÛaë

æeŠÔÛa
‰b×‡c
bj–Ûa

‰b×‡c
õb½a

Š×ˆÛa
ÕÜİ½a

ñŠ×aˆ½aò™bíŠÛaâbî–Ûa

              اجلمعة
              السبت
              األحد
              االثنني
              الثالثاء
              األربعاء
              اخلميس
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 :IQHوتتحقق هذه الصفة يف الطفل بام ييل
 :ًالتذكري دائام بعمل −١
وكـان احلبيـب  , طفى  كام أخربنا املـص– فام من نبي إال ورعى الغنم ,األنبياء). ١

 .ً وموسى كان راعيا,ً وداود كان حدادا,ً وكان نوح نجارا,ًتاجرا حممد 
الصحابة, فالتجار عبد الرمحن بن عوف وأبو بكـر وعـثامن بـن عفـان, وسـلامن ). ٢

 .ًيعمل اخلوص, وخباب بن األرت كان حدادا
 ومـن ,يههمالتسهيل عىل الطفل يف عمل مرشوع مع زمالئـه وتـدعيمهم وتـوج). ٣

 بيع كتـب –تنظيم معرض لبيع منتجاهتم الفنية والزخرفية : املرشوعات املقرتحة
 .شاربوعربة  –أو جرائد 

 وال دخـل يف ذلـك باملـستو ,تنمية موهبـة االبتكـار واالخـرتاع لـد الطفـل). ٤
 يف كثـري مـن – إال أنـه , وإن كان التفوق الدرايس من مؤرشات ذلـك,الدرايس
ً أن أطفاال مبتكرين وخمرتعني ولكـنهم غـري متفـوقني دراسـيا وجد–األحيان  ً, 

ًوأحيانا من املتأخرين دراسيا, وهذا يرجع إىل خوفهم من املدرسة واملدرسـني أو  ً
 .عدم تشجيعهم أو سوء النظام التعليمي

 وذلـك عـن طريـق ,ً ليكون خطاطا–ً خصوصا املوهوبني –تعليم الطفل اخلط ). ٥
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 .ط من مدرس خط أو إرشاكه يف معهد اخلطًإعطائه درسا يف اخل
 وكـذلك الـصناعات ,تدريب البنت عىل أعامل التطريز وأشغال اإلبرة والرتيكو). ٦

 .الغذائية وغريها
 ملـشغوالت اخلـشبية كا,تدريب الولد عىل احلرف اليدويـة واملهـارات اإلنتاجيـة). ٧

 .والرسم عىل الزجاج ونحوه
 . الكهرباء– اجلزارة – السباكة – النجارة: تعليم الطفل مبادئ). ٨
 .تشجيع الطفل عىل الدراسة املهنية الفنية بعد إهناء املرحلة اإلعدادية). ٩

 .تعمد مدح العامل أمام غري العامل). ١٠
 ويفضل رصد جائزة ملـن يعمـل ,تشجيع الطفل عىل العمل وعىل إتقان العمل). ١١

 .ًشيئا ويتقنه
 .فل ليعمل وحيرتفاإلجازة الصيفية فرصة للط). ١٢

אW 

 : وتتحقق هذه الصفة يف الطفل املسلم بالوسائل اآلتية
أن يتعود الطفل عىل ترتيب مكتبه ودوالبه وحجرته ورسيـره وكتبـه ومالبـسه  .١

 يسهل مـن خالهلـا العثـور , بطريقة خمصصة يف مكان خمصوص,وأدواته اخلاصة
ًال منظامًعىل ما حيتاج إليه وحتمل شكال مجي ًIQH. 
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 كل بحسب إمكاناته وظروفه واستيعابه ومـد أمهيـة ,عمل جدول للمذاكرة .٢
 .IQHمرحلته الدراسية

ًحث الطفل عىل جدولة أعامله يوميا أو أسبوعيا فيام يشبه جدول أعامل يشتمل عىل .٣ ًIRH: 
 . وقت تالوة وحفظ القرآن الكريم -
 .  وقت املذاكرة -
 . وقت الرياضة -
 .لخإ... فيه والفسح والفيديو واألتاري وقت اللعب والرت -
 . وقت الزيارات لألقارب أو الزمالء -
 . وقت القراءة احلرة واملكتبات -
  . وقت الطعام -
 . وقت رشاء احلاجات املنزلية -
 . وقت النوم -

من األفضل تفريغ يوم اجلمعـة وأيـام العطـالت أثنـاء الدراسـة لأللعـاب الرتفيهيـة  . ٤
 باسـتثناء بعـض ,يـام األسـبوع للمـذاكرة فقـط عـىل أن تكـون بـاقي أ,والرحالت
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 .الفرتات الرتوحيية الرتفيهية القصرية التي تذهب امللل وجتدد النشاط وتزيد الرتكيز
ًتقسيم األلعاب اهلادفة وتوزيعها توزيعا منسقا .٥  بحـسب تـوافر املنـاخ وتـوافر ,ً

ذلـك  مع مراعاة ممارسة كل األنواع الختالف فوائدها و,اإلمكانات لكل لعبة
 :IQHكام ييل

 – جــودو – كونغــو – تايكونــدو –كاراتيــه : ألعــاب الــدفاع عــن الــنفس  − أ
 . رفع أثقال– كامل أجسام – مالكمة –مصارعة 

 – بطن – ضغط – ميش – وثب – عدو –كرة قدم :  ألعاب احلركة واللياقة  − ب
 . سباحة– تسلق املرتفعات –نط احلبل 

 .عادة ترتيب إ– شطرنج –فوازير :  ألعاب الذكاء     −ج
 تــنس – بعــض ألعــاب الكمبيــوتر –رمايــة بندقيــة رش : ألعــاب الرتكيــز      −د

 .الطاولة
ًيتعود الطفل أن لكل مقام مقاال, فالقراءة ال تكون أثنـاء األكـل, والفكاهـة ال  .٦

 .IRHتكون أثناء املذاكرة, واللعب ال يكون وقت الصالة
طري الـصفحة والتوسـيع بـني أثناء الكتابة يتعود الطفل عىل حتسني خطـه وتـس .٧

) األستيكة(الكلامت وتكبري اخلط, واستخدام أكثر من لون, والشطب باملمحاة 
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 .IQHًأو الكركتور بدال من الشطب عليها بالقلم
التعود عىل كي املالبس باستمرار وتعليقهـا بعـد خلعهـا وعـدم تركهـا يف أي  .٨

 .IRH وكذلك يف حصة الرتبية الرياضية,مكان
 .ISHومقلمة مع الطفل تساعده عىل تنظيم نفسه وحاجاتهوجود حمفظة  .٩
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ISHåÛVŠr×dÏpaìä.  
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 ١مصطفى أبو سعد, مركز الراشد, الكويت ط.التقدير الذايت للطفل, د −
 .م٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥

الرضيع خصائصه, صحته, تربيته, إرشاف د حممد عبداهللا الدرويش, دار املريب,  −
 .  هـ١٣٣٢  ١السعودية  ط 

  ١حاتم حممد آدم, مؤسسة اقرأ, مرص ط . ة النفسية للمراهقني, دالصح −
 .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦

  املفاتيح العرشة للنجاح يف تربية األوالد, حممد سعيد مريس, دار الزهور, مرص −
 .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٧ ١ط 

دار قطر  إعداد يارس حممود, سنوات, ٩ إىل ٦تربية الطفل فنون ومهارات من  −
م٢٠٠٤ ١, مرص طالند. 

هـ  ١٤٢٢  ١دليل الرتبية األرسية, د عبدالكريم بكار, دار األعالم, األردن ط −
 .م٢٠٠١

فن تربية األوالد يف اإلسالم, حممد سعيد مريس, دار التوزيع والنرش اإلسالمية,  −
 .م١٩٩٨هـ  ١٤١٨مرص 

 .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٧ ١فن غرس القيم, حممد سعيد مريس, دار الزهور, مرص ط  −
هـ  ١٤٢٤  ١باحلوار, د حممد الثويني, دار قرأ, مرص ط كيف أقنع أبنائي  −
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 .م٢٠٠٣
هـ  ١٤٣٢ ١مصطفى أبو سعد, اإلبداع الفكري, الكويت ط . هكذا نريب, د −

 .م٢٠١١
هـ  ١٤٢٦ ١ خطأ لآلباء مع األبناء, حممد سعيد مريس, دار الزهور, مرص ط ٧٥ −

 .م٢٠٠٥
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 ........................................................................مقدمة
 .........................................................................متهيد

אא 
 .............................................أوالدنا بحاجة إىل تربية غري تربيتنا

 ........................................................تربية األوالد مسؤولية
 .......................................... الوالدينةمهارات لرفع كفاءة وفعالي

 ..................................................ًاخرت من يكون ابنك مستقبال
  ...............................................................نامذج من األباء

 .............................................أنواع األرس وأثر ذلك عىل املراهق
 ........................................املفاتيح العرشة للنجاح يف تربية األوالد

 

א K K K K K K K K K K K K K 
 

אא 
 ..............................................................خصائص الطفل
 ...............................................................حاجات الطفل

 .....................................................أساليب اإلثارة والتشويق



  

  

 

STT

@
אאאא

 ..................................................................أسئلة الطفل
 ...................................................قبل أن تشرت لعبة األطفال

 .............................................................بناء التقدير الذايت
 ...............................................................فن غرس القيم 

 ..............................................احلاجات األساسية لفرتة املراهقة
 .................................................................احلوار العائيل

אא 
 ...........................................................عىل أعتاب املدرسة

 .......................................................مناقشة الواقع التعليمي
 ................................................ية التعليماملشاكل املتعلقة بعمل

 ................................................................ضعف الرتكيز
 .....................................................................الرسحان

 ..........................................................أفضل طرق املذاكرة
אאא 

 .........................................................صفات الطفل املسلم
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