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  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  محٹٹ ♣

  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض  جض  مص
    (.6: تحريمال) حف

  نت   مت  رتزت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ ٹٹ ♣

  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت
 (.١6 - ١٥)الزمر:  مم  ام  ىليل  مل

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱٹٹ ♣
 (.٢١الطور: ) ام  يل ىل مل يك مكىك

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱٹٹ ♣
 (.٨٢الكهف: )    مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط  مض

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٱ ٹٹ ♣
 مخجس  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 (.٧٤الفرقان: ) (١) مس خس حس

  ٰى   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه ٹٹ ♣

 (.٣٧ – ٣٥إبراهيم: )   ٍّ  ٌّ

   ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي   خي  حيٹٹ ♣

  يب  ىب  نب  مب  زب   رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ

  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت

  نن  من  زن   ممرن  ام  يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  اك   يق

                                                           

 .قان( من سورة الفر٧٤ -6٤يف اآليات ) صفات عباد الرمحن ( ذكر اهلل ١)
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  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  مي  زي  ري  ينٰى  ىن

  جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب   مب  خب  حب

  جع  مظ  حط  مض   خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  مخجس

  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  جفحف  مغ  جغ  مع

  خي  حي   جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  جمحم   هل  مل

 (.١٩ -١٣لقامن: )  مت  هب  مب  هئ  مئ  ميهي

  جخمخ  مح  مججح  حج  مث  متهت  خت   حت  جت  هب ٹٹ  ♣
 (.١٣٢طه: )حس  جس

َعاُه، َحِفَظ أْم َضيََّع، َحتَّ ـمَّ إِنَّ اهلَل َسائٌِل ُكلَّ َراٍع عَ » :َقال رسول اهلل  ♣ ى ا اْسََتْ

ُجَل َعْن أْهِل َبيْتِهِ يَ   وصححه األلباين(.  )رواه ابن حبان، «ْسأَل الرَّ

♣  
ِ
نِِه »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ ا َ َدانِِه َأْو ُينَِّصِّ ُه ُُيَوِّ َما ِمْن َمْوُلوٍد إاِلَّ ُيوَلُد َعََل اْلِفْطَرِة، َفَأبََوا

َسانِهِ   )رواه البخاري ومسلم(.  «َأْو ُيَمجِّ

♣  
ِ
اَلةِ َوهُ » :َقاَل َرُسوُل اَّللَّ ُبوُهْم  ،ْم َأبْنَاُء َسبِْع ِسنِيَ ُمُروا َأْوالََدُكْم بِالصَّ َواْْضِ

ُقوا َبيْنَُهْم يِف  ،َعَليَْها َوُهْم َأبْنَاُء َعْْشِ ِسنِيَ  )رواه أبو داود، وصححه  «.اْْلََضاِجعِ  َوَفرِّ

 األلباين(. 

♣  
ِ
)رواه أبو داود،  «.اْعِدُلوا َبْيَ َأبْنَائُِكمْ  ،اْعِدُلوا َبْيَ َأْوالَدُِكمْ »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

 وصححه األلباين(. 

♣  
ِ
الَ َتْدُعوا َعََل َأنُْفِسُكْم، َوالَ َتْدُعوا َعََل َأْوالَدُِكْم، َوالَ َتْدُعوا »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

 
ِ
فُِقوا ِمَن اهلل لُِكْم؛ الَ ُتَوا  سلم(. )رواه م« َفيَْسَتِجيُب َلُكمْ  َساَعًة ُيْسَأُل فِيَها َعَطاءً  َعََل َأْمَوا

♣  
ِ
إاِلَّ ِمْن  :إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثةٍ »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

 )رواه مسلم(.  «.َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ  ،َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِهِ  ،َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ 

♣  
ِ
الِِح يِف اْْلَنَِّة،  َعزَّ َوَجلَّ  إِنَّ اهللَ »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ َرَجَة لِْلَعْبِد الصَّ َفُع الدَّ َلََيْ

، َأنَّى ِِل َهِذِه؟»َفيَُقوُل:  )َرَواُه َأمْحَُد، وابن ماجه، «. بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك »َفيَُقوُل: ، «َيا َربِّ

 وصححه األلباين(. 
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♣  
ِ
)َرَواُه « ْن ََلْ َيْرَحْم َصِغََيَنا، َوَيْعِرْف َحقَّ َكبَِِيَناَليَْس ِمنَّا مَ »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

 َأمْحَُد وأبو داود، وصححه األلباين(. 

♣  
ِ
ُنَّ اْْلُْؤنَِساُت اْلَغالِيَاُت »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ )َرَواُه  (١)« اَل َتْكَرُهوا اْلَبنَاِت، َفِإَّنَّ

 َأمْحَُد، وصححه األلباين(. 

اٍد َعْن َأبِيِه  َعْن َعْبدِ  ♣  ْبِن َشدَّ
ِ
  :َقاَل  اَّللَّ

ِ
إِْحَدى  يِف  َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَّ

 َوُهَو َحاِمٌل َحَسنًا َأْو ُحَسْينًا َصاَلَتِ 
ِ
  ،اْلِعَشاء

ِ
َم َرُسوُل اَّللَّ َ  َفَتَقدَّ َفَوَضَعُه ُثمَّ َكَّبَّ

اَلةِ  يَنْ  ،لِلصَّ  َصاَلتِِه َسْجَدًة َأَطاََلَا.  َفَصَلَّ َفَسَجَد َبْيَ َظْهَرا

بِ  َفَرَفْعُت َرْأِس  :َقاَل َأبِى   ي  َوإَِذا الصَّ
ِ
َوُهَو َساِجٌد َفَرَجْعُت إََِل  َعََل َظْهِر َرُسوِل اَّللَّ

  .يُسُجودِ 
ِ
اَلةَ  َفَلامَّ َقََض َرُسوُل اَّللَّ  » :َقاَل النَّاُس  ،الصَّ

ِ
 إِنََّك َسَجْدَت  ،َيا َرُسوَل اَّللَّ

يَنْ  «. َصاَلتَِك َسْجَدًة َأَطْلَتَها َحتَّى َظنَنَّا َأنَُّه َقْد َحَدَث َأْمٌر َأْو َأنَُّه ُيوَحى إَِلْيَك  َبْيَ َظْهَرا

َلُه َحتَّى َيْقَِضَ َحاَجَتهُ  ياْرََتََلنِ  يَك ََلْ َيُكْن َوَلِكنَّ اْبنِ ُكل  َذلِ » :َقاَل  )رواه  «.َفَكِرْهُت َأْن ُأَعجِّ

 ئي، وصححه األلباين(. النسا

 َكاَن  ♣
ِ
ُذ َحَسنًا َوُحَسْينًا، َيُقوُل: : َرُسوُل اَّللَّ ِة، ِمْن »ُيَعوِّ  التَّامَّ

ِ
ُأِعيُذُكاَم بَِكلاَِمِت اهلل

ةٍ  ٍة، َوِمْن ُكلِّ َعْيٍ المَّ ُذ ِِباَِم »َوَكاَن َيُقوُل:  ،«ُكلِّ َشيَْطاٍن َوَهامَّ ِهيُم َأِِب ُيَعوِّ  َكاَن إِْبَرا

 َأمْحَُد والبخاري(.)َرَواُه  (٢) «إِْساَمِعيَل، َوإِْسَحاَق 

 ْبِن َعاِمرٍ  ♣
ِ
  َعْن َعْبِد اهلل

ِ
،  ، َأنَُّه َقاَل: َأتَاَنا َرُسوُل اهلل يِف َبْيتِنَا َوَأنَا َصبِيٌّ

ي:   َتَعاَل ُأْعطَِك »َفَذَهْبُت َأْخُرُج أِلَْلَعَب، َفَقاَلْت ُأمِّ
ِ
 ، «َيا َعْبَد اهلل

ِ
: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 «ُأْعطِيِه ََتًْرا »َقاَلْت:  ،«َوَما َأَرْدِت َأْن ُتْعطِيَُه؟»
ِ
َأَما إِنَِّك َلْو ََلْ : »، َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 )َرَواُه َأمْحَُد، وأبو داود، وحّسنه األلباين(. « ُتْعطِيِه َشيْئًا ُكتِبَْت َعَليِْك كِْذَبةٌ 

                                                           

ُنَّ اْْلُْؤنَِساُت( لآلباء (١)  ن. اْلحببات ألزواجهو ،)َفِإَّنَّ

 .نهُ لَ األجور ْلن كفَ الغاليات يف و ،)اْلَغالَِياُت( يف اْلهور

ةٍ ) .اموَ هَ  معاْلل، ويقتُ  م  : كل ذات ُس (ةامَّ هَ ( )٢)  المَّ
 السوء. ب: أي: عي تصيب (َعْيٍ
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ْنَيا واآْلِخَرة»: ♫ القيمابن قال اإلمام *   َوكم ِِمَّن َأْشَقى َوَلده وفلذة كبده يِف الد 

ته، وَيْزُعم َأنه ُيكرمُه وقد أهانه، وَأنه يرمحه  ْركِ بإمهاله، وتَ  تأديبه، وإعانته َلُه عَل شهوا

ت َعَلْيِه َحظَّ ه انتفاعُ وقد ظلمه وحرمه، ففاتَ  ْنَيا َواآْلِخرَ ه بولده، وفوَّ ة، وإِذا ه يِف الد 

                                                                          .  (١) «ل اآْلَباءبَ ن قِ ه مِ تَ عامَّ   اأْلَْواَلد َرَأَْْت يفاْلفساد  َت اْعتَّبْ 

، يفِّ وُ قد تُ  هعيش يف بغداد وكان والدي كانأنه ♫  ر عن اإلمام أمحد بن حنبلذكَ يُ  *

وجلس  ،املاء ثم توضأ هت لوسخنَ  هفإذا كان قبل الفجر أْقظت ،هعيش مع أمي ناوك

وعند . وكان عمره آنذاك عْش سني ،حتى يؤذن الفجر - رمحهام اهلل - هو وأمه   صيلي

كانت األذان تصحبه أمه إَل اْلسجد وتنتظره حتى تنتهي الصالة ألن األسواق حينئذ 

ن إَل البيت بعد أداء الصالة، وعندما ثم يعودا ،مظلمة وقد تكون فيها السباع واَلوام

إن ألم اإلمام أمحد من األجر مثل ما »يقول أحد العلامء:  .ه لطلب العلمه أم  تْ كَّب أرسلَ 

 «. البنها ألَّنا هي التي دلته عَل اخلَي

تأت إلينا والدة الطالبة »سة عن جتربتها بي التعليم والَتبية فقالت: رِّ مدَ  ْت َتدث* 

ابنتها وأدِبا  ِق لُ عَل ضياع نصف درجة يف إحدى اْلواد، وال تسأل عن ُخ  قلقةً  حريصةً 

ن تصاحب، وهل صديقاهتا صاحلات أم طاحلات، أو هل عليها مالحظات أو مَ 

مثاًل هل ابنتي َتَتم اْلعلمة أم ال؟ وهل ابنتي مثالية يف  سلوكية؟! َل تسألني أمٌّ 

 فأتت مهرولةً  (٢)مضجعها ت تعاملها؟! ما بال نصف درجة أقلقت األم وأقّض 

 .(٣) «مشكورة! وما َلا ختاف عَل ابنتها حال الدنيا وال ختاف عليها من نار اآلخرة!

                                                           

 (.٢٤٢ص ، )َتفة اْلودود بأحكام اْلولود (١)

خُص ) (٢) أقضَّ َمْضَجَعه/ أقضَّ ) : صار فيه بعُض الَتاب واحلىص.(أقضَّ اْلكانُ ) : أِرق، َل َينَْم.(أقضَّ الشَّ

 ال ُينأ بالنوم.أو : أقلقه، جعله ال ينام، (عليه َمْضَجَعه

ال يوجد نحرص عَل إيقاظ أوالدنا للذهاب إَل اْلدرسة، وهذا أمر مطلوب، ولكن ملاذا يقِّص بعضنا ف (٣)

 !؟الدنياأمر أمر اآلخرة أرخص من هل فعندهم نفس االهتامم بأمر إيقاظ أوالدهم لصالة الفجر؟ 



 9 املقدمة

َل نجتهد يف تربية أبنائنا كام نريد فسَيبيهم لنا غَينا كام  إننا إنْ » قال أحد الدعاة:* 

 - غَينايريدون. وإن َل نخطط َلم كام نريد فسوف خيطط َلم غَينا كام يريدون. و

 . (١)«لن يكونوا غَي واحد من اثني: إما الشيطان وحزبه، أو الشيطان وحزبه - هؤالء

 ؟باهأهذا الطفل  أحرج كيف* 

فمن الصباح إَل اْلساء وهو يتابع مشاريعه  دخل الطفل عَل والده الذي أَّنكه العمل،

ملاذا » الطفل: . قالفليس عنده وقت للمكوث يف البيت إال لألكل أو النوم ومقاوالته،

ب معك، فام عِ لقصصك واللَ  ُت فقد اشتقْ   تلعب معي وتقول ِل قصة، دْ عُ يا أِب َل تَ 

 . «قلياًل وتقول ِل قصة؟ رأْك أن تلعب معي اليوم

فعندي من األعامل  أنا َل يعد عندي وقت للعب وضياع الوقت، ،يا ولدي»األب: قال 

 .«اليشء الكثَي ووقتي ثمي

 .«ي فقط ساعة من وقتك، فأنا مشتاق لك يا أِبأعطن»الطفل: قال 

والساعة التي تريدين أن  يا ولدي احلبيب أنا أعمل وأكدح من أجلكم،»األب: قال 

عه وقت ألضيِّ  ليس لديَّ  ريال، مائة أقضيها معك أستطيع أن أكسب فيها ما ال يقل عن

 .«معك، هيا اذهب والعب مع أمك

يرى الطفل باب اْلكتب مفتوًحا فيدخل ذات يوم وَتيض األْام ويزداد انشغال األب و

ملاذا؟ فأنا أعطيك كل يوم »األب: . فرد «رياالت مخسةأعطني يا أِب »فيقول:  عَل أبيه

 .«عن وجهي، لن أعطيك اآلن شيًئا ْب هيا اغرُ  رياالت، ماذا تصنع ِبا؟ مخسة

يذهب إَل  أنيذهب االبن وهو حزين، وجيلس األب يفكر فيام فعله مع ابنه، ويقرر 

فرح الطفل ِبذه الرياالت فرًحا عظياًم، . رياالت خمسةه، ويعطيه الـغرفته لكي يرضيَ 

عندها تساءل ا! ومجع النقود التي َتتها، وبدأ يرتبه توجه إَل رسيره ورفع وسادته، ثم

                                                           

 ، موقع صيد الفوائد.، طارق حسن السقا"حتى ال تكون أرستك يف ذيل القائمةانظر: "( ١)
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كنت أمجع »الطفل: . فقال «كيف تسألني وعندك هذه النقود؟»األب يف دهشة، قائاًل: 

واآلن خذ يا أِب هذه املائة  للفسحة، وَل يبق إال مخسة رياالت لتكتمل املائة، ما تعطيني

 .«ريال وأعطني ساعة من وقتك

طفل يف الرابعة من عمره، كالزهرة عند  همبتَل بالتدخي، وعند * أحد اآلباء كان

 -تفتحها، وقد ُأصيب بمرض تنفيس صار يعاوده مرة يف الشهر، واهتم والداه بمعاْلته 

 وكان الطفل موضع عناية فائقة منهام.  -اصة وقد فقدا اْلولودين السابقي له خ

وذات صباح يف رمضان وقد نفث األب سيجارة قبل اإلمساك، وترك علبة السجائر 

قم وانظر ماذا يفعل »عَل الطاولة، يف ذلك الصباح أْقظت الزوجة زوجها قائلة: 

 . «ابنك!!؟ إنه يف اْلطبخ

إَل اْلطبخ لَيى عجًبا، ويسمع ما هو أعجب، رأى طفله الصغَي فنهض األب وذهب 

ابن الرابعة، صاحب الرئة اْلريضة، ينفث سيجارة أخذها من علبة والده، وملا قال له 

 . «أفعل مثلك يا بابا»أجاب الطفل بدون تلعثم:  ،«َم تفعل هذا يا بني!!؟ـلِ »والده: 

يتقطع من األَل، ثم مزقها أمامه، ورماها أخذ األب السيجارة من يد طفله، وقلبه يكاد 

يف سلة اْلهمالت، ومنذ ذلك اليوم َل ير الطفل أباه يدخن، وبعد عدة شهور قضاها 

 األب يدخن رًسا عن طفله، أقلع عنه َّنائًيا وهلل احلمد واْلنة.

إنني إذا ارتكبت أخطاء أرى اْلميع » :وحزين طٌ األطفال يوًما وهو حمبَ أحد  قال* 

     .(١) «اًم ال أسمع كلمة ثناء من أحد!نني، وإذا أنجزت إنجاًزا قيِّ ينتقدو

ا*  جيئت بغالم أخرس مدلل ْلعاْلته، وتبيَّ فيام بعد أنَّ  تروي إحدى اْلربيات أَّنَّ

حدثت عندما كانت أمه تدرك من عينيه ما يريد، فتلبي  الطفل سليم، ولكن العلَّة

ه بالكالم، وملا ُفصل ووضع عند أقارب له ال نفس طلباته دون أن حيتاج إَل إزعاج

 !!الناطقي ُيتمون به كثًَيا أصبح من

                                                           

 .ولألسف هذا لسان حال كثٍَي من أبنائنا (١)
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 قال أمحد شوقي: *
 

هُ وَ ـــــــــبَ ى أَ هَ تَ انْ  نِ مَ  مُ ــــــــيتِ يَ الْ  َس يْ لَ   ياَل لِ ذَ  اهُ فَ لَّ َخ وَ  اةِ يَ احْلَ  مِّ هَ  ِمنْ              ا

 يَ الْ  نَّ إِ 
 واَل غُ ــــــــــــــــــْش ا مَ بً أَ  وْ أَ  ْت لَّ خَتَ  ام  أُ                          هُ ى لَ قَ لْ تَ  ُهَو الَّذي مَ ـــــــــــــــيتِ

 

 * وقال أبو العالء اْلعري:
 

 َدُه أبُوهُ اَن َعوَّ ا كَ  مَ ََل عَ  اِمنَّ  انِ ــــــــــــــــــــــــَيتْ فِ الْ  ــــــــــــــــــــــــُئ اِش نَ ُأ ـــــــــــــوَينَش 

 وهُ ــــــــَن أقَربُ ـــــــــُه الّتَدي  ـــــــــــُيَعّلمُ    نْ كِ لَ وَ (١) ِحًجاى بِ تَ اَن الفَ ا دَ مَ وَ 

  وهُ ــبُ ِس َدرَّ اِل الَتَمج  ـــــــــعَ أفْ بِ  ةٌ ُه ُواَل لَ  ارِسِّ ـــــــــــــــــفَ ُل الْ ـــــــــــــــــــطِفْ وَ 
 

 * وقال أحد الشعراء:
 

 وهُ ــــــــــنُ ِه بَ تِ يَ َل َمْش كْ َد ْش ــــلَّ قَ فَ   ْختِيالِ ابِ  امً وْ ـــــــوُس يَ وُ اَمَشى الطَّ 

:وُ ـــالقَ وَن؟ الُ تَ َم خَتْ اَل ــــــــــاَل عَ ــــــــــقَ فَ   وهُ دُ لِّ قَ ُن مُ ــــــــحْ نَ وَ  هِ ْأَت بِ دَ بَ   ا

ُ َْيَ الِْف َس خَ فَ   وهُ لُ دِّ ـــــــعَ ْلَت مُ دَ ـــــعَ  نْ ا  إِ إنَّ فَ  ْل دِ ــاعْ جَّ وَ وَ عْ َك اْْل

 وهُ ــبُ دَّ أَ  نْ مَ  ىطَ اخْلُ ي بِ ارِ جُيَ   عٍ ْر ـــــــــــــــــــــــل  فَ ا كُ انَ بَ ي أَ رِ دْ ــــــــــــــــَما تَ أَ 

َدهُ ــــــــعَ  انَ ا كَ  مَ ََل عَ  ا نَّ ــــــــــــــاِن مِ يَ تْ ــــــــــفِ ُئ الْ اِش ُأ نَ ـــــــــــَش نْ يَ وَ   وهُ ــــــــبُ أَ  وَّ
 

 * وقال أحد الشعراء:
 

 َدُب اأْل  ةِ بَ يْ الشَّ  دَ نْ َينَفُع عِ  َس يْ لَ وَ    ٍر غَ  ِص يِف  دَ اَل وْ اأْل  ُب دَ اأْلَ  عُ فَ نْ يَ َقْد * 

ْمتَ ـــــــإِنَّ الُغُص  مْ ـــــــلِ يَ َوَلْن    َها اْعَتَدَلْت ـــــــــــوَن إِذا َقوَّ  ُشُب اخَل  َتهُ ــــــــــَي إَِذا َقوَّ

 

                                                           

 .ِحًجا: َعْقل وفِْطنة (١)
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 :قال أمحد شوقي 

 

ِن الّزهَ وَ لْ اِل أَ ــــــــــــــــــمَجَ وَ   رْ ــــــــــــــــــالنََّهـِة وَ يقَ دِ  احْلَ ْيَ بَ   رْ ـــــــــــا

 اٍن َأبَـر  ــــــــــــــــــــــٍد َح ـــــــــــــالِ وَ  عَ ـــــمَ       ةً ورَ ْسُ ا مَ ــــــــــهَ مَ  اَرْت َس 

ًة بَ وَ ــــــــــعْ مُ       لـةً ــــــــــــــــخْ نَ  َك الِ نَ هُ  أَْت رَ فَ   َجْر ـــــــــالشَّ  ْيَ ــــــــــــجَّ

 ــْر ــــــــــــظِ تَ يَّا انْ ــــــــــــــــ هَ ِِب ا أَ ــــــــــــــــــــــــــيَ        اَلْت قَ وَ  اًل بْ ـــَح  َلْت اوَ نَ تَ فَ 

 ْر ــــــــــــــــَل يف النَّظَ ـــــــوَن أمْجَ كُ تَ لِ        اــوَدهَ ـــــــَم عُ وِّ ـــــــــــــــــقَ تَّى نُ َح 

 ُمْر ــــــــــــــــا العُ اَل ِِبَ طَ وَ  ْت َُّبَ كَ      دْ ـــــــــا: لقَ ُدهَ الِ اَب وَ َج أَ فَ 

 ـرَّ ـــــــــــــــ َمفَ اَل اُن وَ وَ اَت اأْل ـــــــــــفَ        اُحهَ اَل َِي َص َس عَ ومن الْ 

َغرْ هْ  عَ يُب يِف ذِ والتَّـهْ       ُح اَل ـــــــــــــــــــــُع اإلْص فَ نْ يَ  دْ قَ   ِد الصِّ

 َبـرْ ـــــــــــــــثََّر يف الكِ ــــــــــعَ اًل تَ ــــــــــــفْ طِ     َتـهُ لْ ــــــــــمْهَ أَ  ُء إنْ ْش ـــــــــالنَّ وَ 
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ِ
َّ
ِ
وِر َأنُْفِسنَا َوِمْن  َنحْ إِنَّ احْلَْمَد َّلل  ِمْن ُُشُ

ِ
َمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ باهلل

 إاِلَّ َسيَِّئاِت َأْعاَملِنَا، َمْن َُيِْدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفاَل َهاِدَى َلُه، َوَأْشَهُد َأْن الَ إَِلَ 

يَك َلهُ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. اهلُل َوْحَدُه الَ َُشِ مَّ  ، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ

)آل  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱٱٱٹٱٹٱ

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٹٱٹٱو(. 102عمران: 
(. 1)النساء: ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱٱٹٱٹو
 (. 71-70 )األحزاب:. مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت

ٍد  مَّ ، َوَخَْيَ اْلـَهْدِي َهْدُي حُمَ
ِ
ا َبْعُد، َفِإنَّ َخَْيَ احْلَِديِث كَِتاُب اهلل ، َوَُشَّ َأمَّ

َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة، َوُكلَّ َضاَلَلٍة يف النَّاِر.  َدَثاهُتَا، َوُكلَّ حُمْ  األُُموِر حُمْ

يهم لنا غَينا كام يريدون. وإن َل فسَيبّ  ،أبنائنا كام نريدإننا إن َل نجتهد يف تربية »

لن يكونوا  - هؤالء - نخطط َلم كام نريد فسوف خيطط َلم غَينا كام يريدون. وغَينا 

 «. غَي واحد من اثني: إما الشيطان وحزبه، أو الشيطان وحزبه

 أحد الدعاة، وهي تعَّب بصدق عن كانت تلك الكلامت رصخة مشفق صدع ِبا

ع بي احلق والباطل، فإن َل ينتبه حراس احلق ْلخططات  أخطر جبهة من جبهات الِّصا

أهل الباطل فقد يستيقظون يوًما من نومهم العميق وقد فقدوا حراس اْلستقبل بعد أن 

إن َل ف، كثَيون يريدون هدم البناءقام األعداء بإفسادهم وشّل حركتهم. وقد قيل: 

 .ا من السقوطنع حجرً ؛ فامتستطع أن تزيد فيه شيئا

إن مسؤوليتنا يف تربيِة أبناِئنا مسؤوليٌة كاملٌة، سنحاسب عليها أمام ربنا، فَعْن 

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
  َعْبِد اَّللَّ

ِ
َأالَ ُكل ُكْم َراٍع َوُكل ُكْم َمْسئُوٌل َعْن »َقاَل:  َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُجُل َراٍع َعََل َأْهِل َبيْتِِه، َرِعيَّتِِه، َفاإِلَماُم الَِّذي َعََل النَّاِس رَ  اٍع َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ
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َُة َراِعيٌَة َعََل َأْهِل َبيِْت َزْوِجَها، َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسئُوَلٌة َعنْهُ  « مْ َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َواَْلْرأ

 )رواه البخاري ومسلم(.

ر مسئوليته جتاه أوالده أو قد ييسء فْهم هذه إن بعض اْلسلمي ال يستشع

اْلسئولية عندما ُيقِِّصها عَل إشباع حاجات األوالد املادية مع إمهال تربيتهم عَل 

قد يفهم كثَي من الناس بكافة مستوياهتم الثقافية معنى األمية فمبادئ اإلسالم، 

بمعنى األمية التعليمية، لكن اخلطأ الذي قد يقع فيه كثَي من الناس هو جهلهم 

الَتبوية، ولذلك يامرسون مع أبنائهم أساليب تربوية خاطئة، سواء كانت تنتهج القسوة 

أو التدليل، وسواء كانت موروثة أم مستوردة، وَلذا فالواجب عَل كل أب أن يتعلم 

 أسس الَتبية، ويلتزم الطريقة الصحيحة يف ذلك.

هناك فرق شديد بي أمية القراءة والكتابة وبي أمية الَتبية؛ إذ أمية القراءة 

ج رِ والكتابة من حيث آثارها أخف بكثَي جًدا من أمية الَتبية، فأمية الَتبية فقد خُت 

 أجيااًل مشوهة نفسًيا تعاين وتتعذب وتنحرف يف كل مظاهر احلياة.

ى يف طائفة معينة من الناس، ولكن األمية يف القراءة والكتابة قد نجدها تتفش

األمية بالقراءة و األمية الَتبوية قد تتفشى يف أعَل الناس من حيث اْلستوى العلمي،

والكتابة قد تكون ظاهرة، أما األخرى فهي تتخفى، ثم تظهر لنا فيام بعد آثارها اخلطَية 

 .عَل األبناء واألوالد

وهو رجل فقَي ال يقرأ وال يكتب، يكون الرجل خبًَيا وقائًدا يف الَتبية  وقد

تجد سلوكه مع أوالده سلوًكا راقًيا مهذًبا مستنًَيا خُيِرج األوالد األصحاء، وقد يكون ف

 رجاًل عَل النقيض من ذلك، ومع ذلك يكون غارًقا يف األمية الَتبوية.

إن من أوجب الواجبات، وأعظم اْلسؤوليات، وأكَّب األمانات؛ أمانة تربية 

عليهم، ومعاَقٌب عَل  عنهم، وحماَسٌب  مسئولهل بيته مبتدئا بنفسه، فهو اْلسلم أل

تفريطه يف تربيتهم؛ فالَتبية ليست أمًرا عارًضا أو قضية هامشية أو فكرة عابرة، أو 

خاطرة سائرة؛ بل هي ْضورة ُملِّحة، ومسألة الزمة، وقضية ترضب بجذورها يف 

 د إَل اْلستقبل اآلت.املايض الفائت، لتعَّب احلاْض السائر، وَتت
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وكام أن لكل حرث زارع، ولكل مال جامع؛ فكذا اَلداية َلا أسباب وطرائق، 

م عَل كل مسلم أن يبحث عن طرق اَلداية ويغتنمها، وموانع وعوائق. والواجب اْلتحتِّ 

ية وجيتنبها. اليقي أن الَتبية َتتاج إَل جهد  وليعلم علمَ  ويتنكب سبل الضالل والغوا

يعرف الكسل، وبذل ال يتوافق مع البخل، ومواصلة ال ترىض باالنقطاع،  جهيد ال

 :ومهة ال تقنع بالدون، وعزيمة ال تتناسب مع اخلمول. وحسبك من حمامدها

  أن العبد يؤجر عليها ويثاب عَل ما بذل فيها حتى بعد موته وانتهاء

 فقد  عمره وانقطاع أثره.
ِ
اإِلْنَساُن إَِذا َماَت »: َقاَل َرُسوُل اَّللَّ

َأْو  ،َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِهِ  ،إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ  :اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثةٍ 

  «.َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلهُ 

  َقاَل فقد  ف له يف أجره، ويعقب بخَي يف أثره.ه، ويضاعَ فع قدرُ تريوِبا

 
ِ
الِِح يِف إِنَّ اهلَل : »َرُسوُل اهلل َرَجَة لِْلَعْبِد الصَّ َفُع الدَّ َعزَّ َوَجلَّ َلََيْ

، َأنَّى ِِل َهِذِه؟»اْْلَنَِّة، َفيَُقوُل:  «. بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك »، َفيَُقوُل: «َيا َربِّ

  .)َرَواُه َأمْحَُد، وابن ماجه، وصححه األلباين(

 بته يف درجات حمامدها ومن اْلنة، فضاًل من اهلل  أَّنا جتمعه بأحبته وقرا

 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱومنة! قال تعاَل: 
 (.٢١الطور: ) ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق

  ُالنفوس، وتطيب اخلواطر.رىَض ع الرؤوس، وتُ رفَ وِبا ت  

  ان األجيال، وترتاح الضامئر.َص ظ األموال، وتُ فَ وِبا َُت 

 شاعر.وِبا يقع االئتالف، ويندفع االختالف، وتتحد العواطف واْل 

اَلداية هدية من رب الَّبية، يعطيها من يستحقها، تفضاًل منه ونعمة، فيا إن 

، وال حفاَظ عَل هذه األمانة إال بالَتبية احلسنة، بأْدينا الطفُل أمانُة اهللو نعمت العطية!

يف تربية األطفال هو أنجُح وأرسُع استثامر ألي جمتمٍع خُيّطط ْلستقبل  فاالستثامرُ 

لد  وإنّ . حضاري ، ، حّتى يكون أفضَل منهالصالح هو الذي حُيسن تربية ولدهالوا
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البيت، واْلقعُد يف  وَتتاُج الَتبية إَل تكامِل وتواصِل كّل اْلهود، إذ يشَتُك اَْلهد يف

نَُّب يف اْلسجد، يف صياغِة اإلنساِن اَلادِ اْلدرسة
ِ
 .ّي اَْلهدِ  ي، واْل

فقد امتّدت طفولته، فكان الطفل وظيفُة اإلنسان هي أكرم وظيفة،  وملا كانت

، وذلك يف حمضن ُسَن تدريُبُه وإعدادُه للمستقبل، لَِيحاألحياء طفولةً  اإلنساين أطوَل 

، بينام ال يقيض يف ( ألف ساعة من طفولته٧0مع أمه ) حيث يقيض الطفل األرسة؛

 ،األّم ْضورّيٌة يف إنضاج الطفل فأنفاُس  ! عْشة آالف ساعة فحسب اْلدرسة سوى

  ياة.، وإرادة احلبها ْضوريٌة لتعليمه نظام احلياةقل وْضباُت 

عن إقامة  ، فليس لدى الطفل وقٌت ليسأَلاا احتضنت طفَلها لَِتضَعهُ إذإن األّم 

، وهي عَل أداء األب أو اْلعلم فدور األّم يف الَتبية أكَُّب من دور. الَّبهان عَل أمومتها

أما البيت . الواعية الصاحلة هو بيٌت يتيم من األمفالبيت الذي خيلو  .ََّبُ هذا الدور أْص 

قلَبه، ويغشاه احلب  والرمحة والوعُي واإليامن، فهو  الذي يكون األُب سقَفه، واألم  

 البيُت الذي خُيّرج اإلنسان.

الشوك. ولكن اْلشكلة تكمن  ات ِبس ِبا الورد كام ينبُ األطفال كاألرض ُيغرَ و

مهمة تربية األوالد مهمة عظيمة جيب عَل اآلباء و ئمي عليها.يف مناهج الَتبية، ويف القا

أن حيسبوا َلا حساِبا ويعدوا العدة ْلواجهتها، خصوًصا يف هذا الزمان الذي تالطمت 

فيه أمواج الفتن، واشتدت غربة الدين، وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار األب مع 

 ية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب.أوالده بمثابة راعي الغنم يف أرض السباع الضار

جيب أن  بل، إَل الَتبيِة بأقلَّ من حاجِة أطفالنا -نحن الكباَر  -ليسْت حاجُتنا و

إننا حينام ُنصلح أنفسنا سنكون بالنسبة ألطفالنا كالشمس التي  ،تسبق تربيُتنا تربيَتهم

قد أنّنا  اْلؤسف منلكن و يستدفئون ِبا دون أن تكلِّف هي نفسها مشّقة النزول إليهم.

  .قد ُنعّلمهم من أخطاِئنا فَيفُسدونبل ، حبراءهتم فنصلُ  ال نتعلم من

َكه ُسدى؛ فقد أساء إليه غاية اإلساءة، ن أمهل تعليَم ولِدهِ ِ ما ينفُعه، وترَ مَ إن 

وأكثر األوالد إنام جاء فساُدهم من قَِبل اآلباء، وإمهاَلم َلم، وترِك تعليمهم فرائض 

أنفسهم، وَل ينفعوا آباءهم كباًرا، كام وا نه؛ فأضاعوهم صغاًرا، فلم ينفعوُسنالدين 
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ُتك كبًَيا قْ ني صغًَيا، فعقَ تَ قْ يا أبت، إّنك عقَ »عاتب بعُضهم ولده عَل العقوق، فقال: 

 .«ك شيًخاتُ عْ ني وليًدا، فأَض تَ عْ وأَض 

سس سطت مجيع أفقد بُ   رسوله وسنة  ها إَل كتاب اهللوالَتبية جيب رد  

نت يف آيات القرآن العظيم وكتب وِّ ودُ  ،وأهدافها وأسالبيها ووقائعها ،هذه الَتبية

وذلك ألن اهلل سيي، وأصبح من اْليسور استنباطها من هذين اْلرجعي األسا ،السنة

 ،خلق اإلنسان وعلمه كيف يرِب نفسه وأطفاله ،وهو رب العاْلي ،تعاَل هو اخلالق

نظرية   وسنة رسوله ة ال تنطلق من كتاب اهلل وعَل هذا فكل نظرية تربوي

كام هو الواقع الراهن يف الغرب ومن يتبعون  ،ضائعة تقود الناس إَل التيه والضالل

زمة وتفاقم األ ،ومن أصدق األدلة عَل ذلك ضياع األجيال الصاعدة يف العاَل ،خطاه

ليست إال نتيجة منطقية وما تعانيه البْشية من آالم ومصائب  ،الَتبوية يف العاَل كله

 .للَتبية الضائعة

إن الَتبية اإلسالمية كعلم تربوي جتمع بي العلوم واْلصادر الْشعية 

اإلسالمية من جهة، والعلوم واْلصادر الَتبوية من جهٍة ُأخرى. وهي بذلك متميزٌة 

ا ومنفردٌة عن غَيها من أنواع الَتبية األخرى التي جرت العادة أن تعتمد يف مصادره

عَل فلسفاٍت، أو نظرياٍت، أو مذاهب، أو أفكار، أو نحو ذلك من االجتهادات و اآلراء 

وبذلك يمكن القول: إن مصادر الَتبية اإلسالمية تنقسم إَل قسمي  البْشية اْلختلفة.

 رئيسيي مها:

(: وتتمثل يف آيات القرآن الكريم، وأحاديث )اإلَلية اْلصادر األصلية -١

. وهي لثابتة التي تشَتك مجيعها يف كوَّنا جاءت وحًيا من اهلل اخلالق السنة النبوية ا

 مصادر أساسية ال يمكن أن تتحقق الَتبية اإلسالمية الصحيحة أو تقوم بدوَّنا.

(: وتشمل جمموع تراث ومنهج السلف الصالح )البْشية اْلصادر الفرعية -٢

تطبيقاٍت تربويٍة لعلامء، وفقهاء، َلذه األمة، وما فيه من اجتهاداٍت، وآراء، وأفكاٍر، و

؛ إضافًة إَل جمموع الدراسات، واألبحاث، يف املايض واحلاْض ومفكري اْلسلمي

؛ ُشيطة ةواْلالحظات العلمية اْلُعارصة التي ُتعنى باْلانب الَتبوي وقضاياه اْلختلف
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عارٍض مع ما يؤخذ من هذه اْلصادر إال ما كان صحيًحا، وصاحلًا، وإجيابًيا، وغَي مت أاّل 

 جاء يف اْلصادر األصلية اْلتمثلة يف القرآن الكريم والسنة النبوية اْلطهرة.

أمهية بالغة يف الَتبية، إذ أَّنا هي أول منشأ ينشأ فيه الطفل ويتأثر َلا ألرسة وا

بأفراده وذلك يف أهم وأخطر مرحلة يف تربية الطفل وهي السنوات األوَل من حياته 

رسة( إذ يف هذه السنوات يكون ما يغرس يف نفس الطفل عميقا )سنوات ما قبل اْلد

ومن هنا كان لألرسة تلك األمهية الكبَية يف  جًدا فال تسهل إزالته أو تغيَيه بعد ذلك.

 بناء اْلجتمع فهي اللبنة األساسية لبنائه وهي اْلحضن األول لتخريج وإعداد أفراده.

سالم فلم يألوا جهًدا يف سبيل اإل وقد فطن ألمهية دور األرسة هذا أعداءُ 

تدمَيها والقضاء عليها فبذلوا يف سبيل ذلك كل حماولة، ومن وسائلهم لتحقيق هذا 

 املأرب ما ييل:

  ة اْلسلمة ودعوهتا إَل التخيل عن مهمتها األساسية يف رعاية إفساد اْلرأ

 األرسة وإعداد اْليل.

 رسة ليسهل إفساد النشء بمحاولة تربيتهم يف حماضن بعيدة عن األ

 إفسادهم فيام بعد.

  إفساد اْلجتمعات بنْش الفساد واالنحالل فيها ِما يضمن تدمَي األرس

 واألفراد واْلجتمع بأكمله.

هم عالية يف تإن أبناءنا هم عامد األمة والطاقة الشابة التي نرجو أن تكون مه

َل أْدُيم نِّصة ع  السعي لردع أعدائنا ومحاية ديننا والنهوض بأمتنا وأن جيعل اهلل

 .هذا الدين وإعالء كلمة اهلل

ينتج دية يف تربية األبناء لكي لذلك جيب عَل أولياء األمور اختاذ أسلوب اْل

نه اْلسلمي يف الداخل ا عَل قدر قويٌّ  جيٌل  ْلسئولية، لديه إحساس بواجبه نحو إخوا

 .بناوتستعد ْلواجهة األعداء الذين يَتبصون األمة لكي تنهض  ؛واخلارج
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اخلَّبة من  وأهل العلم وذوما كتبه ع أهم وأفضل حماولة ْلمْ الكتاب  ا وهذ

وتذكًَيا ْلن أضاع لنا مجيًعا يف تربية أبنائنا: اْلربي واْلعتني بالَتبية؛ لعله يكون إعانًة 

ط يف مسؤوليته،  أن جيعل هذا  أسأل اهلل لعله يتدارك بعض ما فاته. أمانته، وفرَّ

  ا لوجهه الكريم، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.الكتاب خالص  

َة أعُيٍ واجَعلْ  اتِنا قرَّ نا َهب لنا من أزواِجنا وذريَّ اللُهمَّ  نا للمتَّقي إماًما،ربَّ

احلَة التي تكوُن ِعز  نسأُلك الذريَّ  اللُهمَّ أصلِح أوالَد لإلسالِم واْلسلمي.  ا َة الصَّ

هاهِتماجَعلُهم قو ،اْلسلمي وبناهِتم َة أعٍي آلبائهم وأمَّ نه يف  ،رَّ وحبِّب إليهم اإليامَن وزيِّ

اشدين ه إليهم الُكفَر والُفسوَق والعصياَن واجعلُهم من الرَّ   .قلوِِبم وكرِّ

جعلهم عوًنا لنا يف الدنيا، واتهم، ينا إَل حسن تربقْ ، ووفِّ نالنا أبناء ْح صلِ أ مهللا

وصَل اهلل  د موتنا من العمل الصالح الذي ال ينقطع.جعلهم بعاًرا لنا يف اآلخرة، ووُذْخ 

وعَل آله وصحبه ومن اهتدى ِبديه إَل  -سيدنا حممد  -وسلم وبارك عَل عبده ونبيه 

                                                                                           يوم الدين.

       صقر شحاتة حممد                                                                                            

sakrmhma@yahoo.com 
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 حديثا(. ٢0)أكثر من  .نامذج من الَتبية النبوية :الفصل األول

الَتبية  - الَتبية اخللقية - وحيةالَتبية الرُ ) :جماالت الَتبية اإلسالمية :الفصل الثاين

 (. الَتبية اْلنسية -نمية اإلبداع واالبتكاربية اإلبداعية: تَتال -الَتبية اْلسدية -عقليةال

 .قواعد وأصول يف سطور، ة األوالدــــتربي :الفصل الثالث

امت يف طريق لّ َس مُ  - حقوق الولد عَل والديه - صحيحةالَتبية ال؟ ملاذا تربية األبناء)

 -الَتبية اإلسالمية وسائط - اليب الَتبية اإلسالميةأس - التوازن يف الَتبية - الَتبية

 -والدين اْلسؤوليات الكَّبى لل - صفات اْلرِب الناجح - معاَل يف البناء الَتبوي

كبسوالت  ٢٣0 – هامة لآلباء نصيحة ٩0أكثر من  – لوناألوالد يتعلمون حسبام يعامَ 

 (.يف تربية األبناء

لدين لعلم نفرابع: الفصل ال الطفولة مرحلة  - مرحلة الرضيع) .س النموحاجة الوا

 (.اْلراهقةمرحلة  - مرحلة الطفولة اْلتأخرة - اْلبكرة

 : عَل َتقيق الَتبية السليمة وسائل وأساليب معينة .وسائل تربوية  امس:الفصل اخل

 - واْلواقف األحداثأخذ العَّبة من الَتبية ب - الَتبية باْلوعظة - بالقدوةَتبية ال)

الَتبية من خالل  - الَتبية بالَتويح والَتفيه - الَتبية باْلداعبة - القصةب َتبيةال

 الثناء اْلنضبط وسيلة تربوية - ةأالَتبية بالَتغيب: الَتبية باْلكاف - اْلناقشة واْلحاورة

 -واْلتابعة  الَتبية باْلالحظة - الَتبية بالعادة -الَتبية بالعقوبة الَتبية بالَتهيب:  -

 الطاقة الَتبية بتفريغ - اْللسة األرسية - إلحياء اإلجياِب وسيلة للَتبيةا -احلب الَتبية ب

 ١٨(. االستعانة بإمام اْلسجد أو بأحد طلبة العلم - الرسالة – ل وقت الفراغغْ َش و

 وسيلة تربوية.

 .فن التعامل مع األبناء  سادس:الفصل ال

: )أهم برنامج: صالح األب باربرامج وأفكار يف تربية الصغار والك  سابع:الفصل ال

َتبية لفكرة  ٥٢ –تربية الطفل عَل مراقبة اهلل  -الدعاء لألوالد بالصالح  -واألم 
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يف قلب  كيف أرسخ حب النبي  - رةـة األســــلَتبيرة ــمائة فك - األبناء يف اإلسالم

ة األبناء عملية لَتبي خطوات - تربية الطفل عَل العبادة - البنات واحلجاب - ولدي

ين تنمية ثقة الطفلة كيفية  - تى ال تكون أرستك يف ذيل القائمةح - عَل العمل َلذا الدِّ

 - طفلك اْلوهوب ليس قنبلة موقوتة - ن فكرة لزرع الثقة يف طفلكومخس - بنفسها

طفال كيف نساعد األ -  طفالنا عَل النطقأكيف نساعد  - لقاء أرسي حلل اْلشكالت

كيف تعلمي  - بي احلنان والتدليل شعرة ،ع طفلكم - ة والتذكرعَل تقوية الذاكر

دور الوالدين أثناء  - التعامل مع األطفال أثناء األزمات - ابنك االستقاللية

 (.أنشطة لألطفال داخل اْلنزل - أفكار منزلية لتسلية أبنائك يف اإلجازة - االمتحانات

خطأ يف تربية  ٤٧ – صَي يف تربية األوالدالتق: )أخطاء يف تربية األبناء امن:الفصل الث

أمثلة تطبيقية  - األساليب اخلاطئة يف تربية األبناء وآثرها عَل شخصياهتم -األبناء 

أخطاء  - بعض األخطاء الشائعة يف التعامل مع األطفال - لسوء معاملة الطفل تربوًيا

لدان الالطفل ينبغي أن حيذرها يف نوم  أدب بنائهم أتعليم  من أخطاء اآلباء عدم -وا

 (.االستئذان

متى نعتَّب سلوك : )لها(مقَتحات حلمشكلة و ٣0) مشكالت وحلول الفصل التاسع:

مشكلة الكذب عند  -ة الطفول مشكالت عالج مهيةأ عالج؟إَل تاج َتالطفل مشكلة 

َتارض األبناء عند الذهاب مشكلة  -الرغبة يف الدراسة مشكلة ضعف  -األطفال 

 طفالاألمشكلة النسيان عند  - مشكلة إمهال الطالب للواجبات اْلدرسية - للمدرسة

الشجار بي مشكلة  - الشعور بالنقص مشكلة - مشكلة النشاط احلركي الزائد -

 -ند األطفال مشكلة العناد ع - طفالمشكلة السلوك العدواين لدى األ - األبناء

عند األنانيــة مشكلة  - مشكلة اخلوف عند األطفال - مشكلة اخلجل عند األطفال

 - مشكلة الغَية عند األطفال - التبول الال إرادي عند األطفالمشكلة  -األطفال 

 ةمشكل - مشكلة االنطواء عند األطفال - مشكلة السقة - لفاظ النابيةاأل ةمشكل

 -طفالتأتأة األمشكلة  - النوم عند األطفال تمشكال - عند األطفال الفوضوية

األصـابع  صممشكلة  - قلق االنفصال عنـد األطفالمشكلة  - بـات الغضبنومشكلة 

ة طحن مشكل - األنف باألصبع ْكشنمشكلة  - قضم األظافرمشكلة  - عند األطفال
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ل اْلحرجة الطف تساؤالت - عادات األطفال السيئة: األسباب واحللول - األسنان

 كيف نحمي أوالدنا من رفاق - آخر العنقود الظاَل واْلظلوم - وكيفية اإلجابة عنها

 (.جنوح الشباب ومشكالت االنحراف - السوء واْلخدرات

 استشارة تربوية(. ١٢0: )استشارات تربوية الفصل العاُش:
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 نماذج من التربية النبوية

ي إال من كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من سق  ال ت   نحن أمة  

ولنا ، وال تقتبس إال من مشكاة النبّوة التي أضاءت الكون بآفاقه وأعامقه، خلفه

دنا إىل  ولن يعود إلينا إاّل ، ا وجمدنا املرشق الذي أقامه اإلسالمنولنا تارخي، أصالتنا إذا ع 

ن ا اَّللَّ  : »اإلسالم كام قال اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  زَّ أ ع  ْوٍم ف  لَّ ق  نَّا أ ذ  إِنَّا ك 

مِ  ْسال  ن ا اَّللَّ   ،بِاإْلِ لَّ ذ  ن ا اَّللَّ  بِِه أ  زَّ ا أ ع   م 
ْْيِ ة  بِغ  ْهام  ن ْطل ب  اْلِعزَّ  ه،صحح. )رواه احلاكم و«ف م 

  لبا(ي..ووافقه الذهبي، واأل

ملهرتئة ما الغرب  أن نرريات اتبنّي ، كنوز السنة يف تربية األبناء وها هنا بعض

عامل املاّدة واآللة إاّل  هليس ل الغرب احلائرف .كالطفيليات عىل شجرة الرتبية اّل إ هي

إنه من شأننا نحن ؛ فعامل القيم واألخالقرج احلياة ومتاعها احليس الغليظ، أما وهي

 مني. املسل

إىل  - كام حتتاج اإلنسانية مجعاء -الطفولة املعّذبة عىل امتداد هذا العامل حتتاج و

الذي  - وحده - فهو، وإىل منهاج اإلسالم يف الرتبية، م اإلسالمي  اإلسالم وإىل قِ 

الذي بإمكانه أن ينقذ الفطرة يف  - وحده -وهو ، يستطيع أن ينتشل الطفولة من الضياع

ه هي الكفيلة بأن ت  ، من احل ْْيةنفوس هؤالء األطفال  نشئ طفولة سوّيًة وفق ومناهج 

فنرِّبي أبناءنا ؛ ندرك هذه احلقيقة قبل غْينا - نحن املسلمني -ويا ليتنا  املنهج الرّبا(ي.

 .ووفق سنة رسول اهلل ،  عىل ضوء كتاب اهلل

 :التربية مسؤولية -1

ر   م   ْبِن ع 
ِ
ْبِد اَّللَّ ْن ع  و ع  س   أ نَّ ر 

ِ
ْم ال  أ  » :ق ال   ل  اَّللَّ لُّك  ك  اٍع و  ْم ر  لُّك  ك 

ِعيَّتِهِ  ْن ر  ْسئ ول  ع  ِعيَّتِهِ  يف األ ِمْي  الَّذِ  ،م  ْن ر  ْسئ ول  ع  و  م  ه  اٍع و  ىل  النَّاِس ر  اٍع  ،ع  ل  ر  ج  الرَّ و 

مْ  نْه  ْسئ ول  ع  و  م  ه  يْتِِه و  ىل  أ ْهِل ب  ىل   ،ع  اِعي ة  ع  امْل ْرأ ة  ر  مْ و  نْه  ة  ع  ْسئ ول  ِهى  م  ل ِدِه و  و  ا و   «ب يِْت ب ْعلِه 

 )رواه البخاري ومسلم.. 

اٍع »هل وقف كل  منّا أمام هذه احلقيقة العريمة: ف، الرتبية مسؤولية إن ل  ر  ج  الرَّ و 
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مْ  نْه  ْسئ ول  ع  و  م  ه  يْتِِه و  ىل  أ ْهِل ب  ىل  ب يِْت ب ْعلِه   ،ع  اِعي ة  ع  امْل ْرأ ة  ر  ة  و  ْسئ ول  ِهى  م  ِدِه و  ل  و  ا و 

نْه   من الوقوف بني يدي فالبدَّ  وهل يستشعر كل  منّا هذه املسؤولية اجلسيمة؟ ؟«مْ ـــــع 

بً ، والبدَّ من السؤال اهلل  بً افهل أعددنا للسؤال جوا ؟ ا؟ ثم هل أعددنا للجواب صوا

أناهم؟ وبأيي تربيةِ ِ نشَّ  كيف نحن وتربية األبناء؟ عىل أيي نشأةِ ِ وهنا تتضح املسؤولية.

 يناهم؟ وأليي غايةِ ِ أعددناهم؟ربَّ 

والعودة بالرتبية إىل ، وتصحيح املسار، البدَّ من مراجعة حساباتنا يف تربية أبنائنا

وعلينا أن ، وسنِّة رسوله ، ّد من كتاب اهللوأسلوهبا اجلميل املستم  ، هنجها األصيل

واملعروف ، واخلطأ والصواب، ل واحلرامواحلال، نضع مقاييس الطاعة واملعصية

ها يف تربيتنا ألبنائناوما يوافق ر  ، واملنكر إىل جانب مقاييس ، وح اإلسالم وما يضادُّ

 .وتغّْيات األحوال، والنرر إىل عنرصي الزمان واملكان، العاطفة

أو محل ، ورعاية الصحة، تغذية البدنإاّل  نفهم من الرتبيةاّل أ اليس صحيحً 

ية ابعيدً ، وإصدار األوامر والنواهي ،العصا نتق فلْ  والسنن املرعّية.، عن الضوابط الرشعَّ

 ادائام وأبدً  -ولنتذكر ، وقد والّنا اهلل أمرها، واألنفس الزكية، اهلل يف هذه الِفط ر السليمة

 !مسئولونأننا  -

 :ِمْن ُهنَا نَْبَدأ -2

ة   اِئش  ْن ع    ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  : أ نَّ ر  ، » ق ال  اء  وا اأْل ْكف  ْم، ف اْنِكح  وا لِن ط ِفك  ُت  ْيي 

يِْهمْ  وا إِل  أ نِْكح  ة  ووابن ماجه، وحّسنه األلبا(ي..  ،)رواه احلاكم «و  ْير  ر  ْن أ بِى ه   ع 

  :ق ال  
ِ
ول  اَّللَّ س  ل ق  »: ق ال  ر  ْون  خ  ْن ت ْرض  ْم م  ا أ ت اك  وه  إاِلَّ إِذ  ج  وي ِدين ه  ف ز  ْن ت ْفع   ه  و  ل وا ت ك 

ِريض   فِْتن ة  يِف  اد  ع  ف س   )رواه ابن ماجه، وحّسنه األلبا(ي.. «.األ ْرِض و 

األوىل يف طريق الرتبية  هو اخلطوةالصاحلة الزوجة الزوج الصالح واختيار إن 

مْ »: وهذا هو توجيه رسولنا احلبيب الطويل.  وا لِن ط ِفك  ليدرك املسلم قبل أن ، «ُت  ْيي 

 ا رً جْ وحِ ، لذرّيته اوحمضنً ، ألوالده اأنه سيختار أم   -زوجة التي يريد أن ينكحها خيتار ال

وحريي بأوالده أن ينشؤوا ، إىل ذرّيته فقد أحسن   االختيار   أحسن   فإنْ ؛ لفلذات فؤاده

وظلمها وهي ال تزال نطفة يف ، فقد أساء إىل ذريته، وإن أساء االختيار، عىل الصالح
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 «!وإنك ال جتني من الشوك العنب» غْي حملها. حني وضعها يف؛ صلبه

؟ أهي كفاءة احلسب والنسب؟ أم كفاءة املال واجلامل؟ الكفاءةما هي ولكن 

اِِل ا »:  ويف ذلك يقول، كفاءة إنام هي يف اخل ل ق والدينن الإ  
ِ
ح  امْل ْرأ ة  أل ْرب ٍع مل ت نْك 

ا، ف اْظف   لِِدينِه  مج  اِِل ا و  ا و  بِه  حِل س  اك  و  يِن ت ِرب ْت ي د  اِت الدي  )رواه البخاري ومسلم..« ْر بِذ 

ْم  »الزوجة وأولياء الزوجة بقوله:  ويف اجلانب اآلخر يويص نبينا  ا أ ت اك  إِذ 

ل ق   ْون  خ  ْن ت ْرض  وه  إاِلَّ م  ج  وي ِدين ه  ف ز  ْن فِْتن ة  يِف  ه  و  ل وا ت ك  ِريض   ت ْفع  اد  ع  ف س   .«األ ْرِض و 

فام أمجل أن ، صاحلة وزوجة  ، ا هو الزواج اإلسالمي السعيد: زوج  صالحفهذ

صلٍح ، تقيي نقّي  ح عيون  األبناء عىل أٍب فتَّ تت ، يتتبع مرضاة اهلل، عابٍد زاهد، صالٍح م 

، لق كريموخ  ، ذي دين قويم، وخيشى عقابه،  ويرجو رمحة اهلل، ويتجنب معاصيه

ن العرشة، وقلٍب سليم س  ِ ، ح  ِمث األخالق،  اجلانبلنيي  وهيتدي هبدي الرسول ، د 

 يف جليل األمور وصغْيها.

، صائمٍة قائمة، ح عيون األبناء عىل أمٍّ ذاكرٍة شاكرةوكذلك ما أمجل أن تتفتّ 

قد أدركت متام ، اهقائمة هبا أوجب اهلل علي، مطيعٍة لزوجها حمسنٍة يف تربية أبنائها

ليكونوا يف ؛ ة اإلسالمية الكريمةئنشتئهم الشي ن  وت  ، ائهااإلدراك مسؤولياهتا يف تربية أبن

ية الكفاحالغد املرشق مح   فتقرُّ هبم عني ؛ للنور واِلدى ومشاعل  ، وقادًة للمجد، لًة لرا

 كتب ِلا العزُّ والتمكني.وي  ، أمتهم

 إذا أراد أن يأتي أهله: -3

بَّاٍس  ِن اْبِن ع  د  ل ْو »:  يُّ ق ال  النَّبِ  :ق ال   ع  ْن ي ْأِت  أ نَّ أ ح 
اد  أ  ا أ ر  ْم إِذ  أ ْهل ه   ه 

ْقت ن ا» :ق ال   ز  ا ر  يْط ان  م  نيِب الشَّ ج  ، و  يْط ان  نيبْن ا الشَّ مَّ ج  ، اللَّه 
ِ
ام  ، ف ِإنَّه  إِْن «بِاْسِم اَّللَّ يْن ه  ْر ب  دَّ ي ق 

ل د  يِف  يْط ان  أ ب ًدا و  ه  ش  َّ ْ ي ُض  ، مل  لِك  اه  ا« ذ  و  .. )ر  ْسلِم  م  اِريُّ و   ْلب خ 

حلرة ، حتى يف هذه اللحرة سبحان اهلل! ما أعرم اهتامم اإلسالم باألبناء!

له ، بولدنه قد ي رزق من هذا اجلامع أينبغي عىل األب أن يتذّكر ، ران الشهوةوفو  ، اجلامع

، محاية  االبن من الشيطانا، وأخطرها قدرً ، ومن أعرم هذه احلقوق، حقوق عىل والده

 .يف رحم الغيب احتى وإن كان هذا االبن مستورً ؛ ووقايته من كيده
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ويوّطن نفسه أن يقول عند كلي مجاع: ، فهل يتذّكر األب  املسلم هذا األمر

ْقت ن ا» ز  ا ر  ْيط ان  م  نيِب الشَّ ج  ، و  ْيط ان  نيْبن ا الشَّ مَّ ج  ، اللَّه 
ِ
 لعله إن رزق بولد من؛ «بِاْسِم اَّللَّ

ْ »ذلك 
ب ًدا مل  ْيط ان  أ  ه  ش  َّ  «.ي ُض 

يْط ان  أ ب ًدا»:  يف قولهالعلامء وقد سلك  ه  ش  َّ ْ ي ُض 
فقيل: ، مسالك متعددة «مل 

 بل يكون من مجلة العباد الذين قيل فيهم:، املعنى مل ي سلَّط عليه من أجل بركة التسمية

وقيل:  ..٤٢جر: احلِ ) ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

وليس املراد ، ه عن دينه إىل الكفرنْ تِ فْ وقيل: مل ي  ، مل يُّضه يف بدنه وقيل:، املراد مل يرصعه

 وقيل غْي ذلك.، عصمته منه عن املعصية

 :يدعو له أو ولد صالح -4

ة   ْير  ر  ْن أ بِى ه    ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  ان  » :ق ال   أ نَّ ر  ات  اإِلْنس  ا م  نْه  إِذ  ط ع  ع  اْنق 

ل ه  إاِلَّ  م  اِري ةٍ  إاِلَّ  :ال ث ةٍ ِمْن ث   ع  ق ٍة ج  د  ع  بِهِ  ،ِمْن ص  نْت ف  ه   ،أ ْو ِعْلٍم ي  و ل  الٍِح ي ْدع  ل ٍد ص  )رواه  «.أ ْو و 

 مسلم.. 

والعمل الدائب ، هذا احلديث أصل  يف حثي اآلباء واألمهات عىل السعي اجلاد

ولد الصالح بركًة لعلمهم أّن لل؛ وتنشئتهم النشأة اإلسالمية القويمة، يف إصالح األبناء

 ويف اآلخرة يوم البعث واجلزاء.، وبعد موهتام، تعود عىل والديه يف حياهتام

لديه فهو يف احلياة الدنيا بار   وبعد أن تنقيض ، قائم  عىل شؤوهنام، مطيع  ِلام، بوا

ال بينهام وبني العمل وكسب ويصبحا حتت أطباق الثرى وي  ، آجاِلام وتنقطع أعامِلام

م هذان األبوان ر  فال ي  ، ويستغفر ِلام، فيدعو لوالديه؛ أت هذا الولد الصالحي، الثواب

 ومها يف ظلمة القرب!، من األجر

تأت بركة  الولد ؛  كل إنساٍن إىل ما قّدم وأّخروي فيِض ، وعندما يقوم احلساب

ة  ف -أيًضا - الصالح ْير  ر  ْن أ ِِّب ه     ع 
ِ
ول  اهلل س  : ق ال  ر  لَّ  إِنَّ »: ق ال  ج  زَّ و   اهلل  ع 

الِِح يِف اجْل نَّةِ  ْبِد الصَّ ة  لِْلع  ج  ر  ف ع  الدَّ ْ : ، ل ْي  ول  بي »ف ي ق  ِذِه؟، ي ا ر  : ، «أ نَّى ِِل ه  ول  اِر »ف ي ق  بِاْستِْغف 

ل ِدك  ل ك   اه  «. و  و  ، و)ر   وصححه األلبا(ي.. ، ابن ماجهأ مْح د 

ا إليه يف ن  أحس   وذلك إنْ ، عىل والديه ا وآخرً  فمنفعة الولد الصالح تعود  أّواًل 
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 جح مج حج :  وهو القائل كيف ال، فإن اهلل سي حسن إليهام يف املثوبة؛ الرتبية
 ..60الرمحن: ) ؟!  جخ مح

 :من النار اله ِستر   ُكن   -5

ة   اِئش  ِن ع  ْوِج  ع  ْت   يي النَّبِ  ز  ْتنِ  :ق ال  اء  ا اْبن ت ا يج  ه  ع  أ ة  م  ْسأ ل  اْمر  ، ف ل ْم ينِ ِن ت 

ِْد عِ  ا ينْدِ جت  ْيت ه  أ ْعط  ٍة، ف  اِحد  ٍة و  ْر  ْْي  مت  ْت ، ف  غ  ج  ر  ْت ف خ  ا، ث مَّ ق ام  نْي  اْبن ت يْه  ا ب  ْته  م  س  ل  ق  خ  ، ف د 

ال    يُّ النَّبِ  ْثت ه  ف ق  دَّ ِن اْبت ىِل  ِمن  اْلب ن اِت » :ف ح  ْ بِ م   ش 
ٍ
نَّ ل ه  ِسرْتً  ء يِْهنَّ ك  ن  إِل  ا ِمن  ف أ ْحس 

.. «. النَّارِ  ْسلِم  م  اِريُّ و  اه  اْلب خ  و   )ر 

الٍِك و ن ِس ْبِن م  ْن أ    :ق ال   ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  تَّى »: ق ال  ر  ت نْيِ ح  اِري  ال  ج  ْن ع  م 

و   ه  ِة أ ن ا و  اء  ي ْوم  اْلِقي ام  ا ج  ْبل غ  .«. ت  ه  ابِع  مَّ أ ص  ض  )رواه مسلم.. ورواه الرتمذي بلفظ:  و 

ات نْيِ » ه  و  اجْل نَّة  ك  ه  ْلت  أ ن ا و  ت نْيِ د خ  اِري  ال  ج  ْن ع  ْيِه. «. م  ار  بِأ ْصب ع  أ ش   و 

والتأكيد عىل ، مما يدّل عىل فضل البنات -وغْيمها كثْي -هذان احلديثان 

والندب إىل اإلحسان إليهّن بشّتى صور اإلحسان: من اإلحسان إليهّن يف ، حقوقهنّ 

، والترّبم منهنّ ، فإن التسّخط باإلناث .ونحو ذلك، ويف املعاملة، لنفقةويف ا، الرتبية

 ُّ َّ ٍّ  يف قوله:  الذين ذّمهم اهلل ، وكراهية وجودهن من أخالق اجلاهلية
 يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  ..59 - 58النحل: ) يف ىف يث ىث مثنث زث رث

سن ن ح  ن به مِ زْ ا يمت  لك مل، وذفضلهّن يف الدنيا مشهور ال ي نكرواإلناث 

حبة ومرافقة ، وأّما فضل هن يف اآلخرة فالسرت  من النار، ولني اجلانب، وكامل الرب، الص 

  .يف خْي دار سيد األبرار 

 :َماءأحب األسْ  -6

ر   م  ِن اْبِن ع    :ق ال    ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  بْد  »: ق ال  ر  اىل  ع   ت ع 

ِ
 إىِل  اَّللَّ

ِ
ء بُّ األ ْسام   أ ح 

مْح نِ  بْد  الرَّ ع   و 
ِ
 .)رواه أبو داود، وصححه األلبا(ي. «اَّللَّ
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، املسّمى فإن االسم عنوان  ؛ هذا احلديث أصّل يف طلب االسم احلسن للمولود

وشعار يدعى به يف ، وهو للمولود زينًة ووعاء، للتفاهم معه ورضورة  ، عليه ودليل  

وِلذا صار من يملك حقَّ ، ه من أهلهوإشعار  بأنّ ، وتنويه  بالدين، اآلخرة واألوىل

حتى ال جيني عىل ؛ ولساهنا العرِّب املبني، يف قالب الرشعية االتسمية )األب. مأسورً 

 مولوده باسم يشين ه.

ْنِ ، اتق اهلل يف هذا املولود، فيا من رزقه ربُّه بمولود عليه يف مستهل حياته  وال جت 

ستهجٍن يف العقل والذوق، الدةأو مبتوٍر عن لغة العرب اخل، باسم غْي مرشوع بل ، أو م 

وما نطق به اللسان ، إن الواجب عليك أن تربط هذا املولود بأسامء السلف الصالح

فينشأ حلقة ؛ والط هر والصالح، لِت ب ثَّ يف نفس مولودك معا(ي العزة والكرامة؛ العرِّب

 صاحلة يف سلسلة املجد اإلسالمي.

 أصواًل « تسمية املولود»يف كتابه  أبو زيد بكر بن عبد اهلل  الشيخوقد ذكر 

والدار اآلخرة أن يقف عندها  ينبغي عىل كل أب مسلم يرجو اهلل ، مهّمة يف التسمية

 ص هذه األصول:خّ وإليك مل، ليعبد اهلل عىل بصْية؛ مولوده قبل أن يسّمي  

يف ذلك عىل ثالثة وجوه:   وقت التسمية: جاءت السنّة عن النبي -1

وهذا اختالف ، تسميته إىل ثالثة أيّاٍم من والدته، تسميته يوم والدته، هيوم سابع تسميته

 واحلمد هلل رب العاملني.، تنّوع يدل عىل أن يف األمر سعة

وليس ، التسمية حق لألب: ال خالف يف أن األب أحق بتسمية املولود -٢

لدة عدم املشادّ ، وبناًء عىل ذلك، لألمي حق منازعته ويف التشاور ، ة واملنازعةفعىل الوا

 وتوثيق حبال الصلة بينهام.، ميدان فسيح للرتايض واأل لفة

ه. -3  املولود ي نسب ألبيه ال إىل أمي

حسن االختيار: جيب عىل األب اختيار االسم احلسن يف اللفظ واملعنى يف  -٤

 واللسان العرِّب.، قالب النرر الرشعي

زً  ااستحبابً  ،مراتب األسامء -5  مخس مراتب: ،اوجوا

ومها أحب ، وعبد الرمحن، استحباب التسمية هبذين االسمني: عبد اهلل -أ
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 .األسامء إىل اهلل 

، نحو: عبد العزيز، استحباب التسمية بالتعبيد أليي من أسامء اهلل احلسنى -ب

 .عبد امللك

ِسله -ج  . حممد، يوسف، نحو: إبراهيم، التسمية بأسامء أنبياء اهلل ور 

هم رأس  وصحابة رسول اهلل ، سمية بأسامء الصاحلني من املسلمنيالت -د

نَّ رأس الصاحلات يف هذه األمة. وزوجاته ، الصاحلني يف هذه األمة  ه 

أن يكون االسم وهي: غْي ذلك من األسامء املستوفية لرشط التسمية  -ـه

، االسم ما أمكن ومراعاة قّلة حروفا، أن يكون حسن املبنى واملعنى لغًة ورشعً ا، عربيً 

 .مراعاة خّفة النطق به عىل األلسنو

 األسامء املحرّمة:  -6

ومن هذا الغلط يف ، عبد احلسني، نحو: عبد الرسول  كلُّ اسم معّبد لغْي اهلل

مثل: عبد املقصود، عبد ، وليست كذلك التعبيد ألسامء ي رنُّ أهنا من أسامء اهلل 

 .الستار

وحترم التسمية باألسامء ، الباري، مثل: الرمحن  وحترم التسمية بأسامء اهلل

وحترم التسمية ، ديانا ،جورج، جرجس، بطرس؛ نحو، األعجمية املوّلدة للكافرين

  .إساف، هبل، نحو: الالت، بأسامء األصنام املعبودة من دون اهلل

، قايض حاكم احلكام، سلطان السالطني، وحترم التسمية بنحو: ملك األمالك

، نحو: إبليس، وحترم التسمية بأسامء الشياطني، ست النساء، د الناسسيّ  القضاة.

 .الوِلان، خنزب

 األسامء املكروهة:  -7

أو ملا تثْيه من سخرية ، أو ألفاظها، ملعانيها؛ تكره التسمية هبا تنفر منه القلوب

ّرة، نحو: حرب، وإحراج ألصحاهبا   .فاضح، م 
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نيةويكره التسّمي بأسامء فيها معاٍن شهو نحو: ، وهذا يف تسمية البنات كثْي، ا

ز) ناِهد ا وبر  أحالم، أريج،  .،: بجامِلاأي)فاتن، فتنة، .مغنية) شادية ،.فتاة ارتفع ثدهي 

 ..ى تيًها ودالاًل تي تتثنَّ وهي العبْي، غادة )

اّمر وع  ، واملطربني، ويكره تعمدُّ التسمي بأسامء الفّساق املاجنني من املمثلني

وتكره التسمية بأسامء فيها معاٍن تدّل عىل اإلثم ، رح باللهو الباطلخشبات املسا

ق، كمثل: ظامل، واملعصية   .خائن، رّسا

ويكره التّسمي ، قارون، نحو: فرعون، وتكره التسمية بأسامء الفراعنة واجلبابرة

ن ش، بأسامء احليوانات املشهورة بالصفات امل ستهجنة وتكره ، مِحار، كلب، نحو: ح 

ونور ، سيف الدين، نحو: نور الدين، ية بكل اسم مضاف إىل لفظ )الدين.التسم

 .حممد سعيد، مثل: حممد أمحد، وتكره التسمية باألسامء املرّكبة، نحوهاواإلسالم 

ويأباها الذوق العرِّب ، وعىل من ابتيل بمثل هذه األسامء التي تنكرها الرشيعة

 واهلل املوفق لكل خْي.، ولغةً  الٍة رشعً ومقبو، أن يبادر إىل تغيْيها إىل أسامء حسنة

 :انليس م -7

 
ِ
ول  اهلل س  بِِْين ا»: ق ال  ر  قَّ ك  ي ْعِرْف ح  ن ا، و  ِغْي  ْم ص  ْ ي ْرح  ْن مل  اه   «ل يْس  ِمنَّا م  و  )ر 

 وصححه األلبا(ي..  أ مْح د  وأبو داود،

ة   ْير  ر  ْن أ بِى ه  ابٍِس أ برْص     ع  ع  ْبن  ح  ن    يَّ النَّبِ  أ نَّ األ ْقر  بيل  احْل س  ق  ال   ،ي   :ف ق 

مْ  إِنَّ ِِل » اِحًدا ِمنْه  ا ق بَّْلت  و  ِد م  ل  ًة ِمن  اْلو  رش     ،«ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  ال  ر  ْن »: ف ق  ْم ال  إِنَّه  م  ي ْرح 

مْ ال    )رواه البخاري ومسلم..  «.ي ْرح 

س عىل طريقة يفلن ال يرحم الصغْي وم  ، واجب الرمحة بالصغار حق  إن 

واألجسام ، فهذه النفوس الربيئة؛ وليس مّتبًِعا لسنة سيد املرسلني ، املسلمني

، والعني الراعية، أحوج ما تكون إىل اليد احلانية، والعقول الساذجة، الغّضة الطرّية

 واملعاملة احلسنة.، والكلمة الطيبة، بلة الضافيةوالق  

قد تغّيبت  أب   -ِشن املعاملة مع أطفاله خ  ، نافر الطباع، قايس القلب اإن أبً 

 بل جتّردت معا(ي اإلنسانية من نفسه.، معا(ي األ بوة عن ذهنِه
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وال ، وال تعطف عليهم، وكذلك احلال بالنسبة لألم التي ال ترحم صغارها

وجتّردت من مشاعر ، افإن هذه األم قد انتكست فطرهت  ؛ وال تتوّدد  إليهم، تلني يف أيدهيم

بال عطف وشفقة عىل  ،بال رمحة ،بال مشاعر اولك أن تتخّيل أم  ، احلانية األمومة

 ي.عِ لو كانت تعقل وت  ، وكم جتني عىل أطفاِلا، فكم جتني هذه األم عىل نفسها؛ صغارها

، منهم اوقربً ، ِلم افمن اجلدير باآلباء واألمهات أن يملؤوا قلوب أبنائهم حبً 

، مكان آخر الء األبناء ليبحثوا عن احلبي يفب هؤحتى ال يذه؛ بالرمحة وحسن املعاملة

الٍِك ف، أسوة حسنة ولنا يف رسول اهلل  ن ِس ْبِن م  ْن أ  ًدا » :ق ال   ع  أ يْت  أ ح  ا ر  م 

 
ِ
وِل اَّللَّ س  م  بِاْلِعي اِل ِمْن ر  ان  أ ْرح   . )رواه مسلم.. «ك 

ْن و ْبدِ ع   ْبنِ  ع 
ِ
ٍر  اَّللَّ ْعف  ان  النَّبِ » :ق ال   ط الٍِب  ْبِن أ ِِّب ج  ِدم  ِمْن  يُّ ك  ا ق  إِذ 

رٍ  ف  ل قي  س  ت ل قي ، بِن ا ي  ت  نْيِ  ِِّب  ي  ف  ِن أ ْو بِاحْل س  بِاحْل س  ه  ، و  ْلف  ر  خ  اآلخ  ْيِه و  د  نْي  ي  ن ا ب  د  ل  أ ح  م  ف ح 

ِدين ة   ْلن ا امْل  خ  تَّى د  ..  .«ح  ْسلِم  اه  م  و   )ر 

 :إذ ا غربِت الشمسُ  -8 

  ْبنِ  ابِرِ ج  عن 
ِ
ْبِد اَّللَّ  : ق ال   ع 

ِ
ول  اَّللَّ س  نْح  اللَّيِْل »: ق ال  ر  ان  ج  ا ك   -إِذ 

يْت ْم  ة  ِمن  اللَّيِْل  -أ ْو أ ْمس  اع  ب  س  ه  ا ذ  نْت رِش  ِحين ئٍِذ ف ِإذ  يْط ان  ي  ْم ف ِإنَّ الشَّ وا ِصْبي ان ك  فُّ ف ك 

مْ  لُّوه   )رواه البخاري ومسلم..  «ف خ 

فإن اإلسالم ي عنى بحفظ ؛ ا احلديث من كامل عناية اإلسالم باألطفالهذ

وهذا  األطفال من الرشور الباطنة اخلفّية كام ي عنى بحفرهم من الرشور الراهرة اجلليّة.

؛ ومنعهم من اخلروج عندما يقبل الليل برالمه، توجيه نبويي كريم لآلباء بحبس أبنائهم

 «.ترش فيها الشياطنينتساعة »وذلك ألن هذه الساعة 

 ولكن ما اخلطورة يف ذلك؟

ةً : »ه بقول، تأت اإلجابة من حديث آخر ْطف  خ  اًرا و  اه  «. ف ِإنَّ لِْلِجني اْنتِش  و  )ر 

 .. اِريُّ أو يتعرضون ، ممن يصابون بمسي اجل اني  ا وهو أن كثْيً ، د  مشاه   وهذا واقع  اْلب خ 

فهل يعي ذلك الذين ، الساعة األوىل من الليل إّنام يدث ِلم ذلك يف هذه، الختطافهم

 هم لألخطار من حيث يشعرون أو ال يشعرون؟وضوعرَّ ، أمهلوا أبناءهم
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 ولكن هل يستمر هذا املنع طوال الليل؟

ة  ِمن  اللَّيِْل »يف حديث آخر:  يقول الرسول الكريم  اع  ب  س  ه  ا ذ  ِإذ  ف 

مْ  لُّوه  إن يسلموا من شياطني  مفإهن؛ ملتابعة موجودةوا، ولكن مادامت العني رقيبة، «ف خ 

هم إىل اِلاوية، اجلن هم ب  وسحْ ، فقد ال يسلمون من شياطني اإلنس الذين ياولون جرَّ

لق االنحراف.  إىل مزا

 :األطفَال ُمالَعبة -9

نْ  ة   ع  ْير  ر   ق ال    أ ِِّب ه 
ِ
ول  اَّللَّ س  ان  ر  ي ْدلِع  لِ  : ك  يِلٍّ ل  ِن ْبِن ع  س  ان ه  لِْلح  ، س 

ْيهِ  ش  إِل  ي ْبه  انِِه ف  ة  لِس  ْر  بِيُّ مح  ى الصَّ أخالق "كتاب يف  األصبها(ي رواه أبو الشيخ. )«ف ْي  

انه. أخرجه وحّسنه األلبا(ي..   ،"وآدابه النبي  . أي يرسع. يقال )أدلع لِس  ش  ي ْبه  )ف 

 .واشتهاه وأرسع إليه: قد هبش إليهلإلنسان إذا نرر إىل الشء فأعجبه 

ان  » :ال  ق   عن أنس و ة    يُّ بِ النَّ ك  ل م  ْين ب  بِنْت  أ مي س  :  ،ي ال ِعب  ز  ول  ي ق  و 

ْينِب  » و  ْينِب   ،ي ا ز  و  رً  ،«ي ا ز  ا  ،"املختارةاألحاديث يف "املقديس رواه الضياء ). «اِمر 

 .. ه األلبا(يُّ  وصحح إسناد 

بِيِع و وِد ْبِن الرَّ ْم  ْن حم  ه   إ(ِيي » :ق ال  ع  َّ ًة جم  َّ  أل ْعِقل  جم 
ِ
ول  اَّللَّ س   يِف  ا ر 

ْجهِ  ِْس ِسننِي   يو  ن ا اْبن  مخ  أ  ْلٍو يِف  ،و  اِرن ا ِمْن د  .. . «د  ْسلِم  م  اِريُّ و  اه  اْلب خ  و  ب  )ر  مجَّ الرّشا

ره ه من فمه: لف  ْفعةةر  اللفْ  :ةاملجَّ  .رمى به وألقى :ونحو   .: الدَّ

 ا رسول اإلنسانية فهذ مالعبة األطفال هي الطريق األرسع إىل قلوهبم.إن 

ألنه يدرك أن عامل الطفولة جزء  ال ي ستهان به من عامل ؛ مل هيمل هذا اجلانب العريم

وأن نحسن التعامل ، وطبائعه التي ينبغي مراعاهتا، وأن ِلذا العامل خصائصه، اإلنسانية

 معها.

ي ا »ويالعب باللفظ: ، ج لسانهرِ خي   جتده ، انرر إىل األحاديث السابقة

ْينِب  ز   ْينِب   ،و  و   .ه يف وجهه الصبيمويرميها من ف« جّمة»ويأخذ دفعة من املاء  ،«ي ا ز 

، ولكن ِلا آثارها يف نفوس األطفالا، وال تستهلك وقتً ا، أفعال يسْية ال تطلب جمهودً 

يأت دور ، املالعبة املحّببة عد هذهبو، وِلا أثرها العريم يف الرتبية، وِلا معانيها عندهم
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 واعية. اوقلوبً ، مصغية ايه الذي سيجد له آذانً التوج

، واالبتسامة احلانية، بلة الصافيةعلينا أن ندرك أن حاجة الطفل إىل الق  

وخمتلف أشكال ، ىل أنواع الطعام والرشابإأكرب من حاجته  -واملداعبة اللطيفة 

 .وغْي ذلك األمور املاّدية التي ال قيمة ِلا كبْيًة يف نفس الطفل، الثياب

 .تكسبوا قلوهبم؛ العبوا أبناءكم، فيا أهيا اآلباء

 :يَا أبَا ُعَمير -10

الٍِك  ان  النَّبِيُّ »قال:  عن أ ن س  اْبن  م  ول  أِل ٍخ ِِل  إِْن ك  تَّى ي ق  ن ا ح  الِط  ي خ  ل 

ِغْيٍ  ْْيٍ » :ص  م  ا أ ب ا ع  ل  النُّ  ،ي  ا ف ع  ْْي  م   )رواه البخاري..« غ 

ن   ويف رواية ْن أ  الٍِك ع    :ق ال   ِس ْبِن م 
ِ
ول  اَّللَّ س  ان  ر  ىِل  ك  ْين ا و  ل  ل  ع  ي ْدخ 

ْْيٍ  م  ب ا ع  ْكن ى أ  ِغْي  ي  ب  بِهِ  ،أ خ  ص  ْلع  ر  ي  ه  ن غ  ان  ل  ك  ت   ،و  ْيِه النَّبِ  ،ف ام  ل  ل  ع  خ  ات  ي ْومٍ   يُّ ف د   ذ 

ال   ِزينًا ف ق  ه  ح  آ ْأن ه  »ف ر  ا ش  وا «. ؟م  ات  » :ق ال  ه   م  ر  ال   ،«ن غ  ْْيٍ » :ف ق  م  ْْي   ،ي ا أ ب ا ع  ا ف ع ل  النُّغ   «.م 

 )رواه أبو داود، وصححه األلبا(ي.. 

ْْي: تصغْي ن  النُّ  ور ،رغ  غ  ْصف  ْشبِه اْلع   املنقار. أمحر   ،وهو ط اِئر ي 

بل قد ، أّن فيه فوائد أخرىإاّل  «بمالعبة األطفال»ق هذا احلديث وإن كان ي لح  

بن حجر يف كتابه وقد استوعبها احلافظ ا، لامء ِلذا احلديث أكثر من ستني فائدةذكر الع

 فراجعها إن شئت.« فتح الباري»املبارك 

ئد فائدتان:  وهيّمنا هنا من هذه الفوا

نه ، والتلطف به، والسؤال عن حاله، مؤاساة الصغْي -1 ومشاركته يف أحزا

نه ال تتجاوز موت ، اللطيفة واملداعبة، بالكلم الطيبة واالبتسامة احلانية وإن كانت أحزا

وإن بدت ، فإّن ِلا يف نفس الطفل معا(ي كبْية؛ عبة يبُّهاأو انكسار ل  ، عصفور يلعب به

 يف أعيننا صغْية املعنى.

أبا »فهذا الطفل الصغْي الذي يلعب بالعصفور ي كنّى ، جواز تكنية الصغْي -٢

فإن ؛ وهذه من عادات العرب احلسنة ،هبذه الكنية وخياطبه رسول اهلل « عمْي

نية للصغْي تسمو به  وت شعره بأن له مكانًة.، وترتفع بعقله، الك 
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 .بأنه سيعيش حتى يولد له قال العلامء: كانوا يكنّون الصبيَّ تفاؤاًل 

 :فََكِرهُت أن أعجله -11

ة   ْير  ر  ْن أ ِِّب ه    ع 
ِ
وِل اَّللَّ س  ع  ر  يلي م  نَّا ن ص  : ك  ، الْ  ق ال  يلي ان  ي ص  ، ف ك  اء  ِعش 

ْضًعا  ام  و  ه  ع  ض  ا ف و  مه   ذ  ه  أ خ  ْأس  ف ع  ر  ا ر  إِذ  ْهِرِه، و  ىل  ظ  نْي  ع  احْل س  ن  و  ث ب  احْل س  د  و  ج  ا س  ِإذ  ف 

اِحدً  و  ن ا و  ا ه  اِحًدا ه  ْيِه، و  ىل  ف ِخذ  ا ع  مه   د  ْقع  ىلَّ أ  اًدا، ف ل امَّ ص  اد  ع  ا ع  ِإذ  ِفيًقا، ف  ن ار  ا ه   .«ا ه 

( ، اه  أ مْح د  و   وحسنه األلبا(ي.. ،ووافقه الذهبي ،وصححه ،واحلاكمر 

بِيِه و ْن أ  اٍد ع  دَّ  ْبِن ش 
ِ
ْبِد اَّللَّ ْن ع    :ق ال   ع 

ِ
ول  اَّللَّ س  ْين ا ر  ل  ج  ع  ر   يِف  خ 

 ِ ال ت  ى ص  ْينًا إِْحد  س  ْو ح  نًا أ  س  اِمل  ح  و  ح  ه   و 
ِ
اء م   ،اْلِعش  دَّ ت ق    ف 

ِ
ول  اَّللَّ س  مَّ  ر  ه  ث  ع  ض  ف و 

ال ةِ  ربَّ  لِلصَّ ْ ف ص   ،ك  ا(ي  نْي  ظ ْهر  د  ب  ج  ًة أ ط اِل  ا. ق ال  أ بِى ىلَّ ف س  ْجد  ال تِِه س  ْأيِس  :ص  ف ْعت  ر   ف ر 

بِ  ا الصَّ إِذ    يُّ و 
ِ
وِل اَّللَّ س  ْهِر ر  ىل  ظ  ودِ  ع  ج  ْعت  إىِل  س  ج  اِجد  ف ر  و  س  ه  َ  ف ل امَّ  ،يو   ق 

 
ِ
ول  اَّللَّ س  ال ة   ر   » :ق ال  النَّاس   ،الصَّ

ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  ْ  ،ي  ا(ي  نْي  ظ ْهر  ْدت  ب  ج  ال تِك   إِنَّك  س  ص 

ْيك   ى إِل  نَّه  ي وح  ْو أ  ْمر  أ  ث  أ  د  نَّه  ق ْد ح  ن نَّا أ  تَّى ظ  ا ح  ْلت ه  ًة أ ط  ْجد  ْن » :. ق ال  «س  ْ ي ك 
لِك  مل  لُّ ذ  ك 

ل كِ    نَّ و 
ت ه   ياْرحت  ل نِ  ياْبنِ اج    ح 

َِ ْق تَّى ي  ل ه  ح  جي ِرْهت  أ ْن أ ع  وصححه ، )رواه النسائي «.ف ك 

 األلبا(ي.. 

فيسجد هبم ، بأصحابه يصيل  رسول  اهلل! ااهلل أكرب! ما أعرمك مربيً 

وكل ذلك من أجل أن ، أو أن الوحي يتنزل، سجدة طويلة حتى ظنوا أنه قد حدث أمر

حتى ؛ أن يرفع رأسه الرحيم  وكره املرِّّب ، راكب  عىل الرهر الرشيف ا صغْيً  طفاًل 

وهكذا يفعل ، هكذا تكون الرتبية .اوينزل باختياره! حقً ، يقيض هذا الطفل حاجته

 .ونامل ربُّ 

، أو آجاًل  إن احليلولة دون الطفل وحاجاته ِلا آثارها املريرة يف حياته عاجاًل 

وأنه يعيش يف سياج منيع من األوامر ، ومن أخطر هذه اآلثار شعور الطفل باحلرمان

فيتوّلد عن ذلك الكبت النفيس املؤدي إىل ، وتقّيد حرّيته، والنواهي التي تلغي شخصيته

 االنفجار.
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أو نمنعهم من ممارسة ، يشتهونه لٍ ول بني أطفالنا وبني أكْ ح  عندما ن   ا نخطئ كثْيً 

نخطئ يف ذلك عندما ، اهأو نقف ِلم يف طريق رغبٍة يسعون يف حتقيق، اعبٍة يبوهنل  

ولو أننا جلأنا إىل أسلوب ، أو احلرمان القاتل، نستخدم معهم أسلوب املنع اجلاف

هلنجحنا يف ْص ؛ اإلقناع مع احلفاظ عىل نفسياهتم من الشعور ، فهم عن كثْي مما ال نرا

 باحلرمان املرير.

وله طبائعه التي ، طفل رغباته التي البدَّ من إشباعهاعلينا أن ندرك أن لل

 ، وله مقاييسه التي ُتتلف عن مقاييسنا، يترّصف يف نطاقها
ٍ
فإذا أردنا أن نمنعه من يشء

ه يميض عىل سجييتيه ما دام يف عْ وإالّ فلند  ، واملوعرة احلسنة، فباإلقناع، نتوقع رضره

 .األمٍر جمال  لالحتامل

 أتأذن لي؟ -12

نْ  ْعٍد  ع  ْهِل ْبِن س    :ق ال   س 
ِ
ول  اَّللَّ س  ِ  أ تِى  ر  ٍح ف رش  د  ِمينِِه بِق  ْن ي  ع  ب  و 

ْومِ  ث  اْلق  و  أ ْحد  ، ه  ال م  اِرهِ غ  ْن ي س  األ ْشي اخ  ع  ال م  »: ق ال   ،، و  ن  ِِل  ،ي ا غ  أ ْن أ ْعطِى   أ ت ْأذ 

ال  «؟األ ْشي اخ   نْت  أل وثِر  بِن ِصي» :. ف ق  ا ك  ًداِمنْ  يبِ م    ،ك  أ ح 
ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  اه  «. ي  أ ْعط اه  إِيَّ . ف 

اِريُّ  اه  اْلب خ  و  ..  )ر  ْسلِم  م   و 

رضورة احرتام الصغْي وعدم انتهاك : هذا احلديثيف  الرتبوية الفوائد من

بينام جيلس ، جيلس عن يمني الرسول ، فهذا غالم صغْي ر سنه.غ  حقوقه ب حجة ِص 

 ى رسول  ويؤت  ، وأهل الفضل والسابقة يف اإلسالم عن يساره، السنوكبار ، األشياخ

تقديم األيمن  ومن سنته ، ن معهويريد أن يسقي م  ، فيرشب منه؛ برشاب اهلل 

الغالم يف أن يتنازل  فيستأذن النبي ، بالنسبة إىل من عىل اليسار ولو كان مفضواًل 

ال م  »فيقول له بكل لطف: ، هم أكرب منن ه  من حقوقه املرشوعة إىل م   عن حقٍّ  ن   ،ي ا غ  أ ت ْأذ 

وأي    احرتام حلقوق  اهلل أكرب! أي تكريم بعد هذا التكريم؟ .«؟أ ْن أ ْعطِى  األ ْشي اخ   ِِل 

 وكفى.، األطفال كمثل هذا االحرتام؟ إهنا الرتبية النبوية
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 حلري  به -وأّن له حقوقه التي ال هتضم ، ره من حوله باالحرتامي شعِ  إن طفاًل 

وأن يتجاوز بفكره ، يرحتل بمداركه وعقله عن النررة الطفولية الساذجةأن  - واهلل

 وقد أيقن أنه لو سمح لرسول اهلل ، وها أنت قد رأيت هذا الغالم، حجم  سنيه

فيقول بكل شجاعٍة وحرٍص عىل  ب بعد رسول اهلل الرْش  لفاته رشف  ؛ بذلك

نْت  أل وثِر  بِ »اخلْي:  ا ك  ًداِمنْ  يِصيبِ ن  م    ،ك  أ ح 
ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر   «.ي 

ما الذي حلَّق هبذا الطفل الصغْي إىل هذا املعنى السامي؟! إهنا الرتبية السوّية 

 وتعامله بل طٍف وتوقْي.، وحتفظ له حقوقه، التي تعطيه احرتامه

 :َسلم عليهمف -13

ن ٍس  ْن أ  الٍِك  ْبنِ ع  ول  » :ق ال   م  س  َّ ر  ىل  ت ى ع 
  أ 

ِ
نِ  اَّللَّ ع  اْلِغْلام  ب  م  ن ا أ ْلع  أ   و 

ْين ا ل  لَّم  ع  ث نِ  ،ف س  ب ع  ةٍ  يف  اج  ..  «إىِل  ح  ْسلِم  اه  م  و   )ر 

ابٍِت اْلب ن ا(ِيي و ْن ث  الٍِك  ْبن   أ ن س   أ نَّ  ع  ْيِهمْ  م  ل  لَّم  ع  ىل  ِصْبي اٍن ف س  رَّ ع  ق ال   ،م   :و 

ان  النَّبِ » ل ه    يُّ ك  ْفع   )رواه البخاري..  .«ي 

ِلم  وتربية  ، وتكريم  لألطفال، للسنّة إلقاء السالم عىل األطفال فيه إظهار  إن 

يها من البغضاء وينقّ ، ف القلوبوي ؤلّ ، عىل هذا اخل ل ق النبيل الذي يشيع املحبة

 وخيلصها من العداوة واألحقاد.، والشحناء

، ! يسّلم األب يف بيته عىل أطفالهما أمجل أن يرتّبى أبناؤنا عىل هذا اخللق الكريم

وإذا مرَّ املسلم يف طريقه هبؤالء الصغار ألقى عليهم السالم ، وي سلم املعلم عىل تالميذه

التي هي من خصائص ، وتربيًة ِلم عىل هذه الشعْية العريمة اقتداًء بسنة النبي 

 األمة املحمدية.

لَّ األطفال قد ثبت لماذا سيخرس أحدنا إذا سّلم عىل األطفال؟  بالتجربة أن ج 

ون السالم عىل من ي لقيه عليه ومل تتّلوث بعد بلوثة الكرب ، فقلوهبم أقرب إىل الفطرة؛ يردُّ

ونمدَّ بالسالم جسور ، فهل هنتبل هذه الفرصة، بعض الكبارالتي ترّسبت إىل نفوس 

أال ما أقسانا إذا  .هوللتوجيه ثامر، وعندها سيكون للرتبية أثرها، املحبة بيننا وبني أطفالنا

 مل نفعل ذلك!
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 :يَا ُغالم -14

نْ  ر   ع  م  ة   ع  ل م  :  ْبِن أ بِى س  ال ًما يِف »ق ال  نْت  غ    ك 
ِ
وِل اَّللَّ س  ْجِر ر   ح 

ان ْت ي دِ  ك  ةِ  ت طِيش  يِف  يو  ْحف  ال  ِِل  ،الصَّ   ف ق 
ِ
ول  اَّللَّ س  ْل : »ر  ك  مي اَّللَّ ، و  ال م  س  ي ا غ 

ْل مِمَّا ي لِيك  بِي ِمينِك  و   تِ «ك  ْت تِْلك  طِْعم  ال  ْعد   ي. ف ام  ز    )رواه البخاري ومسلم..«. ب 

ْعد  ) تِي ب  ْت تِْلك  طِْعم  ال  ة  أ ْكيِل  .: ف ام  ز  ًة ِِل  ،أ ْي ِصف  اد  ار  ع  ص  لِك  و  ِزْمت  ذ   .أ ْي ل 

كل ووجوب األ، من فوائد هذا احلديث الفقهّية: وجوب التّسمية عىل الطعام

وأّما إذا اختلفت األنواع ا، واحدً  اوأن يأكل األكل مما يليه إذا كان الطعام نوعً ، باليمني

 .فله أن يتناول من مجعيها

ئد الرتبوية يف هذا احلديث  فتتلخص يف النقاط التالية:، وأّما الفوا

، ر سنهمغ  متعّللني بِص ، وأالّ هنمل هذا اجلانب، رضورة التوجيه للصغار -1

؛ اآلباء كثْي من وهذا خطأ يقع فيه ، وعدم قدرهتم عىل االستيعاب، وِلموضعف عق

نن، فال يعلموهنم الفرائض؛ حيث هيملون أبناءهم دوهنم وال يعوّ ، واآلداب، وال الس 

أجاب بكل ، ه بتوجيه ابنهت  ونصحْ ، أحدهم يف ذلك فإذا خاطبت  ؛ عىل مكارم األخالق

وقد ال ا، وهكذا ينشأ الطفل ساذًج ، «اء اهللعندما يكرب إن ش ا ما زال صغْيً »برود: 

 .ي معه التوجيه عند الكرب  دِ جي  

ْن له خربة يف توجيه األطفال جيد فيهم االستجابة الرسيعة واالستيعاب ، إّن م 

واملعاملة ، والكلمة الطيبة، جيب أن يكون التوجيه باألسلوب احلسن ولكن، الفائق

حينام رأي يد عمر  فهذا املرِّّب الكريم  ؛وتراعي خصائصهم، التي تالئم األطفال

وإنام أدرك أن هذا غالم صغْي ، ومل يزجره، مل ينتهره، بن أِّب سلمة تطيش يف الصحفةا

ال م   »فخاطبه بكل لطف: ، يتاج إىل التعليم قبل العقاب ال م   »وكلمة ، «ي ا غ  ِلا « ي ا غ 

، ويتأثر به قيه عليه رسول اهلل ظالِلا الرتبوّية التي جعلت هذا الغالم يستمع ملا يل

 ويعمل بمقتضاه.
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وما نبذره يف نفوس هؤالء الصغار ، «العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر» -٢

خاليا  اصادف قلبً »ألنه كام قال الشاعر: ؛ ويبقى أثره يف نفوسهم، ينمو ويزدهر

ه النّبوي أمل تلحظ إىل عمر بن أِّب سلمة وهو يتحدث عن أثر ذلك التوجي، «فتمّكنا

تِ ف ام  ز  » :الكريم ْت تِْلك  طِْعم  ْعد   يال  ه ؛ مل خيالف هذا التوجيه مدى عمره، «ب  جي ألنه و 

 وهكذا تكون الرتبية. .وبأسلوب حسنا، صغْيً 

لدان غرس ينبغي أن يو وحمبته وتوحيده،  تعريم اهلل هم يف نفوس صغارالوا

عىل و .م من الوقوع فيهاوهنذري، ويروهنا منهمههم إىل األخطاء العقدية التي ينبتو

لدين أن يرصا  وال يرن صغارهم،  عقيدة بني احلني واآلخر يف نفوسغرس الالوا

لدان أن الصغْي ال يدرك وال يعي  .الوا

مترة من متر الصدقة  وقد أخذ يقول للحسن بن عيل  النبي فهذا 

ا  ،اْرِم هِب ا ،ْخ كِْخ كِ »مربًيا ومعلاًم:  يقول له  ،ه وهو طفل صغْيمفجعلها يف ف أ م 

لِْمت  أ نَّا  ق ة  ال  ع  د  ل  الصَّ ..  «.ن ْأك  ْسلِم  م  اِريُّ و  اه  اْلب خ  و  ويف رواية لإلمام أمحد بإسناد )ر 

:  صحيح أن النبي  ل ون  »ق ال  ْأك  ٍد ال  ي  ْرت  أ نَّ آل  حم  مَّ ع  ا ش  ، أ م  ا ي ا ب ن يَّ ، أ ْلِقه  ا ي ا ب ن يَّ  أ ْلِقه 

ق ة   د   وحكمته يف توجيه الصغار. وتأمل رفق النبي  .«الصَّ

 :ْذبَةلَْو لَْم تفعَِلي ُكتِبَْت َعلَْيِك ك -15

اِمرٍ   ْبِن ع 
ِ
ْبِد اهلل ْن ع    ع 

ِ
ول  اهلل س  ت ان ا ر  : أ  نَّه  ق ال  ،  ، أ  بِي  ن ا ص  أ  ْيتِن ا و  يِف ب 

مي  ال ْت أ  ، ف ق  ب  ج  أِل ْلع  ْبت  أ ْخر  ه  ال  أ ْعطِك  »ي: ف ذ   ت ع 
ِ
ْبد  اهلل ا ع   «ي 

ِ
ول  اهلل س  ال  ر  : ، ف ق 

ْدِت أ ْن ت ْعطِي ه ؟» ا أ ر  م  ًْرا »ق ال ْت:  ،«و   «أ ْعطِيِه مت 
ِ
ول  اهلل س  ال  ر  ْ »: ، ف ق  ْو مل  ا إِنَِّك ل  أ م 

ل يِْك كِْذب ة   تِب ْت ع  يْئًا ك  اه   «ت ْعطِيِه ش  و  ، )ر   ، وحّسنه األلبا(ي.. وأبو داود أ مْح د 

 يف هذا احلديث الرشيف يربز لنا مطلبان مهاّمن يف طريق الرتبية:

ء  كان أبً  أن يكون قدوًة  - أو معلاًم ا، أو أمً ا، املطلب األول: أن عىل املرِّّب سوا

نر  ، ألنه حتت عني النقد؛ الترصّف  ن  س  ح  ، يقظ القلب وأن يكون دائاًم ، حسنة ألبنائه ر وي 

ويؤخذ عنه كل  قوٍل وعمل عىل أنّه احلقُّ الذي ال ، من األبناء نررة االحرتام إليه دائاًم 

 اومنحرفً ، عن النهج السديد افإذا كان املرِّب بعيدً ؛ والصواب الذي ال شك يف، ية فيهرْ مِ 
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به، عن األمر الرشيد فامذا تنترر من الذين حتت يده إال ، أو كان خطؤه  أكثر من صوا

 ويتّطبعون بنفس الطباع.، الطريقأهنم سيسلكون نفس 

لنا ونرِّب أنفسنا قبل أن نرِّب أطفالنا؟ إننا حينام نفعل ذلك ، فهل ن صلح أحوا

ألننا سنكون بالنسبة ألطفالنا ؛ سنوّفر عىل أنفسنا الكثْي من العناد يف الرتبية والتوجيه

أال يا ليتنا  .كالشمس التي يستدفئون هبا دون أن تكليف هي نفسها مشّقة النزول إليهم

 ندرك هذه القضية.

يف معاملتنا مع الصغار كام نراعيها   املطلب الثا(ي: جيب أن نراعي حدود اهلل

، يلفت أنرارنا إىل هذه القضّية اخلطْية فهذا رسولنا احلبيب ؛ يف معاملتنا مع الكبار

ْ ت  »أة التي كانت تستدرج ولدها بتمرة: فيقول للمر
ا إِنَِّك ل ْو مل  ل يِْك أ م  تِب ْت ع  يْئًا ك  ْعطِيِه ش 

ة    .«كِْذب 

فإذا كان اإلنسان منّا ؛ فسبحان اهلل! كيف مجع هذا احلديث بني القدوة والتقوى

وأصلح ما بينه وبني  ألّنه قد اتقى اهلل  فام ذاك إال، وأسوًة طيبًة ألبنائه، قدوة حسنةً 

ّم نفسه بزمام اخلشية واملراقبة، اهلل  ف يصبح  قدوًة صاحلة ِلم؟!وإالّ فكي، وز 

 :ثالث وصايا -16

ِه ق ال   دي ْن ج  بِيِه ع  ْن أ  يٍْب ع  ع  ْمِرو ْبِن ش  ْن ع    :ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  وا » :ق ال  ر  ر  م 

بِْع ِسننِي   ْم أ بْن اء  س  ه  ال ِة و  ْم بِالصَّ ك  رْشِ ِسننِي   ،أ ْوال د  ْم أ بْن اء  ع  ه  ا و  ل يْه  ْم ع  ب وه  ارْضِ ف   ،و  ق وا و  ري

ْم يِف  يْن ه  اِجعِ  ب   )رواه أبو داود، وصححه األلبا(ي..  «.امْل ض 

 يف هذا احلديث النبويي ثالث وصايا جديرة باالهتامم:

بِْع ِسننِي  »الوصية األوىل:  ْم أ بْن اء  س  ه  ال ِة و  ْم بِالصَّ ك  وا أ ْوال د  ر   «:م 

بأمر األبناء هبا عند الصالة دون غْيها من الفرائض  وإنام خّص النبيُّ 

وال ريب فهي عمود ، وجليل قدرها، م أمر الصالةلِعر  ؛ بلوغهم لسن السابعة

اسب عليه العبد، اإلسالم وإن فسدت ، فإن صلحت صلح سائر عمله؛ وهي أول ما ي 

وتعويدهم عىل أدائها يف ، ولذلك أ ِمرنا برتبية األبناء عليها من الصغر، فسد سائر عمله

ومن ، حتى إذا كربوا كان ِلا يف نفوسهم مكانة ال تتزعزع فيحفروهنا؛ مقتبل العمر
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 حفظ الصالة كان ملا سواها أحفظ.

، هل تّرنون أن هؤالء األبناء الذين نشاهدهم يف املساجد يعبثون بالصالة

بُّوا ، وقد جاوزوا سن البلوغ، أو يتخلفون عنها، وخيلون هبا هي تّرنون أن هؤالء قد ر 

 ر؟ غ  يف الِص عىل الصالة 

رْشِ ِسننِي  »الوصية الثانية:  ْم أ بْن اء  ع  ه  ا و  ل يْه  ْم ع  ب وه  ارْضِ  :«و 

، وتربية األبناء عليها، لسابقتها يف االهتامم بأمر الصالة وهذه الوصية تابعة  

ون يف أدائها، هيتمون بالصالةال واستخدام الشّدة مع األبناء الذين  حتى ؛ أو يقرصي

وهي أن الُضب ، ولكن يف هذه الوصية لفتة مجيلة، وجليل قدرها، أمرهايدركوا ِعرم  

فهل يعي هذا الذين يُضبون ، ويف سن العارشة وما بعدها، إنام أ بيح يف شأن الصالة

ما تكون دنيويًة حقْية ال تستحق  اوغالبً ، ويف أمور تافهة، أبناءهم قبل ذلك السن

 الذكر؟!

ق وا ب  »الوصية الثالثة:  ف ري ْم يِف و  اِجعِ  يْن ه   :«امْل ض 

قوا بني الذكور واإلناث من األبناء إذا بلغوا العارشة وذلك لقرهبم من ؛ أي فري

جنس أن يتشّبه بطباع  ومنع  ، ويف ذلك تربية  ِلم عىل احلشمة والعفاف، سن البلوغ

 .وهذا جدير  بالتأمل، اجلنس اآلخر

 :طَ َعلقوا السوْ  -17 

بَّاٍس  ِن اْبِن ع    ع 
ِ
ول  اهلل س  : ق ال  ر  ه  أ ْهل  : »ق ال  ا يْث  ي ر  ْوط  ح  وا السَّ ليق  ع 

 وحّسنه األلبا(ي..  ،"الكبْي"املعجم الطربا(ي يف  )رواه «اْلب يِْت؛ ف ِإنَّه  ِل  ْم أ د ب  

إذ البدَّ أن يكون يف البيت ؛ ال تستغني الرتبية يف طريقها الطويل عن الرتهيب

اب لطة  هت  لْ  اوغالبً ، س  وأّما األم فلني  اجلانب ، طة من جانب األبما تكون هذه الس 

 وأصلح حلاِلا مع أبنائها.، أنسب  ِلا
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ق  السوط  حيث يراه وهو أن ي علَّ ، وهذا أسلوب من أساليب الرتبية النبويةّ 

ن وكأن هذا السوط يقول ِلم بلسا، ّح  ال يصع  ِلم إذا مّهوا باموردْ ، فإنه أدب  ِلم؛ األبناء

ْن ال يتأتى إاّل ن األفْيتدع مِ  .«ال خيطر ببال فسيحدث لكم ما؛ إذا نزلت  »احلال:   بناء م 

فإن ؛ دون أن يكون املرِّّب بحاجة إىل إنزال السوط من مكانه، وخوف العقوبة، بالرهبة

؛ جتعلهم يعملون له ألف حساب، نررًة واحدًة من األبناء إىل هذا السوط املعلق

 ويرّتبون عىل مكارم األخالق.، ق الصحيحفيسْيون يف الطري

ثم إذا ، ونتهددهم عىل ما يفعلون من أخطاء، عندما نتوّعد األبناء ا نخطئ كثْيً 

 اورضبناهم رضبً ا، يسْيً  افعاقبناهم عقابً ، نا هبم الرأفةتْ أخذ  ، أردنا أن ن نزل هبم العقوبة

ويتامدون يف ، ّفون بالعقوبةجعل األبناء يستخِ ؛ وهذا األسلوب الساذج إذا تكرر، مدلاًل 

 وباإلمكان احتامله!!، ألهنم قد أدركوا أن العقاب سيكون سهاًل ؛ اخلطأ

ة احلكيمة رّبى ــوهبذه الرتبي، إن الرتبية طائر  له جناحان: الرتغيب والرتهيب

ا وم، فعّله أن يأت بذاك؛ فمن ال يأت هبذا، بهم بالنارورهَّ ، بهم باجلنةفرغَّ ؛ عباده اهلل 

  أمجل ما قاله الشاعر العرِّب القديم:

 س  ق  
ْلي ْقس         امً ازِ ك  ح  ي   نْ م  وا و  ر  جِ د  زْ ي  ا لِ  م  ح  رْ ي   نْ  م  ىل  ع   -ا أحيانً  -ف 

 :اعدلوا بين أوالِدكم -18

 
ِ
ول  اَّللَّ س  مْ » : ق ال  ر  مْ  ،اْعِدل وا ب نْي  أ ْوال دِك  )رواه أبو  «.اْعِدل وا ب نْي  أ بْن ائِك 

 وصححه األلبا(ي..  اود،د

نِ و ِشٍْي  ع  ن  ْبن  ب  : النُّْعام  ال ْت  أ ِِّب  أ ْعط ا(ِي  ق ال  طِيًَّة، ف ق  ة   ع  اح  و  ة  بِنْت  ر  ْمر   :ع 

  ال  »
ِ
ول  اَّللَّ س  ْشِهد  ر  تَّى ت   «أ ْرَض  ح 

ِ
ول  اَّللَّ س  أ ت ى ر  ال   . ف   يأ ْعط ْيت  اْبنِ  إ(ِيي »: ف ق 

مْ  ة  بِنْ ِمْن ع  يَّةً ر 
طِ ة  ع  اح  و  ْتنِ ِت ر  ر  أ م    أ نْ  ي، ف 

ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  ك  ي  ائِر   أ ْعط يْت  »:ق ال  «. أ ْشِهد  س 

ا ذ  ل ِدك  ِمثْل  ه  وا اَّللَّ  »: ق ال  «. ال  » :. ق ال  «و  مْ ف اتَّق  اْعِدل وا ب نْي  أ ْوال دِك  دَّ . «، و  ع  ف ر  ج  ف ر 

يَّت ه  
طِ  )رواه البخاري ومسلم..  .ع 

ُّ » :ق ال  : ملسلم ويف رواية يْك  يِف أ ي رس  ون وا إِل  ءً  ك  أ ْن ي ك  ا و   :ق ال  «. ب ىل  » :ق ال  «. اْلرِبي س 

  «.إًِذاال  ف  »
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وكذلك هي ، إذا أ شيع العدل  يف أهلها احلياة االجتامعية السوّية ال تقوم إاًل إن 

، اآلباء أن يعدلوا بني أوالدهمفعىل ، حياة األرسة ينبغي أن تقوم عىل هذا األساس املتني

وحتى ال ي ضطَّر ، بَّ الشحناء والعداوة يف نفوس األبناءحتى ال تد  ؛ ويساووا فيام بينهم

وعدم ، وملا يشعرون به من الرلم، ن من األثرةوْ ملا ير  ؛ بعض األبناء إىل عقوق اآلباء

 املساواة.

ما يوقع بينهم  وترك، إىل التأليف بني اإلخوة ففي هذين احلديثني ندب  

، يجب أن يشعر أبناؤنا بأننا ننرر إليهم بعنٍي واحدةف أو يورث العقوق لآلباء.، الشحناء

، فينشؤون متحابني مرتابطني فيام بينهم، وأهنم عندنا سواسية، ونحبُّهم بقلٍب واحد

 بررًة غْي عاقني آلبائهم.

وحسن ، االبتسامةويف القبلة و، وهذا يستلزم منّا أن نعدل بينهم يف العطّية

في عامل ، وأّما إذا كانوا يف معرض املنافسة، ما دامت األمور جتري يف نصاهبا، املعاملة

 .كل  بحسبه

 :أَذَهْبَت َحْيُث أََمْرتُكَ  ،يَا أنَْيسُ  -19

الٍِك  أ ن سِ عن  :  ْبِن م   ق ال 
ِ
ول  اَّللَّ س  ان  ر  نِ  ك  ًقا  ِمْن أ ْحس  ل  النَّاِس خ 

نِ  ل  أ ْرس  ْلت   يف  ٍة ف ق  ْوًما حِل اج   » :ي 
ِ
اَّللَّ ب  ال  و  ِِف ن ْفيِس  ،«أ ْذه  (ِي  و  ر  ا أ م   

ِ
ب  مل بِ  أ ْن أ ْذه    يُّ بِِه ن 

ِ
اَّللَّ

ىل    رَّ ع  تَّى أ م  ْجت  ح  ر  ب ون  يِف ف خ  ْلع  ْم ي  ه  وِق  ِصْبي اٍن و    ،السُّ
ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  ِإذ  ق ْد  ف 

ا ف  ائِ  ي  ق ب ض  بِق  ر  ك  ، يِمْن و  و  ي ْضح  ه  ْيِه و  ال   ،ف ن ر ْرت  إِل  ا أ ن يْس  » :ف ق  يْث   ،ي  بْت  ح  ه  أ ذ 

ْرت ك   مْ » :ق ْلت  «. أ م    ،ن ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  ب  ي  ن ا أ ْذه   )رواه البخاري ومسلم..  .«أ 

له   تهرت فيه معاملقد أثّ  خادم رسول اهلل  هذا أنس بن مالك 

ًقا ِمنْ بأنه  فوصف النبي  ل  ِن النَّاِس خ  اخللق ، ويذكر موقًفا يدل عىل ذلك أ ْحس 

أن يرسله  ، فقد طلب منه النبي وهو طفل  صغْي قد حدث له مع النبي الرفيع 

ٍة ف ق   ْوًما حِل اج  :ي   » ال 
ِ
اَّللَّ ب  ال  و  ُتيل نفسك أهيا األب احلنون وقد حدث معك  .«أ ْذه 

كيف ستترصف مع عصيان ابنك  ا ستفعل؟مثل هذا املوقف مع أحد أبنائك، ماذ

  ألوامرك؟
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إذ ال  ؛يف حال صغره، وعدم كامل متييزهإنام صدر  صدر عن أنس إن ما 

ل ما أمره به عْ ن فِ . وذلك أنه حلف باهلل عىل االمتناع مِ يصدر مثله ممن كمل متييزه

وبني  ، فجمع بني خمالفة رسول اهلل ، وهو عازم  عىل فعلهمشافهةً  رسول اهلل 

، ذلك مع العزم عىل أنه كان يفعله، وفيه ما فيه ، واحللف باهلل عىل نفياإلخبار بامتناعه

ج عليه ومع ذلك فلم يلتفت النبي  بل داعبه،  عاقبه،، وال لشء من ذلك، وال عرَّ

يْث   ،ي ا أ ن يْس  »:  ثم قال ،وأخذ بقفاه، وهو يضحك رفًقا به، واستلطاًفا له بْت  ح  ه  أ ذ 

ْرت ك  أ   مْ » فقال أنس:«. م    ،ن ع 
ِ
ول  اَّللَّ س  ا ر  ب  ي  ن ا أ ْذه  الكريم  لقاخلوهذا كله مقتَ  .«أ 

فعىل اآلباء مراعاة حال األطفال والتعامل  ، العريم للنبي الكريم م العريملْ احلو

 مرحلتهم العمرية.مع أخطائهم بام يناسب 

 :يَمْرَحب ا بِاْبنَتِ  -20

مي امْل ؤْ  ْن أ  ة  ع  اِئش  ة  كان  النبي  أ نَّ  ِمننِي  ع  ْيِه ف اطِم  ل  ل ْت ع  خ  ا د   إِذ 

ذ  بِي ِده   ا ف أ خ  ْيه  ا يِف ق ام  إِل  ه  أ ْجل س  ا و  بَّل ه  ق  لِِسهِ  ا و  ْ يِْه  ،جم  ْت إِل  ا ق ام  ْيه  ل  ل  ع  خ  ا د  ان  إِذ  ك  و 

ْت بِي ِدِه  ذ  ْته  يِف ف أ خ  أ ْجل س  ْته  و  بَّل  ْ  ف ق  ا.جم  ِسه 
 )رواه أبو داود، وصححه األلبا(ي..  لِ

ة  و اِئش  ْن ع  ْت  ع  ِْشى :ق ال  ة  مت  ْقب ل ْت ف اطِم  ْشى  النَّبِ أ  ا م  أ نَّ ِمْشي ت ه    يي ، ك 

ال  النَّبِ  ًبا بِاْبن تِ »:  يُّ ف ق  ْرح  لِهِ «يم  ْن ِشام  ْو ع  ِمينِِه أ  ْن ي  ا ع  ه  اه  اْلب خ  . ث مَّ أ ْجل س  و  اِريُّ . )ر 

.. ْسلِم  م   و 

ل  و خ  ب   د  ْكٍر  وأ  ىل  أ ْهلِهِ  ب  ا ع  ع  ِإذ  ة  اْبن ت ه  ، ف  ة   اِئش  ْضط ِجع  ا م  ْته  اب  ، ق ْد أ ص 

َّى،  امح  ه  دَّ بَّل  خ  ق ال  ف ق  ن يَّة  » :، و  ا ب  يْف  أ نِْت ي  .. «؟ك  اِريُّ اه  اْلب خ  و   )ر 

إىل  تكون البنت أكثر من الولد حاجةً  وقد ،باألبوة واحلنان بناءإشعار األينبغي ف

لدين العناية باجلانب العاطفي وإشباعه قدر املستطاع.  ذلك؛ فعىل الوا

ومل  ،مل أجلس معها وهي يف بيتي»أحد اآلباء ليلة زفاف ابنته وقال: بكى وقد 

أمنحها وقًتا كافًيا ومل أسمع صوهتا وهي تقرأ القرآن، اآلن أصبحت لغْيي فمتى أسعد 

 .«وإن رأيتها بعد اليوم فمرة يف األسبوع ملدة دقائق هبا!
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فال تكن أهيا األب وأيتها األم ممن يتحرسون مثل هذا الرجل. فإن من مجال 

 األب واألم من أبنائهم. ب  رْ الدنيا وسعادهتا ق  

فيها الدعابة والطرفة  أوالدهموليت كل أب وأم جعال جلسة عاطفية مع 

ابنتها وتقبيلها بني احلني  مّ ن ض  ر مِ كثِ وعىل األم أن ت   م،والثناء املحق عىل بعض صفاهت

 واآلخر بمناسبة وبدون مناسبة فإن ِلا أثًرا عجيًبا!

 عوا على أوالدكم:ال تدْ  -21

 
ِ
ول  اَّللَّ س  ْم، و  ال  » : ق ال  ر  ِسك  ىل  أ نْف  وا ع  ْم، و  ال  ت ْدع  ىل  أ ْوال دِك  وا ع  ال  ت ْدع 

ىل  أ مْ  وا ع  ْم؛ ت ْدع  لِك  ا مْ ال  و  ط اء  ف ي ْست ِجيب  ل ك  ا ع  ًة ي ْسأ ل  فِيه  اع   س 
ِ
وا ِمن  اهلل افِق  )رواه « ت و 

 مسلم.. 

يف أمور الدين  -  بعد اهلل -وخْي  ما يستعان به ، الدعاء سالح املؤمن

م فيدعو ِل؛ والدنيا. واملرِّّب الناصح هو من يستعني هبذا السالح الفّعال يف تربية أبنائه

 ِلم يف صالته ، ويدعو ِلم بخْيي الدنيا واآلخرة، بالصالح
ِ
وال يملُّ من الدعاء

له وأزمانه، ه وسفرهويف حُض  ، ويف صيامه وعند فطره، وسجوده فهو ، ويف كل أحوا

 ومن توّكل عىل اهلل كفاه.، ومن استعان باهلل أعانه، يستعني باهلل يف تربيته ألبنائه

اٍت : »ويف ذلك يقول رسول اهلل  ،وللوالدين دعوة  ال ت رد و  ع  ث  د  ث ال 

ل ِدهِ  لِِد لِو  ا ة  اْلو  ْعو  د  افِِر و  ة  امْل س  ْعو  د  ة  امْل ْرل وِم و  ْعو  كَّ فِيِهنَّ د  اب ات  ال  ش  ْست ج  ويف رواية:  .«م 

ل ِدهِ » ىل  و  لِِد ع  ا ة  اْلو  ْعو  د   لبا(ي.. ، وحسنه األوابن ماجه ،)رواه أبو داود، والرتمذي« و 

وأن ، ي  باآلباء أن جيعلوا هذه الدعوة املستجابة يف صالح أبنائهمرِ وح  

وحني نكون  ،  ما أقسانا! وما أغبانا! حني ندعو عىل أوالدناأال   يوّظفوها يف تربيتهم.

وحني نستخدم هذا السالح الفّعال يف ، وحني هنلكهم بدعائنا، عوًنا للشيطان عليهم

ب فساد ولده، فقال له سعيد بن املسيب: كو إىل سعيد بن املسيَّ جاء رجل يش، إفسادهم

 «. ه بالدعوة عليهأنت أفسدت  »، قال: «نعم»، قال: «عّلك دعوت  عليهل»
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ولذلك يأت هذا احلديث الرشيف يّذر اآلباء واألمهات من الدعاء عىل 

، فيهلك األبناء، مفي ستجاب ِل؛ حتى ال يوافق من اهلل ساعًة ي سأل فيها عطاء  ؛ األبناء

لُّ هبم البالء  إىل فسادهم. اوفسادً ، إىل عقوقهم اويزدادون عقوقً ، وي 

أليس ، ووبااًل  ابل يزيدهم سوءً ، فإذا كان دعاؤنا عىل أبنائنا ال ي صلح ِلم حااًل 

فنكسب ؛ وأن نسأل اهلل ِلم صالح األحوال، من األجدر بنا أن ندعو ِلم ال عليهم

هم وصالحه   وهذا ما يريده كل  منّا من أبنائه.، ونسلم  من عقوقهم ورشهم، مبذلك برَّ

 قصص واقعية لنقارن بني دعاء اخلْي ودعاء الرش:

 شاب مل يوفق بسبب دعوة والده عليه: -1

شاب  يف زمن ليس ببعيد، كان يرعى الغنم ألبيه، ورأى هتافت  الشباب عىل 

يه أن يسمح له ليذهب معهم، السفر واالنخراط يف السلك العسكري، فطلب من أب

ًرا فلم يأذن له، قال الشاب:  لد  ذلك، حاول مرا ، «سأذهب أِذْنت  أم مل تأذن»فرفض الوا

ِل عليك إال سالح أوجهه يف وقت  أما القوة فام ِل عليك من قوة، لكن ما»قال: 

نه، وذهب إىل إحد«رالسح   ى ، وجاء يوم من األيام وترك هذا الشاب غنمه مع أحد أقرا

ْته بام يتاجه املسافر وذهب إىل سفره. د   قريباته فزوَّ

بسفره بدون إذنه، فرفع يديه إىل احلي القيوم  -وكان صاحلًا تقًيا  -وعلم األب 

د  وسأل اهلل  ِمي  الولد  وهو يف الطريق، واستقبله بعض أفرا ِري ه فيه ما يكره، فع  أن ي 

أما اآلن فأعمى ال  ،كنت أريد الوظيفة»ال: ، ق«ماذا تريد؟»قبيلته يف الطائف، وسألوه: 

، أخذوه وجاءوا به إىل أبيه، وعندما دخل عليه البيت وهو يف «ل مثيل يف الوظيفةقب  ي  

، قال: «أفالن أنت؟»فقال أبوه:  -ووالده قليل البرص وهذا الشاب أعمى -الليل 

 «.نعم واهلل»قال: «. هل وجدت السهم؟»قال: «. نعم»

ن حزن حزًنا عرياًم، وكان يود لو كانت يف غْي عينيه، وقام لكن األب احلنو

ِئنّ  ، واهلل و اهلل ـــــــويدع ،ني ولدهـع ويسجد ويلحس بلسانه عــــــيرك ،ليلته يبكي وي 

  قريب جميب، فام قام لصالة الفجر حتى عاد لولده البرص، فحمد اهلل كثًْيا.
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وهو »دروسه وقال يف هنايتها: هذه القصة ذكرها الشيخ عيل القر(ي يف أحد 

ن يعلم الشخص الذي حصل ْت له  معروف عند بعضكم أهيا اجلالسون، قد يكون هنا م 

 «.الدعوة والذي كانت منه الدعوة

ة املكلومة: عزمنا عىل السفر إىل مدينة الرياض وعند ركوب  -٢ تقول هذه املرأ

ل لرأسغطاء ) غالسيارة جرى خالف بينها وبني أحد أبنائها حول لبس الشام ، .الرج 

حيث طلبت منه إحضاره فرفض فكانت املشادة بينهام وانتهت بدعائها عليه بقوِلا: 

ك اهلل» دَّ نا إىل الرياض وكانت املصيبة يف وسافرْ »تقول هذه األم احلزينة: « اذهب ال ر 

أحد الشوارع يف الرياض حيث كنت أسْي معه فإذا بسيارة تتجه نحوه وتصدمه، فيسقط 

صارع املوت ومل يلبْث سوى ساعات ثم يموت، وأعود إىل بلدي بعد هذا السفر ي

 ها.ستجاب اهلل دعاءها وذهب ابن  ا، هكذا كانت النهاية األليمة؛ «بدونه

ر إحدى األمهات أنه يف أحد األيام، وقبل أذان املغرب بقليل أراد أحد  -3 تْذك 

َّ ت أن يؤجله إىل الغد ليكون أبنائها السفر فحاول   عىل  سفره هناًرا، ولكن الولد أص 

لقد قلقت  عليه أشد القلق، فام كان مني إال أن »السفر، وبالفعل سافر، تقول والدته: 

فزْعت  إىل الصالة وذلك يف الساعة الثامنة مساًء، وتُضْعت  إىل اهلل وسأْلت ه أْن يفظ 

ْمت  مبلًغا يسًْيا صدقة لوجه اهلل.  ابني، وقدَّ

ْمِئن نِي عىل وصوله سامًلا، وقال وما هي إال  ساعات، ويتصل ابني باِلاتف ي ط 

يف الساعة الثامنة تقريًبا، وبينام »، قال: «ملاذا تسأل؟»، فسأْلت ه: «هل دعْوِت اهلل  ِل؟»ِل: 

أنا أسْي بسيارت مرسًعا، وإذ ِّب أرى زجاج السيارة األمامي، وقد أصبح عليه ظل 

صابني اخلوف فحاولت إيقاف السيارة، وإذا هبا واقفة أسود جعلني ال أرى أمامي فأ

قد  د السيارة حلرات، وملا رفعت رأيس إْذ بالذي كان أماميو  قْ فوضعت رأيس عىل مِ 

اًل، وبعد هذا املوقف سارت السيارة، ومل أنه كان مج   - واهلل أعلم -ذهب، ويبدو ِل 

ْب بأذى وهلل احلمد  م بفضل وبركة دعاء والدته.وما كان ذلك إال بفضل اهلل، ث «.أص 

د السيارة) ه به السائق  السيارة.ِمْقو   .: جهاز مستدير يوجي
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 التربية اإلسالمية

 

الرتبية اإلسالمية هي جمموعة الترصفات العملية والقولية، املأخوذة من 

الكتاب والسنة أو االجتهاد يف ضوئهام، والتي يامرسها إنسان بإرادته مع إنسان آخر، 

هبدف مساعدته يف اكتامل جوانب نموه، وتفتيح استعداداته، وتوجيه قدراته، وتنظيم 

 مكن من ممارسة النشاطات، وحتقيق الغايات التي حيددها اإلسالم.طاقاته، ليت

 وهناك نتائج أساسية يف فهم الرتبية: 

 . أن املريب احلق عىل اإلطالق، هو اهلل اخلالق -1

وإجياده، كام أنه تابع لرشع اهلل  أن عمل املريب تاٍل وتابع خللق اهلل  -2

 ودينه.

 غراضها وأهدافها وغاياهتا.أن الرتبية عملية هادفة، هلا أ -3

أن الرتبية تقتيض خطًطا متدرجة، تسري فيها األعامل الرتبوية والتعليمية،  -4

 وفق ترتيب منظم صاعد، ينتقل مع الناشئ من مرحلة إىل مرحلة.

 : وغاياتهاالتربية اإلسالمية  أهدافمن 

 زئ رئ  ّٰ ٱقال تعاىل:  ،وحده غاية الرتبية هي العبودية اخلالصة هلل 
سلم بناء إنسان م  الرتبية اإلسالمية من أهداف ف  (.٥٦)الذاريات:  ىئ نئ مئ

 وهي جوانب النمو األساسية مثل: متكامل جوانب الشخصية، 

 حتقيق النمو الصحي، الرتبية الصحية، الوقاية، صحة قوية. -1

 .حتقيق النمو العقيل، الرتبية العقلية، محاية العقل، تنميته، تكوين عقليته -2

ن إيامن صحيح، تنميته، يحتقيق البناء االعتقادي، الرتبية االعتقادية، تكو -3

 دفاع عن العقيدة، النظرة الصحيحة إىل الكون واحلياة وما بعد احلياة.

 حتقيق البناء اإليامين، الرتبية اإليامنية، االلتزام، العبادة، السعادة. -4

 ة األخالقية، الفضائل والرذائل.حتقيق البناء األخالقي االجتامعي، الرتبي -٥
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 حتقيق النمو اإلرادي، تربية اإلرادة ملواجهة الصعاب يف احلياة. -٦

 حتقيق النمو اإلبداعي، الرتبية اإلبداعية. -7

 التربية اإلسالمية:  مصادر

الرتبية اإلسالمية ختتلف عن غريها من األنظمة الرتبوية يف مصادرها التي تقوم 

  عليها، وهي رضبان:

 الوحي، املتمثل يف نصوص القرآن والسنة. -1

االجتهاد والبحث العلمي، يف ضوء القرآن والسنة، ومقاصد الرشيعة،  -2

  وهو مرتبط بتحقيق مصالح العباد.

 فاألول نقل حمض، والثاين رأي حمض.

د باالجتهاد هنا، بذل العلامء املسلمني جهدهم وطاقتهم وقدراهتم يف فهم  واملرا

آن والسنة املتعلقة باملفاهيم أو التصورات، أو القضايا املتعلقة بأساسيات نصوص القر

 الرتبية اإلسالمية، وأبعاد جوانب النظام الرتبوي هلا.

د بالبحث العلمي، الدراسات العلمية أو التجارب العملية، أو التطبيقات  واملرا

حتقيق أهدافها املرجوة منها، امليدانية، مما له صلة بالعملية الرتبوية التعليمية، ويسهم يف 

أو يسهم يف رفع مستوى األداء التعليمي والفعيل، وال جيوز باسم البحث العلمي قبول 

األنظمة الرتبوية الوافدة إىل املجتمع اإلسالمي، واملخالفة للقرآن والسنة ومقاصد 

 الرشيعة.
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 مجاالت التربية اإلسالمية

 وحية: التربية الر   -1

وهي حمل العقيدة والقيم وكل ، أهم من اجلسد والروح  ، ثم جسد وح  اإلنسان ر  

ما يميز اإلنسان عن غريه من الكائنات. وطريقة اإلسالم يف تربية الروح هي أن يعقد 

والعبادة هي الوسيلة الفعالة ، وكل عمل، يف كل حلظة صلة دائمة بينها وبني اهلل 

وكلام توجهت الروح إىل رهبا وخالقها ،  ألهنا تعقد الصلة الدائمة باهلل، لرتبية الروح

 وإذا انحرفت عنه ذبلت وضعفت.، نمت وترعرعت

ثم القدوة ، الوالدةوبعد ومن وسائل الرتبية الروحية: الدعاء للمولود قبل 

ويسمعهام يتلوان ، حيث يرامها يصليان؛ احلسنة من الوالدين خالل الطفولة املبكرة

ثم أمره بالصالة ، وحيس بصالهتام يف الليل، ذكارمهاويسمع أ، القرآن الكريم كل يوم

 ومتابعته حتى يعتادمها.، والصوم يف السابعة

 التربية الخلقية:  -2

وبدون ، واجلنة والنار، تستند األخالق احلسنة إىل اإليامن باهلل واليوم اآلخر

ة والرتبية الرتبية الروحي لذا ال يمكن الفصل بني، لرشاذلك تضيع الفوارق بني اخلري و

 وأي وسيلة يف أحدمها ختدم الطرف اآلخر. ، اخللقية

ألم عىل الطفل يف مرحلة القية: حنان الوالدين وخاصة ومن وسائل الرتبية اخل  

كه للخادمة س األخالق احلسنة. وعدم تر  ي لديه عاطفة احلب وهي أساينم  ، املهد

عندئذ تنشأ لديه ؛ هةً كر  بواجبها م  واملربية التي قد يشعر الطفل أهنا ال حتبه وإنام تقوم 

وعاطفة الكراهية أساس األخالق الرشيرة. ، عاطفة الكراهية بداًل من عاطفة احلب

والصرب أساس األخالق ، وتنمية )الضبط( عند الرضيع مقدمة لتنمية الصرب عنده

 الفاضلة.

ألمانة ويف الطفولة املبكرة القدوة احلسنة من الوالدين تريب يف الطفل الصدق وا

إلخ من الصفات احلميدة. وكي ينمو الضمري عنده البد من تقييم ...    والصرب والتفاؤل

ب عندما ييسء ولو ويعاق  ، أ عندما حيسن ولو بابتسامةكاف  في  ، أفعاله وجمازاته عنها

ويف مرحلة الطفولة املتأخرة يتسارع نمو القيم عند ، بالصمت اجلاف )تقطيب الوجه(
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وحياة ،  وقصص النبيني، ه الطفل إىل قراءة السرية النبويةيوج  لذلك ، األطفال

وقصص تدور حول الفضائل كالصدق واألمانة والوفاء بالعهد ، الصحابة 

 واحللم والتضحية.

 التربية العقلية:  -3

ل فص  ألن  ؛وهذا خطأ، معظم اآلباء يضعون الرتبية العقلية يف املرتبة األوىل

نظري فقط، فالتقي صادق، ومن خياف اهلل ال يظلم الناس وال ألخالق عن الدين أمر ا

ال والبق  ، العامل التقي الورع خري من املهندس الفاسق يف الدنيا واآلخرة، ويرسقهم

اق الكذوب يف الدنيا واآلخرة لذا فاألب العاقل ، الصادق األمني خري من املقاول الرس 

نهم ثم هيتم برتبيتهم تربية عقلية متك   ،هم ثانًياوأخالق، التقي الورع هيتم بدين أوالده أواًل 

  من العيش رشفاء كرماء صاحلني يف جمتمعهم.

وسنة  ق من كتاب اهلل منطل  ، والرتبية العقلية تقوم عىل أساس إسالمي

فكل ما خالف الكتاب والسنة باطل ضار ال خري فيه. لذا أول ما يعلم ، رسوله 

والبد أن يكونا ركنني ، وسنته رية رسوله ثم س، األب أوالده كتاب اهلل 

م فعىل املسلم أن جيمع ما يستطيع من علوم ن ث  وم  ، أساسيني يف أي تعليم إسالمي

وقد فتح اإلسالم املجال للعقل بالنظر ، وجيمع األصالة مع التجديد، املايض واحلارض

ليكشف ، غري حيةوبام حيويان من كائنات حية و، والتفكري فيهام، يف الساموات واألرض

العقل السنن الربانية يف هذا الكون )قوانني الفيزياء والكيمياء وغريمها( فيستثمرها 

 وتتحقق خالفة اإلنسان هلل يف األرض.

 التربية الجسدية:  -4

وكثري من اآلباء ال يعرفون النمو إال بام يشاهدونه من زيادة يف طول أوالدهم 

، فإذا مرض الولد سهر األبوان وهرب النوم منهام ،د خدودهمور  وت  ، وزيادة أوزاهنم

، وهذا طيب ورضوري، حتى يتامثل للشفاء والدواء واملستشفى، وسارعا إىل الطبيب

 وثقافته جيب أن ال تقل عن السهر عىل جسده.، لكن السهر عىل دين الولد وأخالقه

بل إن ، قولكام اعتنى برتبية األرواح والع، اعتنى اإلسالم برتبية األجسامقد و

، الرتبية اإلسالمية هي الوحيدة التي تعتني باإلنسان ككل: روحه وخلقه وعقله وجسده



 51 الرتبية اإلسالمية

وعدم اإلرساف أو ، ومن أهم وسائل الرتبية اجلسدية: االعتدال يف الطعام والرشاب

اإلرساف يف ف، وكذلك االعتدال يف النوم، واتباع السنة النبوية يف ذلك، التقتري فيهام

ومن املفيد أن يعتاد األوالد عىل ممارسة الرياضة البدنية ، كاإلرساف يف الطعام، النوم داء

 مع رفاق صاحلني.

فقد حثت ، اجلسدية بالطفل وهو نطفة يف بطن أمه اإلسالموتبدأ عناية 

ة احلامل عىل تناول أنواع األالتوجيهات اإل طعمة ليكون الطفل سوي سالمية املرأ

 رة.مجيل الصو، متكاماًل ، اخللقة

مت الرشيعة  ال »: قال ، من شأنه أن يرض  باحلمل كل ما اإلسالميةكام حر 

ر   ا  
ر  وال رض  ارقطني  وغريمها« رض   واه  ابن  ماجه والد  وذلك يدعو (. ، وحسنه األلباين)ر 

عقاقري التي تسبب تشويه الدوية وتناول األعدم ىل التأكد من إم احلامل يف هذا العرص األ

ر به وتشويه خلقته عمل حمرم ومسؤولية فاإلا، ونفسيً  ااية عليه جسديً الطفل واجلن رضا

 .رشعية

مراض أالرشعية بالعناية به ومحايته من باء وحني يولد الطفل تبدأ مسؤولية اآل

أو هيمل بعض احلاالت ، باء يتساهل يف توفري الوقاية الصحيةفالكثري من اآل الطفولة.

ب مرض عضال يصعب بعد ذلك عالجه. واألإىل طور فتت، املرضية التي تنتاب الطفل

مراض واحلفاظ عىل صحتهم بتوفري مسؤولية رشعية عن وقاية أبنائه من األ مسئول

أو من خالل ، ال العاجز عن توفري ذلك من عندهإر عذ  ي   وال، الغذاء والدواء الالزم هلم

 مؤسسات الدولة املختصة بشؤون الطفل.

سالم وا الطفل العادات الصحية السليمة التي حث اإلدباء أن ي عو  وينبغي لآل

رساف يف تناول الطعام والرشاب واللباس كرتبيته عىل عدم اإل، عىل االهتامم هبا

 ىم مم خم حم جم يل ىل ملعنه بقوله:  نفاق املادي الذي هنى اهلل واإل
ومما ينبغي تدريب الطفل عليه  (.31األعراف: )  جه ين ىن من حنخن جن  يم

 . افة اجلسدية ونظافة اللباس والطعامالعناية بالنظ
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ني أن يوفروا كل وسائل القوة سالم دين القوة والفتوة؛ لذا أمر املسلمواإل

 (. ولذلك ٦٠األنفال: )  مح جح مج حج مث هت ٱٱٱٹٱعداد اجلسدي بقوله واإل

ع روح الفتوة والقوة يف نفسه مبدأ كانت تربية الطفل عىل االهتامم بالرياضة البدنية وزر  

ن روح القوة إذلك فإىل ضافة مة. وباإلوبناء األ، جيالعداد األإ ئمن مباد اساًس أ

واحلفاظ عىل ، وتنمية شخصيته، ئبالغ يف رعاية صحة الطفل والناشثر الوالفتوة هلا األ

 ثقته بنفسه ملواجهة الصعاب.

، نسان اجلسدية والعقلية والنفسيةساسية يف حياة اإلوالنوم هو أحد العنارص األ

وتدريب الطفل عىل النوم املبكر واالستيقاظ املبكر من ، واحلفاظ عىل الوقت والراحة

 .وكيفية استفادته من الوقت، أهم عنارص تربيته عىل رعاية الصحة اجلسدية والنفسية

 نمية اإلبداع واالبتكار: ربية اإلبداعية: تتال -5

جتمعات اإلنسانية ي عد  اإلبداع من أهم األهداف الرتبوية التي تتوق  امل

قل،  عىل والطموحة إىل حتقيقها، بل يظل لغة اإلنسان العليا، التي تنضج معها بالص 

الفرد بذاته ال يول د مبدًعا من أول  الرغم من الرأي القائل بفطري ة وجب لِّية اإلبداع؛ فإن

ي اإلبداع تول د معه، وقد متوت معه إذا مل ت  ( جينات) د  أن بذور أوي  وهلة، ب   د ساقًيا ينمِّ

جاته التنموية ة إىل خمر   .جذورها، ويفرع أغصاهنا يف املجتمع الذي هو بحاجة ماس 

لذا فإن  عىل الرتبية أن تكون متجددة إىل أقىص درجة ممكنة يف أهدافها، 

ومناهجها؛ حتى ال تنعزل عن جمريات األحداث، وأن حتاول من خالل عنارصها 

تابع اجلديد فحسب، بل تؤثِّر فيه ووسائطها املختلفة بناء   الشخصية املبدعة التي ال ت 

تعل مية،  -فهي عملية تعليمية  أما الرتبية اإلبداعية .وتد لنفسها مكاًنا يف عامل اإلبداع

مشكلة، بحيث ي ضطر  إىل استحضار موارده النظرية  -تضع املتعلم أمام وضعية 

ها، وعىل ضوء ذلك تظهر قدرة املتعلم عىل إنتاج واملنهجية واملهارية ورؤيته الثاقبة حللِّ 

 ي.أفكار جديدة، وخاصة النابعة من حسه اإلبداع

من جوانب اهتاممات  مهم   ة واالبتكارية جانب  االعتناء باجلوانب اإلبداعيو

لذا فإن عىل الرتبية  ى للمربني عن االعتناء هبذا اجلانب.نً فال غ   م  ن ث  الرتبية املعارصة. وم  
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دة إىل أقىص درجة ممكنة يف أهدافها ومناهجها؛ حتى ال تنعزل عن  أن تكون متجدِّ

لميًّا وق  
يات والطفرات النوعية التي يعرفها العامل املتقلِّب معرفيًّا وع   . ميًّاي  املجر 

 سامت املتعلمني املبدعني: 

ل أحد الباحثني فات املتعلم املبدع ما ييل توص   : إىل أن من سامت وص 

زها الرتبية : قلعقل املتسائل اخلال  ا -أ وهي صفة تول د مع اإلنسان وتعزِّ

ة؛  ر، فهي صفة حمريِّ  .بحث يف األعامق إلجياد البدائلتوالتدريب املبكِّ

وهي القدرة عىل احلصول عىل املعلومات وحتليلها  : القدرة عىل التحليل -ب 

ن أجل استخدامها يف مواضعها أو تميعها، ثم تقويمها واالحتفاظ هبا بشكل منظ م؛ م

 .الصحيحة

وذلك بكثرة السؤال عام  يدور حوله وامتالك درجة عالية : النشاط املتميز - جـ 

 .من الذكاء، وإدراك األشياء بطريقٍة ختتلف عن إدراك اآلخرين

إن اإلبداع قوة دافقة وطاقة خالقة، وقدرة عىل التجديد والتغيري؛ كل ذلك إن مل 

ب   ن  سالمت ه وصالحه واستمراريته ونامءه ن  عىل أي  م  انحرف إىل وجهة غري  -صول، ت ض 

غ ب  "صحيحة، وكانت له آثاره السلبية عىل الفرد واملجتمع؛ إذ نجد "إبداًعا يف الش 

اإلبداع  وا شجعيربِّني أن  املهيدم أكثر مما يبني؛ هلذا عىل واالنحراف األخالقي، وهذا

 .ويساهم يف االرتقاء باملنظومة الرتبويةالرتبوي اهلادف، الذي ينمي 

 ومن األمور التي تعني عىل حتقيق الرتبية اإلبداعية ما يأيت:

 لدى املتعلمني تشجيع اإلبداع واالبتكار، ودعم األفكار اإلبداعية. 

  تطوير أساليب التعليم والعرض بام يسهم يف زيادة القدرات اإلبداعية

 واالبتكارية.

 اإلبداعي واالبتكاري. التدريب عىل التفكري 

 .الرتبية عىل التفكري العميق والتحليل 
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  اتباع طريقة االكتشاف وحل املشكالت لالنفتاح عىل االهتاممات

 .اخلاصة واليومية للمتعلمني

 النظر املختلفة باتباع طريقة "العصف الذهني"  احرتام اآلراء ووجهات

 .للخروج بتوجهات علمية دقيقة

  عىل تنمية هذا اجلانب لدى املرتيب:ومن الوسائل التي تعني

 .العمق يف شخصية املريب 

  العمق يف تناول القضايا العلمية والفكرية، واالبتعاد عن التناول

 السطحي الساذج.

ال سيام عندما يريد البعض ، يشوب مصطلح الرتبية اجلنسية غموض كبري

حيث ، ل مثل هذا وال يزال يف األوساط الغربيةوقد حص، إدخاهلا إىل املناهج التعليمية

ع أخالقي حول طبيعة منهج الرتبية اجلنسية ، ومن يدرسه، وموضوعاته، نتج عنه رصا

 والسن املناسبة لعرض موضوعاهتا.، ضوكيف ي عر  

عاهتا يف املجتمع املسلم الذي يعيش اإلسالم ، وتنتهي هذه األزمة بكل رصا

ط فرب  ، للعبادة ارضوريً  اإلسالم الرتبية اجلنسية ميدانً حني جعل ا، عقيدة ومنهج حياة

يف  افباب الطهارة يف كتب الفقه ال يعدو أن يكون بابً ، بينها وبني أداء الشعائر التعبدية

، وما يتعلق بقضاء احلاجة، واالستجامر، فاالستنجاء -إذا صح  التعبري  -الرتبية اجلنسية 

والعالقات ، وأبواب سرت العورة، والوضوء، ةوالغسل من اجلناب، واحليض والنفاس

كل ذلك ال يعدو موضوعاٍت يف الرتبية ، وآداب االستئذان وغريها كثري، الزوجية

 اجلنسية يف اإلسالم.
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، سواء يف مدراسنا، هذه املوضوعات بكل تفصيالهتا قائمة يف حياتنا التعليمية

ومن هنا  أو املنتديات الثقافية.، أو حلقات العلم واملحارضات يف املساجد، أو جامعاتنا

وإن كان ، فإن إثارة هذا املوضوع من هذه الوجهة هو حتصيل حاصل يف حياتنا الثقافية

ال بد فمزيد من التوسع يف أبواب الفقه واحلديث التي تتحدث عن هذه املوضوعات 

 اخلاصة ليس أكثر من ذلك.

عات الثقافة اجلنسية عند أما إذا كان املقصود من الرتبية اجلنسية هو عرض رص ا

وكشف ، وما يتعلق هبا من مفاهيم التحرر، ونظرياهتم املنحرفة واملشوشة، الغرب

إضافة إىل الصور ، وما أمر اهلل تعاىل بسرته من أحوال العالقات اخلاصة، العورات

ع عند الغرب ، الفاضحة املمنوعة وغريها من القضايا التي كانت وال تزال موضع رصا

 وال عالقة له بالرتبية اجلنسية يف اإلسالم.ا، فهذا ممنوع رشعً أنفسهم 

أو ، فإن الرتبية اجلنسية ال تتعلق بمنهج معني، وأما احلديث عن املنهج واملعلم

، بل هي مواد رشعية فقهية وحديثية يقوهلا املنهج املدريس ككل يف مواده، م معنيل  ع  م  

ائل اإلعالم من خالل الدروس العلمية وتتواله وس، وأنشطته الثقافية واالجتامعية

فالكل يشارك يف هذا البناء الثقايف ، ويتواله إمام املسجد وواعظ احلي، الرشعية

مع فيه ، بمنهج حمدد معني -بصورة خاصة  -وأما ربط الرتبية اجلنسية  .اإلسالمي ت 

مد عقباها  .هذه املسائل اجلنسية فهذا من شأنه إثارة موضوعات ال حت 

، عىل سلوك اإلنسان -كنوع من االبتالء  -تسيطر  شهوات املختلفةالإن 

فاته بدوافعها العنيفة املتغلغلة يف عمق جذور كيانه البرشي ، وتتحكم يف كثري من ترص 

، ويف سبيل إشباعها كحال احليوان، وال ينبعث إال عىل مرادها، حتى إنه ربام ال يتحرك

وي ل جم اندفاعها: فرتفع امل كل ف بحميد ، مسارها وهنا يأيت املستنري بنور الرشع ليضبط

ت ه بخبث  ، مسلكها إىل درجات الصاحلني األبرار خمرجها إىل دركات السافلني  وإال حط 

ر.  األرشا
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نية الرضورية يف غاية الط هروقد  ؛ جعلت الرشيعة اخلامتة هذه العالقة الشهوا

ورت بت عليها ، تها بذكر اهلل تعاىلحيث بارك، حتى ال يقع يف النفس استحقار دافعها

بل إن عصارهتا الشهوية املتدفِّقة من ، وجعلتها سنة خري اخللق، األجر والثواب

تثناة  من كل ما ، والتي ينعقد منها الولد: طاهرة من النجاسة عىل الراجح، الزوجني س  وم 

م  بالرضورة: أن فع  ، وما كان هلل أن خيلق اإلنسان من عصارة نجسة، خيرج من السبيلني
ل 

، وأهنا من مستحبات الرشيعة، الشهوة اجلنسية أصلها ليس من حظِّ الشيطان يف يشء

 ومطلوبات الدين.

إن أي  صورة من صور الت جنِّي عىل مب عث الشهوة اجلنسية: بقطع سببها و

كل ، أو استئصال الرحم عند األنثى، أو برت أعضائها باالعتداء كاخلصاء للذكر، بالدواء

ة الرشعية يف أي  -أو اآلخرين ، سواء كان ذلك عىل النفس، ذلك يدخل ضمن املذم 

بل إن مبدأ الزهادة يف الدنيا ؛ مهام كانت احلجج واملربرات -مرحلة من مراحل العمر 

وال ، مع كونه من مستحبات الرشيعة: ال يستوعب يف نطاقه الشهوة اجلنسية، وملذاهتا

 بوباته.تدخل الزهادة فيها ضمن حم

 : والدالرتبية اجلنسية لألومن 

أما األنثى: فقطع حلمة هو إزالة اجللدة املوجودة عىل رأس الذكر، واخلتان:  -1

رف الديك. والصحيح: أنه واجب يف حق  زائدة فوق حمل اإليالج. قيل: إهنا تشبه ع 

 .(1) الرجال، سنة يف حق النساء

                                                           

ي ة   (1) ار  ي ة  األ  ن ص 
ط  ن  أ مِّ ع  :  ع   »ق ال ت 

 
ول  اهلل س  ال  هل  ا ر   ، ف ق 

ين ة  ن  ب امل  د 
ت  أ ة  خت   ر  ان ت  ام  ت  : »ك  ف ض  ا خ  إ ذ 

ب  إ ىل   أ ح   و 
أ ة  ر  ل م 

ظ ى ل  ك  أ ح 
ل  ك ي؛ ف إ ن  ذ  ن ه  ال  ت  ي و  مِّ

ل   ف أ ش  ب ع  نه األلباين(. ويف رواية: « ال  )رواه أبو داود، وحس 

ج  » و  ن د  الز 
ظ ى ع  أ ح   و 

ه  ج  ل و 
: ال  وصححه األلباين(.)رواه احلاكم، « ف إ ن ه  أ ن رض   ل  ي(: أ ي 

ك  ن ه  ال  ت  ي و  مِّ
)ف أ ش 

ل ذ   أ  ع هل  ا و  ن ف 
: أ  ( أ ي 

ة  أ  ر  ل م 
ظ ى ل  بالغي يف القطع. )أ ح  ل  ت  ب ع  ب  إ ىل  ال  أ ح  ب  إ ىل  . )و  : أ ح  ج.  ( أ ي  و   الز 
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لرشع، وله فوائده الصحية الكثرية، وهو من سنن الفطرة املباركة الواردة يف ا

فمنها: أنه يقلل من أسباب اإلصابة بمرض الرسطان اخلبيث، ويقلل من سلس البول 

ه ئاللييل الذي يكثر عند األطفال، إىل جانب أنه جينب الطفل كثرة العبث بأعضا

ها كِّ التناسلية، إذ إن هذه اجللدة إذا مل تقطع تثري األعصاب التناسلية وتدعو إىل ح  

ت ها أي: شدة شهوهتا. ومداعبتها. ل م  لِّل من غ  ق  ة: فإنه ي   أما املرأ

التي حتميهم من احتامل وقوع أعينهم عىل ما  ،تعليمهم آداب االستئذان -2

كام حتميهم من أن ت شغل عقوهلم بقضايا متعلقة باجلنس ال جيدون هلا ا، يثريهم جنسيً 

 الشؤون. وقلة خربهتم هبذه، لضعف عقوهلما، تفسريً 

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جبٱقال تعاىل:
 مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج
 خم جمحم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف
 جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم
  (.٥9 -٥٨النور: ) جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن

 : معنى اآليتني

روا عبيدكم وإماءكم، واألطآمنوا يا أهيا الذين  فال األحرار دون سن االحتالم م 

أن يستأذنوا عند الدخول عليكم يف أوقات عوراتكم الثالثة: من قبل صالة الفجر؛ ألنه 

وقت اخلروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع الثياب للقيلولة يف 

الظهرية، ومن بعد صالة العشاء؛ ألنه وقت للنوم، وهذه األوقات الثالثة عورات لكم، 

يقل فيها التسرت، أما فيام سواها فال حرج إذا دخلوا بغري إذن؛ حلاجتهم يف الدخول 

افون عليكم للخدمة، وألن العادة جرت برتدد بعضكم إىل بعض فيها عليكم، فهم طو  

لقضاء املصالح. كام بني  اهلل لكم أحكام االستئذان يبنيِّ لكم آياته وأحكامه وحججه 

ئع دينه. واهلل علي  صلح خلقه، حكيم يف تدبريه أمورهم.م بام ي  ورشا
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وإذا بلغ األطفال منكم سن االحتالم والتكليف باألحكام الرشعية، فعليهم أن 

يستأذنوا إذا أرادوا الدخول يف كل األوقات كام يستأذن الكبار، وكام يبنيِّ اهلل آداب 

  يف ترشيعه. ه، حكيم  باد  ح عصل  االستئذان يبنيِّ اهلل تعاىل لكم آياته. واهلل عليم بام ي  

مأمورون باالستئذان قبل  - أي قبل البلوغ -األطفال دون سن التكليف إن 

أو غريهم. وهذا االستئذان ، األخوات أو، أو األب، الدخول عىل أهل البيت من األم

حني )وهي: ، والتخفف من املالبس، يكون يف األوقات املتوقع انكشاف العورات فيها

هذه األوقات حيل  ( ويف غريةوحني القائل، وحني إرادة النوم، النوماالستيقاظ من 

؛ ولكن يستحب له إلقاء السالم، للطفل املميز الدخول عىل أهل البيت دون استئذان

ن  »:  ألنس بن مالك لقوله  ا ب  ًة ع   ي  ي  ك  ون  ب ر  لِّم  ي ك  ك  ف س 
ل  ىل  أ ه  ل ت  ع  خ  ا د  ل ي ك  إ ذ 

ل   ىل  أ ه  ع  ي ت ك  و  نه األلباين(. «. ب  ، وحس  ي 
ذ  م  اه  الرتِّ  و  فمن بركات هذا السالم: مزيد من )ر 

 ألهل البيت بالقدوم. وإشعار  ، احليطة

حني يدرك الطفل يف هذه ، ويمكن حتديد سن االستئذان للولد بسبع سنني

 ة.في بدأ معه يف هذا السن بالرتبية اجلنسي، السن بعض القضايا املتعلقة باجلنس

وختصيص غرف لكل نوع من أنواع ، ورفع السرت، ويرى بعض العلامء أن فتح الباب

 بالدخول ملن شاء. اوفتح الباب يعد إذنً ، فرفع السرت، األرسة يكفي عن االستئذان

وكل من خيشى انكشاف عورته من أفراد األرسة يؤمر ، وبناء عىل ذلك فإن األب

 .لألوالد بعدم الدخول اج ليكون ذلك إعالمً أو املزال، بإغالق باب غرفته باملفتاح

عىل أدب االستئذان ال يمكنه بحال  أو الذي مل يتدرب بعد  ، كام أن الطفل الغافل

فإن حدث وغفل األب عن إغالق الباب ودخل الولد ، أن يقتحم غرفة قد أوصد باهبا

هلذا ا، كبريً  افسيً ن افإن ذلك يسبب له إزعاًج ا، جنسيً  ا وشاهد منظرً ، الغرفة بغري استئذان

 وجب أخذ االحتياطات الالزمة ملثل هذه احلاالت. 

فإن مل يفعل مرة: ، كلام دخل من باب مغلق ق الباب دائاًم ر  وي درب الولد عىل ط  

 ق من جديد ليتعلم ويتعود.ر  أ مر بالعودة والط  
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 :ضوابط إعطاء الطفل املعلومات اجلنسية

وتوجيهات كثرية يف هذا ا، طهرة آدابً والسنة امل، قد تضمن القرآن الكريمل

 اجيدً  تعد مدخاًل ، والوضوء للصالة، والطهارة، وآداب الغسل، فاالستنجاء، املجال

فيتعلم الولد أسامء األعضاء التناسلية من خالل ، للرتبية اجلنسية يف مرحلة الطفولة

عضاء بأسامئها فتسمى له هذه األ، املامرسة العملية عند تدريبه عىل االستنجاء بنفسه

اغسل »فيقال له عند التدريب: ، الصحيحة املؤدبة دون األسامء العامية املنتحلة القبيحة

وهبذه ، «ك هكذاي  ت  ونظف دبرك وإلي  ، واغسل خصيتيك هكذا، أو قضيبك هكذا، ذكرك

إىل جانب أنه يتعلم أسامء هذه األعضاء من ، الطريقة يتعلم الولد كيف ينظف نفسه

فال ، دون أن ت عطى هذه األعضاء وأسامؤها هالة من الرسية، يح املوثوقاملصدر الصح

ثار رغبة الولد نحو مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع.  ت 

وال بد أن يدرك األب أن عدم إعطاء األوالد املعلومات الصحيحة الكافية 

جهات  سوف يدفع األوالد للحصول عىل معلومات من، حول القضايا املتعلقة باجلنس

 وعقوهلم.، ونفسياهتم، مشبوهة فيؤثر ذلك عىل أخالقهم

وتعليم ، مة احلديث عن القضايا املتعلقة باجلنسر  وال ينبغي أن يعتقد األب ح  

وربام كانت واجبة يف بعض ، بل هي جائزة؛ األوالد االتاهات الصحيحة يف ذلك

 األحيان إذا ترتب عليها حكم رشعي.

، ة والثالثة يستطيع أن يدرك الفرق بني اجلنسني: كأبويهوالطفل بني السنة الثاني

وأخواته. ويمكن أن يبدأ األب معه يف الرتبية اجلنسية يف هذا اجلانب إذا أكثر ، وإخوته

 ولوحظ انشغال ذهنه به.، من األسئلة حول هذا املوضوع

ومصارحتهم ببعض القضايا ، وخيجل اآلباء من اإلجابة عىل أسئلة األوالد

ينبغي أن  اإال أن هناك مفهومً ، وهذا أمر طبيعي، مثل الفرق بني الولد والبنت، يةاجلنس

وما يتعلق به من اختالف بني الذكر ، وهو: أن سؤال الطفل عن اجلنس، يدركه اآلباء

وذلك ألن خلفية الولد عن ، وغري ذلك ال خيتلف عن سؤاله عن لون السامء، واألنثى

فهو ال يدرك العالقات اجلنسية بني ا، ال يعرف عنه شيئً وربام أنه ، هذا املوضوع ضحلة
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هلذا فإن هدوء ، وأن احلديث عن هذا املوضوع من العيب إال يف عامه الثامن، الكبار

نه، األب به للولد عن سؤاله باملعلومات الصحيحة املقنعة، واتزا واملناسبة لسن ، وجوا

 نب. األسلوب الرتبوي الصحيح يف هذا اجلا د  ع  ي  ، الولد

أو كانت لديه أفكار مشوشة حول ، فإذا سأل الطفل عن العالقة بني اجلنسني

العه عىل العالقات ط  إب إىل ذهنه من خالل قر  فإن األفكار الصحيحة ت  ، هذا املوضوع

مع مالحظة عدم التعمق يف ، وكيف تتم عملية تلقيح النباتات، اجلنسية عند احليوانات

بيق هذا االقرتاح يؤخذ الولد إىل حديقة احليوان ليشاهد ولتط، تفصيالت جانبية كثرية

، وكيف أنه ال ثمرة إال هبذا التلقيح، أو ترشح له عملية التلقيح يف النبات، من ذلك اشيئً 

عىل أن ال خيوض معه يف كيفية ، تصال اجلنيسوال مولود إال هبذا اال، كام أنه ال محل

 .االتصال اجلنيس بالنسبة للبرش

اب بأن األب يضع بذرة فإن ألح يف  السؤال عن دور األب فالبعض يقرتح أن جي 

دون ، تعل الطفل ينمو يف بطن األم. وال بد من اإلقرار بأن األطفال يأتون من أمهاهتم

 .أو جاء به الطري، الكذب بأن الطفل جاء من املستشفى

سن وال بد من االكتفاء بقدر معني من املعلومات اجلنسية مراعني يف ذلك 

 أو، دون فوىض، مع تقديم هذه املعلومات عند احلاجة هبدوء، وقدراته العقلية، الولد

مع االحتشام والرصاحة والصدق. وال بأس بتزويد الولد ، أو غموض ورسية، غضب

 بعض الكتب الفقهية البسيطة التي تتحدث عن هذا املوضوع.

يا وأخذ يسأل وكل هذه اإلجراءات تكون مع الولد الذي شغلته هذه القضا

أما الولد الذي مل تشغله ومل يسأل عنها فال داعي إلثارهتا معه إال يف أضيق ، عنها بإحلاح

 احلدود.
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 :مسؤولية اآلباء تاه االنحرافات اجلنسية

فال ، يعيش العامل حالة من اإلثارة اجلنسية العارمة املنذرة باهلالك والدمار العام

له إال وجيد تلك اإلثارة التي تدغدغ الرغبات اجلنسية يف يكاد اإلنسان ينظر يمينه أو شام

ة ، واملجلة، واإلذاعة، التلفازاإلنرتنت، وف، وتلهب نار الشهوة فيهام، الرجل واملرأ

 كل هذه الوسائل تصب يف بحر اإلغراء والتحريض عىل الفواحش. ، واجلريدة

مل الصور وحتى اإلعالنات الدعائية للمنتجات االستهالكية املختلفة حت

ئية ة شبه ، اإلغرا رت بجانبها امرأ وِّ حتى اإلعالنات إلطارات السيارات تدها وقد ص 

ة عارية أو شبه عارية. ويف الشارع ، عارية فال يكاد ي وجد إعالن دعائي بدون امرأ

فمن وقت آلخر يف هذه الشوارع ، ط النساء املتهتكات املتربجات بالرجالاختال

وقد انطلقت عيون ، واإلغراء بالفاحشة بني اجلنسني، الغزلواألسواق ت سمع عبارات 

يف حتقيق  حركة من الفتيات املتهتكات حتى يلحقوا هبن أماًل  أو، الشباب ترتقب نظرة

 مآرهبم اخلبيثة.

بل حتى البالد التي ؛ ال خيفى اجليً  اوإن الناظر يف الشارع املسلم جيد هذا واضحً 

والتقليد األعمى ، نبثق لبسه عن العادة اجلاريةتقيد نساؤها باحلجاب املوروث امل

والتخلص منه بالكلية. ويظهر ، والرغبة يف خلعه، ظهرت عىل أكثرهن عالمات كرهه

ية، ذلك يف النساء الكاسيات العاريات ، الاليت وضعن احلجاب ليزيدهن إغراء وغوا

ليه ألوان وقد أبدت وجهها وع، بطريقة مغرية افكثري منهن تبدي بعض شعرها مصففً 

ومن وقت آلخر تكشف ، وربام لبس بعضهن البنطلون الضيق، من املساحيق املختلفة

إىل جانب ، من عباءهتا الرقيقة القصرية ليظهر بعض ما ختفيه من الزينة الباطنة اطرفً 

 استعامل األحذية املرتفعة التي يتطلب السري هبا التكرس والتاميل.

فال يكاد ي رى الرجل ، املسلمني دون نكريوالعجيب أن هذا حيدث بني ظهراين 

إال من بعض رجال ، الشباب عن التميع والتهتك أو، يف السوق ينهى النساء عن التربج

بل ربام وجدوا ، ني أو مساعدع  دون أن يكون هلم من رجال املجتمع م  ، اهليئات الرسمية

 منهم املثبط املنكر عليهم قيامهم بواجباهتم.
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نحرافات اجلنسية وشيوعها بعض البالد املنتسبة إىل وقد ساقت كثرة اال

نينها والسامح بفتح دور للدعارة ، وتنظيم عملية البغاء، اإلسالم إىل إباحة الزنا يف قوا

بل إن الفوىض اجلنسية العارمة ، واملراقص، إىل جانب الرتخيص بفتح املالهي، املنظمة

مما جعل قضية الضالل ، وقوية، ومنظمة، أدت إىل ظهور الشذوذ اجلنيس بصورة جديدة

، والنساء بالنساء مشكلة خطرية تنذر باالنقراض، اجلنيس باكتفاء الرجال بالرجال

 أمراض جديدة فتاكة ال عالج هلا. وانتشار

، يف وجه هذه االنحرافات امغلقً  اقويً  اهلذا كان واجب األب املسلم أن يكون بابً 

غ من قلبه اليأس والقنوط، بحبله املتني اومتعلقً ،  باهلل اواثقً  ووضع نصب ، وقد فر 

ويف جمددي  واألنبياء من قبله  وله يف رسول اهلل ، عينيه األمل يف اإلصالح

والسعي اجلاد وراء بصيص من األمل يف اإلصالح ، األمة وعلامئها القدوة يف نبذ اليأس

 والتغيري.

 :الشذوذ اجلنيسمحاية الولد من خطر 

، فالذكر يقيض وطره مع الذكر، ستغنى كل جنس بنوعهأن ي هو الشذوذ اجلنيس

ب اٍس . مع األنثى نثىوكذلك األ ن  اب ن  ع    ع 
 
ول  اَّلل  س  :  أ ن  ر  مت  وه  »ق ال  د  ج  ن  و  م 

ول  ب ه   ع  امل  ف  ل  و 
اع  ف  م  ل وٍط ف اق ت ل وا ال  ل  ق و  م  ل  ع  م  ، واحلاكم، « ي ع  ي 

ذ  م  اه  الرتِّ  و  وصححه، )ر 

نه األلباين(.   ووافقه الذهبي، وحس 

ل املفعول به الرايض بالوطء أفضل من استبقائه مع اجللد أو التعزير، وذلك وقت  

ألن هذه الفعلة القبيحة تفسده فساًدا كبرًيا، فتزيل معاين الرجولة من نفسه، ويكون 

عىل الرجل فمصيدة للمنحرفني الشاذين يقضون منه وطرهم، فينافس بذلك النساء، 

الذين لعنهم ، وأن جينبه خمالطة هؤالء املالعني، ظ ولده يف حال صغره وبعد بلوغهف  ح  

 .رسول اهلل 
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بل هلا مضار ، وال تقترص مضار هذه الفاحشة عىل اجلانب النفيس فحسب

ذلك املرض الفتاك الذي مل ، جسمية كثرية أقلها االبتالء بمرض نقص املناعة "اإليدز"

والدعم املايل ، واملحاوالت الكثرية، رغم السعي احلثيث اامل دواء ناجحً جيد له الع

 املستمر.

وينهون عن حضوره ، كان بعض علامء السلف حيذرون من جمالسة األمردوقد 

حيت يرتاوح ، الشاب الذي مل تنبت حليته بعدهو واألمرد ، قهم خشية الفتنة بهل  إىل ح  

  عمره ما بني العارشة واخلامسة عرشة.

وحيذر إمهال ، ويف هذه السن خاصة حيرص األب عىل محاية ولده من الشاذين

ه ، وباح بسبب انحرافه وشذوذه، فقد اعرتف أحد الشاذين العرب، ذلك حيث كان أبوا

مما أدى إىل وقوعه ضحية ألحد ، وهو يف سن الطفولة، هيمالنه بانشغاهلام خارج البيت

 صواب.حيث كان جيهل اخلطأ وال، رفقاء السوء

حتى وإن كان ، كل من ال خياف اهلل من الفساق اوال بد لألب أن حيذر أيًض 

فإن اإلحصاءات يف أمريكا تشري إىل أن ، أو األساتذة، أو اجلريان، بعضهم من األقرباء

د يعرفوهنم مثل أستاذ املدرسة أو ، أكثر االعتداءات اجلنسية عىل األطفال تقع مع أفرا

 خللوة الولد بأحد هؤالء مهام كانت الظروف. األب جمااًل  فال يرتك، طبيب العائلة

فإن بعض ا، وربام حيدث االعتداء اجلنيس عىل الولد من قبل طفل أكرب منه سنً 

كام أنه باإلمكان قيام عالقات جنسية بني ، يف مرحلة مبكرة ااألطفال ينضجون جنسيً 

 اأو أصغر سنً ، ممن هم يف سنه األوالد قبل البلوغ. هلذا فإن اختيار األب ألصدقاء الولد

فال يرتكه يصاحب الكبار من الصبيان إال أن يتأكد من ا، مأمونً  احسنً  ايعد اختيارً 

ويتنبه األب للتقليل من خلوة الولد قبل سن البلوغ بغريه  وحسن تربيتهم.، استقامتهم

حتامل وذلك للتقليل من ا، ويعمل عىل أن يكون عددهم ثالثة أو يزيدون، من الصبيان

ية الشيطان هلم  .غوا
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ة أهلها: امليوعة، ومن أعظم أسباب انتشار هذه الفاحشة والتخنث الذي ، وجرأ

 اهذا التميع واالنحالل: إطالة الولد لشعره تشبهً  فمن مظاهر، يل به بعض الصبيانابت  

 والرتدد عىل األماكن املشبوهة.، واخلضوع يف الكالم، والتكرس يف املشية، بالنساء

وجب عىل األب احلذر من ، ظهر عىل الولد يشء من هذه املظاهر املنحرفة فإذا

هذه القضايا. فإن املنحرفني  بح  حتى وإن كان الولد جيهل ق  ، احتامل انحراف ولده

وا عىل فريستهم بشتى الوسائل واحليل ض  ينتظرون رؤية يشء من هذه املظاهر لينق  

 املاكرة.

خاصة إن كان ، ري عىل الرجولة واخلشونةوال بد لألب من تربية ولده الصغ

، ده اخلشونة يف املأكل وامللبسفيعو  ، ممتلئ اجلسم، أبيض اللون، الولد مجيل املطلع

س املالبس والثياب ده لب  ويعو  ، التي تبني جسمه وختشن جلده، ده الرياضة القويةويعو  

فهو من ، يرولبس الذهب واحلر، وحيذره من إسبال الثوب مثل النساء، الفضفاضة

 إىل جانب أن ذلك من املحرمات عىل الرجال.، عالمات التخنث وامليوعة

ى فإن واجبه يف حفظ ولده آكد ألن أوالد ن  وإن كان األب من أهل اجلاه والغ  

، وصفاء اللون، من نعومة البدن، ويظهر عليهم أثر النعمة، هونرف  األغنياء يف العادة م  

فيكونون بذلك أرغب وأدعى لوقوعهم حتت ، لثيابوحسن ارتداء ا، وطيب الرائحة

 أيدي املنحرفني. 

منه يف  كام أن احتامل وقوع الولد فريسة ألحد املنحرفني يف األرس الغنية أكرب

وذلك ألن األرس الغنية يف العادة يشاركها يف املسكن ، الفقرية األرس املتوسطة احلال أو

وعادة ينتمي ، ورعاية شؤوهنا، ىل خدمتهااألرسة يقومون ع خدم وعامل وأفراد من غري

، وقلة الدين، ويظهر فيهم اجلهل، وثقافات متنوعة، هؤالء اخلدم إىل جنسيات خمتلفة

أو ، إىل جانب أن أكثرهم من العزاب، ما يكون من بينهم الصالح املستقيم افنادرً 

 املغرتبني عن أهليهم. 
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بام كانوا مؤمتنني حتى عىل بل ر، وأعظم من هذا أهنم مؤمتنون عىل األوالد

، يتحدث يف غرفة اخلادم افال جيد األب غضاضة عندما جيد ولده جالًس ، النساء والبنات

وال شك أن مثل هذا اإلمهال والتقصري من ، وال يأبه إذا خال البيت للخدم واألوالد

 وربام استمر وقوع، األب يعد مدعاة لوقوع الفاحشة بالولد عىل حني غفلة من األب

أو بأي ، أو اإلقناع، الفاحشة بالولد إىل فرتة طويلة حتت طائلة الرتغيب والرتهيب

ن  ، وسيلة ماكرة خبيثة والده برتبيته يقل فهمه لألمور، فال  خاصة وأن الولد الذي مل ي ع 

وجهله ، فيقع فريسة ألحد املنحرفني بسبب إمهال والديه، يدرك الصواب من اخلطأ

 بمبادئ اخلطأ والصواب.

والتي تقدم ذكر مظاهر ، ر األب من اصطحاب أوالده إىل بالد الكفارذ  وحي  

وعهد هبم ألحد ، االنحرافات اجلنسية فيها. فإن اضطر إىل السفر سافر هو دوهنم

أو وقوعه ، فإن وجود الولد يف جو منحرف ربام ساقه إىل االنحراف، األقارب املؤمتنني

 حتت يد أحد الشاذين فيعبث به. 

اضطر للسفر باألوالد فعليه أن حيذر كل احلذر من إدخاله إحدى املدارس فإذا 

التعليمية هناك التي ال تأبه هبذه االنحرافات، فإهنا منبع كل االنحرافات بشتى أنواعها، 

 إىل جانب خطورة ما يتعلمه األوالد من الكفر والزيغ عن عقيدة التوحيد. 

رأ أحد جمالس شامل لندن أن ومن عجيب انحرافات بعض هذه املدارس أن ت

عىل أن تقدم للطالب ، أضاف إىل املقررات الدراسية تدريس مناهج عن الشذوذ اجلنيس

فال جيوز ألب ، د  لضالهلم وانحرافهمكأسلوب جديد للحياة. فهؤالء الكفار ال ح  

أن يغامر بولده في لحقه بإحدى هذه املدارس الضالة  مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر

 نحرفة.امل

من بني تلك  وينبغي لألب عند سفره االضطراري إىل بالد الكفار أن خيتار

فً  وإن كان وال بد من إحلاق األوالد بمدرسة ، وأقرهبا إىل الفضيلةا، البالد أقلها انحرا

التي ترشف عليها اجلاليات املسلمة ، فإنه جيب عليه أن يبحث عن املدارس اإلسالمية

حتى وإن اضطر ، ويقترص عىل هذه املدارس دون غريها، غريهايف أوروبا وأمريكا أو 
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، فإن املحافظة عىل عقيدة الولد، األمر إىل أن يتأخر دخول الولد للمدرسة بعض اليشء

 من العلوم املشبوهة يف مدارس النصارى. ا ورشفه أغىل من تعلمه كثريً 

خاصة ، ذلك وال بأس أن يصارح األب ولده الكبري هبذه احلقيقة إن احتاج إىل

أو ، فيحذره من الذهاب مع الغريب، إن كان يعيش يف بلد انترشت فيه هذه الفاحشة

الركوب معه يف سيارته ليدله عىل بيت من بيوت احلي أو نحو  أو، أخذ احللوى منه

بل يكفيه أن يبني أن ، وال داعي أن يبني األب لولده كل تفصيالت هذه اجلريمة، ذلك

ويذهبوا به إىل غري رجعة. وهذا البيان ا، بالغً  اأن يرضوه رضرً  هؤالء املنحرفني يمكن

والتلميح عادة يكون مع الولد القليل الذكاء الساذج التفكري. أما الولد الذكي فإنه يدرك 

 فإن هذه األمور ال ختفى عليه عادة.، هذه القضايا من خالل احتكاكه باملجتمع

حتذيرهم منها عن طريق عرض و، ويمكن لألب تعريف أوالده هبذه الفاحشة

ثم يعلق ، فيبني ويرشح القصة كام جاء هبا القرآن الكريم، مع قومهقصة لوط 

، إىل أن هذه الفاحشة موجودة يف كل جمتمع حتى املجتمعات املسلمة ا عليها مشريً 

ومن ، واملحافظة عىل النفس والعرض من هؤالء املنحرفني، ويوضح أنه ال بد من احلذر

 املختلفة التي جيتذبون هبا األوالد. أساليبهم

ألحد  فال يرتك جمااًل ، وال بد لألب أن يسد حاجات أوالده ورغباهتم املختلفة

ومن وقت آلخر حياول ، أو غري ذلك، أو نزهة، عبةأو إىل ل  ، ليستغل حاجتهم إىل املال

مما يرغبون  ائً عنه شي ا ي صلته هبم حتى ال خيفوأن يتعرف عىل رغباهتم ومتطلباهتم. ويقوِّ 

، حتى وإن كانت ال تناسب أعامرهم كقيادة السيارة، ال حيرمهم من املباحات وهو، فيه

والولد  وذلك ألهنا من أعظم وسائل املنحرفني جلذب األوالد.، أو الدراجة النارية

فه املبارش ، الكبري شغوف بذلك فال بأس أن يشبع رغبة ولده يف هذا املجال حتت إرشا

 لبيات التي يمكن أن حتدث.للس احتسبً 
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 :حفظ الولد من فاحشة الزنا

يِّن حب النساء وامليل إليهن يف صدور ك  ، الرجال لقد ز  يف  از ذلك أيًض كام ر 

وقضاء ، من استمرار النوع البرشي وذلك حلكم عظيمة أرادها اهلل ، قلوب النساء

 .والشعور بالسكن واألمن وغري ذلك من احلكم، الوطر

عليهن قصد إثارة الرجال عن اإلسالم حرم ، الفتنة هبن عظيمة وملا كانت

وأ مرن بالتسرت ، اخلضوع يف القول أو،  يف املشيةالتكرس   أو، طريق التربج وإظهار الزينة

ورغبة يف االختالط ، وتربج، وانحراف، فإن ظهر من بعضهن نشوز، واالحتجاب

سائل املختلفة كاحلبس إن احتاج هن من ذلك بالوع  بالرجال: وجب عىل ويل األمر من  

 .فإن اختالطهن بالرجال هو أصل كل بلية، األمر إليه

واالختالط هبن ، هلذا فإن املحافظة عىل نفسية الولد من رؤية النساء املتربجات

؛ إذ إن الولد قبل البلوغ يف بعض احلاالت يميل ويرغب يف النساء؛ أمر واجب عىل األب

هلذا فإن اختالطه ، عارشة من البالغني خاصة يف املناطق احلارةبل ربام كان الولد ابن ال

خاصة ، ووقوع الفاحشة، بالنساء واألمن عليه من الفتنة هبن يعد من أعظم أسباب الزنا

 وأن شدة اإلثارة اجلنسية من حول الولد تثري فيه الرغبة والنزعة اجلنسية.

وجيعله ا، د بأن يثريه جنسيً الول واالختالط بالنساء من غري املحارم إذا مل يرض

فإن حدوث ، يطلع عىل قضايا من أحوال النساء ال ينبغي أن يعرفها يف ذلك السن

وربام ساقه ، من جراء كثرة مصاحبتهن، إذ يصاب بالتخنث والرعونة، العكس ممكن

 .والكالم وامليش، ذلك إىل التشبه هبن يف املالبس

وغريهن من ، واخلاالت، والعامت ،أما ما خيص املحارم من النساء كاألخوات

فال يظهرن أمام الولد باملالبس ا، املحرمات عىل التأبيد فإهنن مأمورات باالحتشام أيًض 

بل ي ؤمرن باحلشمة ، أو باملالبس الداخلية، رة للبرشةظه  أو الشفافة امل  ، الضيقة املغرية

يؤمرن بارتداء  وال بأس أن، وعدم التكشف خاصة عند احلركة من القيام أو اجللوس

ويل الطويلة حتت املالبس  لضامن عدم ظهور عوراهتن أمام إخواهنن من األوالد.؛ الرسا
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 ا فإن كثريً ؛ خاصة بينهم وبني البنات، التفريق بني األوالد عند النوم وال بد من

، من االنحرافات اجلنسية املبكرة يعود سببها إىل إمهال التفريق بني األوالد يف املضجع

بتخصيص غرفة لألوالد التفريق م مع األبوين يف غرفة واحدة. ويكون ذلك ونومه

فال ينبغي املشاركة ، مع استقالل كل طفل بغطاء خيصه، وأخرى للبنات وثالثة لألبوين

 وإن كان األفضل االستقالل يف كل ذلك.، وال بأس يف املشاركة يف الفراش، يف الغطاء

ارم بعد سن العارشة بالنسبة لألوالد ي عد أما االختالط بالقريبات من غري املح

فإن اهلل أباح دخول األوالد الصغار من غري املميزين ، يفسد الولد واألرسة ا خطريً  ا أمرً 

 مل يك ىك مك  لك اك ٱتعاىل:  عىل النساء األجنبيات بقوله
 جئ يي ىي ني  زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام يل ىل
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف مغ جغ
 (.31)النور: مم خم حم

واملقصود بالطفل الذين مل يظهروا عىل عورات النساء يف اآلية: هم األطفال 

وهذا التعريف ال ، باجلنس االذين ال يثري فيهم جسم املرأة وحركاهتا وسكناهتا شعورً 

الولد من  ف  ن ك  ولالحتياط ال بد م  ، سنه عرش سنني فأقل ينطبق إال عىل من كان

إذ إن سن ، بل العارشة خاصة يف البالد احلارةن ق  الدخول عىل النساء األجنبيات م  

 العارشة ربام كان البلوغ بعينه.

ن  األب عن الل   عب مع أوالده وخمالطتهم أما بالنسبة للبنات األجنبيات فينهاه 

وال ينبغي لألب ، لك ألن أقل البلوغ عند النساء تسع سنواتقبل سن التاسعة. وذ

، بنات اجلريان أو، أو بنات األخت، خاصة مع القريبات كبنات األخ، التهاون يف ذلك

فإن احتامل وقوع الفاحشة ، أو اخللوة هبم، عب مع أوالدهفال يسمح هلن بالل  ، غريهن أو

راهقون يف سن مبكرة لشدة تأثري خاصة وأن أطفال هذا العرص ي، يف اخللوة ممكن

 .املهيجات اجلنسية املختلفة يف املجتمع احلديث
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االختالط بني أوالده الكبار ب سمحمن مداخل الشيطان عىل األب أن يو

والكالم الربيء ، واجللوس عىل الطعام، والقريبات من غري املحارم يف حدود املصافحة

إذ إن الولد إذا مل يتعود ؛ ألم. وهذا من اخلطأيف البيت مع أفراد األرسة الكبار كاألب وا

فإنه يتعود عىل ذلك ، والبعد عن جمالس النساء قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، غض البرص

فيصعب عىل األب بعد ذلك ، واحلديث معهن، ومصافحتهن، ويتلذذ برؤيتهن، كلام كرب

 اكان غض البرص واجبً  وإذا، كام أن مصافحة األجنبيات حمرمة التفريق بينهم إذا كربوا.

ى إلثارة الشهوة وتوقدها من جمرد فإن مس البدن للبدن أدع  ، خوف الوقوع يف الفتنة

 النظر بالعني. 

 وال بد لألب أن يعرف ويدرك أن لألوالد والبنات قبل سن العارشة رغبة

، يةيف ممارسة العادة الرس اوتظهر هذه الرغبة أحيانً ، جنسية متكنهم من االتصال اجلنيس

فقد دلت بعض البحوث املتخصصة عىل ، والعبث باألعضاء التناسلية ابتغاء االستمتاع

 وأشار بعض املختصني إىل هذه القضية اهلامة. ، ذلك

، وأخذ األسباب واالحتياطات الالزمة لذلك، هلذا فإنه ال بد من التفريق بينهم

بعض العلامء إىل أن فقد أشار ، وعدم التذرع بأهنم من األرحام الذين جيب صلتهم

واآلخر  ا األرحام الذين جيب صلتهم هم األرحام املحرمة بحيث لو كان أحدهم ذكرً 

، أنثى حرمت مناكحتهام عىل التأبيد. فال يدخل يف ذلك أوالد األعامم أو أوالد األخوال

بل تكون ؛ واخللوة، فإهنا ال تكون باالختالط واملصافحة، ولو افرتض وجوب صلتهم

 .(1) والكالم املهذب من وراء حجاب، والتسرت ،باحلشمة

                                                           

م، ورح   م  م نوعان: رح  الرح   (1) م. م  حم  ر  :و   غري حم  ر  ي ان  أ  ا ر  ل ه  ص  ي ي ط ل ب  و 
ت  م  ال  ح   الر 
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ويمكن لألب توقيت سن الفصل بني األوالد والقريبات من البنات بسن 

وذلك ألن يف هذا السن يظهر لدى األوالد امليل إىل أبناء جنسهم ، أو التاسعة، الثامنة

ب مع البنات. ع  والنفرة من الل  ، ب مع أقراهنم من األوالدع  فيميلون إىل الل  ، من الذكور

فهذه الفرصة الطبيعية يف التكوين النفيس لألطفال ت عد أفضل وقت لتعويد األوالد 

 اب واالختالط. ثم يتدرج األب بعد ذلك شيئً ع  االستقالل عن البنات األجنبيات يف الل  

 وظهور عالماته.، عند قرب البلوغ اوهنائيً ا، حتى يكون الفصل تامً  افشيئً 

التي يكثر فيها النساء  حفظ ولده بعدم أخذه إىل األسواق كام يالحظ األب

فإن هذه األماكن ال ، والغزل املعلن بني املراهقني، وإبداء الزينة، والسفور، حيث التربج

 أو رضورة. ، ينبغي دخوهلا إال حلاجة

 :قبيحة العادة الرسية

باألعضاء وهو العبث ، العادة الرسية هي ما يسمى يف عرف الفقهاء باالستمناء

واالستمتاع بإخراجها. ، التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرة بغية استجالب الشهوة

وعند الصغار باالستمتاع فقط دون إنزال ، وتنتهي هذه العملية عند البالغني بإنزال املني

 لصغر السن. 

، ب باألعضاء التناسليةع  والل  ، فلفظ العادة الرسية يستخدم جلميع أنواع العبث

 مفهومها عىل حاالت اجتالب الشهوة. ولعل هذا الرأي األخري هو قرص  أن البعض ي   إال

                                                           

م: كل شخصني لو كان أحدمها ذكرً  ز هلام أن يتناكحا، كاآلباء ا واآلخر أنثى مل جي  وضابط الرحم امل حر 

، واألعامم ات وإن عل  واألمهات واإلخوة واألخوات واألجداد واجلد وا، واألوالد وأوالدهم وإن سفلوا

 والعامت، واألخوال واخلاالت.

ز التناكح بينهم. م، جلوا  وأما أوالد األعامم والعامت واألخوال واخلاالت، فليسوا من الرحم امل حر 

م: ما عدا ذلك من األقارب، كبنت  ال، اخل، وابن ةعمابن العم وال، وابن ةعمبنت العم والوالرحم غري امل حر 

 ال، وهكذا.اخلوبنت 



 71 الرتبية اإلسالمية

م الولد الصغري لعضوه التناسيل، األقرب إىل الصواب ، فمن اإلجحاف أن ي عد التزا

 وإن كان يف ذلك يشء من االستمتاع.، أو استمناء، وعبثه به من وقت آلخر عادة رسية

 يي ىي مي خي حيٱٱتعاىل:  ولهلق؛ وحكمها يف اإلسالم التحريم
 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 (.7 -٥ :ؤمنونامل) مب

منها وقوع كتاب يتحدث  :ويتعرف الولد عىل هذه العادة القبيحة عن طرق عدة

وطريق آخر تلقائي حيث ، بدقة وتفصيل عن هذه القضية فيتعلم كيفيتها ويامرسها

آخر يعد أعظم الطرق وأخطرها وهو تعلم  وطريق، يكتشف بنفسه لذة العبث بعضوه

أو زمالء املدرسة ممن ، أو اجلريان، قرباءن طريق رفقاء السوء من أوالد األهذه العادة ع

فقد ل وحظ أن أكثر ، والرعاية النفسية، موا نصيبهم وحقهم من الرتبية اإلسالميةر  ح  

أو ، أو املنبوذون، لونهم  امل أو، للعادة الرسية هم األطفال املضطهدون األطفال ممارسةً 

 ب. ع  بون إليه من تقدير يف املدرسة أو ساحة الل  ص  ن ال يظفرون بام ي  م  

ويتناقلون ، ء األوالدجيتمع هؤال -عن نظر الكبار  ابعيدً  -ففي بعض األوقات 

فيتعلم ، ويتبادلون خرباهتم الشخصية يف ممارسة العادة الرسية، معلومات حول اجلنس

ض هذه املامرسة القبيحة. وربام بلغ األمر ببعضهم أن يكشف كل ولد بعضهم من بع

وربام أدى هذا إىل أن يتناول بعضهم أعضاء ، منهم عن أعضائه التناسلية لآلخرين

فتغرس بذلك بذرة ، بعض. بل ربام أدت خلوة اثنني منهم إىل أن يطأ أحدمها اآلخر

ية النحرافات جنسية جديدة. كام أن فتكون بدا، والشذوذ اجلنيس يف قلبيهام، االنحراف

اخلادم املنحرف يمكن أن يدل الولد عىل هذه العادة القبيحة ويامرسها معه فيتعلمها 

 ويتعلق هبا.

خاصة قبل البلوغ  -إن حل املشكلة ومحاية الولد من خوض خرباهتا املؤملة 

وية صلته ــــوقبل كل يشء بتق يكون أواًل  - يف طفولته املتأخرة ريــــــد الكبـــــــبالنسبة للول

ومن ، فيعلمه احلياء من اهلل، وأنه ال ختفى عليه خافية، ، وتذكريه برقابته عليه باهلل



  د
  

72 

، ونظره إليه، عليه املالئكة الذين ال يفارقونه. فيرتكز يف قلب الولد رقابة اهلل 

 م عىل مثل هذا العمل القبيح.د  ق  فال ي  ، فيستحي منه

وتنيبه إمكانية ، وقطع صلة الولد هبم، رفقاء السوء ر  ج  ويضاف إىل هذا ه

حتى وإن كانوا ، هملني من أرس  أو مهم  ، تكوين صداقات مشبوهة مع أوالد منحرفني

أو ، أو قضايا جنسية أخرى، فبإمكاهنم نقل معلومات حول هذه العادةا، أصغر منه سنً 

 عىل األقل يعلمون الولد شتائم قبيحة متعلقة باجلنس.

، م يسعى األب بجد ومهه يف تكوين صداقات بديلة عن الصداقات املنحرفةث

، وصالت قوية بني أوالده وأوالد غريه من األرس امللتزمة بمنهج اإلسالم يف الرتبية

 يف ذلك الوسائل املرغبة املختلفة. امتخذً 

والنرشات الطبية التي تتحدث عن ، واملجالت، وحيمي األب ولده من الكتب

وخيفف ضغط ، حيببها إىل النفس افتعرضها عرًض ، ضية بأسلوب غري تربويهذه الق

، واالطالع اجليد، بالقراءة املفيدة ولده ويشغل وقت، تأنيب الضمري عىل ممارسيها

واملكتبات املهتمة بالكتب الرشعية ، كمكتبات املساجد، وارتياد املكتبات العامة النافعة

أو مجعيات حتفيظ القرآن ، جيله يف أحد املعاهد العلميةأو تس، والثقافية املفيدة، النافعة

 يف فرتة ما بعد العرص.

يف طفولته ، كام يمكنه أن يستغل ميل الولد إىل املخرتعات واألعامل امليكانيكية

أو يسجله يف بعض املعاهد التدريبية ، من ذلك يف املنزل ان له شيئً املتأخرة بأن يؤم  

ل النافعة التي يميل إليها عادة األوالد يف طفولتهم املتأخرة. ليامرس هذه األعام؛ املأمونة

فال ، وتستغل طاقاهتم العقلية واجلسمية فيام ينفعهم، من فوائدها أهنا تشغل أوقاهتمو

فال يأيت ، واستنزاف الطاقة، يلتفت الولد إىل ممارسة العادة الرسية بسبب هذا االنشغال

 فال يفكر إال يف النوم.، هد النهار طاقتهعليه الليل بسرته إال وقد أخذ منه ج

فإن هذه ، فال ينام عىل بطنه، ويالحظ األب توجيه ابنه عند النوم بأن يلتزم السنة

إىل جانب أهنا ، عضاء التناسلية بالفراشبسبب احتكاك األ اجنسيً  االنومة تسبب هتيجً 

 نومة ممقوتة خمالفة للسنة املطهرة.
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م الولد لعضوه التناسيل ووضع يده عليه أما بالنسبة للولد الصغري ف إن عادة التزا

ما ي شاهد الولد يف  ا وكثريً ا، من وقت آلخر: حتدث بعد بلوغ الولد سنتني ونصف تقريبً 

ه انتبه ورفع بِّ فإذا ن  ، إحدى يديه عىل عضوه التناسيل دون انتباه منه اهذه السن واضعً 

أو التهاب يف ذلك املوضع ، حكةيده. ويعود سبب ذلك يف بعض احلاالت إىل وجود 

ء التنظيف الشديد من قبل األم أو ربام كان سبب االلتهاب هو: إمهال تنظيف ، من جرا

 الولد من الفضالت اخلارجة من السبيلني.

كه ب بأعضائه عن طريق تر  ع  ومن أسباب اهتامم الولد بفرجه: إعطاؤه فرصة لل  

واملفروض تعويده التسرت منذ ، والعبث هبا، يهافإنه ينشغل بالنظر إل، لفرتة طويلة اعاريً 

 وتنفريه من التعري.، حداثته

يده عىل فرجه رصف اهتاممه إىل غري ذلك كأن يعطي  اوإذا شوهد الولد واضعً 

ه عن هذه العادة ف  أو احتضانه وتقبيله. واملقصود هو رص   ، أو قطعة من البسكويت، عبةل  

من  افإن ذلك يثري فيه مزيدً ، ينبغي زجره وتعنيفهوال ، ة دون ضجيجبوسيلة سهلة ميرس  

ب هبا. وال بأس أن يسأل الولد ع  ومعرفة سبب منع الل  ، الرغبة يف اكتشاف تلك املنطقة

 أو أمل يف تلك املنطقة يدفعه للعبث بنفسه.، عام إذا كانت هناك حكة

 :الرتبية اجلنسية للفتاة املسلمة

نسية للفتاة املسلمة: تبصريها بطبيعة مقصود منهج اإلسالم من الرتبية اجل

وما يتعلق هبذين ، ودورها يف نظام التزاوج والتكاثر البرشي، وخصائص هويتها اجلنسية

ومن ثم  ربط كل ذلك بشطري اإلسالم ، اجلانبني من أحكام العبادات واملعامالت

طفولتها بحيث تتهذب الفتاة بآداب الرتبية اجلنسية عرب مراحل ، العقدي والسلوكي

 .ثم البلوغ والشباب، بمرحلة املراهقة اومرورً ، املختلفة

ى يف كل مرحلة ما يناسبها من العلوم واملعارف اجلنسية الواجبة فت عط  

املبارشة منها وغري  -باألسباب الصحيحة املرشوعة ، واملستحبة وتطبيقاهتا السلوكية

املجتمع ككل هذه املهمة  حيث يتوىل، اخلالية من الفحش وقبيح القول - املبارشة

ضمن معارفها ومناشطها املتنوعة دون ، من خالل مجيع مؤسساته املختلفة، الرتبوية
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فال يبقى للجهل هبذه املسائل اخلاصة باب يدخل عن ، ختصيصها بامدة أو منهج معني

رضون أو اجلهلة لإلفساد اخللقي بحجة التثقيف اجلنيس.  طريقه املغ 

، وال شك أن اخلجل واحلرج يكتنفان احلديث عن مثل هذه القضايا اخلاصة

خاصة اإلناث من فئات ، الكبار والصغار، فيستحوذ احلياء عىل املفتي واملستفتي

 .إال أن كرس باب اخلجل يف مثل هذه املوضوعات الرشعية أمر مهم، املجتمع

، عليم الناس ما جيب عليهموت، من تبليغ احلقمانًعا احلياء  ينبغي أن يكون فال 

بالقدر ، حتى ولو صدر السؤال امل حرج عن الصغري: فإن إعطاءه املعلومات الصحيحة

 .وهنج تربوي صحيح، الذي يناسب مداركه وال يرضه: أمر مطلوب

ورغم الوضوح الرتبوي املنضبط يف تعامل منهج اإلسالم مع هذه القضايا 

فً العلمية اخلاصة: فإن الواقع االجتامع يف  ا كبريً  اي املعارص بمؤسساته املختلفة يشهد ختل 

والعالقات ، خاصة فيام يتعلق بأحكام احليض، معارف الفتيات اجلنسية الرضورية

حتى إهنن  اليوم أفقر ما كن  إىل هذه املعارف وتطبيقاهتا السلوكية من أي وقت ، الزوجية

ى إىل ظهور مضاعفات نفسية واجتامعية؛ مىض هتدد األرسة واملجتمع ، كبرية مما أد 

رغم التجاوز السلوكي املشني الذي متارسه غالب هذه املؤسسات االجتامعية يف ، ككل

حتى جعلت معارف الفتيات اجلنسية أكثر ، الشؤون األخالقية واآلداب الرضورية

بً  ر بصورة غري مبارشة نحو املصاد - بالتايل -ن ه  ت  ودفع  ، وبلبلة اجوانب حياهتن اضطرا

واملنشورات للحصول ، واخلادمات، والزميالت، املشبوهة من مثل: وسائل اإلعالم

 عىل رضورياهتن من اإلرشاد العلمي لصحتهن اجلنسية.

 :مبادئ الرتبية اجلنسية للفتاة املسلمة

عرب  -حيتم املنطلق الرشعي والواقعي عىل املجتمع: أن يتناول باالهتامم 

قق للفتاة ، ة تربوية مرشوعة ملنهج الرتبية اجلنسيةع صياغوض   - مؤسساته املختلفة حي 

بحيث ، ويساعدها عىل ضبط اتزاهنا العاطفي والسلوكي، قية والصحيةل  سالمتها اخل  

 ينطلق هذا املنهج من ثالثة مبادئ رئيسة عىل النحو اآليت:
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  أنوثة الفتاة موضع حرمة أخالقية: املبدأ األول:

وأهنا يف ، ح إبدائهابوق  ، رها عىل تعظيم شأن العورةحيث ترتبى الفتاة من أول أم

لي سبغ عىل ذلك املوضع ؛ وي عظ م ذلك يف نفسها، احلرمة أعظم من عورة الرجل وأغلظ

الذي ي مي ز تلك األعضاء املكنونة عن غريها بخصوصية ليست ، منها طابع التحريم

د انكشاف العور، ليشء آخر من أعضاء بدهنا  اة ولو يف حال اخللوة ممقوتً حتى يصبح جمر 

ها  .أو التفريط اخللقي، عن العبث اجلنيس فضاًل ، يف حس 

فيأيت ا، بل ربام قد تفوقها أحيانً ، شهوة األنثى اجلنسية ال تقل عن شهوة الذكرإن 

وي وقعها حتت ، من جهتها يف حال اإلثارة من السلوكيات اخلاطئة واملنحرفة ما يشينها

 .طائلة العقوبة

وأبواب ، يتخذ من أحكام الطهارة -يف هذا اجلانب -هج الرتبية اجلنسية ومن

 اواختاذه ركنً ، لتأصيل هذا املبدأ الرتبوي امرشوعً  وآداب االستئذان مدخاًل ، سرت العورة

 يف صحة وسالمة الفتاة اجلنسية. اأساًس 

 :املبدأ الثاين: أنوثة الفتاة موضع فتنة اجتامعية

حيث تتصدر الفتنة ؛ وموضع أعظم امللذات، اتلكوهنن رأس الشهووذلك 

، وليس ذلك لقوة فيهن، وأشد خماطر أول الزمان وآخره، هبن أعظم أنواع باليا الرجال

حتى ، حيث قهرهم اهلل باحلاجة إىل النساء؛ ولكن لضعف طباع الرجال من جهتهن

 .جعل امليل إليهن كامليل إىل الطعام والرشاب

رة يف الوقود بث  فيهن عنرص األنوثةف ، الذي يلعب يف كيان الذكر دور الرشا

ي هلب الشهوة يف بدنه كحريق النار ، فينصبغ العامل من حوله بطابع الشهوة، حتى يرس 

وال يلتفت إىل يشء حتى ، موال فه   فال يبقى له رأي  ، حتى تستحوذ عىل زمام سلوكه

عمل امل شهيات فاملثريات اجلنسية تعمل فيهم ، يقيض وطره بصورة من الصور

ما يقع الشباب يف عادة  ا وهلذا كثريً ؛ نحو اجلنس بإحلاح اتدفعهم دفعً ، لألطعمة

 يتخففون هبا من شدة اإلثارة اجلنسية.؛ بصورة واسعة وكبرية، االستمناء القبيحة
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ة اجلميلة ، إن من احلقائق التي البد أن تعرفها الفتاة وتتيقن منها: أن املرأ

بً د  تنة من النساء: حت   والسيام الشابة الفا إنام ، مهام كان مقامه، يف كيان الرجل اث اضطرا

وقل  ، ل قلوهبم هلذا االضطرابودرجة حتم  ، خيتلف الرجال يف حجم ضبطهم ألنفسهم

ن نظره منها بل ربام كان جمرد سامعه ، أن ينجو الرجل بسالم من الفتنة باحلسناء حني يمكِّ

لتعل ق أصحاب القلوب  اكافيً  - ها دون رؤيتهاأو معرفته بصفات حسن - لصوهتا

لك، الضعيفة والفارغة هبا فليس أحد  ، وربام وصل احلال بأحدهم إىل حدِّ العشق امل ه 

 . يموت بعشق يشء أكثر من موت الرجال يف عشق النساء

وملا كان املسلك السلبي يف التحفز واالنتظار واهلدوء هو طابع األنثى يف 

ومواقع اجلامل ، فإهنا مقابل ذلك يف غاية اإلجيابية تاه إبراز مفاتنها سلوكها اجلنيس:

، وذلك هبدف رواجها عند الرجل؛ وصناعة التأن ق والتزين بكل الوسائل املمكنة، منها

 .فهو مقصودها األول واألسمى بحسن التزي ن والتصنع

، إرادة الرجل فيهاوإنام لتعزز ، فهي ال تتزين لتعزز إرادة نفسها كام يفعل الرجل

ج ملكاهنا عنده، ما يزكيها يف عني الرجل هو فحجم الزينة الكافية عندها ومن هنا ، ويروِّ

إىل التعبري  - بدافع رواجها عند الرجال -تأيت الفتنة االجتامعية حينام تنطلق إحداهن 

تقوم حيث ؛ أو عن إعجاهبا وميل نفسها، بوسائل غري لفظية عن مجاهلا ومكامن مفاتنها

ية، وطريقة الوقوف، ونربة الصوت، احلركات اجلسمية ، ونظرة العني، ونوع املش 

ففي الوقت الذي قد تعجز العبارات عن محله ، مقام كثري من الكالم - ورائحة الطيب

د إيصاهلا وت وصله بصورة قد تكون أبلغ ، حتمله الوسائل غري اللفظية - من املعاين املرا

 .من العبارة وأقوى

إمكانية التواصل بني  هو أو يتهاون  فيه، ل ما يغفل عنه كثري من النساءولع

حيث تقوم الرائحة من خالل حاسة الشم بأدوار مهمة ؛ اجلنسني بواسطة الرائحة الزكية

د ، تنييف حيايت اإلنسان واحليوان اجلنسي   فهي وسيلة كثري من احليوانات للتعرف عىل أفرا

 .ك وسيلتها للتجاذب بني ذكورها وإناثها للتناسل والتكاثرإىل ذل إضافةً  وهي، أجناسها
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، وهي يف عامل اإلنسان: لغة صامتة ال تقل عن الكالم وغريه من أدوات البيان

، ويعربِّ بالرائحة كام يعربِّ بالكالم، بالشم افاإلنسان كام يتواصل باللفظ فإنه يتواصل أيًض 

وال يمكن الوصول إليها ، غريها عليها ويستطيع أن يصل بالرائحة إىل أغوار ال يقوى

وهلذا ارتبطت لغة احلب بني العشاق واملتحابني بحاسة الشم ؛ بغريها من احلواس

وقد استغل تار العطور يف الرتويج لبضائعهم هذه اخلاصية ، يف غاية القوة اارتباطً 

وضوح إىل مما يشري ب، وهذا ما ي لحظ من الدعاية عىل علب العطور وأسامئها، الفطرية

 .العالقة اخلاصة بني اجلنسني

تحكمة يف طبيعة سلوك الذكور اجلنيس ال بد أن تكون  إن هذه الغريزة امل س 

 - كعنرص فتنة -فإن حدود حريتها السلوكية ، موضع اهتامم الفتاة املسلمة ورعايتها

مهم فال يصح  أن يصدر عنها أما، تنتهي عند نظر أو سمع أو علم األجانب من الرجال

من ، وحتريك غرائزهم، يف إثارهتم اما يكون سببً  - ولو بصورة عفوية -أو بمسمع منهم 

أو ، أو رائحتها العطرة، أو صوهتا العذب، أو حركتها املقصودة، خالل: لباسها الفاضح

من كل مثري  - كإخوة هلا يف اهلل -بحيث تستفرغ جهدها يف محايتهم ، رمخل وهتا بغري حم   

ر   حتى ولو أدى ذلك ا، بحيث تتكلف ذلك تكلفً ، جهم عن سكون طبيعتهميرضهم وخي 

فها عنهم بالكلية، إىل أن حتجب شخصها  .فال يصل إليهم من فتنتها يشء، وخرب وص 

ت عىل الفتاة مصلحة أكربا، إن هذا املسلك مستساغ رشعً  د ، إذا مل يفوِّ حيث ت عو 

فإهنن بالطبيعة ق بيل البلوغ ؛ روب منهمواهل، منذ الصبا عىل النفور من الرجال األجانب

 ويملن إىل أتراهبن من اإلناث.، ينفرن من الذكور

ويف هذا اجلانب جيد منهج الرتبية اجلنسية أوفر مادته الرشعية للدخول إىل هذا 

إىل ، وآداب اللباس والزينة، املبدأ الرتبوي املهم من خالل: أحكام احلدود الرشعية

النبوي املتضمن ملثل هذه املوضوعات يف العالقة بني جانب القصص القرآين و

 اجلنسني.
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  أنوثة الفتاة موضع متعة زوجية: املبدأ الثالث:

عها  اومكانً ، بحيث ال تستنكف أن تكون موضع استمتاع للزوج يف بدهنا وبض 

فإن الفتاة احلرة يف األصل ممنوعة وحمفوظة من كل الرجال ، ومن بت ولده، لقضاء وطره

بحيث يبلغ التجاذب ، إذ احلكمة تقتيض ذلك؛ إال من أجنبي عنها بنكاح صحيحا، مطلقً 

ي   حتى يستمر للبرشية أسباب  ، بينهام مداه األقىص
ن  بقائها ضمن منظومة التزاوج التي ب 

الذي هو منبت ، فهذا املوضع من اإلناث، عىل أساسها مبدأ تكاثر األحياء وتناسلها

لق لألزواج  .الولد إنام خ 

ومدى اخلدمة ، لها موضع استمتاع للزوجع  ن ج  ومن هنا تدرك الفتاة احلكمة م  

د املسلمني، اإلنسانية التي تقدمها للبرشية باستمرار النوع ويمكن ملنهج  ،وتكثري سوا

، الرتبية اجلنسية أن يدخل إىل هذا املبدأ األصيل من خالل أحكام األرسة يف اإلسالم

ونحوها من شؤون ، والعدة، والفراق، والعرشة، نكاحوما يتعلق هبا من أحكام ال

 وقضايا األرسة املتعلقة هبذا اجلانب من العالقات الزوجية اخلاصة.

ومن خالل هذه املبادئ الثالثة يمكن للمنهج الرتبوي أن ينطلق يف تربية الفتاة 

ئعه املختلفة التي كلف اهلل تعاىل، من الناحية اجلنسية عرب نظام اإلسالم ،  هبا الناسورشا

ش ابعيدً  واالنحراف اخللقي الذي تتعاطاه املصادر اجلنسية املشبوهة ، عن أسلوب التفح 

 حتت ستار الثقافة اجلنسية.

 أهم خصائص الفتاة اجلنسية:

وما يرافق هذه األحوال ، اختصاصها باحليض واحلمل والنفاس واإلرضاع -1

حتى تتمكن من التغلب ا، ونفسيً  امن املعاناة التي تتطلب اإلعداد الصحي جسميً 

 وتقبلها بصورة أكثر إجيابية.، عليها

وهذا يتطلب ، ودرجة كبرية من احلياء الفطري، اختصاصها بغشاء البكارة -2

التأكيد عىل منهج الرتبية أن يستغل هذه األحوال باعتبارها وسائل معينة عىل 

 االستعفاف.
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 اجتامعية مما قد جيعلها موقعً اختصاصها بالقدرة الفطرية عىل الفتنة اال -3

من احلامية األرسية والرتبية  اوهذا يتطلب قدرً ، لصورة من صور انتهاك العرض

 لضامن حفظها من خماطر االنحرافات اجلنسية التي كثرت يف هذا العرص.؛ السلوكية

 أهداف تربية الفتاة اجلنسية:

 كام الفقه اإلسالمي.تعليم الفتاة سبل العناية بصحتها اجلنسية يف ضوء أح -1

ي املباح املرشوع واملحرم  -2 ف هم الفتاة لطبيعة سلوك اإلنسان اجلنيس بني حد 

 املمنوع.

توجيه الفتاة إىل الوسائل الرتبوية املرشوعة املعينة هلا عىل ضبط شهواهتا  -3

 اجلنسية.

يتها تقب ل الفتاة للعادة الشهرية وحتمل تأثرياهتا املزعجة مع تفهمها ألمه -4

 الرشعية والصحية.

 محاية الفتاة بالوسائل املرشوعة من أسباب االنحرافات اجلنسية. -٥

 :طبيعة نمو الفتاة اجلنيس

، أو العقلية، أو اجلسمية، ال تقل أمهية صحة الفتاة اجلنسية عن صحتها النفسية

، ةفإن لكل جانب من هذه اجلوانب أمهي ته يف بناء واتزان شخصية الفتاة املسلم

، ن البلوغ قبل الذكور بعام أو عامنيويتلخص نمو الفتيات اجلنيس يف كوهنن ي راهق  

وهرموناته اخلاصة قبل البلوغ الفعيل ، حيث تبدأ عندهن إرهاصات النضج اجلنيس

بحيث يكمل هلن متام النضج بصورة تدرجيية متتابعة: يف الثانية ا، بخمس سنوات تقريبً 

 .اعرشة غالبً 

م أو ربام إىل ، إىل الثامنة - ضمن احلد الطبيعي -عند بعضهن  وربام تقد 

حيث ؛ أو تأخر إىل السابعة عرش كحد أقىص حلصول البلوغ، وهذا نادر وشاذ، السادسة

ونوع الرتبية ، والطبيعة املناخية، والقيمة الغذائية، تقوم كل من: اجلذور الوراثية

 .طء عملية النضج اجلنيسبأدوار مهمة يف التأثري عىل رسعة وب األخالقية
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وسن ، فتنتقل الفتاة بذلك من مرحلة الطفولة واملراهقة إىل مرحلة الشباب

ومفهوم املراهقة يف التصور ، إذ البلوغ هو مهزة الوصل بني املرحلتني؛ التكليف

ثبوت البلوغ بترصيح  افي رشعً ويك  ، وإنام يعني مقاربة البلوغ، اإلسالمي ال يعني البلوغ

 ف إال من جهته.ألنه أمر ال ي عر  ؛ تعبريه عن نفسهو، الشخص

وكافة ميوهلا ورغباهتا ، وفورة البلوغ تسهم يف إطالق ملكات الفتاة الطبيعية

وتنبعث يف نفسها العوامل ، وتتفجر يف أعامقها امليول الغريزية، الفطرية الكامنة يف ذاهتا

تقترص عىل الناحية اجلسمية فالتحوالت املتعلقة بالبلوغ ال ، املعنوية واألخالقية

وذلك ؛ وإنام تشمل مجيع نواحي الشخصية بام فيها الناحيتني الروحية والنفسية، فحسب

 للرتابط الوثيق بني النفس واجلسم يف طبيعة النمو اإلنساين.

ما يكون يف الثانية عرشة عند الفتيات إال أن قدرهتن عىل  اورغم أن البلوغ غالبً 

ماهتاو، املامرسة اجلنسية هوي: يسبق ذلك بزمن، مقدِّ فإن النشاط ؛ ويشء من التلذذ الش 

وله عىل اكتامل القدرة التناسلية فال ارتباط بينهام من هذه اجلهة ص  إال ، اجلنيس يتقدم ح 

ألن حد  الشهوة ؛ غري مكتملة، ما يبقى يف صورة اتاهات وأشواق ناقصة ا أنه كثريً 

وبداية كامهلا الشهوي  - حاضت أو مل حتض - ارشة تقريبً اجلنسية عند الفتاة يف احلادية ع

وقمة لياقتها اجلنسية يف أكمل صورها يتأخر حتى السادس ، سنة1٨ -1٦ما بني 

 .وربام تأخر إىل اخلامسة والثالثنيا، والعرشين تقريبً 

د بلوغ الفتاة املحيض ي عترب مؤرًش  عىل قدرهتا الطبيعية  اكافيً  ا مع كل هذا فإن جمر 

ومع كل ، ومن ثم  استعدادها للحمل واإلنجاب بصورة طبيعية، ىل االتصال اجلنيسع

ر أن  ، ال يتأخر عن مخس عرشة سنة األحوال فإن البلوغ عادةً  تأخر آلفة يف  فلو ق د 

بال  فإذا كان العقل قائاًم ، يف العقل ب بالرضورة آفةً فإن اآلفة يف اخلل قة ال توج  ، اخلل قة

، وإلزام بنت اخلامسة عرشة باألحكام الرشعية باعتبارها بالغة، رهآفة: وجب اعتبا

 وبعدها عىل السن.، فمدار التكليف قبل سن اخلامسة عرشة عىل البلوغ
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تِّم عىل  وهذا الفهم لطبيعة نمو الفتاة اجلنيس وارتباطه بالتكاليف الرشعية حي 

بمرحلة  اومرورً ، تأخرةمنهج الرتبية الصحية مراعاة ذلك منها منذ فرتة الطفولة امل

حتى تبلغ الفتاة بداية ، ثم العناية الكاملة يف أوسع صورها يف مرحلة الشباب، املراهقة

 وتصبح قادرة عىل التناسل.، ذروة النشاط اجلنيس

 :تأثري الدورة الشهرية عىل نفسية الفتاة

 ن  م  ، احليض أو الطمث: نزيف دموي أسود ثخني
رب يدفعه الرحم ع، ن الرائحةت 

وملا كان احليض بطبيعته ، أعضاء األنثى التناسلية بطريقة تلقائية يف عدد من األيام

فً  ، فيؤثر يف نشاطاهتا احليوية، من قوى الفتاة البدينة افإنه يستهلك شيئً  ادمويً  ااستنزا

فإن بلوغها سن ، خاصة إذا كانت الفتاة يف األصل ضعيفة البن ية، وأدائها اجلسمي العام

 .اوضعفً  ا يزيدها إال رهقً املحيض ال

ل للفتيات عنتً  فإنه إىل جانب ذلك ي ثري عندهن ا؛ جسميً  اومع كون احليض يشكِّ

ولعل أقل ما يمكن أن يبعثه الطمث ، بالسلبية والدنس اعامً  اوشعورً ا، نفسيً  ا وتوترً  اقلقً 

 وجود عىل - يف العموم -مما يدل ، خاصة عند املبتدئات منهن، يف نفس الفتاة: اخلجل

، وت ؤثر بصورة سلبية عىل مشاعر الفتاة، معاناة صحية عامة تصاحب نزيف هذه الدماء

 وطاقاهتا البدنية.

 - من جهة -وشدة عنفه ترجع ، ظ أن سبب وجود هذا التوتر النفيسواملالح  

ومن جهة أخرى ترجع إىل الغموض ، إىل طبيعة احليض املستنزفة لطاقة البدن

 فضاًل ، واستغالق بابه عىل اجلهابذة من الفقهاء، ف فقه احليضواالختالف الذي يكتن

ات فال ا، معروفً  اوال ي ميِّزن له لونً ، معلومة االاليت ال يعرفن له أيامً ، عن الفتيات امل تحريِّ

ن بالتايل إىل يشء من التذمر والضيق، هيتدين يف ذلك بيشء ق  ت الفقهي ، فين س  والتزم 

 .الرشيعة السمحة الذي هنت عنه، املتكل ف

والتخفيف من آثارها ، إن حماولة عالج املشكالت املتعلقة بالدورة الشهريةو

وصحتها العامة ينطلق يف منهج الرتبية اإلسالمية من أربع نواح ، السلبية عىل نفس الفتاة

 :وذلك عىل النحو اآليت، مهمة
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 العديد من وبني، حيث ربط نظام اإلسالم بني احليض، رشعية الناحية األوىل:

حتى إن املتأمل جيده طبيعة فطرية ، األحكام الرشعية املتعلقة بالعبادات واملعامالت

ا أوجب الشارع احلكيم عليهن هلذ؛ وعالقاهتن الزوجية، مهمة لضبط عبادات النساء

متنات عىل ما جيري يف أرحامهن، م أحكامهتعل   قات فيام ، وجعلهن يف كل ذلك مؤ  صد  م 

وليس ، فهذا النزيف الدموي املتكرر من هذه اجلهة نعمة، اهلن اخلاصةخيربن عن أحو

 نقمة.

وحسن ، حيث تد الفتاة يف تقب لها هلذه الطبيعة األنثوية، نفسية الناحية الثانية:

فقها معها: تعزيزً  ورضاها عن هذه احلالة النسائية ، ألهنا بتوافقها؛ جلانبها املعنوي ا توا

وذلك من خالل أسلوب الرتك لبعض ؛  تعاىل وتؤجر عليهامتارس عبادة هلل، الفطرية

، فهي ال ترتك هذه العبادات لكوهنا أصبحت باحليض نجسة، أنواع من الشعائر التعبدية

وإنام ترتك ؛ كام أهنا كاملة األهلية، فإهنا بإمجاع املسلمني طاهرة الذات، أو ناقصة األهلية

ال ملجرد كوهنا ، ذلك عليها زمن احليضهلل تعاىل حيث أوجب  بعض العبادات طاعةً 

 .اتنزف دمً 

دليل عىل  - يف حد ذاته -من حيث أن سيالن دم احليض ، صحية الناحية الثالثة:

فإذا اجتمع إىل ذلك: ، وقدرهتا عىل التناسل، وسالمتها الصحية، اكتامل نمو الفتاة

كامل صحة الفتاة عىل  اجيدً  كان دلياًل  - وانضباط زمن سيالنه، اعتدال عدد أيامه

ع يبة، النفسية واجلسمية  -فإن انقطاع احليض ؛ يف حني ت عد الفتاة التي ال حتيض ناقصة م 

لم من ذلك ، وأذى أو اضطراب سيالنه مرض   واحتباسه، يأس وحرج   - يف حد ذاته فع 

كام تتخفف من باقي  - امتامً  - تتخف ف بخروجه من آفاته وعلله، للفتاة أن احليض صحة  

 .مع كونه أمارة سالمتها لإلنجاب، نواع الفضالت التي تتأذى باحتباسهاأ

بعة: حيث اخلجل الشديد الذي ينتاب الفتيات من سيالن ، اجتامعية الناحية الرا

مما قد يسوقهن إىل بعض السلوكيات االجتامعية ، وما يصدر عنه من رائحة كرهية، الدم

وقد عالج نظام اإلسالم ، تامعي واألرسيمنهن للحرج االج احتاشيً ، والصحية اخلاطئة

ظ ؛ الرتبوي بصورة جذرية هذه الناحية بإجازة خمالطة احلائض بصورة طبيعية دون حتف 



 83 الرتبية اإلسالمية

وتضبط ، ختدم صحة الفتاة العامة، حتى تبقى قضية احليض يف حدود حجمها الطبيعي

 .نظام عباداهتا ومعامالهتا الرشعية

ي ض األسلوب االجتامعي من خالل معاملت وقد وضع رسول اهلل  ه للح 

فقد ؛ وحيرصها يف زاويتها املحدودة، الذي حيد  من معاناة الفتيات هلذه املسألة، األمثل

من  اويقرأ شيئً ، ويصيل بجوارها، فيؤاكلها ويشارهبا عظياًم  اكان يبلغ من احلائض مبلغً 

 .(1) إال اجلامعفال يتحاشى من ذلك ، هلا ا وربام خالطها مبارًش ، القرآن يف حجرها

ومع كل ما تقدم يف هذه النواحي األربع تبقى مسألة الدماء الطبيعية بالنسبة 

ال تنفك معاناهتا النفسية واالجتامعية عن تربة ، حبٍس وتعطيل لألنثى وأوليائها أداة  

ومن هنا فال بد أن ، مهام كان نصيبها الرتبوي من الرعاية والعناية اخلاصة، الفتاة احلائض

مع ، وطن الفتاة نفسها عىل مكابدة هذه األنواع من املعاناة الطبيعية التي ال بد منهات

، والتوافق معها، مع التقبل هلا، الرضا هبا عىل أهنا نوع من االبتالء الذي يتطلب الصرب

ر ط.، دون تذم   أو تسخ 

                                                           

 ل ومالعبته المرأته وهي يف فرتة احليض أو النفاس عىل ثالثة أقسام:مبارشة الرج  ( 1)

يز ز  ع  آن ال  ر  ق  . وب ن صِّ ال  ني 
ل م  ام ب إ مج  اع  امل  س  ر  ا ح  ذ  ج، ف ه  ر  ف   ال 

ع  يف  ام  ا ب اجل   ه 
ب ارش  ا: أ ن  ي  ده    ٰى ، قال تعاىل:أ ح 

 مج مثحج  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري
 (.222)البقرة:   جس مخ جخ مح جح

س أ   ة أ و  الل م  ان ق   أ و  امل  ع 
ب ل ة  ق  ب ة ب ال  ك  حت  ت الر  ة و  ق الرس   يام  ف و 

ة ف  : امل  ب ارش   م الث اين  س 
ق  الل ال  و  ح  ه  ، و  ك 

ل  ري  ذ  و  غ 

ء. ل ام  ع   ال 
اق  ف   ب اتِّ

ب ر، فهذا قد اختلف العلامء يف الد  ب ل و  ق  ري  ال   غ 
ب ة يف  ك  الر  ة و  يام  ب ني  الرس  

ة ف  ث: امل  ب ارش  
م الث ال  س 

ق  جوازه. فذهب  ال 

أمحد، واختاره بعض احلنفية واملالكية  إىل حتريمه األئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب إىل جوازه اإلمام  

ت ار»النووي: اإلمام والشافعية. قال  و  امل  خ  ه   .«هو األق وى دلياًل و 

ته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوًبا تسرت به ما بني الرسة والركبة،  ىل  للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأ واألو 

 ثم يبارشها فيام سوى ذلك. 
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 :االحتالم املنامي عند اإلناث

، ي عاين ه  البالغ ضمن تربة جنسية، ناماالحتالم: هو اجلامع وما يتعلق به يف امل

والذكور واإلناث ، يصاحبها عادة شعور باللذة واالنفراج، فيقذف املاء بصورة تلقائية

وهذا من األمور ، إذ هن يف مثل هذه القضايا شقائق الرجال؛ يف شأن االحتالم سواء

 الثابتة املعلومة لدى األطباء.

حيث يسبق ، ال املنامي: بلوغها لسن احليضوبداية قدرة الفتاة عىل هذا اإلنز

تؤكد بصورة عامة نوع ، هذه السن مجع  من األحالم املنامية التي حتمل مضامني عاطفية

 هوية الفتاة اجلنسية.

مع  -إال أهنا ، ومع كون تربة االحتالم تشمل كل طبقات اإلناث البالغات

د النساء -ذلك  بأحوال  مقابلةً  حتالم فيهن قليل  فإن اال؛ ال تعم  بالرضورة مجيع أفرا

رته  - حتى إن البعض، خاصة عند املتزوجات منهن، الذكور استنكر وقوعه  -لند 

حتى وإن كانت ترى ، فقد تعيش إحداهن الدهر ال تعرف إنزال املاء إال باجلامع؛ منهن

 يف منامها دواعي ذلك كام يراها الرجل.

م اإلناث تبقى بالنسبة للفتاة السليمة وكل هذه األحوال املختلفة لطبيعة احتال

فكام أن يف اإلناث من ال تكاد ، رالصحيحة ضمن احلدود الطبيعية املعتادة التي ال ت ستنك  

مع كامل ، ن ال يعرف االحتالمفكذلك يوجد يف الرجال من العزاب م  ، حتتلم أصال

فه اإلنسان بصورة  ومع ذلك فإن املضمون اجلنيس لألحالم عند، قدرته اجلنسية وتعف 

وهذه املضامني ، ( من جمموع أنواع املضامني املنامية األخرى%1٠عامة ال يزيد عن )

 اجلنسية هي يف جنس الرجال أكثر منها يف جنس النساء.

فة أن تستهجن أو تستحقر  ومن جهة أخرى ال ينبغي للفتاة املسلمة املتعفِّ

حتى وإن كانت متزوجة ، ال حرج عليها فإنه؛ تلب سها بتجربة االحتالم مهام كانت شنيعة

ينتفع هبا البدن ، ذلك لكوهنا ظاهرة طبيعية صحية - ما دام حيصل هلا بصورة معتدلة -

، وحيصل هبا تفريغ الطاقة اجلنسية املكبوتة بصورة فطرية مرشوعة، غاية االنتفاع

 .تستغني هبا الفتاة عن الوسائل األخرى املمنوعة
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وما تتضمنه ، االلتفات إىل موضوعات هذه الرؤى اجلنسيةوإنام عليها احلذر من 

ولو  افإن للقلوب الضعيفة تعل قً ؛ من مواقف عاطفية مع شخصيات معروفة أو خيالية

، فإن الشيطان يدخل ه  بتأثريه اخلاص -يف العموم امع كونه نافعً  -واالحتالم ، باخليال

ل مةبفليكن انتفاع الفتاة  دون مالبسات ومتعلقات مواقف ، ة(شهوالشدة ) سكون الغ 

 التجربة املنامية.

 :االستمناء عند اإلناث

وميوهلم ، يف دوافعهم اجلنسية - بصورة عامة -يتحد الذكور واإلناث 

ل مته، الشهوية ، حتى تصل به إىل درجة اإلفراط امل خل، فكام أن يف الرجال من تغلبه غ 

لبها شهوهتا افإن يف النساء أيًض  ويف ، ان غريزهتا حتى ال تكاد ترتوي بيشءوهيج، من تغ 

ب له - من جهة أخرى -كال اجلنسني  إال أن املعتدل من نوعي ، وال شهوة، من ال إر 

 اإلنسان هو الغالب األعم.

ة الشهوة بني اجلنسني عند اإلناث إىل  -بشكل كبري -حيث ختضع ، وختتلف حد 

وهتا يف ال، وعوامل نفسية، مواسم شهرية يف حني ، ثالثينات من أعامرهنوتكون ذر 

هتا يف سلوك الذكور بصورة كبرية فال ختضع ملواسم معينة وتكون ذروهتا ، تستوي حد 

 عندهم قبل سن الثالثني.

ل ، النزعة ويبقى دافع الشهوة عند الفتاة العزباء طبيعي   ما مل يصل إىل حدِّ الشغ 

وشدة عنفها إىل ، حلاح الغريزةبحيث تضطر حتت وطأة إ، الذي ال يزامحه غريه، الشاغل

 وهو ما ي عرف يف املصطلح احلديث بالعادة الرسية.، تفريغ الطاقة الشهوية باالستمناء

فإهنا تؤثر بصورة سلبية ، وهذه العادة مع كوهنا ال حتل  املشكلة اجلنسية بصورة جذرية

ونجاح حياهتا ، يةوعالقاهتا االجتامع، واجلسمية، والنفسية، عىل طاقات الفتاة: الروحية

هذه ، باإلضافة إىل ما ينتج عن اوهلذا فهي طريقة ممنوعة رشعً ، الزوجية يف املستقبل

ر صحية عىل جهازها العصبيمن املامرسة القبيحة  وتشوهات وقروح وآالم عىل ، أرضا

 .أعضائها التناسلية احلساسة
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ناء ورغم أن الفتيات خيتلفن عن الذكور يف أسلوب تعاطي عادة االستم

يف غالب ا، ومع ذلك فإن الثابت ميدانيً ؛ يف ممارستها اوأقل منهم تورطً ، القبيحة

خاصة من الفتيات ، ومكابدة معاناهتا، األوساط االجتامعية تلب س كثري منهن بتعاطيها

وضعف يف نفوسهن ، ممن كثرت حوهلن املغرياتا، املتعلامت واملتحررات أخالقيً 

 الوازع الديني.

وسالمة صحتها ، لفتاة العزباء لضبط هذا الدافع بعد عون اهلل تعاىلإن وسيلة ا

العقلية واجلسمية من األمراض العصبية والعضوية املثرية للشهوة: ترف عها عن ارتداء 

أو ، مع حذرها من سلوك اخلادمة املنحرفة، وكشف العورة يف اخللوة، املالبس الضيقة

 .الصديقة املنحلة

وحذرها من االنفراد ، مع اتقائها للبطالة والفراغ، لوسائلفإن  هي اختذت هذه ا

والتجربة ، إذ يلعب اخليال اجلامح؛ يف ضبط الشهوة اكان أعظم وأكثر نفعً  واالنعزال

مما قد يدفع بعضهن إىل ، يف إثارة الغريزة االطائشة عند الفراغ يف زمن اخللوة: أدوارً 

 .العبث بأعضائهن التناسلية

ذها هبذه األسباب ترتك لطبيعتها الفطرية أسلوهبا اخلاص يف أخ  ثم الفتاة بعد  

الذي ، تفريغ الفائض من طاقتها اجلنسية بصورة عفوية من خالل االحتالم املنامي

 حيصل خارج حدود التكليف الرشعي.

 :الرتبية اإليامنية يف مواجهة الثورة اجلنسية

، الوازع الديني اإليامينوجود عالقة يف غاية القوة بني ضعف  القد ثبت يقينً 

فبقدر ، خاصة فيام يتعلق بسلوك الفتيات اجلنيس، وبني االنحرافات اخللقية والسلوكية

نحرافهن اجلنسية اويب هت تأثريه يف نفوسهن تزداد مظاهر ، ما يضعف اإليامن يف قلوهبن

ألن ؛ ايعني أهنا تسرتق صاحبه، «ق  ر   الشهوة  »وقد قال احلكامء من قبل:  .بصورة أكرب

ت إىل اقتحام الفواحشالشهوة إذا غلبت ومل تقاومها قوة ا   .لتقوى جر 
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نية بلجام التكاليف الرشعية ؛ وقد عالج املنهج الرباين شحنة االندفاع الشهوا

ضمن مسار االعتدال يف ، مع قوى الكوابح الالمجة، حتى تتوازن قوى الدوافع اجلاحمة

وف ق منظومة األخالق ، ه بقاء النوع اإلنساينالذي يتحقق من خالل، السلوك اجلنيس

م بالتكاليف، واآلداب الالزمة والوعد والوعيد مع قوة انبعاث ، ومن هنا جاء اإللزا

ب عن فها، لتضبط اندفاعها؛ الشهوة اجلنسية ذِّ  .وهت 

فن ؛ ما تل جأ الفتيات نحو الشعائر التعبدية بأنواعها املختلفة ا وهلذا كثريً  ليتخف 

ل مة وإحلاح الشهوةهبا من  فإن النشاط الروحي يف البيئة الغنية باألعامل ، شدة الغ 

ة التوتر اجلنيس وهلذا أرشد الشارع احلكيم إىل ؛ الصاحلة خيفِّف بدرجة كبرية من حد 

الة لكرس الشهوة بصورة مرشوعة ال  - بصفة خاصة -عبادة الصيام  كوسيلة تربوية فع 

 رضر فيها.

فإن  ،لثابت للتأثري البالغ لإليامن عىل سلوك الفتيات اجلنيسومن هذا املنطلق ا

مو  يئفت ه، عىل مؤسسات الرتبية يف املجتمع أن تلحظ ذلك منهن هلن فرص الس 

؛ وتزيد من صلتهن باهلل تعاىل، ي إيامهننوحي من خالل مناهج العبادات التي تقو  الر  

، حيل االستمتاع والتلذذ به إيامن  أن التعف ف عام ال  حتى يستقر يف نفوسهن وسلوكهن

 وأن التهتك خالف  له.

 :محاية الفتاة من الثورة اجلنسية املعارصة

د الوقوع يف خطأ  مع كون االنحراف الفكري يف املفاهيم اجلنسية أخطر من جمر 

ما جيمع يف شخص  اإال أن االنحراف اجلنيس إذا بلغ منتهاه: فإنه غالبً ؛ السلوك اجلنيس

ية ، ح السلوكب  وق  ، بني انحراف الفكرمتعاطيه  لك إىل غوا ية املس  فينتقل من خالل غوا

 وقبيح الغوايتني.، فيجمع بني الرذيلتني، الفهم

 - خاصة يف العرص احلارض -وأمهية تربية الفتاة من الناحية اجلنسية ال تقترص 

د إقناع الفتاة بأحكام العالقات اجلنسية وضوابطها ذلك إىل محايتها  بل تتعدى؛ عىل جمر 

نبه املختلفة ر الفساد اجلنيس بأنواعه وجوا إذ ليس من الطبيعي يف منهج الرتبية ؛ من أرضا
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واإلقناع العقيل دون االهتامم اجلاد ببناء البيئة ، اإلسالمي االقتصار عىل التوجيه الفكري

 االفتتان.اخلالية من الفتنة و، التي تساعد عىل االستقامة السلوكية، الطاهرة النقية

 :دعم مشاريع الزواج املبكر

 ،وحتريم العالقات اجلنسية خارجه، إن حرص النشاط اجلنيس يف نظام الزواج

ً ، وارتقت به عرب عصورها املختلفة، من أعظم ما سع دت به اإلنسانية  عظياًم  ا إال أن تغري 

د احلياة اجلنسية، طرأ يف هذا العرص عىل طبيعة هذا النظام فقد  ؛بخطر جليل وأن ذر، هد 

وظهر نظام التعليم ، تأخر سن الزواج ليوافق طبيعة الظروف االقتصادية املرتدية

كل ذلك يقف يف وجه قيام احلياة ، وظهر معه التوسع يف تشغيل الفتيات، احلديث

من  افأفرز هذا الوضع االجتامعي املضطرب مجعً ، الزوجية يف وقت مبكر بصورة طبيعية

 .ملنحرفة خارج حدود احلياة الزوجيةاملسالك اجلنسية ا

وقد عالج الربيطانيون يف القرن الثامن عرش امليالدي مشكلة االنحرافات 

منذ الثانية عرشة ، اجلنسية التي تفاقمت عندهم آنذاك بتشجيع نظام زواج الفتيات املبكر

ن التي تنبعث فيها ميول الفتيات اجلنسية بصورة واضحة، من أعامرهن فهن ، وهي السِّ

 اكام أن بلوغ الفتيات سنً ، بعد البلوغ يف حاجة إىل اإلحصان الذي يتحقق هلن بالزواج

وما زال العقالء يف كل عرص ي وصون بتعجيل ، يف صحة عقد الزواج امعينة ليست رشطً 

وللحفاظ عىل املجتمع من ، وختفيف مؤنته كحل جذري للمشكلة اجلنسية، النكاح

 م اجلنسية.ضالل شبابه وفتياته بطاقاهت

طة يف التبكري بتزويج أبنائها من  ل األرسة املفرِّ مِّ ونظام اإلسالم االجتامعي حي 

فإن عدم وجود ، من املسؤولية الرشعية تاه انحرافاهتم اجلنسية االذكور واإلناث قسطً 

القدرة عىل التناسل عند املراهقني املقاربني للبلوغ ال يعني عدم قدرهتم عىل اجلامع 

قدرهتا عىل  - بصورة مطلقة -كام أن ابتداء احليض عند الفتاة ال يعني ، هومقدمات

وبناء عىل هذا ، فإن قدرهتا عىل حتمل الوطء تسبق قدرهتا عىل التناسل بسنوات؛ التناسل

دون ، الواقع الطبيعي ال بد من التوسع بصورة كبرية يف مبدأ التزويج إذا حرض الكفء

قات االقتصادية واالجتامعية، سنإىل ال - بصورة مفرطة -النظر  بل ال بد من ، أو املعوِّ
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وحيفظ املجتمع من أسباب ، العمل اجلاد لتجاوزها بام خيدم صحة الشباب اجلنسية

 الفساد واالنحراف اخللقي.

ة اجلنسية  :تربية الفتاة عىل العف 

 واألخذ بسنة النكاح:، إن من أهم وسائل الصحة اجلنسية بعد تقوى اهلل تعاىل

وذلك ؛ تربية الفتاة عىل أدب االستعفاف اجلنيس الذي ي عد  أس  الفضائل اخللقية

حيث يضبط دوافع ، لرضورته اإلنسانية من جهة صلته املبارشة بجانب اللذة اجلسدية

 .واجلمود امل فسد، الشهوات املختلفة بني درجتي الرشه امل فرط

يةوملا كانت الشهوة اجلنسية عند الشباب أعنف شهو وأخطرها عىل ، اهتم احلسِّ

ث خلق العفة يف سلوكهم اجلنيس من أوجب وأهم فإن بع   ،انتظام حياهتم االجتامعية

خاصة يف هذا ، كة خلقية تعصم من الفواحش اجلنسيةل  لكوهنا م  ، حاجاهتم الرتبوية

 .العرص الذي زاد فيه االحتكاك اجلسدي بني اجلنسني بصورة واسعة ومستمرة

ل ق  ومع أن العف ، د  إال أنه يف حق اإلناث آك  ، ب به اجلنساني طال   ة اجلنسية خ 

نات عىل فهن من هذه اجلهة مؤمت  ، من جهة حراسة النسب ولطبيعة دورهن أوجب  

شأن العفة يف  - بصورة ما -وما زالت املجتمعات اإلنسانية بوجه عام ت عظِّم ، فروجهن

ل  ، اإلناث  .وتشدد عليه يف أمر الذكور بهوت طالبهن هبا أكثر بكثري مما تط 

ت اإلناث من بنات آدم بغشاء البكارة دون سائر اخللققد و ص   ليكون دلياًل ؛ خ 

عينة لإلناث عىل التعفف، عىل العفة والعذرية بالفطرة أقرب يف  - دائاًم  - فهن  ، ووسيلة م 

اف اجلنيس إال ف فيهن  االنحروال ي عر  ، العموم إىل معاين الرشف والفضيلة من الذكور

رن لآلداب االجتامعية، يف الوقت الذي يفقدن فيه أصول القيم اخللقية  .ويتنك 

، ضبط اجلوارح عن امل ستلذات املثرية هي وملا كانت الوسيلة إىل العفة اجلنسية

يدة، فإن باب النظر بحاسة البرص أوسع أبواب اإلثارة اجلنسية يزرع يف ، فهو كاملص 

، باملثريات البرصية من الرجال ا ن اإلناث يف العموم أقل  تأثرً كو  فمع ، القلب الشهوة

خاصة وأن كثرة ، باملثريات السمعية إال أهنن مع ذلك يتأثرن من جهة البرص ا وأكثر تأثرً 
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تلذات النظر يفوق من جهة النوع والتكرار حجم  س  وقوع أبصارهن عىل ما ي ثريهن من م 

ه إحداهن  ع   .من العبارات املستعذبة املثرية - بصورة مبارشة -ما تسم 

تهاة كالرجل مأمورة بغض  وهلذا فإن الفتاة يف باب النظر إىل املحرمات امل ش 

فال خالف ، أو قصدت بنظرها التلذذ، سيام إن هي خشيت عىل نفسها الفتنة ال، البرص

 حينئٍذ يف حرمة ذلك عليها.

ة أق رص طرق ولعل مما ي عني الفتاة عىل ضبط سلوكها اجلنيس أن ت عرف أن العف 

صنة، األنثى إىل قمة الفضيلة ألن إحكامها لرغباهتا ؛ وأهنا ما دامت عفيفة فهي حم 

د الشهوة عب   فإن؛ وإيقاعها اهلزيمة بشهواهتا اجلسدية دليل عىل قوة شخصيتها، الفطرية

ك قوى عىل تر  ال يفإنه ؛ ن تعث ر بالشهوات ضعف أمام الشبهاتوم  ، قِّ د الرِّ ن عب  م   ل  أذ  

وثقة يف نفسها ال خيطؤها ، والفتاة العفيفة هبا طمأنينة، ك الشهواتر  ن ت  الشبهات إال م  

ل ت  أخبار نبي اهلل يوسف ، إنسان ري ج وما ع  وصاحب الغار إال من هذه ، وج 

 .اجلهة

تساغ يف  سلوك   إن وجود يشء من الكبت املعتدل للدافع اجلنيسِّ  س  طبيعي م 

، حيث ينعكس تأثريه بصورة إجيابية عىل نشاط الفتاة: الروحي، الميالتصور اإلس

 هو فإن حفظ الفرج؛ كام أنه مع هذا ميدان لتنافس الفتاة األخروي، والعقيل، النفيسو

 .طريق اجلنة والرضوان

د الفتاة امل تدينة املنضبطة عن دوافعها اجلنسية أو أهنا أقل ، وال يفهم من هذا تر 

وإنام االختالف بينهام يف ، فإن الدوافع اجلنسية بينهام متشاهبة،؛ ملتدينةشهوة من غري ا

 تفاوت قدرهتام عىل ضبط سلوكهام اجلنيس. 

 :حفظ الفتاة من الوقوع يف فاحشة الزنا

واجلالبة ، املوجبة لغضب اهلل تعاىل وغريته، يعترب الزنا من كبائر الذنوب

وانتهاك حرمة الفرج ، تداء عىل حق اهلل تعاىلملا فيها من االع، للهالك والدمار الشامل

رمً ؛ احلرام  من انتهاك حرمة األموال. اإذ هو يف الرشيعة أعظم ج 
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مة بني ذكر وأنثىومع كو   يستويان فيها أمام الرشيعة ، ن الزنا عالقة جنسية حمر 

من  فإن الفتيات املنحرفات ألصق هبذه اجلريمة اخللقية ،يف مبدأ امل ؤاخذة واملحاسبة

 اخاًص  اوهلذا ي عد وصف البغاء وصفً ، فيها من الذكور اوأكثر تورطً ، غريها من اجلرائم

ة الفاجرة  .باملرأ

وقد الحظ الباحثون أن العوامل التي تدفع الفتاة للوقوع يف فاحشة الزنا 

 إىل ثالثة أنواع من العوامل: ابأنواعها وأساليبها املختلفة ترجع غالبً 

من ، من حيث تفريط املجتمع يف املبادئ والقيم األخالقية عوامل اجتامعية: -1

وتعطيل ، خالل إشاعة الفواحش والتحريض عليها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة

ئ املنحرفني عىل الوقوع يف الفواحش، حدود اهلل تعاىل إىل جانب ضعف مهمة ، مما جيرِّ

ن يردعهم عن املجتمع م   فال جيد املنحرفون يف، األمر باملعروف والنهي عن املنكر

م باآلداب ، أو عىل األقل ينصحهم برتك اخلطأ، الوقوع يف االنحرافات وااللتزا

 واألحكام الرشعية.

لدية، من حيث حتل ل الروابط العائلية عوامل أرسية: -2 ، وكثرة املنازعات الوا

مع فقدان  ،والقسوة األبوية املفرطة، وسوء الرتبية بضياع القيم الدينية واألخالقية

إىل جانب ظروف األرسة االقتصادية ، الرقابة األرسية الواعية عىل سلوك الفتيات

وهتا ، امل ختل ة إىل االتار بجسدها يف  - يف بعض األحيان -التي ت ل جئ الفتاة بقس 

إذ ال تستطيع األرسة ، وتدفعها داخل األرسة لالحتكاك اجلسدي بمحارمها، املجتمع

ومبدأ التفريق بني البالغني يف ، كان: أن تطبِّق آداب االستئذانالفقرية لضيق امل

 عن تطبيقها هذا األدب اإلسالمي مع األطفال املقاربني للبلوغ. فضاًل ، املضاجع

ورغبتها يف االستقالل ، من حيث طبيعة الفتاة العدوانيةعوامل شخصية:  -3

كها باجلنس اآلخر عىل واالطمئنان من خالل احتكا، وبلوغ حدِّ الرشد، عن األرسة

وافتقارها إىل ، مع اشتداد جوعها العاطفي، وقدرهتا عىل احلمل، كامل نموها األنثوي

واحلقد عىل ، إىل جانب إخفاق احلياة الزوجية، ورغبتها يف االستمتاع الشهواين، احلب
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، وشعور بعضهن باالحتقار االجتامعي، وضعف مستوى اإلدراك العقيل، عنرص الرجال

 .بة يف مزيد من الكامليات املاديةوالرغ

ال  ،ورضورة إشباعها، إن هذه العوامل املتعددة رغم أمهية بعضها وخطورته

فإن اإلسالم ال ؛ لوقوع الفتاة يف مهاوي الفاحشة والرذيلة اكافيً  ايمكن أن تكون عذرً 

يز للفتاة املسلمة  ن بإرادهتا رجاًل  - حتت أي ظرف -جي  كِّ تمتع هبا يس، من نفسها أن مت 

لب عىل أمرها، بغري حق وهي قادرة عىل دفعه  .افال تستطيع شيئً ، إال أن ت غ 

، م عىل املجتمع واألرسة أن يقوم كل  بواجبه تاه الفتاةوالواجب الرشعي حيتِّ 

ويف ، وحيفظها من االنحراف ضمن احلدود الرشعية، ويسد حاجاهتا، بام حيقق رغباهتا

رشعي عىل الفتاة أن تلتزم بام أوجبه اهلل عليها من املحافظة اجلانب اآلخر فإن الواجب ال

سواء قام املجتمع ، وأن تاهد يف هذا السبيل مستعينة باهلل، عىل نفسها وعرضها

ال ، فإن تقصري املجتمع أو األرسة يف واجباهتام، أم مل يقوما، واألرسة بواجباهتام تاهها

 ها قدر استطاعتها.ي عفي الفتاة من القيام بواجبها تاه نفس

 :محاية الفتاة من ورطة الشذوذ اجلنيس

ومسالك التدين هي العالج الناجح ملثل هذه ، أن الدين احلق اقد ثبت يقينً ل

جذور معضلة الشذوذ ف؛ إذا مل يكن هناك خلل يف أصل اخللقة، الشذوذات السلوكية

أكثر من رجوعها إىل أي اجلنيس عند الفتيات ترجع يف أصل األمر إىل البيئة االجتامعية 

 .سبب آخر

، ومبدأ ذلك حني تتوجه الفتاة يف فورة نموها اجلنيس باإلعجاب املفرط

 - بصورة عفوية -تتخذه ، املمتزج بالعاطفة اهلائمة نحو شخص من نفس اجلنس

يف نفس الوقت الذي حتاول فيه إخفاء ميوهلا الطبيعية نحو اجلنس ، هلا اجنسيً  اموضوعً 

حالت بينها وبني االقرتان بأحدهم بصورة مرشوعة الظروف االجتامعية اآلخر الذي 

وكل ما يتعلق هبم بصورة ، ر النفور من جنس الذكور عامةفت ظ ه   .واالقتصادية القاهرة

بل باحلب الفياض ، خاصة ق  تألِّقة  - مندفعة بعواطفها ورغباهتا الغريزية -وت  نحو زميلة م 

ما مل تتعمق ، وتبقى العالقة بينهام إىل هذا احلد طبيعية، زمهاأو معلمة بارعة ت ال، ت صادقها
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وكشف العورات ، والتالمس البدين، الصالت بينهام إىل حد االلتصاق اجلسدي

اد  ، وتناوهلا ، (1) واألخرى باملازوشية السلبية، ة العدوانيةي  فتتلبس حينئذ إحداهن بالس 

 الفتاة هلويتها اجلنسية.وعندها تكون بداية االنحراف األكرب بفقدان 

يتناوهلا من  إن نظام اإلسالم الرتبوي عند معاجلته مثل هذه االنحرافات اخللقية

ويبني مكاهنا ما يتالءم مع ، فيقطع جذورها من أساسها، مبادئ أصوهلا االنحرافية

لكه، أهداف منهجه بالتفريق املطلق بني املراهقات يف  ر ابتداءً ومن هنا أم  ، وطهارة مس 

وغض البرص ، وأمرهن بسرت العورات، وهنى عن املبارشة بينهن باألجساد، املضاجع

تلذذ به وإن مل يكن عورة  .عام ي 

حتى تندفع ؛ الزواج املبكر كأوسع ما يكون - إىل جانب هذه الضوابط -وأباح 

فإن العالقة ؛ شحنتا الفتاة النفسية واجلنسية الناميتان نحو اجلنس اآلخر بصورة مرشوعة

 .ك الزواج وبني شذوذ الفتيات اجلنيسقوية بني تر  

 :رضورة تطهري املجتمع من أسباب الفتنة اجلنسية

إن منهج الرتبية اإلسالمية يف تعامله مع اإلنسان ال يكتفي بمجرد حتريم 

في طالب ، بل جي تث  من أول األمر األسباب املؤدية إليه؛ السلوك اخللقي املنحرف

نية، ري مؤسساته كلها من أسباب الفتنة اجلنسيةاملجتمع ابتداء بتطه ؛ ومثرياهتا الشهوا

فر لألفراد املناخ الصحي املالئم لنمو وازدهار سلوكهم  -بصورة عامة  - حتى يتوا

إال من  -خاصة يف هذا العرص -وهذا ال يتحقق عىل الوجه الصحيح ، اخللقي السوي

 خالل ثالث وسائل رئيسة عىل النحو اآليت:

                                                           

ن م   تعذيب جسدي أو معاناة أو اللذة اجلنسية التي يتم الوصول إليها عن طريق إحلاق أذى ة:ي  (  الساد  1)

 .ل طرف عىل طرف آخر مرتبطني بعالقةب  ق  

 .احلصول عىل املتعة عند تلقي التعذيب اجلسدي أو النفيس :أواملاسوشيةشية املازو
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 ة األوىل: تطهري وسائل اإلعالم من أسباب الفتنة اجلنسية: الوسيل

، واملسموعة، عبها الثالث: املرئيةوذلك من خالل كفِّ وسائل اإلعالم بش  

اهد من صور اإلغراء اجلنيس املثري ء الفتيات بام تعرضه عرب امل ش  ، واملقروءة عن استهوا

وما تنرشه عرب ، ك للطباعوما تبثه عرب األثري من السامع الفاحش الصاخب املحر

 .املطبوعات من األدب اإلباحي املكشوف

عيها افإذا كان املجتمع صادقً  ة التي يد  بالقوانني  اوملتزمً ، يف حرصه عىل العف 

األخالقية التي يتنادى هبا فكيف يفرس تنازله الشائن عن هذه القيم األخالقية بإباحة 

، وعرب املجالت املصورة، ر الرقصعرض أجساد الفتيات عارية يف األفالم ودو

واإلعالنات التجارية؟ ثم بعد ذلك يرتك الفتاة الشابة يف خضم هذا الزخم اإلعالمي 

 ومع ذلك ،فتشاهد وتستمع وتقرأ  ،الفاحش املثري لتحل  هذه املعضلة االجتامعية بنفسها

التناقض  وهذا من أشد أنواع، تبقى ضمن حدود اآلداب واألخالق االجتامعية املرعية

ه أضعف العقول.، الذي ترفضه أبسط مبادئ الرتبية، االجتامعي  ومتج 

 الوسيلة الثانية: تطهري املعرفة العلمية والثقافية من أسباب الفتنة اجلنسية: 

بحيث تنسجم املعرفة الرتبوية بكل فعالياهتا الفكرية والسلوكية مع منهج 

أو ، هج الرتبية ما خيالف مبادئ اإلسالمفال جيد املربون يف منا، الرتبية اإلسالمية

 يتعارض مع أسلوبه يف معاجلة مشكالت الشباب األخالقية والسلوكية. 

 الوسيلة الثالثة: تطهري املرافق العامة من أسباب الفتنة اجلنسية: 

اجلادة منها ، بحيث ال تد الفتاة يف احلياة االجتامعية العامة ومناشطها املختلفة

ضها والرتفيهية: م رِّ ، أو ي ثري غريزهتا، عىل ارتكاب الفواحش -بصورة من الصور -ا حي 

، لإلثارة اجلنسية أداةً  ،أو صوهتا من خالل تربجها واختالطها، أو جيعل من بدهنا

ت بع .واالستمتاع الباطل  اباتوإلزام الش، فإن املباعدة بني أنفاس الذكور واإلناث دين  ي 

 - ع عىل سرتهم  ج  عن امل   فضاًل  - جواز كشفه من أبداهنن من النساء بام وقع اخلالف يف

تذى فقد أثبتت التجربة الواقعية والتارخيية أن ؛ ومسؤولية يقوم هبا السلطان، حق  حي 
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والتي يقل  فيها االحتكاك بني ، املجتمعات التي تلتزم فيها النساء احلجاب الكامل

 فات السلوك اجلنيس بأنواعها املختلفة.أهنا جمتمعات سليمة من مظاهر وانحرا  ،اجلنسني

وألزم هبا مؤسساته املختلفة ، إن هذه الوسائل الثالث إذا راعاها املجتمع

رأ عن مثل هذا املجتمع أسباب الفتنة اجلنسية افغالبً  وتبقى قضية اجلنس يف ، ما ت د 

تؤدي دورها يف التناسل والتكاثر دون ، ضمن نطاق األرسة، حدودها الزوجية

د املجتمع عن حدودهم الطبيعية.، رافات خلقيةانح رج أفرا  أو معاناة اجتامعية خت 

 :جريمة اجلنس عرب اهلاتف

، حيصل انتهاك عرض الفتاة بالكالم الفاحش من خالل الشتائم والقذف

م ي عد  ، ونحومها من قبيح القول من أوسع أبواب انتهاك العرض  وهذا النوع من اإلجرا

وت قلق ، يمكن أن ت زعزع أركان املجتمع، واحدة يف هذا الشأنإذ إن كلمة ، وأخطرها

وهلذا كان تعامل نظام اإلسالم مع املتورطني يف مثل هذه احلاالت ؛ طوياًل  اأهله زمنً 

 حتى وإن كان مع بنت مل تبلغ احل ل م.، للحد منها اوعنيفً  اصارمً 

ز اهلاتف كوسيلة وظهور جها، ومع طبيعة التطور يف احلياة االجتامعية املعارصة

واجلدران ، حتمل يف طبيعتها التقنية قدرة النفاذ عرب احلواجز واألحجبة، اتصال فائقة

رات يف بواطن احل ج  ، لتخرتق حرمات البيوت املصونة، والستور د  ر يف وتصل إىل امل خ 

اذة هلذا اجلهاز جاء؛ غري ريبة أو استهجان أرسي رتقة الن ف  ت فإن هذه الطبيعة امل خ 

تلسة اخلائنة فقة مع طبيعة املجرم امل خ  حيث يصل من خالل الكالم واالستمتاع ، متوا

إىل حد اللذة  االذي يصل به أحيانً ، عرب اجلهاز إىل مبتغاه اجلنيس من الزنا املجازي

 .الكربى باإلنزال

ىل مسامع الفتاة من عبارات إن املعضلة ال تكمن فيام يصدر عن املجرم إ

واالضطراب السلوكي ، املشكلة الكربى تكمن يف االختالل الشخيصوإنام ، الفحش

؛ الذي يمكن أن ختلفه مثل هذه املكاملات اهلاتفية املثرية عىل مشاعر الفتاة وعواطفها

إذ للكلمة ؛ وأعظم أبواب اإلثارة اجلنسية يف طبيعتها، أوسع فإن باب السامع عند األنثى



  د
  

96 

الذي قد يصل هبا ، نشاط الفتاة االنفعايل املسموعة أثرها الفسيولوجي اخلاص عىل

نت الفاجر من أذهنا، إىل حدِّ النشوة اجلنسية اأحيانً  رتسلت فمك   .إن هي اس 

 إن حصول االستمتاع اجلنيس عرب اهلاتف عند بعض الفتيات الساقطات أمر  و

 ثم، معلوم معروف ثم إن وقوع بعضهن يف عالقات حبٍّ عن طريقه أمر  ا، ثابت ميدانيً 

أمر واقع  اإن انتهاء كثري من العالقات اهلاتفية بني اجلنسني بوقوع الفاحشة هو أيًض 

 وقائم.

الربط بني اهلاتف  هو ولعل أخطر ما تتوجب به عبقرية تقنية االتصاالت احلديثة

عرب الشبكات  اكام تم أيًض ، حيث تم ذلك يف اهلاتف النقال، والكامريا يف جهاز واحد

إىل إمكانية الربط التقني بني اهلاتف اجلوال والشبكة  إضافةً ، يةالعنكبوتية العامل

فليست أكثر من حلظة خيانة ي دار فيها مفتاح اهلاتف املتنقل ليصبح ، العنكبوتية

فال يستطيع أن يرد  عن ، ثقافية للمستهلكني الشخص الغافل بصورته وانفعاالته مادةً 

وللمتأمل أن ، ما تناثر من شخصه عرب األثري أن يمحو اوال يستطيع أيًض ، نفسه املتطفلني

ر، رات يف البيوتيتخيل حني تكون الفريسة من املخد   مما ، املحجوبات باجلالبيب واخل م 

 .وخطرها احلقيقي، ي عطي القضية حجمها الفعيل

، وهذه النقلة املتطورة يف ميدان االتصاالت من شأهنا إحداث هزة يف املجتمع

وحيتاج معها الناس إىل تعريف جديد ملفهوم ، م االجتامعية والثقافيةتتغري معها املفاهي

أن ينفرد بيشء من  - كان اأيً  -حني مل يعد للشخص ، اخلصوصية الشخصية

نتهم هذه التقنية اخلطرية من إشباع ، خصوصياته دون تدخل اآلخرين وفضوهلم حني مك 

بعض األوساط االجتامعية  يف احتى إنه مل يعد غريبً ، رغباهتم عىل حساب اآلخرين

ويقوم عىل مداخل ، املحافظة أن حيرض بعض النساء احلفالت النسائية وهن حمجبات

 عن أجهزة االتصال املزودة بالكامريات. اقاعات احلفالت من يفتش الداخالت بحثً 

والوصول ، إن املشكلة ال تكمن يف جمرد التطور التقني لوسائل االتصال اهلاتفية

وإنام تكمن يف توفريها بأسعار زهيدة يف أيدي املستهلكني من ، قنية العاليةإىل هذه الت

ممن تنقصهم ، بحيث تكثر نسبة العابثني املستخدمني هلا، مجيع فئات املجتمع وطبقاته
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 . مما قد هيدد املجتمع يف أخالقه وآدابه، واألخالق الفاضلة، الرتبية الصاحلة

يف أسلوب استخدام اهلاتف بني الرجال  - ايً يكاد يكون عامل - اهناك اختالفً  إن

تستخدمه ، لقضاء حاجاته - يف الغالب -ففي الوقت الذي يستخدمه الرجل ، والنساء

مما جيعلها أكثر عرضة لالنتهاك عرب هذه الوسيلة سواء كان ذلك ، املرأة كوسيلة للرتفيه

 عنها. أو رغاًم ، برضاها

ع من االنتهاك عن نفسها حني ال تستطيع إن وسيلة الفتاة الوحيدة لرد هذا النو

م باحلجاب الرشعي خارج املنزل لتحفظ  أن تستغني عن هذه الوسائل هو االلتزا

فإن ، حتى ولو بالشتيمة، مع عدم االستجابة بالكلية للطرف اآلخر عرب اهلاتف، صورهتا

صورة بل عليها أن تقطع املكاملات اهلاتفية من هذا النوع ب، الفاسق يستمتع بذلك

 .مبارشة

تجبً  ا، فإن الصوت كالوجه يتأثر باالنفعاالت املختلفة عند املتكلم وإن كان حم 

فتقف من املكاملة ، فتدرك الفتاة الواعية ألول وهلة من نربات الصوت ماذا ي ريد املتكلم

عى رغبته يف خطبتها، املوقف املناسب فإن طريق ، وال تتهاون يف ذلك حتى وإن اد 

مع ، ولكبار السن من النساء، ولو أوكل رد  املكاملات املنزلية للرجال، ماخلطبة معلو

 ىل  احلدِّ من استخدام الفتيات للهاتف اجلوال والسيام ذي الكامريا لكان هو األو  

بقدر ، مع اإلبقاء عىل مبدأ مرشوعية التحدث من وراء حجاب، ء الفسادر  واألكمل لد  

 .ن ذلك يف غري ريبة أو خيانةاحلاجة بني الرجال والنساء إذا كا
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بل يكتسبونه مما ، هم ال يكتسبون سلوكهم من فراغف، إن أبناءنا هم نبات أيدينا

وإن كان الواقع يقول إهنم ، من أسلوب تفاعلنا معهم أو مع اآلخرين، يرونه منا نحن

ها خارج املنزل يكتسبون اآلن كثرًيا من مفاهيمهم مما يلقونه يف أوساط كثرية بعض

إال  ،أو وسائل إعالمية ،وبعضها قد يكون داخل املسجد من جرية ،باملدرسة والنوادي

لدين عن تربية األبناء حتى إذا نفضنا أيدهيام من تربية  ،أن األصل هو مسؤولية الوا

وال ، هؤالء األبناء قوة ال ختضع لتالعب املغرضني أن يكون رجونا اهلل أبنائهام 

ء ال  سفهاء. ألهوا

إهنم أبناؤنا ونبتة أيدينا فلنعرف إذن كيف نريب هذه النبتة؟! وكيف نسقيها بامء 

رتبية األبناء عمل ف احلب واملودة؟ وكيف نحيطها بسياج من الرتبية والقيم واملبادئ؟!

 .وحرّي أن ُتبذل فيه األوقات واألموال والطاقات، عظيم

 ّل االرتقاء بأنفسنا وُأمتنا وال نك  ويتعني علينا اليوم بصدق أن نبحث يف سبيل 

، لتحقيق تربية صحيحة سليمة إن علينا السعي  ، لنعيد ألمتنا جمدها وعزها ّل وال نم  

م تلك األُطروحات منسجمة مع قيمنا العميقة وعقيدتنا الراسخة الفريدة يف ِخض  

ا كام سادت يف واالنفتاح العاملي بثقافته الغربية املادية. وهبذا تسود أمُتن، اإلعالمية

 .  القرون املاضية حني متسكت بكتاب اهلل وُسنة رسول اهلل 

وما علينا إال أن ، والبد أن نتذكر أننا أمة موعودة وموسومة باخلري من رهبا

نا م  قد  ت  ولو أن كل شخص من املسلمني عمل ما يستطيع ل  ، نعمل ما نستطيعه نا وُسد 

ُينا بكيفية تربية أبنائنا يف مجيع األمم. فعلينا أن نقرأ ونسمع ون طبق ونتطور ويزداد وع 

 فعلينا أن نواجه التحديات ونرتقي بفكرنا وثقافتنا. ؛مثل هذا الزمان
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 ألهنا سبب يف دخول اجلنة والنجاة من النار بإذن اهلل . 

 .ة يف احلياة الدنيا  ألهنا عبادٌة عظيمٌة وُمتعة ولذ 

 بون بذلك بل إنه فرُض ألهنا عمٌل با ألسباب املرشوعة ونحن مطال 

ٍ عىل ولي    هم.عني 

 .ألن األُمة حتتاج إىل شباهبا 

 .ألننا بحاجة إىل أبنائنا يف الدنيا واآلخرة 

 .ألن الولد الصالح هو واحد مما يبقى لإلنسان بعد املوت 

 .ألن أطفال اليوم هم رجاُل الغد 

 لرتبية األثُر األكرب يف ثباِت الفطرة ألن األبناء ُيولدون عىل الفطرة؛ ول

 أو فساِدها.

 .ألن األبناء حيتاجون للرتبية الصحيِحة يف بداية حياهتم 

  وصية األوالد بآبائهم.لألن وصيّة اهلل لآلباء بأوالدهم سابقٌة 

  ب اهلل اآلباء عليها.ألهنا مسؤوليٌة حُياِس 

 لتهاوُن يف ألن أغلب املشكالت يف مراحل العمر املتقدمة سبُبها ا

غر.  الرتبية يف الص 

 .ألن األوالد زينُة احلياة الدنيا 

 .ألن تربية األبناء بركٌة لوالدهيم وجمتمعاهتم 

  ألن من حق األبناء عىل اآلباء أن يعيشوا حياًة طيبًة، والرتبيُة السليمة

 . سبٌب يف ذلك بإذن اهلل

   يحة.بون بمواجهة التحديات برتبيٍة ُمتوازنٍة صحألننا مطال 
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 .تربيٌة عمليٌة وليست نظريًة فهي حقيقة واقعية 

  ُترسخ يف الطفل اخلوف من اهلل تعاىل، واالستعانة به يف قضاء

 احلاجات ومواجهة األحداث.

  
ِ
تقوُم عىل اإليامن باهلل تعاىل وُمراقبته واإليامن باليوم اآلخر واالقتداء

 .بالنبي 

  للطفل يف كل يشء فهو يتفاعل مع قدوٍة  قدوةً  جتعل رسول اهلل

 واحدة وشخص واحد.

  ُتنمي يف الطفل العقيدة الصحيحة السليمة التي تتحطم معها كلُّ شبهٍة

 وكلُّ شهوٍة.

  تقوم عىل احلق والصدق ودعوة اآلخرين إىل الكتاب والسنة وما

 يرتتب عليها يف الدنيا واآلخرة.

 يفتهام، وحتثُّهام عىل تنشئة تقوم عىل استشعار األبوين دورمها ووظ

 ورعاية الطفل.

  تقوم عىل التهذيب اجلنيس  للطفل واملحافظة عليه من الوقوع يف

 الفاحشة، وختتلف عن أي تربية أخرى.

  تنشئ الطفل نشأًة متوازنة ُتلبي حاجات الروح واجلسد والعقل

 والقلب.

 ره وحتى تبدأ بتدريب الطفل عىل التكاليف الرشعية يف السابعة من عم

 سن البلوغ.

  تنظُر إىل أن  كل ما ُيقدم من خري للطفل عىل أنه عبادة ُيثاب عليها

 الكبار، وذلك فضُل اهلل يؤتيه من يشاء.



 101 تربية األوالد قواعد وأصول

  سل وقصص ُتنمي اخليال عند األطفال بحقائق موجودة كأخبار الرُّ

 القرآن وأوصاف اجلنة والنار.

 .ُتنمي يف الطفل بر  الوالدين وطاعتهام 

 ملسؤولية بني األب واألم جتاه تربية األوالد.ُتوزع ا 
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وتكون عىل ، وتستمر مدى احلياة، تبدأ حقوق الولد عىل أبويه قبل الزواج

 : وهذا موجز ألمهها، أشدها خالل الطفولة ثم املراهقة

 . السعي للزواج من امرأة صاحلة ذات دين -1

 . لتوفري البيئة الصاحلة لألوالد، هاالسكن يف بيئة ملتزمة بدين -2

 . والدعاء باملأثور، اتباع السنة يف املعارشة الزوجية -3

 .(2)له العقيقةإعداد و، (1)كيحنكالت، اتباع السنة يف استقبال املولود -4

 . الولد واستقبال البنت بنفس الفرحة التي يستقبل هبا، عدم تسخط البنات -5

 . كام ورد يف السنة املطهرة، أنثى كان أو ا ذكرً ا، حسنً  له اساًم  أن يتخري -6

 .ن من سنن الفطرةاواخلت، أن خيتنه -7

ملا للبنها من ، وأفضل مرضعة للطفل أمه، له مرضعة صاحلة أن خيتار -8

 . كام أن للرضاعة من األم أثر طيب يف النمو النفيس والعاطفي للطفل، توافق مع الطفل

وال ، اصة خالل مرحلتي املهد والطفولة املبكرةخ، أن ترعاه أمه وحتضنه -9

                                                           

ن ك الصبي  (1) نِيك أ ن متضغ التمر ثم تدُلكه بح  احل ن ُك من اإلنسان والدابة باطن أ عىل الفم من داخل، والت ح 

عىل استحباب حتنيك املولود عند والدته بتمر، فإن تعذر فام يف معناه وقريب  مجهور أهل العلمو داخل فمه.

ع ثم يفتح فم املولود ويضعها فيه ليدخل ل  بت  ى تصري مائعة بحيث تُ منه من احللو، فيمضغ املحن ك التمر حت

 يشء منها جوفه.

 ؟التأذين يف أذن املولودهل يرشع  (2)

األحاديث الواردة بشأن األذان واإلقامة يف أذن الوليد ال ختلو أسانيدها من ضعف، وخاصة ما ورد منها 

احلديث عن حتسني  الشيخ األلباين  وقد تراجععف، ، فإهنا يف غاية الضىبشأن اإلقامة يف األذن اليرس

احلديث الوارد يف األذان » وقال الشيخ سليامن بن نارص العلوان:. ص عىل سنية األذان يف أذن املولودالذي ينُ 

يف ُأذن املولود ال يثبت ... وال يصح يف الباب يشء؛ فيصبح األذان يف أذن املولود غري مستحب. واألحكام 

 .«ال تقوم إال عىل أدلة صحيحة وأخبار ثابتة -من واجبات ومندوبات وحمرمات ومكروهات  -الرشعية 
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ض عند الطفل فاألم ال تعو  ، خملصات يف عملهن نّ ترتكه للخادمات أو املربيات مهام كُ 

 . بالدنيا كلها

لدين أن يعلام طفلهام كتاب اهلل  -10 ثم ما يلزمه ، قبل كل يشء وعىل الوا

 . ياثم يعلامنه صنعة من علوم الدن، من العلوم يف دينه

 ا. ونفسيً  اإعداده جسديً  -11

 .من الكسب احلاللا، يرزقه إال طيبً  أال -12

ويواظب عىل هذا ، أن يعلمه الصالة ويدربه عليها يف سن السابعة -13

، وسامع الدروس، ويصحبه إىل املساجد للصالة، التدريب والتعليم حتى ترسخ عنده

 . واملواعظ من العلامء

 . ويراعي الفصول وطول اليوم، منذ السابعةأن يدربه عىل الصوم  -14

ويتبع كافة السبل الرتبوية من ، أن يدرب بناته عىل احلجاب منذ السابعة -15

 . ترغيب وترهيب وتشويق وتعزيز هلذا السلوك اإلسالمي عندها

لدان قدوة حسنة ألطفاهلم داخل البيت وخارجه -16 فاألطفال ، أن يكون الوا

 . أفعال والدهيم أضعاف ما يتعلمونه من أقواهلميتعلمون من اقتدائهم ب

، بالقول والعمل، أن يعلامه آداب االستئذان وسائر اآلداب االجتامعية -17

 . والتلقني والقدوة

 . له الرفقة الصاحلة أن يوفر -18

، كالدراسة وتعليمه مهنة نافعة له يف دينه ودنياه، أن يعده للحياة العملية -19

 . يط مستقبله النافعأن يسهر عىل ختطو

إن  ويقدم له ما حيتاجه وأن يساعده بعد الرشد، أن يعوله حتى سن الرشد -20

لد غنيً  ا كان الولد فقريً   ا. والوا

لدان بني أوالدهم -21 ويساوون بينهم يف احلب والعطف ، أن يعدل الوا

للرجل أكثر أو أبناء الزوجات إذا كان ، وخاصة بني الذكور واإلناث، واملعاملة املالية
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 . من زوجة

وأن يبحثا البنتهام عن ، أن يبحثا لولدمها عن الزوجة الصاحلة ذات الدين -22

 كانا أغنياءن إ - وينفقا عىل ولدمها أو بنتهام من ماهلام اخلاص، الزوج الصالح ذي الدين

 . من أجل زواجهام وبناء األرسة املسلمة -

لدان أوالدهم بعد الزواج -23 أن و، إىل سعادة الدنيا واآلخرة أن يرشد الوا

لدان أوالدهم وبناهتم يف بيوهتم اجلديدة وأن ال تضعف رابطة األبوة بعد ، يزور الوا

 . زواج األوالد
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والبد فيها من  ويثاب عىل إحسانه فيها.، إن الرتبية عبادة يؤجر عليها العبد -1

، فال يتعب املسلم يف الرتبية ليقال عنه إنه أحسن فيها، ىلإخالص النية وجتريدها هلل تعا

: أو ليقال، أو ليشار إليه بالبنان بأنه قد بذل الغاية يف البحث عن سبل اهلداية ألهل بيته

  بارع! وتربوي ناجح! ب  ر  يا له من مُ 

وأكمل ، فخري اهلدي هديه، والبد من املوافقة واملتابعة لرسول اهلل 

يف تربيته ألهل بيته أمر الزم ال  فاملتابعة له  وأبلغ املسالك سنته.، الطرق طريقته

وال بأس من االستفادة ، ونتائجه عاجلة، وثمراته حاصلة، خيار فيه وال مرصف عنه

 .من أساليب الرتبية احلديثة بام يوافق ما كان عليه وما جاء به 

فهي شاقة ال راحة ، بيةاحتساب األجر عىل اهلل تعاىل فيام يبذل يف هذه الرت -2

وليس للعامل من عمله إال ما  ومكلفة ال شحاحة فيها.، وطويلة ال انتهاء هلا، معها

بةالنفقة ما بُ  بُّ وأح  ، ما كان عىل األهل اهلمّ  فأكرمُ  احتسب. وأفضل ، ذلت عىل القرا

 اجلهود ما عملت مع ثمرات القلوب.

، ليست يف يدك -ه والثبات عليهبمعنى خلق اإليامن والتوفيق ل -إن اهلداية -3

وإنام ، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وإنام بيد من هيدي من يشاء بفضله ورمحته

 فال تقرص فيها أو تغفل عنها.، رشاد والنصح والتوجيهعليك هداية الداللة واإل

وال متلكها لغريك ، وال طواًل  ال متلك لنفسك حواًل  أنت عبد فقري مسكني! -4

 ض  ففو  ، وال تثق بغري ربك، وال تركن لقدرتك، فال تعتمد عىل نفسك !ىل  من باب أو  

والتذلل ، واللجوء إليه، ر من دعائه ورجائهثِ وأك   واستعن به.، عليه ل  وتوك  ، أمرك إليه

 يف كل األحوال - بل أنت .«وجهودي ونباهتي، بذكائي ومعرفتي: »وال تقل بني يديه.

 وال مهرب لك منه. ، ال غنى لك عنه، فقري إليه -

، أو يامري جمادل يف أمهية القدوة الصاحلة يف كل ميدان، ال يشك عاقل -5

، فإن قدرت عليها فأنت عىل غريها أقدر وعىل سواها أمكن، فنفسك ميدانك األول

فإهنم يوم يسمعون منك ، لك ن هم تبعٌ وم  ، يصلح اهلل لك رعيتك، فابدأ هبا فأصلحها
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ويصبح الدين عندهم شعارات ، ويعظم الزلل، يقع اخللل، ما يناقض ما صدر عنك

 ع.عهم وق  وال يف واقِ ، وكلامت جوفاء ليس هلا يف حياهتم أثر، براقة

والرفق نعمة عظيمة تؤثر يف ، دون وجعولكن  ،يقطع اللني كالسكني -6

  النفوس الكريمة ما ال تؤثر القسوة والغلظة!

فبيت ، س يف الرتبية قضايا مهمةنف  وطول ال، وعدم االستعجال، سعة البال -7

يصبح ، وصفات تطبعت هبا النفوس ألعوام مديدة، عشعش املنكر فيه لسنوات عديدة

والبدء ، فال بد من التدرج يف التغيري من العسري أن تزول مجلة واحدة يف يوم وليلة.

ن م  و، فطريق األلف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وعدم استعجال النتائج، باألهم فاملهم

 فتح له!ومن أدام قرع الباب يوشك أن يُ ، سار عىل الدرب وصل

رشعي ومصلحة  إال ملسوغ، ال تتأخر يف الرتبية أو تؤجلها عن حينها -8

 وتفيق عىل معامل الطريق.، من أول يوم تبرص فيه احلقيقة ىرب  متحققة؛ فالنفس تُ 

. واألبناء من أول يوم والزوجة تبدأ تربيتها مع أول خطوة ختطوها يف بيتها اجلديد

فاالبن الرضيع الذي تعود عىل  ال تعجب! لون فيه صارخني من بطون أمهاهتم.يسته

فال حيسن بعد ذلك إال ، ينطبع هذا يف ذهنه ويستقر يف نفسه، البكاء ليحصل عىل رغبته

 العويل والبكاء!

م وصدهم عن احلق والثبات عليه بام جيلب هل، احلذر من فتنتهم يف دينهم -9

فهم من مجلة البرش ، من أسباب الضالل واالنحراف فيام يقرؤون ويسمعون ويبرصون

وأمر الرتبية يستلزم التخلية ، ويتأثرون ويؤثرون، يشعرون وحيسون، داد اخللقن عِ ومِ 

، ثم التأثري والوضع. ولكي تزرع األرض البور، ويتطلب التطهري والنزع، ثم التحلية

ا بام جتني نفًس  ب  وطِ ، ثم ازرع فيها ما تشاء، ع عنها املهلكاتوامن، ها من اآلفاتر  طه  

 يوم احلصاد.

وال تقرهم عىل ، وال ترض هلم بمعصية، ال تسكت عليهم يف منكر -10

وهي أول  -محايتهم من أنفسهم؛ ومستلزمات مودهتم، فمن مقتضيات حمبتهم، خطيئة

ويريدون أن ، يدون هلمويك، ومحايتهم من أعدائهم الذين يرتبصون هبم -أعدائهم

 فيه ربك؟! عص  فكيف ترىض أن يُ ، وبيتك مملكتك يستأصلوا شأفتهم.
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ولكن كلام زاد اليشء عن حده انقلب ، واالهتامم مرغوب، اجلد مطلوب -11

كل هذه ، غ فيهواحلرص املبال  ، والقوة يف غري حينها، فالتشدد يف غري موضعه، إىل ضده

 وتكسب النفرة والبعاد.، فهي تولد التمرد والعناد؛ فوساألمور هلا آثار سلبية يف الن

فكل الناس ، ج اإلنسان من أزمة الوسوسةرِ فالواقعية خُت ؛ لكل يشء قدراجعل اهلل قد و

 ؟!ومربأ من اخللل بعد النبي املعصوم ، ومن أين لنا بمعصوم من الزلل، خطاء

عند حدوث والتوبيخ ، ونجيد التبكيت، نحن نحسن اللوم والتقريع -12

نتقن احلساب  عىل املحسنني! - باحلسنى – ولكننا ال نحسن الثناء .األخطاء أو اخلطايا

حقيقة  يف التحفيز! ءونيسوربام نفشل يف اجلزاء والثواب! نجيد التعجيز ، والعقاب

، الهم ما يستحقونو  فأ  ، مؤملة يشهد الواقع هبا إال عند من عرف ألهل الفضل فضلهم

 وينمي مواهبهم.، ويزكي عزائمهم، هب مشاعرهملوأعطاهم ما يُ 

فز ينبغي أن يتداركه من  -13 ئز واحلوا وثمة خلل آخر يف موضوع اجلوا

ملتاع زائل ، مادية دنيوية -يف الغالب -عىل قلتهم! وهو أن جوائزهم -هيتمون هبا

ئز، وعرض من الدنيا قليل مع األصل  -وال بأس هبا -ولكن أين من يعطيهم هذه اجلوا

ويلفت أنظارهم ويستحث ، ألصيل وهو تذكريهم باألجور األخروية يوم القيامةا

 م  اهتاممهم إىل ما أعد اهلل من أجور كريمة وحسنات عظيمة ملن أصلح نفسه وقو  

 وعمل خريا يسعد به يف الدار اآلخرة.، ولزم الصالح، عوجه
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 التربية: التوازن في

 ،تشمل اجلسد والعقل والروح ،ازنةالرتبية اإلسالمية تربية شاملة ومتوإن 

خلق اإلنسان بجوانب كثرية متنوعة )جسم، وعقل، ومشاعر...( وحينئذ   فاهلل

فقً  مع فطرة هذا  افاملنهج الرتبوي الذي يريد أن يرقى هبذا اإلنسان ينبغي أن يكون متوا

 عليه بالفشل ااملرء، وهلذا صار أي ترشيع للبرش من غري املصدر الرشعي حمكومً 

ما ترى ترشيعات البرش وآراءهم تأخذ  اوالبوار؛ ألنه ترشيع صادر من البرش، وغالبً 

ما ختل هبذا التكامل أو هذا التوازن يف شخصية  اعىل حساب جانب آخر، وغالبً  اجانبً 

مع خلق اإلنسان ومع فطرته التي  املرء، إذن! فالتكامل والتوازن هو الذي يتوافق أصاًل 

 فطره اهلل عليها.

: إننا حني نريب الناس عىل اخلضوع وعىل التسليم لكل برضب عىل ذلك مثاًل وأل

 من الناس أن يعطلوا عقوهلم، وأال  كان مصدرها، ونطلب  ااآلراء التي ُتطرح عليهم أيً 

له، وما  فيام ُيقال هلم؛ إننا حينئذ نعطل هذا العقل الذي خلقه اهلل  ايفكروا مطلقً 

لنخبة  ق اهلل ل  كانت أمور الناس تستقيم عىل التقليد خل    إال حلكمة، ولو خلقه اهلل 

دون عقول سائر الناس؛ حتى خيضع بعضهم لبعض ويكونوا تابعني  من الناس عقواًل 

 لغريهم.

فهذا يعني أن ُتربى العقول، وهذا يعني  اأما وقد خلق اهلل العقول للناس مجيعً 

ها داخل الدائرة الرشعية التي ال أن ُيربى الناس عىل أن يستخدموا عقوهلم وحيّكمو

يتعامل مع جانب العقل واملعرفة  اتربوي   اخترجهم عن حدودها. وحني نأخذ منهجً 

وحدها، ويغفل عن جانب الوجدان يف نفس اإلنسان، يعيش يف تناقض حيكم عليه 

بالفشل والبوار، كام هو احلال يف املجتمعات الغربية املعارصة، وُقل  مثل ذلك يف أي 

 نهج يتعامل مع جانب واحد من جوانب اإلنسان.م

توازن  نتيجة لعدم فاجلنون مثاًل ، التوازن والتكامل ُسنة اهلل يف احلياةإن 

، والرصع العضوي من أسباب زيادة الكهرباء يف دماغ القدرات العقلية واحلسية

ء يف اإلنسان، وفقر الدم أو ضعفه حيصل عن عدم توازن كريات الدم احلمراء والبيضا
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الدم، ثم إن زيادة سائل األذن قد يتسبب يف حالة إغامء لدى اإلنسان، كام يتسبب ضغط 

العني أو القلب عىل انعكاسات صعبة خطرية. هذه بعض النتائج التي خيّلفها عدم 

 التوازن يف الكائن البرشي، وهناك عرشات األمثلة األخرى عىل ذلك.

 ريُّ إن تغ  ، ففهي أكثر من أن حتص أما حدوث عدم التوازن يف الكون واحلياة

، وتغري املعادلة املتوازنة يف قاتاًل  ، وقد جتعله سام  اثً نسبة األكسجني يف اهلواء جتعله ملو  

دوران األرض والشمس واألفالك ينتج عنه كثرٌي من األمور أقلها اختالل نظام الليل 

ر عىل اإل نسان واحليوان والنبات والنهار، وتعاقب الفصول، وما يؤدي ذلك من أبرضا

 وعىل احلياة بكاملها.

وما يصنعه بنو اإلنسان من آالت وما ينشئونه من بنايات، فجميعه حمكوٌم 

 بقاعدة التوازن، وأي خلل يف املقادير واملعايري يتسبب بنتائج خطرية ومأساوية.

 عالقة اآلباء باألبناء عىل ينبغي أن تكونالرتبية  يكون هناك توازن يف حتىو

 :ثالث مراحل

 بني الوالدة إىل  عالقة حنان من األب واألم وغالبا ما تكون يف فرتة ما

 سنوات.10سن 

 فيحرص اآلباء عىل أن يكونوا قدوة صاحلة لألبناء : احلنان مع القدوة

سنوات حتى  10مع عدم فقدان العاطفة وتكون يف فرتة ما بني 

 سنة.15

 ةسن 15ما بعد  : احلنان والقدوة والصداقة. 
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 أساليب التربية اإلسالمية: 

 هي كثرية ومتنوعة، ولعل أمهها وأبرزها ما ييل: 

 أسلوب احلوار بطريقة السؤال واجلواب. -1

 الرتبية بالقصص القرآين والنبوي. -2

 الرتبية برضب األمثال. -3

 (.الرتبية بالقدوة )نبينا حممد  -4

 الرتبية باملامرسة والعمل. -5

لعربة واملوعظة، وبينهام فرق فالعربة حالة نفسية توصل اإلنسان الرتبية با -6

إىل معرفة املغزى كاالعتبار بالقصص، وبمخلوقات اهلل ونعمه، وباحلوادث التارخيية، 

واملقصود: أن يصل اإلنسان إىل قناعة فكرية بأمر من أمور العقيدة، وأن خيضع لرشع 

كالنصح وبيان احلق، والتذكري باملوت واملوعظة هي التذكري بام يلني القلب  اهلل.

 واملرض ويوم احلساب.

الرتبية بالرتغيب والرتهيب: فالرتغيب وعد يصحبه حتبيب وإغراء، مقابل  -7

 ك.ر  ل أو ت  ع  ك. والرتهيب وعيد بعقوبة، مقابل فِ ر  ل أو ت  ع  فِ 
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 لتعليم العلم وتعلمه. وهو يعترب من أعظم املؤثرات وحمل  املسجد:  -1

ونعني بذلك الزوج والزوجة، وينبغي أن يكونا عىل دين األرسة املسلمة:  -2

وخلق وأن هيتام باإلنجاب وأن يقيام حدود اهلل يف أرسهتام وأن يكونا عىل معرفة بالرتبية 

 اإلسالمية. ثم االهتامم البالغ بالطفل من الوالدة وحتى املامت.

ى مدرسة يف اإلسالم أهل نيسابور، وانتقلت الفكرة ن  وأول من باملدرسة:  -3

 تلك من خراسان والعراق إىل بالد الشام ومرص، ثم انترشت.

، ووظيفته تزكية النفس، وإمام املربني هو نبينا حممد املريب  املسلم:  -4

 وإبعادها عن الرش، وتعليم املؤمنني.

م رشعه يف تنظاملجتمع:  -5 يم املجتمع، ويكون وسًطا فريجع إىل اهلل وحيك 

 صاحلًا للنيل منه.

 النشاط املدريس.  -6

وهو خطة ترسم فيها أهداف الرتبية ليستفيد املنهج الرتبوي اإلسالمي:  -7

 منها املدرسة واملدرس.
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ل م األول: الرتبية دين وعبادة:   املع 

وحتدوهم  ،ض النفوس القويةإن السعي نحو الكامل نزعة إنسانية تراود بع

والعلو يف األرض. وَفْصُل ما بني الرتبية اإلسالمية والتفوق  ،لتحقيق األجماد الشخصية

وشهامة  ،قوة وعزيمة: والثانية يف أحسن أحواهلا ،وجهاد ونية ،ِدين وقربة: أنَّ األُوىل

ال يرتتب عليها والثانية  ،ورشف الدنيا واآلخرة ،ومروءة. األُوىل يرتتب عليها الثواب

 وهي رشف يف الدنيا دون اآلخرة.  ،ثواب وال عقاب بحد ذاهتا

ل م الثاين: الرتبية تأس    ومتابعة:  املع 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱ:تعاىلقال 
 ،لالستقامة اواضحً  مثااًل  لقد كان َشْخص رسول اهلل  .(21:األحزاب) جم

دُّ إليه األمور عند التنازع. فال بد للمريب رَ وتُ  ،قوال واألفعالُتقّوم به األ ادقيقً  اومعيارً 

والتبرص يف دعوته وتربيته  ،وإدمان النظر يف أحواله املختلفة ،من دراسة سريته الرشيفة

بألوان املواقف الرتبوية  قد حفلت حياته فوأسلوب معاجلته لألمور.  ،ألصحابه

 ،فيستلهمون منها النََّفس الرشعي ، مر العصورالتي ترسم الطريق للمربني واملرتبني عىل

 فيأيت بأفضل النتائج. ،واملزاج اإليامين الذي تواَجه به األمور

 ،إن السنة النبوية غنية بالكنوز الرتبوية التي ينبغي أن ُيَفّتش عنها املربون

ذلك  ؛أصياًل  ا( إسالميً تربية   مَ لْ بل يؤسسوا منها )عِ  ،ويستخلصوا منها الدروس والعرب

وتقسيامهتم التي  ،واصطالحاهتم ،أن علم الرتبية احلديث قائم عىل دراسات الغربيني

وممارساهتم املرتاكمة باإلضافة إىل ما توصلوا إليه من  ،وثقافاهتم ،هي ناتج عقائدهم

 . ، وقد تكون غري صحيحةومالحظات برشية قد تكون صحيحة ،جتارب إنسانية

وما  ،يز ما هو من َقبِيل القضايا املشرتكة بني بني آدمفال بد ألهل اإلسالم من متي

 ،والفكرية ،هو من َقبِيل التحليل واالستنتاج القابل للخطأ والتأثر باملكونات العقدية

 ،وتكوين قواعد مستمدة من النصوص الرشعية ،ما ة  واالجتامعية ألمَّ  ،والتارخيية

 والدراسات العلمية الصحيحة.
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ل م الثالث:   نية منهج وسبيل: امل ع   الرتبية القرآ

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱقال تعاىل:
 ،لفًظا ،القرآن العظيم عمدة الرتبية اإلسالمية .(9: اإلرساء) ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 : وترتيًبا ،ومضموًنا

وعدم االستعاضة عنها  ،واملصطلحات القرآنية األلفاظباعتامد : لفًظا

 يه ىه ،(87: النساء) ىه مه جه ين ىنقال تعاىل: ،باملصطلحات احلادثة
 (. 122)النساء: خي حي جي

باستيعاب مقاصد القرآن ومضامينه كلها، وجتنب التبعيض واالنتقاء مضموًنا: 

 والتجزئة التي توافق توجًها خاًصا جلامعة أو طريقة أو مذهب، وهجر خالفه.

وهتوين  ، وتأخري ما أخر، وتعظيم ما عظم اهلل، بتقديم ما قدم اهللوترتيًبا: 

ن، وزرع ذلك يف قلوب املرتبني بنفس الدرجة التي هي عليها يف القرآن.  ما هو 

ل م الرابع: الرتبية تكامل وتوازن:   املع 

إن خطة البناء الرتبوي السليم ال بد أن تكون متضمنة لعموم مقاصد الدين؛ 

د بنسب متفاوتة، كام يظهر يف عم وم األمة ملبًيا بحيث يظهر هذا التكامل يف حياة األفرا

 كافة املطالب. وبيان ذلك: أن الفرد املسلم بحاجة إىل: 

وذلك بتعميق اإليامن باهلل ورسوله واليوم اآلخر يف البناء اإليامين العقدي:  -1

ا للسلوك الرشيف نفس االبن وغرس العقيدة السليمة، يف أعامقه لتكون مصدرً 

يس العقيدة تأس . وينبغية وصامم األمانواملعاملة الصادقة، فالعقيدة هي سفينة النجا

م نبغي أن تقد  وي .هتيؤها الفطري الستقبال العقيدة ، يف حلظةالسليمة يف نفس الطفل

ا املناسب، وبلغة يفهمها ألطفال بثوهبل ، العقيدة  املناهج يف املدرسة، والبيت، واملسجد

 .الطفل
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عة، وبيان احلالل الذي حيصل به معرفة الرشيالبناء العميل الرشعي:  -2

 واحلرام.

 الذي حيصل به استفراغ اجلهد يف العمل الصالح.البناء العميل التعبدي:  - 3

 الذي حيصل به حسن معارشة اخللق ونفعهم.قي االجتامعي: لُ البناء اخلُ  -4

ل م اخلامس: الرتبية مرشوع العمر:   املع 

أو فن، ثم يلتقط  قد يتحامل املرء عىل نفسه ليجتاز دورة مكثفة يف علم ما

أنفاسه ويسرتخي، وقد يسعى إىل حتقيق درجة عاملية يستنفر هلا جهده ووقته، ثم ينال 

 اللقب، ويسرتيح. إال أن الرتبية عمل دائم ال ينقطع حتى تبلغ الروح احللقوم. 

ق  ُمط رد إىل أن يقف عىل شفري  ر  ومن ثم فإن املؤمن يظل يف جهاد مستمر، وت 

ب ُلغ، وهو يف تلك األثناء عرضة للزلل القرب، وقد بل ر له أن ي  غ يف ُسل م الرتبية ما ُقد 

م طبيعته البرشية، لكن مرشوع الرتبية اإلسالمية يتضمن عنرًصا أصياًل  واخلطأ، بُِحك 

  هو التوبة؛ فال يأس، وال قنوط، وال إحباط.
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ق ــــد توفيـد نجاحه يف تربية ولده بعزا ،منها ازدادللمريب الناجح صفات كلام 

، أو غري ذلك، أو خااًل  اأو جدً  أو عاًم  اأو أختً  اأو أًخ  اأو أمً  ا، وقد يكون املريب أبً  اهلل

ن حول الطفل يسهم يف تربيته وهذا ال يعني أن الرتبية تقع عىل عاتق واحد، بل كل م  

 وإن مل يقصد.

  وصفات املريب كثرية أمهها:

  العلم: -1

ُة املريب يف عملية الرتبية. فالبد أن يكون لديه قدر من العلم فالعلم هو  ُعد 

هو علم الكتاب والسنّة، وال  والعلم الرشعي: الرشعي، إضافة إىل فقه الواقع املعارص.

ب من املريب سوى القدر الواجب عىل كل مكلف أن يتعلمه، وقد حدده العلامء بأنه طل  يُ 

ه معرفة عبادة يريد فعلها، أو معاملة يريد القيام هبا، فإنه يف هذا القدر الذي يتوقف علي

 .ةاحلال جيب أن ي عرف كيف يتعبد اهلل هبذه العبادة وكيف يقوم هبذه املعامل

قد ون عىل البدع واخلرافات، وؤبالرشع فإن أوالده ينش وإذا كان املريب جاهاًل 

جد أن و  نظر املتأمل يف أحوال الناس ل  ولو  .باهلل اعياذً ، يصل األمر إىل الرشك األكرب

دية والتعبدية إنام ورثوها عن آبائهم وأمهاهتم، وي ظ لُّون عليها إىل أن  ل  ُج  ق  األخطاء الع 

 ،مهم اخلري ويربيهم عليه، كالعلامء والدعاة واإلخوان الصاحلنييقّيض اهلل هلم من يعلّ 

 أو يموتون عىل جهلهم.

؛ وقد يعاديه ملخالفته بني أبنائه وبني احلقبجهله  واملريب اجلاهل بالرشع حيول

ك املعايص أو األمر باملعروف أو طلب العلم إياه، كمن يكره لولده كثرة النوافل أو تر  

 أو غري ذلك.

وحيتاج املريب أن يتعلم أساليب الرتبية اإلسالمية ويدرس عامل الطفولة، ألن 

عىل حسب تلك القدرات خيتار لكل مرحلة قدرات واستعدادات نفسية وجسدية، و

املريب وسائل زرع العقيدة والقيم ومحاية الفطرة السليمة. ولذا نجد اختالف الوسائل 
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الرتبوية بني األطفال إذا اختلفت أعامرهم، بل إن االتفاق يف العمر ال يعني تطابق 

 الوسائل الرتبوية؛ إذ خيتلف باختالف الطبائع.

امة وتيارات فكرية منحرفة، وعىل املريب أن يعرف ما يف عرص ه من مذاهب هد 

ُد إلينا؛ ليكون فيعرف ما ينترش بني الشباب واملراهقني من املخالفات الرشعية التي ت فِ 

عية.  أقدر عىل مواجهتها وتربية األبناء عىل اآلداب الرش 

ًة، وعىل اإلصدارات يف جمال الطفولة بشكل ف يجب عىل املريب  االطالُع عام 

بأول باملعلومات اجلديدة واملفيدة يف  يستطيع تعليم الصغار، وتغذيتهم أواًل خاص؛ ل

الفقه، ويف السرية، ويف أخبار املسلمني، ويف العقيدة، ويف التفسري، ويف احلديث، ويف 

 إلخ. ... ويف املعلومات اإلسالمية والعامةاآلداب واألخالق، 

عجز املريب عن اإلجابة، أو الصغار يسألون يف كل يشء، ويف أّي يشء، فإن إن 

ت ُقون  ِمن ُه معلوماهِتم، قد يكون  ُبُه منهم سقط من نظرهم، وجلؤوا لغريه؛ يس  ت كرر هت  رُّ

ُه.  التليفزيون، وقد يكون شخًصا سيًئا، وقد يكون جملة داعرة، أو كتاًبا فاسًدا، أو غري 

ائص كل مرحلة املريب  لكي حُيِسن  التعامل مع الصغار؛ ال بد أن يعرف خصو

ِسن ية، وأن يقرأ عن أساليب الرتبية وجماالهتا، وكذلك يقرأ يف وسائل جذب األطفال، 

 .ويقرأ عن املشكالت النفسية والسلوكية، التي قد ُيعاين منها بعض األطفال

  األمانة: -2

. وتشمل كل األوامر والنواهي التي تضمنها الرشع يف العبادات واملعامالت

 اهبا أوالده، ملتزمً  ا عىل أداء العبادات، آمرً  امانة أن يكون املريب حريًص ومن مظاهر األ

باألمانة،  ايف بيته وجمتمعه، متحليً  بالرشع يف شكله الظاهر ويف الباطن، فيكون قدوةً 

مع القريب والبعيد يف كل حال ويف كل  فاضاًل  اوُخُلقً  احسنً  ايسلُك يف حياته سلوكً 

 نبعه احلرص عىل محل األمانة بمعناها الشامل.مكان؛ ألن هذا اخلُُلق م



 117 تربية األوالد قواعد وأصول

  القوة: -3

، وكثري من اآلباء يتيرس القوة  أمٌر شامل فهي تفّوٌق جسدي  وعقيل  وأخالقي 

هلم تربية أوالدهم يف السنوات األوىل؛ ألن شخصياهتم أكرب من شخصيات أوالدهم، 

 أبنائهم ولو كربوا. أوئلك اآلباء الذين يظلون أكرب وأقوى من ونقليل همولكن

لدين ومن يقوم مقامهام، ولكن البد أن تكون  وهذه الصفة مطلوبة يف الوا

مة الرجل وتضعف مكانته يف  لألب وهي جزء من القوامة، ولكن ثمة خوارٌق تكرس قوا

 األرسة، منها:

  ،ة، والرجل فيه ضعيف منقاد ة نشأت يف بيت تقوده املرأ أن تكون املرأ

ة تصفتغ القوامة من الرجل باإلغراء، أو التسلط وسوء ب هذه املرأ

 اخلُلق، واللسان احلاد.

  لد بالتشدد ة أمام أوالدها التذمر أو العصيان، أو تتهم الوا أن تعلن املرأ

 والتعقيد، فريسخ يف أذهان األوالد ضعف األب واحتقار عقليته.

  ًى الزوج خالفته خفية مع فإذا أب   ا أن ت عرض املرأة عىل زوجها أمر

لد والكذب عليه.  أوالدها، فيتعود األوالد خمالفة الوا

ة قيادة األرسة للرجل، أبً  ، أو عاًم  أو خااًل  ا كبريً  اكان أو أًخ  اوالبد أن تسلم املرأ

ن ع  شيئً  . وإن فعليها أن تطيع اوعليها أن تنقاد ألمره ليرتبى األوالد عىل الطاعة، وإن م 

من االنحرافات  ا خالفه بعض أوالدها فيجب أن خترب األب وال تتسرت عليه ألن كثريً 

 حتدث بسبب تسرتُّ األم.

ال يمنعه  اويف بعض األحوال تصبح األم يف حرية، كأن يطلب األوالد شيئً 

ه قد يُ  الرشع وال الواقع، ولكن األب يامنع لرأٍي  مه، فيحاول فصح عنه وقد يكتيرا

ة، وتطّيب نفس  األوالد إقناع األب فال يقتنع، ففي هذه احلال البد أن تطيع املرأ

هيم بام يف احلياة من أحداث تشهد  هلم فضل والدهم ورجاحة عقله، وتعز  أوالدها وتبنّي 

لدين إحساًس  لد أحيانً  اأن للوا يرفض سفر ولده  اال خييب، وهذا اإلحساس جيعل الوا
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وذلك بسبب  ا افر األصدقاء فيصابون بأذى فيكون رفض الوالد خريً ، ثم يسمثاًل 

 إحساسه.

  العدل: -4

وقد كان السلف خري أسوة يف العدل بني أوالدهم، حتى كانوا يستحبون 

والعدل مطلوٌب يف املعاملة والعقوبة والنفقة واهلِب ة واملالعبة . التسوية بينهم يف الُقب ل

تبيح متييز بعض األوالد  اإال أن هناك أسبابً  ،د األوالد بعطاءوالُقب ل، وال جيوز متييز أح

، وإثابة املحسن بزيادة نفقته، أو أن يكون بعضهم اكاستخدام احلرمان من النفقة عقابً 

 .لقلة ماله وكثرة عياله احمتاًج 

وال يعني العدل تطابق أساليب املعاملة، بل يتميز الصغري والطفل العاجز أو 

لدين بعض أيام املريض، وذلك حل اجتهام إىل العناية. وكذلك الولد الذي يغيب عن الوا

لدان لبقية األوالد سبب متييز  األسبوع للدراسة أو العمل أو العالج، والبد أن يبنّي الوا

كبرية ولكن فرق يسري بني معاملة وإشفاق، وهذا التميز ليس بدرجة املعاملة بلطف 

 اليسري يتسامح اإلخوة به ويتجاوزون عنه.هؤالء ومعاملة البقية، وهذا الفرق 

ومما يزرع الكراهية يف نفوس اإلخوة تلك املقارنات التي ُتعقد بينهم، فُيمدح 

هذا وُيذم هذا، وقد يقال ذلك عند األصدقاء واألقارب فيحزن الولد املذموم ويكره 

 أخاه.

 والعدل ليس يف الظاهر فقط، فإن بعض الناس يعطي هذا خفية عن إخوته

 وهذا االستخفاء يعل ُم الطفل األنانية والتآمر.

  احلرص: -5

، فيظنون أن احلرص هو األرس   وهو مفهوم تربوي غائٌب يف حياة كثري من

ل أو اخلوف الزائد عن حده واملالحقة الدائمة، ومبارشة مجيع حاجات الطفل يدلتال

 دون االعتامد عليه، وتلبية مجيع رغائبه.

عليه، وتطعمه بيدها مع قدرته عىل  اب خوفً عِ دها من الل  واألم التي متنع ول

كالمها  ،االعتامد عىل نفسه، واألب الذي ال يكلف ولده بأي عمل بحجة أنه صغري
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د هو: الفرق  ايفسده وجيعله اّتكاليً  ضعيف اإلرادة، عديم التفكري. والدليل املشاه 

 الشاسع بني أبناء القرى والبوادي وبني أبناء املدينة.

إحساٌس متوقٌد حيمل املريب عىل تربية ولده وإن تكب د  واحلرص احلقيقي املثمر:

 أو تأمل لذلك الطفل. وله مظاهر منها: اّق ش  امل  

لد لولده جمابة ألن الرمحة متمكنة من قلبه فيكون أقوى  الدعاء: -أ إذ دعوة الوا

لدين من الدعاء عىل ، ولذا حذر الرسول اعاطفة وأشد إحلاًح    أوالدهم فقدالوا

ال : » ق ال  ، توافق ساعة إجابة ، و  الدُِكم  ىل  أ و  ُعوا ع  ال ت د  ، و  ىل  أ ن ُفِسُكم  ُعوا ع  ال ت د 

ًة  اع   س 
ِ
افُِقوا ِمن  اَّلل  ، ال ُتو  لُِكم  ا و  ىل  أ م  ُعوا ع  ط اءً ت د  ا ع  أ ُل فِيه  ت ِجيُب ل ُكم   ُيس  )رواه  «ف ي س 

 .مسلم(

ألن العملية الرتبوية مستمرة طويلة األمد، ال يكفي  زمة:املتابعة واملال -ب

 .اصحيحً  افيها التوجيه العابر مهام كان خالًص 

واملالزمة وعدم الغياب الطويل عن البيت رشط للرتبية الناجحة، وإذا كانت 

ظروف العمل أو طلب العلم أو الدعوة تقتيض ذلك الغياب فإن مسؤولية األم تصبح 

ذا حاله عليه أن خيتار زوجة صاحلة قوية قادرة عىل القيام بدور أكرب ثقيلة، ومن كان ه

 من دورها املطلوب.

  احلزم: -6

م الرتبية، واحلازم هو الذي يضع األمور يف مواضعها، فال يتساهل يف  وبه قوا

 حال تستوجب الشدة وال يتشدد يف حال تستوجب اللني والرفق.

ُ  م ولده بام حيفظأن ُيلزِ  وضابط احلزم: ول بينه دينه وعقله وبدنه وماله، وأن حي 

مه التقاليد االجتامعية امل رعي ة يف بلده ما مل تعارض لزِ وبني ما يرضه يف دينه ودنياه، وأن يُ 

 الرشع. 

وإذا كان املريب غري حازم فإنه يقع أسري حبه للولد، فيدّلله، وينفذ مجيع رغائبه، 

للهوى، غري مكرتث باحلقوق  اإلرادة منقادً ويرتك معاقبته عند اخلطأ، فينشأ ضعيف ا

 املفروضة عليه.



  تربية األوالداملوسوعة امليسرة يف 
  

120 

من كان يرقب كل حركة ومهسة وكلمة، ويعاقب عند كل هفوة  اوليس حازمً 

 .اأو زّلة، ولكن ينبغي أن يتسامح أحيانً 

د، كام فِس مُ  زم كذلك عدم تلبية طلبات الولد؛ فإن بعضها ترٌف ومن مظاهر احل

 للطفل إذا بكى أو غضب ليدرك الطفل أن الغضب أنه ال ينبغي أن ينقاد املريب

وليتعلم  أن الطلب أقرب إىل اإلجابة إذا كان  والصياح ال يساعده عىل حتقيق رغباته

 هبدوء وأدب واحرتام.

لدان النظام املنزيل، فيحافظ عىل أوقات النوم  ومن أهم ما جيب أن حيزم فيه الوا

بعض األوالد يأكل متى فاألطفال،  ذا يسهل ضبط أخالقياتواألكل واخلروج، وهب

شاء وينام متى شاء ويتسبب يف السهر ومضيعة الوقت وإدخال الطعام عىل الطعام، 

وهذه الفوضوية تتسبب يف تفكك الروابط واستهالك اجلهود واألوقات وتنمي عدم 

 ،االنضباط يف النفوس. وعىل رب األرسة احلزم يف ضبط مواعيد الرجوع إىل املنزل

 صغار السن أو صغار العقل. ،ئذان عند اخلروج للصغارواالست

  الصالح: -7

 -فإن لصالح اآلباء واألمهات أثر بالغ يف نشأة األطفال عىل اخلري واهلداية 

 جس مخ جخ مح ٱ: يف قصة موسى واخلرِض  وقد قال  -بإذن اهلل 
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس
ىل أن وفيه دليل ع(. 82الكهف: ) مف خف حف جف مغ جغ

ظ يف ذريته وتشمل بركة عبادته هلم يف الدنيا واآلخرة، بشفاعته ، الرجال الصالح حُي ف 

 .فيهم، ورفع درجتهم إىل درجته يف اجلنة لتقر عينه

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ٱٱٹٱٹ
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يف اإليامن، ومعنى اآلية:  (.21الطور: )  مكىك لك اك

ر  أعني اآلباء أحلقنا هبم ذريتهم  يف منزلتهم يف اجلنة، وإن مل يبلغوا عمل آبائهم؛ لت ق 

ع بينهم عىل أحسن األحوال، وما نقصناهم شيًئا من  م  باألبناء عندهم يف منازهلم، فُيج 

 ثواب أعامهلم. 
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د أن كثريً  م الزمن وإن ضل ولد  تتميز بصالحها من قديمن األرس   ا ومن املُشاه 

. وهذه القاعدة  خلري بعد مدة؛ لصالح والديه وكثرية طاعتهام هللإىل ا أو زل  ف اء  

ليست عامة ولكن هذا حال غالب الناس. وقد يظن بعض الناس أن هذا ال أثر له، 

 ويذكرون أمثلة خمالفة لذلك، ليربروا تقصريهم وضالهلم.

  الصدق: -8

لعبادات، يد عن الرياء يف ا، والصادق بعوعماًل  التزام احلقيقة قواًل  وهو

 يف املعامالت، وإخالف الوعد وشهادة الزور، وخيانة األمانات. قوالفس

ومن مظاهر الصدق أال يكذب املريب عىل ولده مهام كان السبب، ألن املريب إذا 

ولو مرة واحدة أصبح عمله ونصحه هباء،  ااقتدى به أوالده، وإن كان كاذبً  اكان صادقً 

 لطفل، فإن مل يستطع فليعتذر إليه.وعليه الوفاء بالوعد الذي وعده ل

وبعض األطفال يتعلم الرياء بسبب املريب الذي يتظاهر أمام الناس بحال من 

 الصالح أو اخللق أو الغنى أو غريها ثم يكون حاله خالف ذلك بني أرسته.

  احلكمة: -9

وهي وضع كل يشء يف موضعه، أو بمعنى آخر: حتكيم العقل وضبط 

عىل ضبط االنفعال واتباع األساليب الرتبوية  اأن يكون قادرً االنفعال، وال يكفي 

د البيت من أم  الناجحة فحسب، بل البد من استقرار املنهج الرتبوي املتبع بني أفرا

وأب وجد وجدة وإخوان وبني البيت واملدرسة والشارع واملسجد وغريها من األماكن 

 فسية.ض الطفل ملشكالت نالتي يرتادها؛ ألن التناقض سيعرّ 

لدين واتفاقهام عىل األسلوب الرتبوي املناسب،  وعىل هذا ينبغي تعاون الوا

ه الرجل، بل تطيع  بأمرٍ  األُب  ر  أم   وإذا حدث أن   ه األم فعليها أن ال تعرتض أو تسف  ال ترا

ل ا وتنقاد ويتم احلوار بينهام رًس   ن دون أن يشعر الطفل بذلك.يدلتصحيح خطأ أحد الوا
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 القدوة: -10

نبني عليها مجيُع ِصفات املُريب  و فيكون قدوًة يف ، هي ُعمدة الصفات كل ها؛ بل ت 

ب ِسه، ُسلوكه ل  قدوة ، قدوة يف أخالقه وآدابه، قدوة يف عبادته، قدوة يف حديثه، قدوًة يف م 

 يف حياته كلها.

يهِ  ب  ن  ُير  ُيفلِح ولن ، يشء كّل فسوف يفت ِقُد ، إن الطفل إذا ما افتقد الُقدوة فيم 

ظ ع  نهاُه عنه؟! ، وال ثواب، وال عقاب، معه و  ُل ما ي  ع   كيف ال وقد رأى الكبري يف 

ني   الطفل لك  كامليكروسكوب ترى فيه اليشء الصغري واضًحا متاًما ، إن  ع 

يستقبلها ، والكلمة القصرية الرسيعة ال تي تنطُِق هِبا وغرُيها، فالنظرة احلرام التي ختتلسها

هناالصغري فيُ  ز  وإال قال لك: ، وال تستطيع أن تنهاه، ويفعل مثلها إن مل يكن أسوأ  ، خ 

ل ت  ذلِك ُل ِمث ل ك!! طبًعا هو ال يعانِد ، أنت  ف ع  يف مثل هذه املواقف؛  –غالًبا  –وأنا أف ع 

.، فأنت الكبري وهو حُيِب ك  ، ولكنه ُيقل ُدك    وحيب أن يفعل مثلام تفعل ليتشب ه  بك 

بفإن غ ء الدخان ، ضبت  فشتمت  فإن ه سيشُتُم عندما يغض  وإن طلبت منه رشا

ي  باقي السيجارة م  هِبا ، أو ر  ن ِمن رُش  ًة؛ حت ى يتمك  فسيرشب منها بعد ذلك ولو ِخل س 

ي ة يف أقرِب فرصة ل دك وأنت الكبري، بُِحر   .ف ُهو ُيق 

ًة فلن تستطيع  إقناع   ج  تِداء احلجابوإن خرجِت األمُّ ُمت رب  ن تِها بعد ذلك بار  ، اب 

ي ت  يف البيت فسيصيل يف البيت ن للصالة وصل  وإن ذهبت إىل املسجد ، وإن نادى املؤذ 

هاب إىل املسجد ل ت  عِن الصالة ساهًيا أو عامًدا فسوف ، فسوف حُيِبُّ الذ  ف  وإن غ 

؛ فأنت القدوة.  يقل ُدك 

ك  برِس   إن طلبت   لككذو لُِق(، أحد منه أن خيرِب  يف صور  (1) أو رآك )ُتب ح 

 إلخ. ... أو عاكست  أحًدا يف اهلاتف، العاريات

                                                           

ق؛ نظر نظًرا شديًدا.ل  ح  ب   (1) خُص: حد   ق الش 
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 نفس عظيمة ومِه ة عالية: -11

ُته عالية، املُريب ال بد أن يكون عظيم  الن فس ُسه طويل، وإرادته قوية، مِه  ال ، ون ف 

، له عقبات؛ كام له حالوة يعلم أن تربية األوالد يف اإلسالم فن  ، يطلب سفاسف  األُُمورِ 

  
ِ

تِه وبامله، وأجر عظيم. لذلك يسعى جاهًدا أن جيعلها َّلل ّحي من أجلها بِراح  ، وُيض 

 .وبكل يشء عنده

 لف:ؤ  ألف ويُ ي   -12

، يتبسط يف حديثه ويتواضع، وال يأنف اجللوس معهم، يألف الصغار وحيبهم

وكذلك ، وال تفارقه االبتسامة، ليعطي كثرًيا بال مقاب، يلني وال يشتد، يمزح ويلعب

ل ف عند الصغار  .ُيؤ 

 ضبط النفس: -13

ُتعاِقُب وأنت هتُدف من و، أن تغضب ولكن ليس من قلبكهو ضبط النفس 

ِيري السلوك؛ ولكن ال تكتشف بعد العقاب أن ك ، وراء العقاب شيًئا وهو الرتبية؛ أي ت غ 

ل ُه الصغريوعاقبت بشدة أكثر مما يستحقُّ ال، غضبت كثرًيا  وأنك ، سلوُك اخلطأ الذي ف ع 

، ِو قبل العقاب أن تغري من سلوك الصغرين  كرد  فعٍل رسيٍع للخطأ ومل ت   عاقبت  أصاًل 

ي اح بداًل  اًل  وبالتايل فقد عاقبت  بالغضب والص  أو برضبت  ، من التصحيح اهلادئ أو 

ىل  أن ُتظ ِهر الغضب فقط  .وكان األ و 

ن ضبط النفس أيًضا أن تغضب فإذا ما اعرتف الصغري ليس هذا فحسب؛ بل مِ 

ِئِه فيتالشى غضبك  عىل وجه الرسعة ط  ل إىل ابتسامة رقيقة، بخ  ل ، ويتحو  وكذلك تتحو 

م عند اخلطأ م، االبتسامُة إىل جت  هُّ ر  ذلك يف ، ورسعان ما يزول التجهُّ ث  وهكذا دون أن ُيؤ 

يب   الكبرُي الصغري م الصغري يف حركاته وسكناته، ليس العكسو، القلب؛ لرُِي  ، فيتحك 

ِمهِ  ِعبِِه.، ابتساِمِه وجت  هُّ ِه ول   ِجد 

 احلنان: -14

الذي ، الذي يغلب عليه التجهم، واملريب الذي ينقصه احلنان ال يصلح للرتبية

أما ، الذي ال يعرف إال العقاب، الذي ال يمسح عىل رأس الطفل، يبخل باالبتسامة
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يف  هؤالء أنه بذلك خمالف لرسول اهلل من كل  يعلم  ل  ف، حاجة به إليه الثواب فال

 وتلطفه معهم.، مزاحه مع الصبيان

 التصايب: -15

، ويامزحهم، فُيالعبهم، فينزل إىل مستواهم، املريب الناجح يتصاب ى للصغري

ال ف. يميش معهم وال يأنف ذلك، وال يطُرُدهم من جمالسه، ال يتكرب عليهم، وحيادثهم

ب ى نقول هلم: ، يصح أبًدا أن ُنبِعد  أبناءنا عنا هل »، «ابعد عني»ونتجنبهم كاجل ر 

اِحُبنِي؟ ؛ لكن لناُلِعب  «يف ِسن ي لتتحدث معي لست  »، «نفسك؟ أنسيت  »، «سُتص 

ر عقوهلم، ونجلس  معهم، ونذاكر  هلم، ونلعب  معهم، أبناءنا ب ُهم عىل ق د 
وبام ، ونخاطِ

نُ يفهمون هم ال ب ُم ن ح  ه   .ام ن ف 

ِزيُدها  بام يلقاه  -إن شاء اهلل  -إن  هذا ال ُينايِف الوقار  واهل ي ب ة واإلجالل؛ بل ي 

بِهِ ، من أبنائه وتالميذه حينام يكربون ع  وكيف أهنم يكونون مع أبيهم ، وجيد أمامه ثمرة  ت 

شاِكلِِهم   وأمهم م بِم  ُلُهموما يدور يف نفوسه، كاألصحاب ُيصاِرُحوهن  غ  ، م وما ي ش 

 .مشكالهتم فيسهل حّل 

ا الذي هياُبُه أوالدُ  ي ِهم كل يوم واباًل ، هأم  ل  وخمتلِف ، كثيًفا من الشتائم ويصبُّ ع 

ا يتمن ى ِمن  أوالده ، ال تي يتحىل  هِبا، أنواع العقوبات إىل جانب الفظاظة والِغل ظة ذ  ف ه 

فقد وضع احلاجز بينه ، وه؛ ولكن هيهات  حينام يكربون أن يصارحوه وحيادثوه ويصاحب

ناء؛ وربام يد  ، وبينهم منذ زمن عون ناهيك عن متن يِهم ملوته؛ ليسرتحيوا منه بعد طول ع 

وهو إحدى الباقيات الثالث الصاحلات ، عليه بعد موته فيحرم نفسه من خري كثري

 .ولد صالح يدعو له: لإلنسان بعد موته أال وهي

 وضوح اهلدف: -16

ئد الدينية، ريّب الناجح يضع أمامه دوًما اهلدف من الرتبيةامل والدنيوية ، والفوا

: يف خالل فيقول مثاًل ، العائدة عليه؛ بل عليه أن يضع له أهداًفا جزئية كل فرتة زمنية

، ويتعلمون ثالثة أخالق إسالمية، هذا العام سيحفظ أبنائي ُجزأين من القرآن

ويعرفون أعداءهم ، تقنون مهارة الكتابة عىل الكمبيوتروي، ويتعلمون ثالثة آداب يومية
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ين  باجلنة وما فعلوا مع رسول اهلل ، اليهود ِ ة  املُب رش  وكذا ، ويعرفون أجدادهم الع رش  

ا، يعرفون خطأين شائعنِي يف املجتمع ًفا عام  د  ُه ه  بِية ، وهكذا يضع املريب  أمام  وهو ت ر 

 وحتته أهداف جزئية كام سبق.، ةً الطفل تربيًة إسالمي ًة صحيح

 حتصيل الثمرة: -17

ًما طويلًة جيلس مع األطفال ب ُذُل ، فاملريب الناجح ليس هو الذي ي ظ لُّ أعوا وي 

ل   وال يأخذ منهم ثمرة أواًل ، معهُم املجهود يف أشياء ال طائل منها فقد يعطيهم زاًدا ، بأو 

ُظُهم ن، ثقافي ا ف  تظهر ، مع بعضهم بعًضا ن أخالق ُهم سيئةٌ صف القرآن؛ ولكوقد حُي 

ن والتباُغُض فيام بينهم بُّ والل ع  أما ، فالرتبية كانت  ثقافي ًة مل تتعد  ذلك، األنانية والس 

ى جانًبا ن ح  ، وهو املهمُّ يف العملية الرتبوي ة، اجلانب التطبيقيُّ أو اجلانب العميلُّ فقد ت 

؛ ولكن ال ن   ِجل هافل نطُلِب الثمرة  ت ع  رٍ ، س  د   والزمن جزٌء من  العالج.، فكل  بق 
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 مسؤولية الرتبية اإليامنية:  -1

ل ما يعقل: « ال إهل إال اهلل»تلقينه إذا نطق بالكلامت الطيبة وأعظمها  وتعريفه أو 

 تعاىل وحب وتأديبه عىل حب اهلل، ويؤمر بالصالة يف سن السابعة، احلالل واحلرام

اإلسالم وأركان ، بأركان اإليامن الستةويرشده إىل: اإليامن ، وحب القرآن، النبي 

ه فإنه يراهويرشده إىل ، اخلمسة ه فإن مل يكن يرا ويغرس ، اإلحسان: أن يعبد اهلل كأنه يرا

 واملراقبة هلل تعاىل يف الرس والعلن.، والتقوى، اخلشوع هلل يف قلبه

 :ية اخلُُلقيةمسؤولية الرتب -2

ومجيع ، فريبيهم عىل الصدق، وهذه املسؤولية هي ثمرة من ثمرات اإليامن

 وحيذرهم من الكذب ومجيع األخالق الرذيلة.، األخالق الفاضلة

 :مسؤولية الرتبية اجلسمية -3

ويبعدهم ، وحيافظ عىل القواعد الصحية ألوالده، فينفق عىل أوالده من احلالل 

ر"وُيطب ق قاعدة: ، يعالج املرىض منهمو، عن أسباب األمراض ، "ال برضر وال برضا

 ويبعدهم عن كل ما يرضهم من املفاسد.، ويعّودهم عىل اجلد  والرجولة

 :مسؤولية الرتبية العقلية -4

كاخلمور،  دهم عن املفاسد املنترشةبعِ يُ و، فيعلمهم كل ما ينفعهم منذ الصغر

 .ثري عىل العقل والذاكرةمن التأ ؛ ملا يف ذلكوغري ذلكوالتدخني، 

 :مسؤولية الرتبية النفسية -5

والشعور ، والغضب، واحلسد، واخلوف، واخلجل، فيبعدهم عن ظاهرة اخلور

 وغري ذلك.، ويريب فيهم اإليامن بالقضاء والقدر، بالنقص

، فريب يهم عىل القيام بحقوق اآلخرين بجميع أنواعها :املسؤولية االجتامعية -6

ة، واإليثار، والتقوى، والعفو ،وعىل الرمحة  وغري ذلك.، واجلرأ

رهم من االنحراف اجلنيس - 7 ج املحتاج منهم.، حُيذ   ويزو 
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  ُيتعلم العدل ل الولد بإنصاف فإنهومِ إذا ع. 

  الولد بتشجيع فإنه يتعلم الثقة لومِ عُ إذا. 

  م الركون للغريالولد بتأييد فإنه يتعلم عد لومِ عُ إذا. 

  الولد بتسامح فإنه يتعلم العفو لومِ عُ إذا. 

  الولد بأمان فإنه يتعلم الصدق لومِ عُ إذا. 

  الولد بصداقة فإنه يتعلم حب اآلخرين لومِ عُ إذا. 

  الولد باملدح فإنه يتعلم التقدير لومِ عُ إذا. 

  ُل الولد بسخرية فإنه يتعلم االنطواءومِ إذا ع. 

  وة فإنه يتعلم الكراهية واحلقدالولد بعدا لومِ عُ إذا. 

  الولد بالقسوة فإنه يتعلم العناد لومِ عُ إذا. 

  غريه عيوبح بيرصأي الت ،الولد بانتقاد فإنه يتعلم التنديد لومِ عُ إذا ،

 .عالنيةً  م هبا، وفضحهريشهالتو

  الولد بتأنيب فإنه يتعلم الشعور بالذنب لومِ عُ إذا. 
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  ُفهي األم احلاضنة، ياء وأمههاشالزوجة الصاحلة من أعظم األ اختيار 

 املربية.

  إن تربية األبناء يف اإلسالم مرتبطة بكتاب اهلل وسنة رسوله. 

  يف قلوهبم، وغرسها يف  األصل يف تربية النشء إقامة عبودية اهلل

 .نفوسهم وتعاهدها

  ،دين الفطرة، فال حيتاج من نعم اهلل علينا أن املولود يولد عىل دين اإلسالم

إال إىل رعايته، ومداومة العناية به؛ حتى ال ينحرف أو يضل وهنا يكون 

لدين أجر الداللة عىل اخلري ٍ ف ل ُه ِمث ُل »: كام قال  ،للوا ري  ىل  خ  ل  ع  ن  د  م 

ِر ف اِعلِهِ  فهؤالء األوالد ومن يأيت من ذريتهم يف ميزان  )رواه مسلم(.« أ ج 

لد فإن الفرع تابع  ،قا إىل الرتبية اإلسالمية الصحيحةف  ين إذا وُ حسنات الوا

 لألصل.

  حني الرتبية، واإلنفاق، والسهر، واملتابعة،  األب واألم يف عبادة هلل

 .والتعليم، بل وحتى إدخال الرسور عليهم وممازحتهم إذا احتسبوا ذلك

   قائٌم بذاته. أن كل  طفل هو عاملٌ  ر  تذك 

 أنت إىل األفضل إذا ُكنت ترغُب يف تربية أبنائك لألفضل. ينبغي أن تتغري 

 .ُيمكنك االستفادُة من جتارب الناجحني واملتخصصني يف تربية األبناء 

  جسيمٍة وأنت ال تشعر، وقد 
ٍ
اجلهل بأمور تربيِة األبناء قد ُيوقعك يف أخطاء

 آفات الرتبية اخلاطئة لكي ال عرفأن تينبغي ؛ فتضحي بأبنائك بسبب ذلك

 إلخ. ... اإلمهال، اجلهل، ومنها عىل سبيل املثال: االستعجال، قع فيهات

  ُثر إجيابًيا يف تربية األبناء أو العكس.ؤالصحُة النفسية العالية للوالدين ت 

 .لدين  معرفة مدى تأثري اإلعالم السلبي عىل األبناء ُتوجب تدخل الوا
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  لدان من صفاٍت هلا  ،ية والثقة بالنفسكالتفاؤل واإلجياب ،ما يمتاز به الوا

 .أبعُد األثر عىل األبناء

 .من األفضل أن ُتعلم األبناء كيف ُيفكرون بداًل من التفكري عنهم 

 علينا و، معاناُة الكبار اليوم هي نتائُج تربيِة األمس عندما كانوا صغاًرا

 ال تتكرر املعاناة يف جيل الغد.كي لالسعي 

  مُل وراثيٌة ينبغي مراعاهتا  عند تربية األبناء.هناك عوا

 نن الكونية عند تربية األبناء فمعاناة سنني ال ُيمكن ، ينبغي مراعاة السُّ

 . إال أن يشاء اهلل، التخلُّص منها يف حلظات

 .لدين يف أمور تربية األبناء ركيزٌة وحجر أساس  اتفاق الوا

 .لدين ينعكس إجيابًيا يف تربية األبناء  ِصدق املشاعر مع الوا

 وأطلق له العنان لإلبداع ، ن جتعل ابنك ُنسخًة مكررًة منكال حتاول أ

 والتميز.

 .  ينبغي الوضوُح مع األبناء حتى يزيد استقرارهم النفيسُّ

 .ينبغي معرفُة مراحل وخصائص نمو األبناء ومراعاة ذلك 

  السن بني اآلباء واألبناء وكذلك فارٌق يف االحتياجات يف  هناك فارٌق

 لرضوري جًدا مراعاُة ذلك.ومن ا ،والتفكري والعقل

 والُكل حيتاج املزيد ، حاجات اآلباء ملعرفة ُأمور الرتبية ختتلف وتتفاوت

 من الِعلم يف ذلك.

  عندما تعرُف من نجح يف تربية أبنائه فال ترتّدد  يف االستفادة منه مع مراعاة

 فام ينفع عند بعض األبناء قد ال ينفع مع اآلخرين.، أن األبناء خيتلفون

 قبة  من أخطر األمور يف تربية األبناء تربيُتهم عىل الرياء والسمعة ومرا

 اخلل ق.
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  وهذا أمر  ،تربية أبنائهيف أحد اآلباء املربني إنه يعتمد عىل الدعاء قال

، ألبنائهم دعا األنبياء واملرسلون الدعاء هو العبادة، وقد ، فعظيم

ت مسافات وكم من دعوة اهتدى بسببها ضال، وكم من دعوة اخترص

 الرتبية. وحتر أوقات اإلجابة، وابتعد عن موانعها، وترضع إىل اهلل 

وانكرس بني يديه أن هيدي ذريتك، وأن جينبها الشيطان، فأنت ضعيف 

 بجهدك قليل بعملك.

 .ب اآلثار والعواقب يف تربية األبناء  ينبغي أن حُتس 

  وبعُض ، الطيبة بعد البلوغتذكر  أن تربية األبناء اجليدة قبل البلوغ هلا ثمرهُتا

 قبل البلوغ. متربيتهتقصريه يف اآلباء ُيعاين يف مرحلة بلوغ األبناء نتيجة 

  قد يكتشف اإلنسان بعد مرور العمر أنه سبب يف معاناة أبنائه طول

 حياهتم.

  ليس هناك كنز حقيقي مثل كنز األبناء فاحرص عليهم كحرصك عىل

 أحب وأعز صديق يف احلياة.

  وهلل األمر من قبل ومن بعد.، عُل األسباببيد اهلل وعلينا فِ  التوفيُق 

  ُومن ذلك ، وسبٌب عظيم يف التوفيق، وحهااإلخالُص يف األعامل هو ر

عىل املريب فيف أمر الرتبية،  ال بد من اإلخالص هلل ، فتربية األبناء

استصحاب النية يف مجيع األمور الرتبوية؛ حتى يؤجر. فهو يلزم النية يف 

عليمهم، ويف النفقة عليهم، ويف ممازحتهم ومالعبتهم، وإدخال الرسور ت

 د نفسه عىل ذلك، وجيدد النية كل حني.عليهم، والصرب حال مرضهم ويعو  

 رص حي أن يكون يف البيت املسلم جلسة إيامنية بني احلني واآلخر، ينبغي

لدان  النامذج خ وبناهتم، وترسي أبنائهمب ويف قلاإليامن عىل غرس فيها الوا

أمهات الصحابة واملسلامت املؤمنات من املسلمني واحلية املتميزة من 

 وا تشوقيحتى ، والصاحلات يف كل زمان املؤمنني والصحابيات 
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الكافرات الكفار وده اإلعالم الفاسد من ام يمج  حتى ال ُيفت نوا بو، إليهم

 الفاجرات.الفاجرين وو

 ا ع صغريهت  سمِ و حضن األم التي تُ صغرية هطفلة الأول حماضن التعليم لل

 .ومحده والثناء عليه ذكر اهلل 

  ،عىل الصالة األبناء رص حيفكيف القدوة احلسنة من برضوريات الرتبية

عن األغاين  ونبتعديمضيًعا هلا؟! وكيف  موالدهتأو  موالده ونري موه

 مالزمة لسامعها؟! مأو والده موالدهت ونري مواملجون وه

   ف دقائقها إىل ا ومعرفتها وكش  ه بعًضا من حرصك عىل أمور الدنيوج

ن ترى فيه الصالح، وابحث م   ة أفضل السبل يف أمر الرتبية، واسترِش  فمعر

التي تتحدث عن الرتبية اإلسالمية للطفل املسلم. وال واملواقع عن الكتب 

ء سيارة أو جهاز كهربائي أهم من تربية   سبعض الناك. فائبنأيكن رشا

ه! ثم يسأل عن السيارة واجلهاز كل من ي وال  هوثمرة فؤاده مل فلذة قلبهيرا

 لرتبيتها! ّي تلمس الطريق السوِ ي

 خ  ،من أهم عوامل نجاح الرتبية الصرب فعليكام به، واصربا عىل رصا

الصغري وال تغضبا، واصربا عىل مرضه واحتسبا، واصربا عىل توجيهه وال 

 .متاّل 

  الفريضة العظيمة والركيزة الثانية من فرائض الصالة، الصالة، فهي

بأمهيتها وعظم أبناؤكام شعر يولاإلسالم بعد الشهادتني، فاحرصا عليها، 

قدرها. وهي يسرية عىل من يرسها اهلل عليه. وتعجب أننا نستطيع أن 

نرتب أنفسنا أيام االختبارات املدرسية بالنوم مبكًرا وعدم السهر! ألجل 

؛  ونتساهل يف أمر االستعداد لصالة الفجر! االستيقاظ مبكًرا

   وبعض  كات اخلاصة والفوارق الفردية بني األطفال،ال بد من مراعاة املل

اآلباء هيمل ملكات عظيمة لدى صغريه تضيع سدى. فتجد بعض الصغار 
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ه وال يوج   حيفظ األناشيد وغريها مما ال فائدة منه، وال حيفظ كتاب اهلل 

 لذلك. 

 م الغضب واالنفعال، وتعوذا من الشيطان إذا دامهكام، احرصا عىل كت

ولقد جعل اإلسالم للعقوبة حًدا. فجعل برضب الطفل ال يتجاوز العرش 

برضبات، وأن يكون عمر الصغري فوق السنوات العرش، وأن يرضب 

واك أو عصا صغرية، ويتجنب الوجه والعورة، واحرص عىل التسمية س  بمِ 

أنت غضبان هائج، وإن استبدلت عليه حال الرضب، وال ترضب و

 ك.جيع أو احلرمان فهو خري لك والبنبالرضب التش

  نحن يف زمن انترشت فيه الفتن من كل جانب؛ فكن كمن هو قائم يذب

عن صغاره السهام، وحيوطهم من األذى، واحرصا عىل ذلك أشد 

لدان جهودمها يف  احلرص، وكلام اشتدت الفتن ال بد أن يضاعف الوا

لو أن زمنًا انترشت فيه رسقة األموال فإن ذلك يدفع أصحاب الرتبية و

 األموال إىل وضع أمواهلم يف أماكن آمنة واالحتياط لذلك، وهكذا األبناء. 

 وقتك طويل ولديك ساعات كثرية بعد هناية عملك فام نصيب  ،أهيا األب

أبنائك منها؟ فإن كنت مفرًطا يف حقهم فتدارك ما فات، واجعل هلم 

األكرب، وإن كنت ممن حفظ هذا الوقت وجعله هلم فهنيًئا لك، وال النصيب 

تغفل أن يكون بيتك ومملكتك الصغرية واحة إيامنية، تقرأ عليهم فيها من 

، وجتعل فيها املسابقات الثقافية واإلسالمية والعلمية، سرية الرسول 

ئز قيمة، واحرص عىل تلمس سرية الرسول  واجعل ملن حفظ القرآن جوا

 حسن تعامله وتواضعه وممازحته للصغار.و 

  اهلاتف واالنرتنت والشاشة كلها سالح ذو حدين، وقد رأينا تأثريها عىل

مرحلة املراهقة؟ من دخلوا ر أو اكبريات السن فام بالكام بالصغكبار و

بد من املالحظة واملتابعة وحسن التوجيه فإن األمر خطري وربام جر إىل الف
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 بناءقائد والدين، وهذه األجهزة بمثابة جلساء لألفساد يف األخالق والع

 ! منهم ونتلقفيفلننظر ماذا 

 عن مواطن الشبه  اءبنمن أعظم أنواع الرتبية التي تربأ هبا الذمة إبعاد األ

 .فيها   اهلل عص  األب أو األم إىل أماكن يُ  مواملنكرات، فال يذهب هب

  عىل شؤون بيتها وحتيطه الزوج حيب الزوجة املدبرة احلكيمة التي تقوم

بالرعاية، وفتاة اليوم هي أم املستقبل، ومما حتتاجه ملواجهة احلياة تعلم فن 

الطبخ والقيام باملنزل. واألم املوفقة حتث ابنتها عىل القيام بأعامل املنزل 

وتدرهبا عىل ذلك حتى تكون زوجة صاحلة تقوم برعاية منزهلا حق الرعاية 

 .قرارهاوهذا رشف هلا وموطن است

  ُّلكام  را ما أعد اهلل واحلزن وطال بكام أمد الرتبية تذك   كلام دامهكام اهلم

 من اجلزاء عىل حسن الرتبية والتقويم والدعوة والتوجيه.

  منزلكام هو الدوحة التي يستظل هبا األوالد وجيدون فيها الراحة والسكينة

عن املنزل د وأجهزة الفساومن أعظم وسائل السعادة إبعاد املنكرات 

 وعدم إدخاهلا إليه فإهنا تفسد القلوب، واملعايص جتلب النقم وتبعد النعم.

لد جتاه أوالده أن حيميهم من املنكرات، وأن يطهر بيته  فمام جيب عىل الوا

  منها، حتى حيافظ عىل سالمة ِفط ر األوالد، وعقائدهم، وأخالقهم.

 لدين إبعاد املنكرات إجياد البدائل املناسبة لألوالد: فكام أنه جي ب عىل الوا

فكذلك جيدر هبم أن يوجدوا البدائل املناسبة املباحة، سواء من األلعاب، 

أو األجهزة التي جتمع بني املتعة والفائدة، حتى جيد األوالد ما يشغلون به 

 وقت فراغهم.

  بكل  حتفيظ القرآن الكريم وحري   دورانترشت وهلل احلمد يف مناطق عدة

 .يف هذه املدارسأوالدمها يسارعا إىل إدخال  أب وأم أن
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  ،حتصينهم باألذكار الرشعية: وذلك بإلقائها إليهم إن كانوا صغاًرا

وحتفيظهم إّياها إن كانوا مميزين، وتبيني فضلها، وتعويدهم عىل االستمرار 

 عليها.

  ،جتنيبهم أسباب االنحراف اجلنيس: وذلك بإبعاد أجهزة الفساد عنهم

ج هلا جتار وجتنيبهم مط مية، واملجالت اخلليعة، التي يرو  العة القصص الغرا

ئز واألعراض، وعدم السامح هلم بسامع األغاين، أو اإلطالع عىل  الغرا

الكتب اجلنسية التي تبحث يف التناسليات رصاحة، وتشعل خمازن البارود 

 .الكامنة فيهم

 اخلشونة والرجولة،  تعويدهم عىل، وجتنيبهم الزينة الفارهة وامليوعة القاتلة

واجلد واالجتهاد، وجتنيبهم الكسل والبطالة والراحة والدعة: فال يليق 

باألب أن يعود أوالده عىل الكسل والراحة والبطالة والدعة، بل عليه أن 

أنفسهم للشغل؛ فإن للكسل  مّ يأخذهم بأضدادها، وال يرحيهم إال بام جُيِ 

، ومغبة  ندٍم، ول
ٍ
لجد والتعب عواقب محيدة إما يف والبطالة عواقب  سوء

 .الدنيا، وإما يف العقبى، وإما فيهام

 تعويدهم االنتباه آخر الليل: فإنه وقت الغنائم، وتفريِق  :ومما ينبغي يف ذلك

 .تاده صغرًيا سهل عليه كبرًيا اجلوائز، فمستقل، ومستكثر، وحمروم، فمن اع

 ألنام: فإن اخلسارة يف جتنيبهم فضول الطعام، والكالم، واملنام، وخمالطة ا

ت عىل العبد خري دنياه وآخرته  .هذه الفضالت، وهي ُتفو 

  مراقبة ميول الولد، وتنمية مواهبه، وتوجيهه ملا يناسبه: بحيث جيد يف

املنزل ما ينمي مواهبه ويصقلها، ويعدها للبناء واإلفادة، وجيد من يوجهه 

 إىل ما يناسبه ويالئمه.

 ة األدبية يف نفس الولد: وذلك بإشعاره بقيمته، وزرع الثقة يف  تنمية اجلرأ

نفسه؛ حتى يعيش كرياًم شجاًعا رصحًيا جريًئا يف آرائه، يف حدود األدب 

واللياقة، بعيًدا عن اإلسفاف والصفاقة؛ فهذا مما يشعره بالطمأنينة، 
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ويكسبه القوة واالعتبار، بداًل من الرتدد، واخلوف، واهلوان، والذلة، 

 .والصغار

 بعض األمور املتعلقة باملنزل أو غري يف تشارة األوالد: كاستشارهتم اس

هيم يف أثاث املنزل، أو لون رأ   ذِ ذلك، واستخراج ما لدهيم من أفكار، كأخ  

السيارة التي سيشرتهيا األب، أو أخذ رأهيم يف مكان الرحلة أو موعدها، 

لد بني آرائهم، ويطلب من كل واحد منهم أن يب دي ثم يوازن الوا

ومن ذلك إعطاؤهم  مسوغاته، وأسباب اختياره هلذا الرأي، وهكذا.

 هناكاحلرية يف اختيار حقائبهم، أو دفاترهم، أو ما شاكل ذلك؛ فإن كان 

  حمذور رشعي فيام خيتارونه بي نُه هلم.

  تعويد الولد عىل القيام ببعض املسؤوليات: كاإلرشاف عىل األرسة يف حالة

ويده عىل الرصف، واالستقاللية املالية، وذلك غياب ويل األمر، وكتع

بمنحه مرصوًفا مالًيا كل شهر أو أسبوع؛ ليقوم بالرصف منه عىل نفسه 

 وبيته.

  ِهم عىل املسامهة يف ث  ح  تعويد األوالد عىل املشاركة االجتامعية: وذلك ب

 خدمة دينهم، وإخواهنم املسلمني، إما بالدعوة إىل اهلل، أو إغاثة امللهوفني،

 أو مساعدة الفقراء واملحتاجني، أو التعاون مع مجعيات الرب، وغريها.

  التدريب عىل اختاذ القرار: كأن يعمد األب إىل وضع االبن يف مواضع

التنفيذ، ويف املواقف املحرجة، التي حتتاج إىل حسم األمر، واملبادرة يف 

ل ما يرتتب عليه، فإن أصاب شج   ىل يده، وإن عه وشد عاختاذ القرار، وحتمُّ

مه وسدده بلطف؛ فهذا مما يعوّ  ده عىل مواجهة احلياة، والتعامل مع أخطأ قو 

 املواقف املحرجة.

   م طبائع األوالد ونفسياهتم: وهذه املسألة حتتاج إىل يشء من الذوق، ه  ف

ف ق املريب لتلك األمور، وعامل أوالده وإذا وُ  وسرب احلال، ودقة النظر.
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ا بأن حيسن تربيتهم، وأن يسري هبم عىل الطريقة كان ح ،بذلك املقتىض ري 

  املثىل.

  تقدير مراحل العمر لألوالد: فالولد يكرب، وينمو تفكريه، فال بّد أن تكون

ل عىل أنه صغري دائاًم، معاملته مالئمة لسنه وتفكريه واستعداده، وأال يعام  

ب به الكبار، يطال  ب بام وهو صغري عىل أنه كبري؛ فيطال   -أيًضا  -ل وال يعام  

 بون.ب كام يعاق  بون، ويعاق  ب كام يعات  ويعات  

  تاليف مواجهة األوالد مبارشة: وذلك قدر املستطاع خصوًصا يف مرحلة

قادوا عرب اإلقناع، واملناقشة احلرة، واحلوار اهلادئ املراهقة، بل ينبغي أن يُ 

 اء، الذي جيمع بني العقل والعاطفة.ن  الب  

 أن  -مهام كان له من شغل  -د: فمام ينبغي لألب اجللوس مع األوال

خيصص وقًتا جيلس فيه مع األوالد، يؤنسهم فيه، ويسليهم، ويعلمهم ما 

 .حيتاجون إليه، ويقص عليهم القصص اهلادفة

  العدل بني األوالد: سواء يف األمور املادية كالعطايا واهلدايا واهلبات، أو

 وغري ذلك.األمور املعنوية، كالعطف، واحلنان، 

  ،إشباع عواطفهم: فمام ينبغي مراعاته مع األوالد إشباع عواطفهم

وإشعارهم بالعطف، والرمحة، واحلنان؛ حتى ال يعيشوا حمرومني من ذلك، 

فيبحثوا عنه خارج املنزل؛ فالكلمة الطيبة، واللمسة احلانية، والبسمة 

 الد.له أثره البالغ يف نفوس األو -الصادقة، وما جرى جمرى ذلك 

  النفقة عليهم باملعروف: وذلك بكفايتهم، والقيام عىل حوائجهم؛ حتى ال

 يضطروا إىل البحث عن املال خارج املنزل.

  إشاعة اإليثار بينهم: وذلك بتقوية روح التعاون بينهم، وتثبيت أوارص

املحبة فيهم، وتعويدهم عىل السخاء، والشعور باآلخرين، حتى ال ينشأ 

 ا ال هم له إال نفسه.الواحد منهم فرديً 
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  اإلصغاء إليهم إذا حتدثوا وإشعارهم بأمهية كالمهم: بداًل من االنشغال

لد إذا  عنهم، واإلشاحة بالوجه وترك اإلنصات هلم. فالذي جيدر بالوا

ي اهتاممه بدِ أن يصغي له متاًما، وأن يُ  -خصوًصا الصغري  -حتدث ولده 

، أو يبدي بعض بحديثه، كأن تظهر عالمات التعجب عىل وجهه

األصوات أو احلركات التي تدل عىل اإلصغاء واالهتامم واإلعجاب، كأن 

يقول: رائع، حسن، صحيح، أو أن يقوم باهلمهمة، وحتريك الرأس 

وتصويبه، وتصعيده، أو أن جييب عىل أسئلته أو غري ذلك، فمثل هذا 

 العمل له آثار إجيابية كثرية منها: 

 لطالقة يف الكالم.أن هذا العمل يعلم الولد ا 

 .يساعده عىل ترتيب أفكاره وتسلسلها 

 .يدربه عىل اإلصغاء، وفهم ما يسمعه من اآلخرين 

 .أنه ينمي شخصية الولد، ويصقلها 

 .يقوي ذاكرته، ويعينه عىل اسرتجاع ما مىض 

 .يزيده قرًبا من والده 

  ُقبتهم من ب  عد: ومن ذلك ما ييل: تفقد أحوال األوالد، ومرا

 أداء الشعائر التعبدية من صالة، ووضوء، ونحوها.مالحظتهم يف  

 .مراقبة اهلاتف املنزيل 

  النظر يف جيوهبم وأدراجهم من حيث ال يشعرون، كأن ينظر يف أدراجهم

، ثم يترصف بعد ذلك بام  إذا ذهبوا للمدرسة، أو ينظر يف جيوهبم إذا ناموا

ه مناسًبا.  يرا

 .السؤال عن أصحاهبم 

 هم من الكتب التي تفسد أدياهنم، وأخالقهم، حتذيرُ مراقبة ما يقرؤونه، و

 هم إىل الكتب النافعة.وإرشادُ 
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  م الصحبة الصاحلة للولد: وذلك بتشجيع الولد عىل صحبتهم، وحثه إكرا

عىل االستمرار معهم، وبحسن استقباهلم إذا زاروا الولد، بل واملبادرة إىل 

ا يلزم هلم من ، وهتيئة م)أي أن يطلب منهم أن يزوروه( استزارهتم

تيسريات مادية ومعنوية، كأن يكرمهم بام يالئمهم، وحيرص عىل استقباهلم 

شعرهم بقيمتهم، ويبادهلم أطراف احلديث، ويسأهلم  والرتحاب، ويُ رش  بالبِ 

 عن أحواهلم وأحوال ذوهيم وأهليهم.

  لد أن يبادر إىل مراعاة احلكمة يف إنقاذ الولد من رفقة السوء: فال ينبغي للوا

العنف واستعامل الشدة منذ البداية، فال يسارع إىل إهانتهم أمام ولده، أو 

 طردهم إذا زاروه ألول مرة، ألن الولد متعلق هبم، ومقتنع بصحبته هلم.

بل ينبغي لألب أن يتدرج يف ذلك، فيبدأ بإقناع ولده بسوء صحبته، 

اٍع وبرضرهم عليه، ثم يقوم بعد ذلك بتهديده وختويفه وإشعاره بأنه س

لتخليصه منهم، وأنه سيذهب إىل أولياء أمورهم كي يبعدوا أبناءهم عنه، 

ه احليلة يف ذلك، ورأى أن ت  ي  فإذا حذر ابنه وسلك معه ما يستطيع، وأع  

ه مناسًبا. -بقاءه معهم برضر حمقق   فهناك يسعى لتخليصه منهم بام يرا

  أو طيش: عن بعض ما يصدر من األوالد من عبث  -ال الغفلة  -التغافل

فذلك نمط من أنامط الرتبية، وهو مبدأ يأخذ به العقالء يف تعاملهم مع 

ِعر من حتت يده  أوالدهم ومع الناس عموًما؛ فالعاقل ال يستقيص، وال ُيش 

أو من يتعامل معهم بأنه يعلم عنهم كل صغرية وكبرية؛ ألنه إذا استقص، 

 هبم.وأشعرهم بأنه يعلم عنهم كل يشء ذهبت هيبته من قلو

  لدين أن يأخذوا به أال  -البعد عن تضخيم األخطاء: فمام جيدر بالوا

يضخموا األخطاء، ويعطوها أكرب من حجمها، بل عليهم أن ينزلوها 

منازهلا، وأن يدركوا أنه ال خيلو أحد من األخطاء، فجميع البيوت تقع فيها 

عبث ومستكثر؛ فكرس الزجاج، أو بعض األواين، أو ال ّل قِ األخطاء فمُ 
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ال يرتتب عليه كبري فساد؛ فكل الناس  -ببعض مرافق املنزل، ونحو ذلك 

 يعانون من ذلك.

   وإذا األُب  اصطناع املرونة يف الرتبية: فإذا اشتدت األم عىل الولد الن ،

يف خطأ فيؤنبه  -عىل سبيل املثال  -عنّف األب النت األم؛ فقد يقع الولد 

من العقاب الصارم، فتأيت األم، وتطيب  والده تأنيًبا جيعله يتوارى؛ خوًفا

خاطره، وتوضح له خطأه برفق، عندئذ يشعر الولد بأهنام عىل صواب، 

فيقبل من األب تأنبيه، وحيفظ لألم معروفها، والنتيجة أنه سيتجنب اخلطأ 

 مرة أخرى.

  الرتبية بالعقوبة: فاألصل يف تربية األوالد لزوم الرفق واللني إال أن العقوبة

تاج إليها املريب، برشط أال تكون ناشئة عن سورة جهل، أو ثورة قد حي

غضب، وأال ُيلجأ إليها إال يف أضيق احلدود، وأال يؤدب الولد عىل خطأ 

ارتكبه للمرة األوىل، وأال يؤدبه عىل خطأ أحدث له أمًلا، وأال يكون أمام 

شعار العقاب النفيس، كقطع املديح، أو إ -ومن أنواع العقوبة  اآلخرين.

ومنها العقاب البدين الذي  الولد بعدم الرضا، أو توبيخه أو غري ذلك.

 يؤمله وال يرضه.

  لد مراعاته يف الرتبية أن  -إعطاء األوالد فرصة للتصحيح: فمام ينبغي للوا

يعطي أوالده فرصة للتصحيح إذا أخطأوا، حتى ينهضوا لألمثل، ويرتقوا 

اب؛ فالصغري يسهل قياده، لألفضل، ويتخذوا من اخلطأ سبياًل للصو

لد أن يأخذ موقًفا واحًدا من أحد أوالده، . وهيون انقياده فال ينبغي للوا

فيجعله ذريعة لوصمه وعيبه، كأن يرسق مرة فيناديه باسم السارق دائاًم، 

 .دون أن يعطيه فرصة للتصحيح وهكذا

 لدين أن لدين: فعىل الوا حيرصا  احلرص عىل أن يكون التفاهم قائاًم بني الوا

كل احلرص عليه، وأن يسلكا كافة السبل املوصلة إليه، وعليهام أن جيتنبا 

فضية للشقاق، ويبتعدا عن عتاب بعضهام لبعض أمام األوالد؛ الوسائل املُ 



  تربية األوالداملوسوعة امليسرة يف 
  

140 

حتى يتوفر اهلدوء يف البيت، وتسود األلفة فيه، فيجد األوالد فيه الراحة 

 من الشارع.والسكن، واألنس والرسور، فيتعلقوا بالبيت أكثر 

  تقوى اهلل يف حالة الطالق: فإذا مل حيصل بني الوالدين وفاق، وقدر اهلل

  فعليهام بتقوى اهلل، وأال جيعال األوالد ضحية -بينهام الطالق 

لعنادمها وشقاقهام، وأال يغري كلُّ واحد منهام باآلخر، بل عليهام أن يعينا 

الد برب اآلخر، بداًل من األبناء عىل كل خري، ويويص كل واحد منهام األو

التحريش، وإيغار الصدور، وتبادل التهم، وتأليب األوالد، وإال فإن 

أن األوالد يتمردون عىل اجلميع، والوالدان  -يف الغالب  -النتيجة احلتمية 

 .مها السبب يف ذلك؛ فال يلوما إال أنفسهام

 قد يف اصطحاب األوالد ملجالس الذكر: كاملحابرضات، والندوات التي تع

املساجد وغريها؛ فهي مما يثري الولد باملعلومات، ويمده باخلري، ويعده 

كام أهنا تغذيه  عىل أسئلته التي ترتدد يف ذهنه. ملواجهة احلياة، وجييب

 باإليامن، وتربط عىل قلبه، وتربيه عىل أدب االستامع.

 ،ربطهم بالسلف الصالح يف االقتداء واالهتداء: حتى يسريوا عىل خطاهم 

ويرتسموا منهجهم، ولكي جيدوا فيهم القدوة الصاحلة التي جيدر هبم أن 

يقتدوا هبا، فإن كان لدى الولد ميول إىل العلم وجد من يقتدي به، وإن 

كان شجاًعا مقداًما وجد من يرتسم خطاه، وإن كان كسواًل وجد يف سرية 

صالح  السلف الري  فِس  السلف ما يبعث فيه الروح، وعلو اهلمة، وهكذا.

حافلة بكل خري، فام أروع أن يرتبط املسلم هبم، وأن حيذو حذوهم، بداًل 

من االقتداء باهلابطني واهلازلني من الالعبني، واملطربني، واملنحرفني، 

 وغريهم.

  ِن العناية بتعليم البنات ما حيتجن إليه من أمور دينهن ودنياهن: فكم م

، عىل سبيل املثال ،ن جيهلنم   ن النساءن فرط يف هذا احلق، وكم مِ الناس م  

أحكام احليض والنفاس ومسائل الدماء عموًما، بالرغم من أنه يتعلق هبا 
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ركنان من أركان اإلسالم ومها الصالة، والصيام، بل واحلج، وكم من 

 النساء من جتهل إقامة الصالة عىل الوجه املطلوب.

 .منع األوالد بنني وبنات من التشبه بالكفار 

 من االختالط بالنساء، ومنع البنات من االختالط بالرجال: بل  منع البنني

ينبغي أن يعيش االبن يف حميط الذكور، والبنت يف حميط اإلناث، خصوًصا 

 إذا بدأ االبن أو البنت بالتمييز.

  لد العناية بصحة األوالد: فاألوالد أمانة، ومن األمانة أن يعتني الوا

ا من العاهات واألمراض تبدأ بصحتهم، خصوًصا وهم صغار؛ ألن كثريً 

مع األوالد وهم صغار، فإذا ُأمهل عالجها الزمت األوالد طيلة أعامرهم، 

ومما حيسن بالوالدين يف هذا الصدد أن يقوموا عىل  وربام قضت عليهم.

شؤون األوالد إذا أصيبوا بعاهات مزمنة، أو إذا ولدوا وهم معاقون، أو 

لدين  ومصابون ببعض التشوهات اخللقية، أ ما شاكل ذلك؛ فحري  بالوا

أن يقوموا عىل رعاية األوالد، وأن حيسنوا تربيتهم، وأن يشعروهم 

لدين أن حيتسبوا األجر عند اهلل، وأن حيذروا كل  بمكانتهم، كام حيسن بالوا

 . احلذر من التسخط واالعرتاض عىل قضاء اهلل

 لد إذا بذ  ل مستطاعه لولده، وبني  عدم استعجال النتائج يف الرتبية: فعىل الوا

أال يستعجل النتائج، بل عليه أن  -كل طاقته  دله وحذره ونصح له واستنف

يصرب، ويصابر، ويستمر يف دعائه لولده وحرصه عليه؛ فلربام استجاب 

 الولد بعد حني.

 لد من أوالده إعراًضا أو نفوًرا أو متادًيا  ،احلذر من اليأس: فإذا ما رأى الوا

أن ينتظر الفرج  الوالد س من صالحهم واستقامتهم؛ بل عىلفعليه أال ييأ

الولد إىل رشده،  دّ فلعل نفحًة من نفحات الرحيم الكريم ترُ  من اهلل 

ه عن غّيه. رِصُ  وُتق 
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  اليقني بأن الرتبية الصاحلة ال تذهب سدًى: فالنصح ثمرته مضمونة بكل

يف ذلك، وإما أن  حال؛ فإما أن يستقيم األوالد يف احلال، وإما أن يفكروا

ِذر  اإلنسان إىل اهلل رِصوا بسببه عن التامدي يف الباطل، أو أن ُيع   . ُيق 

   لدين وإن كان واجًبا عىل األبناء إال أنه  -إعانة األوالد عىل الرب: فرب الوا

جيدر باآلباء أن يعينوا أبناءهم عىل الرب، وأن يشجعوهم، وأال يقفوا حجر 

 عثرة أمامهم.

 لدين أن حيفظوا اجلميل لألبناء، وأن حفظ اجلمي ل لألبناء: فمام حيسن بالوا

يشكروهم عليه، ويذكروهم به؛ حتى ينبعث األوالد للرب واإلحسان، 

 ويستمروا عليه.

  لدين أن يتغاضوا عن بعض التغايض عن بعض احلقوق: فيحسن بالوا

ما  حقوقهم، وأال يطالبوا أوالدهم بكل يشء، بل حيسن هبم أن يوفروا هلم

لد يف  يعدهم للكامل، والعلم، وسائر الفضائل خصوًصا إذا كان الوا

نشاطه، واألوالد يف حال إقبال عىل العلم، والقرآن، وسائر الفضائل، وهم 

لدان هبذه السرية كان األوالد عىل مقربة  يف مقتبل أعامرهم. فإذا أخذ الوا

 من الكامل، والفضل، والعلم، والصالح.

 ربة بالرتبية: من العلامء، والدعاة، واملعلمني، واملربني، استشارة من لديه خ

م ألوضاعهم، وما ممن لدهيم خربٌة يف الرتبية، وسرٌب ألحوال الشباب، وتفهُّ 

حييط هبم، وما يدور يف أذهاهنم، فحبذا استشارهتم، واالستنارة برأهيم يف 

 هذا الصدد، فهذا األمر يعني عىل تربية األوالد.

 فيدة يف الرتبية: فهي مما يعني عىل تربية األوالد؛ ألهنا ناجتٌة قراءة الكتب امل

 .عن جتربة، وممارسة، وخربة، وعصارة فكر، ونتاج متحيص وبحث

   لد عىل استحضار فضائل الرتبية يف الدنيا واآلخرة: فهذا مما يعني الوا

الصرب والتحمل، فإذا صلح األوالد كانوا قرة  عنٍي له يف الدنيا، وسبًبا 
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ى رشهم، كف  يصال األجر له بعد موته، ولو مل يأهه من ذلك إال أن يُ إل

 ويسلم من تبعتهم.

  ،استحضار عواقب اإلمهال والتفريط يف تربية األوالد: فاألوالد أوالده

ولن ينفك عنهم بحال من األحوال، فإذا أمهلهم وقرص يف تربيتهم كانوا 

 رضه للعقاب يف العقبى.شجًى يف حلقه يف هذه الدنيا، وكانوا سبًبا لتع

  ،لد يف جلب ما ينفعهم وخالصة القول يف تربية األوالد: أن يسعى الوا

 ودفع ما يرضهم عاجاًل وآجاًل 
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 .إن تربية األبناء يف اإلسالم مرتبطة بكتاب اهلل وسنة رسوله  -1

ف فيها الطاقاُت إن تربية األبناء من أعظم األمور التي جيب أن ُترص -2

 واألموال واألوقات.

وال ُيمكن أن تكون ، إن تربية األبناء الصحيحة تتسم بالعلم والعمل -3

 باملزاج والتقليد.

فهي ، ألهنا ُتعنى بالروح والعقل واجلسد، الرتبية الصحيحة لألبناء متكاملةٌ  -4

 دائاًم يف توازٍن متميٍز وفريد.

قبة اهلل وحده بعيًدا إذا أردت أن تقر  عينك ويرتا -5 م عىل مرا ح أبناؤك فرهب 

 عن تربية الرياء.

معرُفتك القيم واملعتقداِت ومراحل النمو عند األطفال تفتح أمامك آفاًقا  -6

 لرتبية رائعة وممتعة بإذن اهلل.

وما نبذله اليوم يف تربيتهم إنام هو إسهام منا رائٌع يف ، أبناء اليوم رجال الغد -7

 ِعزها يف املستقبل.نرص أمتنا و

ينبغي علينا حماولة التعرف عىل ما يفكر فيه أبناؤنا ألّن الفكر اإلجيايب يقود  -8

عور والسلوك اإلجيابيني  بعون اهلل تعاىل.، إىل الشُّ

وهذا يعني أن ُنوجه نقدنا عندما ننتقد ، ينبغي علينا فصُل الفعل عن الفاعل -9

 إىل فعل الطفل ال إىل الطفل.

ُم مشاعر األبناءينب -10 هلم مشاعُر ختتِلف عن ، فهم كيان مستقل، غي احرتا

 مشاعرنا.

واحتسب ، جاهد  نفسك لُتسِمع أبناءك أحسن وأمجل وأطيب الكلامت -11

 األجر يف ذلك.



 145 تربية األوالد قواعد وأصول

، أو يتضايُق من أحٍد فمثاًل ، اعرتف  بمعاناة ابنك عندما يشتكي إليك -12

ولو كنُت مكانك ألصابني ، ٌح أن هذا يزعجيشتكي من ُمدرسه بأنه أهانه فقل له: صحي

وتفاعل مع قضية ابنك لكي ، أو: هذا أمر مزعج وسوف أنظر يف األمر، ما أصابك

وال تكن سبًبا يف إبعاده عنك لعدِم االعرتاف ، يفيض لك عام يف صدره وقلبه دائاًم 

فقه أحياًنا.، ُبمعاناته  وإن كنت ال ُتوا

بالرفق واللني والرمحة واملحبة والوفاء إن أبناءك ُهم أحقُّ الناس  -13

 والصدق والعدل واإلحسان.

ثم تتأهل بالقراءة واالستامع ، ينبغي أن تتقبل أبناءك عىل ما ُهم عليه -14

 لتتمكن من تربيتهم تربية صحيحة متوازنة.، والسؤال واالستشارة

تريد أن تقُبُل مشاعِر األوالد جيعلهم ُمستعدين لقبول تلك احلدود التي  -15

 يقفوا عندها.

 والصابرون هم الفائزون.، من آفات الرتبية االستعجاُل  -16

لتفهم مشاعر األبناء وقبوهلم ، اخرت الطريقة املناسبة والكلامِت املعرّبة -17

 واحرتامهم.

ينبغي لآلباء أن يتعرفوا عىل مبادئ الرتبية الصحيحة ثم يبذلوا اجلهد  -18

 ه املبادئ.واملال والوقت يف تطبيق هذ

ًء يف األمور الوراثية أو غريها، األبناء خيتلفون فيام بينهم -19 ومجيٌل أن ، سوا

ل كات ومؤهالت كل واحٍد منهم حيث أن كاًل منهم حيتاج إىل عالج ، تتعرف عىل م 

خاص أو طريقة خاصة وهذا حيتاج إىل مزيد من الوقت واجلهد واملال. ولكنه ليس 

 يثقلون كفة حسناتك بعد موتك. بكثري عىل من جعلهم اهلل

كلُّ ذلك له أبلغ األثر يف ، ومالمح الوجه، ونربات الصوت، الكلامُت  -20

 إىل نفسيٍة طيبٍة إجيابيةٍ 
ِ
 أو نفسيٍة ُمتعبة قلقة.، إيصال األبناء

فإن ذلك جيعل احلياة ، وُحسن الظن باهلل، ازرع يف أبنائك روح التفاؤل -21

 وهبجًة. أكثر سعادًة ومتعًة وراحةً 
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وال تسلم بأن ما تفعله من ، ينبغي أن تتخلص من الغضب والتوتر -22

ويتساءل اإلنسان عن حال رجلني يمران بظرٍف واحد ، غضٍب وتوتٍر وإحباٍط صحيٌح 

فيغضب أحُدهم أشّد الغضب ويتقبل اآلخُر األمر ، أو يتعرضان حلادث واحدٍ 

الذهنية عند الشخص الغاضب كانت ملاذا؟ ربام التصورات ،  نفسىض  ورِ ، بابتسامة

لذا يتوجب علينا أن نراجع أنفسنا ونصحح مسارنا إذا واجهنا ما ، غري صحيحة

وال نتامدى يف التقدم نحو أمراض العرص مثل السكر والضغط بسبب الغضب ، يغضبنا

ة  ف . إال إذا انتهكت حمارم اهلل والتوتر. ومل يكن يغضب  اِئش  ن  ع  :  ع  ق ال ت 

 م  »
ِ
ُسوُل اَّلل  م  ر  ت ق  ي ن ت ِقم   ا ان  ، ف 

ِ
اِت اَّلل  ك  ِمن  ُحُرم  ت ى ُين ت ه  ي ِه ح  ت ى إِل   ُيؤ 

ٍ
ء ِسِه يِف يش   لِن ف 

 
ِ
 
ِ

(.  «َّلل اِريُّ ُبخ  اُه ال  و   )ر 

ينبغي أن نتجنب الل وم واالهتام والشتائم والّتهديداِت واألوامر  -23

، إلخ وال تنس أن أكثر فساد األبناء من اآلباء ... ريةواملقرتناِت والسخ، والتحذيراِت 

 واهلل املستعان.

ويمكُن أن ، تزّود  من فنون تربية األبناء واالتصال املحرتم مع أبنائك -24

نسأل أنفسنا هل تربيُتنا ألبنائنا اآلن هي أفضل ما يمكن أن نصل إليه؟ وتذّكر  أن ما مل 

 مناه.لمه أكثُر مما علِ نع  

، هم بحبك العظيم هلمأخرِب ، ِصح عن مشاعرك ألبنائك دون مناسبةأف   -25

 وُرّبام كان البخُل باملشاعر أعظم من البخل باملال.، أخربهم بمشاعرك جِتاههم

يمكن تعويضه ، اإلخفاُق يف تربية األجيال بعد عمل األسباب أمر طبيعي -26

حياًنا يف عدم األخذ ولكن املشكلة أ، وليست املشكلة يف اإلخفاق، مراٍت قادمةً 

 باألسباب.

ويف ، فهناك فرق يف السن، إن حاجات اآلباء ختتلف عن حاجات األبناء -27

واالجتامعية. وينبغي علينا أن نبحث يف تلك الفروق ، والبدنية، مجيع النواحي النفسية

 ونراعيها لنساعد أنفسنا بقّلة التوترات والغضب ونساعد أبناءنا باستقرارهم النفيس.
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وعليك أن تتلمس ، الطرُق واألساليب يف تربية األبناء كثريٌة جًدا -28

 األسلوب األمثل الذي ُيناسب ابنك.

سبب أخطاء األطفال يرجع يف أصوله عىل ثالثة أشياء: األول: فكري.  -29

، ال حيمل فكرة صحيحة عن اليشءأنه والثاين: عميل. والثالث: إىل ذات الطفل. إما 

، ومل يتدرب عليه فيخطئ؛ أو أن يتعمد اخلطأ، تطيع أن ُيتقن العملفيخطئ؛ أو ال يس

ويكون من ذوي الطباع العنيدة؛ لذلك ُيرّص عىل اخلطأ وبرضوري حتديد أصل اخلطأ 

 لتسهل معاجلته.

وتدفع األوالد للعمل ، وترشح الصدر، الدعابة مع األبناء ُتبهج املزاج -30

 واملبادرة.

 ئك جيعلهم يميلون الحرتام مشاعر اآلخرين.إن احرتامك مشاعر أبنا -31

وبعِض الوقت للتفكري يف تربيتهم ، حيتاج اآلباء إىل قليٍل من اهلدوء -32

 هم.ئبناأل

فإن مل ختطط لرتبية أبنائك ، حيتاج اآلباء إىل ختطيط ُمسبٍق لرتبية أبنائهم -33

 فربام خططت للفشل يف ذلك األمر العظيم.

وكثري من املشاعر ، ؤّدي إىل مشاعر الُكره واالنتقامالِعقاُب يمكن أن يُ  -34

م الِعقاب بعد بذل كل الوسائل املمكنة وكذلك بعد معرفة االسلبية؛ ويمكن استخد

 ضوابط العقاب.

 وحاول أن تتغافل عن سيئاته وختفيها قدر املستطاع.، أ بِرز  إجيابيات ابنك -35

فهذا من أعظم أسباب إحراز ، مجيُدر بك أن تزرع يف أبنائك الثقة بأنفسه -36

 التفوق يف دنياهم وآخرهتم.

 م وُتدرب طفلك كيف يتحمل املسؤولية.ينبغي أن تعل   -37
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ولو أخفق فإن ذلك جيعله إجيابًيا يف ، ينبغي أن تعل م ابنك اختاذ القرارات -38

حرم يف كل إخفاق يوجد بذرة نجاح ما مل يكن هذا اإلخفاق فيام إن قيل:  وقد، حياته

 . اهلل

، حل مشاكلهم ووضع البدائل واحللول املتنوعةعىل األبناء لدهيم قدرٌة  -39

 عل مهم آداب احلوار باالستامع آلرائهم مهام كانت.

فهذا يريب األبناء عىل ، ينبغي لآلباء االعرتاُف باخلطأ عند حدوثه -40

 االعرتاف باألخطاء والرجوع للحّق والصواب عندما خيطئون.

مته، أطفالنا هلم كرامتهم التي منحهم اهلل إياها -41 وال تظلمه ، فال ُتصادر  كرا

 فإن الظلم ظلامت يوم القيامة.

وينبغي لنا أن نتعلم ، عند أخطاء األبناء ينبغي أن يعرفوا أن هذا خطأ -42

وال خيفى عليك ، دةوأكثُر أخطاء األبناء ليست متعم  ، كيف نتعامل مع تلك األخطاء

 نا ونحن صغار.كم أخطأ  

يتعلمون ، ُيواجهون مشاكلهم، ينبغي أن نرتك األطفال ُيامرسون حياهتم -43

خيتارون ألنفسهم مع تشجيِعنا ، يقومون بأعامهلم، يعتمدون عىل أنفسهم، من أخطائهم

 وذلك لنزرع يف أبنائنا الثقة بالنفس.، هلم بضوابط الرشع

ُل ، غ فيهوابط ينبغي أال يبال  له ض، املدُح أو الثناُء زاٌد ألوالدنا -44 وال ُيغف 

كام ينبغي تكرار الثناء ، ومن الرضوري االنتباه يف الثناء للعمر ودرجة كفايته، عنه

 وتنويُعه معنوًيا ومادًيا.

ل  أذاهم، ِعش  مع أبنائك بقلبك -45  فتلك سامت جوهرية يف الرتبية.، وحتم 

 عن املجادلة والكالم العقيم. وحترتمهم بعيًدا، ينبغي أن تفهم أبناءك -46

 الفوُز احلقيقي لآلباء هو الفوز باآلخرة. -47

خالل تربيتك ألبنائك حاول أن حتسب اآلثار والعواقب لعمليات الرتبية  -48

 القولية والفعلية.
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 مجيٌل أن ُننمي اخليال لدى أبنائنا وأن نتدرج يف تنمية اإلرادة لدهيم. -49

ء للمزيد من التساؤالت واحلصول عىل األجوبة حاول أن حُتفز األبنا -50

 الصحيحة.

، وجوُد األخطاء وعدُم معرفة اخلطأ والصواب أمٌر طبيعي  لدى األبناء -51

 وهذا يقلُّ مع تقدم السن.

ألن هذا ، وأن ُنط لِع األبناء عىل ما يف أنفسنا، ينبغي أن نكون واضحني -52

 نفسيًة مستقرة بإذن اهلل. ُيولد الثقة بني اآلباء واألبناء وُينتج

 عىل األبوين أن حيذرا الكلامت السيئة فاألبناء ُيقلدون آباءهم. -53

بُة الدخول  -54 اللُّطف والرفق والرمحة واحلنان واملحبة والعطاء والبذل بوا

 ومن ثّم تستطيع التأثري فيهم وهم من أحق الناس بذلك.، إىل نفوس األبناء وُعقوهلم

مجيع معاين احلب بلمساته وكلامته قبل أن يبحثوا عنه لدى  امنح أوالدك -55

 فربام أزعجهم ذلك.، اآلخرين

 ابتعد  عن التدخل يف شؤون األبناء اخلاصة قدر املستطاع. -56

 ينبغي أال يستفيد األطفال من بكائهم يف تلبية رغباهتم. -57

سن  الرفض والعناد والكذب أموٌر قد تكون عند األطفال إىل حدود -58

 اخلامسة.

وينبغي توفري بعض األلعاب ، الفراغ أو الوحدة قد تكون سبًبا يف العناد -59

 ووجود األصدقاء الطيبني نافٌع وهام لألبناء.، وإشغال األطفال بام ينفعهم

ر البناء. -60  ينبغي أن ُنريب األبناء عىل تنمية مهارات التفكري اإلجيايب واحلوا

 ناء التفاؤل واإلجيابية وحسن الظن باهلل تعاىل.ينبغي أن نزرع يف األب -61

توفري بيئة آمنة وجتهيزات متكاملة لألبناء جيعلهم يتطورون يف مستوى  -62

 التفكري والتعليم.
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من االعتقادات والقيم قد ختزنت يف عقولنا يف فرتة ما قبل  %90يقال إن  -63

 السابعة من العمر.

سنة من عمره يف التغلب عىل  40أو  30يقال إن اإلنسان يقيض  -64

 مشكالت اخلمس سنوات األوىل.

وتزوجوا ، ختيل أبناءك وهم يُفارقون ذلك البيت الذي طاملا عاشوا فيه -65

، فاستمتع  بحياتك معهم قبل فراقهم، ومل يبق يف البيت إال ذكرياهُتم، ثم فارق تهم

 ودعهم يتذكرون تلك األيام اجلميلة التي عاشوها معك.

 ِمل  أبناءك كام حتب أن ُيعاملك أبناؤك.عا -66

د  استقاللية أبنائك -67 فإن ذلك ُيولد تكرار السلوك غري املرغوب ، ال تت ح 

 فيه.

 ينبغي أن نبني عالقتنا مع أبنائنا عىل الثقة املتبادلة وحسن الظن. -68

ع -69 ورفًقا  اًم وسالًما وُوًدابل اجعله سل  ، ينبغي أال جتعل املنزل مكاًنا للرصا

 ولينًا.

ِم والقبول والتفهُّ  -70  م واالستامع العاطفي.حيتاج األبناء إىل املحّبة واالحرتا

والتِزم ، ال تنزعج من مشاجرة األبناء ما مل يصل األمر إىل األذى البدين -71

 .اُمفيدً قد يكون اهلدوء التام وقد يكون هذا األمر غري ُمريح لكنّه 

بل يف  -ياء املساواُة والعدل  يف األقوال واألفعال من صفات اآلباء األوف -72

 بني مجيع األبناء. -كل صغري وكبري 

ث معهم، متّتع باجللوس مع أبنائك -73 ، وُمشاورهِتم وأخذ آرائهم، والتحدُّ

ِمها مهام كانت وختفيِف ُمعاناة األبناء من ضغوط ، وذلك لزرع الثقة بالنفس، واحرتا

 احلياة.

 وألي سبٍب كان.، نة بني أبنائك بأي شكل من األشكالاحذر  املقار -74

 ازرع  املحبة بني األبناء باهلدايا واالعتذار والتأسف عند اخلطأ. -75
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ٌب  -76 ن حوله ِمن األبوين، اخلوف ُمكتس  ، واإلخوان، ويزرعه يف الطفل م 

 إلخ....  واإلعالم، والزمالء، واملجتمع، واألقارب

ُلوكيات املنحرفة.التقدير املتديّن للذ -77  ات قد يكون وراء كثرٍي من السُّ

نُتج عنه اإلحساُس بالذنب واخلجل -78 التقدير  وضعُف ، النقُد السلبي ي 

 للذات.

 واهتاممهم هبم.، تقديُر األبناء لذواهتم مرتبط إىل حد  ما بتقدير األهل هلم -79

نا مع أبنائنا عالقة األبناُء برٌش غرُي كاملني ومن الرضورّي أن نجعل عالقت -80

بعيًدا عن األوامر ، وذلك باحلوار والتفاهم واالحرتام واالستامع والقبول، صداقةٍ 

 وهذا رس عظيم يف الرتبية.، والنواهي

 استغالل األحداث يف زرع العقيدة يف نفوس األبناء. حاِول   -81

 ك بأن هلم حدوًدا وضوابط.أبناء   ف  ر  ع   -82

، همم أصدقاء  واحرتِ  ،الصاحلنياختيار األصدقاء ساِعد  أبناءك عىل  -83

 هم.وعىل أرس  ، وتعّرف  عليهم

ف الوازع الديني وضعف الرعاية األرسية مها من أسباب إن ضع   -84

 االنحراف.

وإذا عِمل اإلنسان األسباب فإن الغالب أن نتائج تربية ، اهلِدايُة بيد اهلل -85

 األبناء إجيابيٌة.

هم إىل الكذب وال تضطرّ ، ألبناء يتمتعون باألمانينبغي أن ترتك ا -86

 واخلداع بسبب اخلوف منك.

فإن هلا أبعد ، ينبغي االبتعاد عن الرسائل السلبية التي ترسلها لألبناء -87

 .هتماألثر يف حيا

د الطفل عدم املباالة. -88  التدليل واالستجابة لكل ما ُيريده األبناء يعو 

دهم وضعف الثقة بالنفس.القسوة والِغلظة سبٌب  -89  يف خوف األبناء وتردُّ
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ة والكراهية وحب االنتقام.التمييز بني األبناء ُيولّ  -90  د بني األبناء الغري 

، والضعف الدرايس، اخلصومات بني الوالدين ُتوّلد لألبناء ت شُتت الذهن -91

األوالد أكثر وقد ُيصبح ، وتثري املخاوف واالضطرابات واإلزعاج وعدم التمتع باحلياة

 ُعدوانيًة ومشاكل.

فإن األبناء ينجذبون ملن هيتم ، ال ُيمكن للرتبية الطيبة أن تتم بدون ُحب -92

 هبم وحيبهم.

 حاول  معرفة أسباب السلوك.، كل سلوٍك تصوٌر ذهنّي  وراء   -93

هناك أمر مهم وإسهام رائع وهو أن جتعل األبناء عىل وعٍي كامل بام  -94

 دركوا أهنم لو عملوا شيًئا آخر سيكون أفضل.وأن ي، يفعلونه

يف ِخضم احلياة ينبغي أن ال تنشغل بتحقيق طموحاتك وتنسى مشاكل  -95

 أبنائك.

 مشاركة اآلباء األمهات يف تربية األبناء ترسم أسلوًبا ناجًحا يف الرتبية. -96

 .ونعيش أحاسيسهم ومشاكلهم، وقًتا كافًيا مع أبنائنا، ينبغي أن نقيض -97

واجعلهم يلتفتون إىل ، حاول تنمية اإلحساس بالنجاح يف نفوس األبناء -98

 اجلوانب اإلجيابّية يف حياهتم وترصفاهتم احلسنة.

وتلك ، حينام تكون يف منزلك عش حياتك مع أبنائك بتفكريك ومشاعرك -99

 مزيٌة رائعة يف اآلباء.

ام قتل ت فيهم فربّ ، ال حتاول أن تصوغ أبناءك لتجعلهم نسخًة منك -100

 اإلبداع.

 املدُح والذّم يكونان للسلوك بعيًدا عن الذات. -101

، ة واملحبة بينهممن أفضل ما ُتقّدمه لألبناء يف حياهتم بث روح العدال -102

 واحرص عىل الدقة يف العدل.

 ينبغي أن جتمع بني احلزم واحلب يف تربيتك ألبنائك. -103
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 تيب والتنظيم إال بعد سن العارشة.يقال إن الطفل ال يتقن الرت -104

 ر  أن هناك آباًء ُيضحون بأبنائهم بسبب أمور دنيوية.تذك   -105

حيتاج أطفالنا تصحيح السلوكيات اخلاطئة بطريقة علمية تربوية مع  -106

 تلبيه حاجاهتم حتى حيدث هلم التوازن.

 سنوات ُيعترب طبيعيًا. 7 -4يقال إن العناد من سن  -107

واخلوف ، واملبالغة يف احلرص، االستعجال: ن أكثر آفات الرتبيةم -108

 .الزائد

 ه بحبك له.وأخرِب  ، ه ملصلحتهت  ب  أشِعر  ابنك بعد ِعقابه بأنك عاق   -109

، بل ربام يرضك أنت، فربام ال ينفع يف تأديب ولدك، فّكر  ملًيا يف غضبك -110

 ويزيده مترًدا.

 حتتاج إىل جهد ووقت ومال ونية.ولكنها ، الرتبية ليست صعبة -111

 وربام زاد من مترده يف املستقبل.، كلام زاد العقاب قل تأثريه عىل الطفل -112

لدين أن يتفقا يف تربية أبنائهم -113  وال خيتلفا.، ينبغي عىل الوا

وذلك حتى ، وتنويع الثواب، ينبغي املكافأة عىل السلوك اإلجيايب غالًبا -114

 ًيا.ال ينشأ االبن نفع

وبذلك يضعف السلوك ، ينبغي املكافأة عىل الّسلوك البديل حتى يقوى -115

 غري املرغوب فيه.

بعيًدا عن جرح الكرامة ، ينبغي إيضاُح السلوك اخلاطئ هبدوء وعلمٍ  -116

 وذم الذات.

 ينبغي أن حتذر من نقد األطفال أمام اآلخرين. -117

م بالوقت.، نًااشكر أوالدك عندما يعملون شيًئا ُمتق   -118  كااللتزا

أو خيتلج يف نفوسهم من ، حيتاج أبناؤك أن هتتم بكل ما يشغل باهلم -119

 مشاعر وأحاسيس.
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نحن نستطيع أن نزرع الفضائل يف أبنائنا عن طريق القدوة بام يرونه منّا  -120

 وما يسمعونه ويشعرون به.

إليه باألعامل التي  ونعهدُ ، ال يمكن للطفل أن يثق بنفسه إال حني نثق به -121

 يستطيع القيام هبا هبدوء.

ر -122  وُنشاورهم.، ينبغي أن نعطي األبناء بعض األرسا

إن بيشء ال تأمره اتركه يلعب، وعبة حُيبها فإذا كان ابنُك مشغواًل بلُ  -123

 أمكن.

 حاول أال ُتكثر من الطلبات دفعة واحدة. -124

 دون قصد.كثري من املشاكل سببها سلوك اآلباء  -125

 تذكر أن الطلب بلطف أقوى وأعظم تأثرًيا من التأنيب والتوبيخ. -126

 اإلصغاء ألبنائك وانزل إىل مستواهم. تعلم -127

، أو بسبٍب صّحي، غضب الطفل قد يكون بسبب فرِض رغبات عليه -128

 ابحث عن السبب جيًدا.، أو ليشء آخر، ل مطالبهي  أو لن  ، أو أرٍق 

د األبن -129  وملٍس.، وضم، وتقبيلٍ ، اء حيتاج إىل احتضانٍ مترُّ

، ويقتل شخصيته، تذكر أن إجبار الطفل عىل الطاعة العمياء خيمد نفسه -130

ده الغش والكذب  وعدم الثقة بالنفس.، ويعو 

 ينبغي للوالدين أن يكونا مصدر أمن وتشجيع ألبنائهم. -131

بعيًدا عن ُمالحظة اخلل ق  ينبغي أن تقوم الرتبيُة عىل ِرقابة اهلل وحده -132

 والرياء.

وتساعد ، وهي برضوريٌة جًدا، الصحبة هلا أثرها الكبري يف حياة األبناء -133

عىل التنشئة االجتامعية أو ما يسمى بالذكاء العاطفي واالجتامعي. وما أمجل أن تربط 

 فاملرُء عىل دين خليله.، أبناءك بصحبة صاحلة

 واملدرسة املناسبة.، واجلار املناسب، اسبينبغي اختيار السكن املن -134
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قبة األبناء دون أن ُتشعرهم بذلك. -135  ُقم بمرا

 ازرع يف األبناء دائاًم أن اهلل يراهم ويسمعهم ويعلم رسهم ونجواهم. -136

ه املبادرة والعطاء -137 د  ه عىل اختاذ القرار ولو ، عو  د  ومح ل ه املسؤولية وعو 

 أخفق يف ذلك.

 واملجالت اهلادفة.، والقصص املؤثرة، ر لألبناء الكتب املناسبةوفّ  -138

 وكذلك ال تبخل.، ال ُترسف يف إعطاء األبناء املال -139

ه عىل أن يستخدم عقله يف نقد ما يرى أو يسمع بعيًدا عن الِغيبٍة  -140 شّجع 

 والنميمة.

ِعد  أبناءك بيشء ال تستطيع الوفاء به. -141  ال ت 

 ألبنائك األشياء التي يستطيعون أن يفعلوها. ال تفعل -142

 اترك ألبنائك أوقاًتا ليعيشوا طفولتهم وتنمو قدراهتم. -143

ينبغي إبعاد األبناء عن أفالم العنف والرعب والقصص املخيفة وكل  -144

 ما يزرع فيهم السلبية.

 خط ط  مع أبنائك يف شؤون العائلة. -145

 مُل جتاهه حقًدا أو ضغينة.ال جتعل ابنك يشعر أنك حت -146

 ألن ذلك قد يغري  حياهتم.، ووجود األهداف، ازرع  يف أبنائك التخطيط -147

 ال تستغرب  إذا سمعت أبناءك يتلفظون بام يسمعونه منك. -148

 عانق طفلك بحنان كل يوم. -149

علم األبناء الطرق اإلجيابية كي يتغلبوا عىل التوتر وحيافظوا عىل  -150

 م بإذن اهلل.هدوئه

 ال تتوقع من األبناء أن يتعلموا من أول مرة تتكلم معهم. -151

 فإن ذلك يتعبه كثرًيا.، يومك بخالف مع ابنك تِمال خت   -152
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فإن ذلك يقلل الضغوط عليك وعىل ، ابتعد عن املبالغة يف املثالية -153

 أبنائك.

ر  نفسك، تقب ل  طفلك كام هو -154 تغري ثم غرّي طفلك واقرأ واسمع و، وطو 

 بعون اهلل.

 ومتتع باألجر والرتبية الطيبة.، ابتسم  كثرًيا ألبنائك -155

 ال تنس أبًدا أنك أول وأهم ُمدرس يف حياة أطفالك. -156

 الحظ األشياء التي يؤدهيا أطفالك بطرقة جيدة وشجعهم. -157

ك تتعّرف عىل إن األشياء التي يتكلم هبا األبناء كثرًيا ويعملوهنا جتعل -158

 الِقيم املهمة عندهم.

 ال جتعل معاملتك ألصدقائك أفضل من معاملتك ألطفالك. -159

 عل م  أبناءك بعض ألعاب الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه. -160

 ال تعتمد عىل املدرسة أن تفعل كل يشء عنك. -161

 ال تبالغ يف أمراض أبنائك وإصاباهتم اخلفيفة. -162

ر نِعم اهلل عليهم والشكر هللساعد أب -163  . ناءك عىل تذكُّ

فإن ذلك يزرع يف األبناء التفاؤل ، ُكن متفائاًل وإجيابًيا يف نظرتك للحياة -164

 واإلجيابية.

ع  يف التسامح مع أبنائك وإعادة البسمة إليهم. -165 ِ  أرس 

 ال تفرتض أن أبناءك سوف يتبعون نفس خطاك وطبائعك. -166

 لخ(.... إ تضع نظاًما للبيت )مواعيد للنوم واالستيقاظحاول أن  -167

 ما رأيك لو أن أباك يعاتبك ويلومك دائاًم؟! -168

وانظر إىل إجيابيات ، حاول أن تكون كالنحلة تسُقط عىل األشياء احللوة -169

 وسلوكيات أبنائك الطيبة.

د عائلتك واد   -170  وحضورهم.هلم يف غياهبم  عُ انرش األمن والسالم بني أفرا
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 ادُع أبناءك بأحب األسامء والُكنى إليهم. -171

إال أن ، عن اهتامماهتم مهام كانت هممع تكلم  حتى تقرتب من أبنائك  -172

ًما.  تكون حرا

ك طريٌق ملصارحتهم إياك بام يدور يف خواطرهم ئبناألمصارحُتك  -173

 وهذا هام للغاية.، وحياهتم

 اهبم وكذلك أحزاهنم.شارك أبناءك يف أفراحهم وألع -174

إذا ساعدت أبناءك بتهيئة االستقرار النفيس وتقدير ذواهتم فإهنم  -175

 سيحققون بإذن اهلل جمًدا عظياًم.

واألساس املتني لقيام حياة آمنة ، ازرع يف أبنائك العقيدة الصافية -176

 مطمئنة طيبة.

 ن.ازرع يف أبنائك ما زرعه لقامن يف ابنه كام يف سورة لقام -177

ر املوت -178 : ، وقد قيلمانهواإلقداُم والشجاعة ال ُيقد  ، اجلبُن ال يؤخ 

 «.السعادة حرام عىل كل جبان»

لديه حُتددان غالًبا كيفية استقراره يف ، عالقة الطفل بربه وعالقته -179 بوا

 مرحلة البلوغ.

صيلة راجع أساليبك يف التعامل مع أبنائك. ما تأثريها احلقيقي؟ وما احل -180

 الرتبية التي حتصل عليها؟ وهل هذا أحسن ما يمكن التوصل إليه؟

أروع  وسنة نبيه  العمل باألخالق التي جاءت يف كتاب اهلل  -181

ت يف الكون ىل  الناس هبا.، تربية ُوِجد   واألبناء أو 

ماذا يرتتب عىل ذلك؟  :حاول أن تتفق مع أبنائك يف حالة اخلطأ -182

هم يف ذل ل  معهم إىل اتفاقيات يقرتحوهناوحاِور  والبد من تطبيق االتفاقيات ، ك وتوص 

 بحزم ورفق.
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وعندما يكربون ، عدوانية اآلباء جتعل من األبناء مطيعني بسبب خوفهم -183

فربام أصبحوا جبناء أو مهانني أو متمردين أو حتت تأثري مزيج من كل هذه املشاعر 

 السلبية.

ل م  أبناءك كيف ي -184 ترصفون؟ وكيف ُيمّيزون الصحيح من السقيم؟ ع 

 وكيف يفكرون؟

هم أن يتحملوا ، ال حتاول إجياد مربرات ألخطاء أطفالك -185 د  بل عو 

 عواقب أعامهلم.

 مرحلة البلوغ:

هم اجلسدي -186 والتغريات التي ستطرأ ، واجلنيس، توعية األبناء بنمو 

ونمو ، واالحتالم، مثل شعر العانة، عليهم يف مرحلة البلوغ هي مسؤولية الوالدين

الثديني والدورة الشهرية عند البنت. كل ذلك جيب أن يعرفوه بأسلوب بسيط دون 

 الدخول يف التفاصيل الدقيقة.

وأنه ليس ألحد غريه أن يلمس ، عل م االبن أن جسده ِمل ك له فقط -187

 جسده إال والديه عند احلاجة.

مرون بتغريُّ عضوي رسيع ومتتابع يف وقت األبناء يف مرحلة البلوغ ي -188

 وقد يستغرب بعض اآلباء واألمهات من هذا وهو أمر طبيعي.، قصري

، واالنفراد يف اختاذ القرار، وإظهار االستقالل، اجلدال والنقاش -189

، بل ورفضه أحياًنا، وعدم قبول رأي اآلخرين بسهولةٍ ، واالنفعاالت املصاحبة لذلك

 معظم البالغني.كلُّ ذلك من صفات 

وكيف يواجه ، ويتساءل عن مستقبله، أحياًنا خياف املراهُق من الفشل -190

 احلياة.

، فهو إذا أحب أرسف وبال غ، املراهُق ال يستطيع التحكم يف انفعاالته -191

 وكذلك إذا كره.



 159 تربية األوالد قواعد وأصول

وال يعرفون ، يشعُر بعض البالغني أحياًنا بأن اآلخرين ال يفهموهنم -192

، «يفهمني ال أحد  »وقد يردد: ، وعىل الناس، ياًنا ينقم البالغ عىل والديهمشاعرهم؛ وأح

 وقد يميل املراهق إىل الوحدة.

ولذا البد لآلباء ، وإثبات وجوده، يميل املراهُق إىل حتقيق الذات -193

 واألمهات من وضع تلك املشاعر حمّل االهتامم والتفكري.

ومنحه ، ل استغالل طاقاتهالبالُغ يرغب يف حتقيق ذاته من خال -194

وجيُب أال ُيرتك البالغ دون حتمل مسؤولية إىل أن يصطدم ، املسؤولية واألعامل املناسبة

 بمتطلبات املجتمع وحاجاته الطبيعية.

م الرفق واللني  -195 ينبغي أن تعال ج مشكالُت املراهق باجللوس معه والتزا

ه باألمان وبضوابط احلوار و، وعدم الزجر ، واترك له االختيار، آداب االستامعوأشِعر 

ه عند اإلنجاز ز  ُع له.، ومح ل ه أثر أخطائه عند التقصري، وحف   وال تواجهه باألخطاء واد 

وحياول اكتشاف ، املراهق قد يبتكر وسائل يؤكد من خالهلا استقالليته -196

 طرق جديدة للتعامل مع اآلخرين.

قد ينتقد اآلخرين واألوضاع من و، قد ُيصبح املراهق فجأة مثالًيا -197

 حوله.

وقد يسخر أحياًنا من أفكار ، قد يكون املراهق أحياًنا ساخًرا ومستهزًئا -198

 والديه وأهله.

 قد يشعر املراهق بالتحدي واملُجادلة واملخالفة لآلخرين. -199

وخاصة عند ، وقد يقلق املراهق من مظهره، هيتم املراهق بمظهره -200

 مات البلوغ.ظهور بعض عال

قد ُيصاب املراهق باخلجل الشديد وقد يميل إىل االنطواء والُعزلة  -201

 والنوم الكثري.
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لدين أن ُيشِعرا املراهقني بثقتهم  -202 وأن ، وبقدراهتم، همفيينبغي عىل الوا

 هلم بأن من حقهم أن يكونوا مستقلني يف شخصياهتم. ايؤكد

 ساعدة.بل اطلب منه امل، ال جترب املراهق -203

 يتعرفوا عىل حاجات املراهقني.ينبغي عىل اآلباء أن  -204

 حاِول  متابعة األبناء املراهقني بطريقة غري مبارشة. -205

ُر والنقاش اهلادئ مها من أفضل الطرق للتعامل مع املراهقني. -206  احلوا

وأسلوب االستبداد ، وانتقاد املراهق، ح املشاعرر  جتن ب السخرية وج   -207

مة.  والرصا

 ينبغي أن تقلل من األوامر والنواهي املوجهة إليهم. -208

وأن تتجنب الرتدد ، ينبغي أن تكون واضًحا يف تعاملك مع املراهق -209

 واالزدواجية.

هم، احرِتم  أصدقاء أبنائك -210 ِرم   وادُعُهم إىل منزلك.، وأك 

رفقاء اخلري  عن طريق احلوار اهلادئ يمكن مناقشة األبناء عن صفات -211

 والرش.

 حيتاج املراهقون إىل األمن واالطمئنان والراحة. -212

وهو كثري ، يشعر املراهق أحياًنا بالضعف واخلوف واإلحساس بالذنب -213

 التفكري والتأمل.

 خاطِب  عواطف املراهق ومشاعره بالعقل واحلوار اهلادئ واالحرتام. -214

وأِجب ه ، عن األمور اجلنسية عند سؤالهوباإلمجال ، تكّلم  بقدر احلاجة -215

 حتى ال ينرصف إىل صديق سّيئ.

ه االستقاللية -216  وال تكن عليه رقيًبا يف كل صغرية وكبرية.، امن ح 

 اجعله يتحمل  تبعات أخطائه. -217
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وعاِمل ُه بلطف عندما يقوم ، ابتعد عن طريقة التحقيق واالستجواب -218

 م ذاته.واحرتِ ، بأعامل ال ترغب فيها

ه بالثقة التامة -219 واستمع له استامًعا تعاطفًيا عندما خيطئ فقد يكون ، أشِعر 

 هناك مربرات.

هنم قد أصبحوا أال ختجل من إظهار عواطفك وحبك ملجرد شعورك  -220

 كباًرا.

 عل م  ابنك أن الشخص الوحيد الذي يستطيع تغيريه هو نفسه. -221

وعرب  عن حّبك هلم ، املراهقني كصديٍق هلمحاول أن تتكلم مع أبنائك  -222

 دون مناسبة.

 عندما يبلغ األبناء فإهنم حيتاجون إىل االستقالل عن اآلباء. -223

 وكثرة الكالم.، وكثرة األسئلة، املُراهقون ال حيبون كثرة النصائح -224

 «.ال يزال التغافل من شيم الكرام» :يقول سفيان الثوري -225

ٌر خاصة به. من الطبيعي -226  أن يكون البنك املراهق أرسا

والرتبية املتميزة تزيد التدين ثباًتا ، املراهق يميل بطبيعته إىل التدين -227

ًرا بتوفيق اهلل  . واستمرا

وإذا مل تفهم تلك ، يمر األبناء بمرحلة تغريات كثرية يف سن البلوغ -228

عاٍت ومتاعب ومواجهاٍت  ت  ش  التغريات واحلاجات اجلديدة يف حياهتم ربام عِ  ، يف رصا

 وربام خرست ابنك.

، قد تكون مرحلُة البلوغ مرحلًة مزعجًة لآلباء بسبب ترصفات األبناء -229

 وعندما يتذكر اآلباء أهنا مرحلة مؤقتة فإهنم يزدادون صرًبا وحلاًم وكظاًم للغيظ.

دود فهو مر كلُّ ما سبق ذكره إن مل يوافق كتاب اهلل وسنة رسوله  -230

 مرفوض.
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 حاجة الوالدين

 و ـــــــس النمــــم نفــلعل

لدين أن يتعرفا عىل مبادئ علم نفس النمو حيث ، من الزاد الرضوري للوا

وجتعل التعامل مع الطفل يف هذه املرحلة ، توجد خصائص لكل مرحة متيزها عن غريها

ائل ووس، وعىل مؤسسات التعليم العام. عن التعامل معه يف مرحلة أخرى اخمتلف  

، اإلعالم أن تقدم لآلباء واألمهات هذه املبادئ الرضورية هلام يف تعاملهام مع األوالد

يف املرحلة الثانوية عن علم نفس  اأساسي   اس البنات أن ختصص مقرر  وجيب عىل مدار

 .النمو

عبة فبينام يفرح الطفل الرضيع بالل  ، رىختتلف من مرحلة إىل أخ فاملكافأة مثال  

، له وليست مكافأة ال يفرح هبا الطفل بعد السابعة ويراها إهانة  ،  األلوانالتي تقوم عىل

وهي وسيلة ، وكذلك العقوبة. إلخ...  عبة معقدة كاملسدس أو السيارةويريد عندئذ ل  

ما إذا استعملت عقوبة الرضيع أ، ختتلف من مرحلة ألخرى (1) تربوية صحيحة

 فقد تعود العقوبة بالرضر بدال  ، لة املتأخرةأو عقوبة الطفولة الباكرة للطفو، للمراهق

 . من الفائدة

 : وهذا عرض رسيع ومبسط هلذه املراحل مع أهم خصائصها

 :مرحلة الرضيع -1

مرحلة  اوتسمى أيض  ، تبدأ هذه املرحلة منذ الوالدة حتى هناية السنة الثانية

إذ ، من سلوكه اويبدو ذلك واضح  ، وأهم حاجات الطفل فيها احلليب والنظافة، املهد

، بيديه عندما يمأل معدته باحلليب اب أحيان  ع  يعرب الرضيع عن رضاه بالنوم أو الل  

                                                           

ا، وهذا خطأ كبري، فالعقوبات درجات أوهلا إتنرصف أذهاننا عندما نسمع كلمة عقوبة  (1) ىل الرضب فور 

 اع من العقوبات.تقطيب الوجه وآخرها الرضب، وبينهام بضعة أنو
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ويبكي الرضيع إذا جاع أو احتاج إىل ، من املرض اوخالي  (، غري مبلل) اويكون نظيف  

م األوللرضاعة من ، وأفضل حليب يالئم الرضيع حليب أمه. النظافة أو أحس باألمل

ئد نفسية  . وهي أساس اخلري عنده، أمهها نمو عاطفة احلب عند الطفل فوا

وتتحقق له ، معظم وقته يف النوم - منذ الوالدة وحتى أسبوعني -يقيض الوليد 

ويؤثر نمط االستجابة ، والبكاء ظاهرة عادية يف هذه املرحلة، الراحة واالستجامم

وتعترب . الة الوليد االنفعاليةها عىل حماقاالنفعالية واحلالة النفسية لألم أو من يقوم م

وللرضاعة شقان أوهلام التغذية ، األم أهم عامل يف عملية التنشئة االجتامعية للوليد

ملا يرتبط بعملية الرضاعة من إحساس باحلب واحلنان ، وثانيهام اخلربة االنفعالية

، واحلب هو أشهى غذاء نفيس، هو أكمل غذاء جسمي (فاللبن )لبن األم، والدفء

الذي يالحظ استجابات الرضيع للرضاعة من تعبريات وجهه أثناءها يتبني مدى و

 . أمهية هذه العملية لديه

كانت يف حالة اسرتخاء تام إذا نحو عملية الرضاعة  ام إجيابي  ألااجتاه يكون و

مما ، رضع وليدهامن رسورها ورضاها عندما ي  ذلك يتضح ، وهدوء انفعايل عميق

، ويف نمو اجتاهات اجتامعية سوية لديهيؤدي إىل وا، انفعالي   ضيعس عىل حالة الركينع

وخربة الرضاعة ، وفيه مصدر أمن وسعادة للطرفنيا، ائدة للرضيع وأمه مع  ذلك ف

أما إذا ، فيام بعد وأقدر عىل العطاء السليمة تزيد من ثقة الطفل بالعامل وجتعله متفائال  

 . د مشاعر الغضب والعدوانن فإن ذلك يول  كانت خربة الرضاعة مشوبة باألمل واحلرما

أن حتمل الرضيع وتضمه إىل  يهام إىل الرضاعة الصناعية فعلاألرت وإذا اضط  

، وال تقترص عىل جمرد وضع الزجاجة يف فمه وكفى، ثم تتحدث إليه وتداعبه، صدرها

 . كام تفعل كثري من األمهات اليوم

 بعض الفوائد الرتبوية: 

  هو حليب أمهأفضل حليب للرضيع . 

   ألنه حاجة أساسية لها، عميق   اتوفري اهلدوء للوليد لينام نوم . 

 رسة الستقبال املولود اجلديدجيب إعداد األطفال يف األ . 
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  وعدم استعجال النمو عند الرضيع، يةدىل الفروق الفرإاالنتباه ،

 . كجلوسه أو مشيه أو نطقه

 إمتام التطعيامت أثناء مرحلة الرضاعة . 

 كالثياب الضيقة أو لفه بالقامش ، احلد من حرية احلركة للرضيع عدم

 . عليه من الربد مما يعيق حركته اخوف  

   ت اوال، ب امللونةع  تربية حواس الرضيع بالل  . تي تصدر أصوا

 والتحدث معه، تشجيع الرضيع عىل استخدام اللغة . 

 واختيار الزمن املناسب هلا، التدرج يف عملية الفطام . 

 ومرات منتظمة من ، ب الرضيع عىل وجبات منتظمة من الرضاعةتدري

 . اخلروج

 الطفولة المبكرة: مرحلة  -2

وتبدأ بنهاية السنة الثانية ، أو ما قبل املدرسة، وتسمى مرحلة ما قبل التمييز

إذ يكون نمو الشخصية ، وهي أهم مراحل عمر اإلنسان، وتنتهي يف هناية السادسة

 خصائصها:  ، ومن أهمفيها ارسيع  

والتقليد ، باإلضافة إىل مرحلة املهد، يكتسب الطفل اللغة يف هذه املرحلة -1

ومن هنا نعرف خطر اخلادمات غري العربيات ، هو حجر األساس يف اكتساب اللغة

 . وأثرهن عىل لغة الطفل

عادية  اوالتأتأة أحيان  ، وتكون عيوب الكالم مثل تكرار الكلامت والرتدد

االختالط  كثرة  عند الطفل  اللغوي   النمو  ويساعد . بدون تدخلوتزول وحدها 

 . واالستامع لكالمهم، بالراشدين والتحدث معهم

، فالطفل دائم احلركة، تعترب هذه املرحلة مرحلة النشاط احلركي املستمر -2

ب نشاط حيوي ونفيس واجتامعي وعقيل يقوم ع  والل  ، ب إال يف النومع  عن الل   ف  وال يك  

، يف هذه املرحلة فردي يف مجلته ل ع بوال، ويتفاعل به مع العامل اخلارجي، به الطفل

وبالتدريج ويف هناية ، مه للعامل من حولهه  من أهم وسائل الطفل يف تف   ل ع بويعترب ال
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عنده  (العالقات االجتامعية)لتنمو الصداقة ، ل ع بن الطفل أصدقاء الهذه املرحلة يكو  

 (. يف املراهقة حتى تعرف )باألقران ا ثم تزداد نمو  ،  الطفولة املتأخرةعىل مدى أوسع يف

به الكثري وحيويته ع  ل  ف. يف هذه املرحلة ال يقل أمهية عن الطعام للطفل ل ع بوال

به مهارات وخربات كس  مما ي  ، وقوة حركته وكثرهتا كل ذلك دليل عىل طاقته الفائضة

ذ ، يف الغالب وهذا، كثرية ومعرفة أوسع فينمو عقله وخاصة يف )ولكل قاعدة شوا

 (. اإلنسان

، حتى سميت بسن السؤال، يف هناية هذه املرحلة يزيد السؤال عند الطفل -3

إنه حياول االستزادة . إلخ...  ؟ومن ؟وكيف ؟وأين ؟ومتى ؟وملاذا؟ ماذا: فتسمع منه

كثرة السؤال مع نمو وربام يتزامن ، يريد أن يعرف األشياء التي تثري انتباهه، العقلية

، وتتحسن هذه القدرة يف السادسة ،ظ عدم قدرة الطفل عىل تركيز انتباههويالح  ، الذكاء

، وغري منطقيا، وحمسوس   (يدور حول نفسه) اويكون تفكري الطفل يف هذه املرحلة ذاتي  

 . كأن يكلم العصا وكأهنا تسمعه

سة خصوصية لطفلها يف در  كم  ، يف هذه املرحلة اهام   اوتلعب األم دور   -4

وقد لوحظ أن غياب الوالد عن ، والعقيل، والنمو اللغوي، عملية التنشئة االجتامعية

األم  انحراف  و، عىل النمو العقيل للطفل ايؤثر سلبي   (حتى الغياب اجلزئي)األرسة 

 . غياب األب يضاعف آثار  ورفضها للطفل 

والعالقة مع ،  الوالدينكالعالقة بني)العالقات االجتامعية يف األرسة  -5

، و النفيس واالجتامعي واالنفعايل عند الطفلهلا النصيب األوفر يف النم   (األوالد الكبار

وكلام كانت العالقات األرسية إجيابية ومتزنة كان النمو النفيس واالجتامعي واالنفعايل 

زن   سليام    . كام ينمو الضمري يف هناية هذه املرحلةا، ومتوا
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 :طفولة املبكرةأمهية ال

حتى قال ، يرى علامء النفس أن شخصية اإلنسان تتحدد يف هذه املرحلة

ومن أمهية هذه ، يعني تتحدد معامل الشخصية، «يف السادسة ينتهي كل يشء»: أحدهم

 : املرحلة

ا »: ق ال  وقد ، يكتسب الطفل عقيدته من والديه خالل هذه املرحلة -1 م 

ْول ودٍ إ   ْن م 
ة  ال  ي ول  م  ْطر 

ىل  اْلف  ان ه  د  ع  س  ج   أ ْو ي م 
ن ه  ا  أ ْو ي ن رص  

ان ه  د  ه  ُي  و  ا )رواه البخاري  «، ف أ ب و 

 ومسلم(. 

وجعله ، الطفل يتلقى عن والديه فقط خالل الطفولة املبكرة وقد جعل اهلل 

 حسن
ٍ
 عىل اوجعله معتمد  ، فال يصدق غريمها، يرى والديه املثل األعىل يف كل يشء

لدين مس، والديه يف كل يشء فهام ُيودانه أو ، ولني عن عقيدتهئكل ذلك ألنه جعل الوا

نه أو يمج    . سانه أو حيفظان فطرة اهلل التي فطر املولود عليها وهي اإلسالمينرصا

وتبقى ثابتة مدى ، يكتسب الطفل أسس السلوك االجتامعي من البيت -2

وآثارها يف تباين ميوهلم ، اخلربات األوىل لألطفالوتنادي الرتبية احلديثة بأمهية ، العمر

وترسم املالمح الرئيسية لشخصية الطفل املقبلة سلوكهم املختلفة، واجتاهاهتم وأنامط 

 . ويصبح من الصعوبة إزاحة بعضها مستقبال  ، يف هذه املرحلة

 :بعض الفوائد الرتبوية

 أو ، طفل يف النطقوعدم القلق إذا تأخر ال، االنتباه إىل الفروق الفردية

 . أو كان جسمه أصغر من أمثاله يف السن، امليش

 بدون قسوة ل ع بتعويد الطفل عىل النظام يف الطعام والنوم وال . 

   به املستمر ألنه ع  األرسة من حركة الطفل الكثرية ول   ل  جيب أن ال مت

 . حاجة أساسية يف هذه املرحلة

 ء ال، ل ع بهتيئة مكان ال ، وأشعة الشمس املناسبة، طلقحيث يتوفر اهلوا

 . عند هناية هذه املرحلة ل ع بوهتيئة رفاق ال
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 والتأكد ، والبرص، وخاصة السمع، االنتباه إىل سالمة حواس الطفل

 . من سالمتهام باملالحظة املبارشة من الوالدين

 يف الرتبية الروحية واخللقية ويف ، االستفادة من حب الطفل للقصص

له أمه بعض السرية وقصص األنبياء  فتحكي، النمو اللغوي

 .  والصحابة

 كي ال ، وألفاظ السباب الشائعة، إبعاد الطفل عن سامع األلفاظ البذيئة

 . حتى إذا كرب وسمعها ال يألفها، يألفها يف صغره

   وينبغي تقليل العقاب املعنوي، يف هذه املرحلة اب الطفل بدني  عاق  ال ي ،

واالكتفاء باملكافأة إذا ا، الت نادرة جد  وعدم اللجوء إليه إال يف حا

 . وعدم املكافأة إذا أساء، أحسن

   غري اخلادمة وخاصة  ،يف هذه املرحلة ااخلادمات خطر كبري جد

 . املسلمة

   لدينب  ن ق  الثبات يف معاملة الطفل م واجلدة واجلد وسائر أفراد ، ل الوا

وعدم . يعاقب عليه اآلخر هم عىل سلوكأحد   ئفال يكاف، األرسة

 . قي للطفلل  اخل   عىل النمو االثبات خطري جد  

 اآلخرينل ب  ن ق  م  وإحاطته باحلب واحلنان والرعاية ، عدم نبذ الطفل ،

 . كي تنمو عنده عاطفة احلب والتفاؤل من اآلخرين

  تعويد الطفل بالتدريج عىل رؤية الغرباء وجمالستهم وحمادثتهم

 . بالتدريج

 :مرحلة الطفولة المتأخرة -3

، وتسمى كذلك الطفولة اهلادئة ألن الطفل فيها أقل حركة من الطفولة املبكرة

أو مرحلة املدرسة ، كام تسمى مرحلة التمييز، من مرحلة املراهقة اوأقل حركة أيض  

 : وأهم خصائصها. وتبدأ يف السابعة وتنتهي يف الثانية عرشة عند البلوغ، االبتدائية
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 :اخلصائص الروحية

وا » حيث قال: مر النبي امتثاال  أل، طفل بالصالة يف السابعةيؤمر ال -1 ر  م 

ن ني   بْع  س  ْم أ بْن اء  س  ه   و 
ال ة  ْم ب الص  ك  ن ني   ،أ ْوال د  رْش  س  ْم أ بْن اء  ع  ه  ا و  ل يْه  ْم ع  ب وه  اْْض  ق وا  ،و  ف ر  و 

ْم يف   يْن ه  ع   ب  اج   )رواه أبو داود، وصححه األلباين(. «.امْل ض 

ويتعلم  (املعرفية)إذ تتسع اآلفاق العقلية للطفل ، والسابعة سن التمييز

 العريكة وما زال الطفل لني  ، كام تتسع بيئته االجتامعية بسبب دخول املدرسة، املهارات

ْهل االنقيادأ ْي  ر فإذا أم  (، سيهر  د  والديه وم  )يسعى إلرضاء الكبار (، )حيب التقليد س 

وسنرى أن الطفل عند ، ة عاليةومه  ،  تنفيذ ذلك بنفس طيبةبالصالة جتده ينشط إىل

التي يرغب يف ؛ البلوغ يرى أن تنفيذ أوامر والديه دون مناقشة منه دليل عىل طفولته

دليل عىل أهنم  (وحتى الوالدين)بينام يرى كثري منهم أن معارضة الكبار ، مغادرهتا

 . ليسوا أطفاال  

بعد أن يدرب عليه قبل ذلك ويرغب ، بالصوم يؤمر الطفل ايف السابعة أيض  . 2

سمح البن ا، والطقس حار   فإن كان النهار طويال   ،(1)حسب الزمان واملكان، فيه

أمر ابن  والطقس معتدال   ا وإن كان النهار قصري  ، السابعة والثامنة بالتدرج يف الصوم

 ا. السابعة بصوم رمضان كله إن مل يكن مريض  

الصالة هبذا األمر ألهنا عنوان اإلسالم  قد اختص حديث رسول اهللل

وإن كان ، ولكن مجيع آداب اإلسالم وأوامره سائرة عىل هذا النهج، رياألول والكب

وكلها حتتاج ، فكلها حتتاج إىل تعويد مبكر، كالصالة امعين   امل حيدد هلا زمن   الرسول 

                                                           

املقصود بالزمان أن رمضان قد يكون يف الربيع أو الشتاء آنذاك، فيسهل الصوم عىل ابن السابعة ألن  (1)

النهار قصري والطقس بارد، واملقصود باملكان أن يكون الطفل يف منطقة معتدلة )مثل حوض البحر األبيض 

، عندئذ يصعب الصوم الصيفية ويأيت رمضان يف يكون يف اجلزيرة العرب املتوسط( حيث الطقس لطيف، وال

 عىل معظم أطفال السابعة. 
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 . فسهإن مل يتعودها الصغري من تلقاء ن، إىل اإللزام هبا باحلسم

وقد . لسبع ويرضب عليه لعرش الصيامر بالصبي يؤم  أن فقهاء قال بعض ال وقد

نه  اباب   صنف البخاري  ٍذ ذكر فيه حديث  (صوم الصبيان)عنوا و  ع   م 
ي ع  ب نْت  ب   الر 

ْت  ل  الن ب   :ق ال  ار    ي  أ ْرس  ى األ نْص  اء  إ ىل  ق ر  ور  اش  اة  ع  د  فْ » :غ  ْن أ ْصب ح  م  ي ة  م 
م  ب ق 

ا ف ْلي ت  ر 
ط 

ه   مْ  ،ي ْوم  ام  ف ْلي ص 
ائ  ْن أ ْصب ح  ص  م  ْت  .«و  ه   :ق ال  وم  ن ا ن ص  ن ا ،ب ْعد  ف ك  ْبي ان 

م  ص  و  ن ص  ل  هل  م   ،و  ن ْجع  و 

ن  اْلع ْهن  الل  
اك   ،(1)ْعب ة  م  ْين اه  ذ  ام  أ ْعط  ىل  الط ع  ْم ع  ه  د  ى أ ح  ا ب ك  إ ذ  ت ى  ،ف  ون  ح  نْد   ي ك 

ع 

ْفط ار     .اإل 

بعد تدريبهن عليه وترغيبهن فيه منذ ، تؤمر البنات باحلجاب يف السابعة -3

، ى فيهاه  شت  وتتفاوت البنات يف السن التي ت  ، ىه  شت  حتجب عندما ت   البنتف، السادسة

ها تؤمر ن اشتهاؤ  ظ  وعندما ي  ، والبيئة التي تعيش فيها، حسب طوهلا وصحتها ومجاهلا

والبد ، هافإن مل حتجب فتنت الناظرين إليها فيأثم ولي  . ولو مل تبلغ املحيض ،باحلجاب

 . من فرتة للتدريب وتعويد البنت عىل احلجاب قبل األمر به

واملواظبة عىل ، يستمر األطفال يف هذه املرحلة يف حفظ القرآن الكريم -4

 . ةوقد التحقوا هبا منذ السابعة أو السادس، مجاعة املسجد

 قية: ل  اخلصائص اخل  

ويغادر حدود ، ليدخل عتبة التفكري املجرد، ينمو التفكري يف هذه املرحلة

، كام تسهم املدرسة يف النمو العقيل واالجتامعي للطفل يف هذه املرحلة، املحسوس

حمل القواعد ، حرام حالل أو هو وما، صواب أو خطأ وحيل املفهوم العام ملا هو

ويزداد إدراك ، حمل الطاعة للمطالب اخلارجية اعايري الداخلية تدرجيي  وحتل امل، املحددة

ويف الطفولة املتأخرة تتحدد ، قواعد السلوك االجتامعي القائم عىل االحرتام املتبادل

يف ضوء االجتاهات األخالقية السائدة يف أرسته  االجتاهات األخالقية للطفل عادة  

                                                           

 . ن : الصوف املصبوغهْ الع   (1)
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ك الطفل مفاهيم األمانة والصدق والعدالة كام يدر، ومدرسته وبيئته االجتامعية

 لرقابة الذاتية عىل السلوك. كام ينمو الضمري وا، ويامرسها

 : ويؤدي ذلك إىل نمو أخالقي يتضح من خالل

ومن هذه ، واألخذ بمكارم األخالق، واألدب حسن العرشةخلق األدب:  -1

دب مع العلامء ثم األ، األدب مع الوالدين وخماطبتهام بالقول الكريم :اآلداب

وخاصة أن أطفال هذه ، ومع الزمالء، ة داخل األرسةثم أدب األخو  ، واملدرسني

 . املرحلة يبدأون االختالط مع أبناء اجلريان

لدين واملدرسني :خلق الصدق -2 ، ويثبت عند األوالد بالقدوة احلسنة من الوا

لدين أو الكبار الذين وكذبة صغرية من أحد ، وسائر الكبار الذين خيتلط هبم األوالد الوا

ألن والده أو ، قد تكفي لتدمري فضيلة الصدق عند الطفل يثق هبم الطفل كاملدرس

إذن ال ؛ فإذا كذب هذا النموذج، سه يمثل النموذج األفضل لإلنسانوالدته أو مدر  

 . يوجد من ال يكذب

قل  :عندما يطلبه أحد فيقول لولده، يقع فيها بعض املسلمني، مشكلة اهلاتف

 أيب»: ماذا عليه لو قال، عافانا اهلل منها، هذه جريمة خلقية، «غري موجود أيب» :له

 . «مشغول اآلن أيب»أو ، «سيكلمك بعد مدة

كسائر ، وتنمو األمانة كذلك بالقدوة احلسنة من األرسةخلق األمانة:  -3

وال يرى ، هوأخاه الكبري يصدق أم ،فعندما يرى الطفل أمه تصدق أباه، السلوك اخللقي

ويف هذه املرحلة ، تنمو األمانة لديه؛ أو يرسق من داخل األرسة أو خارجها، من يكذب

ر، تنمو القيم عند الطفل ومنها األمانة بعد أن يفهم معناها ، ومن األمانة حفظ األرسا

قبة غري املبارشة كأن يطلب ، ومن وسائل الرتبية عىل األمانة حسن الظن بالطفل مع املرا

لد إىل دقة التنفيذ (كذا)لده أن يفتح حمفظة نقوده ويأخذ منها منه وا  . مع انتباه الوا

حتكم عىل أفعال ، والضمري حمكمة داخلية يف اإلنسان السوينمو الضمري:  -4

، واألمل والندم إن كانت رش  ا، اإلنسان وجتازيه بالرسور والرضا إن كانت خري   وهو ا

 : اخللقية وتتطلب ما ييلبذرة يف اإلنسان تنمو بفضل البيئة 
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ولذلك ، ويستطيع الطفل يف هذه املرحلة أن يميز بينهام، متييز اخلري عن الرش -أ

 . ولألرسة واملدرسة واملسجد الدور األول يف هذه املعرفة، تسمى مرحلة التمييز

ومعاقبته عىل فعل ، أي مكافأة الطفل عىل فعل اخلري: اجلزاء األخالقي -ب

ثم يتحول  (من األرسة واملدرسة)يف البداية  ايكون اجلزاء خارجي  أن  والبد، الرش

 . بالتدريج إىل جزاء أخالقي ينبع من ضمري الفرد نفسه

ألن ، ب بالرضبوسبق القول أن الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة ال يعاق  

فال يرضب ، ومل يسمح به قبل ذلك، األمر رصيح بالرضب يف العارشة من أجل الصالة

أو ، كحرمانه من املكافأة، ب بأنواع أخرى غري الرضبلكن يعاق  ، فل قبل العارشةالط

 . ملدة يوم واحد مثال   ل ع بأو حرمانه من النزهة أو ال، تنبيه بالكالم

ب إذا أ الطفل إذا أحسن ويعاق  فيكاف  ، والبد من مالزمة الثواب مع العقاب

 . كة الضمريل  وهكذا تنمو لدى الطفل م  ، أساء

 :صائص االجتامعيةاخل

وبعد التمركز حول ، التفتح االجتامعي: أكثر ما يميز الطفل يف هذه املرحلة

، ثم االقتصار عىل عالقات األرسة يف مرحلة ما قبل املدرسة، الذات يف بداية الطفولة

وأثر املدرسة واضح وهام يف النمو ، تنمو النزعة االجتامعية لدى الطفل يف هذا العمر

 : وأهم اخلصائص االجتامعية يف هذه املرحلة ما ييل ،االجتامعي

 انفصال اجلنسني:  -1

قبيل البلوغ يتجمع الصبيان يف جمموعات من الذكور ال تقبل اإلناث يف 

وتتجمع اإلناث يف جمموعات من اإلناث ال تقبل الصبيان يف ، - يف العادة -وسطها 

نه من بينهن دْ اء يف وسطها ولد يطر  فإذا ج، نجتد البنات يف جمموعة يلعبْ ، وسطها كذلك

تلعب  (أو بنوتة) ؟! هل أنت بنت؟نحن بنات وأنت ولد فلامذا تأيت يف وسطنا»: قائالت

فإذا جاءت يف وسطهم بنت تصاحيوا ، وجتد الصبيان يف جمموعة يلعبون. «!؟مع البنات

عبي مع ! اذهبي فال؟نحن صبيان فام الذي يأيت بالبنات يف وسطنا»: عليها وطردوها

 . «!البنات اللوايت مثلك
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ومرحلة ، وهذه مرحلة انتقالية بني الطفولة حيث ال يميز الذكور عن اإلناث

 . وتظهر الفوارق البارزة بني اجلنسني، البلوغ حيث يتسارع النمو

ن ني  » :قال  بْع  س  ْم أ بْن اء  س  ه   و 
ال ة  ْم ب الص  ك  وا أ ْوال د  ر  ل يْ  ،م  ْم ع  ب وه  اْْض  ْم و  ه  ا و  ه 

ن ني   رْش  س  ْم يف   ،أ بْن اء  ع  يْن ه  ق وا ب  ف ر  ع   و  اج  ويستفاد من هذا احلديث أن يفرق األوالد  «.امْل ض 

 . الذكور عن البنات يف األرسة أثناء النوم

 نمو النمط اجلنيس:  -2

قد يرتدي الطفل بعض ثياب شقيقته أو العكس دون ، يف الطفولة املبكرة

 ابس قميص  للة املتأخرة فال يقبل الصبي أن يأما يف الطفو - ذه خطأ أصال  وه - اعرتاض

كام تنرصف اهتاممات الصبي إىل نشاطات ، لونه رجايل اوال تقبل البنت ثوب  ، لونه بنايت

وتنرصف ، والسباحة، وركوب الدراجة -القدم  وخاصة   -رات للرجال كألعاب الك  

، بل واألشغال اليدوية واحلياكة وأعامل املنزلالبنات إىل ألعاب خاصة هبن مثل نط احل

بينام تتجه البنات إىل أن ، كام يتجه الصبيان إىل أن يصبحوا أكثر خشونة واستقالال  

أكثر بزمالء  اويبدي الصبيان اهتامم  . من الصبيان اوحياء  وتعاون   احن أكثر أدب  صب  ي  

 . أكثر بزميالت أمها وقريباهتن ابينام تبدي البنات اهتامم  ، والدهم وأقارهبم الرجال

بينام ، ويسعدون بذلك، ويبدأ الصبيان بمساعدة والدهم يف أعامله خارج املنزل

وهذا التنميط . ويسعدن بذلك، تبدأ البنات بمساعدة أمهن يف عملها داخل املنزل

 . اجلنيس سابق للفروق اجلنسية اجلسدية التي ستظهر عند البلوغ

 حتمل املسؤولية:  -3

، ل كطفلفالصبي يف هذه املرحلة يضايقه أن يعام  (، النمو)تسمى رغبة و

أن  اوكذلك البنت يضايقها جد  ، ويرغب أن ينظر إليه اآلخرون كرجل وليس كطفل

فرتاها . وتتمنى أن ينظر إليها اآلخرون عىل أهنا فتاة وليست طفلة، يقال عنها طفلة

وتريد من اآلخرين أن ، وحشمتهن وتقلد النساء الكبريات يف أدهبن، تلبس احلجاب

 . ينظروا إليها مثلام ينظروا إىل الكبريات
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لدين وأوالدهم اوتقع أحيان   يريد أن يدعي أنه »: يقول األب، مشكلة بني الوا

 !هذه البنت ال تريد أن تطيع أمري»: وتقول األم. «إنه ال يريد أن يطيع أمري، رجل

، احلصيف ال ينتظر حتى يتحول األمر إىل مشكلةواملريب ، «!تريد أن جتعل نفسها كبرية

فحني حيس األب ، ول دون حدوثهاقي املشكلة ابتداء وحي   إنه يت  ، ثم يبحث هلا عن حل

ل هذا إىل تقب   -بفرح  -فعليهام أن يسارعا ، أو األم أن الولد حيس أنه أكرب من طفل

إنه أصبح  مل يعد اآلن طفال   - ان  فال - إن ابننا : وعليهام مها أن يسعيا إىل إعالنه، األمر

 . رجال  

كم يغذي إحساسه بذاته ويطمئنه عىل  ،هذا اإلعالن   الصبي   كم يثلج صدر  

من  فبدال  . إلعطاء هذا اإلعالن من الواقع، ثم عىل الفور ينبغي أن يتغري السلوك، ذاته

ما رأيك يف هذا : ينبغي له اآلن أن يأخذ رأيه، أن يشرتي له أبوه حاجاته دون مشورة منه

ء حاجاته ؟ هذا اللونيفما رأيك  ؟احلذاء مع ، أو يعطيه النقود ويرتك له حرية رشا

إىل ، عنه يف قضاء أمر من األمور اثم يرسله بني احلني واآلخر نائب  . النصح والتوجيه

ء بعض حاجات البيت، مكتب الربيد بعض  ضيوفه معأو اجللوس ، أو السوق لرشا

أو مرافقتها هي )أمه( يف مشوار ، يع األم أن تطلب منه مرافقة أختهكام تستط، الوقت

 .معني

، وإن كان عالجها يقع عىل عاتق أمها أكثر من أبيها، واألمر مع البنت كذلك

مل تعد اليوم طفلة إهنا  -فالنة  -إن بنتنا : فلتعلن األم أمام األخوة واألقارب واألصدقاء

 .  نزعتها إىل تكبري نفسهارض  وت  ، اتطمئنها عىل ذاهت، فصارت )ست بيت(

فتستشريها يف كل يشء ، ثم عىل األم أن تشفع ذلك بتغيري جذري يف املعاملة

ء بنفسها، خيصها كإعداد ، ثم عليها أن تدخلها معها يف تدبري املنزل، أو تسمح هلا بالرشا

كذلك ، هوتنظيف البيت كله أو بعض، أو إعداد )السلطة( أو تنظيف الصحون، املائدة

كل ، وتبادل بعض احلديث، تدخلها معها عىل الضيفات واجللوس معهن بعض الوقت

ويف ، فيسلس قيادها ألمها وال تعود تعيص أوامرها، ( عندهارب  الك  ذلك حيل عقدة )

الوقت ذاته تنمو شخصيتها وتكتسب خربات اجتامعية وخربات يف تدبري املنزل هي يف 
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 ا.حاجة إليها مجيع  

 األقران:  مجاعة -4

حيث أن الرشد يعني ، خطوة أوىل نحو الرشد(؛ الرفاق)والسعي نحو األقران 

، فعندما يسعى الطفل نحو األقران، من االعتامد عىل األبوين االعتامد عىل الذات بدال  

رهاي  ويكون معهم )شلة( هلا ق  ، يأنس هبم لديه، مها وأرسا ، عندئذ يقلل من تعلقه بوا

 .فاق يف مرحلة املراهقةوتتبلور مجاعات الر

 :المراهقةمرحلة  -4

وتسبق ، ( من العمر15 -12) تبدأ املراهقة منذ البلوغ الذي يرتاوح بني العام

من  (20-18)وتستمر املراهقة حتى العام ، البنات الصبيان بسنة واحدة يف الغالب

اهقة أهم املراحل واملر، باإلضافة إىل البيئة، ه الفروق الفرديةوهذا التفاوت سبب  ، العمر

 : وترجع هذه األمهية لألسباب التالية، التي يمر هبا األوالد أثناء نموهم

 اقلق  ا، نفسي   ااملعنى الشائع اخلاطئ للمراهقة الذي يرى املراهق مريض   -1

هذا املفهوم خالصته أن ،  يف املراهقةنْي بل يرى القلق واالضطراب حتمي  ، اومضطرب  

من اآلباء واملدرسني  ا مما جيعل كثري  ، نْي توتر واالضطراب احلتمي  املراهقة عاصفة من ال

ألهنم ينظرون إليهم ، ويتغاضون عن أخطائهم وأفعاهلم الضارة، يتساهلون مع الشباب

 . فيضيع الشباب يف أهم مراحل نموهم. نظرهتم إىل املريض الذي ال حرج عليه

وال بد من التعامل ا، ة أحيان  ألن املراهقة مرحلة التغريات الرسيعة واجلذري -2

 . الواعي مع املراهق

 :املراهقةمرحلة خصائص 

دف من ذلك توعية اهل، وخصائص املراهقة حتت اسم حاجات املراهقة ها هنا

ليصل أبناؤهم ، فيعملون عىل إشباع هذه احلاجات، ام حيتاجه أبناؤهم املراهقونباآلباء 

 . إىل مرحلة الرشد بسالم
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 :  إىل العبادة:  احلاجةأوال 

، عند الشدة واخلطر تظهر يف توجه اإلنسان إىل اهلل ، وهي حاجة فطرية

. واألذكار واألوراد، وحيافظ عىل الصلوات والنوافلا، فيتجه املراهق إىل املسجد أحيان  

أشارت إىل ذلك كثري من ، للشهادة وإرضاء اهلل  اوربام اجتذبته ساحات اجلهاد طلب  

 . وبينت أهنا عند املراهقات أكثر من املراهقني، الدراسات النفسية امليدانية

، وحية عجيبةتنفجر شحنة ر  ، ويف هذه الفرتة التي تنفجر فيها شحنة اجلنس

ولكي ال ينطلق املراهق ، تنطلق معها لتضبطها وتسيطر عليها شفافة صافية مرشقة

وحية يف مرحلة البلوغ تأخذ صورة مشاعر دينية صافية الر   هذه الشحنة !كاحليوان

لتصل ، مع بدء التكليف الرباين، وهذه العاطفة الدينية تأيت يف موعدها املناسب، شفافة

 (األب أو املدرس)واملريب املسلم ، وتربطه به برباط احلب والتقوى،  القلب باهلل

، وصوم التطوع، والنوافل، ىل شعائر العبادةإ (والفتاة)ي هذه املشاعر بإرشاد الفتى م  ين  

 .ومتابعة احللقات العلمية يف املساجد، وطلب العلم الرشعي، وتالوة القرآن الكريم

 احلاجة إىل العمل وحتمل املسؤولية:  ثاني ا:

، تلح التغريات اجلسدية والعقلية والنفسية عىل املراهق أن يعمل مثل الكبار

إىل الرغبة يف  (رب  الك  )وتدفعه الرغبة يف ، ألنه مل يعد طفال  ، وال يبقى عالة عىل والديه

ه مندفع  ، حتمل املسؤولية يريد أن ، إىل عرض خدماته عىل والده وأمه وأقاربه افرتا

املبادرة إىل تكليف  (آباء ومدرسني)وينبغي عىل املربني . هلم يكلفوه بمهمة ما فينجزها

 : ومن هذه األعامل، باع هذه احلاجةاملراهقني باألعامل املناسبة هلم إلش

ء حاجات البيت من السوق -أ  وال، مع توجيهه وإرشاده إىل األحسن، رشا

. وسوف يتعلم بعد ذلك، ة يف البدايةيدضري يف أخطاء الفتى يف هذا امليدان مرات عد

يام وقد تسند إليها أعامل البيت كلها يف أ، كام تكلف الفتاة بمساعدة األم يف أعامل البيت

 . العطل املدرسية

لدان الفتى والفتاة بمساعدة أشقائهم الصغار يف مذاكرة  -ب يكلف الوا

لدان بدور املوجه ، مع توزيع املسؤولية عليهم يف هذه املتابعة، دروسهم بينام يقوم الوا
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 . الرتبوي فقط

أو حرفة صناعية ما يامرسها الفتى يف العطلة ، أعامل موسمية يف التجارة -ج

اآللة )بينام تدرب الفتاة عىل بعض األعامل املنزلية املنتجة كالكتابة عىل ، يةالصيف

أو تصف الكتب لدور النرش ، فتقوم بطبع الرسائل العلمية، أو احلاسب اآليل (الكاتبة

 . وما شابه ذلك

من ، تابعة أنشطتهاموالفتيات يف الدعوة اإلسالمية و، إسهام الفتيان -د

 . إلخ...  ومراكز نسوية، ةوخميامت صيفي، حماْضات

 :احلاجة إىل توكيد الذاتثالث ا: 

فاملراهق يريد أن ، أو احلاجة إىل االنتامء، ويسميه البعض احلاجة إىل اهلوية

ويريد أن يقدم نفسه لآلخرين بقالب فكري أو سيايس معني كأن يقول ، يعرف نفسه

 . سالمأنا منهجي اإل: وقد يكون أكثر دقة فيقول، أنا مسلم: هلم

، وينشغل باملجتمع - كام كان يف الطفولة - وخيرج الفتى من متركزه حول ذاته

ومن هذا اخليط  ؟ومن أين يبدأ اإلصالح ؟فيبحث عن سبب الفساد، والبرشية، واألمة

، كام تتسارع اجلامعات واألحزاب إىل جذب الشباب إليها، يسعى الفتى إىل االنتامء

ه حق  وتصل درجة احلامسة إىل الفدا  ا. ئية والتضحية بالنفس يف سبيل ما يرا

كام ، ويساهم العمل وحتمل املسؤولية يف إشباع دافع توكيد الذات عند املراهق

فقد . إىل التمرد عىل الكبار من أجل إثبات هذه الذات وتوكيدها ايصل األمر أحيان  

وإنام رفضها ، ألنه ناقشها ووجدها غري مناسبة له يس، لخيالف املراهق أوامر الكبار

ومل يعد ا، ويبني لآلخرين أنه صار كبري  ، ليثبت أنه قادر عىل الرفض، ألهنا أوامر الكبار

 .  عليه األوامرىل  مت   طفال  

 .ألن نصائحهم ليست أوامر من الكبار؛ ويتقبل املراهق من أصحابه

ا:  :احلاجة إىل املعرفة رابع 

، لتفتح العقيل للمراهقحب االطالع الذي ينمو بشكل متسارع بسبب ا أو

دون ، كالقدرة عىل الفهم املجرد، ويعزز هذا الدافع لديه القدرات اجلديدة املتفتحة
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فيتجه بعض املراهقني إىل اقتناء الكتب والقصص والصحف ، الرجوع إىل املحسوسات

وحتليالت ، واالستمتاع بام حتويه من أحداث، واملجالت وقراءهتا والعكوف عليها

والقراءة  - وقد يلجأ املراهق إىل القراءة، وأفكار تغيريية، ذج بطوليةونام، وقصص

حيث ال جيد ما يلبي رغبته يف االستطالع من زاوية ، يف جماالت متعددة -املوسعة 

 . علمية واقعية

 نامذج لوسائل إشباع دافع االستطالع: 

 ،وعن الغرائب واملجاهيل، نشاط القراءة عن املكتشفات واملخرتعات -1

، وبني القارات، والرحالت االستكشافية حول األرض، والقراءة يف كتب املذكرات

 . ويف البحار

 ، وروايات العنفنشاط القراءة يف قصص املغامرات والبطوالت الومهية -2

 . والعصابات

ويشدهم إليها زيارة ، واألسفار القصرية والطويلة، نشاط الرحالت -3

 . وزيارة األماكن الطبيعية امللفتة والعجيبة كالشالالت، أو الغريبة، املنشآت اجلديدة

وقيادة  (رشب السجائر)مثل جتريب ، نشاط االكتشاف والتجريب -4

 . جتريب املخدرات اوأحيان  ، السيارات بطريقة معينة جديدة

من أسباب تعاطي  اقد يكون سبب  ، يتضح أن الدافع إىل االطالع وهكذا

ويمكن تدريب ، ب املراهقني عىل ضبط هذا الدافعلذلك البد من تدري، املخدرات

 : املراهق عىل هذا الضبط من خالل

 . الدائمة له التأكيد عىل مراقبة اهلل  -أ

وحفظ السمع عن ، مثل غض البرص: تكوين ضوابط حسية وحركية -ب

 . املسموعات املذمومة

د األدب مضبوطة بحدو، ه املثمرم  ه تعل  أي أن ختدم أسئلت  : فن السؤال -ج

، أو الرتف الفكري أو أسئلة غيبية ال فائدة منها، فال تكون أسئلة ملجرد الثرثرة، العام

 . وال يوجد لدى اإلنسان أداة للخوض فيها
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فال يسمع وال ينظر وال ، وهو منتهى ضبط حب االطالع: فن االستئذان -د

 . يسأل إال بعد االستئذان بذلك

وهو غاية التعدي يف ، د به التجسسوقصاملو: منع التعدي االستطالعي -ـه

 . س عىل الناس إلشباع هذا الدافعوقد ينزلق املراهق إىل التجس  ، حب املعرفة

وهذه أهم الوسائل املمكنة إلشباع هنم املراهق إىل : تلبية حاجة املعرفة -و

 : املعرفة

 وال بد أن ، وترتيبها، وجيدة يف حمتوياهتا، تزويد البيت بمكتبة شاملة

والرتاجم ، وكتب الرحالت، كالقصص، وي ما جيذب املراهقحت

األسطوانات املدجمة و، واالكتشافات العلمية، واملذكرات، والسري

CD  يف الوعظ واألناشيد واملحاْضات . 

 من أجل توجيهه إىل ، استخدام أسلوب احلوار يف التعامل مع املراهق

 . النافع املفيد له

 ومنها رحالت : سكراتعخيامت واملكالرحالت وامل: أنشطة املراهق

أو لالطالع عىل ، ورحالت إىل املواقع التارخيية، احلج والعمرة

 . املنشآت الصناعية واملدنية والعلمية وغريها

ا:  :احلاجة إىل الرفاق خامس 

، وقد وجدناها يف الطفولة املتأخرة، وهذه احلاجة من أقوى حاجات املراهقة

ويتعذر منع الشباب املراهق عن الرفقة . شكل ملفت لالنتباهلكنها تتبلور يف املراهقة ب

وحيرمه من حاجة ، تهل  وهو أمر يصطدم مع طبع اإلنسان وجب  ، أو فرض العزلة عليه

ا التشابه يف هويتجه املراهقون إىل أقراهنم وزمالئهم يف أشياء كثرية من أمه. نفسية مهمة

  .التحوالت واملشكالت

 :املراهقة اهلادئة

وما دام هذا النمو يسري يف ، املراهقة مرحلة نمو عادي»(: ريت ميدجمار) تقول

ه الطبيعي ال يتعرض املراهق ألزمات بدراسة املجتمعات  (ميد)وقد اهتمت ، «جمرا
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، من الزراعة وقليال  ، ومتتهن الرعي والصيد، كالقبائل التي تعيش يف اخليام: البدائية

، يف هذه املجتمعات ختتفي مرحلة املراهقة»: وتقول عن هذه املجتمعات البدائية

 «.بعد احتفال تقليدي، وينتقل الفرد من الطفولة إىل الرشد مبارشة

خالية من القلق )وقد أثبتت الدراسات أن املراهقة مرحلة نمو عادي 

واملراهق ال يتعرض ألزمة من أزمات النمو ما دام هذا النمو يسري يف (، واالضطراب

ه الطبيعي  .جمرا

، فقد متر بدون هذه األزمات، لمراهقة لنْي مالزم  ألزمات والقلق ليسا وا

لكن النظم احلديثة هي ، النمو اجلنيس يف املراهقة ال يؤدي بالرضورة إىل أزماتو

وقد أكدت ، ولقد بالغ البعض يف وصف املراهقة بالعاصفة، ولة عن أزمة املراهقةئاملس

، ورة وبالطبيعة مرحلة عواصف وضغوطالدراسات احلديثة أن املراهقة ليست بالرض

ينحدر معظمهم من (، %20)ففي بعض الدراسات مل تزد نسبة املضطربني منهم عىل 

 .بيوت حمطمة وغري سعيدة

 :احلاجة إىل الرفاق

، ل البلوغ بقليل أو بعده أو جمموعة من الفتياتبق، جمموعة من الفتيان: األقران

( 5-2) واألصح جمموعة يرتاوح عددها بني، اثأو مجاعة لإلن، يكونون مجاعة للذكور

فام هي ، ومجاعة األقران أهم حدث يف حياة اإلنسان بعد الطفولة املبكرة. عىل األكثر

وما أثرها يف حياة  ؟وملاذا تشتد احلاجة إىل الرفاق عند الفتى املراهق ؟مجاعة األقران

لدان احلصيفان  وكيف يترصف ؟وما هي سبل الوقاية من أقران السوء ؟اإلنسان الوا

  ؟إزاء ذلك

ال ا، مؤدب   كان ولدي طفال  »: خالصته اواحد   ااآلباء يقولون كالم   وكثري من

يف  اأو مع أرسته وكان متفوق  ، إال إىل املدرسة؛ وال خيرج من البيت، خيالف والديه

نه امطيع  ، يف أرسته احمبوب  ، دراسته لديه ومدرسيه وإخوا  ابن حتى إذا تعرف عىل...  لوا

ل ةوكون معهم )، فالن وابن فالن ، تغري سلوكه وطبعه؛ ال يفارقهم وال يفارقونه، (ش 

، وال يسمع لوالديه كام كان، وال حيب اخلروج معها، وصار ال يطيق املكث يف البيت
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 .«وتغري مستوى حتصيله الدرايس وحالتنا معه حالة متعبة

 :أسباب مجاعة األقران

رية من مراحل النمو االجتامعي والنفيس يمر هبا مجاعة األقران مرحلة ْضو

عند  اوتستمر هذه النزعة قوية جد  ، وخالل فرتة املراهقة، اإلنسان قبل البلوغ بقليل

منها  لتنشأ بدال  ، فتقل الرابطة بني األقران، وتتزوج الفتاة، الشباب حتى يتزوج الشاب

وقد ، يف هذه األرسة اجلديدة اأم   أو تكون، فيها ارابطة األرسة اجلديدة التي سيكون أب  

ويف كل احلاالت تغرس يف ، لكن بشكل أضعف؛ تستمر رابطة األقران بعد الزواج

 . اإلنسان صفات قد ال تفارقه مدى العمر

. يف مرحلة املراهقة اوخصوص  ، والرفقة مطلب نفيس ال يستغني عنه اإلنسان

اآلراء واخلربات وبث اآلمال وبوجود الرفقة املنسجمة يتم قضاء األوقات وتبادل 

ويتعذر منع الشاب املراهق عن الرفقة أو فرض . والتشارك يف األحاسيس واملشاعر

 .وحيرمه من حاجة نفسية مهمة، وهو أمر يصطدم مع طبع اإلنسان وجبلته، العزلة عليه

 :مرحلة جديدة يف العمر

يمكن ، يف العمروهذه حمطة جديدة ، يبدأ الطفل االهتامم باألقران قبل البلوغ

، الطفولة املبكرة)واستدراك بعض ما فات من املحطات السابقة ، التزود منها

ء  ،ينتقي املريب لطفله أصلح النامذج وتكون إعادة التشكيل بأن (واملتأخرة سوا

ويكون ذلك بالتلطف ال ، أو للصداقة اخلاصة، للمصاحبة العامة يف املجموعة

وتستطيع األم أن تدعو ، ابنه إىل البيت ويكرمهمكأن يدعو األب أصدقاء ، بالفرض

 .صديقات ابنتها كذلك

لدان احلاذقان بشكل غري مبارش لتدارك ما فاهتم يف  وهكذا يتدخل الوا

ن  ؛ املحطات السابقة وجيعله ، وبذلك يعيد التشكيل، صاحلني ألوالدهم افيهيئون أقرا

 . أو حيافظ عىل تشكيل الطفولة الصالحا، صاحل  
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 :ان قنطرة عبوراألقر

ثم ا، كانت عالقاته حمصورة بأمه عندما كان رضيع  ، عاش الطفل داخل األرسة

ثم شملت املدرس ، وبقية أفراد أرسته خالل الطفولة املبكرة، توسعت فشملت والده

وبعد ، خالل بداية الطفولة املتأخرة اوبعض زمالء املدرسة عىل مستوى حمدود جد  

، تتسع عالقاته االجتامعية حتى تشمل املجتمع كله اد  سنوات يصبح هذا الطفل راش

وهذا ، وال بد له من مرحلة انتقالية يتدرب فيها عىل العالقات االجتامعية غري األرسية

يتعلم فيها املراهق  (دورة)وهذه اجلامعة بمثابة (. األقران)أحد أسباب مجاعة الرفاق 

وتعطيه فرصة التعامل ، عية العلميةويتعلم منها احلياة االجتام، معايري سلوكية خاصة

لدين، مع أفراد متساوين معه  .وتساعده عىل االستقالل الشخيص عن الوا

لديه اعاش الطفل متعلق  لقد  ثم ، ال يتلقى من غريمها خالل الطفولة املبكرة، بوا

، وما زال يتلقى من الكبار ألنه صغري، صار يتلقى من املدرسني يف الطفولة املتأخرة

ويريد أن ، ألنه سيدخل مرحلة الرشد بعد قليلا، يريد الطفل أن يكون كبري   واآلن

لديه ومدرسيه يف كل يشء طفال   دْ ألنه مل يع  ؛ يتحرر من اخلضوع الكيل للكبار ، خيضع لوا

لذلك يمر هبذه املرحلة ، فامذا يفعل وهو ُياب ولوج جمتمع الكبار دفعة واحدة

نهفتعلق الطفل بوالديه ، االنتقالية وتعلق الرجل باملجتمع أقل من ، أكثر من تعلقه بأقرا

نه املرحلة االنتقالية بني  ويالحظ أن جمموعة األقران لعبت دور، تعلق الفتى بأقرا

 .األرسة واملجتمع

لديه اوعاش الطفل متعلق   ويريد اليوم أن يقلل هذا التعلق ألنه يرى نفسه ، بوا

كبداية للتعامل مع أي فرد يف ، رج األرسةويريد أن يتعامل مع أفراد من خاا، كبري  

 . فيبدأ التعامل مع األقران كتمهيد للتحرر من الطفولة ومغادرهتا إىل الرشد، املجتمع

 ؟كيف تتكون جمموعة األقران )الرفاق(

 : ظ عىل أفراد جمموعة األقرانيالح  

 . التقارب يف العمر -1

وجتد هواة (، تالميذ مثال  )امعية التشابه يف امليول واهلوايات والوظيفة االجت -2
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ة الرحالت يشكلون جمموعة أخرى، كرة القدم يتقاربون حتى يشكلوا جمموعة ، وهوا

يشكلون جمموعة خاصة  اواملتأخرون دراسي  ، املتفوقون يشكلون جمموعة خاصة هبم

 . إن الطيور عىل أشكاهلا تقع: حتى ينطبق املثل القائل، هبم

، أو املدرسة، فهم يف املسجدتم تعر  ، أبناء حي واحد فهم: العامل اجلغرايف -3

أو من خالل ، أو الشارع، أو املسجد، وال بد من املعايشة يف الفصلا. أو الشارع أحيان  

 ا. زيارات األقرباء أحيان  

كأن جتد جمموعة من الرفاق منهم : بعض التكامل يف الصفات الشخصية -4

، ولو بقليل ا املتقدم عىل صاحب السيارة دراسي  ومنهم الفقري، الغني الذي يملك سيارة

حتى تلمس ، ومنهم من يعزف عن وظيفة الزعيم، ومنهم الذي يملك صفات الزعامة

 . بعض التكامل املؤقت يف الشلة الواحدة

، وجمموعات اإلناث ال تقبل الذكور، جمموعات الذكور ال تقبل اإلناث  -5

 . كام سبق يف الطفولة املتأخرة

فيلبي هذا االختيار حاجة نفسية عند ، تار املراهق رفاقه بمحض إرادتهخي -6

ويمقت إصدار األوامر من الكبار ، املراهق وهي أنه ال يرغب أن يفرض عليه أحد

لد)  . وينزع إىل االستقاللية يف الرأي والترصف(، نين واملدرسيالوا

إذ تنشأ ، بعضهممعارضة الكبار هلذه املجموعة يزيد من التصادق أفرادها ب -7

وكبداية للتحرر من ، كرد فعل عىل تسلط الكبار عليهم؛ هذه املجموعات أصال  

ع بني جمموعة املراهقني والكبار؛ فإذا عارضها الكبار، سلطتهم ويزيد ، تأجج الرصا

 .د هذه املجموعةتوح  

د  ( 15 -10يف العمر ) - االشعوري   -كام تبحث الفتاة ، يبحث الفتى عن أفرا

أو ، الشارعأو ، املسجدأو ، وهي املدرسة، كل منهام يف البيئات التي يعيش فيها، ةالشل

يتقرب الفتى ممن ملس فيه صفات وطموحات ، وبعد التعرف غري املقصود عادة، احلي

، ى الصداقة بينهامر  حتى تتوثق ع  ، والتقرب منه، فيزيد التعرف عليه، مشاهبة ملا عنده

وتضع املجموعة بعض . امس بنفس الطريقة إىل املجموعةثم يضم ثالث ورابع وربام خ
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ومل تفرض عليهم ؛ فيسارع أفرادها إىل طاعة هذه القواعد ألهنا نابعة منهم؛ القواعد هلا

 . من الكبار

 :رون إىل مجاعة الرفاقاملبك  

أرسته ، والداه قاسيان معه، يتيم)الطفل الذي يعيش يف جو منزيل غري عطوف 

هذا الطفل أرسع إىل البحث عن  (إلخ...  ة يف تعاملها مع األبناءذات تقاليد صارم

وهذه حالة غري ، ألنه يبحث عن احلنان الذي فقده يف أرسته، الرفاق خارج األرسة

وغري ، لوجوده يف جو منزيل غري عطوف؛ لذلك جتتذب الصحبة السيئة املراهق، سوية

ومثل . دها مع أمهافاق البنت يف توح  وإخ، د مع أبيهأو إلخفاق املراهق يف التوح  ، آمن

ألنه ال يطيق  - وقد تكون سيئة - هذا الطفل يلتحق بأول جمموعة رفاق تصادفه

 . االنتظار والبحث عن األفضل

، واملبكرون يف النضج كذلك يسارعون إىل البحث عن جمموعة الرفاق

ومن ، موعة الرفاقفالفروق الفردية بني الفتيان جتعلهم يتفاوتون يف زمن البحث عن جم

 . هذه الفروق التبكري يف النضج

والصبيان يبكرون يف البحث عن جمموعات الرفاق أكثر من البنات 

 اأما البنات فأقل اختالط  ، الختالطهم مع زمالئهم يف املدرسة واملسجد والشارع

 . ن هلن هذه الفرصةرسة تؤم  وال توجد غري املدْ ، بزميالهتن

يبكرون يف البحث  (غري االنعزاليني)يف النمو االجتامعي واألطفال املتقدمون 

، أعضاء (5 - 3)من غريهم ترتاوح بني  انون جمموعات أكرب نسبي  ويكو  ، عن الرفاق

بينام يتأخر )االنعزاليون( يف البحث عن ، ويقودها أكثرهم يف النمو االجتامعي

من عضوين فقط أو  اب  تتكون غال انون جمموعات صغرية نسبي  ويكو  ، جمموعات الرفاق

 . ثالثة عىل األكثر

ألن الطفل يزداد ؛ والتأخر يف البحث عن جمموعة الرفاق أفضل من التبكري

؛ وعندما نضع الطفل يف جو أرسي تربوي متعلم، ويتمكن من االختيار األفضل انضج  

ويكون ، عندئذ ينتقي الطفل رفاقه عىل مهل؛ يراعي خصائص النمو لكل مرحلة
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 . لألصلح بإذن اهلل تعاىلاختياره 

 :أثر األقران عىل األفراد

فالطفل احلسن الذي التحق ا، أو إجيابي   اتؤثر مجاعة األقران عىل اإلنسان سلبي  

الذي التحق  السيئوالطفل ، يكتسب منها القيم واألخالق الفاسدة؛ بمجموعة فاسدة

ويشبع حاجته ، عليها وحيافظ، قهابمجموعة صاحلة ينمي أخالقه وقيمه الفاضلة ويعم  

إال ويكون عىل هنجها ؛ كان له خلة وحمبة ومالزمة لرفقة ما اوقلام نجد مراهق  . إىل الرفقة

، فرش ا وإن رش  ، فخري ا إن خري  ، معها يف أفكاره وسلوكه وأخالقه امتحد  ، وطريقتها

 ،يبقى يف الغالب عىل ما كان عليه من توجهات وصفات؛ وبعد أن جيتاز سن املراهقة

 ، وهذا ما حيدث يف الغالب. ي مل تتغري يف أشخاصها وسامهتاهوربام بقيت رفقته كام 

واملجاراة واملوافقة  بأهنا مرحلة املسايرة - البلوغ - وتتميز املراهقة املبكرة

وقبول العادات االجتامعية الشائعة بغية حتقيق ، واالنسجام مع املحيط االجتامعي

 .التوافق االجتامعي

 :قران عىل عقيدة الفردأثر األ

 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يلٱ :قال تعاىل
 حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي

ث ل  اجْل ل يس  »  ي  الن ب   ق ال  و (.29 -27: الفرقان) هت مت خت إ ن ام  م 

ن اف خ  اْلك ري    و 
ْسك 
 
ام ل  امْل ح   ك 

 
ْوء اجْل ل يس  الس  ح  و 

ال    ،الص 
 
ام ل  امْل ا ف ح  إ م  ي ك  و 

ْذ  ا أ ْن حي   إ م 
ْسك 

حي ا ط ي ب ة   نْه  ر 
ا أ ْن جت  د  م  إ م  نْه  و 

ْبت اع  م  حي ا  ،أ ْن ت  د  ر 
ا أ ْن جت   إ م  ي اب ك  و 

ق  ث  ْر  ا أ ْن حي  ري  إ م 
ن اف خ  اْلك  و 

ب يث ة   ()رواه البخاري ومسلم(.  «.خ  ي ك 
ْذ  ْعط يك   :)حي    .ي 

، تأذى بمجالسته يف الدين والدنيانهي عن جمالسة من ي  ويف احلديث ال

وأهل ، وفيه فضيلة جمالسة الصاحلني. والرتغيب يف جمالسة من ينتفع بمجالسته فيهام

والنهي عن جمالسة أهل ، والعلم واألدب، اخلري واملروءة ومكارم األخالق والورع

ذلك من األنواع  ره وبطالته ونحووالرش والبدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فج

 . املذمومة
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 ا وال شك أن للجليس أثر  ، واجلليس صيغة مبالغة من كثرة املجالسة واملالزمة

وتدخل هذه اآلثار الرتاكمية إىل نفس ا عىل شخصية املرء وأخالقه. متدرج   اتراكمي  

، فلو كان أحد القرناء يدخن، وال ينتبه إال بعد فوات األوان، القرين دون أن يشعر

لكن ، ويظن يف نفسه أنه لن يتأثر بقرينه ولن يعتاد عىل التدخني، خر ال يدخنواآل

 تدفعه، د مع قرينهثم الرغبة الالشعورية يف التوح  ، تعوده عىل رائحة التدخني من قرينه

 ثانية وثالثة جماراة   ومرة  ، إلرضاء قرينه فيدخن مرة  ، إىل املسايرة - دون أن يشعر -

نه حتى يعتاد ومسايرة   فإن الطريق الوحيد  اوعندما ال يكون األب مدخن  . ذلك من أقرا

 . لتعود الولد عىل التدخني هو جمموعة الرفاق

مدرسة  -ا أحيان   - بل إن الرفاق، وال يعني هذا أن الرفاق ال يأيت منهم خري

، حسن اإلسالم ومسلام  ، صلب اإليامن اخري يلتحق هبا املراهق فيتخرج منها مؤمن  

، حيصل ذلك إذا كتب اهلل اهلداية لشخص ما، يف سبيل اهلل ورسوله  اد  وجماه

ودور البيت املسلم هو ، ونه نحو التقوى والعمل الصالحصاحلني جير   اله رفاق   ئفيهي  

فيضمن سالمة عقيدهتم ؛ السعي لتهيئة هؤالء الرفاق بشكٍل غري مبارش ألوالده

 . ويسعدون يف دينهم ودنياهم، وسلوكهم

 :األقران عىل التحصيل الدرايسأثر 

، مع رفاقهم اوأقل انسجام  ، مع أرسهم االطالب املتفوقني أكثر انسجام  إن 

ويلتحقون بمجموعات قليلة ، وبالتايل هؤالء يتأخرون يف االلتحاق بمجموعة الرفاق

كل ذلك لصالح ، وربام يتأخر عندهم التفتح االجتامعي، يف الغالب (3-2) االعدد نسبي  

حتى إذا كان هلم ، ومعظم الطلبة األوائل ينطبق عليهم ذلك، وق يف عملهم املدريسالتف

 ا. رفاق فإن الوقت الذي يقضونه معهم قليل نسبي  

وأرسع يف ، مع أرسهم اأقل انسجام   اوعكس ذلك الطالب املتأخرون دراسي  

العدد  وتكون جمموعاهتم أكرب يف، هبم اوأكثر التصاق  ، االلتحاق بمجموعات الرفاق

وحركة وخاصة من حيث الوقت الذي يضيعونه يف  اوأكثر نشاط  ، يف الغالب (4-5)

 ا. والتسكع يف الشوارع والسهر مع   ل ع بال
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د املجموعة من جهة وبني متوسط درجة  وهناك عالقة عكسية بني عدد األفرا

ات بني عدد الساع اوبنفس الوقت توجد عالقة عكسية أيض  ، حتصيل أفرادها الدرايس

 - وقد يكون األقران . وبني متوسط درجة التحصيل الدرايس االتي يعيشها الرفاق مع  

عندما تكون الشلة صاحلة وجمتهدة فإهنا تدفع ، للفتى عىل االجتهاد اعون   - قليلة اأحيان  

 . كام أهنم يتعاونون عىل مذاكرة دروسهم وحل واجباهتم، أعضاءها عىل اجلد واالجتهاد

 :ىل سلوك الفردأثر األقران ع

ثم تأيت املراحل ، تتحدد معظم معامل الشخصية وسامهتا يف الطفولة املبكرة

أو ، ومن أهم املراحل التي تدعم ما ب ني يف الطفولة، التالية فتدعم أو تعيق هذه املعامل

 . مرحلة األقران؛ تعيقه وقد هتدم أو خترب بعضه

فينتقل إعجابه من ، ويغادرهاوسبب ذلك أن الفتى يريد أن يتحرر من الطفولة 

ذو شخصية  د يف املجموعة عضو  ج  وكلام و  ، والديه ومدرسيه إىل اإلعجاب بالرفاق

ومن ، فرش ا وإن كان رش  ، فخري ا إن كان خري  ، قوية فإن أثره ينترش عىل بقية األعضاء

 . ألن اهلدم أرسع وأسهل من البناء؛ ظ أن انتقال الرش أرسعاملالح  

إىل التقليد ويتقمص الفتيان شخصية زعيم املجموعة أكثر  فاإلعجاب يدفع

، ألنه يظن أن تقليده لرفيقه مبني عىل حرية اختياره، من تقمصهم لشخصيات الكبار

 . وغري مفروض عليه من الكبار

يف سبع مدارس  اطالب   (623)وقد تبني يف إحدى الدراسات التي استفتت 

، راهقني بالراشدين من آباء ومدرسني وغريهميف اتصال امل اثانوية أن هناك انخفاض  

 راهق برفقته وازدياد التعلق هبا. وتبني أن هذا يؤدي إىل تضاعف اتصال امل

وتبني من دراسة مقارنة أن املراهقني يستمدون السلوك والرأي من أصدقائهم 

تتعلق بأنامط السلوك وامللبس والربنامج اليومي ، يف قضايا وجماالت حيوية مؤثرة

تتأسس عليها ، عرب الزمن اوكل هذه قضايا خطرية ومتجددة حتدث تراكمي  ، اهلواياتو

 شخصية املراهق وسامته وطبائعه. 
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د جمموعة األقران أحد املصادر املهمة واملفضلة عند املراهقني ع  وهكذا ت  

من يف كثري  - ويؤدي االقرتان والتشابه بني األقران، لالقتداء واستقاء اآلراء واألفكار

 اويربط غالب   ام املراهق عليها أحد  إىل التوحد والتعلق بالرفقة بحيث ال يقد   - األحيان

 . مصريه بمصريها ورأيه برأُيا
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ع أو سم  م أو رشيًطا يُ نظ  ى وال حمارضة تُ الرتبية ليست كلمة ُتقال وال موعظة ُتلق  

د منه ويعقلهأ وينتهي دور املريب عند هذا احلد ويفهم املريب ما يُ كتاًبا ُيقر   فلو كانت ، را

إن ميدان الرتبية الصحيحة ، ة ولكنها أوسع م  للك وأمم كذلك لكانت سهلة ميرس

هو احلياة كلها بوقائعها وأحداثها وأفراحها وأحزاهنا يف احلرض والسفر والصحة 

جيد فيها املريب اللبيب مادته ، واملرض وك  حلظة فهي م  ميادينها الرحبة الواسعة

 ات ومعوقات.الرتبوية ألنه يتعام  مع نفس متغرية وقلب متقلب ومؤثر

ـ فإن اقترصت الرتبية عىل األساليب املبارشة م  األوامر والنواهي املصدرة ب

وهو أحس   فهذا م  قصورها. واملتأم  يف سرية املصطفى ، "فع  وال تفع "ا

مل تقترص عىل الكالم  ألصحابه  يرى أن تربيته  معلم وأفض  مربٍّ 

ب  مملت مجيع  - فصح م   نطق بالضادوهو أبلغ وأ -املبارش واملوعظة البليغة 

احلاالت واملواقف يف املسجد والسوق واحلرض والسفر والسلم واحلرب والنرص 

واهلزيمة واحلزن والفرح ب  اخلطأ والصواب والطاعة واملعصية بأساليب متعددة 

بالترصيح تارة والتلميح أخرى باملوعظة البليغة والقصة اهلادفة والسؤال الذي يشحذ 

 .لهان وينبِّه الغاف  واملث  الذي يقرب املقصود بالتطبيق العميلاأل

فريًدا مل يأت قبله ول   جياًل  - بإلن اهلل -رت هذه الرتبية وأخرجت ولذا أث  

ودراسة سريته ليأخذ  . فينبغي للمعلم واملريب االقتداء به يأت بعده مثله 

 يبها متعددة فهي احلياة كلها.وسائ  الرتبية متنوعة وأسالو .منها الدروس والِعب  

 :وإليك بعض هذه الوسائ  واألساليب
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أمها، وهي جالسة يف اسرتاحة قصرية م  عناء عم  البيت  عىلأقبلت طفلة 

ملالا أنت جالسة هكذا ومالا »: وتذكر اهلل بينها وبني نفسها، فسألت الطفلة أمها

طفلة م  أمها أهنا ال تضيع الوقت بدون فائدة )عم  وقد تعودت هذه ال -، «تعملني؟

قوله إين ألكر اهلل ورشحت لطفلتها معنى »فأجابت األم:  -أو قراءة أو كتابة ونحوها(

فاطر: ) جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ ٱ تعاىل:

١٠.) 

إىل  ت  ع  فِ هذه رُ » :، وتقول يف نفسها فجلست البنت تفع  مث  أمها تذكر اهلل

، وهكذا أحست الطفلة «عرف  هذه مل تُ » :، وإلا انرصفت لكلمة م  أمور الدنيا قالت«اهلل

 . بأمها بأمهية العم  الصالح، وطبقت مبارشة ما علمت مقتديةً 

القدوة هي م  أفض  الوسائ  الرتبوية وأقرهبا إىل النجاح، فالطف  يتأثر إن 

ن يعتبه أستاله أو والده أو حتى ويقتدي بوالديه، والفتى يتأثر بمثله األعىل ويمك  أ

مخصية تلفزيونية مشهورة، والنامئ يتأثر ويقتدي بالشخصيات البارزة عىل صعيد 

 املجتمع. 

والرتبية تفش  عند عدم اتباع املريب للتوجيهات التي يوجهها للطف  ويطبقها 

ل إىل ح قيقة عىل مخصه كام أن النظريات واألقوال تبقى حًبا عىل ورق ما مل تتحو 

 واقعة تتحرك يف واقع األرض.

 جئ يي ىي ني مي   زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱقال تعاىل: 
(. وقد وصف القرآن الكريم سلوك علامء بني ٣ -٢الصف: )  هئ مئ خئ حئ

ئي  الشال بقوله  حب هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  :تعاىل إرسا
 (.٤٤البقرة: )  خب
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ِة ف  »: قال و ِقي ام  م  ال  ُجِ  ي و  ت ى بِالر  لُِق أ ق ت اُب ب ط نِِه، ُيؤ  ى يِف الن اِر، ف ت ن د  يُل ق 

 : ُ  الن اِر، ف ي ُقوُلون  ي ِه أ ه  ت ِمُع إِل  ى، ف ي ج  ح  ُر بِالر  ام 
ِ ام  ي ُدوُر احل    »ف ي ُدوُر هِب ا ك 

؟ أ مل  ا ل ك  ُن م  ي ا ُفال 

ِر؟ ُن ك  ِ  امل  ى ع  ت ن ه  ُروِف، و  أ ُمُر بِامل  ع  ال  آتِيِه، »ي ُقوُل: ف   ،«ت ُك   ت  ُروِف و  ، ق د  ُكن ُت آُمُر بِامل  ع  ب ىل 

آتِيهِ  ِر و  ُن ك  ِ  امل  أ هن  ى ع    )رواه مسلم(. «و 

 .واالندالق خروج اليشء من مكانه. األمعاء :األقتاب

ما أمج  العلم وأرسع فهمه وثباته يف النفس إلا كان ع  طريق التطبيق و

وإلا أردت تعليمه آداب الطعام فليك  للك ، وهو يراكفتوضأ أمامه وص ِّ ، العميل

مع أبنائه الصغار والكبار فيعلمهم األب وما أمج  أن يأك  ، أثناء الطعام وعىل املائدة

اهلل  يفاألب يأك  بيمينه ويسم، وجلسة الطعام جلسة تربوية غري مبارشة، آداب الطعام

 وجبة واحدة يف اليوم.  األك  مع األرسة ولوينبغي ف، واألوالد يقتدون به

يكون للك داخ  غرفة النوم ب  عىل رسير ، تعليمهم آداب النومكذلك و

وهكذا تعليم ك  أمر يف وقته ، النوم. وتعليم أحكام وآداب الصيام عند قرب رمضان

ويكون للك بالتكرار حتى يعق  املرتيب للك ، فذاك أدعى لفهمه وإدراكه، ومناسبته

 يف آداب الطعام أو النوم فقلي  م  يعقلها خاصة م  الصغار. أما املحارضة، ويتقنه

 وتكم  أمهية القدوة يف العملية الرتبوية يف األسباب التالية:

ثري يف نفس العاق  قدًرا كبرًيا م  االستحسان ، فتتهيج تإن القدوة احلسنة  -١

 ب به.وحياول تقليد ما استحسنه وأعجِ  ،دوافع الغرية لديه

احلسنة تعطي اآلخري  قناعة بأن بلوغ هذه الفضائ  م  األمور  إن القدوة -٢

 املمكنة.

ولك  اجلميع يتساوى أمام  ،إن مستويات الفهم لكالم عند الناس تتفاوت -٣

فإن للك أيرس يف إيصال املفاهيم التي يريد املريب  ؛الرؤية بالعني املجردة ملثال حي

 إيصاهلا للمقتدي.
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يقوم به  عم    ب  فرُ  ، القدوة نظرة دقيقة دون أن يعلمإن األتباع ينظرون إىل -4

 ي له بااًل يكون يف حساهبم م  الكبائر.لقِ ال يُ 

 رشوط القدوة:

حتى يكون هو أول م   ريباإليامن بالفكرة: ال تتكون القدوة يف نفس امل -١

 ثم ينق  هذا اإليامن إىل عم . ،يؤم  بام يقول

 ، علم يتأكد فيه القدوة م  صحة خطواتهتعلم العلم: فاملريب حيتاج إىل -٢

 ويصحح فيه خطوات اآلخري .

وبغريها  ،القدوة دائاًم ريب حس  اخللق: هناك أخالق بارزة حيتاجها امل -٣

والرفق  ةوم  أمهها الصب والرمح ،يصبح م  املتعذر عليه النجاح يف دعوة الناس

 والتواضع.

 موافقة العم  القول. -4

ما دون أي مبر    األعامل: عدم االنقطاع ع  عم   عدم االنقطاع ع -5

األول: هو دخوله يف دائرة  ؛رشعي أو نسيان، وترجع خطورة هذا االنقطاع إىل أمري 

والثاين: هو إحساس املرتيب بعدم جدية للك األمر  ،الذي  يقولون ما ال يفعلون

 وأمهيته.

أو كلامت  التثبت م  صحة النقول: سواء كانت أحاديث للرسول  -6

 فإلا كان القدوة ال يتثبت م  صحة النقول يكون املقتدون كذلك. ؛للصاحلني

االبتعاد ع  اإلرساف يف املباحات: وال سيام إلا كان للك املباح برزًخا بني  -7

 احلالل واحلرام.

الدائمة: فعىل الداعية القدوة أن يعي أنه حتت رقابة دقيقة مم   ةاملحاسب -8

 حتى يتجن به يف ُب أم ك   ر  غُ م فيحاسب نفسه عىل ك  كلمة أو ترصف ص  يتخذونه قدوة هل

 مرات أخرى.
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 مبطالت القدوة:

فإن الغالب عىل النفوس  ؛وللك هو السم القات خمالفة العم  للقول:  -١

االقتـداء يف مهواهتا وملذاهتا وعاداهتا أكثر مما تقتدي به يف التعبُّـد الذي ليس هلا فيه 

ُذر نفسها يف  ؛ت للك م  عاملفإلا رأ ،حظ ن ت  أنه حمرم أو مكروه أو بدعة ت ع  وإن أيق 

 ارتكابه.

وختتلف ع  سابقتها بأن هذه ال تكون فيم  خيالف عدم االلتزام بالقول:  -٢

وللك  ،وليس عىل صفة الدوام ،وإنام تكون فيم  ال يطبق ما يقول ،عمله قوله متعمًدا

 ألسباب منها: 

 م العم  املرتتب عىل قوله.عدم تقدير حج -أ

 عدم معرفة نوع العم  املرتتب عىل قوله. -ب

 احلامسة غري الواعية. -ج

، وم  ثم يواجه بذلك وة التي يمتلكها ألداء للك العم عدم تقدير الق -د

 ودعا إليه. ،العم ؛ فال يستطيع أن يطبق ما قاله

 الزل  بجميع صورة القولية والفعلية. -٣

وكيف ال  ،هتربيتبالتجرد اخلالص يكون القدوة ناجًحا يف نفس: االنتصار لل -4

واالنتصار للنفس  قدوهتم وهو عىل هذا املستوى م  التجرد البني  للحق. األبناءيتبع 

ظاهرة تنبئ ع  عدم إخالصه ملا حيم  م  معان  سامية، حماواًل إخفاء احلقيقة يف سبي  

مته ومكانته بني مت بعيه. ا مس  عدم الوقوع يف دائرة اإلحراج التي يعتبه  ا لكرا

  كيف تتم الرتبية بالقدرة:

ول ـــــم رسااستخد يةة النبوية لنرى كيفــــــنقتطف هنا بعض الزهور م  الروض

كأسلوب متميز ع  باقي األساليب يف  لقدوة احلسنة يف تربية أصحابه ل اهلل 

 الدعوة:
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غ  ِم    صلح احلديبية: أن النبي يف أمهية الرتبية الصامتة لألتباع:  -١ ـام  ف ر  ل 

ـابِِه:  ،ق ِضي ِة الِكت اِب  ح  لُِقوا »ق ال  أِل ص  ُروا ُثم  اح  ا  ق ال  عمر ،«ُقوُموا ف ان ح   م 
ِ
اهلل : ف و 

ات   ر  لِك  ث ال ث  م  ت ى ق ال  ل  ُجٌ  ح  خ     ،ق ام  ِمن ُهم  ر  ٌد د  ُقم  ِمن ُهم  أ ح    ي 
ة   ف ل ام  مل  ل م  ىل  ُأمِّ س   ،ع 

ِقي  ِم   الن اسِ  ا ل  ر  هل  ا م  ك  :  ،ف ذ  ة  ل م  ال ت  ُأمُّ س   »ف ق 
ِ
بِي  اهلل ا ن  لِك   ،ي  بُّ ل 

ُرج  ُثم   ،أ حُتِ لِّم  ال   اخ  ُتك 

ةً  لِم  ًدا ِمن ُهم  ك  ن ك   ،أ ح  ر  ُبد  ن ح  ت ى ت  ك   ،ح  لِق  ك  ف ي ح  الِق  ُعو  ح  ت د  ج  ف   ،«و  ر  ًدا ف خ  لِّم  أ ح  ل م  ُيك 

ن هُ  ر  ُبد  لِك  ن ح  ت ى ف ع    ل  هُ  ،ِمن ُهم  ح  ق  ل  ُه ف ح  الِق  ا ح  ع  د  لِك  ق اُموا  ،و  ا ل  أ و  ُروا  ،ف ل ام  ر  ف ن ح 

ام   ًضا غ  ُتُ  ب ع  ق  ُضُهم  ي  اد  ب ع  ت ى ك  ًضا ح  ُق ب ع 
لِ ُضُهم  حي   ع    ب ع  ج   )رواه البخاري(.  «و 

صة تلك للقدوة أن يوضح بعض الترصفات التي يقوم هبا لألتباع خا ال بد -٢

ِ السيئالتي حتتم  التأوي   ني  ُ  احلُس  يِلُّ ب  أ ن   ، وم  األمثلة عىل للك ما رواه ع 

ِفي ة  بنت  ُحي يٍّ  ج  الن بِيِّ  - ص  و  ُسوِل اهلل  - ز  اء ت  إىِل  ر  ُه أ هن  ا ج  ت  ب    أ خ 

ُزوُرُه  ان  ت  ض  م  اِخِر ِم   ر  ِ األ و  ِجِد يِف الع ْش  اِفِه يِف امل س  تِك  ةً  ،يِف اع  اع  ُه س  ث ت  ِعن د  د  ت ح  ُثم   ،ف 

لُِب  ن ق  ت  ت  ام  الن بِيُّ  ،ق ام  ا  ف ق  ُبه 
لِ ق  ا ي  ه  ع  ِجِد ِعن د  ب اِب ُأمِّ  ،م  ت  ب اب  امل س  ل غ  ا ب  ت ى إِل  ح 

ة   ل م  ُجال نِ  ،س  ر  ر  ارِ  م    ،ِم   األ ن ص 
ِ
ُسوِل اهلل ىل  ر  ل ام  ع  اُم  الن بِيُّ  ، ف س  ال  هل  ىل  »:  ف ق  ع 

لُِكام   ِفي ُة بِن ُت ُحي يٍّ  ،ِرس  اال :  ،«إِن ام  ِهي  ص   »ف ق 
ِ
ُسول  اهلل ا ر   ي 

ِ
ان  اهلل ي ِهام   ،«ُسب ح  ل  ُب  ع  ك   ،و 

ال  الن بِيُّ  ي ط ان  ي  »:  ف ق  مِ إِن  الش  ب ل غ  الد  اِن م  ِذف  يِف  ،ب ُلُغ ِم   اإِلن س  ِشيُت أ ن  ي ق  إيِنِّ خ  و 

ي ئًا   )رواه البخاري ومسلم(. «ُقُلوبُِكام  م 

( ال تعجال.  لُِكام  لِب( ترجع إىل منزهلا. )عىل ِرس  ن ق  ًة( فرتة م  الزم . )ت  اع  )س 

ق  عليهام ما قاله  ي ِهام( م  ل  ُب  ع  ب لُ )ك  ِم( . )ي  ب ل غ  الد  اِن م  ويف رواية ملسلم: ُغ ِم   اإِلن س 

مِ » ى الد  اِن َم  ر  ن س  ِ ي ط ان  جي  ِري ِم   اإل  مح  بعض العلامء هذا احلديث عىل  :«إِن  الش 

نه ووسوسته فكأنه ال يفارق اإلنسان كام ال يفارقه دمه، وقي  إنه  االستعارة لكثرة أعوا

 يفة م  البدن فتص  الوسوسة إىل القلب. ُيلِقي وسوسته يف مسام لط

جع  للشيطان قوًة عىل اجلري  ومح  آخرون احلديث عىل حقيقته، وأن اهلل 

يف َماري دم اإلنسان. ودخول الشيطان جسم اب  آدم هو القول الصحيح الذي مال 

 إليه أكثر أه  العلم، ومواهد الواقع وظواهر النصوص متضافرة عىل للك. 
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َوإِِّني َخِشيت  »وعند مسلم بلفظ: .لقي ويرمي. )َشْيئًا( من سوء الظن)َيْقِذف( ي  

ا ََم ََشًّ ل وبِك   «.َشيًْئا»َأْو َقاَل « َأْن َيْقِذَف ِِف ق 

 ،ويف احلديث التحرز م  التعرض لسوء الظ  واالحتفاظ م  كيد الشيطان

ى به ت د  د يف حق العلامء وم  ُيق  لوا فعاًل يوجب سوء فال جيوز هلم أن يفع ،وهذا متأك 

 ألن للك سبب إىل إبطال االنتفاع بعلمهم. ؛لصوإن كان هلم فيه خم    ،الظ   هبم
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ه إليها إال أن هذا التأثر يتفاوت بني  ،تتأثر النفس اإلنسانية بالكالم املوج 

 القبول والرفض لسببني:

 إليها.ه أوهلام: طريقة الكالم أو الوعظ املوج  

 ،واللذيذ دون املؤمل ،ثانيهام: أن النفس بطبيعتها متي  إىل السه  دون الصعب

 وحتب االنطالق وتكره القيود.

 ،فالواعظ جيب أن يتمتع بصفات تساعده عىل التأثري: م  لباقة يف اللسان

مع األخذ بعني االعتبار النفس  ،ووجه ضاحك هادئ يوحي بالصفاء واالرتياح

باعها وما هلا م  تأثري عىل املوعوظ فهي طبعت عىل املي  إىل احلرية البْشية بك  ط

وعىل االنطالق وراء األمور والواعظ يمسكها. ومث  املوعوظ كمث   ،والواعظ يقي دها

حتى تتدحرج وهتوي  ،الصخرة الراسية بأعىل اجلب  ال حتتاج إال إىل زحزحتها وإمالتها

ي نا املتاعب وامل  بال مشقة وال تعب. فإلا أردنا أن ُنر  .اق  ش  جعها الق 

ب هبا القلوب  ،فتؤثر يف القلب كتأثري السياط يف البدن ،واملواعظ سياط ُترض  

لك  يبقى أثر التأمل بحسب قوته  ،والرضب ال يؤثر بعد انقضائه كتأثريه يف حال وجوده

وا م  وكان كثري م  السلف إلا خرج ،فكلام قوي الرضب كانت مدة األمل أكثر ،وضعفه

فمنهم م  كان ال يستطيع أن يأك   ،َملس سامع الذكر خرجوا عليهم السكينة والوقار

 ومنهم م  كان يعم  بمقتىض ما سمعه مدة. ،طعاًما عقب للك

وما وص  املستثق  يف نوم  ،أو إيقاظ غاف  ،وأفض  الصدقة تعليم جاه 

ط يكون م  صحيح الغفلة بأفض  م  رضبه بسياط الوعظ ليستيقظ. والتأديب بالسو

فيؤمل رضبه فريدع. وأما م  هو سقيم البدن ال قوة  ،قوي الذراعني ،ثابت القلب ،البدن

    عاي   فاملا ينفع تأديبه بالرضب؟ كان احلس  البرصي إلا خرج إىل الناس كأنه رجٌ   ،له

 وكانوا إلا خرجوا م  عنده كانوا ال يعدون الدنيا ميًئا. ،اآلخرة ثم جاء خيب عنها

ل ت  موعظته ع  إن العاملِ »وقال بعض السلف:   إلا مل ُيِرد  بموعظته وجه اهلل ز 

 . «القلوب كام ي زل  القطر عىل الصفا
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ي الرتياق إال طبيب حالق فال ينبغي أن ُيسقِ  ،(١)واملواعظ هي ترياق القلوب

 يسقيه.   أن  مِ  ب الرتياق أحوُج و إىل رُش  فأما لديغ اهلوى فهُ  ،معاف  
 

ُ ـــــــغ  و   ى     التُّ اس  بِ ـُر الن  ــــــــمُ أ   ت ِقيٍّ ي  ري   يمُ قِ س   و  ــــــــــــــهُ اس  و  ي الن  اوِ يٌب ُيـــد  بِ ط   ق 

ُ ــــــــــــُج ا الر  ّيُّ  ا أ  ي   ـــ هُ ـــــري   ـــــــُم غ  لِّ ــــــــع  ـُ  امل   يمُ لِ ــــــــــــــــــــــعـ ا الت  ل   ان  ك   ك  ـــــــــــــــِس ف  ن   لِ ال  ــــــه 

ن ى ك   ي لِ و   امِ ق  ي السِّ ذِ اء  لِ و  ت ِصُف الد    يمُ قِ س   ت  ن  أ  و   هِ بِ  ح  ِص ا ي  م   ي  الض 

لُِح بِ  اك  ر  ن  و   ن  قُ ــاِد عُ ــــــــــــم  الر  ُتص   يمُ ـــــــــــــــــــــقِ اِد ع  ــــــــــــــــــــــم  الر   ت  ِم   ن  أ  ًدا و  ب  أ   ا ول 

ن ه  ع  ال   أِِت  ِمثـ ــــــــُخــ ـ    ت   وت 
 ـــيُم ــــــــــــــــــــــظِ ت  ع  ل  ع  ا ف  ل  إِ  ك  ي  ل  ــاٌر ع  ـــــــــــــــــــع    ـل هُ ــــــــــــــــــُلق 

أ بِ ف   د  ا ع  ِسك  ف  ف  ن  اب  يِّـ ــ   اهن  ه   ــــيمُ ـــــــــــــكِ ت  ح  نـ أ  ُه ف  ــــــــــــن  ت  ع  ـــــــــــه  ت  ا ان  ل  إِ ف   اه  ــــــــــــغ 

ب ُ  م  ن  هُ ف   يـــــــــــــت ــوُل وُيق  قـُا ت  اك  ُيق  ـال  بِ  د  ــــــــــــــن  ي  ك  و  ن  ِل مِ ـو  ـــــــــق   (٢) يمُ ـــلِ عـ ُع الت  ـف 
 

 يعتمد الوعظ م  الناحية النفسية والرتبوية عىل أمور أمهها: 

ري  بِّ إيقاظ عواطف ربانية كانت قد رُ  -١ أو  ،ت يف نفس النامئني بطريق احلوا

أو  ،واخلوف م  عذابه ، العم  والعبادة واملامرسة أو غري للك: كعاطفة اخلضوع هلل

 وقد ينشئها م  جديد. ،وكذلك يريب الوعظ هذه العواطف وينميها ،الرغبة يف جنته

وهو  ،سليم الذي كان املوعوظ قد ُريبِّ  عليهاالعتامد عىل التفكري الرباين ال -٢

ونعم  ،ودور اإلنسان أو وظيفته يف هذا الكون ،التصور السليم للحياة الدنيا واآلخرة

 وأنه خلق الكون واملوت واحلياة. ،اهلل

جًوا يكون الوعظ فيه  د  وجِ فاملجتمع الصالح ي   ،املؤمنة ةاالعتَمد عىل اجلَمع -3

 . النفو وأبلغ ِف ،أشد تأثرًيا

                                                           

ياقال (١) مِّ يف اجلسم :رِت  ، ما يضادُّ عم   السُّ م   م  السُّ
واٌء ماف    .د 

(: غ  . )الرضامل ةد  م(: ي  ضن  )ال ( ٢) الل، ي   ى.واهل  إىل ياملع  احل ق  وواالنحراف الض 
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وهو من األهداف  ،تزكية النفس وتطهريها: ومن أهم آثار أسلوب املوعظة -٤

ويبتعد عن املنكرات وعن  ،وبتحقيقه يسمو املجتمع ،الكربى للرتبية اإلسالمية

ويأمتر اجلميع بأمر اهلل باملعروف والعدل والصالح  ،فال يبغي أحد عىل أحد ،الفحشاء

 .والرب واإلحسان

لقرآن كله وا من املواعظ العالية الغالية. كثريلقرآن الكريم عىل وقد اشتمل ا

فكان  ،عىل أرقى مستوى وأعىل درجةولقد كان وعظ النبي، مواعظ للمتقني

 يأرس بوعظه قلوب السامعني.

تمع يف وج  وعظه إىل اخلشية احلقيقية التي جتوغاية الواعظ أن يص  بم  

وهكذا كان  ،ور اآلخرة فكأهنم يروهنا رأي العنيوأن يتذكروا أم ،ودمع العني ،القلب

ة   وعظ النبي  اِري  ِ  س  ب اِض ب    كام يف حديث الِعر 
ِ
ُسوُل اهلل ن ا ر  ىل  ل  : ص   ق ال 

ر   ج  ف  ي ن ا ،ال  ل  ب    ع  ق  ةً  ،ُثم  أ  لِيغ  ًة ب  ِعظ  و  ن ا م  ظ  ع  عُ  ،ف و  ا ال  ف ت  ِمن ه  ر  ل  ُقُلوُب و  ا ال  ِجل ت  ِمن ه   ،ُيونُ و 

 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ال  ق اِئٌ : ي  ع   ،ف ق  دِّ ُة ُمو  ِعظ  و  ِذِه م  أ ن  ه  :  ؛ك  ِصن ا. ق ال  أ و   »ف 

ِ
ى اهلل و   ،ُأوِصيُكم  بِت ق 

ب ِشي ا ب ًدا ح  ان  ع  إِن  ك  ِة و  الط اع  ِع و  م  الس  ثرًِيا  ،و  ًفا ك  تاِل  ِدي اخ  ى ب ع  ِإن ُه م    ي ِعش  ِمن ُكم  ي ر   ،ف 

ِديِّني  ف   ه  ـم  اِمِدي   ال   الر 
ِ
اء ُل ف  ُسن ِة اخل  ي ُكم  بُِسن تِي و  ل  اِجذِ  ،ع  ا بِالن و  ل ي ه  وا ع  ضُّ ع  إِي اُكم   ،و  و 

ُُمورِ  ث اِت األ  حُم د  ةٌ  ،و  ع   بِد 
ث ة  ةٌ  ،ف ِإن  ُك   حُم د  ل  ال   ض 

ة  ع  إِن  ُك   بِد  )رواه اإلمام أمحد يف  «و 

 وصححه األلباين(.   ،واب  ماجه ،مذيوالرت ،املسند

 : منها سَمتوقد كان لوعظه

متشوقني إىل  جيعلهم دائًَم كان بل  ،ر عليهم فيملواثِ كْ مل يكن ي  أنه -1

  .وعظه 

بقوة يقينه  ِف الوعظ أنه كان يؤثر ِف الصحابة من هديهو -2

 وتأثره.

كام قال  ،ا برضب األمثاليف الوعـظ أنه كان يستعني أحيـانً  وم  هديه  -٣

 »:  رسول اهلل
ِ
ء و  الس  الِِح و  ث ُ  اجل لِيِس الص  ن افِِخ الِكريِ  ،م  ِك و  س 

ِ
اِمِ  امل ح  اِمُ   ،ك  ف ح 

ا أ ن  حُي ِذي ك   ِك: إِم  س 
ِ
ب ت اع  ِمن هُ  ،امل ا أ ن  ت  إِم  ِد  ِمن ُه ِرحًيا ط يِّب ةً  ،و  ا أ ن  جت  إِم  ن افُِخ الِكريِ  ،و  ا أ ن  و  : إِم 
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بِيث ةً  ،حُي ِرق  ثِي اب ك   ِد  ِرحًيا خ  ا أ ن  جت  إِم  .  «و  طِيك  (: ُيع  ِذي ك  )رواه البخاري ومسلم(. )حُي 

 تبتاع: تشرتي.

 ،يف املواعظ أنه كان يستعني أحياًنا بالرسوم اإليضاحية وم  هديه  -4

ط    روى البخاري يف صحيحه ع  عبد اهلل ب  مسعود : خ  ط ا   الن بِيُّ  ق ال  خ 

ًعا ب  اِرًجا ِمن هُ  ،ُمر  ِط خ  س  ط ا يِف الو  ط  خ  خ  ِط  ،و  س  ِذي يِف الو  ا ال  ذ  اًرا إىِل  ه  ط  ُخط ًطا ِصغ  خ  و 

طِ  س  ِذي يِف الو  انِبِِه ال  :  ،ِم   ج  ق ال  انُ »و  ا اإِلن س  ذ  ُلُه حُمِيٌط بِِه  ،ه  ا أ ج  ذ  ه  اط  بِ  -و  : ق د  أ ح  ِه أ و 

ُلهُ  - اِرٌج أ م  ا ال ِذي ُهو  خ  ذ  ه  اُض  ،و  ر  اُر األ ع  غ  ِذِه اخلُط ُط الصِّ ه  ُه  ،و  ا هن  ش  ذ  ط أ ُه ه  ف إِن  أ خ 

ا ذ  ا ،ه  ذ  ُه ه  ا هن  ش  ذ  ط أ ُه ه  إِن  أ خ   .«و 

ان   ،: أنه كان يعلمهم بالدرس العميلوم  هديه  -5 ن   ،فع    مُح ر  ىل  ُعث ام  و  م 

ف   ِ  ع    ان  ب 
 
ُضوء ا بِو  ع  ان  د  ف  ن  ب    ع  أ ى ُعث ام  ن ُه ر  ِه ِم   إِن اِئهِ  ،أ  ي  د  ىل  ي  غ  ع  ر  ف  أ  ُهام   ،ف  ل  س  ف غ 

ات   ر    ،ث ال ث  م 
ِ
ُضوء ِمين ُه يِف الو  خ    ي  ت ن ث ر   ،ُثم  أ د  اس  ق  و  ت ن ش  اس  ض  و  م  س     ،ُثم  مت  ض  ُثم  غ 

ُه ث ال ًثا و   ه  ج  ِ ث ال ًثاو  ني  ف ق  ر 
ِ
ِه إىِل  امل ي  د  أ ِسهِ  ،ي  ح  بِر  س  ًثا ،ُثم  م  س    ُك   ِرج    ث ال  :  ،ُثم  غ  ُثم  ق ال 

ي ُت الن بِي   أ  ا ر  ذ  ـو  ُوُضوِئي ه  ُأ ن ح  ض  ت و  :  ،ي  ق ال  ا»و  ذ  و  ُوُضوئِي ه  أ  ن ح  ض  ُثم   ،م    ت و 

 ِ ت ني  ع  ك  ىل  ر  هُ حُي دِّ ال   ص  س  ن بِهِ  ،ُث فِيِهام  ن ف  م  ِم   ل  د  ا ت ق  ُه م  ر  اهلُل ل  ف   )رواه البخاري(. « غ 

وب ني    ،أنه كان إلا أراد أن ينهى ع  يشء فربام أخذه بيده وم  هديه  -6

ت ه ليكون أوقع يف نفوس أصحابه م  بِي  »قال:  : فع  عيل  ُحر   إِن  ن 
ِ
 اهلل

ِريًرا ف ج   ذ  ح  ِمينِهِ أ خ  ُه يِف ي  ل  :  ،ع  لِِه ُثم  ق ال  ل ُه يِف ِمام  ع  ًبا ف ج  ه  ذ  ل  أ خ  ىل  »و  اٌم ع  ر  ي ِ  ح  ذ  إِن  ه 

تِي  وصححه األلباين(.  ،)رواه أبو داود« ُلُكوِر ُأم 

 يف الوعظ استعامل التكرار املفيد للرتغيب أو الرتهيب. وم  هديه  -7

ة   ي ر  :  ع    أ يِب ُهر   ق ال 
ِ
ُسوُل اهلل ِغم  أ ن ُفهُ »: ق ال  ر  ِغم  أ ن ُفهُ  ،ر  ُثم   ،ُثم  ر 

ِغم  أ ن ُفهُ  :  «ر   »قِي  
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ؟ ي  :  ،«م    ِ »ق ال  ي ِه ِعن د  ال ِكب  الِد  ك  و  ر  ا أ و   ،م    أ د  مُه  د  أ ح 

ي ِهام   ُخِ  اجل  ن ة   ،كِل    ي د 
 )رواه مسلم(.  «ُثم  مل 
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بُ ا القبي  ما رواه وم  هذ ة   وأ  ر  : ق ال  الن بِيُّ  ب ك  ِ »: ق ال  ب  أ ال  ُأن بِّئُُكم  بِأ ك 

ب ائِِر؟ :  ،ث ال ًثا «الك   »ق اُلوا
ِ
ُسول  اهلل ا ر  :  ،«ب ىل  ي  ي  ِ »ق ال  لِد  ا ُعُقوُق الو   و 

ِ
ُك بِاهلل ا  - اإِلرش  

ال   ان  ُمت ِكئًا ف ق  ك  ل س  و  ج  ق   - :و  ورِ أ ال  و  ُل الزُّ ن ا:  ،«و  ت ى ُقل  ا ح  ُره  رِّ ال  ُيك  : ف ام  ز  ي ت ُه »ق ال  ل 

ت   ك   . )رواه البخاري ومسلم(. «س 

والرتهيب بالتخويف م  مدة  ،وم  للك: الرتغيب ببيان عظم الثواب -8

ِف »: العقوبة.فم  األول قوله   ِقي اِم نِص  ان  ك   ك 
ة  اء  يِف مج  اع  ىل  ال ِعش  ي ل ة   م    ص  م     ،ل  و 

ي ل ة   ِقي اِم ل  ان  ك   ك 
ة  ر  يِف مج  اع  ال ف ج  اء  و  ىل  ال ِعش  )رواه البخاري ومسلم(. وم  الثاين قوله  «ص 

ُخُ  اجل  ن ة  ق ت اٌت »:    : أي: نامم.(قت ات))رواه البخاري ومسلم(.  «ال  ي د 

ال ِذي ن ف ِِس »: كام قال  ،م لتأكيد ما يريد بيانهس  وم  للك استعامل الق   -9 و 

ط ب   ُت أ ن  آُمر  بِح  د  مه  م  ط ب   ،بِي ِدِه ل ق  ال ةِ  ،ف يُح  ن  هل  ا ،ُثم  آُمر  بِالص  ل  ُجاًل ف ي ُؤم   ،ف يُؤ  ُثم  آُمر  ر 

ال   ،الن اس   الِف  إىِل  ِرج  ُم   ،ُثم  ُأخ  ل ي ِهم  ُبيُوهت  ق  ع  رِّ ال ِذي ن ف ِِس  ،ف ُأح  ُدُهم  و  ل ُم أ ح   ، بِي ِدِه ل و  ي ع 

ِمينًا ًقا س  ر  ُِد ع  ِ  ،أ ن ُه جي  ن ت ني  س  ِ ح  ات ني  م  اء   ،أ و  ِمر  ِهد  الِعش   )رواه البخاري ومسلم(. « ل ش 

الِف  ) ًقا. )دُ ِص ق  أ   :(ُأخ  ر  ِ حلم قليلة. )  عليه بقيةُ عظاًم  :(ع  ات ني  م  اة رم  ى مِ ن  ث  مُ  :(ِمر 

ا ب ني   وهي  مِ  م  اِة ِم   الل ح  ِي الش  اة والظبي  :ظلفالو ،ظِل ف  ظفر مشقوق، للبقرة والش 

اء  ) .والظفر لإلنسان ،ونحوهم، وهو بمنزلة احلافر للفرس ِهد  الِعش   صالة رض  ( حل  ل ش 

 العشاء. 

وم  للك التحديد بالعدد حتى يسه  عىل أصحابه احلفظ وعدم تلفت  -١٠

ةِ ث ال  »: كام قال  ،يشء منهم ِقي ام  م  ال  لُِّمُهُم اهلُل ي و  يِهم   ،ث ٌة ال  ُيك  كِّ ال  ُيز  ال  ي ن ُظُر  ،و  و 

ي ِهم   ان   ،إِل  ي ٌخ ز  اٌب أ لِيٌم: م  ذ  ُم  ع  هل  اٌب  ،و  ذ  لٌِك ك  م  ِبٌ  ،و  ت ك  ائٌِ  ُمس  ع   )رواه مسلم(.  «و 

ب اس   ،وم  للك الرتقي م  املهم إىل األهم -١١ ِ  ع  ِ  اب  ُسول   فع  أ ن  ر 

اًلا  اهلل  ث  ُمع  ـام  ب ع  ُه:  ،إىل  الي م  ِ  ل  ِ  الِكت اِب »ق ال  ل  م  ِم   أ ه  ىل  ق و  ُم ع  د   ،إِن ك  ت ق 

اىل   ُدوا اهلل  ت ع  حِّ ُعوُهم  إىِل  أ ن  ُيو  ا ت د  ل  م  لِك   ،ف ل ي ُك   أ و  ُفوا ل  ر  ا ع  ُهم  أ ن  اهلل  ق   ،ف ِإل  ِب  د  ف أ خ 

ي ل تِِهم   ل  ِمِهم  و   يِف ي و 
ات  ل و  ل ي ِهم  َخ  س  ص  ض  ع  ا  ،ف ر  ل و  ا ص  ُهم  أ ن  اهلل   اف رت  ض   ،ف ِإل  ِب  ف أ خ 

هِلِم   ا و  اًة يِف أ م  ك  ل ي ِهم  ز  ىل  ف ِقرِيِهم   ،ع  دُّ ع  نِيِِّهم  ف رُت  ُذ ِم   غ  خ  )رواه البخاري ومسلم(.  «ُتؤ 
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 .هوأفضلُ  املالِ  وهى خيارُ  ،كريمة الكرائم : مجعو

 أنه كان خياطب الناس عىل قدر عقوهلم:  وم  هديه  -١٢

ة   ي ر  ِجدِ  فم  للك ما رواه أبُو ُهر  ب ال  يِف امل س  يِبٌّ ف  ا ر  ع 
: ق ام  أ  ُه  ،ق ال  ل  ت ن او  ف 

ُُم الن بِيُّ  ،الن اُس  ال  هل  لِ »: ف ق  ىل  ب و  ِريُقوا ع  ه  ُعوُه و   د 
 
اء اًل ِم   م  ج    ،ِه س 

 
اء ُنوًبا ِم   م   ،أ و  ل 

ي    ِ ي    ،ف ِإن ام  ُبِعث تُم  ُمي رسِّ ِ ُثوا ُمع رسِّ   ُتب ع 
مل   )رواه البخاري(.  «و 
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 :والمواقف األحداثأخذ العبرة من ب التربيةثالثًا: 

عديدة يتفاع  معها ويتأثر هبا ويعتب منها. وقد تكون  متر باإلنسان أحداٌث 

ع  إرادته. واملريب البارع ال يرتك األحداث  تيجة ترصفه اخلاص أو ألسباب خارجة  ن

تذهب سدى بغري عبة وال توجيه، وإنام يستغل ها لرتبية النفوس وهتذيبها، فال يكون 

ما بحادثة خطرية تكون نفسه  أثرها موقوًتا رسعان ما يضيع، إل عند وقوع مخص  

ذير حيث يكون يف حالة لهول وندم مديدي  يريد طرية العود قابلة ألي توجيه وحت

السبي  ملعرفة كيفية عدم الوقوع باخلطأ مرة أخرى. فتتفاع  النفس عند الصدمة عىل 

 عكس عند كوهنا مرتاحة مطمئن ة ال تريد مغ  باهلا. 

ق  واملث  يقول: ارضب واحلديد ساخ ! ألن الرضب حينئذ يسه  معه الط ر 

 ليبد فهيهات أن يتشك  منه يشء ولو ُبذلت أكب اجلهود.  والتشكي . أما إلا ُترك

بأسلوب بديع،  روو امل نم امل كالم  ال يفعلهإن الرتبية باحلدث تفعل أكثر مما 

، الدنيا مليئة بالعب والعظاتوا، املريب تربويًّ يستغله أن  ينبغيفكلَم حدث يشء معني 

، حادث طريق، غرق، ادث مرضباهلل يف ك  حادث  كحأوالده قلوب فريبط املريب 

 ثم نأخذ العبة م  احلدث قب  أن، ... إلخ حادث إسالمي تارخيي، حادث وفاة

ر شاهد الدمار الناتج عن احلروب واملجاعات ليذك  م التعلي  عىلومن ذلك  .يميض

ة فيكون هلذا التوجيه  الطفل بنعم اهلل ، ويؤثر هذا ِف النفس؛ ألنه ِف حلظة انفعال وِرق 

 ه البعيد.أثر

ده الصبيعند املصيبة و ، وعند موت علِّمه الشكريوعند الفرح والنعمة ، عوِّ

ره املوت وما بعده م  بعث وجنة أو ناريأحد األقارب  فام ، ه االستعداد لهر  ذكِّ يو، ذكِّ

وض يفع  السفر دورة تدريبية وتربوية عىل التحم  واملسئولية فجيو، أتى قريبه سيأتيه

ه يف طريقيعىل ما املريب علق يام ليقوم هبا وإليه بعض امله ، م  مشاهد وأحداث هرا

دفة مع يشء م  املرح استغ  مدة الطريق يف سامع األرشطة املفيدة واملسابقات اهلوي

 .فالسفر عناء وحيتاج إىل ما يقطعه باملزاح املباح، املباح
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عه عىل يطيًبا  وفعاًل ، ُخلًقا حسنًااملريب منه  ىإلا رأ ز هذا السلوك يللك وشجِّ عزِّ

، بادر بعالجه بالتي هي أحس يقبيًحا  رى عليه ُخُلًقا سيئا أو فعاًل يوعندما ، يف نفسه

عىل أه  اخلري والصالح والشباب  نيث  ويُ ، ر العواقب الوخيمة لو استمر عىل للككُ ذ  يو

هذا  ربطه بواقع أمته وما تعيشه م  آالم ومشاك  كثرية يفو، هبم يالصاحلني ليقتد

 بنيِّ له أسباب للك وطريق اخلالص.يالعرص و

واللبيب العاقل يعرف ذلك وحيسنه  ،والكالم ِف هذا يطول؛ ألنه احلياة كلها

استغالل املواقف التي متر باألبناء ِف مسرية حياهتم ف الكتف. كلويعرف من أين تؤ

أمر هام لربطهم بطرق اخلري ووسائله وحتذيرهم من مسالك الرش وحبائل الشيطان 

وفن البد من التدرب عليه، كَم أن ربط العمل الصالح بثوابه املرتتب عليه والعمل 

السيئ بعقابه أمر له شأنه العظيم ِف تصحيح مسار حياة األبناء ذكورهم وإناثهم أطفااًل 

 . أو شبابا

عون عليه أو َشا ا فيشج  واملواقف التي متر باألبناء ال تتعدى أمرين إما خريً 

توبة حيتاج إىل أو  ،رون منه، ومن الرش ِف الظاهر ما حيتاج إىل ورب كالبالءف  فينَ 

كاملعصية، وهكذا فدور املريب هنا اختاذ املوقف املالئم جتاه هذه الصور التي تتكرر ِف 

 . حياة األبناء والبنات

ره بسب  اخلري وحتثه عىل الصدقة وتقول وهذه قصة ماب كانت أمه صاحلة تذكِّ 

كيف تقنعينني »وكان هذا الشاب يقول ألمه: ، يف مالكلك لصدقة بركة تبارك له إن ا

ره بأن اهلل يبارك فكانت تذكِّ «. بأن املال يزيد بالصدقة وأنا أرى أين إلا أنفقت منه نقص

 . يف الدنيا واآلخرة، فحدث له يف أحد األيام املوقف التايل هفيام بقي وخيلف علي هل

ا م  املال فوقفت معها أم هذا الشاب قريات مبلغً احتاجت إحدى النساء الف

ومجعت هلا املبلغ املطلوب، وحثت ابنها عىل مساعدهتا، وقد فع  وقىض للمرأة 

أراد أن خيرج هذا الشاب بسيارته يف نفس اليوم  حاجتها برحابة صدر، لك  اهلل 

 .بألى ب هوص  الذي ساعد فيه املرأة الفقرية، فحدث له حادث يف سيارته ومل يُ 
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لقد قلت لك أكثر م  مرة كيف يكون »وعندما عاد إىل البيت قال ألمه: 

ع ا يف دف  يل أن الصدقة يبارك يل فيها، وتكون سببً  ِت ر  اإلنفاق زيادة يف املال وقد لك  

 .«املكاره، وها أنذا اليوم بعدما تصدقت حص  يل هذا احلادث

واهلل  - يا بني امحد اهلل ربام»: فأهلم اهلل األم اجلواب السديد حيث قالت ألبنها

واحلمد هلل أن احلادث كان هبذه  ،أنك لو مل تدفع الصدقة لكان األمر أمد - أعلم

ر األم أنه منذ أن قالت له للك الحظت عليه الرغبة يف كُ ، فتذ  «الصورة ومل يك  أعظم

 .الصدقة واالقتناع بأمهيتها وأثرها املبارك
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وم  مارس مهنة الرتبية  ،قصة تأثري عظيم يف األوالد والكبار عىل حد سواءلل

مسحوًرا هبا  ،فالولد عند سامعه لقصة مجيلة ينتبه إليها انتباًها نادر املثال ،ال ينكر للك

 خاصة إلا كان املريب حيس  إلقاء القصة.

ر عىل واإلسالم يدرك هذا املي  الفطري للقصة ويدرك ما هلا م  تأثري ساح

  القلوب فيستغل ها لتكون وسيلة م  وسائ  الرتبية والتقويم. وإن م  يقرأ كتاب اهلل

 ،بشأن القصص  ولقد اعتنى النبي ،جيد أن القصة تتكرر فيه يف مواط  عدة

م  قصص األمم املاضية  ه ص  ق  ما فحفظت لنا دواوي  السنة طائفة م  

ب   ،قارصة عىل أنباء الصاحلني وأخبارهم وأخبارهم. ومل تك  قصص القرآن أو السنة

 مملت مع للك قصص املعرضني والفجار لالعتبار بام أصاهبم.

أن يعتنوا هبا  ربنيك  للك يؤكد أمهية القصة ودورها الرتبوي مما جيدر بامل

وتقدم البهان عىل  ،. إهنا حتم  عنرص التشويق واإلثارةتربية أوالدهمويستخدموها يف 

 ،وتبز النمولج والقدوة الصاحلة ،املجردة إىل التطبيق عىل أرض الواقع تأه  املعاين

 وسائر صفاته. وتزيد املرء إيامًنا بقدرة اهلل 

إل يعاين مباب  ؛وتبدو أمهية للك بشك  أكب يف تربية النامئة وخطاهبم

سيئة وم  بروز الناملج والقدوات ال ،املسلمني اليوم وفتياهتم م  غياب القدوة الصاحلة

 واإلعالء م  مأهنا وتبجيلها لدى الناس.

 منها:  ،ومع أمهية القصة وعلو مأهنا إال أنه ينبغي أن يراعى يف للك أمور عدة

 م يف اخلطاب بالقدر املعقول ض وُتستخد  فال تكون هي اللغة  ؛أن ُتعر 

 أو تكون عىل حساب غريها. ،الوحيدة يف اخلطاب

  إل إن  ؛التي ال زمام هلا وال خطاماحلذر م  القصص الواهية واألخبار

والقلي  منها هو الذي يثبت  ،النفوس كثرًيا ما تتعلق بالغرائب وجتنح إليها

 عند التحقيق والنقد العلمي.

 وأخبار الرعي  األول م  سلف األمة  ،وقصصه  أن تأخذ أخبار النبي
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وأال تطغى أخبار م  بعدهم م  املتأخري  مم  تعرف  ،مكاهنا الطبيعي

 منهم وتنكر.

 ب له اهلدف ،فهي تشد  السامع ،استخدام القصص اهلادفة املؤثرة  ،وتقر 

 ،ألصحابه  والسرية مليئة بقصص م  كانوا قبلنا مما حكاه النبي

وقصة  ،والثالثة الذي  أطبق عليهم الغار ،كقصة الذي  تكلموا يف املهد

 وغريها كثري. ،أصحاب األخدود

 وّيم  الدروس  ،وادث التارخيية وتفاصيلهاعدم الوقوف عند جزئيات احل

 فإهنا هي املقصودة م  القصص. ،والعب املستفادة منها

  ينبغي أن تكون االستفادة باستنباط الدروس والعب بال مبالغة وال هتوي، 

وبذلك توضع القصة يف موضعها  ،بحيث ال يستنبط منها غري ما تنبئ عنه

 الصحيح. 

  ومهام بلغوا املنازل العالية م   ،وارتفع قدرهمإن البْش مهام عال مأهنم

ب  ال بد م  عرضها عىل  ،الصالح والتقى فل  تكون أعامهلم حجة مطلقة

كام يروي بعضهم يف مقام الصب أن ميًخا قام يرقص  ،هدي النبي 

وخري م  للك هدي  ،عىل قب ابنه حني تويف ِرًضا بقدر اهلل عىل حد زعمه

 ،وال يقول إال ما يريض ربه ،نه وحيزن قلبهالذي تدمع عي  النبي

القويل والعميل يف النوم والقيام خري مما يروى ع  بعضهم أنه  وهديه

وهديه يف تالوة القرآن  ،صىل الفجر بوضوء العشاء كذا وكذا م  السنوات

مع التامسنا العذر مل   ،خري مما يروى ع  بعضهم أنه خيتم القرآن ك  ليلة

 م  سلف األمة يف للك.كان له اجتهاد 

وال يعادهلا يف  ،وال مك أن القصة م  أنجح الوسائ  للوصول إىل قلب الطف 

فقد يستحول األب أو األم  ؛وال أي وسيلة م  الوسائ  ،للك أي رسالة إعالمية أخرى

ولك  رسعان ما يزول أثر  ،أو مبلغ م  النقود ،عىل قلب الطف  م  خالل هدية مجيلة

أو.... ولك  أثر  ،أو بمجرد رصف النقود ،مهاد  أو قِ  ،رد اعتيادهاتلك اهلدية بمج
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وينسج لنفسه خياالت واسعة  ،حييا بني أبطاهلا ،القصة يبقى يف عق  الطف  ووجدانه

 ،أو جدته ،فالطف  يستمع بشغف إىل القصة اجلميلة يرسدها له أبوه ،بني أحداثها

خاصة  ،يستجيب أللوان األدبوهذا يدل عىل أن الطف   ،ويطرب أمد الطرب لذلك

 القصة.

ونح  نلحظ أن األطفال يتهافتون عىل آبائهم وأمهاهتم ليحكوا هلم  ،ومِل  ال

أماًل يف أن  ؛وقد يرسعون إىل إنجاز واجباهتم ودروسهم عىل أتم وجه ،قصة أو حكاية

 خالبة؟! أو قصة   ،يفوزوا بحكاية مجيلة

 طرق ومعايري عرض القصة: 

وإنام حكاية القصة ال  ،د أفكار يتم نقلها للطف  بأسلوب آيلالقصة ليست َمر

 ث األثر املطلوب يف نفس الطف .دِ حتى حُت  ،بد أن ختضع ملعايري تربوية وفنية

 معايري عرض القصة: 

 االهتامم والتأهب:  -١

وهي احلميمية والتفاع   ؛حتى ال تفقد عملية االتصال أهم خصائصها

أو تكلف حتى ال تكون  ،ب أن يتم للك بغري افتعالولك  جي ،والتجاوب املشرتك

 وطريقة العرض يف واد  آخر. ،األحداث يف واد  

 التهيئة وحس  االستهالل:  -٢

ختضع القصة كأي رسالة إعالمية لعدة معايري ينبغي توافرها يف طريف عملية 

ال يلقيها  ،قصةفينبغي عىل املريب أن يكون متهيًئا حلكاية ال« املرس  واملستقب »االتصال 

 وكأنه يقوم بعم  آيل.

 الرتتيب املنطقي لألحداث:  -٣

وأال يشطح بخياله  ،فينبغي عىل املريب أن يرتب أحداث القصة ترتيًبا منطقيًا

حتى يص  إىل الذروة يف  ،وأن يتدرج يف التصاعد الدرامي لألحداث ،بعيًدا ع  الواقع

 هناية القصة.



 207 وسائل تربوية

 : ة القصةحكايالتعبري اجلسدي أثناء  -٣

فمثاًل عندما  ؛ينبغي عىل املريب أثناء حكاية القصة أن ينق  األحداث بطبيعتها

وإلا  ،ر عالمات الرسور والفرح عىل وجههحيدث موقف إجيايب يف القصة فعليه أن ُيظهِ 

وأن  ،فعليه أن يرسم عالمات احلزن والرفض عىل تقاسيم وجهه ؛حدث موقف سلبي

 ،أو االستنكار ،أو الدهشة ،داث التي تتطلب االنفعالينهج املنهج نفسه يف األح

 ويراعي أن يتم للك بتلقائية مديدة بعيًدا ع  املبالغة واالفتعال.

 تقديم أبطال القصة يف صورة واضحة:  -4

ولكي تؤدي القصة دورها فإنه جيب عىل املريب أن يقدم أبطال القصة يف صورة 

وه بني طيات وحتى ال يتُ  ،ىل املرتيب املتابعةبحيث يسه  ع ؛واضحة املعامل والتفاصي 

 األحداث.

ح املريب بنهاية وضع هناية مناسبة للقصة:  -5 يراعى أثناء احلكاية أال يلم 

 وللك حتى ال تفرت مهة املستمع يف املتابعة. ؛القصة

حيث يشارك  ؛فينترص احلق واخلريأن تكون هناية القصة يف صالح اخلري:  -6

 ويتمنى أن حيذو حذوهم. ،لقصةاملستمع أبطال ا

 مالا نقصُّ هلم؟

منها ما  ،ومبكة اإلنرتنت بآالف القصص ،ووسائ  اإلعالم ،متوج املكتبات

وأمام هذا السي   ،ومنها ما هو مرتجم م  لغات أخرى إىل العربية ،هو يف األص  عريب

كيف  ،ىر  اجلارف م  القصص واجلبال العالية م  احلكايات يقف اآلباء واملربون حيا

 وأي يشء سيقصون عىل أبنائهم؟ ،خيتارون

 ،ومضموهنا حسب الس  املستهدفة ،إن القصص واحلكايات تتنوع يف مكلها

فنرى أن احلكاية تأخذ مك  القصة البسيطة م  نسج  ؛وحسب اهلدف أو املغزى منها

تص  إىل حتى  ،وتتدرج تلك احلكاية ،لينام عليها األطفال ؛خيال األب أو األم أو اجلدة

 القصة مكتملة البناء واألركان.
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 املضمون واخلطر الثقايف: 

وأن يعي  ،عند انتقاء القصة أو احلكاية ال بد أن يطلع املريب عليها جيًدا

 ،فاألعامل الوافدة يف معظمها متث  ثقافات ملجتمعات متوج باالنحالل ؛مضموهنا

 عىل أهنا تدعو إىل فوى فضاًل  ،وتنتهج ثقافات تدعو إىل العنف وازدراء الضعيف

وهذا ال ينطبق عىل األعامل الوافدة  ،حيث ينعدم وازع الدي  والضمري ؛األخالق

ويعرضها عىل أوالدنا  ،ب  إن م  بني جلدتنا م  يشيع تلك األعامل اهلدامة ،فحسب

 وهم حيسبون أهنم حيسنون صنًعا. ،ع  قصد أو بدون قصد

وبرسوله  ا م  إيامن راسخ باهلل إن مضمون القصة ال بد أن يكون نابعً 

وال بد أن حيكم للك املضمون َمموعة م  القيم اإلسالمية التي تدعو إىل  ؛الكريم 

د ،والتسامح ،والرفعة ،السمو وأن يتمتع أبطال القصة بالفضيلة  ،والرقي بسلوك األفرا

د ؛والسلوك احلس  هم وتوجهاهتم ومنهج ،حيث ينعكس للك اجلو عىل سلوك األفرا

 يف احلياة.

 لدينا أحس  القصص: 

 مث هت  مت خت حت جت هب ٱ: بقوله الرسول  املوىل  خياطب
 (. لقد وصف املوىل ٣)يوسف:  خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج

وهو كذلك حًقا م   ،)خاصة قصة يوسف( أهنا أحس  القصص ،القصص القرآين

 ،توجهوبالغة اللفظ وصدق املضمون وسمو ال ،ودقة احلدث ،حيث مجال العرض

 وهبذا استحق أن يكون أحس  القصص.

 ،صص نقصه عىل الناس ال بد أن خيضع لتلك املعايريم  هذا املنطلق فإن ك  ق  

 ،فال بد أن يتسم القصص باملوضوعية ؛وأن ينهج املنهج نفسه ،وأن حيذو هذا احلذو

سمو وأن ي ،وأن ينمي لدى املستمع القيم النبيلة واألخالق احلسنة ،ويتحىل بالصدق

 وحتى حييا عىل اإلحسان. ،حتى ينشأ حمًبا للحق والعدل واخلري ،بوجدانه وجوارحه
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 فنون القصة:

 القصة إقرار بالعبودية وتوحيد اخلالق:  -١ 

وهنا يتخري  ،وإفراده باأللوهية ،أعظم يشء نبثه يف نفوس الناس توحيد اخلالق

 املريب القصة التي تسري عىل هذا النهج.

 ظة حسنة: القصة موع -٢

وأن ينثر عليهم  ،م  خالل القصة يستطيع املريب أن ينفذ إىل قلوب املرتبني

فيأرس  ،بعيًدا ع  االفتعال ،واإلرماد بأسلوب تلقائي غري مبارش ،أكالي  الوعظ

 ،والصدق ،نبيلة: كالب واإلحسان وقيم   ،حسنة لقي فيها ما يشـاء م  عظات  ويُ  ؛قلوهبم

 ،والكرم ،ب واملروءة والنُ  ،والنهي ع  املنكر ،مر باملعروفواأل ،واملحبة ،والرمحة

 وغريها م  قيم اإلسالم السمحة.

 القصة استنهاض للهمم:  - ٣

وأَماد  ،م  خالل القصة يستطيع املريب بك  لكاء أن يستعيد لكريات املايض

وموقف الصحابة والتابعني  ،فيستطيع أن يقص قصًصا ع  بطوالت اإلسالم ؛اإلسالم

وتراجم الصحابة  ،ومعارفه يف كتب السرية النبوية ،ويستطيع م  خالل اطالعه ،الكرام

 ،حتى ينشؤوا عىل حب التضحية والفداء ،ويقصه عىل املرتي  ،أن يلخص موقًفا معينًا

 . وإعالء كلمة اهلل ،كيف عانى املجاهدون األولون يف سبي  رفعة الدي يعلموا و

ل م لغوي:  -4  القصة ُمع 

م  أعظم املسئوليات التي ُتلقى عىل عاتق املربني هي مسئولية تعليم اللغة  إن

وم  خالل طريقة  ،وم  خالل القصة ،وحفظها م  االعوجاج واإلسفاف ،العربية

وسحر  ،وروعة التعبري ،العرض يستطيع املريب أن يلقي يف نفوس املرتبني مجال اللفظ

 ها.فينشؤوا حمبني للغة معتزي  بتعلم ؛الكلمة
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 القصة ف  اإلجابة عىل األسئلة املحرجة:  -5

ب   املرتبني
وعندها نجد املربني يف  ،كثرًيا ما يتعرض املربون ألسئلة حمرجة م  قِ

إما جهاًل وإما حياًء. ويف  ،لمون بام جييبون ع  أسئلتهموال يع   ،وقلق أمامهم ،ارتباك

تى إن خباء الرتبية يسمون تلك ح ،وتتواىل االستفسارات ،فرتة الطفولة تكثر األسئلة

وم  خالل القصة املحايدة يستطيع املريب أن جييب ع  أسئلة  ،الفرتة بـ )فرتة السؤال(

 وبك  موضوعية بعيًدا ع  احلرج. ،كثرية مسبًقا بك  لكاء

 ،إن أهداف القصص كثرية وثامرها متنوعة تضيق املساحات ع  اإلملام هبا

ومجال الشك   ،وجودة املضمون ،س  االنتقاءولك  هذا يتطلب م  املربني ح

 ،فبإمكاهنم أن جيهدوا أنفسهم مدة يسرية ك  يوم ؛وإن مل يتيرس هلم للك ،والعرض

أو يلقون  ،ويلخصون منها موقًفا معينًا ،يط لعون فيها عىل أمهات الكتب اإلسالمية

عايري ملتزمني بامل ،أو حكاية ،ثم يضعونه يف مك  قصة ،الضوء عىل موضوع ما

 أو اإللقاء. ،متوخني احلـذر أمد احلـذر يف طريقة العرض ،املذكورة سالًفا

لون وُيقبِ  ،ويوًما بعد يوم تنشأ جسور الصداقة واأللفة بني املربني واملرتبني

وبطوالت  ،ويف لكريات املايض ،ن يف كنف العقيدةو  فيحي   ،بشغف عىل التعلم واملعرفة

ض اهلمم ،فتقوى بذلك العزائم ؛األبرار أماًل  ،وتصفو األنفس ،وتضاء العقول ،وُتستنه 

 يف بعث جي  جديد يعيد لإلسالم أَماده.

 من القصص املناسبة لألطفال: و

  ِف بطن احلوت قصة يونس.  

  مع الشيطانقصة أيب هريرة.  

 الذي اْستلَِف َأْلَف ِدينَار   قصة خشبة املقرتض. 

 قصة الثالثة أوحاب الغار.  

 ب األخدودقصة أوحا. 

  مع رس النبي  قصة أنس. 
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  قصة أم موسى. 

 قصة يوسف .  

 قصة معاذ ومعوذ .  

 .قصة األبر  واألقرع واألعمى 

 .قصة حفر اخلندق 

  جرة الذهبقصة. 

  خَطف الذئب  ابَن إحدامها نياللت نيرأتاملقصة. 

  تكلمالذي ذئب الو تتكلمالتي بقرة القصة. 

  اهلل تكلم ِف املهد ودعا الذي قصة. 

  َوْوٌت ِِف َسَحاَبة  قصة. 

  حِلبيه ألخيه ِف اهلل أحب ه اهلل الذي قصة. 

  َسَقى َكْلًبا َفَشَكَر اهلل  َله  َفَغَفَر َله  الذي قصة. 

  َعن الط ِريِ ، َفَغَفَر اهلل َله  الذي قصة 
ْصَن َشْوك  َر غ   .(١) َأخ 

                                                           

 ها يف: هذه القصص وغري   معظم  جتد  ( ١)

 .للدكتور عمر األمقر "قصص النبويصحيح ال"

 .حممد ب  مجي  زينو" للشيخ القصص النبوي الصحيح م  بدائع"

 . شحاتة صقر"، لدروس وعب م  صحيح القصص النبوي"

 وكلها يمك  حتميلها َمانا م  مبكة اإلنرتنت.
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 :التربية بالمداعبةخامًسا: 

حتى ال  ؛ويتقبلونه ،فهم حيبون الطريف ؛عىل حب املرحلقد ُجبِ   األطفال 

وترداده أحيانا. ولقد أدرك بعض صناع  ،عىل الرغم م  كثرة تكراره ؛هيكاد أحدهم يمل  

فاستطاع أن ُيدخ  ثقافته يف عقول النشء م   ؛ثقافة العرص م  أه  الغرب هذا األمر

جدير هبا أن  ؛عبالت كوميديةوإن بدت عند الكبار َمرد خز ،خالل األفالم الكرتونية

 قريًبا.    مُت  

ناقمون عىل  -أمثال بنيامني باربر  -ب  إن بعض أه  الفكر م  الغربيني 

ونحوها م  املنتجات  ،)ميكي ماوس الناطق بالفرنسية يف ووالت ديزين باريس(

 تتسل  منها أمريكا إىل ثقافات األمم. ماكرةوحي  وسائ  ويرون أهنا  ؛األمريكية

وحيسب أن الرتبية اجلادة  ،كم يف رشقنا م  غاف  ع  هذه احلقيقة ؛ألسفول

 ؛مع اختـال هراوة غليظة ،وإصـدار التعليامت ،ومط الشفة ،املؤثرة تكون بتقطيب اجلبني

 ويظ  أنه بذلك يريب األبناء تربية جادة! ويزيد األمر سوًءا م  يامرس للك باسم الدي !

فام  ؛يف واد  وهو يف واد آخر وأستالهم  ،سيد املربينيوما درى املتجهم املسكني أن 

ورضب لنا  ،أنامط الرتبية فقد عل منا  ؛وبني صنيع أوئلك أبعد الب ون بني هديه 

 واملداعبة. ،والفكاهة ،واللني ،األمثال العملية يف الرتبية بالرفق

مة هؤالء م  دلعه   فع     لسانه للحسني ب  عيل  وأي  أصحاب الرصا

ة   ر  ي    أ يِب ُهر 
ِ
ُسـوُل اهلل ان  ر  : ك  ِ  ق ال  ني  ُه لِل ُحس  ان  لُِع لِس  ة   ،ُيد  بِيُّ مُح ر  ى الص  ف ري  

انِهِ  ي هِ  ،لِس  شُّ إِل  ي ه  :  ،ف  ر  ِ  ب د  ِ  ب  ُ  ِحص  ُه ُعي ي ن ُة ب  ال  ل  ا»ف ق  ا هِب ذ  ذ  ن ُع ه  ى ت ص    ،أ ال  أ ر 
ِ
اهلل و 

ي ُكوُن يِل  ااِل  ُتُه ق طُّ ل  ب ل  ا ق  م  ُهُه و  ج  ج  و  ر  ُ  ق د  خ    ،«ب 
ِ
ُسوُل اهلل ال  ر  م  ال »: ف ق  ح  م    ال ي ر 

م ح  ُههُ )وصححه األلباين(.  ،)رواه اب  حبان «ُير  ج  ج  و  ر  ج  يعني  (:ق د  خ  ر  معر خ 

ان هُ ) ه.حليتُ  ظهرتوجهه؛ أي:  لُِع لِس   : خُيرجه.(ُيد 

فال  ؛ومداعبته األطفال ،يفيد مالطفته الصغار خب   غريُ  ي عنه وِ وقد رُ 

وتصديق. فقد  ،وإيامن ،له  غرو أن يشب نامئة للك اجلي  وم ء قلوهبم حبٌّ 

اِط إىِل     هدي النبي كانت املداعبة مِ  بِس  كام لكر للك البخاري يف )ب اب ااِلن 
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الِك   ان  الن بِيُّ »قال:  الن اِس( ع  أ ن س  اب    م  ت ى ي ُقول  أِل خ  يِل   إِن  ك  الُِطن ا ح  ُيخ  ل 

 : ِغري  ا ف ع    النُّ »ص  ري   م  ا أ ب ا ُعم  ُ ي  ري    )رواه البخاري(. «غ 

: تصغري نُ النُّ  ري  ُفور ،رغ  غ  بِه ال ُعص  اِئر ُيش  قال احلافظ اب   املنقار. أمحرُ  ،وهو ط 

ِرير ا»حجر:  ت ك  ة و  ح  ز  ـُمام  ز ال  ا و  يِف احلديث ج  ةو  ص  ة ُسن ة ال  ُرخ  أ هن  ا إِب اح  ح و  ز  ـم  أ ن   ،ل  و 

فُّع الرت   بُّ و  ك الت ك  ر  ِفيِه ت  ة. و  اِئز  يِّز ج    ُيم 
بِي  ال ِذي مل  ة الص  ح   .(١)«مُم از 

 ،وقد اعتب بعض الفقهاء املزاح م  املروءة وحس  الصحبةضوابط املداعبة: 

 والمك أن لذلك ضوابط منها: 

 ال يكون املزاح إال صدًقا: أ - ١

م  »: قال  و  ق  ِحك  بِِه ال  ِذُب لِيُض  ُث ف ي ك  ي ٌ  لِل ِذي حُي دِّ ي ٌ  ل هُ  ،و  ي ٌ  ل هُ  ،و  )رواه  «و 

ِذب(:  ي ك  ن م )ف  ه  ِميق يِف ج   ع 
اد  يم أ و  و 

ظِ ك ع  ال  ي  (: أ ي  ه  أبو داود  وحسنه األلباين(. )و 

ب   إِخ  ِذب أ ي  يِف حت  ِديثه و  ب ِب حت  ِديثه أ و  ال ك  احل  اء )بِِه(: أ ي  بِس  ي اء و  ت ِح ال  ك(: بِف  ح  اره )لِي ض 

ن ُه ف اِع  ىل  أ  ف ِع ع  م(: بِالر  و  ق  م  ،)ال  و  ق  ب ال  ن ص  ( و  ِحك  ك رس  احل  اء )لُِيض  ي اء و  مِّ ال  ُوز بِض  جي  و 

ُعول. ف  ن ُه م  ىل  أ   ع 

ة   ر  ي    وع    أ يِب ُهر 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  : ي  : ق اُلوا :  ،ق ال  اِعُبن ا؟ ق ال  إيِنِّ ال  »إِن ك  ُتد 

ا ق  ةِ  ،)رواه الرتمذي« أ ُقوُل إاِل  ح  اب  ع  اِعُبن ا( ِم   الدُّ أ ي   ،وصححه األلباين(. )إِن ك ُتد 

 مُت اِزُحن ا.

 ،وهي مواقف مضحكة مل حتدث ،تك  وم  الكذب يف املزاح ما يسمونه بالنُ 

ب  وقد يكون فيها ما  ،سخرية واستهزاء بطائفة م  الناس -يف الغالب  -ويكون فيها 

والتهوي   ،خيدش احلياء ويشجع عىل انتشار الفاحشة بتهوي  أمر الغرية عىل األعراض

ء بأمور الدي   ،م  قبح املعايص  والعيال باهلل. -ب  أحياًنا يكون فيها استهزا

ء بالدي : أال يكون فيه يشء م  االس -٢  فإن للك م  نواقض اإلسالم.تهزا

                                                           

  .(584/ ١٠فتح الباري ) (١)
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خاصة مم  لدّيم نشاط وقوة أو بأيدّيم سالح أو قطعة عدم الرتويع:  -٣

أو يستغلون الظالم وضعف بعض الناس ليكون للك مدعاة إىل الرتويع  ،حديد

 والتخويف.

اُب حُم   ح  ن ا أ ص  ث  د  ي ىل  ق ال  ح  ِ  أ يِب ل  مح  ِ  ب  ب ِد الر  د  ع    ع  اُنوا ي ِسرُيون   م  ُم  ك  أ هن 

ع  الن بِيِّ  ُجٌ  ِمن ُهم   ،م  ن ام  ر  ِزع   ،ف  ُه ف ف  ذ  ُه ف أ خ  ع  ب    م  ُضُهم  إىِل  ح  ُسوُل  ؛ف ان ط ل ق  ب ع  ال  ر  ف ق 

 
ِ
لاًِم »: اهلل ع  ُمس  وِّ لِم  أ ن  ُير  ُس 

ِ
ِ ُّ مل ِ   وصححه األلباين(. )ال   ،)رواه أبو داود «ال  حي   حي 

فهُ  اًم(: أ ي  خُي وِّ
لِ ع ُمس  وِّ لِم  أ ن  ُير  ُس 

ِ
اء. ؛مل يذ  ِ ا ِفيِه ِم   اإل   

ِ
اِزاًل مل و  ه  ل   و 

لقة أو باملشية أو فالبعض يستهزئ باخلِ عدم االستهزاء والغمز واللمز:  – 4

ى عىل املستهزئ أن جيازيه اهلل ئه.  املركب وخُي ش   بسبب استهزا

فإن البعض يغلب عليهم هذا األمر ويصبح ديدًنا زاح كثرًيا: أن ال يكون امل - 5

واملزاح فسحة ورخصة الستمرار  ،وهذا عكس اجلد الذي هو م  سامت املؤمنني ،هلم

 اجلد والنشاط والرتويح ع  النفس.

 .«فإنه محقة تورث الضغينة ،اتقوا املزاح»: قال عمر ب  عبد العزيز 

ُح »: قال اإلمام النووي   ،املنِهيُّ عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه املزا

ويشغ  ع  لكر اهلل تعاىل: ويؤول يف كثري م   ،فإنه يورث الضحك وقسوة القلب

م م  هذه لِ   س  فأما م   ،ط املهابة والوقارسقِ ويُ  ،ويورث األحقاد ،األوقات إىل اإليذاء

 .(١)«يفعله األمور فهو املباح الذي كان رسول اهلل 

 يكون املزاح بمقدار امللح للطعام:  أن - 6

ة   ر  ي    ع    أ يِب ُهر 
ِ
ُسوُل اهلل : ق ال  ر  ِت »: ق ال  لاِم   ال ك 

ِ
ء ُؤال  نِّي ه  أ ُخُذ ع  م    ي 

ُ  هِبِ    م  لُِّم م    ي ع  ُ  هِبِ   أ و  ُيع  م  ي ع  ُقل ُت:  ،«ف   »ف 
ِ
ُسول  اهلل ا ر  ن ا ي  د  َخ    ،«أ  ذ  بِي ِدي ف ع   ،ًساف أ خ 

 : ق ال  ب د  الن اسِ »و  اِرم  ت ُك   أ ع  ح  ـم  ن ى الن اسِ  ،ات ِق ال  م  اهلُل ل ك  ت ُك   أ غ  ض  باِم  ق س  ار   ،و 

                                                           

 (.1/326( األذكار )1)
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ِمنًا اِرك  ت ُك   ُمؤ  ِس   إىِل  ج  أ ح  لاًِم  ،و  ِسك  ت ُك   ُمس  بُّ لِن ف 
ا حُتِ أ ِحب  لِلن اِس م  ثِر   ،و  ال  ُتك  و 

ِحك  ف ِإن   ل ب   الض  ق  ِحِك مُتِيُت ال  ة  الض  ث ر   )رواه الرتمذي  وحسنه األلباين(.  «ك 

ِحُكه ق ل ت  هيبُته»: وقال عمر ب  اخلطاب  وم  مزح استخف  ،م   كُثر ض 

 .«وم  أكثر م  يشء ُعِرف به ،به
 

ُ خ  ٌ  و  ُق ُيم  ف  الر   ث ر  و       ُقهُ ــد  ــــص  ِل أ  و  ق   ال  ري   اِت او  د  ع  اُح ال  ت  ف  مِ  ِح ِز  ُة امل   ك 

ِريٌّ بِ ع  م  امل   و  ي        ُبهُ احِ وِر ص  ُل الزُّ و  ق  ٌر و  ُق بِ د  الصِّ و    اِت وب  ــــــــــقُ عُ ال  ــاِد ح 
 

 معرفة مقدار الناس:  - 7

وللشيخ  ،وللكبري تقديره ،فللعامل حق ،فإن البعض يمزح مع الك  بدون اعتبار

قاب  فال يامزح السفيه وال األمحق وال م  ال وهلذا جيب معرفة مخصية امل ،توقريه

 .«فإنه ُيذهب املروءة ،اتقوا املزاح»يعرف. قال عمر ب  عبد العزيز: 

 أال يكون فيه غيبة:  - 8

: فهو داخ  يف حديث النبي ن كان يف املزاح غيبة إف ،وهذا مرض خبيث

هُ » ر  اك  باِم  ي ك  ُرك  أخ   )رواه مسلم( «ِلك 

 قات املناسبة للمزاح: اختيار األو -9

تتبسط معه  ،أو عند مالقاة صديق ،أو يف حف  سمر ،كأن تكون يف رحلة برية

دخ  املودة عىل قلبه والرسور لتُ  ،أو مزحة خفيفة ،أو طرفة عجيبة ،بنكتة صادقة لطيفة

فإن املامزحة  ،أو عندما تتأزم املشاك  األرسية ويغضب أحد الزوجني ،عىل نفسه

 الوحشة وتعيد املياه إىل َمارّيا.اخلفيفة تزي  
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 :سادًسا: التربية بالترويح والترفيه

للرتويح آثار إجيابية كثرية منها: إمباع احلاجات اجلسمية واالجتامعية والعلمية 

كام أن الرتويح يزيد الرتابط بني  .إضافة إىل دوره يف اكتشاف األخالق ؛والعقلية

هو معلوم لدى ك  إنسان أن األنشطة الرتوحيية املشاركني يف النشاط الرتوحيي. ومما 

 جتع  اإلنسان يعود إىل عمله بنشاط أكثر ورغبة أقوى وإنتاجية أعىل.

وقد جاءت اآلثار ع  الصحابة للتأكيد  ؛والنشاط الرتوحيي رضوري للبدن

والتمسوا هلا  ،أ مِجُّوا هذه القلوب  »: فقال عيل ب  أيب طالب  ؛عىل هذا املفهوم

أرحيوا »: . وقال عبد اهلل اب  مسعود «فإهنا مت   كام مت  األبدان ؛احلكمةطرائف 

 .«فإن القلب إلا ُأكره عمي ؛القلوب

ب  الغالب عىل املسلم  ،إال أن هذا ال يعني أن يغلب  الرتفيُه اجِلد  يف حياة املسلم

ف رئيسة وأهداف أن يكون جاًدا منتًجا وأن يكون الرتفيه طارًئا. كام أن الرتفيه له أهدا

 فم  أهداف الرتفيه: ؛جانبية

 وتقوية اإلرادة: ،اهلدف األول: جتديد النشاط

ولذا جيد املتأم  يف حكمة  ،للرتويح أثر مالحظ عىل النفس بتجديد نشاطها

وغريها  ،والقيام ،بالصيام ،التْشيع اإلسالمي أن عيد الفطر يأِت بعد وقت جد وعبادة

 ،وترضع ،ودعاء ،وهو يوم عبادة ،يأِت بعد يوم عرفةوعيد األضحى  ،م  النواف 

 وصيام لغري احلاج. 

وحتى يكون  ،والعيد هو البهجة والسعادة التي جتدد للقلب حياته وحيويته

 ،مها: صوم رمضان ،الفرح عبادة يؤجر عليها العبد ارتبط العيد بشعريتني إسالميتني

 ألنه يعود ك  سنة بفرح َمدد. ؛وأداء مناسك احلج واألضاحي. وسمي العيد عيًدا

 اهلدف الثاين: إظهار سامحة اإلسالم:

ولذا فإن إظهار الرتفيه املباح  ،أن الرتفيه يعارض الدي  اإلسالمي قد يظ  ظانٌّ 

 إلعالم اآلخري  بسامحة الدي  وواقعيته أمر مطلوب ومْشوع.
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ار ُهم  ألن الصغ ؛إسعاد الصغار أمر مطلوبف اهلدف الثالث: إسعاد الصغار:

 هبجة الدنيا وإسعادهم يمأل األجواء سعادة وفرًحا. 

 اهلدف الرابع: التنمية العضلية:

والصغري كثري احلركة  ،م  أفض  الوسائ  الرتفيهية ما يفيد البدن وينشطه

وألن يف حركتهم تنمية لقواهم  ؛واملطلوب م  الكبار أن يتنزلوا هلم ليسعدوا ،واللهو

 العضلية.

مما حيص  به اجلمع بني الرتفيه  ؛وسائ  يف النصوص الْشعية وقد وردت عدة

 ،فم  للك: السبق باألقدام ؛والتنمية العضلية واالستعداد العسكري للمجتمع املسلم

ها دي  وال لكنها تطلق اآلن عىل رياضة عنيفة ال يقر   ،وهذه رياضة نبيلة ،واملصارعة

ألهنا تدل عىل  ؛لنبالء والقادةوالفروسية وهي رياضة ا ،والسباحة ،والغطس ،عق 

 والرمي. ،والسباق عىل اإلب  ،مجاعة وثبات ورباطة جأش وقوة عزيمة

 اهلدف اخلامس: التهيئة النفسية وإزالة التوتر:

م  حكمة الشارع أنه رشع لإلنسان يف حال توتره وخوفه بعض الوسائ  

إل ك  طرف  ؛ زوجهاوم  أصعب املواقف ليلة زفة العروس إىل ،الرتفيهية إلزالة للك

فْشع الرضب  ؛وقد يصيبه خوف م  اإلخفاق ،يصيبه توجس وقلق م  املوقف

 ر األناميد التي تؤدي الغرض. ولك   ،بالدف

إقامة احلفالت الرتفيهية املباحة سبي  إىل تشجيع  اهلدف السادس: التشجيع:

م إىل الصغار فم  األساليب التي حتبب العل ،سواء أكان كبرًيا أم صغرًيا  ،املحس 

 حة. رِ ف  بوضع حفلة ترفيهية مُ  ،االحتفال هبم

 اهلدف السابع: تنمية الروح االبتكارية والتخيلية:

وقد توالت الدعوات يف الدراسات الرتبوية احلديثة إىل توسيع أسلوب التعليم 

د ومما يقو ،ى للصغرياتم  بالرتفيه. وقد كان م  العادات التي أقرها الْشع استعامل الدُّ 

وللك بطرح املسألة  ؛إىل التعلم بأسلوب تروحيي وترفيهي استعامل املسابقات العلمية

 عىل احلارضي  ليعرف األحذق واألعلم فيجيب.
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 حكم األناميد اإلسالمية تنبيه:

جاءت النصوص الصحيحة الرصحية بدالالت متنوعة عىل إباحة إنشاد الشعر 

قد سمعوا الشعر وأنشدوه  رام والصحابة الك واستامعه، فقد صح أن النبي 

واستنشدوه م  غريهم، يف سفرهم وحرضهم، ويف َمالسهم وأعامهلم، بأصوات فردية 

، وبأصوات مجاعية كام كام يف إنشاد حسان ب  ثابت وعامر ب  األكوع وأنجشة 

الِك   أ ن سِ يف حديث  ِ  م   : ب 
ِ
ُسوُل اهلل  ج  ر  ر  ُ  خ  ا امل  ِإل  ِق ف  اِجُرون  إىِل  اخل  ن د  ه 

اُر حي    األ ن ص  ة  و   ب اِرد 
اة  د  ُم  ع  ِفُرون  ِف غ  ُم  ، ف ل م  ي ُك   هل  لِك  هل  ُلون  ل  م  ا هِبِم  بِيٌد ي ع  أ ى م  ، ف ل ام  ر 

ُوِع ق ال   اجل  ِب و  ا» :ِم   الن ص  ُه  امل  اِر و  ِفر  لأِل ن ص  ه  ف اغ  ي ُش اآلِخر  ي ش  ع  ع  ه  الل ُهم  إِن  ال  . «ِجر 

هُ  اُلوا َُمِيبنِي  ل  ب ًدا» :ف ق  ِقين ا أ  ا ب  اِد م  ه  ِ ىل  اجل  ًدا ع  م  ُعوا حُم  اي  ِذي   ب  ُ  ال  (.  «ن ح  اِريُّ ُبخ  اُه ال  و   )ر 

فاإلنشاد جائز، سواء كان بأصوات فردية أو مجاعية، والنشيد يف اللغة العربية: 

 ابط تراعى يف هذا األمر:وهناك ضو رفع الصوت بالشعر مع حتسني وترقيق.

 .عدم استعامل اآلالت واملعازف املحرمة يف النشيد 

  عدم اإلكثار منه وجعله ديدن املسلم وك  وقته، وتضييع الواجبات

 والفرائض ألجله.

 .أن ال يكون بصوت النساء، وأن ال يشتم  عىل كالم حمرم أو فاحش 

 .وأن ال يشابه أحلان أه  الفسق واملجون 

  تا مث  أصوات  وأن خيلو م املؤثرات الصوتية التي تنتج أصوا

 املعازف.

  وأن ال يكون لا حل  يطرب وينتيش به السامع ويفتنه كالذي  يسمعون

األغاين، وهذا كثري يف األناميد التي ظهرت هذه األيام، حتى مل يعد 

سامعوها يلتفتون إىل ما فيها م  املعاين اجلليلة النشغاهلم بالطرب 

 ح . والتلذل بالل
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 المناقشة والمحاورة: التربية من خالل سابعًا: 

وقد حيتاج األمر إىل ، إلا رأيت عىل ابنك خطأ يف السلوك فال بد م  وعظه

فاملوعظة تتكلم ، وهذا أسلوب خيتلف ع  املوعظة، مناقشة وحماورة وَمادلة يقتنع هبا

ولك  ، إلجابة عليهاأما املناقشة فالبد أن تطرح عليه أسئلة تطالبه با، وينصت إليك

واألحوال ختتلف وعىل سبي  املثال لو وقع يف التدخني فتوجه له عدة ، مقام مقال

 : أسئلة

 ال.: ه  التدخني مفيد؟ سيقول لك: ١س

وليك  عندك إملام هبذا حتى تبني ، ما هي مضاره؟ قد يذكر بعض املضار: ٢س

 له املضار أكثر.

 ملالا تدخ ؟: ٣س

 ه  التدخني حمرم؟: 4س

 ه  حتب أن متوت وأنت تدخ ؟: 5س

 ه  حتب أن يراك أحد م  مجاعتك وأنت تدخ ؟: 6س

وغري للك م  األسئلة التي جتعله جييب عنها م  واقع فطرته بعيًدا ع  العناد 

 واالستكبار.

ورثنا عادات وتقاليد تربوية ال تتفق مع الرؤية اإلسالمية يف بناء الفرد  لقدو

د يف األرسة يف كثري م  البيئات اإلسالمية نظام مبه فقد كان يسو ،والنهوض به

ة ،عسكري وُيسكت الصبيان  ،واألخ األكب اإلخوة الصغار ،حيث ُيسكت الرج  املرأ

فينتبه األبوان إىل  ،أضف إىل هذا اللجوء العام إىل الصمت ما مل حتدث مشكلة ،البنات

 رضورة الكالم م  أج  العالج! 

كام ساد  ،البحث والتنظري    فقد ساد التلقني وق   ،سأما يف الكتاتيب واملدار

أن يقول األه   ،وكان م  املألوف يف العديد م  البيئات اإلسالمية ،الكبت والرضب

أي لك أن ترضب حتى  ،«لك اللحم ولنا العظم»لشيخ الكت اب إلا دفعوا إليه الصبي: 

لد هو الذي أما العظم فليس م  حقك كرسه ،لو أدى للك إىل متزق اللحم . وكأن الوا
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 لتكتم  دائرة العنف عىل الطف  املسكني! ،سيقوم بتلك املهمة

لدينا مصطلح )احلوار( ومصطلح )اجلدال( وهلام داللة مشرتكة عىل دوران 

الكالم بني طرفني وترجيعه بني مخصني أو فريقني. لك  نلمح يف العديد م  

كام ينطوي عىل  ،ىل اخلصومة يف الكالمالنصوص واألدبيات أن اجلدال كثرًيا ما يمي  إ

حرص ك  واحد م  املتجادلني عىل غلبة خصمه وإفحامه وإلزامه احلجة وبيان خطئه. 

ونتيجة هلذا فإن م  املألوف أن يقع خالل اجلدل بعض الظلم واالدعاء والكذب 

 والتطاول واستخفاف أحد املتجادلني باآلخر. 

ديث بني اثنني إال أنه ال حيم  صفة أما احلوار فمع داللته عىل تردد احل

اخلصومة وإنام حيم  صفة احلرص عىل العلم والفهم واالطالع. إن الدافع األسايس 

وإنام دافعه  ،ه يقف إىل جانبهلِ للمحاور اجليد ليس إقناع م  حياوره بوجهة نظره وجع  

شف له غموض وأن يظفر م  حماوره أيًضا بأن يك ،ي حماوره ما ال يراهاألسايس أن ُيرِ 

إن كاًل م  املتحاوري  يطلب الوضوح ومعرفة احلق  ،أمور ال يراها وال يعرفها

واحلقيقة. وال مك يف أن بعض احلوار قد ينقلب عند االنفعال وتوفر اعتبارات معينة 

 إىل جدل عقيم ومقيت. كام أن بعض اجلدل قد يتسم بالرفق واحلكمة.

نستخدمه داخ  األرس واملدارس م  أج  إن احلوار ال ينبغي أن يكون أسلوًبا 

يسود يف األرسة  ،وإنام ينبغي أن يكون أسلوب حياة ،تربية الصغار وتعليمهم فحسب

 واملدرسة واملسجد ووسائ  اإلعالم ويف الْشكة واملؤسسة والدائرة احلكومية.

إن احلوار الذي يريب فعاًل هو احلوار اجليد والعلمي واملوضوعي والقائم عىل 

د بطريقة غري مبارشة أخالقية جيدة. حني يتوفر احلوار اجليد واملستمر فإنه يول   أسس

ات الصحيحة يعدًدا ممتاًزا م  األفكار واملفاهيم والرؤى واملبادئ والعادات والسلوك

وإلا تساءلنا ع  الْشوط التي جيب توفرها م  أج  حوار ناجح ومثمر  والرائدة.

 أمكننا أن نعثر عىل اآلِت: 



 221 وسائل تربوية

وأن يدافع ع  قناعاته يف  ،اإليامن العميق بأن لك  إنسان أن يعب ع  لاته -١

وإتاحة الفرصة للمرء كي يعب ع  قناعاته ومزاجه  ،إطار املبادئ الكبى املجمع عليها

مته  ،رشط جوهري لنمو احلياة العقلية واإليامنية كام أنه مْشوط لشعور الطف  بكرا

 وإنسانيته.

ر أسلوب حياة جيب أن نؤم  بأن الواحد منا مهام بلغ م  حتى يصبح احلوا  -٢

ومهام كانت عقليته ممتازة فإنه يف هناية األمر ال يستطيع أن يصدر إال  ،التحصي  العلمي

ع  رؤية جانبية حمدودة. ولكاء اجلامعة أكب م  لكاء الفرد. وم  خالل احلوار نستطيع 

 م  أكب قدر ممك  م  اآلراء. واالستفادة ،معرفة رأي اجلامعات واملجموعات

أن نوط  أنفسنا لقبول  -حتى يصبح احلوار أسلوب حياة  -م  املهم  -٣

وان يف األرسة إىل يشء م  االعرتاض واملراجعة حول َمم  فقد يتعرض األب   ،النقد

وحني نفقد روح التسامح واملرونة  ،قراراهتام يف إدارة مؤون األرسة ومعاجلة مشكالهتا

ب   الصغري مع الذهنية 
املطلوبة فإننا سننظر إىل احلوار عىل أنه باب إلساءة األدب م  قِ

 وسيكون البدي  آنذاك هو التعسف واالستبداد. ،الكبري

وحني نعتمد أسلوب احلوار يف  ،حني نحاور األطفال يف البيوت واملدارس

بوية عىل الصعيد َمالسنا وإداراتنا ومؤسساتنا نحرز عدًدا ال بأس به م  النجاحات الرت

 وأيًضا عىل الصعيد االجتامعي. ،الفكري وعىل الصعيد العقيل

م  خالل احلوار الناجح واملوضوعي واملستمر نتمك  م  تنمية احلس النقدي 

لدى األطفال يف البيوت واملدارس. واحلقيقة أن ما يتم م  مراجعات وَمادالت بني 

 ا الغرض.املتحاوري  يعد وسيلة مثالية للوصول إىل هذ

ب  يعني اكتشاف السلبيات  ،ال يعني النقد اكتشاف السلبيات فحسب

 واكتشاف مساحات اخلري واحلق واجلامل يف األقوال واملواقف والعالقات واألمياء.

حني يسمع األطفال وجهات نظر متباينة ومتعددة يف املوضوعات والقضايا املطروحة و

هي أم العلوم.  -كام يقولون  -واملقارنة  ،قارنةفإنه تنمو لدّيم القدرة عىل امل ،للنقاش

وم  خالل نمو املقارنة تتشك  رحابة عقلية جديدة ال يمك  بلوغها ع  غري هذه 
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 السبي .

تنا عىل نحو جيد فإننا م  خالل احللول الوسطى واآلراء احني ندير حوار

لة  كام نشيع  ،رؤى املتدرجةنشيع يف حياتنا البغريها م  األفكار وامللقحة واملنقحة املعد 

القابلية العقلية إلدراك ما يف األمياء م  نسبية. ويف زمان مديد التعقيد وكثري الغموض 

وهذا  ،بحاجة إىل تربية تنمي لدّيم فقه املوازنات -عىل نحو أخص -بات األطفال 

 منها:  ،الفقه يقوم عىل عدد م  املبادئ املهمة

  وقد  ،وقد يكون جهًدا ،وقًتا وهذا الثم  قد يكون ،لك  يشء ثم

م أو  ،يكون مااًل  وقد يكون سحًبا مما لدى املرء م  رصيد االلتزا

 الكرامة أو السمعة.

  ت  ،ي ودفع رش الْش   ،رضورة العم  عىل حتقيق خري اخلريي فقد نفوِّ

خرًيا أصغر م  أج  احلصول عىل خري أكب. وقد ندفع رًشا أكب 

تم  الرضر األصغر م  أج  حتايش بالوقوع يف رش أصغر. وقد نح

 الوقوع يف رضر أكب.

م  خالل احلوار بوصفه صبغة عامة لالتصال واملعايشة نتبادل رسالة عظيمة 

حيث يوق  اجلميع أن يف إمكان املرء حتقيق  ،قائمة عىل نفسية الرخـاء وعقلية السعة

فرصة لآلخري  بأن والوصول إىل أهدافه وبلورة آرائه عىل الرغم م  إتاحته ال ،لاته

 ويعرتضوا عىل بعض ما يقول.  ،قدوه وجيادلوهتين

وعىل العكس م  هذا فإنه حني ينعدم أو يضعف احلوار يف مؤسسة أو أرسة أو 

مدرسة. فإن ك  واحد م  الذي  يعيشون يف تلك املحاض  يشعر بالضيق وقلة 

م فالن ونجاحه ال يتم إال عىل ح ،الفرص كام أن  ،ساب اآلخري ويسود اعتقاد بأن تقدُّ

نجاح أي واحد م  األقران والزمالء ال يتم إال إلا ترضر وتراجع! وهذا بسبب سيطرة 

 ،فلسفة خفية توحي للناس بأنه ليس يف األرض م  اخلري ما يكفي إلسعاد اجلميع

فإما أن يكون احلق  ،فاألمور حمسومة ،فتسيطر عقلية الشح حتى يف األفكار واآلراء

حيث ال  ،وإما أن تكون أنت ،وإما أن أكون أنا عىل الطريق الصحيح معي أو معك.
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 يتوفر لدينا طريق ثالث!

أنه قد يكون  -ولو بطريقة غري واضحة  -أما حني يسود احلوار فسيدرك الناس 

حيث إنه ما احتك مفهوم بمفهوم مناقض إال أمك  أن  ،هناك طريٌق ثالٌث وفكرة معدلة

 ،هو أرقى منهام ألنه ثمرة لرؤية مشرتكة ،مفهوم ثالثيتولد ع  هذي  املفهومني 

 وهذا بالطبع بْشط أال يكون فيه خمالفة للْشع. ،ونتيجة لتالقح العقول الفذة

ونجد أن الذي يقف يف أقىص  ،إننا م  خالل احلوار نكتشف القواسم املشرتكة

تطلب بطبيعته ألن احلوار ي ؛اليمني يتواص  عىل نحو ما مع الذي يقف يف أقىص اليسار

بلورة قواعد جديدة واكتشاف أرضيات مل يسبق لنا عهد هبا. إن احلوار بالنسبة إىل 

 -ولو أنك أعطيت َمموعة م  األطفال دراجة  ،ب بالنسبة إىل الصغارعِ الكبار أمبه بالل  

ليلعبوا عليها فإنك ستجد أهنم خالل دقائق توصلوا إىل بلورة قاعدة لتداوهلا  -مثاًل 

وهكذا نح  الكبار فإننا يف حوارنا املتواص  مع بعضنا ومع أرسنا  ،متاع هباواالست

 ،وأطفالنا نستطيع بلورة العديد م  املبادئ واألدبيات والرمزيات التي جتمع بيننا

 وتقربنا م  بعضنا.

ويزي  سوء الفهم وسوء التقدير  ،إن احلوار حيجم اخلالف يف العديد م  األمور

د يف حاالت التدابر والتجايف. وهذا يمهد الطريق للتعاون وسوء الظ  الذي يسو

 والتعاضد والعم  مًعا وكأننا فريق واحد.

وهي أن احلوار ُينعش فيم  نربيهم  ،وال بد هنا م  اإلمارة إىل نقطة مهمة

إن  ،حيث إنه بطبيعته يتضم  ما ال حيىص م  األسئلة ،ونعلمهم الشهية لطرح األسئلة

ويطلب منه الدلي  عىل بعض ما  ،حماوره ع  بعض الغوامض املحاور يستفهم م 

كام أنه كذلك يعرتض م  خالل األسئلة عىل بعض ما  ،يورده م  أقوال وآراء ومسائ 

فضوا بام يف يقوله حماوره. وهذا كله يمرن األطفال والنامئة والشباب والكبار عىل أن يُ 

 املستساغة مما يرون ويسمعون.  وأن يسألوا ع  األمياء غري املنطقية وغري ،أنفسهم
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رات اإلبداع  ،واحلقيقة أن كثرًيا م  ينابيع احلكمة يتفجر وكثرًيا م  رشا

واالبتكار ينقدح ويتوهج م  خالل األسئلة التي يطرحها الناهبون والسائرون يف 

 دروب النجاح والتفوق.

عميق إن طريق احلوار هو طريق املستقب  وهو طريق النهوض وطريق الفهم ال

فقد يكون  ،وإلا مل نسلك هذا الطريق ،كام أنه طريق التآخي والتعاون ،والرؤية الثاقبة

 ،الطريق الذي نسلكه هو طريق التباغض والتجايف والتعانف واالنغالق وسوء الفهم

كام ال يتناسب مع األدبيات  ،وهذا ما ال يتناسب مع الرؤية اإلسالمية للمستقب 

 االجتامعية.اإلسالمية يف العالقات 
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 :ةأالتربية بالمكافالتربية بالترغيب: ثامنًا: 

الرتهيب والرتغيب م  العوام  األساسية لتنمية السلوك وهتذيب األخالق 

دوًرا مهاًم ورضورًيا يف املرحلة األوىل م   ويمث  الرتغيب وتعزيز القيم االجتامعية.

حتتاج إىل حافز يدفعه إىل القيام  األعامل التي يقوم هبا ألول مرة ماقة حياة الطف ؛ ألن

لمه عادات وسلوكيات تستمر معه ويصعب ع  كام أن الرتغيب يُ ، هبا حتى تصبح سهلة

زه عىل عم  ما حتف   ا ت التي يناهلا اإلنسان عند إنجازه أمرً آالنتائج واملكافو عليه تركها.

املية تكرار السلوك ي السلوك ويزيد م  احتفالتعزيز اإلجيايب يقوِّ ، أمياء أخرى إجيابية

 اإلجيايب مرة أخرى.

،  ٍّ درجاته فابتسامة الرضا والقبولولكُ ، معنوي ومادي: والرتغيب نوعان

ويرى  وكافة األعامل التي ُتبهج الطف  هي ترغيٌب يف العم .، والثناء، والتقبي  والضم

بالطف  ع  حب  ؛ حتى نرتقيىل  بعض الرتبويني أن تقديم اإلثابة املعنوية عىل املادية أو  

نكافئه  افإن كان العم  ماديً ، وبعضهم يرى أن تكون اإلثابة م  جنس العم ، املادة

 والعكس. اماديً 

 : أنواع املكافآت

هذا النوع عىل درجة كبرية م  الفعالية يف تعزيز  املكافأة االجتامعية: -١

  واملرغوب عند الصغار والكبار معا. في املقبولالسلوك التكيُّ 

  ملقصود باملكافأة االجتامعية؟ما ا

ت ب  الر   -املعانقة  -التقبي   -االبتسامة : التنفيذ تعبريات عاطفية سهلة

ب طبة)ال املعبة ع  الرضا  إيامءات الوجه -االهتامم  -املديح  -(١)برفق(  عىل كتفيه ط 

 .اإلثابة واألطفال عادة ميالون هلذا النوع م  ،العناق واملديح والتقبي  - واالستحسان

                                                           

بُت  (١) ب ت   برفق.بة ط ب ط: الوالرتبيت الر  ب ت  عىل كتِفه: رضبه عليه رضًبا خفيًفا ليهدأ./ ر    ر 

 عىل الصغري: رب ت عىل كتفيه، أو دق  عىل ظهره دق ا خفيًفا. ب  ط  ب  ط  
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االنتباه واملديح لسلوكيات جيدة أظهرها  قد يبخ  بعض اآلباء بإبداءو

 لالنتباه إىل سلوكيات أطفاهلم أو أوالدهم إما النشغاهلم حيث ال وقت لدّيم

املهذب دون حاجة إىل إثابته آو  العتقادهم اخلاطئ أن عىل أوالدهم إظهار السلوك

مساعدة والدهتا يف بعض مئون املنزل كرتتيب  الطفلة التي رغبت يف :مثال. مكافأته

م فإهنا تلقائيا ل  تكون متحمسة لتكرار هذه األ  ومل جتد أي إثابة م غرفة النوم مثاًل 

  .املساعدة يف املستقب 

السلوك السليم يتكرر مستقبال فم  املهم إثابة السلوك  ُ  هدفنا هو جع   وبام أن

  ها يمك  إثابة سلوكها مِ تبت غرفة النوم ونظفت  الطفلة التي ر: ثالم .لاته وليس الطف 

 تبدو الغرفة مجيلة. وترتيبك هلا وتنظيفها عم  رائع افتخر به يا: »بالقول التايل األم  ب  قِ 

 أنت بنت»: كب يف نفسية البنت م  أن نقول هلاأ. هذا القول له وقع «ابنتي احلبيبة

 .«ماطرة

تأِت يف املرتبة  ىل أن اإلثابة االجتامعيةدلت اإلحصاءات عاملكافأة املادية:  -٢

، ولك  هناك املرتبة الثانية األوىل يف تعزيز السلوك املرغوب بينام تأِت املكافأة املادية يف

  أطفال يفضلون املكافأة املادية.

  باملكافأة املادية؟ ما املقصود

ء لُ  -إعطاء قطعة حلوى  ك الطفلة -إعطاء نقود  -عبة رشا اد يف إعد إرشا

لد عِ الل   -ا ع  مكرها هلا احللوى مع والدهتا تعبريً  اصطحاب الطف   -ب بالكرة مع الوا

 .لخإ يف رحلة ترفيهية خاصة

 :مالحظات هامة

أن يكون الرتغيب خطوة أوىل يتدرج الطف  بعدها إىل الرتغيب فيام عند  -١

ملكافأة ثم يقال ب الطف  يف حس  اخللق بارغ  يُ  فمثاًل ، اهلل م  ثواب دنيوي وأخروي

، ثم يقال ليحبك اهلل ويرى عنك، قك ألج  أن حيبك والدك وأمكلُ ُخ     أحِس : له

 وهذا التدرج يناسب عقلية الطف .
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ويتحقق للك بأال يثاب الطف  عىل ، أال تتحول املكافأة إىل رشط للعم  -٢

، الصحيح ب  تقترص املكافأة عىل السلوك اجلديد، عم  واجب كأكله أو ترتيبه غرفته

للقيام  اوأن تكون املكافأة دون وعد مسبق؛ ألن الوعد املسبق إلا كثر أصبح رشطً 

 بالعم .

وإنجاز ، يف مرحلة الطفولة املبكرة، بعد العم  مبارشة املكافأةأن تكون  -٣

ويف املرحلة املتأخرة حيس  أن نؤخر ، الوعد حتى ال يتعلم الكذب وإخالف الوعد

 وألنه ينسى تعب العم  فيفرح باملكافأة.، تعلم العم  لآلخرةاملكافأة بعد وعده لي

  الطف  )أي ب    قِ االمتناع ع  إعطاء املكافأة لسلوك مْشوط مِ  عىل األه   -4

املكافأة قب  تنفيذ السلوك املطلوب منه( فاملكافأة جيب أن تأِت  أن يشرتط الطف  إعطائه

  املطلوب وليس قبله. بعد تنفيذ السلوك

، مبارشة مكافأة السلوك السيئ مكافأة عارضة أو بصورة غري عدم -5

 أ حتى ولو بصورة عارضة وبمحض الصدفة م السلوك غري املرغوب الذي يكاف  ف

  .مأنه أن يتعزز ويتكرر مستقبال

لهاهبا إىل النوم يف وقت حمدد بحجة عدم  م التي تساهلت مع ابنتها يفألا :مثال

بعد أن بكت البنت متذرعة بعدم قدرهتا  لطلبها األمرغبة البنت يف النوم ثم رضخت 

خ ابنتها هذا املوقف تعلمت البنت أن يف مقدورها اللجوء إىل  يف. عىل حتم  بكاء ورصا

 .إجبار أمها عىل الرضوخ البكاء مستقبال لتلبية رغباهتا و

كه مع التليفزيون وتر   إغفال الوالدي  للموعد املحدد لنوم الطف : مثال آخر

لدي  لسلوك غري مستحبهو  ع  مكافأة وتعزيز غري مبارش م  جانب الوا يؤدي إىل رصا

 .بني الطف  وأهله إلا اجبوه بعد للك عىل النوم يف وقت حمدد

: تقول له . فمثاًل املكافأةم  املهم أن يفهم الطف  السبب وراء حصوله عىل  -6

. فاستخدام «املكافأةه ك حصلت عىل هذيبسبب طريقة تعاملك الرائع واملمتاز مع أخ»

إىل االجتاه  بطريقة صحيحة ومعتدلة يمك  أن تقود الطف  بعد توفيق اهلل  املكافأة

  الصحيح.
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فيمك  استخدام املعزز ، ة الطف  مبارشةأإلا مل يك  باإلمكان مكاف -7

 ص وللك باستخدام اجلدول ووضع العالمات أو النجامت. فعندما حي، املْشوط

فإنه حيص  عىل ، معني م  العالمات أو النجوم لسلوكيات معينةالطف  عىل قدر 

 فالعالمات هي املعزز املْشوط. املكافأة، 

ع  طريق التعزيز املْشوط؛ ب  ال بد م   دائاًم  املكافأةوم  اخلطأ أن تكون  -8

عىل أساس عشوائي أو غري متوقع. فعندما يصبح  املكافأةأي ، استخدام التعزيز املتغري

عليه.  أفإنه يكاف   اإجيابيً  اجديدً  االسليم عادة للطف  أو عندما يعم  الطف  سلوكً  السلوك

إل ، ة بسبب ممارسته للقراءة فإن الطف  سيقرأ أكثرأطفلك بمكاف ت  أ  إلا فاج  ، فمثاًل 

يأم  أن تعيد له املفاجأة. فالتعزيز املتغري يساعد يف استمرار السلوك القويم واملحافظة 

 ملامرس. عىل السلوك ا

التعزيز املتغري قد يأِت بنتائج عكسية إلا استخدم يف إزالة السلوك غري  -9

عبة لكي ثم أعطيته حلوى أو لُ ، الطف  ألمر ما ىإلا بك، املرغوب فيه. مثال للك

خ؛ فإنك بذلك تشك  لديه عادة وه البكاء طريق للحصول عىل  ي أنيسكت ع  الرصا

لسيئ أن يعالج بالتجاه  أو بأي طريقة تربوية ة. واألفض  إلزالة السلوك اأمكاف

وإنام جيب أن ، جلع  الطف  ينصاع لألوامر املكافأةأخرى. فم  اخلطأ استخدام 

 لتتحكم يف السلوك وتوجه.  املكافأةتستخدم 

بد أن تكون اهلدية متناسبة مع طبيعة العم   فال: املكافأةالتوازن يف  -١٠

فليس م  ، فال إفراط أو تفريط، املكافأةدال يف نوعية فيجب أن يكون هناك اعت، زاملنج  

ب  ك  عم  ، كبرية وعظيمة مكافأةأن أكافئه  ابسيطً  إلا عم  عماًل  املعقول مثاًل 

 بحسبه. 

د عىل الطمع ويؤدي إىل عدم قناعة الطف  ف اخلروج ع  االعتدال يف اإلثابة يعوِّ

عطي الطف  املقياس املوضوعي أو يال  كافأةاإلفراط يف امل. وإال بمقدار أكثر م  السابق

د لدى الطف  الغرور والتكب املصداقية احلقيقية التي م  خالهلا يقيس سلوكه؛ ب  يول  
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وهذا التكب قد ينمو مع ، وأنه قد وص  إىل القمة مع أن عمله قد يكون حتت املتوسط

 نمو مخصيته مما جيعله يفقد املصداقية واالحرتام يف عيون اآلخري .

، ما قد ال تروق لطف  آخر ة التي جتذب طفاًل أفاملكافأمر نسبي:  كافأةامل -١١

ة التي يرغب فيها الطف  بذاته. وكذلك م  املهم أولذلك م  املهم أن نقدم املكاف

، ة املتكررة تفقد جالبيتها وقيمتها املعنوية لدى الطف أفاملكاف، املكافأةالتنويع يف نوعية 

وقد يكون هناك إخفاق يف ، ريها يتطلب ممارسة وحنكة م  املريبة وتغيأوانتقاء املكاف

ة أة إال إنه جيب أن يكون هناك مالحظة لترصفات الطف  جتاه املكافأاختيار املكاف

 ة. أوحماولة كشف رغباته ومواهبه وحتقيقها يف املكاف
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 :الثناء المنضبط وسيلة تربويةتاسعًا: 

نا نحتاج لبيان األخطاء وممارسة االنتقاد، نشعر كثرًيا يف تربيتنا وتوجيهنا أن

حني يكون يف إطاره  -وربام اللوم والعتاب، وقد يتطور األمر للعقوبة، وك  للك 

 ليس َمااًل للنقاش أو االعرتاض. -الطبيعي 

ومنشأ اإلمكال إنام هو يف اتساع مساحة االنتقاد واللوم عىل حساب غريه؛  

حتتاج للشعور بالنجاح واإلنجاز كام أهنا حتتاج للنقد فالنفس حتتاج للثناء والتشجيع، و

 والتسديد، لك  ما يأخذه النقد واللوم م  واقعنا أكثر بكثري مما يأخذه اجلانب اآلخر.

إنني إلا ارتكبت أخطاء »وحزي :  طٌ يوًما يقول وهو حمب   قالبعض األطفال 

فكان  .«لمة ثناء م  أحد!أرى اجلميع ينتقدونني، وإلا أنجزت إنجاًزا قياًم ال أسمع ك

هذا سبًبا م  أسباب إحباطه، وكثري م  الناس يتعمد هذه الطريقة ويقول: لكي نربيه 

ويصري رجاًل يتحم  املسئولية؛ ال نمدحه، لك  فقط نوبخه ونعنفه، فبعض الناس 

يركزون فقط عىل السلبيات والنقد، ويطلقون عىل األطفال أحياًنا واباًل م  السباب 

ئم، وينبغي أن نشبع جوع هؤالء األطفال إىل املديح وإىل الثناء، وأن نحفظ هلم والشتا

كرامتهم، ونعطيهم املزيد م  االحرتام والثقة، والفرصة للعطاء واإلنتاج ملا يناط هبم 

 م  مسئوليات؛ فيصبحون بذلك أكثر إجيابية وتعاوًنا مع اآلخري .

صحابه يف مواقف عدة. ومنها: جيد أنه ُيثني عىل أ وم  يتأم  هدي النبي 

ي ِس:  قوله  ق  ب ِد ال  جِّ ع  األ  ن اةُ »أِل م  ل ُم و 
ِ  حُيِبُُّهام  اهلُل: احل 

ِ ل ت ني  )رواه « إِن  فِيك  خل  ص 

ة  أ ن   : »أليب هريرة  مسلم(. وقوله  ي ر  د  ظ ن ن ُت ي ا أ ب ا ُهر  ق  ا ال   ل  ذ  أ ُلنِي ع    ه  ي س 

دٌ  ىل  احل ِديِث  احل ِديِث أ ح  ِصك  ع  أ ي ُت ِم   ِحر  ا ر   
ِ
ُل ِمن ك  مل  )رواه البخاري(. « أ و 

ةُ »أيًضا:  وقال  ل م  تِن ا س  ال  ج  ري   ر  خ  ة ، و  م  أ بُو ق ت اد  ي و  انِن ا ال  س  ري   ُفر  ان  خ  )رواه « ك 

 مسلم(. وم  نظر يف أبواب املناقب رأى الكثري يف للك.

شخص بالرضا واإلنجاز، ويزيد م  ثقته بنفسه، واملربُّون إن الثناء ُيشِعر ال

يف حني ، اليوم أحوج ما يكونون إىل غرس الثقة بالنفس والشعور بالقدرة عىل اإلنجاز

أن النقد واللوم يسهم يف تكريس الشعور بالفش  واإلحباط ونموه يف النفس، ويضيفه 
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 صاحبه إىل جتاربه املخفقة. 

ة إلثارة تطلُّع اآلخري  ومحاستهم للتأيس باملُث ن ى عليه والثناء وسيلة غري مبارش

ًدا أمامهم؛ لذا فحني قدم طائفة م  أصحاب  واالقتداء به، وإبرازه مثاًل حًيا مشاه 

ة  حمتاجني للنفقة، ودعا النبي   رسول اهلل أصحابه لذلك، فتصدق رج  برُص 

ِم : »ا قال ابع الناس بعد للك، حينهتكادت يده أن تعجز عنها، فت ال  ِس  م    س    يِف اإل 

ٌء،  ِ أ ن  ي ن ُقص  ِم   ُأُجوِرِهم  يش   ري  ُه، ِم   غ  د  ِم   هِب ا ب ع  ُر م    ع  أ ج  ا، و  ُره  ن ًة، ف ل ُه أ ج  س  ُسن ًة ح 

ِم    ُر م    ع  ِوز  ا و  ُره  ل ي ِه ِوز  ان  ع  يِّئ ًة، ك  ِم ُسن ًة س  ال  ِس  م    س    يِف اإل  ِ أ ن   و  ري  ِدِه، ِم   غ  هِب ا ِم   ب ع 

ءٌ  اِرِهم  يش   ز   )رواه مسلم(. « ي ن ُقص  ِم   أ و 

وحتى يؤدي الثناء دوره دون إفراط فال بد م  االعتدال؛ فاملبالغة فيه ُتفقده 

قيمته، وتشعر م  يسمعه بأنه ثناء غري صادق وال جاد. وهو مذموم حني يوجه مل  ال 

ب والغرور؛ ب  يستحق م  يطلقه حينئذ أن حُيثى يستحقه، أو مل  خُي  شى عليه الُعج 

ُثوا يِف ُوُجوِهِهِم الرتُّ اب  : »الرتاب يف وجهه، كام قال  ، ف اح  اِحني  أ ي ُتُم امل  د  ا ر  )رواه « إِل 

 . (١)مسلم( 

ة   وهلذا امتنع  اِئش   أ ن  الن بِي   ع  بيان بعض منزلة قريش، فع    ع 

خ     :  د  ال  ا، ف ق  ي ه  ل   »ع 
ِ
هُت ا باِم  هل  ا ِعن د  اهلل ب   خ 

ي ٌش، أل   ال  أ ن  ت ب ط ر  ُقر  ج     -ل و  ز  و  )رواه « -ع 

                                                           

اِم ب ِ  احل  اِرِث،١) ، ( ع    مه   ن  ُح ُعث ام  د  ع    ي م  ُجاًل ج  ب ت   أ ن  ر  ىل  ُرك  ث ا ع  اُد ف ج  د  ق 
ِ ِمد  امل  اًم،ف ع  خ  ُجاًل ض  ان  ر  ك   ي ِه، و 

ع    حي    ،ف ج  ب اء  ِهِه احل  ص  ج  ال  ل   ُثو يِف و  ُن: ف ق  ؟»ُه ُعث ام  أ نُك  ا م    ،«م 
ِ
ُسول  اهلل : إِن  ر  ال  :  ف ق  أ ي ُتُم »ق ال  ا ر  إِل 

، اِحني  ُثوا يِف ُوُجوِهِهِم الرتُّ اب   امل  د  ،)رواه مسلم(. ويف رواية ملسلم أ« ف اح  ر  م  ع  :  يًضا ع    أ يِب م  ُجٌ  » ق ال  ق ام  ر 

، ُيث نِي ع  
ِ
ء ا ر  ُم  اىل  أ ِمري  ِم   األ  د  ق 

ِ ع    امل  ،ف ج  اب  ي ِه الرتُّ  ل  :  ُد حي  ثِي ع  ق ال   » و 
ِ
ُسوُل اهلل ن ا ر  ر  م  ثِي  يِف ُوُجوِه  أ  أ ن  ن ح 

اب   اِحني  الرتُّ  د  ـم   )رواه مسلم(. « ال 

 » قال النووي:
ِ ىل  ظ اِهِرِه امل  ا احل  ِديُث ق د  مح  ل ُه ع  ذ  اِويِه، ه  ِذي ُهو  ر  اُد ال  د  اُنوا حي  ُثون  الرتُّ  ق  ك  ٌة و  ُه ط ائِف  اف ق  و  اب  يِف و 

ًة، ِقيق  ِهِه ح  ج  ، و  ِحِهم   د 
ِ
ي ًئا مل ُطوُهم  م  يُِّبوُهم  ف ال  ُتع  ن اُه خ  ع  : م  ُرون  ق ال  آخ  ِقي    و  ن ُكم  ِم   إِل   :و  ُكُروا أ  ُتم  ف ال  ا ُمِدح 

اب  ف   ، ُتر  ُبوا ج  ال  ُتع  ُعوا و  اض  ِعيٌف ت و  ا ض  ذ  ه   ([.١8/١٢8]رشح النووي عىل مسلم )«. و 
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 اإلمام أمحد يف الـُمسن د، وصحح إسناده األرنؤوط(.

ِر، ِخي اُرُهم  يِف اجل  اِهلِي  »ويف رواية:  ا األ  م  ذ  ي ش  يِف ه  ب ٌع لُِقر  ِة ِخي اُرُهم  يِف الن اُس ت 

 
ِ
ا ِعن د  اهلل ي اِره 

ا خِلِ هُت ا م  ب   ي ٌش أل  خ  ال  أ ن  ت ب ط ر  ُقر   ل و 
ِ
اهلل ا ف ِقُهوا، و  ِم إِل  ال  ِس  ج     -اإل  ز  و  « -ع 

 )رواه اإلمام أمحد يف الـُمسن د، وصحح إسناده األرنؤوط(.

 التشجيع وأثره يف الرتبية:

 التعليم والرتبية: الثناء عىل الطالب ومدحه ليزداد إن م  األسس النافعة يف

اهتامًما ونشاًطا يف اخلري واإلقبال عىل العلم والتزود منه، واملدح والثناء احلس  ال 

ميًئا، وال حيقر بسببه ميًئا، ب  الفائدة متحققة م  استعامله، وحينام نقرأ  ريبيكلف امل

ناء والتشجيع للطلبة عىل كسب العلم سري علامء األمة وصلحائها نجد املدح والث

 وحتصيله.

التشجيع سبب يف نمو وازدهار الدول؛ إل به تبز املواهب، وهو أمر إن 

دة ، وآثاره ملموسة مشاه  مع أصحابه  مندوب يف الْشع استخدمه النبي 

أمام ك  م  يستخدمه، ونتائجه أكثر م  العم  بدون تشجيع، فكيف بالتثبيط الذي هو 

 عكس متاًما؟!عىل ال

ليزية كبرية سألت األدباء ع  األمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم جَملة إنإن 

وازدهار اآلداب؟ وجعلت مل  حيس  اجلواب جائزة قيمة، فكانت اجلائزة لكاتبة 

 - بعد تلك الشهرة واملكانة -مشهورة قالت: إنه التشجيع، وقالت: إهنا يف تلك الس  

ميض إىل األمام، وتقعد هبا كلمة التثبيط ع  املسري، أي: مهام تدفعها كلمة التشجيع لت

بلغ اإلنسان م  مكانة يف علم أو عم  أو نحو للك، فإن كلمة التشجيع هلا أثر طيب 

جًدا، فليس التشجيع فقط مع الصغار، ولذلك كان م  الذوق إلا أحس  إليك مخص 
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ُكِر ال   م    »قال:  ول وقد وص  األمر إىل أن الرس. البد أن تعب ع  مكرك له ي ش 

ُكِر اهلل  ال   الن اس    .(١) «ي ش 

الناس خيتلفون يف التأثري بالتشجيع والتثبيط والتخذي ، فأحياًنا يتعرض إن 

اإلنسان لتخذي  أو تثبيط ربام يتفاع  معه بطريقة سلبية أو يتفاع  معه بطريقة إجيابية، 

 مسار حياته ه ينهار متاًما، وربام غري  قد يكون الشخص ضعيف الشخصية جًدا بحيث إن

س حط م  قدره أو احتقره، وهذه طريقة سلبية يف كله؛ بسبب عبارة ختذي ، أو مدرِّ 

لتخذي ، التفاع  مع التخذي ، وهناك طريقة إجيابية يكون فيها ارتقاء اإلنسان بسبب ا

 .ويتفاع  معه بالعكس بتحدٍّ 

طالبات يف الثانوية، وكلام تقابلها تقول سة تنتقد إحدى الرِّ مد  وقد كانت هناك 

بنفس هذه األساليب الشيطانية املدمرة،  ،«ليني لو أفلحتقابِ »هلا العبارة املعروفة: 

تعايل قابليني »حتى أهنا كانت مرتبصة هبا وهي داخلة االمتحان، وتتوعدها وتقول هلا: 

مع هذا التخذي   تلك الطالبة ، فكيف تفاعلت  «الثانوية العامة يفلو نجحت حتى 

 والتحطيم م  املدرسة اجلاهلة التي حتتاج إىل تربية؟ 

جًدا يف الدراسة، ودخلت نفس الكلية  ت  ، فاجتهد  املوضوع بتحدٍّ  ت  أخذ  

ونفس التخصص واملادة التي كانت املدرسة تتحداها فيها، وتفوقت إىل أعىل ما يمك  

                                                           

ُبوِد(:  (١) ِن امل  ع  و  اِحُب )ع  ان  مِ »ق ال  ص  ا أ ن  م    ك  دمه   أ ح 
ِ
ني  ه  ج  ىل  و  ل ع  ا ُيت أ و  ذ  : ه  ته ق ال  اخل  ط ايِبُّ اد  ع     ط ب عه و 

 
ِ
ة اهلل م  ان نِع  ر  ته ُكف  اد  ان  ِم   ع  ِهم  ك 

ُروفِ  ع 
ِ
ر مل ك  ك الشُّ ت ر  ة الن اس و  م  ان نِع  ر  اىل   -ُكف  ع  ُه. -ت  ر ل  ك  ك الشُّ ت ر  ه  و  ج  ال و  و 

ر: أ ن  اهلل   خ  انه  -اآل  ي ِه إِ  -ُسب ح  انه إِل  س  ىل  إِح  ب د ع  ع  ر ال  ب   ُمك  ق  ُفر ال  ي  ي ك  ان الن اس و  س  ُكر إِح  ب د ال  ي ش  ع  ان  ال  ا ك  ل 

رِ  خ  ِ  بِاآل  ي  ر  د األ  م  اِل أ ح  ُروفهم  اِلتِّص  ع   [.(١١4/ ١٣عون املعبود )] «.م 

تِ »وقال صاحب )حتفة األحولي(:  ع  تِمُّ بُِمط او  اىل  إِن ام  ي  ُه ت ع  ر  ا أِل ن  ُمك  ا إِم  ذ  ه  ايِض: و  ق  أ ن  ق ال  ال  ِرِه و  تِث اِل أ م  ام  ِه و 

ُه فِيهِ    ُيط اِوع 
ي ِه، ف م    مل   إِل 

ِ
ِم اهلل اِل نِع  ُط يِف إِيص 

ائِ س  ِذي   ُهم  و  ُر الن اِس ال  ِمِه،  مِم ا ُأِمر  بِِه ُمك  ر  نِع  ًيا ُمك  دِّ   ي ُك   ُمؤ 
مل 

ًة  م  ى نِع  د  ِر م    أ س   أ و  أِل ن  م    أ خ    بُِشك 
ِ
ء ام  ىل  الن ع  ِر ع  ك  الشُّ  و 

ِ
ىل  ُحبِّ الث ن اء ِصِه ع  ى ِم   ِحر  ا ي ر  ع  م  ِم   الن اِس م 

ال   ُر و  ك  ُه الشُّ ت ِوي ِعن د  ِر م    ي س  ن  يِف ُمك  او  ت ه  ىل  بِأ ن  ي  ان  أ و  ِن ك  ا ر  ُكف  ال  اِض و  ر  ع  ِ يِه بِاإل  أ لِّ ت  انُ و  ر  حتفة األحولي ] «ُكف 

(6 /74)]. 
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وليس  جيايب مع التثبيط، بتحدٍّ تفاع  اإلم  املراتب يف هذا العلم، وكان السبب ال

ل الظروف إىل صاحله، هذا هو بخضوع واستسالم وختالل، فاإلنسان حياول دائاًم أنه حيو  

 اإلنسان العاق ؛ ألن الظروف ال تستطيع أنت تغيريها، فحاول أن حتوهلا إىل صاحلك.

لثناء للمدح والثناء أثر فعال يف استنهاض اهلمم واإلنجاز العظيم، فكلامت اإن 

واالمتنان، والتعبري ع  الشكر تقوم باإلمعاع بالطاقة وإطالقها، بوسعك أن متدح 

جسًدا ضعيًفا ليتحول بمدحيك أو ثنائك أو تشجيعك إىل قوة، وأن متدح قلًبا يملؤه 

اخلوف ليتحول إىل السكينة واالطمئنان والثقة، وتتحول األعصاب املحطمة إىل ثبات 

 ىل نجاح وازدهار.وقوة، واملْشوع الفام  إ

 لوا عىل حب الثناء والتأثر والسعادة به، حتى إن مدريببِ ُج قد إن عامة اخللق 

ة احليوانات التي يرعوهنا بتقديم احللوى أو أي يشء أاحليوانات يقومون بتدلي  ومكاف

ًفا وثناء عىل طاعتها هلم، كذلك األطفال يشعرون باملرح والرسور عندما يً  ى ثن  حتبه اعرتا

حون، حتى يقال: إن القدرة نفسها تنمو بصورة أفض  ألوئلك الذي  مد  هم ويُ علي

يعشقوهنا، فالثناء والتشجيع يعطي املرء طاقة وحيوية، خاصة إلا تلقى هذا الثناء م  

 إنسان يعرفه أو يعب له ع  مكره بام قام به م  عم ؛ فيشعر بالرضا واالنبساط.

لق هذا التحفيز والتشجيع واملديح والثناء فينبغي أن نتعام  مع أطفالنا م  منط

الصادق الذي يرفع معنوياهتم، ويشح  الطاقة اجلسمية واملعنوية لدّيم كي تتحول إىل 

 سلوك وعم ، وتنمي فيهم القدرة عىل حتم  املسئوليات.

كان يعم  مدرًسا يف إحدى املدارس يف  "هنري بولرد"مخص يدعى الدكتور 

ا لقياس اإلعياء والتعب، وكان األطفال هم موضع )نيوجريس(، فاخرتع جهازً 

ر اجلهاز ظهِ ن كلامت الثناء واإلعجاب والتشجيع كان يُ و  االختبار، وعندما كانوا يتلق  

ارتفاًعا مفاجًئا يعب عنه بوجود طاقة إضافية، وكانت طاقتهم تزداد بمجرد أن يسمعوا 

لتوبيخ كانت تندفع طاقتهم هذه الكلامت، وعندما كانوا يتعرضون للنقد واللوم وا

اجلسامنية إىل اهلبوط بصورة مفاجئة، ورغم عجز العلم ع  تفسري قوة الثناء بدلي  مادي 

 أو حِس إال أنه استطاع أن يقوم بقياس أثر الثناء والتشجيع عىل طاقة اإلنتاج.
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 :رشوط التشجيعم  

ا إجيابًيا يف أن يكون صادًقا بدون مداهنة أو كذب، وهذا هو الذي يرتك أثرً  -١

دح الطف  بمجازفة وبكذب فإنه يكتشف للك، ويعرف أن هذا إلا مُ أما نفس الطف ، 

عىل الفع ، ال أن متدح الطف  نفسه، ال تق  له مثاًل:  ب  كذب، فالثناء ينبغي أن ينص  

أمج  طفلة يف العامل أو نحو هذه األمياء، وإنام تقول له:  أنت أبرع طف  يف العامل، أنِت 

ك يف هذا االمتحان كان أداء جيًدا وموفًقا، وحتسنت كثرًيا، فتمدح السلوك وليس أداؤ

 .الشخص نفسه، حتى حيص  الربط اإلجيايب، ويكون أقوى وأقدر عىل التغيري يف سلوكه

  اإلجيايب، وليس عىل ينبغي أن ينصب الثناء عىل الفع ، وعىل السلوك احلس   

ل له: أنت طالب َمتهد يا فالن، ق  له: االمتحان أن تقو  م الشخص نفسه، فمثاًل بداًل 

األخري الذي حصلت فيه عىل هذه الدرجة يف اللغة العربية كان ممتاًزا، أو النتيجة كانت 

ممتازة، أو أداؤك كان ممتاًزا، وال تق  له: أنت ممتاز؛ ملالا؟ حتى نلفت نظره دائاًم إىل 

 السلوك نفسه، وليس إىل مخصه.

ت أمها يف ترتيب غرفة م  غرف البيت، فالصواب أن يقال مثاًل: بنت ساعد

شجعها بكالم ينصب عىل مدح السلوك، نهلا: كان عملك يف إنجاز هذا األمر رائًعا، و

لك  ال نقول هلا: أنت أفض  البنات يا فالنة، أو أنت أفض  بنت يف العامل إىل آخر هذا، 

ديح والثناء، وبني السلوك اإلجيايب فنركز عىل السلوك نفسه لنلفت نظره، ولريبط بني امل

كي حيدث تغيرًيا يف سلوكه؛ ألن الثناء املطلق ال يؤثر نفس التأثري، فينبغي أن يكون 

حمدًدا لكي يعرف أنه ملا عم  اليشء الفالين مدح، ويشء حمدد هو الذي استجلب له 

 .املدح والثناء

فظ السورة كون التشجيع عقب الفع  مبارشة، فعندما حييينبغي أن  -٢

ى اجلائزة، واجلائزة ال يشرتط أن تكون مادية ب  عط  ويسمعها تسميًعا جيًدا؛ فوًرا يُ 

 يمك  أن تكون مدًحا وثناء أو أن حيتضنه، أو يلعب معه، أو أي يشء آخر.

، كذلك العقاب يكون عقب الفع  ةمادياجلائزة دائاًم تكون وال يشرتط أن 

يوم أو يومني  يِض  وقب بعد فرتة، أو بعد مُ ؛ ألنه إلا عُ ُف و  س    وال يُ مبارشة، وال يؤج  
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ب عليه مبارشة، بعد ميض يوم سيختلط األمر، واملفروض أن يعاق   ي  وزِ مثاًل، أو إلا ُج 

وهو يف أثناء أو هذه املهلة يمك  يكون قد ارتكب سلوكيات خاطئة أخرى، فهو ال 

عقب الفع  مبارشة، وكذلك  : العقوبة البد أن تكوننب؟ إلعات  يعرف عىل مالا يُ 

 .اجلزاء والثواب والتشجيع

وعندها سنجد أن الطف  سوف حياول اإلكثار م  هذا السلوك الذي جلب له 

املديح أو الثناء واإلعجاب والتقدير، ولو أننا ركزنا عىل مدح لاته هو وليس إنجازاته 

بام أمعره بالغرور أو سلوكياته فهذا سوف يزيد م  أنانيته، ويزيد م  حبه لنفسه، ور

والتعايل؛ ولذلك نرى كثرًيا م  املتفوقني يرتاجعون يف مستواهم الدرايس، أو ينحرفون 

 .عام مطلق يملؤهم غروًرا وكًبا  ع  السلوك القويم بسبب املبالغة يف مدحهم بمدح  

فالبد أن يتسم الثناء واملدح باملوضوعية، وال يبالغ املريب فيه، حتى ال يفقد 

ألنه إلا كان مبالًغا فيه، أو فيه كذب، فإن الطف  سوف يدرك جيًدا ه  كان قيمته؛ 

املدح صادًقا ومعقواًل وموضوعًيا أم فيه َمازفة وغلو ومبالغة، فيستخدم املريب 

االعتدال ويف ظروف مالئمة، تشجعه عىل األداء وتنمي لديه احلافز الداخيل، وتساهم 

 .يف بناء مخصيته وتطويرها نحو األفض 

 :أثر التثبيط يف خنق املواهب

، خنق املواهب، وحرمان األمة م  عبقرية أصحاهبا وإبداعهم إىلالتثبيط  يؤدي

ف عىل جاللة قدره، وكثرة ها هو العالمة الشيخ سليم البخاري مات وما له مصن  ف

ف ألول عهده بالطلب رسالة علمه، وقوة قلمه، ومدة بيانه، وسبب للك: أنه صن  

املنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة، تنفي ع  هذا العلم تعقيد العبارة، وصعوبة صغرية يف 

غ م  قدرك ل  أّيا املغرور! أب  »به، وقال له: الفهم، وعرضها عىل ميخه؛ فسخر منه، وأن  

هبا املدفئة، فكانت أوقد ثم أخذ الرسالة ف،  - هيعريِّ  – «...  أن تصنف؟ وأنت وأنت

 م البخاري وآخرها! هي أول مصنفات العالمة سلي
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 التربية بالعقوبة:التربية بالترهيب: ا: عاشرً 

وأن الطف  الذي يتسامح ، أثبتت الدراسات احلديثة حاجة املريب إىل الرتهيب

وجيدر باملريب أن ، والعقاب يصحح السلوك واألخالق، معه والداه يستمر يف إزعاجهام

ه ففي الس  التي يميز فيها وإن كان ال بد من، يتجنب رضب الطف  قدر اإلمكان

 ويعرف مغزى العقاب وسببه.

فبعد القدوة واملوعظة احلسنة والصرب الطويل وعندما ال ينتج عنها أي تقدم أو 

له درجات تبدأ والعقاب نفسه  ،عىل املريب العالج احلاسم وهو العقاب احتسن كان لزامً 

واهلجر واحلرمان م  اجلامعة بتقطيب الوجه ونظرة الغضب والعتاب ومتتد إىل املقاطعة 

  أو احلرمان املادي والرضب وهو آخر درجاهتا.

الرتبية باإلمارة يف بعض املواقف كأن خيطئ الطف  خطأ أمام وأحياًنا تكفي 

ع كبري فعندها تصبح ، أو أن يكون أول مرة يصدر منه للك، بعض الضيوف أو يف َم  م 

؛ األن إيقاع العقوبة قد جيع  الطف  معاندً نظرة الغضب كافية أو اإلمارة خفية باليد؛ 

، وألن بعض األطفال خيج  م  الناس فتكفيه اإلمارة، ألن الناس ينظرون إليه

 ب املرهف احلس.ؤدويستخدم كذلك مع الطف  امل

ه صنع كذا وكذا وعملُ  إن طفاًل »: فيقال، ويدخ  ضمنه التعريض بالكالم

ذا األسلوب حيفظ كرامة الطف  ويؤدب بقية وه، «هتُ ب  ولو كرر للك لعاق  ، لميم عمٌ  

 أه  البيت مم  يفع  الفع  نفسه دون علم املريب.

 ،ابات ال خيشى شيئً  يع أخطائه وهفواته السلوكية وإالب ِف مجوالولد ال يعاقَ 

ما تفلح ِف تربية األطفال عىل استقامة واستواء  اكثريً فأما الرتبية اللطيفة احلانية الرقيقة 

نبالغً  ااه إىل أن الرتبية التي تزيد من الرقة واللطف واحلنو ترض  رضرً مع االنتب  شئا ألهنا ت 

ومن هنا كان ال بد من يشء من احلزم مع اللطف واحلنو وذلك  ليس له قوام. اكيانً 

 لح األطفال والكبار عىل السواء.الص
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ف واألمر ِف كل ذلك يرجع إىل النفس التي يتعامل معها املريب وهو مكل  

ن ن تكتفي بالقدوة ومنها مَ بدراستها ومعرفة كيفية التعامل معها. فمن هذه النفو  مَ 

ن ال بد هلا أن تكتفي باملوعظة أو الرتغيب ومنها ما ينفع معها التهديد ومنها بعد ذلك مَ 

 العقوبة لكي تستقيم.بحتس 

ينبغي أن فال ، الرتبية بالعقوبة أمر طبيعي بالنسبة للبْش عامة والطف  خاصةإن 

فالتجربة ، نستنكر م  باب التظاهر بالعطف عىل الطف  وال م  باب التظاهر بالعلم

إن األجيال التي نشأت يف ظ  حتريم العقوبة ونبذ استخدامها أجيال  العلمية لاهتا تقول

 .ىل باالتباع م  النظريات الالمعةمائعة ال تصلح جلديات احلياة ومهامها والتجربة أو

يقي عىل الطفولة هو الذي يرعى صاحلها يف مستقبلها ال الذي يدمر كياهنا والعطف احلق

  ويفسد مستقبلها.

ال ، ال نقول إن هذا الطف  مل خيطئ ،لنفرض أن طفال رمى ورقة عىل األرض

 ، أو هكذا تفع  املسلمة النظيفة.«املسلم يا بني نظيف: »ب  ننظر إليه ونوجهه قائلني

بارك اهلل فيك. أنت : »ع ويقال لهلورقة ع  األرض يشج  وإن  رفع ا فيخج  الصغري.

 .«مسلم نظيف

وعىل اآلباء واألمهات مراعاة أخطاء أبنائهم وأن يكون العقاب بحجم اخلطأ 

  أن يكون عقاب االب  الذي تكاس  ع  غس  يديه بعد الطعام مث  عقاب م  عق  فال يُ 

ردود فعلهم وفق مستوى أخطاء  فعىل اآلباء أن يتدرجوا يف، مهمجريانه ومت   ب  س  

 أبنائهم. 

 وللرتهيب ضوابط، منها: 

 ه.ج  و  م ويُ ل  ع  ب  يُ ، ب الطف أن اخلطأ إلا حدث أول مرة فال يعاق  • 

جيب إيقاع العقوبة بعد اخلطأ مبارشة مع بيان سببها وإفهام الطف  خطأ • 

 سلوكه؛ ألنه ربام ينسى ما فع  إلا تأخرت العقوبة.

نه وأه  البيت فتكون معاقبته أمامهم؛  ا طأ الطف  ظاهرً إلا كان خ•  أمام إخوا

 ألن للك سيحقق وظيفة تربوية لألرسة كلها.
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 أال يعاقبه حال الغضب؛ ألنه قد يزيد يف العقاب.• 

 أن يرتك معاقبته إلا أصابه أمل بسبب اخلطأ ويكفي بيان للك.• 

 ضوابط الرتبية بالرتغيب والرتهيب: 

، حتمي الطف  م  األمراض النفسية - بإلن اهلل -وهذه الضوابط 

 : وأهم هذه الضوابط، واالختالالت االجتامعية، واالنحرافات األخالقية

 : االعتدال يف الرتهيب -١

وهذا ، لع  أكثر ما تعانيه األجيال كثرة الرتهيب والرتكيز عىل العقاب البدين 

ولذا ينبغي أن يتدرج يف ، نقاد لك  أحدي يف حياته فيام بعد أو للياًل  اجيع  الطف  قاسيً 

م العقاب قد ينتهي برسعة إلا بدأ املريب بآخره وهو ل  العقوبة؛ ألن أمد الرتبية طوي  وُس 

، وينبغي للمريب أن يتيح للشفعاء فرصة الشفاعة والتوسط للعفو ع  الطف ، الرضب

 .ويسمح له بالتوبة ويقب  منه

يف هتوي  األخطاء واالعتياد عىل  اسببً  كام أن اإلكثار م  الرتهيب قد يكون

وكذلك إلا كان أق  ، ولذا ينبغي احلذر م  تكرار عقاب واحد بشك  مستمر، الرضب

كثر م  التهديد دون العقاب؛ ألن للك سيؤدي إىل وعىل املريب أال يُ ، م  الالزم

احدة ليكون فإلا أحس املريب بذلك فعليه أن ينفذ العقوبة ولو مرة و، استهتاره بالتهديد

 .امهيبً 

جيب عىل املريب أن يبتعد ع  السب والشتم والتوبيخ أثناء معاقبته للطف ؛  -٢

كام أن عىل املريب أن يبني ، د الكراهيةوقد يول  ، ألن للك يفسده ويشعره بالذلة واملهانة

 عليه. اللطف  أن العقاب ملصلحته ال حقدً 

 اهيب اخلوف م  املخلوقني خوفً حيذر املريب م  أن يرتتب عىل الرتجيب أن  -٣

ف الطف  م  اهلل ، يطغى عىل اخلوف م  اخلالق  وم  عقابه ، قب  ك  يشء فيخو 

أن يغرس يف نفسه مراعاة نظر اخللق واخلوف منهم دون  يحذر  ول  ، يف الدنيا واآلخرة

وليحذر كذلك م  ختويف الطف  بالْشطي أو ، مراقبة اخلالق واخلوف م  غضبه

 .اوألن خوفه منهم جيعله جبانً ، الظالم أو غريها؛ ألنه حيتاج إىل هؤالء الطبيب أو
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 : منها، املناسب م  أوجه عدة

ففي السنة األوىل والثانية ، أن يتناسب الرتهيب والرتغيب مع عمر الطف • 

ويف السنة الثالثة حرمانه م  ، عادة أو حرمانه م  يشء حيبه افيً يكون تقطيب الوجه كا

 ألعابه التي حيبها أو م  اخلروج إىل امللعب.

وإلا عبث يف ، عبته أو أمهلها حُيرم منهافإلا أفسد لُ ، أن يتناسب مع اخلطأ• 

 وخيتلف ع  العبث الذي ال َمال إلصالحه.، يصُلح بالرتتيب ُكلِّف بذلك ااملنزل عبثً 

لا حياء  انً ليِّ  افم  األطفال م  يكون حساًس ، أن يتناسب مع مخصية الطف • 

    حرمانه مِ ومنهم م  ، فال ينفع معه إال العقاب اومنهم م  يكون عنيدً ، يكفيه العتاب

  أصدقائه أمد م  حرمانه م  النقود أو   حرمانه مِ ومنهم م  ، به أمد م  رضبهع  لُ 

 احللوى.

باخلطأ فيكون  ايكون الطف  مستخفيً  افأحيانً ، قفأن يتناسب مع املوا • 

؛ ألنه إن هتك ا وإن عاد إليه عوقب رًس ، التجاه  والعالج غري املبارش هو احل  األمث 

 .رِس  سرته نزع عنه احلياء فأعل  ما كان يُ 

د ، وقد خيطئ الطف  أمام أقاربه أو الغرباء فينبغي أن يكون العقاب بعد انفرا

وقد يعاند ويزول حياؤه ، سه فيحس بالنقصف  قابه أمامهم يكرس ن  الطف  عنهم؛ ألن ع

 م  الناس.

 د الوسيلة أثرها.فقِ املراوحة بني أنواع الثواب والعقاب؛ ألن التكرار يُ • 

مراعاة الفروق الفردية يف الرتبية فالولد البالغ أو املراهق يكون عقابه عىل • 

نه الصغاروجيب أن حيرتمه ا، انفراد؛ ألنه أصبح كبريً  إلا  اويعات ب أمامهم عتابً ، إخوا

يف العالقة بني املراهق  ثان خلاًل دِ ؛ ألن تأنيبه والقسوة عليه يف الكالم حُي اكان اخلطأ معلنً 

وهو رج  ، ويكون للك أوجب يف حق الولد البكر م  الذكور؛ ألنه قدوة، واملريب

 البيت إلا غاب والده أو مرض أو مات.

 



 241 وسائل تربوية

دية جنس الطف  فالبنت يكفيها م  العقاب ما ال يكفي وم  الفروق الفر• 

 ؛ ألن جسدها ضعيف وهي ختاف أكثر وتنقاد بسهولة.الذكر عادة  

 :الوسائ  الرتبوية البديلة ع  العقاب اجلسدي ،ف  العقاب

 بْشوط ينبغي أن تكون منضبطةالعقاب مطلوبة لكنها طفال بن تربية األإ

بناء ب تطبيقه يف تربية األطل  فالعقاب الذي يُ  ؛مةن يكون بحكأالعقاب جيب و، وقواعد

 ر الكرامة. دِ ا وال ُّي هو الذي ال يؤمل نفسي  

  ع  ف   م  لِّ فإلا عُ ، جيه  أكثر مما يعلم -كأي كائ  حي  -ن الطف  أال مك و

ً الصواب وسار س   وىل اخلطوات يف ألذلك تكون مرحلة تعلمه م  الصغر  ؛ا حمموداري 

ى الفكرية للطف  مستعمال متى ن  كان يصحح البِ  ن النبي أوقد ورد ، تقويمه

 للحس  ب  عيل  قوله ساليب التي متتاز بالرفق واللني ومنها الوسائ  واأل

مربًيا  يقول له  ،ه وهو طف  صغريممترة م  متر الصدقة فجعلها يف ف وقد أخذ

ِم هِب ا ،كِخ  كِخ  »ومعلاًم:  ت  أ ن ا ،ار  لِم  ا ع  ق ة  ال   أ م  د  لٌِم(.  «.ن أ ُكُ  الص  ُمس  اِريُّ و  ُبخ  اُه ال  و   )ر 

:  ويف رواية لإلمام أمحد بإسناد صحيح أن النبي  ا ي ا »ق ال  ، أ ل ِقه  ا ي ا ُبن ي  أ ل ِقه 

ق ة   د  أ ُكُلون  الص   ال  ي 
د  ت  أ ن  آل  حُم م  ر  ع  ا م  ، أ م   .«ُبن ي 

رضب كعقاب عند ارتكاب األخطاء ولتقويم حيتاج املربون وسائ  بديلة ع  الو

 منها:سلوكهم 

م  الوالدي  أو أحدمها قد تكون احلادة فالنظرة : النظرة احلادة واهلمهمة -١

 .ع  اخلطأ  طفالكفيلة أن تردع 

عبة حرمان الطف  م  يشء حيبه أو لُ ف: احلرمان م  األمياء املحببة إليه -٢

لك  احلرمان جيب ، الذي قام به اخلاطئلترصف يردعه ع  اقد يلعبها أو سلوك مشابه 

والعقاب جيب أن يتم بعد تكرار اخلطأ عدة  ،أن يكون لفرتة حمدودة فقط لساعة أو ليوم

 فاحلرمان الطوي  جيلب الرضر النفِس للطف . ، مرات والتوجيه له عدة مرات أيضا

لطف  أو أي يشء حيبه ا، م  مرصوف أو نزهة احلرمان: مثال عىل احلرمان 

 .كمبيوترأو ال، كالدراجة
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مشكلة التأخر يف : مث  :ارتك يتحم  نتائج عمله بعد تنبيهه مسبقً أن يُ  -٣

 سة.ثم يرتك يتحم  العقوبة يف املدر اينبه مسبقً ، االستيقاظ م  النوم

م  الطف  أن جيلس عىل كريس حمدد يف  بطل  يُ : احلبس املؤقت واإلمهال -4

يتم إمهاله لفرتة حمدودة م  الوقت و رك  م  الغرفة.جانب الغرفة أو أن يقف يف 

وهي م  َخس دقائق إىل عْش  وتوضع ساعة منبهة مضبوطة عىل مدة انتهاء العقوبة

خذ بيده إىل هناك مع ؤ  وإلا رفض يُ ، هبدوء وحزم اب م  الطف  التنفيذ فورً طل  يُ و، دقائق

 ا مع الطف  أثناءها أو ينظر الوالدانتحدث وال ي  ، بيان السبب هلذه العقوبة باختصار

 إليه. 

مون وال ا أقسى حينام يدخ  األب أو األم فيسل  وتأخذ أمكال اإلمهال صورً 

خيصون للك االب  بتحية خاصة أو ال يسألون ع  براَمه يف للك اليوم عىل أن ال يكون 

عدم اإلكثار م  هذا األسلوب إال بنصح للك إال للعقاب عند األخطاء الكبرية ويُ 

  حاجة امللحة.لل

ب أن يْشح لك أسباب العقوبة وإلا انتهت العقوبة اطلب م  طفلك املعاق  

  حتى تتأكد م  فهمه لسبب العقوبة.

إلا كرر اهلرب م  مكان العقوبة يتحم  عندها احلجز يف غرفة تغلق عليه مع 

ألص  وا، مراعاة أن احلجز يف غرفة ال يستخدم إال بقدر الرضورة امللحة وملدة حمدودة

 احلجز يف زاوية أو عىل كريس يف غرفة مفتوحة.

 : غريه أمامه ُح مد   -5

كام ينبغي عدم اإلكثار ، وليس يف ك  األحوال، بْشط أن يكون للعقاب فقط 

 الطف . م  هذا األسلوب يف العقاب ملا يف تكراره م  أثر سيئ عىل نفس

مبارشة عندما يعرتف  ع عنهرج  وأن يُ ، عىل أال يزيد عىل ثالثة أيام: هلجرا -6

 الطف  بخطئه.

ختويف إىل ر ضط  بعد أن تستنفد ك  الوسائ  الرتبوية األخرى تُ : التهديد -7

أبنائك وهتديدهم بالرضب وإلا أرص البعض عىل اخلطأ الشديد ومل يأهبوا بتهديدك 
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 ر أخريا لتنفيذ هتديداتك بالرضب غري املؤلي وال املبح. ضط  تُ 

  .مد األلن -8

ب آخر الوسائ  وليس أوهلا وللرضب رشوط وآداب وال يكون إال يف الرضو

 .ن يسبقه اخلطوات التأديبية السابقةأاألمور الكبرية كرتك الصالة ولك  جيب 

ُمُروا »: وللك لقوله  بدء رضب التأديب يكون بعد س  العارشة.و

ارِضُبو ، و  بِع ِسننِي  ُهم أ بن اُء س   و 
ةِ ال  ُكم بِالص  د  ال  ْش  أ و  ُهم أ بن اُء ع  ا و  ل يه  رواه أبو ) «ُهم  ع 

مل يألن برضب الطف  عىل التقصري برك   فإلا كان النبي  .(وصححه األلباين، داود

 يف باقي األمور احلياتية ىل    األو  الدي  األعظم وهو الصالة قب  س  العارشة، فمِ 

 والسلوكية والرتبوية.

ِ » : قد قالف، وأقىص عدد للرضبات هو العْش ق  ع ْش  ات  ال  جُي ل ُد ف و  ل د   ج 

  إاِل  يِف 
ِ
دٍّ ِم   ُحُدوِد اهلل   )رواه البخاري(.  «ح 

 :وهناك رشوط للرضب البد أن تراعى

 القلي  يكفى والكثري يفسد(. يالرضب للتأديب كامللح للطعام )أ 

   دك بعدم الرضب لئال يفقد الثقة فيك.بعد وع   ال ترضب 

 املخطئ وسبب اخلطأ.مراعاة حالة الطف   

  ُب الطف  عىل أمر صعب التحقيق.رض  ال ي 

  ُى الفرصة إلا كان اخلطأ للمرة األوىل.عط  ي 

  ُحيب.ب أمام م  رض  ال ي   

 .االمتناع ع  الرضب فوًرا إن أرص الطف  عىل خطئه ومل ينفع الرضب 

 .عدم الرضب أثناء الغضب الشديد وعدم االنفعال أثناء الرضب 

 د الرضب وعدم تذكري الطف  به.نسيان الذنب بع 

 .ال تأمر الطف  بعدم البكاء أثناء الرضب 

  ُرغم الطف  عىل االعتذار بعد الرضب وقب  أن ّيدأ؛ ألن للك فيه ال ت
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، وابتسم يف وجهه، ه ملصلحتهت  ه أنك عاقب  ر  عِ وأم  ، إلالل ومهانة

 وحاول أن تنسيه الرضب.

 :مواصفات أداة الرضب

 أن تكون معتدلة احلجم. 

 وال ، اأن تكون معتدلة الرطوبة فال تكون رطبة تشق اجللد لثقله

 مديدة اليبوسة فال تؤمل خلفتها. 

 :طريقة الرضب 

  ًا يف حم  واحد.ا ال َمموعً أن يكون مفرق 

 .أن يكون بني الرضبتني زم  خيف به األمل األول 

  أال يرفع الضارب لراعه لينق  السوط ألعضده حتى يرى بياض إبطه

 فعه لئال يعظم أمله. فال ير

عند بعض السلف والرأس.  وأ و الفرجأأن ال يرضب الوجه  :مكان الرضب

  فإن أفض  مكان للرضب اليدي  والرجلني.

 إن اإلفراط يف العقوبة اجلسمية له مضار جسيمة منها:  :حتذير

 ا.أن يصبح بليدً و أن يألفها الولد 

 .أن يلجأ لتحقيق لاته بأساليب منحرفة 

  ا ا قاسيً له أو جبارً   ظِ  خياف مِ  للياًل يكب إما أن يكون فاماًل وعندما

 وكالمها خسارة ما بعدها خسارة.، يقهر م  دونه



 245 وسائل تربوية

 التربية بالعادة:  حادي عشر:

مع توفري البيئة ، عادة  سهلة  متأصلة  يف النفس التعويد يتحول اخلري إىلفب

أن  ه قابلية للتعويد؛ لذلك جيبس  الطفولة أكثر س  عند. والصاحلة والرتبية الصاحلة

ز عىل تلقني الطف  اخلري وتعويده عليه منذ أن يعق  ويفهم الطف  كالنبتة الصغرية ف ؛ُنركِّ

 .يلهاعدتفيصعب  أما إلا جف ت، يسه  إصالحها، اللينة

عند  الصالةأمر األوالد بيف مأن  األص  يف الرتبية بالعادة حديث النبي و

التكرار الذي يدوم ثالث سنوات كفي  بغرس العبادة حتى  ؛ ألنبلوغهم سبع سنني

وهبذا تكون الرتبية بالعادة ليست خاصة بالشعائر ، تصبح عادة راسخة يف النفس

 ب  تشم  اآلداب وأنامط السلوك.، التعبدية وحدها

د الطف  عىل العبادات والعادات احلسنة جيب أن نبذل اجلهود  ولكي نعوِّ

األعامل واملواظبة عليها بالرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابعة املختلفة ليتم تكرار 

 وغريها م  الوسائ  الرتبوية. 

فالطف  يف مهره السادس يبتهج ا، يبدأ تكوي  العادات يف س  مبكرة جدً 

ويظ  هذا التكوي  ، ن العادةوهذا التكرار يكوِّ ، بتكرار األعامل التي تسعد م  حوله

ففي اليوم األول حيس ، أن تبتعد ع  الدالل منذ والدة الطف وعىل األم ، حتى السابعة

وكذلك إلا كانت األم تسارع ، صارت عادته   دائاًم فإلا مُحِ ، الطف  بأنه حممول فيسكت

حذر األم كذلك م  إيقاظ الرضيع لريضع؛ ألهنا بذلك تنغص ت  ول  ، إىل محله كلام بكى

ا، واالستيقاظ له وإن مل يك  اجلوع مديدً ده عىل طلب الطعام يف اللي  عليه نومه وتعوِّ 

وخيطئ بعض املربني إل ، فيصعب عليه تركها، وقد تستمر هذه العادة حتى س  متأخرة

وقد تكون كلمة ، مة عىل لسان الطف  فيضحكون منهاتعجبهم بعض الكلامت املحر  

جاب وهذا اإلع، وقد يفرحون بسلوك غري محيد لكونه حيص  م  الطف  الصغري، نابية

 ن العادة م  حيث ال يشعرون.يكوِّ 

وترجع أمهية الرتبية بالعادة إىل أن حس  اخللق بمعناه الواسع يتحقق م  

 وملا كان اإلنسان َمبواًل ، د واملجاهدةالتعوُّ : والثاين، الطبع والفطرة: األول، وجهني
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 خه ويزيده.عىل الدي  واخللق الفاض  كان تعويده عليه يرس  

د ال طف  عىل العبادات والعادات احلسنة جيب أن نبذل اجلهود ولكي نعوِّ

املختلفة ليتم تكرار األعامل واملواظبة عليها بالرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابعة 

وغريها م  الوسائ  الرتبوية.

 نمولج حيتذى:

ا م  األمهات يشتكني م  أبنائه  بعدم أداء صالة نجد يف وقتنا احلارض كثريً 

دهم عليها منذ الصغر، حتكي إحدى األخوات أن عة بسبب عدم تعو  الفجر يف مجا

طفلها منذ أن كان يف الصف الثالث أو الرابع االبتدائي كان ال يرتك الصالة مع اجلامعة 

يف ك  وقت حتى صالة الفجر فكان يف ليايل الشتاء الباردة يلبس املالبس الثقيلة وخيرج 

 .مع أبيه إىل املسجد

لده ال خترج به يف مث  هذا الوقت ويف إحدى الليايل  قال أحد مجاعة املسجد لوا

  الطف  له، لك  األب استمر عىل الذهاب بابنه إىل املسجد يف لبودة اجلو وعدم حتمُّ 

أي بني  - ك  األوقات ألنه ليس هناك فرق بني لهابه إىل املسجد وموعد املدرسة

فلاملا هنتم بأمر الدنيا أكثر م   -اصالة الفجر وموعد الدراسة سوى ساعة واحدة تقريب

االهتامم بأمر اهلل والدار اآلخرة، واستمر هذا االب  عىل املحافظة عىل الصالة يف 

بة العْشي  م  عمره وهو مثال يف املحافظة عىل  املسجد يف ك  وقت وقد بلغ قرا

 . عليه عىل يشء ماب   ب    م  الصالة مجاعة يف الفجر وغريه ألن م  
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 : والمتابعة التربية بالمالحظة: ثاني عشر

ب  يف سلوكه وأصدقائه ومدرسته ونحو للك بطريق مبارش االمتابعة وللك ب

وغري مبارش يف بعض األحيان حتى ال ، أحياًنا ليعلم االب  أن والده مهتم به ومتابع له

وهذه حتتاج إىل فطنة م  األب واألم ، يفقد الثقة ويرى أنه مراق ب يف ك  ترصفاته

 حكمة.و

ده النبي  اتعد هذه الرتبية أساًس و د املجتمع تلك  جس  يف مالحظته ألفرا

واملقصود بالرتبية باملالحظة مالحقة الولد ، املالحظة التي يعقبها التوجيه الرميد

قبته ومالحظته يف اإلعداد النفِس ، دي واألخالقيق  ومالزمته يف التكوي  الع   ومرا

، ع  وضعه وحاله يف تربيته اجلسمية وحتصيله العلمي والسؤال املستمر، واالجتامعي

 وهذا يعني أن املالحظة ال بد أن تكون ماملة جلميع جوانب الشخصية.

فم  اخلطأ أن نفتش غرفة ، وجيب احلذر م  أن تتحول املالحظة إىل جتسس

وسيشعر أنه ، املريبيف فوة نجدها؛ ألنه ل  يثق بعد للك الولد املميز ونحاسبه عىل ه

، وقد يلجأ إىل إخفاء كثري م  األمياء عند أصدقائه أو معارفه، مخص غري موثوق به

 يف تربيته ألبنائه وأصحابه. ومل يك  هذا هدي النبي 

كام ينبغي احلذر م  التضييق عىل الولد ومرافقته يف ك  مكان وزمان؛ ألن 

عىل  اب أن يكون رقيبً وحي، ز واملراهق حيب أن تثق به وتعتمد عليهالطف  وبخاصة املميِّ 

 فتتاح له تلك الفرصة باعتدال.، ع  رقابة املريب ابعيدً ، ع  ترصفاته ومسئواًل ، نفسه

وعندها ال بد م  املداراة ، وعند الرتبية باملالحظة جيد املريب األخطاء والتقصري

ويف واملداراة هي الرفق يف التعليم ، التي حتقق املطلوب دون إثارة أو إساءة إىل الطف 

د األسلوب األمث  يف مواجهة ترصفات الطف  ع  يُ  اب  إن التجاه  أحيانً ، األمر والنهي

وبخاصة عندما يكون عمر الطف  بني السنة والنصف والسنة ، التي يستفز هبا املريب

لدي  واإلخوة، الثالثة فال بد عندها ، حيث يمي  الطف  إىل جذب االنتباه واستفزاز الوا

كام أنه ال بد م  ، ثه بذلك اخلطأإثارة الضجة قد تؤدي إىل تشبُّ م  التجاه ؛ ألن 

رها الرتبوية والنفسية.االتسامح أحيانً   ؛ ألن املحاسبة الشديدة هلا أرضا
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 :نفعتها متابعة أمها هلا قصة فتاة

ويف املساء عادت إىل بيتها، وكان  ،قامت أحدى األرس بزيارة إىل أرسة قريبة هلا

نة يف املرحلة االبتدائية وقد أحرضت معها عند عودهتا َمموعة م  م  أفراد األرسة اب

وكانت ع  احلب . القصص وأدخلته  غرفتها، وربام أهنا سهرت عىل قراءة ما فيها

 . ر، وما ماك  للك م  موضوعات جاءت هبا م  قريبتها يف تلك األرسةح  والسِّ 

أبناءها وبناهتا، فلام موفقة ومربية صاحلة، كانت تتابع  وألن هلذه البنت أمٌّ 

ها، وإلا فيها ما يفسد ا ابنتُ هت  دخلت غرفة ابنتها رأت هذه القصص الفاسدة التي أحرض  

 . الدي  وخي  بالعقيدة، ويربك تفكري الطف  الذي يقرأها

وقد الحظت هذه األم أن ابنتها جلست حتاول صياغة قصة مماثلة هلذه 

  هذه األم إال أن أخذت بتوجيه ابنتها القصص، وجتمع معلوماهتا منها، فام كان م

ت هلا حقيقة هذه القصص، ورشحت هلا املقصود بالسحر ن  التوجيه السليم، وبي  

ة . والكهانة، وحكم الْشع فيها ووضحت البنتها ما املقصود بالعالقة بني الرج  واملرأ

أن  يف هذه القصص، وما املقصود بذلك يف ديننا اإلسالمي احلنيف فكانت النتيجة

ها أيضا لرتك هذه ت  قامت البنت بجمع هذه القصص، وأعادهتا إىل صاحبتها، ودع  

 . النوعية م  املنشورات

هذه نتيجة املتابعة واملالحظة املطلوبة يف الرتبية فلو قدر اهلل أن هذه األم كانت 

 مهملة فاملا ستكون النتيجة، فنالحظ أنه م  جلسة واحدة يف ليلة واحدة كان تأثر هذه

البنت وانسياقها وراء هذه الروايات والقصص املضللة فكيف سيكون احلال مع م  

األيام والليايل مع وسائ  الفساد املقروءة أو  ت  ل  مهِ عىل الغارب وأُ  ك هلا احلبُ  رِ تُ 

 .املسموعة أو املرئية
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 التربية بالحب:ثالث عشر: 

بوية تدور حول ن الفكرة األساسية التي تعتمد عليها أغلب النظريات الرتإ

هي  - نسانيةإنسان والنظر إليه نظرة فمحبة اإل ،نسانية يف نفس الطف زرع املشاعر اإل

إن املعاملة الطيبة التي يتلقاها الطف  م  لويه هي العام   .القاعدة األساسية يف الرتبية

ام  فاألرسة املتفامهة التي يتع ؛األول الذي يساهم يف نمو هذه املشاعر يف نفس الطف 

هي األساس لرتبية السامت الطيبة عند الطف   -معها أفرادها بود وحمبة متبادلة 

 .ومعاملته احلسنة لآلخري 

عندما  القسوة والعنفوتتولد ، ستمراراواحلب حاجة نفسية حتتاج إىل إمباع ب

 ة وأنانية وال مبااليصطدم الطف  خالل نموه بقسوة ظاهرة يف البيت أو بجفاء وتكبُّ 

الشجار داخ  األرسة م  العوام  التي تساعد عىل تولد القسوة ف ،لناس اآلخري ام  

  .والعنف يف نفس الطف 

ع دابر لتنمية املشاعر الطيبة يف نفس الطف  وقط   اوبذلنا جهدً  نا رغبةً ي  مهام أبد  و

يمك  ، فتبقى هناك عوام  خارجة ع  إرادتنا - لديه ءأي إمكانية لنمو القسوة واجلفا

ألفالم ختالطه بالناس اآلخري  ورؤيته ا   أن يتأثر بمظاهر القسوة م  خاللللطف

قد أمارت الدراسات اخلاصة يف هذا املجال إىل أن و .العنف عىل مامات التليفزيون

املشاعر التي ينعكس م  خالهلا موقف الطف  م  اآلخري  تتولد لديه يف السنوات 

حساس بالبهجة والرسور اإلا وقت مبكر جدً عند الطف  يف أ إل ينش ،األوىل م  حياته

  .نسان البالغح عنها وجه اإلفِص بتسامة وعىل تعابري الفرح التي يُ عىل االا فهو يبتسم ردً 

 ةمباالالالذي يساعدنا يف مكافحة اجلفاء وال (١)ن مشاعر احلب هي الرتياق إ

نا لتنمية هذه  ظهرها الطف  يف تعامله مع اآلخري  فإلا عملنا بك والقسوة التي يُ  قوا

                                                           

ياق( ال١) مِّ يف اجلسم :رِت  ، ما يضادُّ عم   السُّ م   م  السُّ
واٌء ماف    .د 
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نسانية وتكريسها يف نفسه فإننا بذلك نعم  الكثري م  أج  تربية املشاعر املشاعر اإل

 .األخالقية عنده

، متنح اآلخري  الثقة وهم ُيواجهون معارك احلياة التي هيإن الرتبية باحلب 

وهى ، هاوها وُمرِّ جتاه مواقف احلياة بحل   االنفعايلالوصول إىل االتزان  يفوتساعدهم 

سهولة وسالسة مع األنامط املختلفة م   يفمتنحهم القدرة الدائمة عىل التعايش  التي

 .الناس

ءٌ اللطف   فهيعىل الكبري والصغري  كانت وبااًل ، فإن افُتقدت هذه الرتبية  نطوا

ٌل او يدفعهام إىل عدم  ءٌ وجفا وهى للشاب والفتاة قسوةٌ ، ع  املجتمع بتعادٌ او نعزا

ٌب  ٌب ل  وللكبار س  ، املجتمعالتوافق مع  ، جتامعيةاملشاعر اال يف للصحة النفسية و اضطرا

 .قد يص  إىل حد العدوان وختاصمٌ  رهٌ وكُ  غٌض وبُ  وللجميع نزاعٌ 

س غر  يُ حيث ، تنطلق م  احلب، الوجود يفأصدق عاطفة  هيوالرتبية باحلب 

ف ك  ونس  ، اتوتفتيت ك  العقب، إزالة ك  الرواسبفيعم  عىل ، ُتربة احلبيب يف

 .سالح اآلباء هيفالرتبية باحلب  .وعيشة سعيدة، حياة آمنة يفلينطلق ، احلواجز

 تنتج سلوًكا رائًعا بني الناس التي، العالقات الدافئة هيالرتبية باحلب  إن
فك  وسائلها ، الضبط يفألهنا ليست حتكاًم أو رغبة ، حيث إهنا تعنى األمان والطمأنينة

فك  طرقها تدعو إىل املشاركة ، هى ليست إخضاًعا أو إضعاًفا ألحدو، مكافآت وإثابة

 .واإلسهام والتعاون

ب  يكون االنتظار ، وبذل دون انتظار مقاب ، والرتبية باحلب عطاء بال ثم  

 .احلقيقي يف أن يص  الطرف اآلخر إىل أعىل مراتب السعادة والبهجة

 :هي ثامنية "ديات احلبأبج"أو  "لغة احلب"أو  "الرتبية باحلب"وسائ  و

قبلة ، ضمة احلب ،دثار احلب ،ملسة احلب، لقمة احلب ،نظرة احلب ،كلمة احلب)

  (.، بسمة احلباحلب
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 :األوىل: كلمة احلب

الفرد إىل أن يص  إىل عمر إن دراسة تقول ، هناك فكم كلمة حب نقوهلا ألبنائنا

سيئة ولكنه ال يسمع إال ال يق  ع  ستة عْش ألف كلمة  املراهقة يكون قد سمع ما

  .بضع مئات م  الكلامت احلسنة

نتائج الكالم الذي  ىحدإالتي يرسمها الطف  يف لهنه ع  نفسه هي  الصورإن 

ا أن يرسمها باألسود أو يرسمها بألوان مجيلة، يسمعه ام إم   .وكأن الكلمة هي ريشة رس 

نتج ع  يو هبم،ستهزاء وا، عتشنيو، م  القيمة ط  ح  كالمه ألبنائه يف عض اآلباء يكون وب

 .عدم ثقة بالنفسو، خماوفو، نيةاعدوو، نطواءاهذا لدى األبناء 

 :الثانية: نظرة احلب

نحو فة ومتتم بصوت غري مسموع باجع  عينيك يف عني طفلك مع ابتسامة خفي

 (.فالن أحبك يافالن حبيبي، كلمة )

 :لثالثة: لقمة احلبا

ضع  تفعىل األرسة أال ،واحدة مائدةعىل  ةمعواألرسة َمت لقمة احلب ال تتم إال

وجبات الطعام يف غرفة التلفاز حتى حيص  بني أفراد األرسة نوع م  التفاع  وتبادل 

حيرص اآلباء عىل وضع بعض اللقيامت يف ينبغي أن وأثناء تناول الطعام  .وجهات النظر

ه أطفاهلم   .أفوا

امس والسادس االبتدائي فام   هم يف س  اخلمالحظة أن املراهقني وم  وينبغي 

أن تضع اللقمة يف فمه فلتضعها  االب ى فوق سيشعرون أن هذا األمر غري مقبول فإلا أب  

بتسامة وكلمة اوينبغي أن يضعها وينظر إليه نظرة حب مع ، أمامه طبقهيف ملعقته أو يف 

 حمبةهذا عربون ، أن أضع لك هذه اللقمةأحب ولدي واهلل » :مجيلة وصوت منخفض

 بعد هذا سيقبلها.  ،«حبيبي يا
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 :الرابعة: ملسة احلب

ليس م  احلكمة إلا أتى ف ،عىل اآلباء واألمهات أن يكثروا م  قضايا اللمسو

ُيفض  أن يكون بجانبه وأن ، متقابلني ني  كرسي  بنه أن يكون وهو عىل ااألب ليحدث 

وقد ثبت اآلن أن َمرد  .تكون يد األب عىل كتف ابنه )اليد اليمنى عىل الكتف األيم (

  .اللمس جيع  اإلحساس بالود وبدفء العالقة يرتفع إىل أعىل الدرجات

إلا  كألن،  ي  بنك أو تنصحه فال جتلسا يف مكانني متباعد  افإلا أردت أن حتدث 

ره منك نف  ي، ورفع الصوت سجلست يف مكان بعيد عنه فإنك ستضطر لرفع صوتك

ا إلا كانت أنثى  ا إلا كان الولد لكرً  (١)لركبة مبارشة عىل املنطقة التي فوق ا ت  بِّ ر  و أم 

بنه عىل كتفه ليحس اويضع األب رأس  .وأمسك يدها بحنان، فأربُت عىل كتفها

 .بالقرب واألم  والرمحة

 :اخلامسة: دثار احلب

ه ل  إلا نام االب  فتعال إليه أّيا األب وقبِّ ، ليفع  هذا األب أو األم ك  ليلة

وأبقى األخرى  ابسبب حليتك التي داعبت وجهه فإلا فتح عينً وسيحس هو بك 

 ه بلحافه.وغطِّ  ،«حبيبي يا نعم أتيت»: فق  له، «ه  أتيت يا أيب؟ »: وقال مثاًل  مغمضةً 

خ هذا املشهد يف عقله وعندما وسيرتس  ، يف هذا املشهد سيكون االب  بني اليقظة واملنام

 ع .ع  وف  مس وف  يصحو م  الغد سيتذكر أن أباه أتاه باأل

 :السادسة: ضمة احلب

فاحلاجة إىل الضمة كاحلاجة إىل الطعام ، تبخلوا عىل أوالدكم هبذه الضمة ال

 له.  اوالْشاب واهلواء كلام أخذت  منه فستظُ  حمتاًج 

                                                           

بُت  (١)  برفق.ط ب طبة : الوالرتبيت الر 

ب ت   ب ت  / ر    عىل كتِفه: رضبه عليه رضًبا خفيًفا ليهدأ.ر 

 .طبطب عىل الصغري: رب ت عىل كتفيه، أو دق  عىل ظهره دق ا خفيًفا
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 وبسمة احلب: بلة احلب: قُ والثامنة السابعة

ه الرمحة م  سلوكنا وحينام ُتفقد هذ، تعابري الرمحةم  لالب  والبسمة إن القبلة 

ة  فأبعدنا أبناءنا عنا. كون قد مع أبنائنا فن ر  ي  ع    ع    أ بِى ُهر  ابِس  أ ب رص   أ ن  األ ق ر  ب    ح 

بُِّ  احل  س      يِّ الن بِ  ال   ،ُيق  اِحًدا ِمن ُهم   إِن  يِل » :ف ق  ب ل ُت و  ا ق  ِد م  ل  و  ًة ِم   ال  ْش   ال   ،«ع  ف ق 

 
ِ
ُسوُل اهلل  م  ال   إِن ُه م    »:  ر  ح  م  ال   ي ر  ح   )رواه البخاري ومسلم(.  «.ُير 

وبعض اآلباء  ،معهم   يتعامُ  بة م  حم ها يكسب    يامرس  هذه وسائ  احلب م  

وه  ما  !سبحان اهلل، «نح  مل نتعود عىل للك»: واألمهات إلا ُنصحوا بذلك قالوا 

 نغريه. عتدنا عليه هو قرآن منزل الا

ا أن يبنا فإلا أردن، لوسائ  هي ماء تنمو به نبتة احلب م  داخ  القلوبوهذه ا

 التغايض ع  األخطاء.  يعنيأبناءنا فلنبهم، مع العلم أن احلب ال

ؤثرة وجيدة التوصي  لرسائ  احلب م  اآلباء لفلذات املوسائ  وم  ال

ملجهوداهتم  نابتشجيعهم وتقدير، نبني يف داخلهم قواعد الثقة يف النفسأن  أكبادهم

  .وليس فقط بتقدير النتائج التي حيققوهنا، التي يبذلوهنا

فمثال بدال م  أن نعاتب ، علم أوالدنا التفكري اإلجيايب بأن تكون إجيابينين كام

ن أ –حينها  –يمك   ةوغري مهندم متسخةبناءنا ألهنم عادوا م  املدرسة ومالبسهم أ
ولك  بعد للك ال جتع  ، اليوم ل ِعبا يف اليبدو أنك قضيت وقتنا ممتع: »منقول هل

 .«مالبسك تص  إ ىل هذه الدرجة م  االتساخ

 فمثال نقيم مأدبة غداء خاصة ألن ابننا، حتفال بإنجازات اليومنحاول االو

منه سلوك جيد يف األمانة  ر  بننا اآلخر بد  اأو ألن ، حص  عىل درجة جيدة يف االمتحان

وجيب أال نفع  ، منهم أننا مهتمون هبم وبأحداث حياهتمحتى يشعر ك  واحد ، أو الب

ن أجيب  –عندها  –حتى لو كان اآلخر ال يمر بأحداث خاصة ، للك مع واحد فقط

 نبحث يف حياته ع  يش
 
وجيب أال ، مميز وبالتأكيد سوف نجد أمياء تستحق التقدير ء

نا فيتنافسوا ئبني أبناالغرية  حتى ال نثريا ننِس أن ما نفعله جيب أن يكون ميئا رمزيً 

 .بينهم العداوة بدال م  أن يتحابوا  وبالتايل نثري، علينا
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مع أطفالنا يف  نندمجأن ؤثرة وجيدة التوصي  لرسائ  احلب املوسائ  وم  ال

هنم  يف معرفة جدول أبنائنا  الا يًض أ .أو التسابق يف اجلري أو تقالف الكرة ل ِعبال

مالا : تى ال نسأهلم عندما يعودون م  املدرسةح، همئسيهم وأصدقاالدرايس ومدر  

ومالا أخذتم اليوم يف حصة ، مالا فعلت مع زميلك فالن: ولك  نسأل، فعلتم اليوم

 .لتفاصي  حياته وأنك مهتم به الرياضيات؟ فيشعر أنك متابعٌ 

ون لفال نكلمهم ونح  منشغ، وعندما يطلب منا أحد أبناءنا أن يتحدث معنا 

عينيه وهو حيدثنا ولنعلم أن  ننظر يفن أو، هم ك  تركيزناينعط يف يشء آخر ولك 

باء داع جديد مضاف لرصيد اآلانتباهنا الفوري الواضح للطف  حني يتحدث يعتب إي

 .بنك" احلب لدّيميف "

فرتمجة بعض مشاعرنا الكبرية ناحية أبنائنا بطريقة سهلة كأن نكتب هلم يف  

أو ، عها بجانبهم عىل الرسير وهم نائمونونض، ورقة صغرية كلمة حب أو تشجيع

رهم باحلنان واحلب حتى ونح  غري شعِ فذلك يُ ، وضعها يف حقائبهم املدرسية

 .موجودي  معهم

فنسيان ك  أخطاء املايض يف طلعة ممس ك  يوم جديد حتم  فرصة جديدة 

 كتشاف مواهبهم.ايمك  أن تدعم احلب جتاه األبناء أكثر م  لي قب  وتساعد عىل 

ستخدام عبارات وكلامت معبة ع  احلب او حتضان األبناء وتقبيلهماكام أن 

فمهام كثر للك فإهنم حيتاجونه صغارا ، والود تعم  عم  الفراء الكثيف يف فص  الشتاء

 .أو حتى متزوجني ولديك منهم أحفاد، كانوا أو بالغني

لذلك و، تذكر أن حب الوالدي  لألبناء غري مْشوط بأي رشطأن نوينبغي 

أنا أحبك ألنك » :فال نقول، علينا أال نربط لفظيا بني حب األبناء وتوجيهنا هلم

ل  أحبك إلا فعلت » :وأيضا ال نقول ،«حصلت عىل الدرجة النهائية يف االمتحان

إننا بذلك نزعزع أماهنم النفِس الذي يستمدونه م  خالل معورهم بمحبتنا هلم ، «كذا

نا الطريق إىل الثمرات الرائعة للحب غري املْشوط وهي ونكون قد أخطأ، وتقديرنا هلم

 .الطاعة وااللتزام والتضحية
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برأيه  وللك بأن هتتم، عب البنك ع  حبك له بطريقة عمليةوينبغي أن ت

ه بأنه فرد مهم يف األرسة وحمرتم رشعِ مشاعره وتُ  ، وأن تقدره يف بعض األموروتستشري

ياته وميوله رونوأنكم مجيعا تفهمونه وتقد  ، فيها ياه وإنجازاته وهوا وم  للك ، مزا

، ما أخطأ فيها بسبب نقص خباتهإلا التعبري أيضا أن تعفو ع  هفواته وأخطائه؛ خاصة 

  .إن أخطأنا معه أو قسونا عليه لهوأن نعتذر 
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 :إليحاء اإليجابي وسيلة للتربيةارابع عشر: 

 : لإلحياءات مصدران

م اإلنسان عىل أمر جيد م  نفسه دِ ق  فعندما يُ  ،أي م  النفس: داخيل مصدرٌ  -١

ولو . «أو ال يمك  حتقيقه ،أو طوي  ،هذا األمر صعب»: ترددا أو بعض العبارات مث 

 .هأمرُ  رس   ي  ت  ل   ه عىل اهلل وأحس  الظ  ب ءتوك  املر

أو أنا ، أو أنا ضعيف ،أنا فام » :وم  األمثلة عىل هذا األمر كأن يقول يف نفسه

أو أنا ال أستطيع ترك  .أو أنا ال أحفظ ا.ال أستطيع أن أقف يف الناس خطيبً  و أناأ ،جبان

ويريد أن ، فكيف بإنسان يكرر مث  هذه العبارات بينه وبني نفسه «.املعصية الفالنية

 .يتخلص م  تلك الصفات أو يكتسب صفات جديدة أو يرتقي ويطور م  نفسه

مواجهة بعض األمور يكون م   أيضا فإن كثريا م  اخلوف الذي نجده عند

ن إإل ، حقيقي %١٠و  م  اخلوف ومهيٌّ  %9٠ن بعض األبحاث تذكر أن إالعق  إل 

والدلي  عىل للك أنه كم عرضت علينا م  أمور وجلسنا نفكر فيها  .ل األمورالعق  ّيوِّ 

 .كثريا ثم بعد انتهائها نرى أهنا مل تستحق للك التفكري الكثري

هذا العم   »: طني مث مما يسمعه مم  حوله م  املثبِّ  أي: خارجي مصدرٌ  -٢

أو أنت ل  تكون طالب علم فضال ع   .أو أنت ال تستطيع أن تعم  هذا العم ، فام 

  «.عامل

    قد وهبنا وم    وأن اهلل، أوال ثم الثقة بأنفسنا ولذا فإن علينا الثقة باهلل 

ان أن يعرف نفسه ويعم  يف املجال الذي وك  ما عىل اإلنس .جليلة وعظيمة م  ع  علينا بنِ 

وأن ، وأن ال يلتفت لكالم املثبطني واملحبطني م  لوي اهلمم املتدنية ،له سخره اهلل 

نونه إلا أصاب وينصحونه إن ييصاحب املتفائلني م  لوي اخلري والفض . الذي  يع

 .أخطأ
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 :اإلحياء السلبي ّيدم الشخصية

ولك  ه  فكرنا ، م  متعددةاطب أبناءنا بجُ ونخ، نتلفظ بعبارات كثريةونح  

وكيف سيتعاملون مع إحياءاتنا هلم  ع هذه الكلامت عىل نفوسهم؟كيف يكون وق   ايومً 

 : للشخصية ومها ايكون اإلحياء السلبي فيهام هادمً  هناك حالتان ؟بكلامتنا

أو أحس  ولد يف العامل(  ر املريب استخدام عبارة )أنتعندما يكر   :الغرور -أ

! سنرى هذا !  هو أفض  منك يف هذا الكون(أو )ال يوجد م  ، (عبارة )أنت األمج 

  .بأفضليته عىل هذا العامل امقتنعً ا، مغرورً  ااالب  مع األيام يصبح مخًص 

 :الضعف والفش  -ب

  !؟ملالا ال تذهب إىل املدرسة: األم

  !!ال أستطيع احلركة ،أنا مريض: االب 

  .أنا مريض. كم .. آه.آه: االب 

  .ضعيف ومريض فأنت دائاًم  ،يا بني ،نعم: األم

  ؟ملالا ال تذاكر: األم

  .أنا مريض: االب 

يف إحساس  اسببً ، وهكذا أصبحت هذه األم بإحيائها البنها بالضعف واملرض

فيتحول هذا الطف  ، الطف  الدائم باملرض وهتربه م  املذاكرة أو الذهاب إىل املدرسة

  !!إىل مخص فام  بعد يوم ايومً 

 :اإلحياء وحياتنا اليومية

لننظر إىل هذا املثال ونقارن بني ف، وحتى نشعر بأمهية اإلحياء يف حياتنا اليومية

 : أثر عبارة ك  أم عىل نفسية ابنها بعدما سقط

  .الطف  يسقط ويؤمله هذا السقوط

  !!! أنت بط !مل حيدث يشء انظر، يا ماطر ، ُقمم يا بنيقُ : األم

  .أضع لك لصقة دواء ،! تعال!يا مسكني ،ياه: ألما
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 ة:أمهية اإلحياء يف حياتنا اليومي

وتعدي  السلوك م  خالل ، يمك  غرس املعاين الفاضلة واألخالق النبيلة -١

  .اإلحياء املنضبط

ع اإلحياء االب  عىل االتصاف بصفات الشجاعة والبطولة التي يوحى يشج   -٢

  !!ههبا والده عىل أهنا صفات

  .وتثبت الصفات اجليدة، باإلحياء تتقوى الصفات الضعيفة -٣

وتربط هذه ، عندما تؤلف األم القصص يف السنوات األوىل م  عمر الطف  -4

وتنتقد باألسلوب غري املبارش وباستخدام مخصية احليوانات ، القصص بأحداث اليوم

م  : يسارع يف سؤال أمهب  جتده ، م  خالل القصة املغزىسيص  إليه ، ترصفات ابنها

 !؟! ه  هو أناهذا الشخص؟
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 الجلسة األسرية: خامس عشر: 

فاألب منشغ  يف دنياه وهلوه إن كان م  ، وهذه مهمة جًدا ق   م   يطبقها

أما الدعاة وطلبة العلم فقلي  م   يطبِّقها النشغاهلم يف الدعوة ، أصحاب اللهو

 ق. ولك  ألهلك عليك ح، وهذا خري، والتعليم

ر فام أق  أن تكون ينبغي ف ختصيص جلسة يومية إن أمك  للك وإن تعذ 

فليست جلسة ، جلستني أو ثالث جلسات أسبوعية تأخذ طابع البساطة وعدم التكلف

وإنام جلسة ودٍّ وحمادثة وهلا أثرها الرتبوي إلا أحس  املريب التعام  ، درس أو حمارضة

والتعبري عام يف النفس وعام ماهدوا يف يومهم م  معها وأفسح املجال لألبناء يف الكالم 

ذا يستطيع املريب اللبيب أن يفهم نفسيات أبنائه ومواهبهم هفب، أحداث ووقائع

ولألب فيها مداخالته وقصصه ، وأفكارهم ويصحح اخلطأ ويعزز السلوك احلس 

ة.   اهلادفة وكلامته النريِّ

ة كتاب سه  ممتع مفيد أو سامع ه يف قراءوقت اجللسة ال كل     بعُض غِ وإن استُ 

وإال فاجللسة يف حد لاهتا مفيدة؛ ألهنا ، عىل نور فهذا نورٌ ، رشيط حمبب للنفوس مما يفيد

 جلسة تربوية غري مبارشة يف أسلوب جلسة مرح ومسامرة.

ويؤكد نفع هذه اجللسات ما ترويه إحدى األخوات ع  طفلها الذي يدرس يف 

قول: عاد ابني م  املدرسة، وقال يل لقد حرض اليوم إىل الصف الثاين االبتدائي حيث ت

مدرستنا فضيلة الشيخ حممد اب  عثيمني ورغبت أن أطرح عليه سؤااًل، لكني مل أمتك  

م  للك ألنه خرج م  املدرسة قب  أن أص  إليه، فاملا تتوقعون أن يكون سؤال هذا 

كنت سأسأله ه  »هلا:  الطف ؟ سألته أمه ما الذي تريد أن تسأل عنه الشيخ؟ قال

ع درجة وحمو حتسب للمرأة خطاها م  مكان وضوئها الذي تتوضأ فيه إىل مصالها برف  

ت األم أنه كان هلا حديث حول هذا املوضوع مع هذا فتذكر   ،«سيئة مث  الرجال أم ال؟

 . زالت عالقة يف له  الطف  الطف  قب  ما يقارب مهري  م  هذه احلادثة لكنها ال
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 شغل وقت الفراغ: و الطاقة التربية بتفريغ شر:سادس ع

التي يقوم هبا  الفراغ مفسدة للنفس وسبٌب يف التعود عىل العاداِت الضارةإن 

غ  الوقت فقطو .اإلنسان مل ء هذا الفراغ  ولكنه فراغ، الفراغ يف هذا العرص ليس فرا

م  صفات و، ىوهذه هي املشكلة الكب، فراغ القيم واملبادئ، النفس والقلب والروح

وحترص ، توجد هبا هذه املشكلة؛ ألهنا تعلم مسئوليتهاالصاحلة أهنا ال  األرسة املسلمة

 .أننا سنُحاسب عليه يوم القيامةتعلم استغالل الوقت فيام ُيفيد و عىل حس ِ 

ق بال م  أن ُتنف   بداًل  بأول يف عم   إجيايب بن اء يمك  تفريغ طاقة األوالد أواًل ف 

ثمرة  نافعة  لنفسها  ق يف التخريب؛ وبذلك تتحول الطاقة واحلركة إىلُتنف  غاية  أو 

وطاقة ، األعامل املنزلية وبعض املباحةق يف الرياضة نف  الطاقة البدنية تُ : فمثاًل  .ولغريها

ه ، والوالدي  واملسلمنيورسوله  احلب تنفق وتفرغ يف حبِّ اهلل  وطاقة الُكر 

األعامل الفنية  والطاقة الفنية ُتنفق يف، أعداء اإلسالمْش وُتنفق يف كره الشيطان وال

، كرسم غري لوات األرواح كاملناظر الطبيعية م  السامء واألرض النافعة املباحة

لدي  أن حُيسنا تفريغ طاقات واألمجار وغريها،  .أبناءهم فيام هو مفيد وهكذا عىل الوا

لدان حرصيفل  ه )برنامج يومي( م كل أوالدمهاعىل مغ  وقت فراغ  الوا

ولك  نشغله بأمياء ، ليس معنى للك استنفاد املخلوق واستهالكه، اليقظِة إىل املنام

، وعم  منتج، وراحة يف الظهرية، وقراءة القرآن معقولة مناسبة للطف  مث  العبادة

 .أو دروس إسالمية، أو نزهة مجيلة، رحم وتزاور وصلة، وسمر بريء، وهواية مباحة

، ترغبه فإن النفس حني مُتنع م  يشء، لة م  أنجح الوسائ وهذه وسي 

هلذه الرغبة لاهتا أو  فالوسيلة الصحيحة مل ء فراغ هذه الرغبة هي إجياد نشاط جديد

 .لرغبة  سواها

مغ  وقت فراغ األبناء بام يفيدهم ويشغلهم عام يرضهم وللك بإجياد فينبغي  

وكذلك أرشطة مما يفيد ، مستوياهتم مكتبة حتتوي عىل كتب مفيدة لألبناء وتراعي

وحتبب إليهم القراءة فهي خري ما ، ويشجع األبناء عىل االستفادة م  هذه املكتبة

يقضون فيها أوقاهتم وكذلك توفري بعض األلعاب املسلية واملفيدة والتي ال حمظور 
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ائ  فيها؛ ألن األب الناصح ألبنائه قد منع عنهم وسائ  الفساد فالبد أن يوجد البد

ره.، املفيدة  وإن أمك  إجياد ملعب يف املنزل فهذا سيشغلهم ع  الشارع وأرضا

ء اسرتاحة : وم  املقرتحات يف هذا لو اجتمع أه  احلي وتعاونوا عىل رشا

ويتناوب اآلباء أو ، بعض األنشطة املفيدة ةزاولمو، توضع فيها األلعاب املسلية املباحة

قبة أطفاهلم يف  فهذا له أثره يف تربية األبناء  ،تلك االسرتاحةاإلخوان الكبار مرا

 وحفظهم ع  الشوارع وقرناء السوء.

ذ أبنائك معك يف كثري م  أعاملك وزياراتك فهذا فيه إن أمكنك أّيا األب أخ  

وجتد الفرصة يف إسامعهم بعض األرشطة يف ، إمغاهلم ع  الشارع: فوائد هلم منها

م  ق عليه بام عل  أو يرون منظًرا يف الشارع فتُ ، سلوكهمالسيارة أو احلديث معهم فيام يقوِّ

يصحح تصوراهتم ب  م  املمك  تسميع ما حفظوه م  القرآن يف املدرسة وحلقة 

 التحفيظ وأنت يف السيارة ونحو للك م  الفوائد.

اآلباء ّيتمون بأبنائهم أثناء الدراسة وتزداد األمهية أثناء م  كثري ولألسف 

، نجح الولد واحلمد هلل» :ولسان حاهلم ،جاءت اإلجازة أمهلوا ولك  إلا ، االختبار

ًغا كبرًيا ال جيد م  يوجهه وال م  يستثمر وقته فيام  فيعيش، «فليستمتع بإجازته االب  فرا

فقضاه يف الشوارع أو االسرتاحات أو املقاهي ونحو للك وتلقفه قرناء السوء ، ينفعه

فلهذا ، مل يك  يعرف م  وسائ  الْش والفساد فعلموه ودربوه خالل هذه اإلجازة عىل ما

ولذا البد م  االهتامم  .أصبحت اإلجازة موساًم م  مواسم انحراف كثري م  الشباب

باإلجازة أكثر م  أيام الدراسة ألن االب  أثناء الدراسة مشغول هبا وأثناء اإلجازة يشعر 

ينفعه فهو مغبون تعود عليه اإلجازة  فإلا مل ّيتم به ويوجه هذا الفراغ إىل ما، بالفراغ الكبري

 .باخلسارة
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 الرسالة: عشر:  سابع

فاجلأ ، ي للك ميًئادِ ر عىل االب  يف الوعظ أو املحاورة واملناقشة فال جُي كثِ قد تُ 

ها عبارات احلب والنصح ن  مِّ فاكتب له رسالة ض  ، إىل أسلوب آخر وهو الرسالة

 ه به.ظ  ثم اكتب ما تريد وع  ، واإلمفاق والرمحة

وقد يتطلب األمر أن تستفيد م  أحد طلبة العلم يف صياغتها لك. واختمها 

ها له م  ثم سلِّ ، ع عليها أحدلِ ط  بالدعاء ثم اجعلها يف ظرف مغلق والكر له أنه مل يُ 

فإنه سيقرأها م  باب حب ، وانرصف ليقرأها عىل مه  يف الوقت الذي يفرغ فيه

وهذا أسلوب ، ار املبارش الذي قد يعاند فيه ويكابراالطالع وسيتأملها بعيًدا ع  احلو

 . َمرب ومفيد بإلن اهلل
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 االستعانة بإمام المسجد أو بأحد طلبة العلم: عشر:  ثامن

وعىل هذا ، ليقوم بنصح االب  إلا مل جُت ِد نصائح األب دون أن يشعر الولد بذلك

ج  السلف  ر   ظ  ري والصالح وع  يف الطلب م  أه  اخل -رمحهم اهلل  -األسلوب د 

أن امرأة جاءت إىل »: يف ترمجة سفيان الثوري « احللية»لكر أبو نعيم يف ، أبنائهم

نعم جيئي »: فقال «ظه؟عِ أجيئك به ت  ، يا أبا عبد اهلل»: سفيان فشكت عقوق ابنها وقالت

ة بعدما ماء اهلل، فجاءت به فوعظه سفيان بام ماء اهلل، «به  فانرصف الفتى فعادت املرأ

 .(١)«جزاك اهلل خرًيا يا أبا عبد اهلل»: فقالت

 

                                                           

 .(66 -7/65)نعيم األصبهاين  يب،  ألحلية األولياء وطبقات األصفياءاألولياء حلية ( ١)
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 التعامل  مع األبناء فن

أوالدنا أمانة عظيمة يف أيدينا، إذا تواصلنا معهم بطريقة سليمة كسبناهم، 

وإن من أبرز  وإال فاخلسارة فادحة.ونجحوا يف حياهتم الدنيا وحني يلقون رهبم، 

وسائل تربيتهم تعلم مهارات االتصال الفعال، بلغاته اللفظية واجلسدية والتعبريية. 

، وب  ا باهر  ذلك نجاح  لنقطف   رث يتتعاىل: يقول فيه اهلل ا. حتى يأيت يوم  ا وفي  ر  ا
 ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث

 مة أيرية دائمة. دنيا وأرر  بذذن اهلل تعاىل.ُل  (.٢١الطور: )

معاملة األبناء فن يستعيص عىل كثري من اآلباء واألمهات يف فرتة من فرتات و

 ثريا ما يتساءل اآلباء عن أجد  السبل للتعامل مع أبنائهم. الياة. وك

والقيقة أن إحساس الولد بنفسه يأيت من رالل معاملتك له، فذن أنت أشعرته 

ن عن نفسه فكرة أنه إنسان طيب ته بمحبتك، فذنه سيكو  ، وأحسس  «ولد طيب»أنه 

ولد غري »عه، تشعره أنه مكرم، وأنه ذو شأن يف هذه الياة. أما إذا كنت قليل الصرب م

ن فكرة سلبية ا باللوم والتوبيخ، فذنه سينشأ عىل ذلك، ويكو  ، وتنهال عليه دوم  «طيب

 عن نفسه، وينتهي األمر إما بالكآبة واإلحباط، أو بالتمرد والعصيان. 

ليست وراثة، وإنام هي علم مكتسب، وهنج ينبغي تعلمه و فن  الرتبية إن 

ام يف عرص تعقدت مسالكه، وكثرت موارد التأثري فيه عىل أوالدنا؛ ، وال سي(١)مهس  ر  وت  

حتى مل نعد وحدنا الذين نقوم برتبيتهم، وتنشئتهم، بل يشاركنا اإلعالم بكل صنوفه، 

 والشارع واملدرسة، وجمموعة القرناء.

                                                           

م ُرطا فالن: حاكاه وفعل مثل فعله (١)  .ترسَّ
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أن شكو  اآلباء من األوالد أصبحت غالبة،  جتدُ ومن رالل تتبع الواقع، 

تدل عىل انفصام حقيقي بني اجليلني، أد  إىل فشل متعدد الوجوه؛  -يف جمملها  -وهي 

 يف مواجهة الياة، أو يف التحصيل الدرايس، أو يف العالقات االجتامعية.

السبب األكرب يف ذلك يعود إىل فشل التواصل بني اآلباء واألوالد؛ يكون  وقد

من با  التسلط إنه  ،ر  الوار من طر  واحد دون جتاو  الطر  اآلررفبعضهم ُي 

ر   ،يتكلم أمامهم وليس معهم ا لغيا  عنرص التبادل يف وهو يف القيقة ليس حوا

 التحاور.

ولذلك فذننا ال يمكن أن نعود باللوم إىل األوالد؛ فهم يف مدارج الصبا، 

وسالمل املراهقة، ويف مراحل التعلم، ولكن لنا أن نقول: إن اآلباء واألمهات هم الذين 

 ا. وتدريب  تحملوا هذه املسؤولية كاملة، ويستعدوا هلا تعلام  يب أن ي

إن األساليب التي كانت متبعة يف اجليل السابق، ال يمكن أن تستنسخ 

بمجموعها، وبكل أبعادها؛ ألهنا كانت يف زمن ومؤثرات وثقافة ختتلف عام نحن فيه 

 علمية، وال صحيحة. أو بعضها قد ال تكوناآلن، فضال عن أهنا 

ا، واجلواذ  ا واسع  نشء اليوم يعيش طفرة نفسية، وطفرة ثقافية، وانفتاح  إن 

التي حتيط به من كل جانب أرطر من أن نستهني هبا، ونحن نقوم بأصعب مهمة يف 

 الوجود البرش ؛ إهنا )الرتبية(.

يف معظم  ا يف العقود املتأررةلقد كانت الرتبية السلبية هي األكثر انتشار  

ية واإلسالمية، بينام تؤكد النصوص الرشعية، والرتبية الديثة عىل أهنا جمتمعاتنا العرب

، وأسلم عاقبة.تعطي نتائج سلبية، وأن الرتبية اإليابية أبقى أثر    ا

ومن أبرز الوسائل السلبية؛ الرض ، والسبا ، واللوم. وكل منها وسيلة 

ه إيايب، ما عدا سهلة االستخدام، سيئة األثر، مهام أعطت من أثر يريع، يظهر أن

 .االرض  غري املربح، برشوط كثرية، تكاد جتعله ممنوع  
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ة  أما يف الرض   ائ ش  ن  ع  :   فع   »ق ال ت 
 
ُسوُل اهلل ا َض     ر  ي ئ ا ق ط   م  ش 

ن ُه ش    ا ن يل  م  م  ، و 
 
ب يل  اهلل  س 

د  يف  ا، إ الَّ أ ن  ُي اه  م 
اد  ال  ر  ، و  ة  أ  ر  ال  ام  ، و 

ه  ن  ب ي د 
م  م 
ي ن ت ق  ، ف  ء  ق ط 

لَّ  ج  زَّ و   ع 
 
َّ
 

م  ّلِل
ي ن ت ق  ، ف 

 
م  اهلل ار  ن  َم  

ء  م  ك  ش   ، إ الَّ أ ن  ُين ت ه 
ب ه  اح   )رواه مسلم(.  «ص 

ن ُه( أ  أصيب بأذ  من قول أو فعل ، ) .)ن يل  م 
 
م  اهلل ار  ن  َم  

ء  م  ك  ش   إ الَّ أ ن  ُين ت ه 

 
 
َّ
 

م  ّلِل
ي ن ت ق  ( معناه لكن إذا انتهكت حرمة اهلل انترص هلل تعاىل وانتقم ممن ف  لَّ ج  زَّ و   ع 

 .ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعاىل هو ارتكا  ما حرمه

ان  »: وأما يف السبا  فقد قال  ال  الطَّعَّ ، و 
ان  ي س  ب اللَّعَّ ن  ل 

م  ُؤ  ال   ،إ نَّ امل  و 

ش   اح  ف    ،ال 
 
ب ذ  ء ال  ال  وأما يف اللوم وصححه األلباين(.   ،مام أمحد يف املُسن د)رواه اإل «و 

:   فعن أ ن س   ُت النَّب يَّ »ق ال  م  د  ؟  ر  ن ع ت    ص 
ال : مل  ، و  : ُأ ٍّ ، ف ام  ق ال  ِل  ني 

ن  رش   س  ع 

ت   ن ع  ال : أ الَّ ص   )رواه البخار  ومسلم(.  «و 

ر ب ن  يف -التي برئت من كل سلبية  -نر  الرتبية اإليابية و ب ى   حدي  ُعم  أ 

ة   ل م  ا يف  » :ل  اق   س    ُكن ُت ُغال م 
 
 اّلِلَّ

ُسول  ر  ر  ج  د   ح  ان ت  ي  ك   ت ط يُش يف    و 

ة   ف  ح  ال  ِل   ،الصَّ   ف ق 
 
ُسوُل اّلِلَّ َّا ي ل يك  »: ر 

ُكل  مم  ك  و 
ين  ُكل  ب ي م  م  اهلل ، و  ف ام   «.ي ا ُغال ُم س 

م   ع 
ال ت  ت ل ك  ط  دُ ز  ى ب ع 

ت ي))رواه البخار  ومسلم(.  .«ت  م  ع 
ال ت  )يل. صفة أك   (:ط  ف ام  ز 

دُ  ى ب ع 
ت  م  ع 
ة  ِل   (:ت ل ك  ط  اد  ار  ع  ص  ك  و 

ل  ُت ذ  م  ز   .أ : أ    ل 

 .اخلطأ السلوكي ظاهر: تطيش يد الغالم يف الصحفة 

   م بخطئه.ل  الطفل ع 

 مل يعنفه، مل يشتمه، مل يلمه. مل يرضبه ، 

  َّن يف سن ه.هه للصوا  بأسلو  إيايب مبارش يفهمه م  وج 

 .ارترص اخلطا  إىل أقىص ما يمكن من الكلامت 

 :النتيجة

 .)مل خيجل أمام اآلررين )سالمة الصحة النفسية 

  ح بسبب سلوك مل يتعلمه مسبقا )العدالة يف الرتبية(.ر  مل ُي 

  َّالغالم النصيحة )تعديل السلوك(. ل  تقب 
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  ن   ل  اق  ، )ثبات األثر( طوال حياته، ونقلها إلينابقيت له منهجا ر ب   ُعم 

ة   ل م  دُ »: أ ب ى س  ى ب ع 
ت  م  ع 
ال ت  ت ل ك  ط   . «ف ام  ز 

 .)مل يكرر اخلطأ مرة أرر  )االستقامة 

هذه هي الرتبية اإليابية، التي تركز عىل السلوك الذ  يب أن يتعلمه ويتدر  

عىل اخلطأ ذاته؛ حتى تتحول العالقة بني املريب عليه الطفل واملراهق، ال االنصبا  

د أرطاء، ورو ، وتوجس، ورجل، وانطواء، وربام إىل واملرتيب إىل عالقة تصي  

 عدوانية.

 مخس رطوات لالتصال الفعال مع األوالد؛ حتقق لنا الرتبية اإليابية: 

   عالقة تواصل بني عينيك وعيني ابنك؛ وال تلتفت بوجهك عنه؛  اربط

 ذلك يوحي بقلة اهتاممك به.فذن 

   ا؛ من رالل ملسة حنان، وتشابك أيدمعه جسدي   تواصل  ،

؛ فذن ذلك يوطد العالقة بينك وبينه،  (١)بيت عىل كتفيهواحتضان، وتر  

فذ التواصل العاطفي معه، وأجهزة االستقبال للرسائل  ويفتح نوا

 الرتبوية الصادرة من املريب.

   ب  كل يريع مُ ك بشق عىل ما يقوله ابنُ عل 
مك ملا يقوله، من ا تفه  ي  د 

ونحومها؛ مما يوحي  "هيه". و"نعمـ "رالل حركة الرأس أو الوشوشة ب

 البنك بالطمأنينة إىل استامعك واهتاممك.

   ت لكالمه.ابتسم باستمرار، وال تنظر إىل الساعة، وال تؤق 

   من  بعض ما قال بأسلوبه هو، لتقلل د  ح البنك أنك تفهمه، وأع  ض  أو

 فرص حدوث امللل منه .

                                                           

بُت  (١) ب ت   برفق.ط ب طبة : الوالرتبيت الرَّ ا ليهدأ./  ر  بَّت  عىل كتف ه: َضبه عليه َضب ا رفيف    ر 

ا.  طبطب عىل الصغري: ربَّت عىل كتفيه، أو دّق عىل ظهره دق ا رفيف 
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ن  ف مع الشبا ؛ لعلنا نجد هذه اخلطوات بكل وضوح يف تعامل النبي  ع 

 
 
ُسول  اّلِلَّ ب ل  أ نَّ ر   ب ن  ج 

اذ  :  ُمع  ق ال   و 
ه  ذ  ب ي د   إ ين  »أ ر 

 
اّلِل اُذ، و   إ ين   ي ا ُمع 

 
اّلِل ، و  ب ك 

 ألُح 

ب ك  
ال  «ألُح  اذُ ». ف ق  يك  ي ا ُمع 

نَّ يف  ال   ُأوص  ع  ك   ت د  ر  ىل  ذ ك  ن ى ع 
 ت ُقوُل اللَُّهمَّ أ ع 

ال ة  ُدُبر  ُكل  ص 

ت ك   ب اد 
ن  ع  ُحس  ك  و  ر  ُشك  ويف رواية صحيحة يف رواه أبو داود، وصححه األلباين(. . )«و 

اذ  للبخار ( األد  املفرد) ب ل   ب ن   ا: أن ُمع   وأن  »: قال للنبي  ج 
 
اّلِل ب ك   ا و 

 .«ُأح 

  جسديا؛ حني أرذ بيده. النبي تواصل معه 

  باسمه الذ  حيبه. ناداه 

  (، و)الالم(، بأنه حيبه، وأكد ذلك بـ )اليمني( و)إنّ  أرربه

 و)التكرار(.

  جاءت االستجابة يريعة جدا من الشا ؛ بأن كشف عن عاطفته

 للمريب.

 هو  أعاد اسمه حني أراد تعليمه؛ ألن أمجل ما يستمع إليه اإلنسان

 )اسمه(.

  َّبه من قلبه.علمه ما أراد من العلم، بعد أن فتح مغاليق نفسه، وقر 

   ظ أن نسبة املادة امللقنة قليلة إزاء اجلانب النفيس الذ  مأل به يالح

 إطار املوقف كله. الرسول املريب 
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 :مظاهر مجتمعية غير جيدة
 .إرراج الطفل من جمالس الرجال 

 أمام الكبار، وإسكاته أحيانا.عدم إعطاء الطفل فرصة الدي   

 .عدم استشارة املراهق؛ حتى فيام يعلم 

  إقصاء شخصيتهام متاما يف بعض البيوت، واإلنابة عنهام حتى فيام

 خيصهام.

عىل عكس  انثحتالرتبية اإليابية الديثة وأصحابه و إن وقائع سرية النبي 

واملراهق: اجلرأة عىل طرح أفكاره، ها الطفل تقنا؛ فمن األمور التي ينبغي أن يذلك متام  

ع من  ويكون هذا بمجالسة العقالء الكبار ليكرب عقله وينضج تفكريه؛ فمن اخلطأ أن يُ 

الصغري من حضور جمالس أهل اخلربة والتجربة، ويذكر أحد الدعاة املشهورين، أن 

،  كان يقف يف الصف األول للصالة، فأرجعه املؤذن بعد أن هنره، وبعد سننيطفال  

إن اإلمام لن »صالة اجلمعة، فالتفت املؤذن إىل املصلني، وقال:  ختلف إمام اجلامع عن

ل بالناس ، إن هذا املرشح من املؤذن نفسه، هو ذلك الطفل «يأيت، هيا أهيا الشا  ص 

 .االذ  هنره سابق  

هو الذ  متنى أن يكون ابنه الدث )عبد اهلل( قد  بن اخلطا  عمر إن 

ب  ، فليميا للنبي ا تعأجا  لغز   ن  ع   ب ن  ُعم  ـــع 
 
 اّلِلَّ
   ر  ــــد 

 
ُسول  اّلِلَّ :  أ نَّ ر  ق ال 

ة  » ر  ج  ر  ش  ج  ن  الشَّ
؟ال  إ نَّ م  ي 

ا ه  ُثوين  م  د  ، ح  م 
ل  ث ُل املُس  ي  م 

ه  ا، و  ُقه  ر  ُقُط و  ق ع  ، «ي س   ف و 

 ن ف يس  
ق ع  يف  و  ، و 

ة  ي 
ر  الب اد  ج  : النَّاُس يف  ش 

 
ب ُد اّلِلَّ ُة، ق ال  ع  ل  ي ي ُت »أ هنَّ ا النَّخ  ت ح  : «ف اس  اُلوا ، ف ق 

 ا؟»
ن ا هب  رب   ، أ ر 

 
ُسول  اّلِلَّ ا ر   ، «ي 

 
ُسوُل اّلِلَّ ال  ر  ل ةُ »: ف ق  ي  النَّخ 

:  ،«ه 
 
ب ُد اّلِلَّ ق ال  ع 

 ن ف يس  »
ق ع  يف  ث ُت أ يب  ب ام  و  دَّ : «ف ح  ال  ا  أل  ن  ت ُكون  »، ف ق  ذ  ن  أ ن  ي ُكون  ِل  ك 

َّ م  ِل 
ب  إ  ا أ ح  ت ه  ُقل 

ا ذ  ك   )رواه البخار  ومسلم(.   «و 

ستقبل أن يكون ذا يف املبذلك فتح املجال الفسيح أمام ابنه  إن عمر 

أال يمنعه الياء عن املشاركة، فخرج عبد اهلل عّلمُه يف جمالس الكبار، و فاعل   حضور  

 .علامء الصحابة  أحد أكرب كبار بن عمر 
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د  و ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س    النَّب ي   ع 
: ُأيت  ين ه   ق ال  ن  ي م  ع  ن ُه، و 

، ف رش     م  ح  د  ب ق 

ه ، ف ق   ار  ن  ي س  ي اُخ ع  األ ش  ، و  م  و  ُر الق  غ  : ــــُغال م  أ ص  ي اخ  »ال  ي ُه األ ش 
ط  ُن ِل  أ ن  ُأع  ، «ي ا ُغال ُم أ ت أ ذ 

 : ا »ق ال  اهُ م  اُه إ يَّ ط  ، ف أ ع 
 
ُسول  اّلِلَّ ا ر  ا ي  د  ن ك  أ ح 

يل  م  ض  ر  ب ف 
ُوث  )رواه البخار   «ُكن ُت أل 

 ومسلم(. 

فأ  مكانة أعظم من هذه املكانة للطفل يف اإلسالم، وأ  حقوق يبح  عنها 

 ولذلك ررج عبد اهلل بن عباس م عىل األشياخ؟!د  الطفل يف املجتمع املسلم، بعد أن قُ 

حرب األمة وترمجان القرآن، إهنا الطاقات التي تلقتها أيد مباركة، تأرذ هبا إىل  

  األعىل، ال األيد  التي تقمعها، وتصفعها.

بَّاس   ن  اب ن  ع  :  ع  ُضُهم  ال  ب ع  ، ف ق 
ر  ي اخ  ب د  ع  أ ش  ي م 

ُلن  ر  ُر ُيد  ان  ُعم  : ك    »ق ال 
مل 

ل   ن ا و  ع  ت ى م  ا الف  ذ  ُل ه 
ر  ث ُلُه؟ُتد  ب ن اء  م  :  .«ن ا أ  ال  ُتم  »ف ق  م 

ل  َّن  ق د  ع 
م   .«إ نَُّه مم  ات  ي و  اُهم  ذ  ع  ف د 

ُهم   ع  اين  م  ع  د  : ، و  ال  ن ي، ف ق  ُم  م  هي  رُي 
ئ ذ  إ الَّ ل  م  و  اين  ي  ع  يُتُه د 

ا ُرئ  م  ُقوُلون  يف  »و  ا ت   ِّ ُّم 
ت م  الس   نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ تَّى ر  ة ، ح  ور 

 : ُضُهم  ال  ب ع  ي ن ا»ف ق  ل  ح  ع 
ُفت  ن ا و   

ا ُنرص  ُه إ ذ  ر 
ف  ت غ  ن س  د  اّلِلَّ  و  م  ن ا أ ن  ن ح  ر 

: «ُأم  ُضُهم  ق ال  ب ع  ال  »، و 

ر   ي ئ ا»، أ و  «ن د  ُضُهم  ش  ُقل  ب ع    ي 
 .«مل 

: ال  ِل  اك  ت ُقوُل؟» ف ق  ذ  ، أ ك  بَّاس  ا اب ن  ع  : «ال  »ُقل ُت:  .«ي  ُقل ُت:  «ف ام  ت ُقوُل؟»، ق ال 

« 
 
 اّلِلَّ
ُسول  ُل ر  ُه:  ُهو  أ ج  ُ ل  ُه اّلِلَّ ل م  ،  زئ رئ ّٰ ِّ ُّأ ع  ة  كَّ ت ُح م  ف 

 : ل ك  ُة أ ج  ال م  اك  ع   . رث يت ىت متنت  زت رت يبف ذ 

ُر:  ل مُ »ق ال  ُعم  ع  ا ت  ا إ الَّ م  ن ه 
ل ُم م  ا أ ع   )رواه البخار (.  «م 

ابن  ا يتقدم القوم يف الصالة وهو طفلا حافظ  غالم  كان لمة بل إن عمرو بن س

 وصححه األلباين(.   ،)رواه أبو داود .سبع سنني أو ثامين سنني

 لام  منه؛ ألنه تأهل لذلك ع   ن  ن هو أس  م   مَّ ؤُ إن اإلسالم حني يفسح للطفل بأن ي  

دير باالحرتام وتقو ، إنام يكرس الواجز العمرية يف التعامل مع اإلنسان، وأنه ج

 والتقدير، والتواصل معه مهام كان عمره، ما دام قادرا عىل الوار.
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لنا أن نقارن بني هذا االحتفاء الذ  وصل إىل هذا الد، يف مقابل صورة أرر  

سنوات  ١0، 7متكررة يف عدد من املساجد: تقول إحد  األمهات: أوالد  أعامرهم 

يف الصف األول، لكن بعض كبار السن يذهبون إىل املسجد مع األذان للصالة 

 ر  يُ 
يا » :عوهنم للخلف دائام، فريجعون إىل البيت وهم يبكون، حتى إن أحدهم قال ِلج 

!! مع أهنم يقفون باحرتام، وال «ليت هذا الرجل الكبري الذ  يرجعنا للخلف يموت

 يشوشون عىل املصلني.

 فوائد الحوار مع األوالد: 

 ئد كثرية جدا؛ منها: الوار مع األوالد له فوا 

  ا، ، طلق اللسان، فصيح  (١) ان  ق  يتعلم اللغة برسعة، ويكون ل  أن الطفل

 يتمتع بجرأة وشجاعة أدبية.

  يكتسب منهج التفكري املنطقي، ويساعده عىل ترتيب أفكاره، والتعبري

 عة البدهية.به عىل يُر عن آرائه؛ كام يدر  

   م مرادهم، ويتعلم مهارات ه  يدربه عىل اإلصغاء اجليد لآلررين، وف

 االتصال والوار بطريقة عملية تدريبية.

  ُا ي شخصيته ويصقلها؛ حي  إن الولد كلام كان غنيا بذاته، مقتنع  مّ ن  ي

 يف نفسه. ، وثقة  ا وعطاء  بمهاراته وقدراته، كان أكثر إبداع  

   جتربته، وحيرك تفكريه وعقله.ر  ث    ذاكرته، ويُ و  يق   

   م  ا من يرحيه نفسي ا الرص النفيس الذ  يعاين منه بسبب صمته احرتا

لديه، والذ  قد يؤد  إىل الوسواس القهر ، أو االنفصام.  لوا

 .عات الدارلية، واملشاعر العدائية  خيفف الوار من الرصا

   لدين لتنكشف نف  االولد أمامهام، فيجيد ُس يتيح الفرصة أمام الوا

 التعامل معه.

                                                           

ن  ل  الّلق ُن: يريع الفهم. ُيقاُل:  (١)
ن  املعنى/ ل   ق 

ا ق  مه يريع  : فه   .الدرس 



  د
  

272 

 لقدرة عىل بناء العالقات االجتامعيةيكرس حاجز اخلو  واخلجل، وا. 

  ّي عالقة ودودة بني األوالد واآلباء.ينم 

 القدرة عىل حل املشكالت اخلاصة به.االبن  يمنح 

 .يتحرر من بعض العادات والتقاليد السيئة 

 وكل حوار يؤد  إىل واحدة من نتائج ثالث: 

   لد أناني  ك لشخصية ابنه.ا برأيه، غري مدرد  عت  ا مُ اخلال ؛ حني يكون الوا

   لد متسلط ا التحاش واالنسحا ، وربام اهلرو ؛ حينام يكون الوا

 عنيفا.

   ا، يعرت  بحق ا، رلوق  التقار  واالنسجام؛ حني يكون الوالد َمبوب

 ولده يف إبداء الرأ  والتعبري عن مشاعره وآرائه بحرية وأد .

 ال.وهكذا فكل نتيجة ستكون وليدة األسلو  الذ  قام عليه االتص
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إىل نفسه، والتأثري  وصولإىل مداراة ومدارل؛ لل -ل عام بشك -حيتاج اإلنسان 

وفيام ييل عدد من وسائل التهيئة النفسية ملحاورة  فيها، وهو هد  التواصل أصال.

 الولد: 

 أوال: النداء الرقيق: 

 .لد: يا بني  بذضافته إىل الوا

  محيم: يا حبيبي. تعال معي لنتناول الغداء.بنداء عاطفي 

 .بالتكنية: يا أبا فالن 

  ُيا َممد. وليس: )كربَّ  باسمه م :  ( مثال.يا محادةا ال مصغرا

ثم يبدأ الدي  بذظهار مشاعر ودية؛ فذن إظهار الب والتعاطف يساعد الولد 

لد كلامت دالة عىل ذلك يف بدأن يستخدم عىل نموه النفيس؛ ويمكن  ء حديثه، الوا

 ويظهر بشاشة رالل اللقاء به، وأن يأرذ بيده أو يضعها يدك عىل كتفه.

بمشاعرنا القيقية املتعاطفة، حينئذ تنفذ مبارشة إىل قلب  تلطةعندما تكون الكلامت خمف

لد أن الكلامت واإليامءات التي تدل عىل الكراهية تؤد  إىل  .الولد وليعلم الوا

 لد  الولد.اضطرا  نفيس وضمور الشخصية 

 ثانيا: أسلو  االسرتراء البدين والنفيس: 

 حينام يكون الولد يف حالة شد عصبي أو جسد ، فيمكن أن يفعل التاِل: 

  حيرتم مشاعره ويبد  قبوهلا. )من حقك أن تغضب من أستاذك ألنه

 َضبك أمام زمالئك(.

   ع للولد أنك تنصت ملا يقوله لك )هيه. قل. أكمل، أوه. ام. ( م ر  أظه

 هز الرأس، وانبهار العينني.

   بعض ما يقوله لك بصياغة سليمة وعاطفة جياشة )أمام  ر  كر

 . (الطال ؟ أوه
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   مشاعره، وانتظر تصحيح الولد لك: هنا سريتاح جدا؛ ألنه أحس  م  س

ها أيضا، وأصبح جاهزا آلرر اجلولة، ت  مشاعره، وصدق   بأنك فهمت  

الكامن يف نفسه، أو  وهي: حل مشكلته بنفسه والترصيح بالل

 االستامع إىل التوجيه.

    عندما ف لرأيه فيها. ع  له النصائح واملقرتحات، واستم   م  معه وقد   جتاو

 س  نعرت  بمشاعر الولد نُ 
  له ردمة عظيمة. إننا نضعه أمام واقعه د 

ا أمام ذلك الواقع يستجمع قوته ليبدأ يكون واضح  عندما الداريل، و

 الكفاح.

 لو  اإليامين: ثالثا: األس

، عنه، والوصية بتقو  اهلل  بحي  نمزج تواصلنا معه، بطلب رضا اهلل 

. ويف وصية ونشد الولد للمراقبة الذاتية لربه تعاىل، التي جتعله دائم التطلع إىل ربه 

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئلقامن لولده: 
الولد بشأن  لَّ الصالح إذا أر   وكان بعض سلفنا(.١٦لقامن: ) حص مس خس حس مخجس جخ

 .«إن اهلل يراك»رشعي قال له: 

 ا: األسلو  اإليايب: رابع  

 %80إذا كانت الدراسات النفسية تؤكد بأن اإلنسان يتم بناء شخصيته بنسبة 

، فذنه %90رالل السنوات السبع األوىل، ويمدها أصحا  الربجمة العصبية اللغوية إىل 

 سنة؛ حي  تكتمل الربجمة اإلنسانية. ١8ى يصل إىل حت %١0أو  ٢0مل يبق سو  

رسالة سلبية،  ١50000إىل  50000رالل الفرتة األوىل يتلقى معظم أطفال اليوم من 

 رسالة إيابية، عىل وجه التقريب، والتفاوت بني الناس. ٦00 - 400يف مقابل 

 وبعد ذلك نسأل عن االنحرا ، واجلنوح، والتخلف الدرايس، والعقوق!!

إن مما اتفق عليه النفسيون أن اإلنسان ينطبع بالصفات التي تلصق به، فذذا 

باملشاغب،     ود  ف، وإذا نُ بالغبي ختلّ     ود  بالعنيد أثبت ذلك بالعناد، وإذا نُ     ود  نُ 

عيدوها ون األلفاظ؛ ليُ ب املرب  ل  ق  فلامذا ال ي   استشاط ليثبت جدارته هبذا اللقب البطوِل.
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 ؤ  نت إنسان طيب، رلوق، مطيع، َمب إلروانك، تُ أ: )إىل طبيعتها
ر أصدقاءك، حتب ث 

 لالبن أن حيمل هذه الصفات ، وغريها من الصفات التي توحي فعال  (القراءة واملذاكرة

 فيبدأ يف التغيري نحو األفضل.
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 مهارات التواصل الناجح مع الولد: 

يف جلسة نفسية  أن يعالج استطاع فيه الرسول املريب  ،عظيم   حدي    ها هنا

مشكلة جنسية عميقة لشا  مندفع؛ وصل به األمر إىل أن ياهر برغبته  -واحدة فقط 

 .رسول األمة بل أمام  يف الزنا أمام مجع من الصحابة 

ة   ام  ن  أ يب  ُأم  ا أ ت ى النَّب يَّ  ع  اب  ت ى ش  : إ نَّ ف  :  ق ال  ال  ، »ف ق 
 
ُسول  اهلل ا ر  ي 

ن  ِل  ب ا ذ  ن اائ  ق اُلوا: «لز  ُروُه و  ج   ف ز 
ي ه  ل  ُم ع  و  ق  ب ل  ال  أ ق  ه  »، ف  . م  ه  : «م  ال  ُنه  ». ف ق  ن ُه  ،«اد  ن ا م  ف د 

 : ، ق ال  ل س  يب ا. ف ج  ؟»ق ر  ك  ُم 
ب ُه أل 
: «أ حُت  ك  ».ق ال  اء  د 

ن ي اهلُل ف  ل  ع  ، ج 
 
اّلِل  . «ال  و 

 : ُمَّ »ق ال 
ب ون ُه أل 

ال  النَّاُس حُي  اهت  م  و   . «ه 

 : ؟»ق ال  ن ت ك  ب 
ب ُه ال 
 . «أ ف ُتح 

 : ك  »ق ال  اء  د 
ن ي اهلُل ف  ل  ع  ، ج 

 
ُسول  اهلل ا ر  ، ي 

 
اّلِل  . «ال  و 

 : ب ن اهت  م  »ق ال 
ب ون ُه ل 

ال  النَّاُس حُي   .«و 

 : ؟»ق ال  ت ك  ُر  ب ُه أل 
ـ«أ ف ُتح  : . ق  ن ي اهلُل ف ــال  و  »ال  ل  ع  ، ج 

 
اء  اّلِل  . «ك  د 

: ق   اهت  م  »ال  و   ر 
ب ون ُه أل 

ال  النَـّاُس حُي   . «و 

 : ؟»ق ال  ت ك  مَّ ع 
ب ُه ل 

 . «أ ف ُتح 

 : ك  »ق ال  اء  د 
ن ي اهلُل ف  ل  ع  ، ج 

 
اّلِل  . «ال  و 

 : هت  م  »ق ال  امَّ ع 
ب ون ُه ل 

ال  النَّاُس حُي   . «و 

 : ــال  ؟»ق  ت ك   ال 
ب ُه خل 
 . «أ ف ُتح 

: ق   ن ي اهلُل فـ ال  »ال  ل  ع  ، ج 
 
اّلِل ك  و  اء   . «د 

: ق   هت  م»ال   اال 
ب ون ُه خل 

ال  النَّاُس حُي   .«  و 

ي ه   ل  ُه ع  د  ع  ي  ض  :  ،ف و  ق ال  هُ »و  ج  ن  ف ر  ص  ح  ر  ق ل ب ُه، و  ط ه  ن ب ُه و  ر  ذ 
ف   .«اللُهمَّ اغ 

.
 
ء ت ف ُت إ ىل  ش   ل  ت ى ي  ف  ك  ال 

ل  ُد ذ  ع  ُكن  ب  )رواه اإلمام أمحد يف املُسن د،  ف ل م  ي 

 وصححه األلباين(. 

 يف هذا املوقف:  وقفات مع مهارات التواصل التي استخدمها النبي 
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نزع فتيل الشهوة املترضمة من قلب الشا ، ودوام ذلك؛ برصفه  حتديد اهلد :

 وقد استخدام الرسول الكريم  عن جمرد التفكري يف ترصيف شهوته بطريقة خملة.

 ا وقدرة عىل توصيل الرسالة: ر الوسائل أمان  أكث

ه، واجلالس أهدأ من الواقف، وأكثر قدرة عىل التحاور الرزين، وفيه س  ل  أج   -١

 ا.جالس أيض    حتقيق ألفة بينه وبينه؛ لكون الرسول

حي  تالحظ املسافة الفاصلة بني املوجه والشا ، حي  دنا منه ه: ل  تقبَّ  -٢

ه يف اللحظة املناسبة؛ ليتم استيعا  شا  مندفع للغاية لعمل قريبا بحي  يستطيع ملس

: ): مشني مستهجن قوبل بالرفض والزجر من املجتمع ال  ُنه  »ف ق  ن ا«اد  يب ا ، ف د  ن ُه ق ر 
 . (م 

  النظر عام فيه من نواقص وإن الطفل/املراهق الذ  يتقبله أهله برص   

 .ا يف حياتهعيد  ا بذاته، سا من نفسه، معتز  وعيو ، ينشأ واثق  

لذ  إىل طبيعة الياة يف املجتمع ا -من رالله  -ت نظره حي  لف  ه: ر  حاو   -3

أعرا  صارمة يف هذه القضية الساسة، أن هناك و، يعيش فيه، وكونه حيكم برشيعة

ه بأنه ال يوز التعد  عىل حرمات اآلررين، كام هُ وجَّ ولتي حتى هو ال يرضاها لنفسه. ا

 :ك منهمأنه هو يرفض ذل

 : ؟»ق ال  ك  ُم 
ب ُه أل 
: «.أ حُت  ك  »ق ال  اء  د 

ن ي اهلُل ف  ل  ع  ، ج 
 
اّلِل  «. ال  و 

 : اهت  م  »ق ال  ه  ُمَّ
ب ون ُه أل 

ال  النَّاُس حُي   . «و 

 : ؟»ق ال  ن ت ك  ب 
ب ُه ال 
 «. أ ف ُتح 

 : ك  »ق ال  اء  د 
ن ي اهلُل ف  ل  ع  ، ج 

 
ُسول  اهلل ا ر  ، ي 

 
اّلِل  «. ال  و 

: ق ا ب ن اهت  م  »ل 
ب ون ُه ل 

ال  النَّاُس حُي   «.و 

 : ؟»ق ال  ت ك  ُر  ب ُه أل 
ـ«أ ف ُتح  : . ق  ن ي اهلُل ف ــال  و  »ال  ل  ع  ، ج 

 
ك  اّلِل اء   «. د 

: ق   اهت  م  »ال  و   ر 
ب ون ُه أل 

ال  النَـّاُس حُي   «. و 

 : ؟»ق ال  ت ك  مَّ ع 
ب ُه ل 

 «. أ ف ُتح 

 : ع  »ق ال  ، ج 
 
اّلِل ك  ال  و  اء  د 

ن ي اهلُل ف   «. ل 
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 : هت  م  »ق ال  امَّ ع 
ب ون ُه ل 

ال  النَّاُس حُي   «. و 

 : ــال  ؟»ق  ت ك   ال 
ب ُه خل 
 «. أ ف ُتح 

: ق   ن ي اهلُل فـ ال  »ال  ل  ع  ، ج 
 
اّلِل ك  و  اء   «. د 

: ق   هت  م»ال   اال 
ب ون ُه خل 

ال  النَّاُس حُي   .«  و 

قهم؛ ليرتك خلياله فرصة استهجان كل فرَّ أنه مل يمع أرحامه، بل  ظُ ويالح  

َماولة اعتداء عىل واحدة منهن لوحدها؛ فتتعدد فرص النفور من الزنا لينتزع حبه من 

قلبه؛ بتصوير مد  بشاعته. وارتيار الكلامت وأسلو  الدي  ونربة الصوت التي 

و العريب تتفق مع نفس املوقف، وثقافة الشا  كان هلا أثر كبري يف نجاح الوار؛ فه

 الغيور عىل أمه وأرته وعمته ورالته.

والذ  كشفت الدراسات الديثة أثره العظيم يف فتح  معه جسديا؛ ل  تواص   -4

ي ه  ): ال سيام إذا كان َمروما عاطفيا قلب املحاور والتأثري فيه ل  ُه ع  د  ع  ي  ض    (.ف و 

ر  ق ل ب ُه، »دعا له:  -5 ط ه  ن ب ُه و  ر  ذ 
ف  هُ اللُهمَّ اغ  ج  ن  ف ر  ص  ح   «.و 

 النتيجة: 

ها برضا وارتياح، ل  كانت التعليامت املوجهة للشا  ضمنية؛ ولذلك تقبَّ 

 وتشمل اآليت: 

   م  ا.مرفوض عرف   ،ارشع   أن الزنا حرا

 .أن التوبة بوابة اخلالص من تيار الشهوة 

 ولذلك: 

  َّية الشا  توجيهه إىل التوبة واالستغفار، ومجال الطهارة القلب ل  تقب

 وسكينتها يف النفس، وقيمة حتصني الفرج بالطريقة الرشعية.

   اشرتك املجتمع أوال بالزجر )أسلو  سالب( ثم بمتابعة الشا

، وأشاد السيئواإلقرار له بأنه مل يعد يلتفت إىل شء من ذلك السلوك 

 بذلك )أسلو  إيايب(.
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النفس  ، وهو يؤصل لعلوميا ليت البرشية كلها تنصت للحبيب املريب 

واالجتامع واخلدمة االجتامعية، وهو يعالج ما يقيض فيه املختصون جلسات وجلسات 

ى ق  حني حتول هذا الشا  من عنف الشهوة وسلطتها، إىل رقة التُ  يف جلسة واحدة.

، ثائرةا، تدارل مع رواطره الا متأني  ا نبوي  ة، بعد أن تلقى عالج  يَّ د  واإليامن وبحبوحته النَّ 

 ل مشاعره العاصفة.ك لَّ واست  

إن املراهق يف حاجة ماسة لنفهمه، ونسمعه، ونتقبله قبل ذلك، ونتواصل معه، 

  وندعو له ال أن ندعو عليه.

مع الشبا ، بل يمكن  وهلذا النص شواهد أرر  من تعامل النبي 

  استجالء عدد من مهارات التواصل الوالد  العكيس من رالل حوار إبراهيم

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي  عاىل: قال ت مع أبيه: 
 يف   ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق
 هبجت مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت
 .) 48 - 4١مريم: )  حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض

 ت الكريمة وسائط اتصال لفظية، وحركات قلبية كثرية: يف هذه اآليا

  :رئالنداء الرقيق. 

 .طرح األسئلة العقلية بدال من تقرير القائق 

  ر لديه علم تام وجمزوم به حول نقطة ر بأن املحاو  ب  الثقة يف املحاو 

 اخلال .

 .ر  إظهار عاطفة اخلو  عىل املحاو 

 .بيان العواقب، والتدليل عليها 

 أس من اإلقناع.عدم الي 

 .إبقاء حبل الود، مهام بلغ من عنف املحاور 

 فوائد من إثارة األسئلة يف الوار؛ والتي استخدمها اخلليل مع والده: 
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  حرص الفكر والواس نحو السؤال فال نشغل الواس بيشء آرر

 وعندئذ ينجح املتحدث يف توجيه انتباه املستمع نحوه.

 ا للمتعلم فيخلق عندهإثارة السؤال جتعل املستمع وال  قارئ له متحدي 

 التسابق واملنافسة يف اكتسا  املعلومات.

  ُاملعلومة قوة الربوز. كسب  إثارة السؤال ت 

  تكسب فكر املستمع مشكلة جتعله يف شغل شاغل يود أن يعرفها

 عاجال  قبل أن يغادر مكانه.

 املصارحة يف االتصال الوالد : 

 .ا يف حل كثري من املشكالت التي تصادفنا  املصارحة تقطع شوط ا كبري 

  لد أن يعايش الواقع، فال يعيش يف برج عاجي فيظن أن يب عىل الوا

م برش، فعليه أال ينسى أهن مرتبة املالئكة، اآلررين قد وصلوا إىل

وبخاصة إذا كانوا يف سن املراهقة. وأكرب مشكالت املراهقني هي 

 ي بطبعها رفية مستورة.الشهوة؛ وه

  التعامل مع املشكلة، بالعقل ال بالفورة العصيبة واالنفعال والزجر

 والتأنيب.

  يؤد  إىل منحه الثقة يف نفسه  -مهام كان  -قبول الولد املحاور

والقر  منك لتفهم مشكلته، وأنك تريد مصلحته، وال تريد أن تعنفه 

 أو تزجره.
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 اإلصغاء اإليايب إىل الولد: 

وهو مما ضمر يف البيوت وقل؛ وحلَّ َمله الرمان العاطفي لد  البنني 

السوء؛  والبنات؛ فجاعوا إىل كلمة الب، واالستامع إىل مشاعرهم، فاستغل ذلك أهُل 

 حتى ليعد هذا األمر هو أبرز جذور املشكالت العاطفية، وسببها الكبري.

مجع من الواس، ومن أبرز ويكون االستامع اإليايب باهتامم بالغ، تشارك فيه 

فوائده: فهم مشاعر الولد وتنمية احرتامه لنفسه، ويف املقابل فذن جتاهل حدي  االبن 

نه، أو من  وضعف اإلصغاء له يصيبه باإلحباط ويعله يبح  عمن يسمع له من أقرا

 أعدائه. 

بني  ولك أن تتأمل كم يف املصافحة من أثر نفيس، وارتياح قلبي، وتالق  

متهام، وهو ما أثبته العلم الدي  بالدليل ، زاد التامس اجلسد  من ُل  مؤمنتني  ني  وح  رُ 

 اليس من قيمة اللمس يف املعاين العاطفية واإلحساس بالسعادة.

 الثناء عىل حسن االستجابة: 

فذن بعض اآلباء ينتظر ولده خيطئ ليعاقبه، أو يعاتبه، وحني يأيت بألوان من 

ره باألمهية ويزيد من ثقته شع  من التشجيع، إن امتداح الولد يُ  ءيشبالصوا ، ال حيظى 

 بنفسه، كام أن االنتقاد املستمر يدمر الثقة ويؤد  إىل الشعور بالقارة.

 االبتسامة والبشاشة: 

لد حني حياور ولده، وهاالبتسامة ينبغي أال تغادر  رسول ما كان من شأن  ذاالوا

ير  فع  ،  اهلل ر  :  ن  ج  ي النَّب ي  م  »ق ال 
ب ن  ج  ُت، و    ا ح  ل م  آين  إ الَّ ال  ُمن ُذ أ س  ر 

ج    و 
م  يف  ب سَّ يـت   إ ين  ، ه 

ي ه  ُت إ ل  و  ك  د  ش  ق  ل  ىل  اخل ي  ال  و  ث ُبُت ع   ص  ـــــــأ 
ه  يف  ، ف رض     ب ي د  ر  ، ـــل  د 

 : ق ال  ي ا»و 
د  ه  ي ا م 

اد  ل ُه ه  ع  اج  ب ت ُه و   )رواه البخار  ومسلم(. «اللَُّهمَّ ث 

 ل، واالبتسامة، والوار، والتواصل اجلسد ، والدعاء.ظ هنا: التقب  ونالح  
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 اإلصغاء إىل احتياجات الولد: 

ي شخصيته، ويأيت دور فذن السامح للولد بالتعبري عن احتياجاته ورغباته ينم  

لد يف وضع الضوابط لتلك الرغبات؛ باالشرتاك مع الولد، فذن م صادرة حريته يف الوا

التعبري عن حاجاته أو رغباته يضعف شخصيته ويدفعه إىل إرفاء تلك االحتياجات 

لد واملنزل بال ضوابط.وإشباعها بعيد   أفضل وسيلة إلبعاد الولد عن املتع و ا عن الوا

 .املحرمة، هو مزامحتها باملتع املباحة

 مناقشة األفكار الغريبة أفضل أسلو  للتخلص منها: 

، وقمعها، يعلها تنمو رارج الدوائر السيئكها يفسح هلا جماال للنمو تر   فذنّ 

املأمونة، واستخدام منطق اإلقناع هو األسلو  األمثل ملعاجلتها، ويمكن ذلك بذظهار 

لة التعاطف مع الولد، ثم الدرول معه يف حوار ذكي وهادئ، ملئ باألسئلة املزلز  

ف من قوهتا. ف يف معاجلة تلك األفكار سيضاع  لقناعاته اخلاطئة دون تعنيف، ألن العن

 إن املطلو  حتطيم الفكرة السيئة، وليس حتطيم رأس صاحبها كام يقال.

 مه: ا لولده ودع  د الوالد جانبا إيابي  ي  تص  

ة لولدك والبناء عليها يساعد يف إحداث تغيري شامل يف يَّ ز  إن االنتباه ألية م  

د األرطاء والرتكيز عليها وتضخيمها ي  طف؛ بينام تص  اجتاهه باستخدام الوار املتعا

ما حيتاجه الناس يف مجيع األعامر يف لظة الضيق ليس موافقة إن  يؤد  إىل استمرارها.

 .اآلررين، أو خمالفتهم، بل حيتاجون إىل من يعرت  بام يعانون

 التعبري عن الغضب بطريقة بناءة: 

وك الولد يساعد يف استمرار الوار اء عن غضبه من سلنَّ تعبري الوالد الب  

واملعاجلة الكيمة للمشكالت العارضة، ويقدم أنموذج القدوة لولده يف التعبري عن 

انفعاالته؛ بينام استخدام األلفاظ النابية أو الرصاخ أو الرض  املربح يتسبب يف جرح 

 املشاعر، أو تبلدها.

لد من الولد عدم االئتامر بأمر  هنا نص  ها ه، وتلبية طلبه، وولعل مما يغضب الوا

  :مع رادمه أنس من مواقف النبي  رائع  
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 : » ق ال  أ ن س  
 
ُسوُل اهلل ان  ر  ا ك  ن  النَّاس  ُرُلق  س  ن  أ ح 

ا  ،م  م  و  ي ي 
ن  ل  س  أ ر  ف 

ُقل ُت:  ، ف  ة   اج 
ُب »ل  ه   ال  أ ذ 

 
اّلِل  ن  «و 

ين  ب ه  ر  ا أ م   
 
ب  مل ه   أ ن  أ ذ 

 ن ف يس 
يف   ، و 

 
، ب ي  اهلل

 
 
ُسوُل اهلل ا ر  ذ ذ  ، ف 

وق   الس 
ُبون  يف  ل ع  ُهم  ي   و 

ب ي ان 
ىل  ص  تَّى أ ُمرَّ ع  ُت ح  ج  ر  ق د  ق ب ض   ف خ 

 : ال  ُك، ف ق  ح  ُهو  ي ض   و 
ي ه  ُت إ ل  ن ظ ر  ي، ف 

ائ  ر  ن  و 
ا   م  ف  َمْرتَُك؟»ب ق 

َ
َذَهْبَت َحْيُث أ

َ
نَيُْس أ

ُ
 .«يَا أ

ع  »ُقل ُت:   ن 
 
ُسول  اهلل ا ر  ُب، ي  ه  ن ا أ ذ  ، أ   . )رواه مسلم(. «م 

 معوقات االتصال الفعال مع األوالد: 

   السبا . - ١

  السخرية. - ٢ 

    اللوم والتوبيخ. - 3

خ – 4  .الرصا

 التوقع السلبي. - 5

 املقارنة باآلررين. - ٦ 

 التهديد املستمر. - 7

تضم أطفاال تتفاوت أعامرهم ما  أيرة أمريكية، ١١0بعد إجراء دراسة شملت 

أن هناك دالئل قطعية  "أتالنتا"بني ثالثة ومخسة أعوام، أعلن معهد العلوم النفسية يف 

عىل وجود عالقة بني شخصية الطفل املشاغب، الكثري الركة، وبني األم العصبية التي 

إىل أن األم ها حني تغضب. وتشري نتائج الدراسة أيضا ـ، وهتدد بأعىل صوتترصخ دائام  

خ، وباستخدام ألفاظ بذيئة أو سيئة، أمام طفلها تدفع هبذا  التي تعرب عن غضبها بالرصا

 .الطفل إىل التحول إىل طفل من هذا النوع املشاغب



  د
  

284 

 الوار مع املخطئ: 

سيقع الولد يف أرطاء سلوكية بطبيعة مرحلته؛ ليتعلم، ويرتبى، وسو  نخرس 

علمنا اهلل ينغضب وننفعل ونفقد زمام املوقف، وهنا وعالقتنا بأوالدنا حني أنفسنا 

    قال تعاىل: تعاىل يف كتابه كيف تترص  يف تلك الالة من رالل بيانه ألنموذج النبوة:

  ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم  ىم ٱ
 (.١59عمران:  آل)رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ّٰ   ِّ  ُّ ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر

 اهلل يف هذه اآلية:  عنارص االتصال التي ذكرها

 الرمحة. -١

  اللني. -٢

 العفو والتسامح. -3

 ر.االستغفار والدعاء للمحاو   -4

 االستشارة. -5

 ولعل من أبرز ما حيتاجه الوالدان من رصائص االتصال الفعال مع األوالد: 

  اهلدوء يف الوار. -١

 الرفق يف الوار. -٢

 تصحيح اخلطأ بالوار. -3

 ص للحوار. الفرحتني   -4

 قبول الق ولو كان من صغري السن أثناء الوار. -5

 املصارحة والتوجيه يف الوار. -٦

 االستشارة بام يناسب عمر الولد. -7

 مة بالوار معه.به  توضيح املفاهيم املُ  -8

 يف نفسه بالوار.  غرس رقابة اهلل -9
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 تشد االنتباه.مراعاة عنرص التشويق عند طرح األسئلة الوارية التي  -١0

 أساليب عملية يف التواصل الناجح: 

قل له:  .«اآلن م  ن   م  قُ »فبدال من أن تقول له:  ابتعد عن األوامر املبارشة: -١

 .«اا ونشيط  هل جاء وقت النوم؟ أو ما رأيك أن تنام اآلن حتى تصحو مبكر  »

لوقوع  فذن بعض اآلباء يعاقب الولد فور نظرته الشخصية :"ملاذا؟" :اسأله -٢

بني سؤال الولد:  ق  وفر   رطأ ما، ولو أنه تأكد من األمر، ربام علم أنه قد ظلم ولده.

عىل  «ملاذا؟»عىل سبيل اللوم وتسديد التهمة له قبل التأكد منها، وبني سؤاله:  «؟ملاذا»

 سبيل االستفهام والتأكد.

بني  ين، بني قرينني يف فن واحد،قد يقع هذا بني عدوّ تواصل الضدين:  -3

لد والولد، ولكنه قد يقع  زوجني يكره كل منهام اآلرر، ولكن ال يتصور أن يقع بني الوا

لدية عىل أساس من الب  فعال، حني يفشل الوالد يف الرتبية، وبناء العالقة الوا

 .والتفاهم

هل يمكنني أن  دعني أستمتع بالرشح لك.»قل له:  حني تريد تعليمه: -4

ارتيارك رائع، أرربين ملاذا اررتته؟ من فضلك انظر  .ما رأيك أن نجر  أساعدك.

 .«ا. ما معنى كذا؟ ثم تعلمه إياه. اقرأ وارشح ِل أنتإِل، ثم افعل مثيل متام  

لدين أسلو  الوار املطول يف كل موقف أو  حوار الزم: -5 ال يصلح للوا

ه   لدا، تتضح فيبعد حوار قصري جد   حال، فقد حيتاج األمر إىل أوامر ونوا . ه األمور للوا

لد أن يستخدم هذا األسلو  يف حالتني:   ويمكن للوا

  الطفل عن سلوك معني، ويظن أنه سيتامد  فيه  عندما يرغب أن يكّف

 كه بأسلو  لطيف.إن التمس منه تر  

  إذا رغب يف أن يأيت بسلوك معني، يظن أنه سيعصيه فيه إذا التمس منه

 ذلك.
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املحدد بحاالت قليلة ونادرة إىل أسلو  ولكن يب أال يتحول هذا األسلو  

دائم؛ فينعدم الوار، ويضعف التواصل، ويتحول الولد إىل جمرد آلة تنفذ األوامر 

 ا هزيال.والنواهي، فيفشل يف مستقبله، ويصبح اتكاليا ضعيف  

 مثاالن:

   ة املغسلة: كف عن ل ب الكرة اآلن، وال تلعب إال ع  بعد أن كرس مرآ

ة أرر  عىل حسابك اخلاص.ف اغدا، واذهب نظ    ملكان، واشرت مرآ

  :شاء، أطفئ التلفاز واغسل يديك، وتعش ان موعد الع  حوقت العشاء

 معنا اآلن.

عليه بالتحديد،  ن  ك، وأث  له ولدُ ع  ا ف   حسن  اقتنص فعال   حني تريد تشجيعه: -٦

  .«مرارا! ت  ل  لقد أحسنت. ولكن بعد تعب! أو بعد أن فش  »وال تتبعه بنقد؛ مثل قولك:  

 . ودعه يستمتع هبا.«أحسنت»توقف عند كلمة: 

لقد نجحت كثريا من قبل، » ه بنجاحاته السابقة؛ حتى تغرس الثقة فيه: ر  ك  ذ   -7

أقل إجادة تراها،  ح  امتد   .«وهذه كبوة جواد، وسو  تنجح يف املستقبل يف هذا األمر

نظره إىل مواهبه  ت  يف نفسه؛ بلف  األمل  ّ  ا يف تقديرك، معتدال يف مدحيك، وبُ ن خملص  وكُ 

أعجبني حوارك مع ضيفي البارحة. رأيت فيك الرجولة التي كنت » املكنونة:

 .«أتوقعها

ه، افعل ل  ب  احتضنه، ق  وعضالت وجهك بابتسامة مرشقة، وارفع يديك  ك  حر  

يعل التشجيع والثناء باديا عىل كل مالَمك؛ لتصل الرسالة من كل منطقة  ءشأ  

 بري يف جسدك.للتع

 أسلو  التفاوض:  -8

ا ا يف أمور تعد أساس  د  عناد  ب  هذا األسلو  يفيد كثريا يف تربية الولد الذ  يُ 

ملستقبله؛ كالصالة واملذاكرة والصداقة، بينام هو مضطر لطلب املال أو االحتياجات 

 الشخصية من والديه، هنا يمكن عقد حوار تفاويض بني الطرفني عن رضا واقتناع،

 ويسجل يف بنود إيابية وليست سلبية؛ مثل: 
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   ب.ع  إذا أمتمت املذاكرة سمحت لك بالل 

   فالنا اشرتيت لك دراجة. ت  إذا صادق 

   ك مع األيرة يف سفر  القادم.تُ عىل الصلوات أرذ   ت  إذا حافظ 

   ا بينهم.يف الوار مع إروانك سو  تصبح َمبوب   ت  إذا تلطف 

 ا: وليس صحيح  

 لك حلو . البيت اشرتيُت  إذا مل ترصخ يف 

ا يف املنزل كام أن التفاوض يمكن أن يكون مع املراهق بتحميله مسؤولية ودور  

ا ا تسمح له بذلك قانون  مقابل مزيد من الرية املنضبطة، أو سيارة، أو جوال، إذا بلغ سن  

 .وصحة  

ر  افرتض فيه حسن النية، وتأكد قبل أن تتهم:  -9  الوالد    فمن أرطاء الوا

عُ   ، ثم تنفيذ العقوبة، دون االستامع إليه.مبارشة   عليه يف اهتام الولد، والكمُ  اإليرا

 ل والقصص: ث  استخدم لغة امل   -١0

ل دارل الوار الوالد  يساعد يف توضيح الفكرة ث  فذن استخدام القصة وامل  

سبب امللل ي لها لد  أوالدنا، ويف املقابل فذن أسلو  األوامر والعظات الطويلةوتقب  

القصص واألمثال كثريا جدا، يف  تفقد تأثريها. وقد استخدم الرسول يعلها و

 إيضاح قضايا عقدية وعبادية، وحياتية. 

 وتعمل القصص بأربع طرق: 

  تستوِل عىل انتباه املستمعني، إذ إهنا مثل الفيلم السينامئي يقوم عىل

 حبكة درامية وشخصيات ليتفاعل مع اجلمهور.

  ا تبسط القصص األفكار املعقدة وجتعل األفكار املجردة أفكار 

 ملموسة.

  متس القصص العاطفة لد  املستمعني، بشكل أفضل من جمموعة

 القائق اجلافة اخلالية من أ  عاطفة.
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   ر، إذ إن القصة الية تبقى يف ذهن املستمع فرتة إن القصص قابلة للتذك

 .أطول بعد نسيان أ  شء آرر

 بري حيب القصص، فذن الصغري يعشقها.وإذا كان الك

 الوار دارل السيارة:  -١١

ا وقتا طويال، وتقدر ساعات توصيل األوالد يف السنة تأرذ السيارة منا يومي  

لد الواعي أال يرتك هذا الوقت  ا.ساعة تقريب   ١١٢الدراسية الواحدة  وجدير بالوا

ه بنفسه ما استطاع إىل ذلك النفيس لغريه، وأن ينهض بأعباء األبوة بذيصال أوالد

 سبيال.

إهنا فرصة لتواصل محيمي رائع؛ يبدأ مع بدء اليوم، بابتسامات رشيقة، 

يبدأ بدعاء الركو ، ثم دعاء  وهتافات حلوة، وتوجيهات خمتزلة؛ ليوم درايس حافل.

اخلروج من املنزل، أو العكس؛ حسب مكان السيارة دارل البيت أو رارجه، ثم تدور 

الودية، واملعلومات اخلفيفة، وتذكر بعض املحفوظات من كتا  وسنة األحادي  

ا، ا لإلنصات للولد؛ حتى يصل وهو مشبع عاطفي  ويرتك املجال واسع   وشعر وأناشيد.

 قد استنفد كل ما لديه، فال يبقى ملجموعة األقران ما يتلصصون به عىل البيت وأهله.

ار يف املدرسة مع األساتذة ويف العودة تكون نفوس األوالد مشحونة بام د

واألصحا ، مواقف وحوادث، وانتصارات وهزائم، وإنجازات وإرفاقات، وإيثار 

لد أن يستثمر هذه الفرصة الستالل كل ما يف دارل  همواعتداء، فام أحر  الوا

ا، يستنبط فيه الولد صحة املوقف أو عدم صحته؛ كام ا، مبدع  توجيها رقيق   موتوجيهه

 ا.الثناء، ويتدر  عىل وسائط االتصال الفعال عملي  يتلقى التشجيع و

للعالج الفرد  للمشكالت النازلة بالولد؛ حي   -أيضا  -إن السيارة فرصة 

لد مناسب    بكل ما يف دارله؛ حي  القر  فيض  ا لكي يُ ا جد  يعد الكريس املجاور للوا

للحياء السلبي،  النفيس واجلسد ، والفضاء املمتد أمام عينيه، فال حواجز، وال جمال

لد أن يطيل االستامع،  وليس هناك من خيشى شامتته، أو الفضيحة أمامه. وحيسن من الوا
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ويمكن االستفادة من هذه  ويوجه أسئلة مفتوحة، ويبتعد عن االهتام وسوء الظن.

 املهارة يف التنفيس عن املهموم، أو الغاضب، أو املريض.

اء، ا للحوار اهلاد  البنَّ حتتو  فرص  ليست السيارة سو  مكان من أماكن كثرية 

 .الذ  ينبغي أن تسود أجواؤه الميمية عالقاتنا مع أوالدنا

 أين العيب:  هُ م  ل  ع   -١٢

ه أن العيب ليس فيه م  ه  ه يفعل أشياء ال حتبها، أو أفعاال غري مقبولة، فأف  إذا رأيت  

ا غري د فعلت شيئ  لق»كشخص، بل إن اخلطأ هو يف سلوكه وليس فيه كذنسان. قل له: 

لقد كان ترصفك مع »: . وقل له«إنك ولد غري حسن» :بدال من أن تقول له «حسن

 . «إنك ولد شقي»: بدال من أن ختربه «اأريك قاسي  

 جتنب املواجهات الادة:  -١3

واحد مع  ومن األمهية أن يعر  الوالدان كيف يتجاوبان برفق وحزم يف آن  

ة بالكالم أو الرض ، وال مشاجرة بني األم وابنها، إنام مشاعر الولد، فال مواجهة حاد

بذشعاره بحزم أن ما قاله شء سيئ ال يمكن قبوله، وأنه لن يرىض هو نفسه عن هذا 

 الكالم. 

لدان برتك الولد يفعل ما يشاء، بل ال بد من  وال يعني ذلك أن يتساهل الوا

ل. فمن حق الطفل أن يعرب وجود ضوابط واضحة حتدد ما هو مقبول، وما هو غري مقبو

عن غضبه بالبكاء أو الكالم، ولكن ال يسمح له أبدا بتكسري األدوات يف البيت، أو 

 َض  إروته ورفاقه. 

 أحبب أطفالك ولكن بحكمة:  -١4

وال يمكن للرتبية أن تتم بدون حب. فاألطفال الذين يدون من مربيهم 

بسمعهم وقلبهم. وهلذا ينبغي عىل  ون إليهصغُ ا ينجذبون نحوه، ويُ واهتامم   عاطفة  

ال يقوما بأعامل تبغضهم هبام، كاإلهانة أاألبوين أن حيرصا عىل حب األطفال، و

والعقا  املتكرر واإلمهال، وحجز حرياهتم، وعدم تلبية مطالبهم املرشوعة. وإذا 
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ال تتم  ا إىل معاقبة الطفل أن يسعيا الستاملته بالكمة، لئال يزول الب الذ را يوم  اضطُ 

 بدونه.  تربية  

وليس معنى الب أن يستوِل األطفال عىل الكم يف البيت أو املدرسة، 

ا، بل إنه هو الضعف يقومون بام هتو  أنفسهم دون رادع أو نظام. فليس هذا حب  ف

مل يمنعه من تكليفهم بالواجبات،  ألصحابه  واخلرا . وإن حب الرسول 

م وررج عىل حدود الدين. تى إنزال العقوبة بمن أث  قهم إىل ميادين اجلهاد، وحوسو  

، بل كانت تزيد من  لنبيهم ا يف َمبة الصحابة ذلك مل يسبب فتور   نولك

 َمبتهم وطاعتهم لنبيهم. 

 احرتمي زوجك:  -١5

وحيتاج األ  لكي يظفر بصداقة أبنائه إىل عطف زوجته واحرتامها له. 

ءها يف كل وقت بعظمة أبيهم، وتقودهم إىل ر أبناع  ش  التي تُ هي فالزوجة الصالة 

احرتامه وحبه، وتؤكد يف أنفسهم الشعور بام يملك من مجيل املناقب واخلصال. وهي 

غضب أباك  أباك، وجتنب ذلك اخللق فذنه يُ ريض  ق، فذنه يُ هبذا اخللُ  متسك  » :تقول للطفل

 . «غضب ربكويُ 

 ولو درهم:  ،هدية -١٦

فال بد أن تعر  أن فمه أكثر يقظة من عقله، وإذا أردت أن تصادق طفلك، 

وأن صندوق اللو  أفضل إليه من الكتا  اجلديد، وأن الثو  املرقش أحب إليه من 

القول املزرر . وأن األ  الذكي هو الذ  يدرل البيت ويف يده هدية أو حتفة أو 

فال حقائق. ولن ا أن يف الدنيا أشياء هي عندنا أوهام، وهي عند األطر دوم  كُ طرفة. وليذ  

 نظفر بصداقتهم إال إذا رأينا الدنيا بعيوهنم. 

 استمع إىل ابنك:  -١7

إذا أتاك ابنك ليحدثك عام جر  معه يف املدرسة، فال ترض  بام يقول عرض 

أهم من كل ما يشغل بالك من  -بالنسبة له  -الائط. فحديثه إليك يف تلك اللحظة 
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ر به من أحاسيس، بل وربام يريد أن يعرب لك عن أفكار. فهو يريد أن يقول لك ما يشع

 سعادته وفرصة بشهادة التقدير التي ناهلا يف ذلك اليوم. 

 هو أرربك أنه نال درجة كاملة يف ذلك اليوم يف امتحان مادة   ه اهتاممك إن  ط  أع  

 بذلك، وال مكرتث ملا يقول.  بال  ه عىل املزيد، بدال من أن يشعر أنك غري مُ ع  ج  ما. ش  

لقد َضبني »وإذا جاءك ابنك الصغري يوما خيربك بام حدث يف املدرسة قائال: 

فتكون  «هل أنت واثق بأنك مل تكن البادئ برضبه؟»وأجبته أنت:  ،«فالن يف املدرسة

ا قد أغلقت با  الوار مع ابنك. حي  تتحول أنت يف نظر ابنك من صديق يلجأ حق  

 لعقا . إليه إىل َمقق أو قاض يملك الثوا  وا

بل ربام اعتربك ابنك أنه َمقق ظامل وأنه يبح  عن اهتام الضحية ويرص عىل 

 اكتشا  الرباءة للمتعد  عليه. 

فذذا تكلم االبن أوال إىل والديه، فعىل الوالدين إبداء االنتباه، وتواصل الوار، 

 وينبغي مقاومة أ  ميل إىل االنتقاد أو الالمباالة بام يقوله االبن. 

يداعب األطفال ويرأ  هبم،  كان رسول اهلل فقد اعب أطفالك: د -١8

 . ومن ذلك مواقفه املعروفة مع أحفاده وأبناء الصحابة 

 َقاَل:  ُهَرْيَرَة  أ يب  َعْن 
 
ُسوُل اهلل ي ن ا ر  ل  ج  ع  ر  ا  ر  ذ  ني   ه  ُحس  ن  و  س  ُه ح  ع  م  و 

ُهو   ، و 
ه  ات ق  ىل  ع  ا ع  ذ  ه  ، و 

ه  ات ق  ىل  ع  ُه ع  ال  ل  ي ن ا، ف ق  ى إ ل  ت ه  تَّى ان  ، ح  ة  رَّ ا م  ذ  ، وه  ة  رَّ ا م  ذ  ُم ه 
ث  ل  ي 

ُج  : ــر  ُس »ل  ا ر  ب ُهام  ــي 
، إ نَّك  حُت 

 
:  ،«ول  اهلل ال  د  »ف ق  ُهام  ف ق  ن  أ ب غ ض  م  ي، و 

بَّن  د  أ ح  بَُّهام  ف ق  ن  أ ح  م 

ن ي ث ُم )ه األلباين، وحسنه األرنؤوط(. )رواه اإلمام أمحد يف املسند، وصحح «أ ب غ ض  ل  ي 

ة   رَّ ا م  ذ  ة ، وه  رَّ ا م  ذ  ب ُل يُ (: ه  . ق  ة  رَّ ا م  ذ  ، وه  ة  رَّ ا م  ذ   ه 

ة  و ي ر  ن  أ يب  ُهر     ع 
 
ُسوُل اّلِلَّ بَّل  ر  : ق  ُع ق ال  ُه األ ق ر  ن د 

ع  ٍّ و 
يل  ن  ب ن  ع  ال س 

ا ا، ف ق  س 
ال  ي  ج 

يم  اب س  التَّم  ُن ح  ُع: ب  ا»ل  األ ق ر  د  ن ُهم  أ ح 
بَّل ُت م  ا ق   م 

د  ل  ن  الو 
ة  م  رش   ، «إ نَّ ِل  ع 

 
 
ُسوُل اّلِلَّ  ر 

ي ه  ر  إ ل  ن ظ  :  ف  ن  »ُثمَّ ق ال  ُم ال  م  ح  مُ ال  ي ر  ح   )رواه البخار  ومسلم(.  «ُير 

اب ر  ب ن   وكان رسول اهلل  ن  ج   يمسح رد الطفل كام ورد يف صحيح مسلم ع 

ة   ُمر  :  ، س   »ق ال 
 
ُسول  اهلل ع  ر  ي ُت م  لَّ ل ه   ص  ج  إ ىل  أ ه  ر  ، ُثمَّ ر  ُوىل  ة  األ  ال  ص 
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ن ا  ا أ  مَّ أ  ا، و  د 
اح  ا و  د 

اح  م  و 
ه  د  دَّ   أ ح  ُح ر  س  ل  ي م  ع  ، ف ج  ان  ل د 

ب ل ُه و  ت ق  ُه، ف اس  ع  ُت م  ج  ر  ر  و 

ر    ب 
ه  ي د 
ُت ل  د  ج  د  ، ف و  ح  ر  س  طَّار  ف م   ع 

ة  ن  ن  ُجؤ 
ا م  ه  ج  ر  أ نَّام  أ ر  ا ك  حي 

ا أ و  ر   .«د 

 سلة صغرية: ابضم اجليم ومهزة بعدها ويوز ترك اهلمزة بقلبها واو   (ةن  ؤ  اجلُ )

  .اة باجللد حيفظ العطار فيها الطيبطغمستديرة مُ 

ويمسح  يزور األنصار ويسلم عىل صبياهنم، كان رسول اهلل وقد 

  اه النسائي، وصححه األلباين(. . )رورؤوسهم

 اترك لطفلك بعض الرية:  -١9

قبة املتصلة التي  -كام قال أحد املربني  -وأسوأ شء يف دورنا ومدارسنا  املرا

تضايق الطفل وتثقل عليه، فاترك له شيئا من الرية، واجتهد يف إقناعه بأن هذه الرية 

ق  سل  ستُ  ه بأن ر  ك   حتارصه، حتى إذا رالف النظام فذ  ه والب  ب إذا أساء استعامهلا. ال ترا

 ا. هناك رقيب  

من   حيار مثال  إن الطفل يشعر بدافع قو  للمحاربة من أجل حريته، فهو 

أجل أال يستسلم الرتداء اجلوار  باألسلو  الصحيح. والقيقة األساسية أن االبن 

وحيتاج  ،عاية املمزوجة بالثقةوحيتاج إىل الر ،حيتاج إىل أن حتبه وأن حتضنه ال أن حتارصه

 هه عليه. كر  إىل أن تعلمه كل جديد من دون أن تُ 

 وبارتصار: ال جتعل أكتا  الطفل ملعبا تلهو به بكرة القلق الزائد. 

 لكن بحكمة:  ،أوامر حازمة -٢0

ا استعداد األ  واألم ينبغي أن تكون األوامر حازمة، وأن تتضمن اللهجة أيض  

ه الكثرية فيمكن لألم أن ب  ع  لُ ذا كان الطفل قد فرش أرض الغرفة بملساعدة الطفل. فذ

ب الطفل، وسيبدأ الطفل ع  ع لُ . وهنا تبدأ األم يف مج  «اب مع  ع  هيا نجمع اللُ »تقول له: 

 ا يف مساعدة األم. فور  

وكثريا ما نجد الطفل يتلكأ، بل قد يبكي ويرصخ عندما تطلب منه األم بلهجة 

غسل يديه أو أن يدرل الامم. ولكن االبن لو تلقى األمر بلهجة التهديد أن يذهب لي
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هادئة فسيستجيب بمنتهى اهلدوء. فكلام زاد عىل الطفل اإللاح شعر بالرغبة يف العناد، 

 وعدم الرغبة يف القيام بام نطلب منه من أعامل. 

روا م  ؤ  يُ ا مل ا، وال يفعلون شيئ  بعض اآلباء يتفارر بأن أبناءهم ال يعصون هلم أمر  

والبعض اآلرر يتعامل مع أطفاله وكأهنم ممتلكات راصة ال كيان هلم. وآررون  به!!

يكلفون أبناءهم فوق طاقتهم، وحيملوهنم من املسؤوليات ما ال يطيقون. يف كل هذه 

 . «رري األمور أوسطها»الاالت مغاالة، وبعد عن األسلو  الكيم يف الرتبية وهو 

 : قللوا من التوبيخ -٢١

انتبهوا أهيا اآلباء واألمهات إىل َضورة التقليل من التوبيخ األوتوماتيكي وغري 

الرضور  وإىل التقليل من الرقابة الصارمة عىل األطفال. فالطفل ليس آلة نديرها 

 رمه من لذة اإلبداع؟حسبام نشاء. إن له إبداعه اخلاص يف إدارة أموره اخلاصة، فلامذا نح  

ملاذا تضحك هكذا؟ ملاذا متيش »طفل بالعديد من األسئلة واألوامر: وكثريا ما يواجه ال

  .«ف أسنانك. ال تلعب بشعرك. اذهب ونظ  ا سليام  هكذا؟ انطق الكلامت نطق  

د حالة من عدم االطمئنان، أو فقدان وكل ذلك قد ينعكس يف نفس الطفل فيولّ 

ن االهتامم اجلشع والرقابة ا ما ينال الطفل األول الظ األوفر مالثقة بالنفس. وكثري  

ل األبوين ثم ما يلب  األبوان أن يشعرا بأهنام قد تعلام الكثري من طفلهم ب  ن ق  الصارمة م  

األول، فيشعران أهنام بحاجة إلعطاء وليدمها الثاين بعض الرية، فيترصفان مع الطفل 

 ا للطفل األول. الثاين بمزيد من الثقة رالف  

ادة الوار اهلادئ مع طفلها، فتطرح عليه بعض األسئلة ي عم  وعىل األم أن تن  

ده عىل عدم رفع الصوت أثناء الدي ، وعدم مقاطعة لرت  كيف ييب عليها، وتعوّ 

ماذا تفعل لو رأيت أراك يرضبه رفاقه؟ وماذا تفعل لو »املتحدثني وهكذا. تسأله مثال: 

ون ؤا ينشلمهم آباؤهم إال نادر  . فاألطفال الذين ال يك«ا يف الطريق؟ جمروح  رأيت طفال  

 دهم آباؤهم عىل الكالم والوار اهلادئ. بالنفس من الذين يعو   أقل ثقة  
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 سلوك أبنائك من سلوكك:  -٢٢

ا مقابل تعبه وهو املظلوم ا، وال ينال شيئ  عندما يرصخ األ  قائال إنه يتعب كثري  

ة، وأنه من يف هذه الياة، فذن ذلك ينقلب يف ذهن طفله إىل أن الرج ل هو ضحية املرأ

األفضل عدم الزواج. وعندما ترصخ األم بأن الرجل هو الكائن الوحيد الذ  يستمتع 

خ ينقلب يف وجدان الفتاة  ة، فذن هذا الرصا بالياة، وهو الذ  يستغل كل جهد للمرأ

 الصغرية إىل كراهية الرجل وعدم تقديره. وهلذا جتدها تنفر من الزواج عندما تكرب. 

هو أسلو  التعامل  (االحتقار)االبن الذ  ير  أباه حيتقر أمه يعترب ذلك و

 ج  املُ 
ة. والبنت التي تر  أمها كثرية التعاِل عىل األ  وتيسء معاملته يستقر د    مع املرأ

 يف ذهنها أن أساس التعامل مع الرجال التعاِل عليه واإلساءة إليه. 

دين ثابتة عىل مبادئ معينة، فال متدح واخلالصة أنه ينبغي أن تكون معاملة الوال

ه باألمس عىل فعله، وال تزجره إن عمل شيئا مدحته باألمس ت  اليوم ابنك عىل شء زجر  

 ى طفلك عن إتيانه.ا ما تنه  عىل فعله. وال ترتكب أبد  
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 برامج وأفكار 

 في تربية الصغار والكبار
 

 أهم برنامج: صالح األب واألم:

كثري من اآلباء الذين هيتمون بأمر الرتبية يقرصون اهتامماهتم عىل متابعة آخر ما 

ر الثواب والعقاب وفنون . توصل إليه علم الرتبية وتسترشف عقوهلم ملعرفة أرسا

من مصادر الرشيعة  ي  ق  إذا است   وخاصة   ن  س  الدافعية ومعاجلة األخطاء وكل ذلك ح  

هي غري أن القضية األوىل واألهم  ،واستنباطات العلامء منها وسرية املصطفى 

 . (٨٢الكهف: )ٱمض خض حض ٱ قضية

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱقال تعاىل: 
 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 . (٨٢الكهف: )  جم هل مل خل حل جل مك خكلك

ا أصحاب  رجالن أتيا   ه غري  إىل قرية أهلها بخالء مل يطعمومها ليجدا جدار 

 . ان صغريان" يعيشان يف مدينة أخرى، فيقيام اجلدار ويصلحاهموجودين، "صبي  

يف جوف  هذا الرجل فانظر إليه وهو واقف يف خشوع بني يدي اهلل  ل  أم  ت

معروف أو ينهى عن ، أو استمع لصوته وهو يأمر ب الليل يسيل دمعه من خشية اهلل

ه وهو يضع الصدقة يف يد يتيم وترقرق ب  منكر، أو اشعر بصربه عىل ابتالء اهلل له، أو ترق  

 . عينه من الدمع شفقة عليه

ا بينه وبني اهلل رفع من قدره فحفظ اهلل به ولده،  ال شك أن هلذا الرجل رس 

من  ن أويل العزممأحدمها  فألجله وألجل صبياه ابتعث رجلني عظيمني عند اهلل 

املال ف ، والراجح أنه نبي،، واآلخر قيل فيه إنه بني وقيل إنه كان رجال صاحل االرسل

 . (مض خض حض ٱه ل  واملنصب واجلاه والعقار ال ينفع وحده إن مل يكل  
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ة ذلك الشاب السارق الذي ملا أرادوا قطع يده! نادى  معلومة  و ص 
هي ق 

بيضة فتهلل وجهها  ت  رسق   ،ني وأنا صغرياقطعوا يد  أمي ألن»القايض وقال: 

 . «وضحكت يل؟

ليبني لنا كيف ال تستوي  دها ذلك املثال الذي رضبه اهلل تلك القصة يؤي  

السنبلة عىل عودها إال إذا كانت بذرهتا صاحلة وتربتها صاحلة فإذا كانت البذرة فاسدة 

 مل خلتعاىل:  وتربتها سبخة فأي عود وأي زرع ترجو من وراء ذلك، فقد قال
 (ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل

فمن حق البذرة أال توضع إال يف أرض طيبة وذلك من حق الولد عىل . )٥٨األعراف: )

والده أن حيسن اختيار أمه، فاألب الصالح واألم الصاحلة ال شك أن ثمرة وذرية ذلك 

 . الزواج ستكون صاحلة

 ح:الدعاء لألوالد بالصالمن أهم البرامج و

ا من أبنائهم عقوق   و  ر  ون كثري من اآلباء واألمهات بمجرد أن ي  ع  ا ي د  ا أو مترد 

، وربام وافق ساعة  لدين مستجاب  عليهم بشتى املصائب، وما علموا أن دعاء الوا

.  إجابٍة، فتقع الدعوة موقعها، فيشقى الولد  بعدها شقاء  عظيام 

 
 
ول  اهلل س  :  ،ألوالدمن الدعاء عىل ا وهلذا حذر ر  ال  ىل  »فق  وا ع  ع  ال ت د 

ة   اع   س 
 
ن  اَّلل 

وا م  ف ق  ا ، ال ت و  م  ك 
ل  ا و  ىل  أ م  وا ع  ع  ال ت د  ، و  م  ك 

الد  ىل  أ و  وا ع  ع  ال ت د  ، و  م  ك 
س  أ ن ف 

م   يب  ل ك 
ت ج  ط اء  ف ي س  ا ع  يه 

أ ل  ف  اب ات  »: )رواه مسلم(، وق ال  « ي س  ت ج  س  اٍت م  و  ع  ث  د   ث ال 

ه   ل د  و 
ل د  ل  ا ة  ال و  و  ع  د  ر  و 

اف  ة  امل  س  و  ع  د  ة  امل  ظ ل وم  و  و  ع  ن  د  يه 
ك  ف  ة  »ويف رواية: « ال  ش  و  ع  د  و 

ه   ل د  ىل  و   ع 
ل د  ا و   )رواه أبو داود، وابن ماجه، والرتمذي، وحسنه األلباين(.« ال 

م  حترمون أوالدكم أهيا اآلباء، أيتها األمهات، ما دامت دعوتكم مستجابة ف
ل 

عاء قد فضل  دعوٍة صاحلٍة  وا من الدُّ ر 
ث  تكون سبب ا يف هدايتهم واستقامتهم؟! فأ ك 

ة   ي ر  ر  ب ى ه  ن  أ  ول   ألوالدكم، واعلموا أن صالحهم ينفعكم بعد موتكم؛ فع  س  أ ن  ر 

 
 
:  اهلل ن  »ق ال 

ل ه  إ ال  م  م  ط ع  ع  ان  ان ق  ن س  ات  اإل  ا م  ع  إ ذ  ن ت ف  ل م  ي 
ع  ، و  ي ة  ار  ق ة  ج  د  ث ال ٍث: ص 

ه   و ل  ع  ح  ي د 
ال  ل د  ص  و  ، و 

 )رواه الرتمذي، وصححه األلباين(. .«ب ه 
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 :▐ومن أهم البرامج: تربية الطفل على مراقبة هللا 

 تجربة أم:، لكـنَّ هللا يَـرانـي

مر، وكنا حد غري  يف اخلامسة من الع  يثي عهد بجريان يف قبل  سنة كان ابني الص 

بنائنا، وكان هلم طفل  يف نحو سن  ولدي، فطلبوا منه الدخول  عندهم ليلعب  مع ابنهم، 

عندهم، وأوصيت ه ببعض األمور؛ خشية  أن  ل ع باستجبت  لطلبهم، وسمحت  ألمحد  بال

جيج، وأال  ي ا ما، وكان مما أوصيت ه به: أن يلعب  هبدوء بال ض  طلب  يسب ب  هلم إزعاج 

ا.   منهم شيئ ا، وال يأكل  عندهم طعام 

ضعت  ويف أحد األيام كان أمحد  يلعب يف دارهم، وحان  وقت الغداء، وو 

م ال ه  عي لي شارك  طعام، فاعتذر  منهم بأدب، وحينام أحلُّوا عليه ٢99املائدة، ود 

 : م باألمر قائال  ه  ح  يل»وأكث روا، صارح  نا ماز«أمي ال تسم  ا: ، فقال له جار  ك  ال »ح  إن أم 

؟  «. لكن  اهلل ي راين»فأجابه أمحـد  بثقة ويقني: ، «تراك اآلن 

ا من  ت عيل  جاريت اخلرب، متلؤها السعادة  والدهشة  مع  يف صباح اليوم التايل قص 

 موقف رفيق طفلها اجلديد!

ب ة، إذا أ لقي ت فيها البذور  الصاحلة أنبت ص 
ت نبات ا أجل، إن األطفال  كاألرض اخل 

ت وأ مهل ت نبتت فيها األشواك  القبيحة املؤذية.  ا، وإذا ت رك  ا يانع  ت ثمر  ن ا، وأخرج  س   ح 

ة، يمتصُّ  نج  والرتبية  السليمة  تبدأ من حلظة ق دوم الطفل إىل الدنيا؛ فهو كاإلسف 

ى ما يدور  حو مني، ونافع وضار، وهو يتلق  له، ولو كل ما يمرُّ به، بال متييز بني غثٍّ وس 

؛ لذلك كان أهم  وأ وىل ما جيب  أن ي زرع  يف  كان يف ظاهره مشغوال  بألعابه وعامله اخلاص 

ل ن.   نفس الطفل: حمبة  اهلل، ومراقبت ه يف الرس  والع 

ومن املواقف الط ريفة التي تدلُّ عىل ذلك، أنني يف بعض األحيان كنت أجتاذب  

ننا املسل ضون له من إيذاء وظلم مع زوجي احلديث  عن إخوا مني  يف فلسطني، وما يتعر 

م اهلل،  ه  م اهلل، وبدعم من أعواهنم النصارى أخزا من اليهود أعداء احلق  واخلري لعن ه 

نا لغالمنا الصغري، نظنُّه مشغوال  عنا بألعابه  ويف أثناء هذه األحاديث مل نكن ن عري انتباه 

 وأشيائه. 
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وة للقرآن الكريم من املذياع، وفرخي الصغري  وذات  يوم كنت  أ صغي إىل تال

ن   ا بص  مك  نه  رفة، كان م  ا عني، يف أحد أركان الغ  بات، وكان يلعب بعيد  ع بيت من املكع 

ه تعاىل:   مل خل ٱحينها ابن  ثالث سنني  ونصف، وتال القارئ  فيام تال قول 
ب:(. ١٨املائدة: ) خممم حم جم يل ىل  فإذا بأمحد  ينتفض  ويرصخ بغض 

:  «!!كذبوا  ،كذبوا » ا ستنكر   يا أمي؟! اليهود  والنصارى »ثم التفت  إيل  وقال م 
سمعت 

ه، كذبوا، هم أعداء  اهلل، أليس كذلك؟!  .«يقولون: إهنم أبناء  اهلل وأحب اؤ 

رات  د  كت  أن أطفالنا يملكون  من الق  ت الدهشة  لساين، وأدر  د  مل أ جبه، فقد عق 

ر  ذلك حق  التقدير، ونولي ه وي عقلون  من املعاين م ه، وما علينا إال  أن نقد  ر  ا ال نتصو 

العناية  الالزمة، وأن نكون  حذرين يف تربيتنا هلم، وسلوكنا معهم، فال يسمعون  منا وال 

ون  إال ما ي ريض اهلل   .ير 

 ونموذج يحتذى:

ان هذا ذهب أحب األطفال إىل اجتامع عائيل وجلس يشاهد التلفزيون بينام ك

فمرت بالقرب منه والدته، ولكنها مل حتب احلديث معه  -اجلهاز غري موجود يف منزهلم

أمل أقل لك أنه ال تنبغي »له:  ه قائلة  ت  حتى يعود إىل املنزل، وعندما عادوا إىل منزهلم سأل  

مشاهدة التلفزيون يف كل وقت، ألنه يعرض فيه بعض املشاهد واألصوات التي ال 

أنا جلست عنده أنظر إىل صالة احلرم وعندما ظهرت »فقال هلا:  ،«؟اىلتريض اهلل تع

ة  «!! عيني أغمضت   -اليل ما تستحي - املرأ

قبه إذا مل يغمض عينيه؟ إال أنه غ   رست فمن يشاهد هذا الطفل يا ترى، ومن يرا

ة التي تبدو سافرة امرأة ال تستحي وال ختاف يف قلبه مراقبة اهلل   له، وشعر أن املرأ

 اهلل. 
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 ونموذج آخر:

قبة وتورع الشباب إذا نشأوا عىل اخلري، تقول  قصة أخرى يف اإلحساس باملرا

أهل  يوما بعض الرياالت يف أحد رفوف املنزل، فسألت   إحدى األمهات: وجدت  

البيت مجيعا ملن هذه الرياالت فالكل قال إهنا ليست يل، وكان يوضع عند هذه األرسة 

 .هات  األم أن تكون هذه الرياالت ألحد غريهم، وقد نسي   ت  بعض األمانات، فخشي  

ء فأعط   تها أحد األبناء والبالغ من العمر سبعة عرش عاما، وطلبت منه رشا

ه أن يذهب هبا ألرسة فقرية، وفعال  ذهب ذلك االبن ت  ، وأمر  السندوتشاتبعض 

فقرية، وبعدما مه لألرسة الالشاب، واشرتى الطعام املطلوب من أحد املطاعم، وسل  

هل هي منك أم من  ؟هبا من أين هذه الصدقة التي ذهبت  »عاد إىل منزهلم، سأل والدته: 

وجدت يف السيارة قطعة »غريك؟ وعندما سألته والدته عن سبب استفساره هذا قال: 

أما إن كانت من  ،ت هبال  ك  أن تكون من مال صدقة قد و   يت  ها، وخش  ت  من الطامطم فأكل  

 . «مر ال إشكال فيهمالك فاأل

، هذا املوقف من هذا الشاب عىل ماذا يدل؟ من يراقب هذا الشاب إال اهلل 

قبة هلل جعلته  سندوتشاوإال فبإمكانه أن يأخذ  كامال  وال يعلم عنه أحد. لكن قوة املرا

 يمتنع عن ذلك. 
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 معالم 
 تربية األبناء  في طريق

 

ن )لقني( طفلك كلمة التوحيد )ال١) إهل إال اهلل، حممد رسول اهلل(،  ( لق 

ه ويسمع كالمه، ويعلم كل ترصفاته، وال  وليكن أول تعليمك إياه أن اهلل تعاىل يرا

 يمكن أن يغيب عنه طرفة عني. 

خي( يف ذهن ابنك أن اهلل تعاىل هو اخلالق الرازق الشايف ٢) خ )رس  ( رس 

ل مه )علميه( أن يلجأ إليه يف كل   حال، ويطلب منه قضاء احلوائج املحيي املميت، وع 

 وتيسري األمور. 

ن ا 3) ري( ابنك من الكفر والرشك باهلل، وبني  )بي ني( له أن اهلل خلق  ر )حذ  ( حذ 

ة، لعبادته وحده ال رشيك له، وأن الكفر والرشك يؤديان إىل العذاب يف النار يوم القيام

امن: )لق  رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱقال تعاىل: 

١3 .) 

يه( أركان اإليامن الستة: )اإليامن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ف  ه )عر  ف  عر   (4)

ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه( وأركان اإلسالم اخلمسة: )الشهادتني، 

 وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال(. 

ب  ( حب ب  ٥) ئ  يه( يف شخصية الرسول به )ح  ئ  ، ونش  يه( عىل سريته العطرة ه )ن ش 

 . ه )رغبيه( يف الصالة عليه كلام ذكر اسمه ب  وأخالقه احلسنة، ورغ  

)اغريس( يف نفس ابنك القيم الدينية السامية، واألخالق اإلسالمية  س  ( اغر  6)

ب    ه )أدبيه( بآداب اإلسالم. الفاضلة، وأد 

ف  7)  فيه( باحلالل واحلرام شيئ ا فشيئ ا. ه )عر  ( عر 

د  ٨) به ( عو  ديه( ارتياد املساجد واحرتامها، وأداء الصالة فيها، ورغ  ه )عو 

قيتها.   )رغبيه( يف املحافظة عىل الصلوات يف موا

ن بيه( 9) ( ساعده )ساعديه( يف اختيار الصديق الصدوق الصالح، وجن به )ج 

 أصدقاء السوء. 



 301 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

به )رغبيه١0) ا. ( رغ   ( يف كتاب اهلل ؟ تالوة  وحفظ ا وتعلام  وتدبر 

بسم »يقول:  ( عل مه )عل ميه( شيئ ا من السنة املطهرة واألذكار النبوية، كأن  ١١)

يردد األذان عند سامع املؤذن،  عند الفراغ منه، وكأن   «احلمد هلل»عند الطعام، و «اهلل

 روج منه وغريها. وكذلك أذكار النوم واالستيقاظ، ودخول املنزل واخل

ا عىل أحد، وليكن ( اعدل )اعديل( بني أبنائك، وال تفض  ١٢) ل )تفضيل( أحد 

 اجلميع عندك سواسية. 

 مي( أن ابنك يقلدك، فكن )كوين( قدوة حسنة يكن كذلك. ه  م )تف  ه  ( تف  ١3)

 ( ادفعه )ادفعيه( إىل ممارسة الرياضة النافعة. ١4)

ق، واألمانة، والعفاف، والشجاعة، والكرم، ( حب ب )حب بي( إليه الصد١٥)

والعفو، والرمحة، والرب، وبذل املعروف، وقضاء احلوائج، والعدل، واإليثار، والسخاء، 

 ومجيع املعاين احلسنة. 

ريه( من الكذب، والرسقة، واخليانة، والظلم، والغدر، وسوء ه )حذ  ر  ( حذ  ١6)

بة، والنميمة، والغش، واخلداع، والفساد، اخللق، واألنانية، واألثرة، واحلسد، والغي

 ومجيع املعاين الفاسدة. 

يه( النظافة منذ صغره، وعل مه )عل ميه( كيفية الوضوء د  ه )عو  د  عو   (١7)

ل يديه قبل عيه( عىل نظافة بدنه وثيابه، وتقليم أظافره، وغس  ه )شج  ع  للصالة، وشج  

 الطعام وبعده. 

ب )رغبي( ابنتك يف١٨) رت واحلجاب واحلياء منذ صغرها، حتى  ( رغ  الس 

تتعود ذلك عند بلوغها، وال تسمح )تسمحي( هلا بلبس املالبس القصرية أو الضيقة أو 

 الشفافة أو لبس مالبس الصبيان، وأخربها )أخربهيا( أن لكل جنس مالبسه اخلاصة به. 

ري( ابنك من التشبه بأعداء اهلل الكافرين يف مالبس١9) ر )حذ  هم ( حذ 

 ات شعورهم وختنثهم وفسادهم وأعيادهم ومجيع طرائقهم يف احلياة. ص  وق  
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ر )حذري( ابنك من امليرس بجميع أنواعه، وامنعه )امنعيه( من ٢0) ( حذ 

األلعاب املحرمة وبني  )بي ني( له سبب التحريم، ومن ذلك ألعاب الكمبيوتر التي 

 الرشكيات. ي ور  حتتوى عىل خمالفات رشعية كاملوسيقى والع  

( اهتم )اهتمي( بتنمية ثقافة ابنك وذلك بجلب الكتب املفيدة وبرامج ٢١)

الكمبيوتر النافعة، والقصص اهلادفة التي تعمل عىل تشكيل فكره وصبغه بالصبغة 

 الرشعية. 

دي( ابنك عىل إكرام الضيف واحرتامه، واإلحسان إىل اجلريان ٢٢) د )عو  ( عو 

فه )عر فيه( بحقوق الوالدين، وحقوق املسلم عىل أخيه، وحقوق وعدم إيذائهم، وعر 

 األقارب واجلريان واألصدقاء واملعلمني وغريهم. 

ده )عوديه( احرتام الطريق، وامليش بسكينة ووقار، واملحافظة عىل ٢3) ( عو 

نظافته، وعدم رمي األوساخ فيه، ورفع ما يؤذي املسلمني من شوك ونحوه وإبعاده عن 

برص، وكف األذى عن املارة، وعدم رفع الصوت وإحداث اجللبة الطريق، وغض  ال

 والضوضاء. 

( اغرس )اغريس( يف قلبه حمبة املؤمنني ومواالهتم، وإن تباعدت ديارهم ٢4)

 واختلفت لغاهتم وأجناسهم. وكراهية الكافرين ومعاداهتم يف كل مكان. 

م بتحية اإلس٢٥) به )رغبيه( يف إلقاء السالم، وااللتزا الم، واذكر )اذكري( ( رغ 

 ن يبدأ بالسالم. م   له فضل  

به )شاركيه( أوقات ك  ( شار  ٢6) ع  )قبليه(،  ل ه   ه وفراغه، وفرحه ورسوره، وقب  ل 

 دخيل( عىل قلبه الفرح والرسور. ل )أ  دخ  ره )أشعريه( بالراحة والطمأنينة، وأ  وأشع  

( اخلوف يمنعه من ( ازرع )ازرعي( يف قلبه الثقة بنفسه، وال جتعل )جتعيل٢7)

 مصارحتك بخطئه. 

( استخدم )استخدمي( الرفق دائام  يف التوجيه واإلرشاد، وال تلجأ ٢٨)

 )تلجئي( إىل العنف والشدة ما دام هناك جمال للرفق. 

، وال تعاق  ٢9) ا  ه )تعاقبيه( أمام اآلخرين. ب  ( انصح )انصحي( ابنك رسًّ
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خف إذا تعود  الرضب است ده )تعوديه( عىل الرضب، فإنه( ال تعو  30)

ا. ب  العقاب، ومل خيش بعد ذلك هتديد 

( ال تفرط )تفرطي( يف العقاب، وال تكن متساهال  )وال تكوين متساهلة(، 3١)

 جي( بني الشدة واللني. )زاو   ج  بل زاو  

( ليكن لك بصرية يف اختيار العقاب املناسب، فهناك الزجر بالقول، وترك 3٢)

حلرمان من جزء من املرصوف اليومي، أو من الفسحة الكالم مع املخطئ، وا

األسبوعية، وهناك التأديب بالرضب. والعقاب املناسب هو الذي يمنع من تكرار 

 اخلطأ، ويرد  ابنك إىل الصواب. 

ن ه، ووجهات نظره، وحتليالته 33) ( احرتم )احرتمي( عقلية طفلك، وس 

 لألمور، وإن كانت خاطئة بالنسبة إليك. 

يب( ابنك عىل( د34) ب )در  اكتساب املهارات اجلديدة، كاستخدام احلاسب  ر 

 اآليل )الكمبيوتر(. 

ه )تقاطعيه(، فإن ذلك يعوده عىل ع )استمعي( إىل ابنك، وال تقاطع  ( استم  3٥)

 حسن االستامع لآلخرين وعدم مقاطعتهم. 

سب ظهري( الضجر من ابنك عندما حيارصك بأسئلة بام يتناظهر )ت  ( ال ت  36)

مع سن ه، مع حتري قول احلق، وإال فعليك االنسحاب بلباقة من األسئلة احلرجة حلني 

 استشارة أهل االختصاص يف كيفية اإلجابة عنها. 

ء واألخذ والعطاء واملعامالت رشيب( ابنك عىل البيع والب )در  ( در  37) ا

ري( عليه اللوم إذا كث  ر )ت  كث  احلسابية، واستعن )استعيني( به يف قضاء حوائجك، وال ت  

، وال تيأس    )تيأيس( منه إذا أخفق.  قرص 

،  ك  ( أرش  3٨) )أرشكي( ابنك يف األنشطة اجلامعية، يف املدرسة واملسجد واحلي 

كجامعة حتفيظ القرآن، ومجاعة الرب، ومجاعة اخلط العريب، ومجاعة الكشافة، واملراكز 

 الصيفية وغريها من األنشطة املفيدة. 
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دي( ابنك االستئذان قبل الدخول، واجعل )اجعيل( لكل  ولٍد ( عو  39) د )عو 

ا به عند النوم، وحبذا لو كان هناك غرفة للبنني وأخرى للبنات.  ا خاصًّ  فراش 

ع ( استخدم )استخدمي( أسلوب التكرار، وال تستبطئ نتائجه، ولكن د  40)

ي(  ع   من اإلصالح.  (وال تيأيس)الوقت يمر  وال تيأس )د 

يل( كاهله بالعديد من ثق  ل )ت  ثق  جي( مع ابنك يف التعليم، وال ت  )تدر   ج  ( تدر  4١)

  .األوامر، فإن لكل مرحلة تكليفها

ن فعل كذا فله كذا  :م )استخدمي( أسلوب الرتغيب والرتهيب( استخد  4٢) م 

ن فعل كذا عاقبته بكذا وكذا، وال يكن هذا هو األسلوب الوحيد لديك.   وكذا، وم 

ئز واهلدايا، أما الوعيد فتجاو  ل  ف )خت  ل  ال خت   (43)  ز  في( وعدك البنك باجلوا

 )جتاوزي( عنه أحيان ا. 

)اجلئي( إىل أسلوب احلوار  ( عالج )عاجلي( مشكالت ابنك هبدوء واجلأ  44)

 واإلقناع فإنه من أحسن األساليب فائدة مع األبناء. 

واهلمة العالية والسعي  ي( يف ابنك حب العمل والطموحم  )ن   م  ( ن  4٥)

ه )حذريه( من الكسل واخلمول والسلبية ودناءة ر  للوصول إىل الغايات العظمى، وحذ  

 اهلمة، واالستسالم لليأس والقعود عن إدراك الغايات العظمى. 

ه )عرفيه( تارخيه املجيد، وجمده التليد، وانتصاراته اخلالدة يف ظل ف  ( عر  46)

يف ذهنه أن هذا التاريخ واملجد والنرص مرتبط بمدى  )رسخي( خ  اإلسالم، ورس  

ا التمسك بأهداب العقيدة اإلسالمية قوة    .وضعف 

ه وأعداء أمته الذين استباحوا حرمات املسلمني، ه )عرفيه( أعداء  ف  ( عر  47)

 وسلبوا ديارهم، وأراقوا دماءهم عرب العصور. 

ومرشب وملبس ومسكن  ديه( القناعة بمعيشتكم من مأكله )عو  د  ( عو  4٨)

ر    ه )حذريه( من مغبة النظر إىل ما عند اآلخرين. ومركب، وحذ 



 305 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

(49  
ه )استشرييه( يف بعض األمور، واعمل )اعميل( برأيه إذا الح لك ( استرش 

به.   صوا

ف )خففي( من هلجة األمر التي ال يعرف كثري من اآلباء غريها. ( خف  ٥0)

ا آخر مث ومثل: «. ما رأيك أن تفعل كذا وكذا»ل: واستخدم )استخدمي( أسلوب 

، فإذا فهم «األوالد الطيبون يفعلون كذا وال يفعلون كذا، وأنت بال شك طيب مثلهم»

 ر )اذكري( له ما تريد )تريدين( منه. ذلك فاذك  

ه )شجعيه( عىل ما هو ع  )تعريف( عىل ميول ابنك ومواهبه، وشج   ف  ( تعر  ٥١)

 حت   مستعد له من التخصصات، وال 
ا. ل  م   ه )حتمليه( عىل غريه ما دام مأذون ا فيه رشع 

)استعيني( باهلل يف تطبيق ما سبق، وأكثر )أكثري( من الدعاء  ن  ( استع  ٥٢)

ء السبيل.   البنك باهلدى والصالح، فاهلل تعاىل هو اهلادي إىل سوا
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 رة ــمائة فك
 رةـــــة األســــلتربي

 

: ع    هم: م  ل  أوال 

مع أهل البيت، ويستحب  -عىل األقل -ومي أو أسبوعيعقد درس ي -١

التنويع فيه؛ فمرة يف السرية، وأخرى يف الفقه، وثالثة يف العقيدة، ورابعة يف اآلداب 

والسلوك، وخامسة يف املناقب والفضائل. ومنه يتعلم األهل االنضباط يف الزمان 

وتزيد ثقتهم بويل واملكان، ويزيد علمهم، ويزكو عملهم، وتقوى صلتهم ببعضهم، 

 أمرهم. 

حفظ القرآن الكريم، وذلك بتحديد آية أو مجلة آيات، تعطي كواجب  -٢

 صباحي هلم، ويتم تسميع املقطع فيام بينهم يف وقت حمدد متفق عليه بينهم. 

، وينتقى هلم ما يناسبهم، وما تدعو إليه حفظ أحاديث رسول اهلل  -3

 احلاجة. 

ر بعدد من له القدرة عىل و  ص  ث يف ورقة صغرية، وت  ب احلديكت  وطريقته: بأن ي  

 ع يف الصباح عليهم، ويتم التسميع يف وقت حمدد منضبط. وز  احلفظ، وت  

إنشاء مكتبة مقروءة يف البيت تناسب مجيع املستويات، وتتوافق مع كل  -4

ه؛ ففيها اء، يدخل إليها من يريدها فيجد فيها بغيتن  األذواق املرشوعة، لتصبح حديقة غ  

 ما يناسب طالب العلم، والرجال والنساء واألطفال، واملتخصص، واملطلع. 

متنوعة تناسب مجيع  CD)سطوانات مدجمة )إعداد مكتبة حتتوي عىل أ -٥

األعامر واملستويات، وتتناول أكثر القضايا واملوضوعات، وتتوافق مع األذواق 

يمكن جتهيز ركن يف املكتبة لإلهداء و، والرغبات املرشوعة، للعلامء واملشايخ والدعاة

 والدعوة. 

القصص: وهي من جند اهلل تعاىل، حيرك اهلل هبا العقول، ويثبت هبا  -6

نبط منها الدروس والعرب، ويمكن استخدامها كوسيلة دعوية من خالل تالقلوب، وتس

رسد بعض القصص النبوية، وما ورد يف كتب التاريخ عىل األهل وخصوصا يف حال 
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 عب البدين والنفيس. فام أمجل أن يسمع الشباب يف املنزل قصة أصحاب األخدود!الت

وما أعظم أن يسمع الكبار بعض  وما أفضل أن تسمع الزوجات قصة حديث أم زرع!

 ! قصص األنبياء واملرسلني

االشرتاك يف جمالت دورية ذات طابع ومنهج إسالمي منضبط، سواء  -7

لية أو سنوية، ويف ذلك دعم للمجلة لتستمر يف العطاء، كانت أسبوعية أو شهرية أو فص

واألهم أن يوجد لألهل بديل إسالمي مبارك وسط هذا الزيف اإلعالمي الذي ملئت 

 به البيوت. 

التسجيل يف دور وحلقات حتفيظ القرآن الكريم، سواء للكبار يف املساجد  -٨

ا نشاط دعوي مميز. وهذه التي هبدور التحفيظ أو يف دور احلافظات للنساء، وخصوصا 

الفكرة من أعظم ما ينبغي أن حيرص عليه املسلم يف تربيته ألهله؛ فاملرأة ستجد من 

 الصاحلات يف هذه الدور ما يغنيها عن كثري من مريضات القلوب فارغات العقول. 

حضور املحارضات العامة يف املساجد واملناشط الدعوية كالدورات  -9

د الصاحلني، العلمية، ويف ذلك من  الفائدة ما فيه من األجور املرتتبة عليه، وتكثري سوا

 واالستفادة مما يطرح من العلامء والدعاة وطالب العلم. 

طلب الزيارة للبيت من الدعاة وطالب العلم وطرح القضايا التي  -١0

حيتاجها البيت بالتلميح والترصيح حسبام يقتضيه احلال. وخصوصا الداعيات، ومن 

ة تتأثر بام ترى أكثر مما تسمع. عرفن ب  بذل اخلري للغري، فيا له من أثر ما أبلغه! فاملرأ

السبورة: ويتم ذلك بتعليق سبورة يف أحد اجلدر البارزة يف البيت مما يقع  -١١

عليه النظر كثريا، يكتب فيها ما يستفيد منه األهل كحكمة اليوم، وبعض اآليات 

رة النظر إليها يعلق يشء منها بالعقل، وبيشء من ا األذكار، فمع كثوالسور، وخصوص  

 الرتكيز عليها حتفظ عن آخرها. 

املسابقات الثقافية: وتكون بإعداد مجلة من األسئلة املناسبة لقدرات  -١٢

ئز املناسبة، وأفضل أوقاهتا الرحالت،  ومهارات املوجودين، وعليها بعض اجلوا

فيام  -يف اخلري -، ولزرع روح التنافس والنزهات خارج املنزل لشغل الوقت بام ينفع
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ليس املقصود من األسئلة وبينهم، وتوصيل بعض املعلومات إليهم من طرف خفي! 

 التعجيز، وإنام اهلدف توصيل رسالة معينة عن طريق السؤال واجلواب. 

يسمع الرجال خطب اجلمعة واملواعظ والدروس يف املساجد وغريها،  -١3

إن من أعظم النفع هلم أن يلخص الرجل ما سمع منها يف  ا؟!فام نصيب أهل البيت منه

ذهنه أو يف ورقة، لينقله إليهم حال رجوعه هلم، فيثبت ما سمع يف ذهنه، ويستفيد منه 

 من مل يسمعها. 

كهم يف الشعائر التعبدية التي حتصل يف املواسم الرشعية، كاملشاركة  -١4 إرشا

 اة الفطر يف رمضان عىل مستحقيها. يف عيد النحر بذبح األضاحي، وتوزيع زك

ينتقي بعض الكتب املفيدة، ويكلف أهل البيت كلهم أو بعضهم  -١٥

بتلخيص ما فيها من معلومات، وإعداد تقرير موجز عن الكتاب، وال بأس من 

فز.  ئز كحوا  تكريمهم بجوا

ربطهم بكبار العلامء وأهل العلم األمناء، وذلك بإعداد قائمة بأسامء  -١6

امء واملفتني، وأرقام هواتفهم، وأرقام مكاتب الدعوة واإلفتاء، وتعليقها يف مكان العل

هلم أو تقع عليهم، وليستقوا  نُّ ع  مناسب يف البيت، ليتصل األهل بالعلامء يف كل قضية ت  

بدلوهم من مورد العلامء الرقراق بصفاء املعتقد ونقاء املنهج، واملتدفق بصالح املسلك 

 وصدق الديانة. 

احلرص عىل السكن بجوار املساجد، ليسمع أهل البيت األذان واخلطب  -١7

 غاثية التي تقام فيه. واملواعظ والدروس، وليشاركوا يف األنشطة الدعوية واإل

ح والنزهات يف إثراء معلوماهتم وزيادة حتصيلهم العلمي س  استغالل الف   -١٨

 واملعريف. 

قنوات التخريب، مع وجوب اقتناء احلاسب اآليل كبديل مناسب ل -١9

توجد برامج إسالمية رائعة كربنامج القرآن والسيطرة عليه، وضبط ما يعرض فيه. 

يف زمن نحتاج فيه هذه  ونحنالكريم واحلديث الرشيف وبعض الكتب املستنسخة فيه، 

 الثورة العلمية فيام يعود عىل ديننا ودعوتنا وعلينا بصالح وخري. 
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، والذود عن حياض رتنت يف الدعوة إىل اهلل ويمكن استخدام شبكة اإلن

قبة هلا.   الدين ضد انتحال املبطلني وحتريف الغالني، مع وجوب احلذر منها واملرا

كوسيلة تعليمية وتربوية وتثقيفية وترفيهية،  احلاسب اآليلاستخدام  -٢0

 وعرض الربامج اإلسالمية املناسبة اخلالية من املخالفات الرشيعة. 

التي تنمي الذكاء وتقوي الذاكرة وتزيد يف املباحة عاب الرتفيهية األل -٢١

 . املعلومات، وتكسب بعض املهارات الفكرية والعقلية

االستامع إلذاعة القرآن الكريم، وحماولة متديد شبكة من املكربات  -٢٢

ا مكان تواجد األرسة والسامعات دخل املنزل لسامع هذه اإلذاعة املباركة، وخصوص  

 ة مثل املطبخ وغرفة اجللوس. بكثر

تسجيل األبناء والبنات يف مدارس حتفيظ القرآن الكريم احلكومية أو  -٢3

األهلية أو املعاهد العلمية الرشيعة والكليات الرشعية التخصصية يف اجلامعات، 

 وتشجيع البارزين منهم يف ذلك بمواصلة الدراسة. للمستويات العليا. 

سيارة مع األرسة لتنفيذ برنامج إلقائي منوع استغالل وقت ركوب ال -٢4

كهيئة اإلذاعة، فهذا للتقديم وهذا للتقييم، وآخر يشارك بآية، وغريها بتفسريها 

والتعليق عليها، وآخر بحديث رشيف، أو حكمة مفيدة أو قصة معربة أو موقف مؤثر 

ريم أفضل يمكن تكوأو حداء مجيل أو طرفة مباحة فهو برنامج متكامل منهم وإليهم. 

 . - ولو بالثناء واإلطراء - مشاركة يف الربنامج

 :همل  ثاني ا: عم  

األمر بالعبادة واإللزام هبا، والتعويد عليها، مثل األمر بالصالة، والسؤال  -٢٥

 د من يقرص فيها، وحماسبة ومعاقبة من يتهرب منها. ق  عنها، وتف  

فريضة فقط، بل حتى يف الصيام املشرتك من أهل الدار مجيعا، ليس يف ال -٢6

النوافل، كصيام يومي االثنني واخلميس، وثالثة أيام من كل شهر، وست من شوال، 

، فقد كان يصوم  اج، وصيام داوداحلويوم عاشوراء وتاسوعاء، ويوم عرفة لغري 
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ا. ويوم   يمكن تكريمهم عىل هذا الصيام بجلب الطعام الذي حيبونه عىل ا ويفطر يوم 

 أو اخلروج هبم يف نزهة. مائدة اإلفطار 

تفطري الصائمني يف البيت واملسجد واحلارات الشعبية لألرس الفقرية،  -٢7

 ويتم ذلك بمشاركة مجيع األهل، فالنساء لإلعداد والطبخ، والرجال للتوزيع والتقديم. 

السفر التعبدي للمسجد احلرام بمكة، واملسجد النبوي باملدينة،  -٢٨

ام، وخصوصا يف يواملكث بجوارها لعدة أ، إن شاء اهلل ا، قريب  واملسجد األقىص بالشام

 شهر رمضان املبارك. 

ومواقفه الرشيفة، ومآثر صحابته الكرام  تذكريهم بسرية النبي  نبغييو

وبذهلم وتضحياهتم من أجل دينهم يف كل موقف وعند آية مناسبة، واستغالل البقاع 

  للتذكري بالوقائع من غري تكلف أو إحداث.

بث روح التنافس بني األبناء الذكور عىل املسابقة إىل املسجد واحلرص  -٢9

عىل الصف األول، وإعداد جدول هلم بذلك، لتكريم املثابر الفائز، وحماسبة املقرص 

 يمكن التنسيق مع إمام املسجد للثناء عىل الفائز وتكريمه والدعاء له. والعاجز. 

جميع اخلروج إليها كصالة لل خروج األهل للعبادات التي يرشع -30

، حتى وإن كانت النساء قد أصبن باألعذار الرشعية كاحليض والنفاس ليدركن العيدين

 اخلري مع الناس. 

تدريبهم عىل الصدقة والبذل يف سبيل اهلل تعاىل وإعطاء الفقراء  -3١

ه يعطي واملساكني من مال اهلل الذي آتاهم. فعندما يرى الوالد مسكينا أو فقريا، فإن

ا من أهل البيت مبلغا من املال، ويأمره أن يعطيه للفقري، وحيتسب األجر وهكذا أحد  

يريب فيهم حب البذل والعطاء واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل. الذكور مع الذكور، 

 واإلناث مع اإلناث. 

جتهيز صندوق خريي مجيل املنظر جلمع املال للمشاركة يف أفعال اخلري،  -3٢

 بوضع املال فيه، ويوضع يف مكان بارز ومناسب يف البيت. ويأمرهم 

وحيتوي هذا الصندوق عىل عدة خانات، فمنها جزء للمشاركة يف بناء املساجد، وآخر 
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للدعوة إىل اهلل تعاىل، وآخر لطباعة الكتب، وآخر لكفالة األيتام ورعايتهم، وآخر 

 ملجاالت خريية ودعوية خمتلفة. 

 - بعد حني -يفتح الصندوقوواملسامهة فيه.  يمكن للضيوف املشاركةو

املال، وتوزيعه، ليتولد فيهم حب العمل  د  بمحرض اجلميع، ويشاركون مجيعا يف ع  

 اجلامعي. 

القيام بعمرة مجاعية مع األهل، وتعليمهم شعائر ومشاعر هذا النسك  -33

 املبارك. 

االستقامة،  احلج مع محلة مناسبة أو مع جمموعة مباركة تتميز بحسن -34

 وجدية االلتزام، مع أمهية الرتكيز عىل النشاط الدعوي يف هذه الرحلة املباركة. 

والذكر املقيد بزمان أو  -متابعتهم عىل األذكار اليومية )الذكر املطلق -3٥

مكان أو عدد أو صفة( كأذكار الصباح واملساء وأدبار الصلوات واألحوال 

وما يرتتب عليها من حفظ وصيانة يف احلياة الدنيا، واملناسبات، وإشعارهم بأمهيتها، 

وأجور عظيمة وحسنات كريمة يف الدار اآلخرة. ويكون ذلك بالسؤال عنها، والتذكري 

 هبا، وإليقاعها أمامهم، وباملدح ملن فعلها، والثناء عىل من قام هبا. 

بل  يف أفراحهم وأتراحهم -بدون خمالفات رشعية  –مشاركة اجلريان  -36

 تى يف الطعام والرشاب، وطبعهم عىل هذا اخللق اجلم، وهذه املشاركة الفعالة. ح

قبة اإلهلية  -37 حتذيرهم من احلرام، واألخذ عىل يد مرتكبه، وتذكريهم باملرا

هلم، واملعاقبة الربانية عىل قبح فعلهم، ليستقر يف نفوسهم شناعة احلرام، وقبح اإلجرام، 

 وسوء السيئات واآلثام. 

ترغيبهم يف التصدق بام هو قديم ونافع كاملالبس القديمة، واألواين  -3٨

املستخدمة، واألثاث املستعمل عىل املحتاجني هلا والراغبني فيها، بدال من إلقائها، 

 والتخلص منها. 

حتذيرهم من التبذير واإلرساف يف مأكلهم ومرشهبم وملبسهم ومركبهم  -39

أكل كل واحد منهم ما يسقط منه من طعام طيب ومسكنهم ومجيع شؤوهنم. مثاله: أن ي
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عىل سفرة الطعام حتى ال يرمى يف القاممات. أو مجع ما يبقى من طعام لتأكله احليوانات 

 . األليفة املستأنسة أو الطيور كاحلامم والدجاج

متابعتهم عىل األعامل احلميدة واألقوال املفيدة يف مسلكهم اليومي،  -40

باآلداب الرشعية كآداب الطعام والرشاب واللباس والنوم  يهمل  واحلرص عىل حت  

واالستئذان والدخول والركوب. ويشمل ذلك تعليمهم إياها، وتعويدهم عليها، 

 وتذكريهم هبا، وترغيبهم فيها. 

االستفادة من كل يشء يمكن أن يستغل قبل طرحه ونبذه، ليتعلم األهل  -4١

 لموا من التبذير واإلرساف. املحافظة عىل ما لدهيم من ممتلكات، ويس

من مرصوفهم  - ولو كان قليال   -حثهم عىل اقتطاع يومي أو أسبوعي -4٢

 .  للمشاركة يف أفعال اخلري واإلحسان، ويمكن تسميته بالتوفري اخلريي مثال 

تعويدهم عىل النظافة العامة الداخلية واخلارجية مع النفس ومع اآلخرين  -43

مكان، فإن مل يكن شعار: )دع املكان أحسن مما كان، قدر اإل يف البيت وخارجه. ولريفع

ما أمجل أن ترى رب أرسة مع أرسته يقومون بتنظيف حديقة وباإلمكان فكام كان(. 

 عامة مما فيها من القاذورات بعد أن جلسوا فيها ومتتعوا هبا!

أن جيعل لكل فرد يف األرسة دفرت )كشكول( للفوائد يسجل فيها  -44

م وأحكام، ك  واملواقف واالنطباعات واملالحظات، وما يقف عليه من ح  التجارب 

د، والكتابة قيد، فقيد ي  ومشاعر وأشعار، وسري وآثار، وقصص وأخبار؛ فاملعلومة ص  

ي ود)ودك باحلبال الواثقة. ي  ص   ي د(: مجع ص  مك والط ري والوحش: ص   .ما ي صاد من الس 

دة، وربطها بالرشع كالسباق لالستعانة به تنمية مهاراهتم وهواياهتم املفي -4٥

 عىل طرد اخلمول والكسل لتنشيط النفس إىل ما يقرب من اهلل تعاىل. 

لبان التي يروهنا كنقض الصُّ إىل إتالف املحرمات التي يروهنا،  همهتنبي -47

  باملعروف والنهي عن املنكر. ، مع تعليمهم مراعاة ضوابط األمرويطلعون عليها
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يف قلوهبم وزرع حمبته ورهبته يف صدورهم،  مة كتاب اهلل غرس عظ -4٨

وحتذيرهم من امتهانه أو إهانته أو االستهانة به، وتذكريهم بآداب تالوته، وأحكام 

 قراءته وطرق صيانته واملحافظة عليه وعدم العبث به. 

تعويدهم عىل الكرم والبذل عند حضور األضياف، باحلرص عىل  -49

يب بالضيوف وخدمتهم، ومد يد العون هلم واملشاركة يف إعداد مشاركتهم يف الرتح

 وإكرامهم واجللوس معهم لالستفادة منهم.  (١)اهم ر  ق  

ا واالعرتاف باحلق ولو كان مرًّ طبعهم عىل الشجاعة والبسالة واإلقدام،  -٥0

ًّ وم  
، رض  م.  (٢)ر وحتذيرهم من اخلوف واجلبن واخلو  ا يمكن إسقاط بعض وواالهنزا

 جزاء اعرتافه باحلق وإقراره بالذنب.  - يف بعض املرات - قوبات عن املخطئالع

تنبيههم إىل احرتام ممتلكات اآلخرين واحلرص عىل املحافظة عليها،  -٥١

وعدم التعدي عليهم فيها، سواء يف األمور واألشياء املشاعة للجميع أو اخلاصة 

 . باألفراد

ء لغريهم مبتدئني بالوالدين ترغيبهم يف الدعاء ألنفسهم والدعا -٥٢

ت والنكبات، وتذكريهم بأمهية الدعاء لإلسالم واألقربني، وخصوصا حال امللام  

 واملسلمني يف املشارق واملغارب، ليكون ذلك ديدنا هلم وطبعا فيهم. 

تقسيم أعامل البيت بينهم، وحتديد املسؤوليات فيه، وتعويدهم عىل  -٥3

ة يف القيام بشؤونه، ومن عجز عن تقديم العون لغريه، فال املشاركة يف أعامله، واملسامه

ا  عىل غريه معتمد  ال  أقل من أن يقوم بشأن نفسه من ترتيب وتنظيف حتى ال يكون ك  

ه.   عىل سوا

                                                           

ا: أضافه وأكرمه، أحسن إليه (١) ي  ى وق ر  ر 
ى الضيف  ق  يف من طعام.: ىر  ق  .الق ر  م  إىل الض  د  ق   ما ي 

: خار، ض  ( ٢) جل  ر  الر   .كرسع ف وانخو 
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ء وضوابطه وطرائقه، وإكساهبم الثقة يف  -٥4 تعليم األبناء فنون البيع والرشا

 أنفسهم منذ الصغر عليه. 

، وطبعهم عىل تعويدهم عىل ال -٥٥ نوم مبكرا، وحتذيرهم من السهر طويال 

 . االستيقاظ املبكر قبل صالة الفجر لصالة الوتر واالستغفار

إشغاهلم ببعض األعامل احلرفية النافعة كالنجارة والسباكة والزراعة  -٥6

بالنسبة للذكور، وكاخلياطة واحلياكة والتطريز بالنسبة لإلناث، وملء أوقات فراغهم 

 هبا. 

املريض نفسه،  يعية وضوابطها، فيتعلمون كيف يرقتعليمهم الرقية الرش -٥7

 أو كيف يقرأ بالتعاويذ الرشعية من الكتاب والسنة عىل غريه. 

ئد التي يوجد هبا آيات كريمة أو  -٥٨ مجع األوراق والدفاتر والكتب واجلرا

صحيحة كاحلرق  أحاديث نبوية مل تعد تصلح لالستعامل متهيدا للتخلص منها بطريقة

عىل صغره يريب األهل عىل احرتام كالم اهلل وتقديسه، وعدم  -والدفن، وهذا العمل

 إهانته وتدنيسه. 

أن يعود أهل بيته عىل التواضع ولني اجلانب كاألكل مع اخلادم،  -٥9

واجللوس معه، واحلديث إليه، وإدخال الرسور عليه، واملشاركة له يف أفراحه وأتراحه، 

 وحزنه.  حال مرضه وسقمها وخصوص  

 :ثالثا: مشاركتهم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل

تشجيع األهل عىل الدعوة إىل اهلل تعاىل يف أوساطهم التي خيالطون فيها  -60

بة واجلريان واألص حاب، وينبغي مساعدهتم عىل ذلك غريهم كاملدارس والقرا

ات، وغريها من السبل هم باألرشطة والكتيبات واملطويات وإعالنات املحارضتزويدب

 املرشوعة للدعوة إىل اهلل تعاىل. 

حثهم عىل املشاركة يف املجالت اإلسالمية بالكتابة فيها، والنقد اهلادف  -6١

هلا، وبالنصيحة املخلصة للقائمني عليها، وبالدعاية إليها، وغري ذلك من وجوه 

 املشاركة فيها. 
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كهم يف الربامج الدعوية التي يقوم  -6٢ عليها رب األرسة، ويمكن إرشا

استغالل طاقاهتم يف ذلك، وتربيتهم عىل املشاركة الفعالة يف وجوه األنشطة الدعوية، 

وفهرستها وتصنيف الكتب وترتيبها وتنظيم  طوياتمثل: إعداد الرسائل وترتيب امل

 املكتبات والعناية هبا. 

املفسدة التي تدريبهم عىل كتابة الردود الصحيحة عىل األقالم القبيحة  -63

إىل اجلرائد  - بعد تنقيحها - تشذ عن احلق وتوغل يف الباطل، وإرسال مقاالهتم

واملجالت التي تنرش ذلك الزيف أو غريها ليعلو صوت احلق، ولتستبني سبيل 

 املجرمني. 

ة املراسلة الذين يظهرون يف اجلرائد  -64 إرسال الرسائل الدعوية هلوا

املطويات، وإعداد برنامج دعوي متكامل هلذه الوسيلة واملجالت مع بعض الكتيبات و

 بحسبه؛ الرجال مع الرجال، والنساء مع النساء.  الدعوية الناجحة، كل  

كتابة رسائل النصح والوعظ والتذكري ملن عرف عنه إشاعة املنكر بني  -6٥

 الناس، فلعله ينجو هبا ناج، ومعذرة إىل اهلل، ولعلهم هيتدون أو يرتدعون. 

تشجيعهم عىل كتابة املقاالت املفيدة املخترصة للمشاركة هبا يف  -66

 مدارسهم كطابور الصباح واحلفالت واألنشطة املدرسية. 

غرس شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف قلوهبم، وذلك  -67

كم هو األثر فبمامرسته أمامهم، وترغيبهم فيه، وحثهم عليه عند حدوث ما يستدعيه. 

 قلب رجل مدخن عندما يأيت إليه طفل صغري حيذره منه وينهاه عنه! وكم هي بالغ يف

االستجابة من شابة غافلة تستمع للمعازف واألغاين عندما تأتيها طفلة صغرية تذكر هلا 

 حرمته وتنذرها من خطورهتا!

إشغاهلم بأحوال العامل اإلسالمي وقضاياه ومشاكله، حتى ينشغلوا  -6٨

فه واملحقرات، وتتولد لدهيم عاطفة إيامنية بالعظائم واملهامت ، وال يلتفتوا إىل التوا

للمؤمنني ووالء قلبي للمسلمني. فعىل قدر اهلمم تكون اهلموم، ومن حلق فوق النجوم 

 فلن يقنع بام دوهنا. 
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رصد سلبيات وإجيابيات املجتمع، وما حيدث يف الواقع من أحداث  -69

واملشايخ ليكونوا عىل علم جامع بحقيقة الواقع،  ووقائع، وبعث نتائجها إىل العلامء

 هم أنفع وعالجهم أنجع. وحتى يكون حل  

إعداد درس نسائي أسبوعي أو عىل األقل شهري يف البيت، فتدعى له  -70

ا فيام خيص النساء، اجلارات والقريبات واملعارف، وتلقي فيهن إحدى الداعيات درس  

ادة منه، فينمو لدهيم احلس الدعوي، واحلرص ة أهل البيت اإلعداد له واالستفمومه

 عىل بذل اخلري للغري. 

تعويدهم عىل اخلطابة وإلقاء املواعظ، وتنبيههم إىل آداب ووسائل  -7١

مواجهة الناس والتأثري فيهم، من خالل تكليف أحدهم بإعداد موعظة قصرية تلقى 

جيابيات عليها من اإلعىل األهل، ويتم تقويم املوعظة وأسلوهبا وإبداء السلبيات و

ي، وغرس الثقة يف النفس، ينبغي التنبيه عىل أمهية رفع الروح املعنوية للملق  واجلميع. 

 دون الوصول به إىل الغرور واإلعجاب بالنفس. 

توزيع الكتيبات واملطويات النافعة عىل الناس عند إشارات املرور،  -7٢

لد بمركبته بجوار غريه، فإن أحد مع  مطويةا أو األبناء يعطيه كتاب   فحاملا يقف الوا

ابتسامة صادقة وملسة حانية، ثم إذا حتركت املركبة فإن الوالد يدعو باهلداية ملن أخذ 

 نون ليتعلم األهل الدعاء مع الدعوة. اهلدية واألهل يؤم  

بة واجلريان واألصدقاء يف زياراهتم لبعضهم يف املناسبات  -73 اعتاد القرا

اهلدايا كاملأكوالت واملرشوبات وامللبوسات، وهذا حسن،  وغريها أخذ يشء من

لد أهل بيته يف هذه الزيارات عىل أخذ مجلة من الكتب كهدية  واألحسن منه أن يريب الوا

خمتلفة عام ألفه الناس، لرييب أهله عىل الدعوة إىل اهلل تعاىل ونرش اخلري بني أوىل الناس 

 هبم. 

 :همرابعا: هتذيب نفوسهم وتقويم سلوك

د أحواهلم، ومد يد املساعدة هلم. وهبذه زيارة األرس الفقرية، وتفقُّ  -74

ى الروابط، وتنشأ املشاعر الوجدانية اإليامنية بني و  الزيارات تتحقق الصالت، وتق  
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املجتمع الواحد، وينتج عنها أثر كبري يف قلوب األهل، فيعرفون نعم اهلل عليهم، 

اهلل هلم منها، ويمدون يد العون إلخواهنم يف  ويقومون بشكرها، ويرضون بام قسم

 الدين. 

ودور النقاهة ومراكز  -إن أمنت الفتنة! -زيارة املرىض يف املستشفيات -7٥

عاقة، ليتعرف األهل عىل فضل اهلل عليهم بام يشاهدون من مشاهد احلزن واألمل التي اإل

علب احللوى ك ،يا للمرىضأخذ بعض اهلدا وينبغييروهنا بادية عىل وجوه أهل الباليا. 

عاقة ودور النقاهة لطول مكثهم ن هم يف مراكز اإلالكتيبات واملطويات، وخصوصا م  و

 فيها. 

وتشييع اجلنائز، والسري معها إىل حيث توارى  -للذكور -زيارة القبور -76

ا يف طاعة اهلل أو جترؤا عىل معصيته، فليأخذ لد من أبنائه تقصري  ا الثرى. فإذا رأى الو

رهم بمآهلم بعد مفارقة الدنيا. فيا هلذه الزيارة. ما أعظم أثرها! بأيدهيم إىل هناك، ويذك  

 وما أكرب عربها!

زيارة املدارس التي ينتسب هلا األبناء والبنات للوقوف عىل سلوكياهتم  -77

وسلوكياهتن، وأبرز مميزات شخصياهتم، والتعرف عىل مواطن اخللل والزلل يف أفعاهلم 

لدين عنهم. وأقواهل  م عندما يشعرون بتغيب رقابة الوا

عندما خيطئ أحدهم خطأ عظيام ال يغتفر. فإن هناك أسلوبا نبويا للرتبية،  -7٨

قد غاب عن كثري من املربني، وهو هجر املخطئ ملدة معينة من الزمن. فبدال  من 

احلديث، القسوة يف القول، والغلظة يف احلديث، فلنتعلم أن نقسو عليهم بالكف عن 

 . (راجع قصة الثالثة الذين خلفوا يف غزوة تبوك)واالمتناع عن املعاملة. 

هل جربت أهيا الوالد أن تكتب البنك أو زوجتك أو ألحد من أهل  -79

ه فلم يأمتر ت  ا ال ترتضيه منه، ونصح  ا خاطئ  فعندما ترى من أحدهم سلوك   بيتك رسالة؟!

جة بعبارات املحبة واإلشفاق، ثم اذكر بني ووعظته فلم ينزجر. فاكتب له رسالة مدب

ثمرة الرضا بعد غرس بذرة  -بإذن اهلل -ثناياها ما يأيت أو يذر من أمر، وستجني

 النصيحة بالطريقة الصحيحة. 
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ظة عىل مع جمموعة من األرس املحاف  املنضبطة بالرشع الرحالت املشرتكة  -٨0

ف   استقامتها، ليشعر املسلم امللتزم بعدم الغربة  قة يف التزامها، واملتجانسة يفدينها، واملتوا

حيسن إعداد برنامج دعوي ويف طريقه، وجيد من يعينه عليه، ومن يميض معه فيه. 

 ا ومتالزما مع جانب الرتفيه والتسلية باملباح. متكامل خالل الرحلة، متزامن  

يف  استغالل الرحالت الرتفيهية والنزهات الربية أو البحرية أو اجلوية -٨١

تقوية اإليامن يف قلوهبم، وذلك بربطهم بخالقهم يف كل ما يرون ويسمعون ويعيشون، 

فريهيم الدنيا بمنظار اآلخرة، فاجلامل يذكر باجلنة وما فيها من نعيم وخريات، والقبح 

 والسوء يذكر بنار السموم وما فيها من آفات ومهلكات. 

رب عن قدرته، والبحار تنبئ وات ختوالسام -سبحانه - فاجلبال تذكر بقوة اهلل

عن عظمته، والسحاب يومئ إىل رمحته، وهكذا يعيش املسلم مع أهله بقلب احلي 

 املتيقظ. 

النصيحة اجلامعية لألهل، ويتم ذلك بجمعهم ووعظهم وإسداء النصح  -٨٢

ا لألمور التي يشرتكون فيها مجيعا، كالرتغيب هلم دون ختصيص ألحد منهم. وخصوص  

واإلحسان لآلخرين، وبذل املعروف هلم، وكف األذى عنهم، والتحذير يف الصدقة، 

 من سوء املعتقدات واألقوال واألفعال. 

النصيحة الفردية ألحد أفراد األرسة، فعندما يرى رب األرسة من  -٨3

ا يف معاملته؛ فإنه ينفرد به عن أحدهم تقصريا يف حق ربه، أو خلال  يف أخالقه أو سوء  

 له النصيحة مدبجة بأعذب األلفاظ وأرق العبارات وأخلص الكلامت. ي سد  غريه، وي  

الرتبية من خالل األحداث والوقائع السارة والضارة التي حتدث  -٨4

ع ذلك رج  ها أو ألحد من أفرادها ما يكره، فإنه ي  للألرسة. فعندما حيصل لألرسة ك

م ما يفرحهم، وجيلب للذنوب والسيئات والتقصري يف حق اهلل تعاىل. وعندما حيدث هل

الرسور هلم، فإنه حييل ذلك لكرم اهلل معهم وفضله عليهم، ولعل أحدهم أحدث طاعة 

هلل تعاىل كان من نتائجها توفيق اهلل هلم فيام حيبون ورصفه عنهم ما يكرهون. وبذلك 

 تتعلق القلوب بعالم الغيوب يف نزول املكروه وحصول املحبوب. 
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يف األزمات. كالصرب عىل املقدور، والرضا تربية األهل باملواقف  -٨٥

األرسة قلبها ورأسها، فإن استقام  بالقضاء، والثبات حتى املامت حال امللامت. فربُّ 

ء،  ء، وطغى وبغى يف البالء بالرسا القلب تبعه القالب، وإذا جزع وفزع يف البالء بالرضا

ي، هم يرونه بعني املقتد  له يف أكثر األحوال يف األقوال واألفعال، ف فأهل البيت تبع  

ي. فليتق اهلل كل مسؤول عن أرسته، فإهنم يقومون به، ويلمحونه ببرص املهتد  

له وأفعاله، ويقتفون بام يصدر منه ويؤثر عنه.   ويتأثرون بأقوا

اهلدايا مطايا املحبة، وبريد املودة، وسبيل التأثر، فكم هدية أرسلت من  -٨6

بنصيحة لطيفة يف كتاب أو رسالة أو كالم، فتح هلا رب األرسة ألحد أفرادها مشفوعة 

باب القبول، فالقلوب جمبولة عىل حمبة من أكرمها بالعطاء وتفضل عليها بالبذل 

 واإلهداء. 

فرض رسومات مالية كعقوبة عىل كل من يتكلم بباطل أو يتفوه بلغو  -٨7

دوق معني، وكذب وسخرية، وتوضع تلك الرسوم يف صن نٍ ولع   مٍ وشت   بٍّ حرام كس  

وجيمع ما فيه، ويتصدق بام فيه عىل الفقراء، بعد رىض اجلميع، وقبوهلم بالفكرة 

 واقتناعهم بالطريقة. 

قد ينشغل رب األرسة عنهم يف بعض األحوال ملدة طويلة من الزمان،  -٨٨

ويبتعد عنهم يف املكان، وهنا يلزمه استغالل اهلاتف لالتصال هبم والسؤال عنهم 

ا ألقواهلم ع  ا عليهم ومتاب   هبم وحريص  م، وليشعرهم أنه ما زال مهتامًّ ومتابعة شؤوهن

 وأفعاهلم. 

تسجيل األهل يف املراكز الصيفية التي تقام يف اإلجازات ملا فيها من  -٨9

تنمية للقدرات وتدريب عىل املهارات وإشغال للوقت بام يعود عليهم باخلري يف دنياهم 

 القائمني عليها ومتابعتهم فيها.  وأخراهم، ومع وجوب حسن اختيار

الزيارة اجلامعية لألقارب وذوي األرحام واجلريان، وتذكري اجلميع  -90

 بوجوب ذلك، وبيان األجور املرتتبة عليها ملن أخلص هلل تعاىل فيها. 
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اصطحاب األب ألبنائه الذكور معه يف الذهاب واإلياب واملجالس  -9١

تعلم األبناء كيف يعاملون الناس وجيالسوهنم ويستفيدون املباركة والزيارات النافعة، لي

 منهم ويتأثرون هبم ويؤثرون فيهم. 

بطاقة وصايا مغلفة،  ىعط  أحد أفراد األرسة بالسفر، فإنه ي   عندما هيم   -9٢

يكتب فيها بعض الوصايا والتنبيهات، وبعض املحاذير واملخالفات، مع عبارات 

 يف سفره، ليستعني هبا عىل أمر دينه ودنياه. ا ا مبارك  رقيقة، لتكون له زاد  

احذر  -ك من املحرماتاحفظ برص -اتق اهلل حيثام كنت - احفظ اهلل حيفظك»مثل: 

ونحوها، وحبذا لو عطفت هبدية مفيدة كمصحف صغري وكتاب أذكار  «جليس السوء

 املناسبة.  طوياتوبعض امل

احلالل، ليعلموا أن يف مداعبة األهل باملباح، وإدخال الرسور عليهم ب -93

 ديننا فسحة ويف رشيعتنا سعادة وراحة. 

زيارة العلامء والدعاة وطالب العلم وأهل اخلري والصالح يف منازهلم  -94

 وأماكن أنشطتهم اخلريية والدعوية، للتعلم منهم، واالقتداء هبم، والتعاون معهم. 

لدين واإلحسان إليهم، والب -9٥ ذل هلم والرفق هبم القدوة العملية برب الوا

 ملا لذلك من أثر إجيايب يف تربيتهم.  - إن كانوا أحياء -والسامحة معهم

تعليق السوط يف مكان بارز يف البيت، ليستشعر املخطئ واملفرط  -96

 واملتعدي أن العقوبة له باملرصاد إذا زل أو ضل. 

جتارهبم ترغيب األهل يف اجللوس مع كبار السن لالستفادة من خرباهتم و -97

لهم لشظف العيش، يف احلياة، والوقوف عىل طبيعة حياهتم وشديد معاناهتم وحتمُّ 

 رف منهم باحلكمة والعقل واالتزان والدين والعلم. ع  ا من وخصوص  

لد سلعة مغشوشة كالفاكهة، فإنه جيمع أهله لريهيم  -9٨ عندما يشرتي الوا

ح واملغفرة ملن غشه من سوء هذه الصنيع ويقبحه يف أنظارهم، ثم يدعو بالصف

املسلمني، ويدعو له بالصالح واهلداية، وأهله يؤمنون عىل دعائه، فيتعلم األهل منه 
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الصفح والعفو ملن أساء إليهم أو أخطأ عليهم، ويستشعرون شناعة الغش وقباحة 

 التدليس والتلبيس. 

ن، اخلروج مع األهل يف ليلة مقمرة إىل فالة مأمونة خارج نطاق العمرا  -99

رهم بظلمة القبور م بديع صنيع اهلل يف خلق السموات ونجومها وأفالكها، ويذك  هي  لري  

 ووحشتها، وغري ذلك من املسائل الرتبوية التي ينبغي أن يوقفهم عليها ويريبهم هبا. 

تفريغ أحد املربني الصاحلني ملالزمة األبناء وتربيتهم وتعليمهم القرآن  -١00

وأحكامه، وطبعهم عىل العادات احلميدة واألخالق الكريمة، وآدابه، والعلم الرشعي 

ويمكن إعداد برنامج مشرتك ملجموعة من األرس املتجانسة لكفالة هذا املريب للعناية 

. بأبنائهم. وتوفري هذا املريب أوىل وأنفع من جلب اخلادمات يف البيوت
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 في قلب ولدي؟ ☻كيف أرسخ حب النبي 

أصول هذا الدين ومبدأ من مبادئه ال يستقيم  هو أصل من ن حب النبي إ

ا فيه فهي  إيامن إنسان بدونه وال يسع مسلم أن يتجاوزه وال يصح ملسلم أن يكون مرتدد 

 مبعوثه ورسوله ومصطفاه وجمتباه.  إذ إنه  -  مرتبطة بمحبة اهلل

لدين أن السؤال هذا و من أهم األسئلة التي ينبغي عىل أولياء األمور والوا

يف   تهألوه وأن يتقنوا فن تطبيقه، وأن يبذلوا جهدهم يف الوصول إىل ترسيخ حمبيس

ب أبنائهم أمجعني. ولبيان اإلجابة عن هذا السؤال هيمنا الوقوف عند عدة نقاط وقل

 هامة: 

  يف الترشيع اإلسالمي:  مكانة حب النبي :أوال  

تعاىل: نية، منها قوله يف الكثري من اآليات القرآ  - بحب اهلل قد اقرتن حبه ف

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب 
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
: قال قد (. و٢4التوبة:)من رنزن مم ام ىليل مل يك ىك مك

الن اس  أ مج  ع ني  »  و 
ه  ل د  و   و 

ه  ال د  ن  و 
ي ه  م  ب  إ ل  ون  أ ح  ت ى أ ك  م  ح  ك  د  ن  أ ح 

م  )رواه البخاري « ال  ي ؤ 

 ومسلم(. 

  فهم به؟ألبنائنا ونعر   نقدم النبي  ا: كيفثاني  

لدين تقديم النبي   االعتبارات اآلتية: بوشخصيته إىل األبناء  ينبغي عىل الوا

 كام بينها القرآن الكريم يف قوله تعاىل: احلرص عىل بيان شخصية النبي  -١

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن 
ج املنري واملصباح ملنذ   وهو ااملبرش   فهو (. 46 – 4٥)األحزاب:  ر وهو الرسا

 .الوضاء الذي به هدى اهلل العاملني وأخرجهم من الظلامت إىل النور

وشخصيته كلها  احلرص عىل بيان جوانب القدوة من شخصيته  -٢

ن أراد النجاح ى واملثال املأمول لكل م  هو النموذج املرجت   قدوة، والتأكيد عىل أنه 

 .خرةوالفالح يف الدنيا واآل
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 البد من أن نجيب ألبنائنا عىل سؤال: ملاذا جيب علينا أن نحب النبي  -3

  هونصل إىل عقوهلم بإقناعهم بأن كل عاقل حكيم صالح مؤمن ذكي جيب أن حيب

ألنه الذات البرشية التي تسببت يف هداية العاملني إىل اهلدى واحلق والنور واإليامن 

 بفضل اهلل احلميد املجيد. 

 ومكانته بني األنبياء   ومكانته عند ربه أكيد عىل فضائله الت -4

 .وفضله يوم القيامة ومكانة شفاعته ومقامه يف اجلنة 

وحبهم له واستقباهلم إياه يف  به  تبيني بشارة األنبياء السابقني  -٥

ء واملعراج، وأنه هو النبي اخلاتم هلم، وأن رشيعته هي الناسخة لرشيعتهم  اإلرسا

 .امعة لفضائلها والشاملة لكل خري وهدى جاء يف رسالتهم واجل

التأكيد عىل بيان معنى االتباع ومعنى االبتداع بأسلوب مبسط وتكرار ذلك  -6

 املعنى. 

يف نفوس  ثالثا: بعض الوسائل التي يمكن اختاذها لرتسيخ حب النبي 

 أبنائنا: 

 . حكاية معجزاته  -١

ته للمظلومني وعطفه عىل الفقراء ووصيته حكاية أخالقه العظيمة ونرص -٢

 باليتيم. 

خر  حكاية أخبار رقته  -3 ورمحته وبكائه وبأنه هو النبي الوحيد الذي اد 

 .دعوته املستجابة ليوم القيامة كي يشفع هبا ألمته

ويضحون يف سبيله وحكاية القصص  بيان كيف كان حيبه أصحابه  -4

 يف ذلك. 

وتعليمهم سنته، وبيان كيف أهنا حتفظ  يث النبي حتفيظ األوالد أحاد -٥

 اإلنسان من شياطني اإلنس واجلن. 
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لدين العميل وطريقتهم التطبيقية يف االقتداء بالنبي  -6 واحلرص  فعل الوا

 .عىل سنته هي مؤثر من أكرب مؤثرات تربية األبناء عىل ذلك

ا: مالحظات هامه أثناء التطبيق:   رابع 

قناع باستخدام املناقشة والسؤال واالستفسار وعدم إلاحلرص عىل ا -١

 االعتامد عىل أسلوب التلقني وحده. 

ع   -٢ ع   ى استخدام أساليب التشويق يف حكاية سرية النبي يرا ى كام يرا

 ومثاله يف حالة التكليف بحفظ األحاديث أو يشء من السنة.  ،استخدام الثواب واهلدية

يوم القيامة عىل احلوض ئه لقاسبب ل أن اتباع النبي الرتكيز عىل  -3

 يرحب هبم النبي أهل االتباع الذين والتفريق دائام  يف حس الولد بني والرشب منه، 

ا س  ح  س  »: ل هلمويقأهل البدع الذين وبني  اح  ق   «. ق 

مثل كتابة  مساعدة األطفال يف اإلنتاج اإلبداعي فيام خيص حب النبي  -4

ملقاالت وتشجيع املسابقات واملنافسات املختلفة يف موضوع الشعر يف ذلك واخلطبة وا

 . حب النبي 
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 :(1) البنات والحجاب

ة املسلمة ركن أسايس ة املسلمة، واملرأ يف البيت  احلجاب صفة أساسية للمرأ

ة املجتمع املسلم؛ الذي يقيم الدولة املسلمة واألمة املسلمة  املسلم، والبيت املسلم نوا

 :واحلجاب يضمن ثالثة أمور هي، كام أراده اهلل 

 القرار يف البيت. 

 وعدم اختالط اجلنسني. 

 ة املسلمة عندما  خترج من بيتها.  ولباس املرأ

ة من بيتها بل تقر فيه، واألم هي الركن األسايس األصل أن الف يف  خترج املرأ

ت عندما تدخل بيتك يف غياب زوجتك!؟ البيت، وحاملا خترج منه اهتز وأقفر، أرأي

! ألن الركن األساس من البيت غري موجود، لذلك م  ـ!! ل  ؟كيف جتد الفوىض والرصاخ

بالقرار  لذلك أمرها اخلالق  ؛إال بعودة األم إليه ل. ولن يستقر ثانية  لز  اهتز البيت وز  

ا ألمهيتها يف البيت، وال ا ألمهية البيت يف بناء املجتمع، ونظر  يظن إال  يف البيت، نظر 

ر املرأة يف البيت سجن هلا، أو سوء ظن هبا، وإنام ألنه ميدان عملها جاهل أن قرا 

 .األسايس، وخروجها من البيت دمار له

األمر يشبه مغادرة رئيس الدولة دولته ليعيش يف دولة غريها، أو كثرة هذا إن 

أسفاره للتنزه واالصطياف واالستجامم بحيث يمكث خارج دولته أكثر مما يمكثه فيها، 

هذا الرئيس لن يتمكن من القيام بمهامه، وستنهار دولته، وتفسد، لذا يلزمه إن مثل 

 مثال  الدستور بمامرسة عمله ومبارشته، حتى إذ عجز عن املامرسة كأن يقع يف األرس  

                                                           

عودة ملعرفة األدلة عىل رشوط احلجاب الرشعي والرد عىل شبهات دعاة االختالط: راجع كتاب " (١)

مفهومه، وأنواعه،  -االختالط بني الرجال والنساء وكتاب " .محممد أمحد إسامعيل املقد  "، للدكتور احلجاب

ره يف ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة  سعيد بن عىل بن للدكتور " وأقسامه، وأحكامه، وأرضا

كشف  -ثامر مرة وقصص خمزية  -االختالط بني الرجال والنساء، أحكام وفتاوى ، وكتاب "وهف القحطاين

 .شحاتة حممد صقر" لشبهة لدعاة االختالط ١36
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 ه، وإلزام رئيس الدولة باملكوث يف دولته ليس إهانة له، والغري   ب رئيس  ص  ن  ل وي  عز  ي  

لزمه ذلك، كام أن طبيعة ظن به، وإنام طبيعة عمله كرئيس ت   سوء انتقاص من حريته، وال

ة ت    مها القرار يف البيت. لز  عمل املرأ

ة املسلمة لتتمكن من القيام بواجباهتا  وألن القرار يف البيت مهمة أساسية للمرأ

 فيه لذلك فقد رتبت الرشيعة اإلسالمية عدة أمور تساعدها عىل ذلك منها: 

  اجلمعة، وصالهتا يف بيتها أفضل  اجلامعة، والمل تفرض عليها صالة

 من صالهتا يف املسجد. 

 عىل أحد من أقارهبا، بل كلف  نفاق عىل نفسها، والف املرأة باإلتكل   ال

الرجل باإلنفاق عليها، فنفقتها عىل والدها وهي بنت، ثم عىل زوجها 

فقتها دامت زوجة له، ثم عىل ابنها بعد ذلك، وإن مل يكن هلا ولد فن ما

 عىل أخيها وعمها وهكذا. 

  ة باجلهاد الذي خيرجها من البيت إىل ميدان وكذلك مل تكلف املرأ

 املعركة إال يف النفري العام. 

حيث الدرجة األوىل القرار يف  هو الدرجة الثانية من احلجاب عدم االختالطو

احلجاب البيت حيث حتجب اجلدران النساء عن أعني الرجال األجانب، واجلدران هي 

من الدرجة األوىل، وعدم االختالط هو احلجاب من الدرجة الثانية، وعدم اختالط 

 .(١) الرجال بالنساء حيجب النساء عن أعني الرجال

                                                           

عىل اململكة العربية السعودية أهنا تفصل اجلنسني يف التعليم والعمل، وهذه نعمة كبرية  - من نعم اهلل( ١)

ا، وجيلس فوصفة أساسية من صفات املجتمع املسلم،  مدارس البنات السعودية ال يدخل إليها الرجال أبد 

احلارس عىل الباب اخلارجي، وزوجته عند الباب من الداخل، ويتكلم احلارس مع املراجعني ثم يبلغ زوجته 

تفقد املدرسة تعلم املديرة بذلك فتحرض التي تبلغ إدارة املدرسة أو الطالبة، كام أن التفتيش اإلداري إذا أراد 

بعد الدوام، أي بعد انرصاف الطالبات مع حمرم هلا )زوج أو أب أو أخ أو ولد مكلف( يرافقها يف هذه املهمة، 

 وتقوم جلنة التفتيش اإلداري بمراجعة سجالت املدرسة ووثائقها. 

= 
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ويفضل تدريب الطفلة الصغرية عىل عدم االختالط منذ الصغر يف البيت 

 ، كام الاملسلم فال يسمح هلا بالدخول عىل غرفة الضيوف إذ كان فيها رجال أجانب

الدخول عىل الضيوف من النساء، وعندما ترى أمها وأخواهتا الكبريات بح ألخيها سم  ي  

 يفعلن ذلك فإهنا تقلدهن. 

فالقرار يف  هو الدرجة الثالثة من احلجاب، لباس املرأة املسلمة خارج بيتهاو

، وعدم االختالط ثاني ا، ثم يأيت هذ من بيتها اللباس عندما تضطر للخروج  االبيت أوال 

 بسبب رشعي، ومن هذه األسباب الرشعية التي تبيح هلا اخلروج من البيت: 

  .خترج لزيارة والدهيا إذا عجزا عن زيارهتا 

   ني  ع  خروجها لطلب العلم املفروض فرض عني، أو فرض كفائي ت 

 سة(. فيها )مثل الطبيبة واملدر  

 وتعذر عليها إعالة نفسها بالكسب خارج املنزل إذا فقدت من يعوهلا ،

 الكسب داخل املنزل. 

عىل الرجال  ل ق ي السالموإذا خرجت من بيتها إلحدى هذه الرضورات، فال ت  

ا، وعندما ت   ة للخروج من البيت خرجت بإذن زوجها ويف ضط  إال إذا كانت عجوز  ر املرأ

 هيئة رثة، وجعلت طريقها يف املواضع اخلالية، دون الشوارع واألسواق، واحرتزت من

 .يف أوسطه سامع صوهتا، ومشت يف جانب الطريق، ال

                                                           

رة ئبرامج ومناهج ومدرسني بواسطة الدا تقدمه للذكور، من كام أن اجلامعات السعودية تقدم للبنات كل ما

التلفزيونية املغلقة، وتوجد كليات طب للبنات منفصلة عن الذكور، وكليات الطب من أعقد الكليات التي 

نه تلك املشكالت ووفرت للبنات كل ما حيتج   -محاها اهلل  -تتطلب جتهيزات ومعدات، وقد حلت اململكة 

أن جيزل الثواب لكل من سعى يف ذلك،  تالط بالرجال، ونسأل اهلل من تعليم ووسائل تعليمية دون االخ

وكل من حيافظ عليه، ويبارك له يف حسناته ويدخله اجلنة مع الصاحلني. وتعليم البنات يف السعودية حجة 

عون أنهقائمة عىل دعاة اختالط التعليم   سقط واقع  وي   رضوري وما شابه ذلك من احلجج الواهية. الذين يد 

 الدعاوي بفوائده. كل   وأمريكا ختالط ومفاسده يف أوربااال
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، واهلل ، وتقرب هلل  رسولهلو واحلجاب بدرجاته الثالثة طاعة هلل 

ة   احلجاب رشوط حددها الفقهاء وهي:  اينام كانت، وهلذأيرى املرأ

كله،  ، أي يغطي جسم املرأةعىل الراجح جلميع البدن أن يكون مستوعب ا -١

 دمها. من هامتها إىل ق

ويشد انتباه  يلفت األنظار يكون احلجاب زينة يف نفسه، كي ال أن ال -٢

 الرجال هلا. 

ينطبق عليه الوصف )كاسيات  يشف عام حتته، حتى ال أن يكون ثخين ا ال -3

 عاريات(. 

ا غري ضيق لئال يص   -4 شيئ ا من جسدها، ألن الضيق ولو  ف  أن يكون فضفاض 

 اجلسم.  كان ثخين ا فإنه يصف أعضاء

 ب ا بأي نوع من الطيب كالعطور أو البخور. يكون مطي   أن ال -٥

ن تشبه من النساء بالرجال يف ن م  ن لع  يشبه لباس الرجال ملا ورد م   أن ال -6

 اللباس. 

يشبه لباس الكافرات ألن موافقة الكافرين فيام هيوونه قد تكون  أن ال -7

 ذريعة إىل موافقتهم يف غريه. 

يكون لباس شهرة، أي يقصد به االشتهار بني الناس جلودته وغالء  أن ال -٨

د أن يكون ثوب ا خيالف لونه  ثمنه، وذلك حمرم ألنه من التفاخر بالدنيا وزينتها، واملرا

 ألون ثياهبم، فريفع الناس إليه أبصارهم. 

 :ب البنات عىل احلجابدر  متى ت  

لم واملسلمة عىل العبادة قبل أن نالحظ أن الرشيعة اإلسالمية تأمر بتدريب املس

 النبي ف هبا، فالصالة فرض عني عىل املسلم واملسلمة البالغني، ولكن أمرنا يكل  

ا أن نأمر أوالدنا بالصالة وهم أبناء سبع )قبل أن ت   ا رصحي  كتب عليهم(، كام أمرنا أن أمر 
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فوا هبا( من أجل كل  نرضهبم عىل الصالة إذا تقاعسوا عنها وهم يف العارشة )قبل أن ي  

 ض عليهم بعدة سنوات. فر  تدريبهم وتعويدهم عىل الصالة قبل أن ت  

عنوان اإلسالم األول  الصالة، فعلامء الصوم عىل الصالةبعض الوقد قاس 

نا رسولسائرة عىل هذا النهج، وإن كان  واألكرب ولكن مجيع آداب اإلسالم وأوامره

لصالة، فكلها حتتاج إىل تعويد مبكر، وحتتاج بعد كا ا حيدد هلا زمن ا معين  مل الكريم 

 .فرتة من الوقت إىل اإللزام هبا باحلسم إن مل يتعودها الصغري من تلقاء نفسه

مرحلة الطفولة املتأخرة )وتسمى الطفولة اهلادئة(  ومن الناحية الرتبوية تعترب

زمن األفضل ( وتسمى عند املسلمني مرحلة التمييز، تعترب هذه املرحلة ال١٢ - 7)

زال يسمع  م لدى اإلنسان، كام أن الطفل يف هذه املرحلة مالتشكيل االجتاهات والقي  

من والديه وأساتذته، وينزع من تلقاء نفسه إىل تقليد الكبار، فيتسابقون إىل الصالة 

 ألن الكبار يفعلون ذلك.  واحلجاب والصوم

ق أن خمالفة الكبار ( حيث يرى املراه١٨ -١٢وتتغري األمور يف املراهقة )

ا، وعىل ضوء ذلك نلمس احلكمة النبوية من  دليل عىل أنه صار )والديه ومدرسيه( كبري 

 حتديد سن السابعة لتعويدهم عىل الصالة، وكذلك سائر الواجبات. 

ر به يف ؤم  ب يف احلجاب قبل السابعة، ثم ت  غ  ر  وخالصة ذلك أن البنت ت  

-١٢يف العارشة، حتى إذا بلغت املحيض ) -م األمر إن لز -ب عليه رض  السابعة، ثم ت  

 تكون قد اعتادت عىل احلجاب، كام اعتادت عىل الصالة.  (١3

هى، وتتفاوت البنات يف السن شت  ب عندما ت  ج  حت  ن الفتاة إفقهاء بعض الويقول 

التي تشتهى فيها حسب طوهلا وصحتها ومجاهلا وبيئتها، وعندما يظن اشتهاؤها جيب أن 

ولو مل تبلغ املحيض، أال تشتهى الفتاة يف احلادية عرشة؟! والثانية عرشة؟! وربام حتجب 

الفرق بني الفتاة وهي يف الثانية عرشة قبل  تبلغ املحيض حتى الثالثة عرشة، وما ال

املحيض ويف الثالثة عرشة بعد املحيض؟!! وجيب تدريبها عىل احلجاب قبل ذلك بمدة 

 ب يأثم وليها. ج  حت   ى الفتاة واله  شت  تعتاده، وعندما ت  كافية تصل إىل بضع سنني كي 



 د 
  

330 

 ب البنات عىل احلجاب؟در  كيف ت  

خيتلطن بالرجال األجانب،  بالقدوة احلسنة من األم واألخوات الاليت ال -١

ا جلميع أو حاجة خيرجن من البيت إال لرضورة وال ا ساتر  ، وإذ خرجن يلبسن لباس 

 جسدهن. 

بنت وهو  ن أهناالطفلة إىل الشارع مثل أخيها، وتلق  نصح بخروج  ي  ال -٢

 صبي. 

 .التي تبث االختالط وتشجعهواملسلسالت االبتعاد عن مشاهدة األفالم  -3

احلجاب منذ يف تغطية شعرها منذ اخلامسة، ثم ترغب يف ب الطفلة رغ  ت   -4

 رية. السادسة، ويقال هلا: أنت شابة ومجيلة وينبغي أن تلبيس مثل أختك الكب

ن آيات احلجاب من القرآن الكريم، لق  ر الفتاة باحلجاب يف السابعة وت  ؤم  ت   -٥

 .  ورسوله  وفضيلة احلجاب ألنه طاعة هلل

ب باهلدايا املناسبة مثل قطع احللوى، والعرائس، واملدح والثناء، رغ  ت   -6

 ت باحلجاب. د  أ كلام شوه  كاف  وت  
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 :تربية الطفل على العبادة

ي ، وهأهدافهاوة اإلسالميالرتبية عىل العبادة من أعظم مقاصد الرتبية إن  

د به الطفل منذ نعومة أظفاره، مقصود منه، ورعايته، وجهد  املريب  إىل عناية حتتاج  يتعه 

قه بالحيب ب له  به هبا، ويشو  ا، وقأوحاله عبادة، ويرغ  له إىل اليوم الذي يكون فيه كبري  ا

هيا   ثل الكبار. مفيؤد 

هات فيه طأ الذي يقع وإن  اخل دون للطفل كثري من اآلباء واألم  م ال يمه  أهن 

رة، حت ى إذا أصبح يف سن  السابيل العبادة منذ مرحلة مبس وه بالصالة، فرآها بعة أمرك 

د له السبيل إليها.  ه، ألن ه مل يمه 
 ثقيلة عىل نفس 

ه من والديه صباح مساء،  إخوته الكبار من وعىل أن  خري متهيد للطفل ما يرا

العبادات. ر ومعل ميه، من أدائهم للصالة، وحرصهم عليها، واهتاممهم هبا، وكذلك سائ

 .هافيوفطرة الطفل السوي ة خري ما يعني املريب  عىل حتبيبه بالعبادة وترغيبه 

ة  و صلحون، ملأمنية دعا هبا األنبياء والصاحلون، وتطل ع إليها ا األرسة  العابد 

ب ت إل ، عدا عام  فيها من بقاء وارشأ ق غاية الوجود اإلنساين  ا حتق  يها أعناق املت قني، إذ إهن 

احلق  يتسلسل يف األجيال التالية، يتوارثه األبناء عن اآلباء، ويكون سبب سعادة األبناء 

هم وسيادهتم يف الدنيا، وهي مائدة ممدودة، وباب من األجر واملثوبة  يف اآلخرة، وعز 

ا كانوا فيه سبب ا للخري واهلدى.  مفتوح لآلباء،  بام يدعو هلم األبناء، وم 

ة عالية، و ة أرسة عرفت غايتها يف احلياة، فان طلقت نحوها هبم  األرسة العابد 

ها عن  سبيلها يشء، لقد حتل ت ن  ث  وعزيمة صادقة راسخة، مل تقف يف طريقها عقبة، ومل ي  

هل األرض، يمتد  فضلها يف كل  باب من بجلباب العبودي ة هلل تعاىل، فكانت منارة أل

ا  ا حسن ا يف املأل األعىل يف السامء، ال تعرف يف حياهتا عكر  أبواب اخلري واملعروف، وذكر 

ا.   وال كدر 

مى صوره ومعاني ه، فهي  ة تعيش االنسجام األرسي  فيام بينها بأس  األرسة العابد 

ا تعيش يف حب   ووئام، وأمٍن وسالم، وأنٍس  كاجلسد الواحد، والروح الواحدة. إهن 

ها املالئكة، وتكلؤها بالليل والنهار،  ل عليها السكينة، وتغشاها الرمحة، وحتف  وبرش، تتنز 



 د 
  

332 

والغدو  واآلصال، ويغمرها الرضا والسعادة يف مجيع األحوال. وتقوم عالقاهتا 

 اخلري. االجتامعي ة كذلك عىل اإلخالص والنصح، واالحرتام والتقدير، والشفقة وحب  

، ليست  ت  عرف   ب  أن  احلياة جد 
ع  رت ل  ا وال عبث ا، وأن  هذه الدار دار اب تالء، فشم 

ة،  د، فجاءهتا الدنيا خادمة راغمة، سهلة ميرس  ، ووف ت هلل بالعه  عن ساق العزم واجلد 

ونالت سعادة اآلخرة راضية مرضي ة، وعب اد الشهوات حوهلا يف غي هم سادرون، 

دون، يلهثون خلف الرساب الكاذب، والربق  وخوضهم يلعبون، هم يرتد  وشك 

ن يف خدمة الدنيا آناء الليل وأطراف النهار، ويفنون فيها األعامر، ثم  و  ق  اخلالب، ويش  

هتم، حيث ال ينفع  ، فتشتد  ندامتهم، وتطول حرسا ا يرحلون عنها، ومل يقضوا منها وطر 

ات، ويتمن ون العودة إ ! ال يقبل منهم ! هيهاتىل الدنيا، وهيهاتالندم، وال تغني احلرس 

 التمن ي والرجاء. 

ة  هت   ، الذين ال يكونون عبئ ا وال بالء، األسوياء   األبناء   ب املجتمع  األرسة  العابد 

. فهي مصدر أمن  بون  ون ويرغ  قون، وييرس  رون، وجيمعون وال يفر  ون وال ينف  يبرش 

 املجتمع وطمأنينته، ورس  نجاحه وسعادته. 

ا تقوم عىل  ، إهن  ة  هبة الرمحن ملن صدق العهد، وأخلص الود  األرسة  العابد 

دعائم، وتتمي ز بمعامل، ودون الوصول إليها جماهدات ومكابدات، وحمك  الصدق فيها 

ط بال تقصري وال شطط، ال تنفع فيها  م باملنهج بال عوج، واالستقامة عىل الرصا االلتزا

ري برهان، حيظى فيها اآلباء بالسعادة العاجلة، عندما بغ الظنون واألوهام، وال الدعاوى

 ألبرار. ت قني اولدار اآلخرة خري للملدار، تقر  أعينهم بأبنائهم يف هذه ا

وما أروع تلخيص القرآن الكريم ملنهجها يف بيانه املعجز، ولفظه املوجز، بقوله 

  جض  مص  خص  حص  مس   خس  حس  جس  مخ  جخ  محتعاىل: 
   (.6: تحريمال) حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط   مض  خض  حض

ا أربع كلامت، مجعت حقائق املنهج من أطرافها،  مس خس  حس  جس  إهن 

 وأحكمت عالقاهتا، وشادت بنياهنا. 
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ما أمرنا النبي   أن  نأمر  أوالدنا بالصالة وهم أبناء سبع، ونرضهبم  وعند 

وا يف أدائها، فهذا يعني أن  الرتبية عىل العبادة من  عليها إذا بلغوا عرش سنوات وقرص 

أهم  ما يعتني به الرشع ويوليه رعايته، كام يعني ذلك أن  اإلسالم جعل التدريب عىل 

 الصالة عىل مرحلتني، مها قبل سن  البلوغ والتكليف: 

مرحلة األمر والتعليم والرتغيب، وذلك عند بلوغ سن   املرحلة األوىل:

ون ئبعة، ويكون التهي ؤ هلا والتهييالسا : بالقدوة احلسنة، عندما يرى الطفل والديه يؤد 

الصالة وغريها من العبادات، فيقل دهم، وحياكي أفعاهلم، فريى منهم االستحسان 

 والتشجيع. 

مرحلة التأديب والرتهيب، وذلك إذا وقع التقصري والتهاون،  واملرحلة الثانية:

ا ب عيد الوقوع إذا أحكمت املرحلة أو التفريط عند بلوغ العارشة، وهذا ما يعد  شاذًّ

 األوىل، ونالت ما تستحق  من االهتامم والرعاية. 

فثالث سنوات من التدريب والرتغيب فرصة كافية للناشئ، لتكون الصالة 

ا من شخصي ته، وبرنامج  ط له أعضاؤه، وتكون جزء  ا، تتطب ع عليه حياته، وتنش  نظام 

ة أن ه يرى م   ون ن حوله من والحياته، وبخاص  ته، يؤد  ديه وإخوته األكرب منه وأخوا

ط ناسب أن جيد من  الصالة كل  يوم يف أوقاهتا بانتظام، فإذا هتاون هبا بعد ذلك أو فر 

، وأن  وراءه مسئولي ة يف الدنيا قبل  مسئولي ة  ة، ليعلم أن  األمر جد  املريب  احلزم والشد 

ئ  ها. اآلخرة وجزا

 تعاىل 
 
ة العبادة هلل  ب  ن حيب ب استطاع أومن ذاق لذ 

بهم يف  يهن  ا. فيالعبادة، ويرغ  ه 

ا كان كذلك كان  بة، وم  ان احلب  والرغ  ومل يكن أمره هلم بلغة األمر والتكليف، وإن ام بلس 

ب الطفل أو ائام  بتأثريه د لد أن يرغ  ا. وبعد أداء الفرائض وإتقاهنا ينبغي عىل الوا الغ 

ب إىل اهلل الناشئ بأداء النوافل الرواتب وغري ا لرواتب، لينشأ الطفل عىل حب  التقر 

 تعاىل. 

تلف الصيام عن الصالة إال  بفارق واحد، وهو مراعاة القدرة البدني ة وال خي

ل حت ى مه  للناشئ، فقد يبلغ السابعة أو العارشة، وجسمه ضعيف ال حيتمل الصيام، في  
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هيشتد  عود   ا إال  وسع  ل بعد  ه وي قوى، إذ ال ي كل ف اهلل نفس  مرحلة  ا، فكيف بمن مل يدخ 

 البلوغ والتكليف؟ 

مون صبياهنم وهم صغار، حت ى كانوا يأتون هلم  وقد كان الصحابة  يصو 

وهنم هبا، حت ى يأيت وقت اإلفطار.  -أي الصوف  -عب من العهن بالل    يله 

ة واحدة، فمن املمكن أن يصوم  وليس املطلوب من الناشئ أن يصوم الشهر مر 

ا، ثم  أسبوعنييف أو   ، ثم  يصوم بعدها أسبوع  حت ى  ،ل سنة يومني أو ثالثة أي ام مثال 

 يمكن ه بعد ذلك أن يصوم الشهر كل ه قبل أن يدخل سن  البلوغ. 

وينبغي أن يالحظ الوالدان ختفيف التكاليف عىل  الناشئ وقت الصيام رمحة  به 

وا بالسحور، وأن  وترغيب ا، وذلك من الرفق الذي أمرنا به، كام ينبغي عليهم أن هيتم 

ون أعون هلم عىل طاعة اهلل تعاىل وأقوى.  ا لطلوع الفجر، ليك   يكون مقارب 

ا الزكاة فجمهور  ، ولو مل يبلغ، أوأم  ا جتب يف مال الصبي  هل العلم عىل أهن 

ليُّ خيرجها من مال   ذلك عندما يكرب ويكون يف  ه، وحب ذا أن يعرف الصبيُّ ه أو وصيُّ ه و 

ب  نفسيًّا س ن  التمييز، ليستشعر مسئولي ة األداء هلذا الركن من أركان اإلسالم، وليتدر 

مليًّا عىل البذل واإلنفاق يف سبيل اهلل   . وع 

حيث ه عىل الصدقة عىل ولي ه أن وعندما يكرب الطفل فيقارب سن  البلوغ، فينبغي 

د عىل فعل اخلري، وي  نشأ عىل اجلود والكرم. من ماله بني  احلني واآلخر، ليتعو 

ا احلج  وهو  من أركان اإلسالم؛ فال نجد يف اهلدي النبوي  الركن اخلامس وأم 

ة، التي يشرتط فيها االستطاعة،  ا لألطفال به، ويبدو أن  طبيعة احلج  اخلاص  أمر 

شمل القدرة البدني ة واملالي ة، والطفل يف أغلب األحوال مظن ة ضعف واالستطاعة ت

ه األمر ألطفاهلم هبا. الالقدرة   بدني ة، فمن رمحة اهلل تعاىل بعباده أن مل يوج 

بي ان؛ من حيث ت ال حيتاج إىل وال خيفى أن  الفرق بني   الصالة وسائر العبادا

، ومن حيث الوقت والقدرة عىل األداء،  ي ة، ومن حيث األثر النفيس  واالجتامعي  األمه 

ا يف التكليف هب  ا منذ السابعة، والرضب عىل التقصري هبا عند  العارشة. مم ا جيعل هلا متي ز 
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ومن الرتبية عىل العبادة تربية الطفل عىل ذكر اهلل تعاىل، وتسبيحه ومتجيده، 

النبوي ة وهتليله وتعظيمه، وتعويده عىل األخذ بأذكار الصباح واملساء، وما ورد يف السن ة 

قائق العقيدة التي يعرب  عنها الركن ية املناسبات وأذكارها، ويف ذلك ترسيخ حلمن أدع

ل من أركان اإلسالم.   األو 

وإذ كان مفهوم العبادة شامال  ملا حيب  اهلل ويرىض، من األقوال واألعامل 

ب إىل اهلل تعاىل، فعىل املريب  أن يربط للطفل  ى بني ة التقر  الظاهرة والباطنة، التي تؤد 

ب إليه، والرغبة يف والناشئ كل  عمل من أعامل اخلري والرب   بعبادة اهلل تعاىل والتقر 

 ه. مثوبته، لينشأ عىل إخالص العمل هلل تعاىل، وابتغاء وجهه يف مجيع أعامل

م هيملون أوالدهم  هات أهن  ومن اخلطأ الفادح الذي يرتكب ه بعض اآلب اء واألم 

بوهنم عىل أداء الفرائض والطاعات هلل تعاىل، فإذا  ر  وصلوا سن  منذ الصغر، فال يد 

فوا البلوغ كانت العبادة أثقل عىل أنفسهم من اجلبال، فلم يستجيبوا لألمر أو النهي، وأن  

دوا  .عن طاعة اهلل تعاىل ومتر 

: أن و ت حكمة اهلل تعاىل أن يكون يف األطفال حافز فطري  قوي  لقد قض 

وا ريدون أن ي ر  ينظروا للكبار نظرة االقتداء يف كل  يشء، فهم يتشب هون هبم ويقتدون، وي

م يفعلون ما يفعل الكبار، وال ينقصون عنهم  ة والقدرة عىل أهن  الكبار من أنفسهم القو 

لدين واملرب ني عىل توجيه األطفال  يف يشء. وهذا احلافز الفطري  خري عون للوا

ب  والناشئني نحو ما فيه خريهم وصالح أمرهم من عبادة اهلل تعاىل واحلرص عىل التقر 

 إليه. 

لنت خذ من أساليب الرتغيب والتحبيب بالعبادة، ما جيعل عبادة اهلل تعاىل فطرة ف

راسخة  مكينة يف نفوس أبنائنا، وطاعته أحب  إليهم من كل  يشء، وآثر عندهم من كل  

ي ب والوسيلة املحب بة. بل هو متعة. ولنعلم أن  منهج احلق  ال يستغني عن األسلوب الط

ر مسئولي تنا حق  قدرها؟ فينشأ أبناؤنا عىل حب  العبادة أحق  هبا وأهلها. فهل نق د 

ة عنٍي لنا يف الدنيا واآلخرة، ف والرش  عادة، إن  اخلري عادة والتعل ق هبا، ويكونوا قر 

 .ويشيب املرء عىل ما شب  عليه، والرتبية يف الصغر كالنقش يف احلجر
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اذا قب ل: مروا أوالد كم بالصالة؟ وما املرحلة الت ؟! * م  ي ة هلذا األمر 
 مهيد 

ة، عىل اآلباء واملرب ني أن  يغرسوها يف ن فس الطفل،  إن  هناك حقائق  مهم 

دوها، ليكون من آثارها إقبال  الطفل عىل العبادة، عندما يؤمر  هبا، وأهم  هذه  ويتعه 

ائق:   احلق 

آلخر، والتذكري هب ا بني  احلني وا حتبيب الطفل باهلل تعاىل بتعداد نعمه  - ١

 وإثارة  العطف والشفقة عىل من حرم منها، فكيف نحفظ نعم اهلل؟

ر املنع  الرتبية عىل ش   - ٢ م املعروف، واهلل تعاىل أعظم ك  م، والثناء عىل من  قد 

كر  اهلل عىل نعمه؟! نعمٍ م   ي  ش  ل، فهل نست طيع  أن نؤد  بد متفض   عىل الع 

ل، وذلك بأن - 3 أكرب منه  من هيرى والديه، وم   تقديم القدوة العملي ة للطف 

م صورة  ني بالصالة، حريصني عىل أدائها يف وقتها. وإن  األرسة املسلمة تقد  سنًّا، مهتم 

ا،  ار  غ 
ا وص  مضيئة عن االهتامم بالصالة، فمنذ الفجر ت رى األرسة تنهض إىل الصالة كبار 

ا الحتفاٍل هبيج، فالبنون خيرجون مع أبيهم  إىل املسجد لصالة اجلامعة، فيام يشبه استعداد 

ر كل  يوم،  هدون  هذا املوقف املتكر  . واألطفال الصغار يش  هن  والبنات  يصل ني  مع أم 

ة.  ه بطريقتهمويشاركون في  اخلاص 

 ومن أهم  مظاهر التهييئ النفيس  للصالة: 

لدين واإلخوة واألخوات، وهذا ما جيعل  - ١ ة الكبار يصل ون، كالوا رؤي 

رة حياكون الكبار، ويقل دوهنم يف حركات الصالة، وعندما األطفال من ذ السنوات املبك 

ا بالصالة، وحبًّا هلا.  ق   يكرب األطفال يزدادون تعل 

الصالة وما فيها من فوائد، بام يناسب سن  الطفل واستعداده: يف التحبيب  - ٢

لدان الطفل  بذلك بني احلني واآلخر، ليزداد  ث  الوا شوق ا كل ام كرب إىل أداء فين بغي أن حيد 

 الصالة، ليكون مثل الكبار. 

لدان للطفل ثمرات الصالة وآثارها،  أن يبني   - 3 قبة اهلل  ومن  الوا ها: مرا أمه 

 .تعاىل وخشيته، وحسن معاملة الناس، والبعد عن الفحشاء واملنكر
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لدان الطفل  عن صالة النبي   - 4 ث الوا كي ف كانت؟! بام يناسب  أن حيد 

ا إىل أداء الصالة كام كان النبي  س هيا.  ن  الطفل ووعيه، لينشأ متطل ع   يؤد 

؛ فاملصل ون تستغفر هلم املالئكة، ويذكرهم  بيان مكانة املصل ني عن د اهلل - ٥

اهلل يف املأل األعىل، ويستجيب اهلل هلم دعاءهم، ويرفعهم عنده درجات عليا يف اجلن ة، 

 اخلريات يف حي اة املؤمن.  تاحوهكذا فإن  الصالة مف

ظ  الطفل  بعض  النصوص الرشعي ة،  - 6 ومن التهييئ النفيس  للصالة: أن حي  ف 

ي تها، ويبني  له معناها بام يناسب سن ه  .التي تبني  فضل الصالة وأمه 

ومن التهييئ النفيس  للصالة: تعليم أهم  أحكام الطهارة والصالة بصورة  - 7

ة مناسبة،  ج  ا بصورة جي دة ألهم  متدر  حت ى إذا وصل الطفل سن  السابعة كان مدرك 

ا للطهارة املطلوبة كام ينبغي.  ي   أحكام الصالة، مؤد 

ومن التهييئ النفيس  للصالة: االحتفال بصالة الطفل، ودعوة األقارب  - ٨

بة، وكذلك ه املناسواألصدقاء لذلك، وصالة الطفل أمامهم، وت قديم اهلدايا له هبذ

الحتفال بصالة الفتاة وحجاهبا. ومثل هذا االحتفال له أثر عميق يف نفس الطفل، ا

ل له وحفظ، فكان التسجيل ذكرى ال تنسى.  ج  ة إذا س   وبخاص 

ومن بركات هذا االحتفال: دعاء  احلارضين للطفل بحسن النشأة، والثبات 

أعمق األثر يف نفسه عىل احلق  واخلري، وتشجيعهم له بالكلامت الطي بة، مم ا يكون له 

 ونشأته. 

 الصالة!يف * ال هتاون 

مم ا ال خيفى عىل كل  مؤمٍن أن ن ا مأمورون  بإقامة الصالة. وإق امة  الصالة أداؤها 

ا،  كاهن  عىل أكمل وجٍه وأحسن صورة، من إتقان طهارهتا، وااللتزام برشوطها، وأداء أر 

ا تكون صورة  واالهتامم بواجباهتا وسننها وآداهبا. فإن  مل ت   د  الصالة هبذه الصورة، فإهن  ؤ 

ة  منها بالعبادة ، عديمة  األثر، أشبه  بالعاد 
ائدة   .بغري  حقيقة، ضعيفة  الف 

مون من سلوك  ا من اآلباء يترب  ومن الظواهر االجتامعي ة الشائعة أن نا نرى كثري 

وقتها، أو تضييعها  أبنائهم عندما يروهنم متساهلني بالصالة، ال يبالون بتأخريها عن
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م يف كثري من األحيان. ويقولون:  ايقون من  سلوكهم، وعنادهم هل  والتفريط هبا. ويتض 

وا معهم، فقد  أمروهم بالصالة منذ  الصغر، وحث وهم عليها، وعندما كربوا  م مل يقرص  إهن 

ماته؟ تهرتون. فكيف حدث اخللل؟ وما أسب اب ه ومقد  وا يتهاونون هبا، ويس   أخذ 

ينا إن   نا لو الحظن ا سلوك أمثال هؤالء مع أبنائهم عندما أمروهم  بالصالة لرأ

روهم هب ا بتهاون، ودع   م أم  يتها، و  أهن  ار أمه  ا، ولكن هم مل تقرتن دعوهتم بإظه  هم إليه 

ط بالصالة ألتفه  هم العميل  أن يفر  والتأكيد عىل خط ر التهاون هبا. بل كان سلوك 

! وعند مشاهدة املباريات، أو  ل ع بك يف الاألسب اب: فمع االهنام تضيع الصالة 

هات ال متابعة يف  لسالت، أو أفالم الكرتون تضيع الصالة ! ويف اخلروج إىل امل ت نز  املس 

عىل الطفل!  أداء الصالة! وبالنوم تضيع الصالة ! وال إيقاظ  عىل صالة الفجر شفقة  

فه  األسباب، ويرى األطفال منهم ذلك والكبار تضيع منهم الصالة ! بأسباٍب أو بأت

نى مصلحة أو شب ه  مصلحة.  ارضت مع أد  ا تع  ي ة للصالة إذ  س  يف وعيهم: أن ال أمه   فيتكر 

ي ة  كل  ذلك وأمثاله وأشباهه يغرس يف نفس الطفل التهاون  بالصالة! وأن ال أمه 

قتها.  رها عن و   يشغل عنها، ويؤخ 
ٍ
 هلا، ما دام أي  يشء

الصحيح الذي ينبغي عىل اآلباء واملرب ني أن يأخذوا به، هو أن  الطفل واملوقف 

ا، فكذلك ينبغي أن يؤمر   ما دام يؤمر بالصالة عندما يبلغ السابعة، تدريب ا له وتعويد 

ضها م أن ال يشء يقد  ل  ع  بقضائها إذا فاتته لرضورة من الرضورات، وأن ي   م عليها، ويعر 

تربة، وذلك لريسخ يف للخروج عن  وقتها، إال  م ا كان من الرضورات الرشعي ة املع 

ط. وإن  مرض   ، فال يمكن إذا كرب أن يستهرت  هب ا أو يفر 
ي ة  العظمى للصالة  شعوره األمه 

الة  املريض   ة لتعليمه أحكام  ص  ن اسبة مهم   .الطفل  م 

ينبغي عىل وال تقترص تربية الطفل عىل االهتامم بالصالة، وعدم التهاون هبا، بل 

ها، وينتهز لذلك ما يالحظ ه عليه  ه أحكام  ل م  يع  املريب  أن  يغرس يف نفسه آداب الصالة، و 

 من ب عض األخطاء، أو يطرح عليه بعض األسئلة ليفيده بام ينفعه من أحكام. 

ق يف نفس الطفل والناشئ مكانة الصالة، وين أى به عن  ولعل  أهم  ما يعم 

اون هبا: أن ي ؤ اتب، قبل الفرائض وبعدها، وحي   الته  ر  بالسنن الرو  ث  عىل اإلكثار من م 



 339 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

ل م صالة احلاجة وصالة ع  النوافل، كصالة الضحى، وقيام الليل، وحتي ة املسجد، وي  

تخارة، وأن ي   د الصالة، وأن  ي  يف ب غ  ر  االس  م  ما للمؤمنني ل  ع  املحافظة عىل األذكار بع 

علو  منزلة عند  اهلل، مم ا حيب به بالصالة، وجيعله حيافظ املقيمني للصالة من فضل، و

 عليها، وحيرص عىل أدائها يف أوقاهتا. 

 * أبناؤن ا وآداب املسجد! 

 ومن أهم  آداب املسجد: 

عامرة املسجد بذكر اهلل تعاىل وطاعته، وتالوة كتابه ومدارسته، واحلرص  - ١

ي   ر  ن  أ يب  ه  ة  عىل حضور جمالس العلم فيه، فع    ر 
 
ول  اهلل س  : ق ال  ر  ا : »ق ال  م  و 

ل ي ه   ل ت  ع  ، إ ال  ن ز  م  ي ن ه  ون ه  ب  س  ار  ي ت د  ، و 
 
ت اب  اهلل

ت ل ون  ك   ي 
 
ن  ب ي وت  اهلل

 ب ي ٍت م 
م  يف  ع  ق و  ت م  م  اج 

م   ه  ر  ك  ذ  ة ، و  ك 
م  امل الئ  ت ه  ف  ح  مح  ة ، و  م  الر  ي ت ه 

ش  غ  ، و  ين ة 
ك  ه   الس  ن د 

ن  ع  يم 
 . )رواه مسلم(. «اهلل  ف 

ن   - ٢ كن، فع  ا أم  ه م 
ومن آداب املسجد: تعل ق القلب به، واحلرص عىل زيارت 

ة   ر  ي  ر  ن  الن ب ي   أ يب  ه  :  ع  : »ق ال  لُّه 
م  ال ظ ل  إ ال  ظ   ي و 

م  اهلل  يف  ظ ل ه  لُّه 
ة  ي ظ  ب ع  س 

اب   ش  ، و  ل 
اد  ام  ال ع  م   حت  اب ا يف   اإل 

الن  ج  ر  ، و 
د  اج   امل س 

ل ق  يف  ع  ل  ق ل ب ه  م  ج  ر  ، و 
ب ه   ر 
ة  ب اد 
أ  يف  ع  ن ش 

: إ ين  أ خ   ال  مج  اٍل، ف ق  ٍب و 
ن ص  ات  م  أ ة  ذ  ر  ل  ط ل ب ت ه  ام  ج  ر  ، و 

ل ي ه  ق ا ع  ر  ت ف   و 
ل ي ه  ا ع  ع  ت م   اج 

 
اف  اهلل

ق   د  ل  ت ص  ج  ر  ر  اهلل   اهلل ، و  ك  ل  ذ  ج  ر  ، و  ين ه 
ق  ي م 

ا ت ن ف  ل ه  م  ام 
ل م  ش  ت ى ال ت ع  اها، ح  ف  بصدقة فأ خ 

ي ن اه   ت  ع  اض  ي ا ف ف 
ال   )رواه البخاري ومسلم(.  «خ 

ويسن   .ومن آداب املسجد: ذكر اهلل تعاىل عند دخوله، وعند اخلروج منه - 3

م رجله اليمنى يف الدخول، ورجله   اليرسى يف اخلروج. أن يقد 

 .ومن آداب املسجد: صالة ركعتني حتي ة املسجد - 4

ومن آداب املسجد: احلرص عىل نظافة املسجد وطيب رائحته، وتنزهيه  -٥ 

 .عام  ال يليق به من رفع صوٍت، أو إلقاء يشء من الفضالت

 فعىل املريب  أن يغرس  هذه اآلداب  وما أشبهها يف نفس  الطفل والناشئ، وخري  

 :  ما ي عينه عىل ذلك 
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   عه الطفل  إىل املسجد ه وأدب ه، وينب هه ، أن يصحب  م  ويالحظ  سلوك 

هه.   ويوج 

  حمب ة  الطفل  أن  يرى : يه  ، واحلرص  عىل املساجد   يف سلوك والده ومرب 

يًّا، ها إيامنيًّ رسالت  عامرة  املساجد  وإحياء  سلوك  وكيف  يكون  ا وحس 

م  وكي ف يكون   ؟املؤمن يف املساجد   ا؟االلتزا ا، وتعظيم  حرماهت   بآداهب 

قة  :* أبناؤن ا والصد 

 حقائق أساسي ة عىل املريب  أن يغرسها يف نفس الطفل: 

قة، وإنفاق ما تيرس  من املال بني احلني واآلخر يف وجوه  - ١ االهتامم بالصد 

 اخلري. 

قة ال تفريط فيها باملال، - ٢ خر عند اهلل  ترسيخ االعتقاد أن  الصد  وإن ام يد 

 تعاىل، وجيده املؤمن، وهو أحوج ما يكون إليه. 

 أن  عىل املؤمن أن يكون معتدال  يف إنفاقه، فال إرساف وال تقتري.  - 3

 الصيام؟يف * كيف  يستفيد أط فالنا من رمضان؟ ونحب بهم 

أن نحسن استقبال شهر رمضان، بام يتناسب مع قدره ومكانته، ونبتهج  -١

قاصده. بق ق أهداف  الصيام وم   دومه، االبتهاج  الرشعي  الذي حيق 

أال  نأمر أطفالنا بالصوم إال  إذا قدروا عليه، فاألمر بالصوم خيتلف عن  -٢

 األمر بالصالة، وأال  نتهاون بأمرهم بالصوم إذا قدروا عليه بدافع احلب  والشفقة. 

ئز اليومي ة امل -3 م هلم اهلدايا واجلوا حب بة بالصيام، كام كان السلف وأن نقد 

 يفعلون. 

ق مقاصده  -4 أن يكون لألرسة نظام حمب ب للنفوس خاص  برمضان، حيق 

ن االستفادة من الوقت س  وأهدافه، من حيث العادات يف املأكل واملرشب، والنوم، وح  

 بام يتالءم مع فضل هذا الشهر وخصائصه. 
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مضان عىل  -٥ الن  شعارات يف ر  توى األرسة، تتناسب مع قدسي ة أن يتم  إع  مس 

ا الشهر وعظيم فضائله، وأن نحرص عىل تربية أنفسنا وأوالدنا عليها، ومن ذلك:  هذ 

 واملساكني، واغتنام الوقت واالجتهاد يف 
 
ء اجلود واإلحسان والصدقة عىل الفقرا

مة، العبادة، وكثرة التالوة للقرآن الكريم، وحفظ اللسان  من اللغو والغيبة والنمي

 وحسن اخللق، والتحيل  بالصرب وسعة الصدر. 

ن ا عىل مائدة القرآن  !* أطفال 

أ  عليها األطفال:  نش   من أهم  احلقائق واملعاين التي ينبغي أن ي 

 حب  القرآن وتعظيمه وتكريمه، واألدب مع املصحف.  - ١

 أن  القرآن الكريم منهج حياة املسلم ودستورها.  - ٢

 وة القرآن وتدب ره. احلرص عىل تال - 3

 االهتامم بحفظ القرآن الكريم ومراجعته.  - 4

 مع القرآن الكريم، واحلرص عىل ات باعه.  معرفة هدي النبي   - ٥

قصص من معرفة هدي السلف مع القرآن الكريم، واحلرص عىل  - 6

باعهم.   ات 

باع هداية القرآن الكريم، يف كل  شأن من شئون احل - 7  ياة. احلرص عىل ات 

وعىل الوالد املريب  أن يأخذ  بالوصايا التالية يف تعامله مع الطفل، لتنشئته عىل 

 حب  القرآن الكريم وحسن التعامل معه: 

ك  - ١ به بذلك بمختلف األساليب الرتبوي ة يف حب ب ولد  ، ورغ 
رآن  حفظ الق 

 احلكيمة. 

هه عىل احلفظ، أو ر  ك  احذر من تنفري ولدك من حفظ القرآن الكريم، بأن ت   - ٢

ف  ت    ه فوق طاقته، أو تت خذ معه أساليب يف العقوبة غري تربوي ة. كل 

ة،  - 3 راجعة ما حيفظ من القرآن الكريم بصفة دوري  م بم  ك عىل االهتام  د ولد  عو 

 كيال يتفل ت  منه. 
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ر معانيه، بام يناسب م القرآن وتدبُّ اغرس يف نفس طفلك احلرص عىل فه   - 4

 ه، وفرس  له من القرآن ما يناسب سن ه. سن ه ونمو  

ك عىل أن يكون  له ورد يومي  من تالوة القرآن الكريم، ال ينشغل عو   - ٥ د ولد 

 عنه بيشء. 

 :أفكار يف حتفيظ القرآن للصغار

 .عظ م القرآن يف قلبه وذكره بفضله بام يتناسب مع سنه 

 .حاول أن تعلمه احلروف العربية قراءة وكتابة 

  نة مدجمة رشيط ا أحرض له لقصار السور فيه تالوة ( CD)أو اسطوا

ن صوته ن د   ،الشيخ ثم تالوة الصبيان بعده  .ي  واخرت له م 

   ه يف حلقات القرآن التي تتناسب مع سنه إن وجدت.ل  أدخ 

   ر  ر  ق  ت   ر  ر عليه تالوة بعض السور فام تكر  كر. 

   مر لرغبته.ر عليه يف طلب التقدم واإلنجاز بل اجعل األكث  ال ت 

  أحرضه معك إىل املسجد ليتكرر عىل سمعه الفاحتة والقرآن يف تالوة

 اإلمام.

  .استعن بالكتب املتخصصة يف تربية األطفال 

 :أثر حلقات حتفيظ القرآن الكريم يف تربية النشء

أة الطي بة،  ي ئوا هلم النش  لدين عن أوالدهم أن هي  ا أساسيًّا من مسئولي ة الوا إن  جزء 

جواء اإليامني ة النقي ة، التي جيدون فيها القدوة احلسنة، وينعمون بالصحبة النافعة واأل

ر.  مون الروح اخلالية من أي  عكٍر أو  كد   الصاحلة، ويتنس 

وال شك  أن  حلقات حتفيظ القرآن الكريم املنترشة يف مجيع األحياء هي خري  ما 

ق فيه ذلك عىل أكمل وجٍه وأمت ه، فهي حم ض ق للفتى والفتاة يتحق  ، حيق  ن إيامين  تربوي 

زن ا، و ا متوا ا سويًّ ي شخصي تهم نموًّ رية، وينم 
يا كث  يا: من الناشئني مزا  أهم  هذه املزا
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فهي هتي ئ هلم القدوة احلسنة، والتوجيه السليم، والرتبية اإليامني ة عىل يد  -١

ىل أن يروا أخالق القرآن أساتذة ومرب ني من أهل القرآن. وما أحوج الناشئ والناشئة إ

ا.  ون عنهم القرآن، ليأخذوا عنهم العلم والعمل مع  د فيمن يتلق   وآدابه، تتجس 

وحلقات القرآن هتي ئ للفتى والفتاة الصحبة الصاحلة، ألتراب هلم ينشئون  - ٢

هات، وقد ال جيدوهنا يف كثري من األوساط  النشأة الصاحلة التي يب حث عنها اآلباء واألم 

هات حيارون كيف هيي ئون ألبنائهم وبناهتم تلك اال ا من اآلباء واألم  عي ة، وإن  كثري  جتام 

بة، ولكن ها بحمد اهلل تعاىل متوف رة يف أجواء حلقات القرآن الكريم عىل أحسن  الصح 

 صورة بإذن اهلل تعاىل. 

ام دين اهلل تعاىل،  - 3 فال وحلقات القرآن هتي ئ للناشئني العلم الرشعي  بأحك 

ب إليهم املفاهيم واألفكار املنحرفة عن دين اهلل  ، التي تغزو بالد املسلمني بال تترس 

 هوادة. وقلام ينجو منها الناس، فكيف بالبعيدين عن العلم والعلامء؟

وحلقات حتفيظ القرآن الكريم هي املحضن الرتبوي  لغرس قيم اإلسالم  -4

بية عىل أخالق القرآن وآدابه صنوان، ال ومبادئه وآدابه، فحفظ القرآن الكريم والرت

ينفك  أحدمها عن صاحبه، فأي  والد أو والدة ال يريد أن يرى يف سلوك أوالده الرب  به 

ية؟!  وحسن املعاملة، والبعد عن العقوق، ومظاهره الكثرية املتفش 

وانتساب الناشئ إىل حلقات القرآن الكريم وانتظامه فيها سبب  من أهم   - ٥

قه  أسباب ر، وظهور طاقاته اإلبداعي ة، وتفو  ه املعريف  املبك  ، ونمو 
تفت ح مداركه العقلي ة 

نه، وهذا أمر مالح   بعض اآلباء  ظ مشهود، بخالف ما يظن ه خطأ  الدرايس  عىل أقرا

م عن االلتزام بحلقات القرآن،  هات من خالف ذلك، فيمنعون أبناءهم وبناهت  واألم 

قهم  ، فيخرسون بذلك دينهم ودنياهم. وهي رس  نجاحهم وتفو 

ده عىل تنظيم  -6 ة، وتعو  وحلقات القرآن تريب  الناشئ عىل اجلد  وعلو  اهلم 

لها، فال  رة عىل حتم  حياته وحفظ أوقاته، وتريب  فيه الشعور باملسئولي ة، والقدرة املبك 

ا ناضجني، القرآن رجاال  مكتملني، وهم يف أعامر الزهور، وفتيان   كان شباب   عجب أن  

 وهم أبناء بضع سنني. 
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 :الدعاء هو العبادة* 

عة تت صل بالدعاء: ملاذا ندعو اهلل؟  • علينا أن نثري يف نفس  الطفل أسئلة متنو 

وما معنى ذلك؟ ألن  اهلل تعاىل يملك كل  يشء، ونحن فقراء إىل اهلل يف كل  يشء. وإن  

، وهو الغني  عنهم أن فتح هلم أبواب فضله من حمب ة اهلل ت عاىل لعباده، ورمحته ورأفته هبم  

رمه.  ار، وكل ام ازداد عباده رغب ة  إليه زادهم من  فضله وك  رمه بالليل والنه   وك 

ظ الطفل جوامع الدعاء، التي كان النبي  • و  وينبغي أن حيف  حيب ها وي دع 

 .هبا

لدين أن يرى الطفل فيهم القدوة  العملي ة، يف دعوينبغي  • عاء اهلل ت عاىل ىل الوا

 يف كل  من اسبة. وعليهم أن  يعل موا الطفل من الدعاء ما يناسب سن ه. 

لد املريب  صوت ك بالدعاء أمام  طفلك: عىل  • ام، مارفع أخي الوا ائدة الطع 

ه دعاء دخول وعند دخول املسجد، وعند اخلروج منه، ويف ركوب السي ارة، وعل م  

م، واخلروج منه.   احلام 

 قبل األخذ ومن   •
 
أهم  ما يت صل بالدعاء: الرتبية عىل اللجوء إىل اهلل بالدعاء

ها.  باب وأمه  ى األس  ي ة، فالدعاء من  أقو   باألسباب املاد 

ث الطفل  بام جاء يف السن ة النبوي ة من  • استجابة اهلل قصص وينبغي أن حيد 

هتم، ووإكرامتعاىل لعباده،  هم عىل أعدائهم، وما ونرص  ، تفريج كرباهتمهم بكشف غام 

ابه الكرام، ولألمم السابقة من ذلك. جرى لنبي ن ا   ، وألصح 

وينبغي أن ي عل م  الطفل  أن  من  بركات الدعاء رفع البالء، ودفعه عن املؤمن،  •

 وأن  ذلك نوع من استجابة اهلل تعاىل لدعاء العبد. 

اء أن  • ى املؤمن احلالل  يف وأن ي عل م  أن  من  رشوط استجابة اهلل للدع  يتحر 

 . به ومأكله ومرشبه، فال يكسب وال يأكل وال يرشب إال  حالال   كس 

كار، ليعود موينبغي أن ي عطى الطفل   • ا يناسب سن ه من كتب األدعية واألذ 

 إليها عند احلاجة، وحيفظ منها. 



 345 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

اب الدعاء وهي كثرية، ومن أمه   • ب  بآد   ها: وينبغي أن  ي عل م  الطفل التأد 

ق بالذل  والعبودي ة، واالفتقار إىل اهلل ت عاىل.  - ١  التحق 

ىل  - ٢ البدء باحلمد هلل تعاىل، والثناء عليه سبحانه بام هو أهله، والصالة ع 

 ، واخلتم بذلك. النبي  

قات اإلجابة وأماكنها، وهي كثرية.  - 3  التامس أو 

 إلجابة. التسليم  هلل بعد  الدعاء، وعدم استعجال ا - 4

تدي يف الدعاء، وال يدعو  بإثٍم أو قطيعة رحم، وال يدعو عىل أحٍد  - ٥ أن ال يع 

ينه.   بع 

 أطفالنا والعيد؟* 

  ة بعد أن إن  العيد يوم شعور كريم بالرضا والقبول، يغمر اهلل به األم 

 أكرمها بطاعته، ومن  عليها بالتوفيق إىل أداء الواجب كام أمرها. 

 ة، يتجىل  فيه تقارب لقلوب واألرواح. وهو يوم هبجة ا قلوب األم 

 ة مشاعرها، وصفاء عالقاهتا. وحدو

  والعيد يعل منا شكر املحسن ومكافأته عقب ما يقوم به من عمل، أو

ي من واجب.   يؤد 

  حت ى يرجع البلد ، ة وتربية أن تت سع روح اجلوار ومتتد  وفيه تعليم لألم 

، وكأن ه ألهله دار واحدة، ،  العظيم  ق فيها اإلخاء بمعناه العميل  يتحق 

وتظهر فضيلة اإلخالص مستعلنة للجميع، وهيدي الناس بعضهم 

ا هدايا القلوب املخلصة املحب ة، التي ال حيول بينها وبني ات صاهلا  بعض 

 ببعضها يشء من أمر هذه الدنيا. 

ة العيد هبذه املعاين. فغرسوها يف أطفاهلم، فك انت ولقد عرف سلف هذه األم 

ة املظاهر العابثة واحلياة الالهية.  ة احلقائق واملعاين السامية، ال أم  ة أم   األم 
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لدان واملرب ون بحكمتهم أن  يغرسوا يف نفس الطفل هذه  واليوم يستطيع الوا

املعاين اإليامني ة الكريمة، وما يشبهها، كام يستطيعون تدريبه بطريقة عملي ة عىل تنفيذها 

م   هبا. بنفسه، وااللتزا

باع خط ة عملي ة مدروسة بعناية لغرس هذه  لدين واملرب ني من ات  والبد  للوا

ا املعاين اإليامني ة وما يشبهها، وتعهُّ  دها يف نفوس األطفال ورعايتها، ليكون العيد تروحي 

ا يف احلياة يزينه الرتويح العذب، والسمو  الرحب ، وجدًّ  :للقلوب والنفوس أشبه باجلد 

   ك أهي عبة العيد لطفلك أن ا الوالد الكريم، وأنت تشرتي ل  ما رض 

ا، ليهدهيا إىل من خيتار من أطفال تشرتي له ل   عب ا إضافي ة: اثنتني أو ثالث 

 أقاربه أو جريانه. 

  لد الكريم، أن تصحب طفلك لعيادة أطفال املسلمني ا الوا ك أهي  ما رض 

شوكوالتة، املرىض يف املستشفى، وليكن معهم يشء من احللوى أو ال

ر ما هو  مها طفلك بيده ألوئلك املرىض، ويتذك  ة، يقد  أو اهلدايا املعرب 

 فيه من نعمة العافية. 

   م هدي ة ألخيه األصغر منه يوم العيد،  د  عو طفلك األكرب أن يقد 

 واحرص أن خيتارها بنفسه، ويدفع ثمنها للبائع بيده. 

   ر لد املريب   ذك  ا الوا مثاال  من أطفال املسلمني، يف أن  هلم أ !أطفالك أهي 

شت ى بقاع األرض، ال يعرفون للعيد أي  معنى، ويعيشون حياة البؤس 

 واحلرمان، والقهر واإلذالل. 
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ف ني  رضت  فهو ي ش   :* وإذا م 

م إال  اهلل،  لد واملريب  التأكيد عىل الطفل يف كل  مناسبة أن ه ال يأيت بالنع  عىل الوا

 مف خف حفٱ إال  اهلل، وتكرار هذه اآلية الكريمة عىل سمعه:وال يدفع النقم والبالء 
ة املأثورة (٨0: الشعراء)  حق و هبا املريض، التي يدع، وتعليمه األدعية النبوي 

ا عليه سبحانه. وأن  عىل املؤمن أن يأخذ  بأسباب الشفاء من  عبودي ة هلل تعاىل، واعتامد 

اء وأن يعتقد أن    الشفاء بيد اهلل وحده.  مراجعة الطبيب، وتن اول الدو 
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ين خطوات  :عملية لتربية األبناء على العمل لهذا الد ِّ

 فبصالحهام يصلح األبناء، وينشأ ناشئ الفتيان منا عىل، صالح األم واألب -١

ده أبوه.   ما كان عو 

 مثال عميل عىل أمهية صالح األب واألم يف بناء شخصية األبناء: 

بادر األمُّ دائام  فور سام ن يؤذن للصالة برت  ت  ك كل  ما يف يدهيا وتطلب عها املؤذ 

هم أن  اهلل سي حبُّنا متى ما حرصنا عىل أداء الصالة يف وقتها،  رب  من األبناء ذلك، وخت 

 . أ وتصيل   فتهرع للصالة فتتوض 

عند هذا سينشأ األبناء منذ نعومة أظفارهم عىل أداء الصالة يف وقتها. ملاذا؟ 

به، وهي معاٍن يسهل ألهنم تعل   ى الصالة يف وقتها فإن  اهلل سي ح  موا منذ الصغر أن  من أد 

 عىل األبناء إدراكها. 

جيب أن يتعل م األبناء منذ نعومة : تعليمه أمور الرشع التي ال بد  منها -٢

أظفارهم أمور الرشع التي ال بد  منها، كالصالة والصيام ونحوها، وذلك حتى ينشئوا 

 صاحلة، وكام قيل: التعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر.  نشأة  

ـر»  انقش عىل ابنك العلم -3 غ  يتمي ز األبناء يف مراحلهم األوىل : «التعلُّم يف الص 

ههم لطلب العلم وتعليمهم أمور الرشع، ومن ذلك  بذاكرة حادة آلية؛ فعلينا أن ن وج 

ر نة النبوية املطه   ة وترسيخ العقيدة الصحيحة. حفظ القرآن الكريم والس 

ي ـة -4
ل  م  ة الع  ـدو  ا يف نفوس  ىحدإ يوه: الق  ا وغرس  أهم  اخلطوات وأكثرها نفع 

ة يف التقليد يف مراحلهم األوىل، فرتى الطفل ي قل د  ا يتمي زون به من شد 
 
أبنائنا، وذلك مل

ذلك من صور أمه يف صالهتا، فهو يركع عندما تركع وتسجد حني تسجد، إىل غري 

ه ذلك التقليد ونستغل  تلك الفرتة بام  التقليد التي نلحظها صباح مساء، فعلينا أن ن وج 

يي يف نفوسهم حب  العمل هلذا الدين، فإذا رأيت مسكين ا، وكان ابنك معك فأعط   حي 

ا ابنك  ق به عىل ذلك املسكني، ويف حال قيامه هبذا جنيه  ا، واطلب منه أن يتصد  واحد 

نه، عندها سيغرس حب  هذا العمل يف نفسه، ال ا أمام إخوا عمل اشكره وأثن  عليه كثري 

 فينشأ جيل حيب الصدقة ومد يد العون للمحتاج الضعيف.  ،س  ق  ف  وعىل ذلك 
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ز   -5 ع ابنك وحفِّ بشكٍل خاص  -حيب األبناء يف مراحلهم األوىل : ه دائًم شجِّ

ري عجيب يف نفوسهم وإقدامهم عىل معايل كلامت وعبارات املدح والثناء، وهلا تأث -

 .األمور

يسأل ابنك عن فمثال   :اإلجابة عىل مجيع األسئلة وتوجيه املناسب منها -6

فتجيب وتقول: النار خلقها اهلل، واهلل إذا أراد شيئ ا يا بني يقول له كن فيكون،  النار

من يعيص اهلل أين  وتقوم بتوجيه هذا السؤال بأن تسأل ابنك وتقول: هل تعلم يا بني

ا بعدم املعرفة إىل أين يذهب فتخربه أنه يذهب إىل نارٍ ٍ أشد   ،يذهب؟ سي جيب ابنك طبع 

 من هذه النار. 

بُّ الت ن اف س -7 يتمي ز األبناء يف مراحلهم األوىل بحب  التنافس فيام بينهم، : ح 

ه ذلك التنافس يف معايل األمور الطاعات كالصالة من مثل أمور ، فعلينا أن ن وج 

نن، فنجعلها ميدان ا للتنافس.   والصيام والس 

 :«اإليثار»غرس خصلة  -٨

يتمي ز األبناء يف مراحلهم األوىل من حياهتم بحب  التملك، وهي غريزة فطرية 

يف مجيع بني البرش، لذا عىل الوالدين هتذيب تلك الغريزة، وذلك بغرس خصلة 

رق عملية وغري مبارشة من مثل حكايات وقصص ، فت غرس يف نفوسهم بط«اإليثار»

 حتث  عىل اإليثار. 

 : ا معك جنيه يمتلك ابنك مائة فمثال  يف حصالة النقود اخلاصة به، فتأخذه يوم 

ع أمام عينيه، وأثناء  م يد العون واملساعدة، فتترب  إىل إحدى اجلمعيات اخلريية التي تقد 

األطفال الذين هم يف سن  ابنك، ثم تقرتح له عودتكم من تلك اجلمعية حتكي له معاناة 

د، وذلك ألنه رآك تطبق  لب ي ذلك دون تردُّ ا هلم، ستجده ي   يسرٍي غد 
ٍ
ع بيشء أن لو ترب 

 ذلك أمامه. 

احلة -9 حبة الص  الصحبة هلا أمهية كربى يف تكوين شخصية ف: هي ئ له الصُّ

 «. من أنت لك ل  أق   ،ل يل من تصاحبق  »أبنائنا، وقديام قيل: 
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يناجعل تربيته عىل الغيـ  -١0 هات تربية األبناء : رة للد  ينبغي عىل اآلباء واألم 

ك  وذلك بعىل الغرية هلذا الدين،  ة ذ  ر قصص ونامذج لصغار الصحابة والتابعني يف شد 

ين بمن هو يف سن ه من أطفاوغريهتم هلذا الدين.  ل دعه يشاهد ما يصنعه أعداء املل ة والد 

 . والعراق وسوريا وبورما وغريها املسلمني، مثل ما حيدث اآلن يف فلسطني

ط ط له أعداء الدينف  عر   -١١  :ه بام خي 

ط ط له أعداء الدين فيام ت دركه عقوهلم،  من املهم أن يعرف أبناؤنا وبناتنا بام خي 

إحياء ، ووالبعد عنه معرفة الرش  التقائه، وزيادة الغرية للدينوهذا له فوائد عدة فمنها: 

 يف نفوسهم، بإعالمهم أن  دافع هؤالء هو احلقد عىل اإلسالم. والرباء قضية الوالء 

، فليكن ابننا هو الداعية الصغري الذي يف نفسه الدعوة إىل اهلل  س  اغر   -١٢

ا وضياء،  فيمكنه مثال  أن ينرش اخلري بني زمالئه يف املدرسة عن طريق النصيحة يشعُّ نور 

 . والكتيبات واملطويات وعرب اهلاتف املحمول عن طريق "البلوتوث" مثال  

ـاء -13 ع  ـاء ث م  الدُّ ع  عليكم بالدعاء ثم الدعاء، يف أن ي وف قكم اهلل يف تربية : الدُّ

أبنائكم تربية  صاحلة  تقودهم خلدمة هذا الدين العظيم. فالدعاء له أمهية عظيمة يف 

م، فكم دعوة وافقت ساعة إجابة فكانت سبب ا لسعادة األبناء صالح األبناء واستقامته

ية  ارين، وكم من دعوة أضل ت طريق األبناء وجعلتهم يسلكون طريق الغوا يف الد 

 ا سبق  اهلل   والضالل، فاهلل  
بالدعوة الصاحلة. ثم ال تنسوا أن تدعو اهلل يف كل  خطوة مم 

 ذكره.
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 :ةتى ال تكون أسرتك في ذيل القائمح

ع أهل العلم والصالح عىل أن األرسة هي أعظم وأهم مؤسسة يف هذا م  جي  

العامل. وهي املؤسسة التي جيب أن توضع هلا كل اخلطط والربامج والوسائل لكي حتقق 

األهداف املرجوة منها. إذ ليس من املقبول أن يضع البعض منا اخلطط، والربامج، 

باملثل. لذ فإننا  -املؤسسة األهم  -ل أرسته والوسائل إلدارة بقالة صغرية، وال يعام

حينام ال نخطط ألرسنا فإننا نخطط لفشلنا ولفشل جمتمعاتنا وتدمريها. ومقدار اخلسارة 

التي نخرسها من جراء إمهال التخطيط ملستقبل أرسنا هو مقدار املكاسب التي حيققها 

 أعداء األمة واملرتبصني بنا. 

م هبا يف سبيل النهوض بمؤسستك األرسية من األمور التي جيب االهتامو

قبة تطورها،  اخلاصة هو ختصيص لقاء أسبوعي ثابت إلدارة ومتابعة هذه املؤسسة ومرا

وضبط أدائها. يف هذا اللقاء األسبوعي جيتمع أفراد األرسة خيططون ملستقبلهم 

ويتابعون شئوهنم، يتزودون بام ينفعهم وحيلون مشاكلهم، ويستمتعون بوقتهم، 

د بصورة دورية ثابتة عق  أن ي   نبغييزيدون أوارص املحبة فيام بينهم. وهذا اللقاء يو

أن يكون نبغي منتظمة ال حيول دون انعقاده حائل، وال يمنع انعقاده مانع. وهو لقاء ي

 كام ينصح املختصون.  ا، ترفيهيًّ ا، ثقافيًّ ا، روحيًّ اإداري  

 اجلانب اإلداري يف لقاء األرسة:  :أوال  

 ه توضع أهداف املؤسسة األرسية للفرتة القادمة )يمكن أن تكون في

 مخس سنوات أو عرش سنوات(. أو  ملدة سنة  أو سنتني 

 ،والتي جيب  وفيه تقرتح الوسائل التي تساعد عىل حتقيق األهداف

 التعامل مع كل منهام بكل حزم وجدية. 

 لزيارات، فيه توضع اجلداول الزمنية مدون فيه املهام، واألدوار، وا

والتكاليف العملية للفرتة القادمة بحيث ال ختدم هذه اجلداول األب 

 واألم فقط بل جيب أن ختدم كل أفراد األرسة الصغري منهم قبل الكبري. 
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   ع األدوار عىل أفراد األرسة بال استثناء وتوزع املسؤوليات بني وز  فيه ت

ء، وإدا رة األمور أعضاء األرسة مثل: )مسؤوليات العمل، والرشا

  .لخ(إاملادية، واملذاكرة لألوالد 

  .فيه متابعة للتوصيات السابقة بكل دقة 

  .فيه وقت حلل املشكالت الطارئة 

 إلخ.  ،فيه وقت ملتابعة اجلانب الدرايس والتحصييل لألبناء 

 :ثانيا: اجلانب الروحي يف لقاء األرسة

  .د الروحي الذي ال تستقيم احلياة إال به  هو وقت للزا

  فيه وقت لقراءة القرآن وتفسري لبعض اآليات والرتكيز عىل

 االستفادات العملية منها. 

   والرتكيز عىل االستفادات  ش بعض أحاديث املصطفي فيه تناق

 العملية منها. 

 :ثالثا: اجلانب الثقايف يف لقاء األرسة

   ومنها يتعود األبناء عىل فنون  ،قرأ صفحة من كتاب أو قصةفيه ت

ء والتلخيص واخلطابة ومواجهة اجلمهور والقدرة عيل اإلقناع اإللقا

 وغريها. 

  بعض ري  ولس   فيه نتدارس ونعرض لصور من حياة الصحابة 

 نامذج قيادية قديمة وحديثة حتى يتأسى األبناء هبا. 

   س بعض املبادئ األساسية يف احلياة مثال: احلب واإليثار در  فيه ت

 لخ.إ والتعاون والتضحية واإلخوة

  .)فيه نريب أوالدنا عىل ثقافة )نحن( وليست ثقافة )أنا 

 :رابعا: اجلانب الرتفيهي يف لقاء األرسة

، واملغامرات، ل ع بإذ البد أن يشعر األفراد فيه بأنه وقت للمرح، وال

والذكريات، واحلكايات املسلية، واإلنشاد، واملسابقات. فالبد أن يكون التشويق عامده 
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  قاء يمكن أن يكون خارج املنزل أو عىل طعام أو يف حديقة. ولنتذكر أناألول. هذا الل

أي لقاء أرسة ناجح هو ذلك الذي يلبي احتياجات أفراد األرسة اجلسامنية واالجتامعية 

 والذهنية والروحية. 

ا ملتابعة أمور هذه املؤسسة األرسية اخلاصة  دقيقة أسبوعيًّ نيإن استقطاع ست

بك هلو أفضل استثامر تستثمره يف هذه احلياة، وستعود كل دقيقة استثمرهتا يف متابعة 

 - إن مل يكن لديك الوقت لكن، هذا األمر بعرشات الفوائد ومئات احلسنات فيام بعد

شمل األرسة إذن  لليلة واحدة أو عىل األقل ساعة واحدة أثناء األسبوع حيث جيتمع

وال تلومن إال نفسك غدا عندما يأيت يوم ، فأرستك ليست صاحبة األولوية يف حياتك

 احلصاد. 

األمر الثاين والذي جيب االهتامم به يف سبيل النهوض بمؤسستك األرسية 

هو بيان األرسة. وبيان األرسة هذا هو بيان جيب   - املؤسسة األعظم يف العامل -اخلاصة 

ا وحيتوي عىل أهداف أرستك ومهامها يف السنوات اخلمس أو العرش مكتوب  أن يكون 

القادمة. فكل املؤسسات الناجحة عىل اختالف ختصصاهتا تسري وفقا لبيانات توضح 

مهامها وأن بيان املهمة املكتوب بلغة صادقة وواضحة هو أهم مكون يف أداء املؤسسة 

ال وهلا بيان مهمة مكتوب وواضح يف ال توجد مؤسسة ناجحة يف العامل إ. فالناجحة

 ذهن كل العاملني فيها من أكرب مسئول إيل أصغر عامل. 

وعند صياغة البيان اخلاص بأرستك جيب أن يتضمن اإلجابة عىل عدد من 

 ومنها: ، التساؤالت اهلامة

 ما هي نوعية األرسة التي نريدها؟  

 هم ببعض؟ما هي الطريقة التي نتمنى أن يعامل أفراد أرستنا بعض  

 كيف نحل خالفاتنا؟  

 كيف سنتعامل مع مسائلنا املادية؟  

  ما هي املبادئ التي نريد أن نعتنقها ونريب أوالدنا عليها ملواجهة

 املستقبل هبا؟
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   عىل حدة؟ لٍّ كيف ننمي ونصقل مهارات أبنائنا ك  

 ما هي األدوار التي سيتوالها كل فرد من أفراد أرستنا؟  

 كيات التي ورثتها أنت وزوجتك وتريدا ما هي جمموعة السلو

  املحافظة عليها أو التخلص منها فورا؟

  ما هي جمموعة األخالق التي جيب إضافتها لكل فرد من أفراد

  األرسة؟

  كيف نحافظ عىل صلة الرحم بيننا وبني أهلنا وأصدقائنا وبني بقية

  املجتمع؟

 جتمع من ما هو األسلوب الذي نريد أن تتبعه يف تعاملنا مع امل

  حولنا؟

 ما هي الطريقة التي سنريب هبا أوالدنا؟  

  ،ما هي املبادئ التي نريدها أن حتكم عالقاتنا بمن حولنا )األهل

 . (إلخواألصدقاء، واجلريان، 

 نا عىل حب العطاء؟ءكيف نساعد أبنا  

 من هم أبطالنا وقدوتنا وما الذي يعجبنا فيهم ونريد حماكاهتم فيه؟  

ه أنت مناسب   -وغريها  - التإن هذه التساؤ ا لظروفك وظروف عائلتك مما ترا

خصبة لصياغة بيان أرستك الذي جيب أن تعطيه الوقت واجلهد الكايف لصياغة  مادة   -

ر   د ا، وال تتجاهل رأي  بيان واقعي طموح. فال تستعجل قرا ا. والبد وأن يشعر كل أفرا

. خاصة وأهنم هم الذين سينفذون أرستك بأن آراءهم واقرتاحاهتم حمل احرتام وتقدير

 حمتويات هذا البيان. 

لذلك جيب التعامل مع بيان األرسة هذا بكل جدية وإتقان إذا أردت إنجاح 

ا، بحيث يتوىل أحد مهمة أرستك. وينصح بقراءة هذا البيان يف لقاء األرسة أسبوعيًّ 

ءة البيان يف بداية كل لقاء. ولنعلم أن يف تالو ة بيان األرسة باستمرار أفراد األرسة قرا



 355 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

وبشكل دوري تذكري وتثبيت وتعلق بأخالقيات بيان مؤسستك األرسية اخلاصة مما 

 يساعد عىل إخراجه إىل حيز الوجود. 

إن االهتامم بأرسنا جيب أن يربز إيل بؤرة اهتامماتنا. فاألشياء التي هتم اإلنسان 

أن تشغلنا احلياة ونقبل طائعني جيب أن حتظى بعنايته، ووقته، وتفكريه، وختطيطه. أما 

أن ندور يف ساقيتها، ونقبل طائعني أن نضع أرسنا يف ذيل القائمة، فهذا ما ال جيب أن 

يكون من أبناء أمة هلم رسالة وهلم غاية وهلم هدف. إننا إن مل نجتهد يف تربية أبنائنا كام 

فسوف خيطط هلم غرينا  نريد فسريبيهم لنا غرينا كام يريدون. وإن مل نخطط هلم كام نريد

لن يكونوا غري واحد من اثنني: إما الشيطان وحزبه، أو  - هؤالء –كام يريدون. وغرينا 

 الشيطان وحزبه. 

إن نجاح كل منا يقاس بمدى نجاحه يف إدارته ألرسته، وختريج أبناء صاحلني 

استحسان املجتمع بصالحهم، وأدهبم، وأخالقهم، ونفعهم،  هكسبمصلحني ي  

هم. فال يوجد يشء يف هذا الوجود أغىل وأعز من أرسة أفرادها ناجحون، وتفوق

 متميزون، صاحلون، مصلحون، نافعون. 

املجتمع والدولة بل والعامل  ح حال  ل  ص  ن  فاألرسة لو صح تكوينها وإعدادها ال  

أمجع. وليس بدعا من القول من نقول أن احلكومة املسلمة أو الدولة املسلمة ال وجود 

ىل اإلطالق إذا مل يكن هناك بيت مسلم ملتزم بمنهج اإلسالم، فإنه ال يصح جمتمع هلا ع

وهنت فيه حبال األرسة، ولن تستقيم حياة األمة إذا كانت األرسة قد ضعفت الروابط 

 .األرسية بينها

لنبدأ. ولنفكر يف أمر مؤسساتنا األرسية. لنفعل كل ما جيعلها يف بؤرة االهتامم ف

ئمة. لنفكر يف كل ما جيعل أرسنا مؤسسات ذات رسالة وهدف. لنعمل ال يف ذيل القا

كل ما جيعل أرسنا لبنات صاحلة مصلحة. ولنحذر من الفشل يف هذه املهمة. ولنتذكر 

ل ومل يفكر. اسأل اهلل أن جينبا ر ومل يفعل، وقسم فع  مجيعا أن الفاشلني قسامن: قسم فك  

الفشل. 
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 :اتنمية ثقة الطفلة بنفسهكيفية 

الطفلة يف سن الثانية تبدأ يف تكوين اجتاهاهتا نحو العامل من حوهلا، ويعتقد 

بعض علامء نفس النمو أن اإلحساس بالثقة هو أول تلك االجتاهات، وتتوقف شدة 

لدين  هذا الشعور يف السنة الثانية عىل نوع العناية التي تلقاها الطفلة، وعىل موقف الوا

وتتضح مالمح نمو الطفلة يف هذه املرحلة يف نزعتها إىل  من إرضاء حاجاهتا األساسية،

، وكل ذلك مرتبط باحلاجة ل ع بحرية الكالم، وامليش والإىل االستقالل، فهي يف حاجة 

تاح هلا، وهذا ما تؤكده نظرية إىل تأكيد الذات التي ال تتحقق إال باالستقالل الذي ي  

 كه ينمو بطبيعته. دية الطفل، وتر  النمو عن طريق النضج التي تدعو إىل احرتام فر

يف كثري  اال تعتمد عىل نفسه ثوتنشأ بعض الفتيات غري واثقات يف أنفسهن حي

، فإذا ما «اعميل كذا وكذا»ابتداء، ودائام  تنظر من يقول هلا:  ام تقوم بعملٍ ل  وال قليل، وق  

جهة، وقد تبكي، ها مشكلة توقفت فال تستطيع اختاذ قرار، وقد تتهرب من املوا ت  واجه  

لدين عليها،    ويكون بسبب أمور منها:وهذا جانب من جناية الوا

  كثرة األمر والنهي عىل كل صغري وكبري حتى ولو كان األمر ال

فقد الطفلة اإلبداع، وجيعلها ال تثق بعملها، بل تنتظر دائام  ي   مما، يستحق

 ن يصحح هلا، ويمنحها اليقني بأن عملها صواب.م  

  ع عثراهتا، وتقريعها إذ قد ها عىل كل عمل تعمله، وتتبُّ م  ولو  انتقادها

يف حني  ،جتتهد الطفلة فتخطيء فتجني اللوم والعتاب أكثر مما تستحق

كانت تنتظر اإلشادة عىل اجتهادها مما يقيض عىل توجه الطفلة نحو 

 العمل واملنافسة يف اإلنجاز واإلجادة.

  ام اآلخرين خمافة أن ختطيء احلديث أميف عدم إتاحة الفرصة للطفلة

أو تتحدث وختوض يف أمور غري مرغوب فيها، أو اإلذن هلا باحلديث 

 ولكن يتم تلقينها ما تقول.

  وتتصور ، كثرة حتذيرها من اخلطر، األمر الذي جيعلها تتوقع الرش دائام 

 أن اخلطر حميط هبا من كل جانب.
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 .إذالهلا ومقارنتها باآلخرين بام يقلل من قيمتها 

 .التهكم والسخرية 

 .عدم االهتامم بام توجهه من األسئلة 

 .ئدة التي تظهر يف اخلوف الشديد عىل صحتها أو مستقبلها  الرعاية الزا

 ويظهر عىل الطفلة التي فقدت ثقتها بنفسها عدة آثار سيئة، منها: 

، وإذا ط لب منها أن حترض شيئ ا  أهنا ال تستطيع أن تقوم بعملٍ  -١ استقالال 

ا عام و  ووجدت ا.ه خمتلف  ر   صف هلا توقفت، وإذا واجهتها مشكلة ال تتخذ قرا

 يصيبها التبلد، وعدم اإلبداع. -٢

د إليها، ألهنا تتصور أن اللوم سن  يصيبها التربم والضيق من كل عمل ي   -3

 احلاصل هلا عىل عملها، إذ تتوقع أهنا لن تنجزه وفق ما يراد.

يف العزيمة، واستكانة ومسكنة يف غري ر يف اإلرادة وخو   يصيبها ضعف   -4

 موضعها وإمهال وسوء نظام.

نطواء، نزعات العدوانية أو امليل إىل االيصيبها القلق واإلحباط وال -٥

 والعزلة.

تباع عدة طرق يف تنمية ثقة اعىل الوالدين  ولتجنيب الطفلة تلك اآلثار السيئة 

 : الطفلة يف نفسها ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص

تباعها والسري عىل نطاقها، فيخرباها اعامة ينبغي عليها  أن ي رسم هلا خطوط   -١

هلا فتأخذ به، وحيذراها مما حرم اهلل عليها فتحذره، وجيعالها عىل دراية  بام أحل اهلل 

ا يف نفسها النفور من يسء األخالق ث  باألخالق الفاضلة، واآلداب السامية، ويب  

لتباعد عن سفاسف األمور، وتوافهها ثم يرتكا هلا حرية اإلبداع واألعامل واألقوال وا

 بعد ذلك.

 أن تسند إليها األم بعض املهام التي يف مقدورها القيام هبا، وإذا أخطأت   -٢

ها عىل مبادرهتا، ثم ختربها كيف ينبغي أن تعمل، وأحيان ا تشجعها فقط عىل ت  شجع  
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، وإذا مل تكن املهمة عملها، وتكمل عنها العمل بلطف دون أن توج ا ا مبارش  هها توجيه 

يف مقدور الطفلة فإهنا تستشريها فيها، وتطلب منها يف بعض األحيان إبداء رأهيا يف 

رضة للخطأ بعض األمور، وبيان فسادها من صالحها، حتى تعلم الطفلة أن اجلميع ع  

 والصواب فتتقوى عزيمتها.

رهبا، وعند صديقاهتا، ويمنحاها أن حيرص الوالدان عىل تشجيعها أمام أقا -3

ئز ما يناسب إنجازها، ويشيدا بام تقوم به من عمل تعبُّدي كاملحافظة عىل  من اجلوا

 ... وهكذا. الصالة، وحفظها للقرآن، وتفوقها يف دراستها، وعلو أخالقها

أن جيعال هلا كنية متيزها عن غريها، ويمنعاها من األلقاب املشينة، وإذا  -4

أو أخطأت يف  -أو أحدمها  -ادياها باسمها، فتعرف أهنا قرصت يف حقهام أغضبتهام ن

 حق غريها فتتنبه.

 تقوية إرادهتا، وذلك بتعويدها أمرين اثنني، ومها:  -٥

ر وال تفضحها، فإن إرادهتا  -أ  ر: فهي عندما تتعلم كتم األرسا حفظ األرسا

 تنمو وتقوى، ومن ثم تكرب ثقتها بنفسها.

صيام: فهي عندما تصمد أمام اجلوع والعطش يف الصوم تشعر تعويدها ال -ب 

بنشوة الظفر واالنتصار عىل النفس، وبالتايل فإن إرادهتا تقوى عىل مواجهة احلياة مما 

 يزيد يف ثقتها بنفسها.

تقوية ثقتها االجتامعية بنفسها: وذلك عن طريق قضائها حاجيات املنزل،  -6

 ار، واجتامعها مع الصغار.وأوامر الوالدين، وجمالستها للكب

تقوية ثقتها العلمية بنفسها: وذلك بتعليمها القرآن، وسنة رسول اهلل  -7

ا يف صغرها فتنمو ثقتها العلمية  ، وسريته العظيمة، فتنشأ وقد محلت علام  غزير 

ا عن اخلرافات واألساطري.  بنفسها، ألهنا حتمل حقائق العلم بعيد 

لدين كذلك أن يتخذا األسباب الوقائية، والوسائل  ويف مقابل ذلك عىل الوا

العالجية لتحرير الطفلة من ظاهرة الشعور بالنقص، ومن العوامل التي تسبب هذه 

ة الطفلة بكلامت نابية، وعبارات قبيحة االظاهرة: التحقري، واإلهانة، واالستهزاء، كمناد
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ام غرباء مل يسبق هلا أن أمام اإلخوة واألقارب، ويف بعض األحيان أمام صديقاهتا، أو أم

هبم، مما جيعلها تنظر إىل نفسها عىل أهنا حقرية مهينة، مما يولد لدهيا  ت  م واجتمع  رأهت  

د النفسية التي تدفعها إىل أن تنظر إىل اآلخرين نظرة حقد، وكراهية وأن تنطوي عىل ق  الع  

 من احلياة. ة  نفسها فار  

ن الوالدين للطفلة مل تصدر إال عن غاية وإذا كانت الكلامت النابية التي تنزلق م

تأديبية إصالحية لذنب كبري، أو صغري وقعت فيه وبدر منها، إال أن املعاجلة الرتكاب 

ا خطرية يف نفسية الطفلة وسلوكها  هذا الذنب ال تصلح هبذه الوسيلة التي ترتك آثار 

 ا نفسي ا وخلقي ا.الشخيص، وجتعل منها إنسانة متطبعة عىل لغة السب والشتائم وحتطمه

وخري عالج هلذه الظاهرة هو: تنبيه الطفلة إىل خطئها إذا أخطأت برفق ولني مع 

لدان، أو يوبخاها أمام قن  تبيان احلجج التي ت   ع هبا الجتناب اخلطأ، وأال يزجرها الوا

احلارضين، وأن يسلكا معها يف بادئ األمر األسلوب احلسن يف إصالحها، وتقويمها 

يف اإلصالح والرتبية، وتقويم االعوجاج، فعامل األطفال دقيق  لرسول إقتداء  با

احلس، رسيع التأثر شديد االنفعال، قليل اإلدراك، ضئيل احليلة، وبناء الثقة بالنفس 

 لدى الطفلة يعترب الركيزة األوىل يف بناء شخصيتها يف مجيع أطوار حياهتا.
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 :ن فكرة لزرع الثقة في طفلكوخمس
  أمام الغريامدح طفلك. 

  .ال جتعله ينتقد نفسه 

 شكرا »و ،«لو سمحت»: قل له». 

   ه كطفل واجعله يعيش طفولته. ل  عام 

   ه يف اختاذ القرار بنفسه. د  ساع 

  .اسأله عن رأيه، وخذ رأيه يف أمر من األمور 

  .اجعل له ركنا يف املنزل ألعامله واكتب اسمه عىل إنجازاته 

   يام ال يعرفون كيف ألطفال هذه األن اإه يف كسب الصداقات، فساعد

 .همءخيتارون أصدقا

  له.  اجعله يشعر بأمهيته ومكانته وأن له قدرات وهبها اهلل 

   ه أن يصيل معك واغرس فيه مبادئ اإليامن باهللم  عل  . 

   ه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده م  عل

 للناس. 

   ت ويتبعها. التعليام أ كيف يقر هم  عل 

   كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها. ه م  عل 

   مهارة اإلسعافات األولية.  هم  عل 

   عن مجيع أسئلته أجب. 

   بوعدك له.  ف  أو 

   وتسخني  س البطاطمهارة الطبخ البسيط كسلق البيض وقيل   هم  عل

 اخلبز وغريها. 

   ه بقوة الربكة وأمهية الدعاء. ف  عر 

   كيف يعمل ضمن فريقه. ه م  عل 

   ه عىل توجيه األسئلة. ع  شج 

 ه يشعر أن له مكانة بني أصدقائه. جعل  ا 
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   ح عن أسباب أي قرار تتخذه. أفص 

  .كن يف أول يوم من أيام املدرسة معه 

   ار 
 ا من أيام طفولتك. له قصص   و 

   طفلك يلعب دور املدرس وأنت تلعب دور التلميذ.  اجعل 

   العثور عليه عندما يضيع.  م طفلك كيف يمكنعل 

   ه كيف يرفض ويقول )ال( للخطأ. م  عل 

   ه كيف يمنح ويعطي. م  عل 

   يكفي ليترصف به عند احلاجة. أعطه ماال  

   ه عىل احلفظ واالستذكار. ع  شج 

   ه كيف يدافع عن نفسه وجسده. م  عل 

  .ارشح له ما يسأل عنه من شبهات وشكوك يف نفسه 

   ق. ه عىل اإلطالال هتدد 

  .أعطه حتذيرات مسبقة 

   ه كيف يواجه الفشل. م  عل 

   ه كيف يستثمر ماله. م  عل 

   معا مع معرفة النتائج مسبقا.  ا له ولك يف آنٍ ب شيئا جديد  جر 

   ه كيف يصلح أغراضه ويرتبها. م  عل 

 هشا  ن يتمنى. أه عىل ع  يف أحالمه وطموحاته وشج   رك 

   ر واألنثى من وحي آيات القرآن ه عن اختالف اجلنسني بني الذكم  عل

 الكريم. 

   ه القيم واملبادئ السليمة والكريمة. م  عل 

   ه كيف يتحمل مسؤولية ترصفاته. م  عل 

   ه كتابتها. م  امدح أعامله وإنجازاته وعل 

   كيف يتعامل مع احليوان األليف.  هم  عل 

  .اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر منك 
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  .اجعل له يوما فيه مفاجآت 

   ه عىل قراءة القرآن كل يوم. د  عو 

    ه إىل صدرك، فهذا يزرع فيه الثقة بنفسهم  نك حتبه وض  أه أخرب. 
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 :طفلك الموهوب ليس قنبلة موقوتة

روا تلك الطاقة الكامنة يف مبدع إال ومن وراءه أب أو أم يدعمونه، فج  من ما 

جيب تناوله بالرعاية والسقاية  نفسه منذ الصغر. فاملوهبة كالنبتة أو الربعم الصغري الذي

فلقد أثبتت الدراسات احلديثة أن نسبة املبدعني من األطفال من سن  وإال هلكت!!

منهم، وعندما ما يصل هؤالء األطفال إىل  %90الوالدة حتى سن اخلامسة تصل إىل 

ة ، وما أن يصلوا إىل الثامنة حتى حتط املوهب%١0سن السابعة تقل تلك النسبة لتصل إىل 

 منهم فقط.  % 0.0٢  رحاهلا عىل

وهذا دليل واضح عىل أن مدى نجاح أنظمة الرتبية والتعليم لدينا، واألعراف 

االجتامعية، والعادات األرسية يف طمس معامل املوهبة لدى أطفالنا، وإجهاض 

أحالمهم وأماهلم عىل صخور واقع جمتمع ال يعرف كيف يتعامل مع نخبته القادمة، فهو 

ذلك  هم إال متمردون عىل نظمه وعاداته، وجيب أن خيضعوا ولو بالقوة. ونيسال يعرف

 املجتمع أو تناسى أنه عىل يد أمثال هؤالء قامت حضارات؛ وبضياعهم هدمت أخرى. 

ومما الشك فيه أن أي أب أو أم حيب ألبنائه التميز واإلبداع. ولكن )املحبة 

نا سبل الرعاية ونحثهم عىل بذل اجلهد آخر(، فلكي نمهد ألطفال ء  ، واإلرادة يشء  يش

والتقدم نحو األفضل، جيب علينا التعرف عىل طاقتهم ودراستها حماولة لفهمها 

 وتوجيهها. 

  ما هي املوهبة؟

ا فطري ا غري عادي لدى الفرد، وقد املوهبة تعني  قدرة استثنائية أو استعداد 

ء أكانت قدرة ع  .قلية أم قدرة بدنيةتكون تلك القدرة موروثة أو مكتسبة سوا

  كيف اكتشف أن ابني موهوب؟

ي حياته، إذ يقع عىل ن  تعترب األرسة املحضن األول والرئييس للطفل يف بداية س  

عاتق األرسة مسئولية اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب أبنائها. ولكن يف معظم األحوال 

ة التدريب، أو عدم تعجز األرسة عن القيام بواجبها هذا بسبب نقص عوامل اخلربة وقل

فر معلومات كافية حول مواهب األبناء وطرق التعامل معها.   توا
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أما عن طرق الكشف عن املوهوبني؛ فهي متعددة منها ما هو أكاديمي عن 

ات واختبارات علمية مقننة، ومنها ما هو عام ولكنه يستند إىل نظريات طريق حمك  

لدين ل لتعرف عىل مواهب أبنائهم. ودراسات علمية. وهذا ما سيستخدمه الوا

فالدراسات احلديثة أمجعت عىل الرغم من اختالف نتائجها النهائية؛ عىل أنه يوجد 

خصائص عامة وسامت للموهوبني يمكن من خالهلا التعرف عليهم ومتييزهم عن 

العاديني. ويمكن تقسيم تلك اخلصائص إىل ثالث جمموعات رئيسية من اخلصائص، 

 وهي كالتايل: 

 ائص جسمية: خص -أ

إن مستوى النمو اجلسمي والصحة العامة للموهوبني يفوق املستوى العادي، 

فاملوهوبني يستطيعون بشكل عام امليش والتكلم يف سن أبكر مما هو عند العاديني. وهو 

 :  بشكل يميلون إىل أن يكونوا

  .ا ، وصحة، ويتغذى جيد   أقوى جسام 

 .نه يف نمو العظام   متقدم قليال  عن أقرا

  ا  . -بالنسبة لسنه  –نضجه اجلسمي يتم مبكر 

 خصائص عقلية ومعرفية:  -ب

أهم ما يميز الطفل املوهوب عن غريه من األطفال العاديني يكمن يف 

خصائصه وقدراته العقلية. فالطفل املوهوب أرسع يف نموه العقيل عن غريه من 

مكن إمجال أهم سامت األطفال العاديني، وعمره العقيل أكرب من عمره الزمني . وي

 املوهوبني العقلية يف النقاط التالية: 

   ب لالستطالع. قوي الذاكرة، وحم 

  .يقظ؛ ولديه قدرة فائقة عىل املالحظة 

  .رسيع االستجابة 

  .لديه قدرة عالية عىل إدراك العالقات السببية يف سن مبكر 
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   ب جديدة ع  يميل إىل ألعاب احلل والرتكيب؛ واخرتاع وسائل ل

 لعاب قديمة ومعروفة لديه. أل

  لديه قدرة فائقة عىل االستدالل والتعميم وفهم املعاين والتفكري

 بمنطقية. 

 القراءة.  مالسن املبكر يف تعل 

  .ميلهم غري العادي للقراءة 

  حصيلة لغوية كبرية، وتزداد قدرته عىل استخدام اجلمل التامة يف سن

 مبكر للتعبري عن أفكاره ومشاعره. 

 صائص نفسية واجتامعية: خ -جـ 

أكدت الكثري من الدراسات عىل أن الطفل املوهوب أكثر حساسية؛ ورغم 

ذلك فإنه أكثر شعبية من الطفل العادي، ولديه قدرة أكرب عىل تكوين عالقات اجتامعية 

ا يفوقوا العاديني يف تكيُّ  فهم مع البيئة وبمقارنة الطفل املوهوب مع غريهم، وهم أيض 

 لعاديني نجد أنه يميل ألن يتميز باخلصائص التالية: بغريه من ا

 ( كثر أ، مع استقاللية أكثر دماثة، مطيعله صفات شخصية سامية

ا مع اآلخرين(  .انسجام 

  .يتميز بقدرة عالية عىل نقد الذات 

  .)يميل الختاذ دور القائد يف اجلامعة )قيادي 

 تتطلب مستوى فضل األلعاب ذات القواعد والقوانني املعقدة والتي ي

 من التفكري.  عالٍ 

  منه سن ا سنتني أو ثالث يميل إىل تكوين عالقات صداقة مع أقران أكرب

 . م يتساوون مهم يف العمر العقيلألهن ،عىل أكثر
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 :مشكالت املوهوبني داخل أرسهم

 يمكن إمجال أهم تلك املشكالت يف النقاط التالية: 

إىل الكراهية الشديدة بينهم، والشعور  التفرقة يف معاملة األوالد مما يؤدي -١

باإلحباط وعدم وجود حالة من اهلدوء واألمن النفيس، واخلوف من فقدان حب 

لدين. وهذا يعترب معوق خطري يقف أمام إظهار الطفل املوهوب لطاقته وقدراته  الوا

 الكامنة. 

لدين لطبيعة الطفل املوهوب، فالطفل الذكي يتذمر من  -٢ عدم فهم الوا

ا حتول دون انطالقه. هلذا جيب توفري ال قيود والقوانني واألوامر الصارمة ويعتربها عائق 

قدر من املرونة واحلرية يف حتركات الطفل وأفعاله لكي يستطيع التنفيس عن انفعاالته 

 وأفكاره. 

الطفل املوهوب ذو قدرات عالية، وقد يقوم بالتخريب ال حب ا يف التخريب  -3

حتب االستطالع والتجريب. لذلك جيب إبعاد املثريات املؤذية عنه،  تهوإنام ألن طبيع

 عبه ومكتشفاته . مع إجياد بديل ليامرس نشاطه وجيري جتاربه يف مكان خمصص لل  

عىل سبيل املثال يريد طفلك استكشاف )املطبخ( وما حيتويه من أشياء واألم ال 

قول لألم تدخل معه املطبخ تريد منه ذلك حتى ال يؤذي نفسه ويتعرض للخطر، لذا ن

: هذا سكر، - بطريقة مبسطة -عىل األشياء ومسمياهتا ووظيفتها وتعرفه  ، فتقول مثال 

بالسكني ونحوه حترض له األم سكين ا  ل ع بهام، وإذا أراد الطفل الق  وهذا ملح. وليذ  

وات ويأكلهابالستيكي ا وجت م !! أما ماذا سيحدث إذا منعت األعله يقطع بعض اخلرضا

ا عىل الدخول، وقد  ا وعناد  ر  الطفل من دخول املطبخ؛ سيزيد هذا املنع الطفل إرصا

 يتعرض ساعتها لألذى وهو بعيد عن نظر أمه. 

لدين األخذ يف االعتبار أن املوهوبني يتصفون بشدة  -4 جيب عىل الوا

كن األفاعيل، أو كلمة لوم بسيطة ول ناحلساسية، فقد تؤثر فيهم كلمة بسيطة فيفعلو

 قاسية؛ تقعدهم وتفرت من عزيمتهم. 
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إذا فالطفل املوهوب + تلك املشكالت = قنبلة موقوتة عىل شفا االنفجار؛ 

وجيب نزع فتيلها. وهذا واجب عىل أفراد األرسة كلهم ال األب واألم فقط. فاحتواء 

ا مع إتاحة الفرصة له لتنمية نفسه حسب قدراته، يساعده ع ىل املوهوب انفعالي ا وفكري 

 فهم قدراته وتوجيهها حلل مشكالت احلياة التي ستقابله يف املستقبل. 

 ات تربوية يف رعاية املوهوبني: ملح

 الرتكيز:  -١

لدين الرتكيز  قد يظهر عند الطفل املوهوب أكثر من موهبة، لذا جيب عىل الوا

 كثر لتفعيله وتنشيطه. أ، وما يميل إليه الطفل  املوهبة األهمعىل

 ت الغالية: للحظاا -٢

ا  اجعل لطفلك حلظات ينفرد فيها بنفسه ليبدع ويكتشف، واخرت لذلك مكان 

ا عن باقي أفراد األرسة. أما عن التلفاز فهو من األشياء التي يصعب معها  ا بعيد  هادئ 

توفري مثل تلك اللحظات الغالية، فهو عامل جذب خطري لالنتباه؛ وحلل تلك املعضلة 

 ربامج التي يشاهدها الطفل وعدم السامح بغريها. جيب حتديد األوقات وال

 قاتل املواهب:  -3

املوهبة ليس هلا مكان أو وجود معه؛ فهام ال يعيشان يف جسد واحد، فإذا سكن 

العدو اللدود للموهبة واإلبداع. فكيف فهو نه )اخلوف( إأحدمها اجلسد هرب اآلخر. 

من  ط  ه من آرائه، وحي  ستهزئ منه، ويسف  يوالده بينام  أن يبدع ويطور من إمكاناته لطفل 

لدين إشعار الطفل باألمان عندما يعرب عن أفكاره ومشاعره  .قدراته؛ لذا جيب عىل الوا

 جسور الثقة:  -4

لدين أن ي   أن دعام ثقته بنفسه، ويمكن را الطفل املوهوب بكيانه ويشع  عىل الوا

طيط لبعض أعامله )يريد ن له بالتخابعدة طرق مثل: أن يسمح الوالدذلك يتحقق 

عب(، كام يرتكاه خيطط لبعض أعامل األرسة الذهاب إىل احلديقة أو البقاء يف املنزل لل  

ئه من السوق؟ وينزل هو ليشرتيهالبسيطة وينفذها )ما الذي نحتاج لرش / أو العناية ا
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كريه، بأخيه الصغري(. فإتاحة الفرصة الختاذ القرارات جتعله يشعر بمدى أمهية وقيمة تف

 وكذلك تساعده عىل إدراك عواقب تلك القرارات. 

 اللقب اإلجيايب:  -٥

ا حساس من الناحية االنفعالية، وكلمة مدح  فالطفل املوهوب كام قلنا سابق 

ياته ويشعره بتميزه يف  صغرية تفعل به األفاعيل، فال بأس إذا من إجياد لقب يناسب هوا

 م / املاهر. هذا املجال. مثل: نبيه / عبقرينو / فاه

 واأللعاب:  ل ع بال -6

وسيلة هامة يف تنمية املوهبة؛ هلذا جيب احلرص عىل توفري األلعاب ذات  ل ع بال

الطابع الذهني أو الفكري، مع إعطاء الطفل املوهوب الفرصة الستخدام ألعابه 

 عامل كبري يف تلطيف ودعم أوارص ل ع باجلديدة واكتشافها. وللمشاركة األرسية يف ال

ا يف تنمية اجلانب العقيل واإلدراكي لدى  ل ع بالعالقات داخل األرسة، ول دور أيض 

ل جتعل الطفل يدرك اعبة كاالختفاء والظهور )االستغامية( عىل سبيل املثالطفل، فل  

 مفاهيم متعددة؛ كمفهوم املساحة واملسافات والرؤية. 

 املكتبة املنزلية:  -7

دة، عىل العديد من الكتب النافعة واملفيفاحلرص عىل وجود مكتبة حتتوي 

ا رضورة أن حتتوي املكتبة عىل دفاتر التلوين والقصص ذات الطابع االبتكاري ، وأيض 

 وجداول العمل وجمموعات اللواصق. 

 حكايات قبل النوم:  -٨

خاصة املوهوبني  –القصص واحلكايات من األشياء الرضورية لكل األطفال 

سات احلديثة أن األطفال الذين يستمعون إىل القصص من فقد أثبتت الدرا –منهم 

ذوهيم منذ فرتات مبكرة من حياهتم هم أنجح األطفال يف مدارسهم؛ وتشري تلك 

ا إىل أن القراءة النشطة للحكايات )بنربات خمتلفة، مع استخدام  الدراسات أيض 

 هلا.  تعبريات الوجه( له تأثري إجيايب عىل قدرة الطفل عىل القراءة ودفعه
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ا عىل تدريب األطفال عىل مهارات التواصل واحلديث  وتعمل القصص أيض 

ا بام تضيفه من كلامت وألفاظ ت   ري حصيلته اللغوية، ث  واإلنصات، وتنمي الطفل لغوي 

ء ايتوتعمل القصص وحك ا عىل تنمية الطفل املوهوب معرفي ا؛ وذلك بإثرا ها أيض 

ققه حتاليب حل املشكالت. ولعل أهم ما معلوماته عن العامل الواقعي؛ وكذلك أس

، بام يمد ةياالقصص؛ هو هذا اجلو احلميمي الودود الذي يسود جلسة احلك ةياحك

لدأن يركز  نبغيالطفل بالشعور باألمان واحلب، إضافة إىل االسرتخاء واملتعة. وي ن االوا

شخصياهتم قصص املوهوبني واألسباب التي أوصلتهم إىل العلياء، وحتبيب  ةياعىل حك

 .  إىل الطفل ليتخذهم قدوة ومثال 

 معرض الطفل:  -9

من وسائل التعزيز والتشجيع االحتفاء بالطفل املبدع وبإنتاجه، ويكون ذلك 

بعرض ما يبدعه من أشياء يف مكان واضح يف املدرسة أو البيت، أو بتخصيص مكتبة 

األصدقاء يف املنزل أو خاصة بأعامله، وإقامة معارض ألعامله ي دعى إليها األقرباء و

 قاعة املدرسة. 

 املشكلة واحلل:  -١0

ضع طفلك أمام مشكلة أو سؤال صعب واترك العنان لتفكريه )األسئلة 

ذا املحفزة(. مثال عىل تلك األسئلة: ماذا تفعل إذا ضللت الطريق للبيت؟ / ماذا تفعل إ

ا؟. ومثل تلك اللص   دخل البيت   ربز روح طريقة ت  ؟ / ماذا تفعل إذا رصت وزير 

رج ما عنده من طاقات وأفكار مبتكرو وحلول.   التحدي لدى الطفل وجتعله خي 

وتصبح تلك الطريق أكثر فاعلية إذا ما تم إلقاء األسئلة عىل جمموعة من 

األطفال وتتلقى إجاباهتم مع املناقشة للحلول املقرتحة؛ فيام يسمى بطريقة )العصف 

الء األطفال حلول ملشكالت مل تكن لتخطر عىل بالك الذهني(، وعندها ستجد عند هؤ

  أنت نفسك!!
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 الضبط السلوكي:  -١١

الطفل املوهوب ال يسعى للتخريب ولكنه يريد االكتشاف، ووقوع اخلطأ ال 

يعني أن املخطئ أمحق أو مغفل، فالبد للطفل أن يقع يف اخلطأ؛ وأنت تصحح له، وإال 

وهلذا عىل الوالدين حماولة البعد عن نقد  أ؟!كيف سيتعلم الفرق بني الصواب واخلط

ا هيدم من شخصيته  ا أمام اآلخرين، حتى  –الطفل نقد  ، ولكن -ه نخوا إوخصوص 

 يمكن القول له: أنت طفل مهذب، وال جيب عليك فعل مثل هذا السلوك. 

 اهلوايات املفيدة:  -١٢

 اهلوايات التي يمكن لطفلك املوهوب أن يامرسها:  ضهنا بعها 

 ذهنية:  - هوايات فكرية -أ

  .مجع الطوابع والعمالت 

  .املراسلة وتبادل اخلواطر 

  .التدريب عىل استخدام احلاسب اآليل 

  .)القراءة واملطالعة )مرئية / مسموعة / إلكرتونية 

 حركية:  -هوايات حسية  -ب

  .مراقبة النجوم، والتأمل يف املخلوقات 

  عصافري / أسامك زينةواملنزلية تربية احليوانات األليفة( .) 

  .الزراعة وتعهد النباتات بالسقي والرعاية 

  .الرحالت الرتفيهية واملعسكرات 

 مهنية:  -هوايات فنية  -جـ 

  .اإلنشاد 

  .)صناعة احللويات، وابتكار أكالت جديدة )للفتيات 

  .اخلياطة، وفنون احلياكة 



 371 برامج وأفكار يف تربية الصغار والكبار

ضعها وتنفيذها، ومن كل ما سبق يتضح للوالدين مالمح خطة عملية يمكن و

وذلك لدفع طفلهم املوهوب إىل استخراج مواهبه وطاقاته الكامنة واستخدامها يف 

 .عامرة األرض املستخلف فيها

ا  لكل أب وأم، ال تنتظر من طفلك البدء؛ بل ابدأ أنت.  هناك نصيحةوأخري 

فإنك إن انتظرت ظهور عالمات االستعداد لديه قبل أن تقدم أنت له اخلربات 

 ه من التحدي املبدع والدافعية الفاعلة. ت  م  نشطة املحفزة، فتكون بذلك حر  واأل

قبه، فاملبالغة يف محايته قد تعوقه عىل الترصف يف  وال ختش عليه من الفشل وعوا

هبا أنت  من القسوة، فتذكر الطريقة التي تعلمت   ااملستقبل. وإذا رأيت يف ذلك نوع  

ترك له الفرصة اتقف وحتاول دون استسالم. فامليش؛ كم مرة فشلت ووقعت، وتقوم ل

  ليحاول. 

 :وتطويرهاالطفل وهبة تنمية مومن طرق 

 :التشجيع -١

ز  وهبة. ال ترك  ية للم  اعدة األول  اسية، التي هي الق  ع اهلوايات األس  شج 

ددة. ية حم   ت شجيعك عىل نشاط بعينه، أو هوا

 :حرية االختيار -٢

ى اآلباء أحيان  ال ت فرض رؤيتك لألشياء عىل ط   تلك احلكمة املهمة.  افلك، ينس 

عي أن ي دركوا أحالمهم،  ألن األطفال عادة   عي، أو دون و  اولون عن و  ما حي 

وط موحاهتم التي مل ت تحقق بعد. لذلك من األفضل لألبوين أن يدركا، وهيت ام باختيار 

 .ط فلهام، واهتامماته النابعة من داخل ه

 :ت الرضوريةتوفري اجلو واألدوا -3

ول بأنك تفعل ذلك في جب  ي تستطيع الق  ثري اهتاممه. ك  ل ما ي  فلك يفع 
دع  ط 

ل األدوات،  ط فلك لن يستطيع أن يبدع يف جمالٍ  :عليك إدراك أهم يشء ا إال ولديه ك  م 

ت يرس  عليه إطالق العنان ملا بداخله راض التي س   .واألغ 
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 :النقدعدم   -4

فلك، وال ت  
نتقد ط  ه أنه مل ي فعل امل توقع، أو مل  حياول بام فيه الكفاية. ر  شع  ال ت 

ناك امدح ما ف عله، وق د   ده، وليس موهبته، أو حظه. البد أن ي شعر الطفل أن ه  ه  ر ج 

ق   هوده املف ار  بذول، وكيف ي وظف كليهام إلنتاج أفضل ما لديه دون ا بني قدراته، وب ني جم 

 .انتقاد، أو توجيه

 :كيكالتشعدم  -٥

قارن   ه بطفل آخر له إنجاز، أو ال ت شكك يف قدرات طفلك، وإمكانياته. ال ت 

د طفلك  شاهبة حتى لو كان اآلخر ي فعل أفضل مما يفعله ط فلك، وإال ف ق  وهبة م  م 

ب ف   عر بأنه جزء من تنمية امل وهبةإشعار الطفل بالتميز . إن لهع  االهتامم بام حي  ، ولو ش 

ر م له الدعم دون أن ت شعره بأن موهوب ف تلك أول م  حلة يف إدراك القدرة امل تميزة. ق د 

 .هن اك أفضل مما يفعله

 :ااملسار ليس إجباري   -6

ودة إليها حتى  ربه عىل الع  اط، أو جمموعة ال جت  لو رف ض طفلك االندماج يف نش 

ه مسبق   س  عله غري مهتم بمامالو اختارها هو بنف  رسة . حاول اكتشاف اليشء الذي جي 

يته أو ن شاطه املفضل.   هوا

ع احلدود -7  :وس 

انت موهبته ذهنية،  ابحث عن الط رق امل ناسبة لتوسيع مدى موهبة طفلك، لو ك 

 فاألمثل هلا ف صول الرياضات الذهنية ومسابقاهتا.

تى  بشكل عام، جيب عىل اآلباء إدراك أن امل وهبة ليست بعيدة عن أطفاهلم ح 

ة األطفال ي ظهرون موهبة ما، لكن يتسبب عدم اهتامم اآلباء هبا وإن مل يظهروها، أغلبي

 .يف ضعفها، أو فقداهنا
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 :لقاء أسري لحل المشكالت

وجود مشكالت داخل األرسة أمر حتتمه طبيعة تداخل العالقة وديمومتها إن 

وكام تؤثر هذه املشكالت يف أطراف العالقة ، واختالف السامت الشخصية ألطرافها

كام ، فإن حلها ومعاجلتها قد يتطلب مشاركة أطراف العالقة؛  وغري مبارشبشكل مبارش

نهم من حل املشكالت املختلفة قد يتطلب أن حيصل هؤالء عىل مهارات متك  

 . واملشكالت األرسية عىل وجه اخلصوص

م وممارسة مهارات حل املشكالت ن لتعلُّ اوحتى يتم ذلك البد أن يسعى الوالد

من خالل لقاء تعقده األرسة هبدف مناقشة  ذلكأن يتم ويمكن  .وتعليمها لألبناء

فإنه بحاجة لبعض ؛ وحتى حيقق هذا اللقاء النتائج املرجوة منه، مشكلة مشرتكة

 : ومن ذلك، اخلطوات والرتتيبات التي يمكن أن تسهم يف نجاحه

 : اهلدف من اللقاء -١

مناقشة مجاعية فإن  إذا كان اهلدف املعلن من اللقاء هو طرح مشكلة تتطلب 

للقاء أهداف وغايات أخرى تتمثل يف تدعيم التامسك األرسي من خالل زيادة 

واملشاركة الفكرية يف عرض ، التواصل اللفظي والعقيل والعاطفي بني أفراد األرسة

 م  ومن ث  ، املشكالت واكتساب مهارات التفكري السليم والتخطيط حلل هذه املشكالت

د األ مما جيعل ، رسة يف ذاهتم ويف قدرهتم عىل اختاذ القرارات بصورة مجاعيةزيادة ثقة أفرا

كام يمكن أن تعترب هذه اللقاءات وسيلة للرتبية ، وقبوال   هذه القرارات أكثر منطقية  

الرتبية ، والقصةو واإلرشاد وإكساب القيم واملبادئ من خالل احلوار واملوعظة

 . باألحداث

 : هتيئة اجلو املناسب -٢

ى تنجح األرسة يف حل مشكالهتا البد من توافر جو مناسب ملناقشة حت

ويقصد باجلو املناسب أن تتوافر العوامل املادية واملعنوية التي تسهم يف ، املشكلة

فيتم اختيار وقت مناسب جلميع أفراد األرسة ومكان ، االستقرار والراحة النفسية

 . يتصف باهلدوء والراحة
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 : التمهيد -3

أفراد األرسة  مهيد للحوار باحلديث عن أمهية التامسك األرسي وحاجةيتم الت 

وربام ، اعتيادية وعابرة وجيب جتاوزها اوأن املشكالت تظل أمور  ، لبعضهم البعض

يكون من املناسب عمل عرض رسيع ألحد املشكالت السابقة التي مرت هبا األرسة 

رص عىل إيراد اآليات واحل، وكيف تم التغلب عليها واالستفادة من نتائجها

 . واألحاديث التي حتث عىل التشاور والرتابط

 ما هي املشكلة؟ -4

يتم حتديد املشكلة من خالل إتاحة الفرصة جلميع األطراف للحديث بحرية 

ثم إعطاء ، اآلخرين عىل االستامع عن املشكلة وسامع وجهات النظر املختلفة وحث  

حتى يعتاد أفراد ؛ وجهات النظر ملخص لكل فكرة تم عرضها وتوضيح اختالف

ا ما حتمل أكثر أن املشكلة غالب   ا األرسة عىل االستامع لوجهات النظر املختلفة ويدركو

 . من وجه

والتأكيد ، والبد هنا من احلرص عىل عدم توجيه اللوم ألي طرف من األطراف

تم ثم ي. عىل أمهية احلديث عن املواقف ووصفها وليس وجهة النظر حول األشخاص

 . االتفاق عىل حتديد للمشكلة يتفق عليه معظم األطراف

 هذه املشكلة؟ ل  كيف يمكن أن حت    -٥

وكام تم السامح بعرض التصور حول املشكلة يتم إتاحة الفرصة لعرض اآلراء 

وال يتم مناقشة أي خطة أو نقدها إال بعد ، واخلطط املقرتحة، حول كيفية حل املشكلة

 . ء واخلطط املختلفةاالنتهاء من عرض اآلرا

 ؟ماذا يمكن أن نختار -6

، يتم حتديد نسبة نجاح كل خطة، بعد مناقشة اخلطط واالستامع لآلراء املختلفة 

، واخلروج بخطة متكاملة أو دمج اخلطط، تباع أكثر من خطةاوما إذا كان من املمكن 

حتى وإن تم ، ومن املهم هنا أن يشعر كل فرد أنه قد ساهم يف وضع خطة حل املشكلة
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 . مع احلرص عىل وجود خطوات بديلة، تعديل الفكرة الرئيسية لصاحب اخلطة

 . ريض معظم األطرافويتم يف النهاية ترتيب اخلطوات واخلروج بخطة يمكن أن ت  

 : التنفيذ -7

، يتم العمل عىل تنفيذ اخلطة بعد رشح وتوضيح دور كل طرف يف املعاجلة

 . رتبط بمدى االلتزام بتنفيذ اخلطوات املرسومةوالتأكيد عىل أن نجاح اخلطة م

 : التقييم -٨

ونتائجها ومدى رضا األطراف عن هذه ، يتم تقييم خطوات تنفيذ اخلطة

 . النتائج

 : تكرار اخلطوات -9

فمن املناسب تكرار اخلطوات ،  معظم األطرافريض  إذا اتضح أن النتائج مل ت  

 . والوصول خلطة أخرى وتنفيذها، السابقة

م وتنفيذ مهارات حل املشكالت وال تنتظر يف تعلُّ  وحتتاج األرسة أن تبدأ

أن خيتار أفراد األرسة : فيتم عرض مشكلة بسيطة أو تناول اقرتاح مثل، حدوث مشكلة

ء اهلدايا، بني الذهاب لألقارب أو اخلروج للنزهة  ،عمل حفلة للنجاح أو االكتفاء برشا

  .اخلطوات السابقة واوينفذ، وهكذا

ويف النهاية فليتذكر أفراد األرسة أن املشكلة األرسية يمكن أن متثل أزمة وبؤرة 

كام يمكن أن متثل فرصة للتواصل وزيادة الشعور باحلب والتامسك ، للنزاع والتشاحن

 .األرسي
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 : طفالنا على النطقأكيف نساعد  

 : عدة طرق منهابنساعد أطفالنا عىل اكتساب اللغة داخل البيت 

 : ينتبه طفلك لألصوات املحيطة به نأ -١

   صوت جرس الباب انتباه الطفل إىل األصوات املختلفة مثل ه  وج ،

 .ىل اجلرس بنفسهعدعه يضغط 

   أج 
، تصدر صوتا مع حركة عبةم بتشغيل ل  س الطفل بجانبك وق  ل 

 كرر التمرين عدة، ف الصوتعبة ثم أوق  انتباه الطفل إىل الل   ه  ووج  

 . مرات

د اأن ي -٢  : رسة عند مشاهدهتمألبتسم ألفرا

  دعه يفهم بحركة يديك ، ابتسم له، لوجه اجلس أمام الطفل وجها

 .لك وبكلامت حمببة أنك سوف تكافئه عندما يبتسم

 ه بعد ئ  وشجعه عىل النظر إىل صورته وكاف   ةآ العب مع الطفل أمام مر

 .طفلك ا أو مالمسة أو حتى أطعمة حيبهاح  ة قد تكون مدأاملكاف، ذلك

تا كالمية بسيطة أن خيرج  -3  : أصوا

    بنغم  (وووووو)صوت  د  عبة طائرة وارفعها إىل فوق وقل  امسك ل

 .طويل خمتلف

   ا الشفاه عند إخراج هذه األصواتدعه يالحظ حركة الفم وخصوص 

 .بوضع إصبعه عىل فمك

 : أن يصدر الطفل مقطعا صوتيا مكون من صوتني  -4

    أنزهلا ببطء مع إصدار مقاطع لفظية مثل ، لطفل بخيطعبة حمببة لق ل  عل

 .(توت توت)

   وذلك بأن تغطي وجهه بقطعة قامش  (ةيمم  الغ  )عبة العب مع الطفل ل

 .بيه بيه: برسعة مع إخراج مقاطع لفظية مثل رفعهااثم 
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 : تصالمعينة لال أن يستعمل إشارات وحركات  -٥

   ال ال ال أو هز الرأس: ه عىل عمل حركة النفي بحركة اليدع  شج. 

   تعال تعال"عبة متحركة أمامه مع حتريك اليد بإشارة ضع ل" . 

 : ه عند مناداتهسم  يستجيب ال أن  -6

   ه باسمه ناد   (مثال   ةالطاول حتت)بإخفاء يشء تعرف أن الطفل حيبه  م  ق

 . ثم أعطه هذا اليشء، عدة مرات

   أو صوت أو كلمة  منهم أن يستجيبوا بحركة خوته أمامه واطلبإ ناد

 . معينة ثم ناده باسمه عدة مرات

 : يقلد الطفل حركات وأفعال تقوم هبا أن -7

    تنظيف : يومي مثل  حتدث بشكلد أفعاال  ل  األلعاب وق   ل  استعم

دعنا  - عبة تريد أن تنامالل   -عبة نطعم الل  )األسنان أو النوم أو األكل 

 . (عبةنطعم الل  

 : يطةأن يفهم تعليامت بس  -٨

 بإصبعه إىل أفراد األرسة طلب منه أن يشريا. 

 : أن يستعمل كلامت بسيطة  -9

    ل األصوات التي خيرجها الطفل إىل كلامت بسيطة من مقطع واحد حو

هلذه الكلامت حتى وإن كانت غري موجودة يف اللغة  مع إعطاء معنى

  .إلخ للرشب "وأمب  " للنوم "هنن  " للطعام "هم  ": مثل

 : د من املرحلة السابقةيستعمل كلامت بسيطة أعق   أن  -١0

 ه ع  شج   ،(مثل الفواكه)ذكر أسامء ألعاب وألوان وأشياء حمببة للطفل ا

 .هذه تفاحة؟ هذه ما: األشياء مثل عىل تسمية هذه
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 : أو مجلة أن يستعمل كلمتني مع بعض يف عبارة -١١

 ابدأ الفعل من املهم أن يدرب الطفل غي هذه املرحلة عىل استعامل 

 .ل ع بال - األكل - النوم: بأفعال بسيطة مألوفة مثل

 :  مركبة أكثر من السابقأن يستعمل مجال     -١٢

    القطة حتت : ابدأ بمفهوم املكان مثل -ه عىل استعامل املفاهيم ب  در

 .البطة تسبح يف املاء، الطاولة

واألفعال الكلامت من األسامء  نحن نستعمل يف حياتنا عرشات وأخريا 

إلخ( وهذه الكلامت  نومال ،عند األكل): والصفات وأدوات االستفهام يف مواقف مثل

 . يمكن أن نضيفها إىل احلصيلة اللغوية للطفل
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 طفال على تقوية الذاكرة والتذكر؟كيف نساعد األ

 شياء واملواقفواأل. االحتفاظ باخلربة املاضية رشط من رشوط التكيف

بل ترتك ، تزول صورها بمجرد انقضائها وغياهبا ها اإلنسان اليواجه احلوادث التيو

جراها املعلم أوالتلميذ الذي يشاهد جتربة . ويطلق عليها اسم )ذكريات( ا حيتفظ هباآثار  

ن يستعيدها حني يسأله املعلم أعىل نتيجتها حيتفظ هبذه اخلربة ويستطيع  أمامه واطلع

 . عنها

متر باإلنسان عبارة عن نشاط نفيس يسمى استعادة اخلربات السابقة التي و

. أن يسبق التذكر عمله تثبيت اخلربة ليتم االحتفاظ هبا واستعادهتا وطبيعي. التذكر

 . ينفصالن أو احلفظ والتذكر ال) التثبيت) نإولذلك ف

تربيته فمعرفة خصائصه  ويعترب النمو العقيل للطفل مهمة القائمني عىل

للوصول  ة  م  ء  مال  تعلم الطفل واختيار أكثر الظروفىل حد بعيد يفإومظاهرة تفيد 

 . بقدراته واستعداداته إىل أقىص حد ممكن

 :التذكر والنسيان

اخلربة السابقة مع  يعترب التذكر والنسيان وجهني لوظيفة واحدة فالتذكر هو 

اخلربة السابقة مع  أما النسيان فهو. قدرة الشخص يف حلظته الراهنة عىل استخدامها

 . ز الشخص يف اللحظة الراهنة عن استعادهتا واستخدامهاعج

 وتتصف ذاكرة الطفل يف، والذاكرة كغريها من الفعاليات العقلية تنمو وتتطور

التقيد  نام عىلإر الطفل ال يعتمد عىل فهم املعنى وتذكُّ  معنى ذلك أن  . السادسة بأهنا آلية

تعتمد عىل  املعنوية )العقلية( التي وتتطور ذاكرة الطفل نحو الذاكرة. بحرفية الكلامت

 . الفهم

وبفضله يزداد حجم ، نام باملعنى والفكرةإيتقيد بالكلامت و التذكر املعنوي الو

الدقة يف  ن الرسوخ يزداد وكذلكأكام . أصناف ٨ - ٥ىل إمادة التذكر ليصل 

إدراك  ويساعد عىل نمو الذاكرة املعنوية نضج الطفل العقيل وقدرته عىل. االسرتجاع

 . العالقة بني عنارص اخلربة وتنظيمها وفهمها
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الطفل يف بداية املرحلة ف. إىل اإلرادي يتطور التذكر من الشكل العضويو

وتوجيهها والسيطرة عليها ويبدو هذا  يعجز عن استدعاء الذكريات بصورة إرادية

اخلربات التي  ا مننجده يسرتجع فيض   ذإ ؛ا يف إجابته عىل األسئلة املطروحة عليهواضح  

املرحلة عىل التذكر اإلرادي القائم  ا يف أواخرا يصبح قادر  وتدرجييًّ . ال ترتبط بالسؤال

 . واصطفاء ما يناسب املوقف عىل استدعاء الذكريات املناسبة للظروف الراهنة

 :ذاكرة الطفل

فهو يتذكر اخلربات التي . البداية وذاكرة الطفل ذات طبيعة حسية مشخصة يف

واقعية فلو عرضنا أمام الطفل  صة وحمسوسة وعىل شكل أشياءله بصورة مشخ   ىتعط  

 مبارشة أن يذكر ما وطلبنا منه بعد عرضها، صة وكلامت جمردةا مشخ  أشياء وصور  

ره تذك   ر األشياء والصور واألسامء املشخصة أكثر منذك  تلوجدناه ي، حفظه منها

 سيام طيع طفل املدرسة االبتدائية )اللألعداد والكلامت املجردة وهلذا السبب يست

 . السنوات األربع األول( االحتفاظ باخلربات التي اكتسبها عن طريق احلواس

ينصح باعتامد طرق التدريس يف تلك الصفوف بوجه خاص عىل  ولذلك

خربات واضحة  إىلصة للوصول واملامرسة العملية املشخ   استخدام الوسائل احلسية

ا خالل املرحلة االبتدائية املادة املحسوسة مسيطر   رك  ويظل تذ  . هنا يف الذثبات   أكثر

ال يف املرحلة إا الكلامت التي حتمل معنى جمرد   يزداد مردود تذكر كملها والأب

 . عداديةاإل

 :واملجردة املفاهيم املحسوسة

والقدرة  ن اكتساب الطفل للمفاهيم بام فيها املفاهيم املجردة ونمو التفكريإ

. الكالمية ر املادةي لديه وبشكل واضح إمكانية تذك  راك العالقات والفهم ينم  عىل إد

يستطيع أن  إن طفل السابعة. كام يزداد مردود الذاكرة ويطول املدى الزمني للتذكر

ا عرش بيت   ا ويصل العدد إىل سبعةبيت   ١3أبيات من الشعر وابن التاسعة  ١0حيفظ مثال 

 . يف احلادية عرشة
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 :املساعدة عىل ترسيخ املعلوماتالعوامل 

معرفتنا هبا تساعدنا يف حتسني طرائق احلفظ والتذكر وبالتايل التقليل من  نإ

 : أهم هذه العواملو. النسيان ومساعدة الطفل يف نشاطه املدريس التعليمي حدوث

 : والتنظيم الفهم -١

 ة يف املوادن نسبة النسيان تكون كبريعىل أتدل التجارب حول احلفظ والنسيان  

 ن الذاكرة املعنوية التي تعتمدإلذلك ف. التي ال نفهمها أو التي تم حفظها بشكل حريف

التثبيت  من الذاكرة اآللية التي تتقيد بحرفية املادة وتعتمد يف ثبت  أيف احلفظ عىل الفهم 

الطفل  حيفظلذلك ، ا مهام يف التثبيتإن إدراك العالقات يلعب دور  . عىل التكرار

 . لة أكثر من غريهامور املعل  األ

لها وحدة متامسكة وعنارصها عىل جع   ويساعد التنظيم والربط بني أجزاء املادة

الربط بينها وبني اخلربات السابقة  فظها ويمكن أن يتمرها وح  ويزيد من إمكانية تذك  

ب يربط التلميذ بني اجلمع والرض وهكذا. وبذلك يتم للطفل إدخاهلا منظومة معلوماته

( عملية 7مقسومة عىل  3٥ن )إ)الرضب اختصار اجلمع( وبني الرضب والقسمة حيث 

واملناخ واملياه وبني هذه كلها  ويف مادة اجلغرافيا يربط بني املوقع. رضب من نوع آخر

 . والنشاط البرشي

ا فهم األفكار وتنظيمها أقل تعرض   ن الذاكرة القائمة عىلفإبشكل عام و

 . البحت اآللية القائمة عىل التكرارللنسيان من الذاكرة 

  :وضوح اإلدراك -٢

الوضوح عوامل  ما يساعد عىل تثبيته وتسهم يف إن اإلدراك الواضح ملوضوعٍ 

ك احلواس السيام حاستي السمع والبرص أمهية الوسائل  من هنا أتت. متعددة منها إرشا

اإلدراك وتوضيحه كام  عميقيلعب االنتباه دورا يف ت. احلسية لتالميذ املرحلة االبتدائية

اخلربة املعطاة وإثارة  ن اإلدراك العريض املشتت ال يصل بالتلميذ إىلأييسء للفهم 

 . االهتامم هبا والعناية بعرضها بشكل جيذبه
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 : االنفعايل العامل -3

يستخدمه  هو ممتع بالنسبة له بصورة أفضل وملدة أطول كام إن الطفل يتذكر ما

د لهنصح عادة بإثارة الدافع للتعلم لدى الطفل حني ي  وهلذا ي. يف نشاطه تعلم خربة  را

ا واستناد  . إشباعه ا النفعال سار ناتج عنوجود الدافع جيعل اكتسابه للخربة مصدر  ف. ما

التعزيز يف تقدم  إىل هذا العامل االنفعايل تعطي طرق التعليم اآلن أمهية كبرية لدور

شهام واالنتباه وتشو   االنفعاالت التي تعيق اإلدراكيعترب اخلوف والقلق من و. التعلم

 . وبالتايل فإهنا تعيق التثبيت والتذكر

 : والتذكر الزمن بني التخزين -4

فالطفل ينسى . كان التذكر أقوى وأوضحكلام كلام كان هذا املدى قصريا 

اخلربات  القديمة )باستثناء اخلربات املصحوبة بشحنة انفعالية قوية( أكثر من معلوماته

ولكن استخدام املعلومات القديمة يف مواقف متكررة ينفي عنها صفة القدم . اجلديدة

ا كام أن احلفظ القائم عىل الفهم وإدراك العالقات يضمن تثبيت  . التذكر وجيعلها سهلة

 .طويل األجل

 : الذكاء -٥

اإلدراك والتنظيم و إن تأثري الذكاء يتجىل يف قدرة الطفل الذكي عىل فهم املعنى

التثبيت واحلفظ  م يفسه  وهذه كلها عوامل ت  ، الواضح والربط باملعلومات السابقة

 . يفهمه ال ل عىل حفظ أي يشءقب  والشخص الذكي يأنف من الذاكرة اآللية وال ي  

 إن تعليم األطفال األساليب املجدية يف احلفظ يساعد إىل حد كبري عىل حتقيق

وقد تثبت جدوى هذه األساليب حيث تعتمد عىل نتائج جيدة يف تذكر معلوماهتم 

 : ومن أهم األساليب ،والتنظيم ملحتوى املادة املدروسة الفهم

ا فان أفضل طريقة للحفظ هي وضع أو موضوع   اإذا كانت مادة احلفظ نصًّ  -١

واألفكار الفرعية ومجع املعطيات يف  خطة للنص أو املوضوع وإبراز الفكرة الرئيسية

للمجموعة ثم الوقوف عىل العالقات  وعات مع اختيار تسمية أو عنوانتصنيفات وجمم

 . اجلوهرية بني املجموعات والربط بني أجزاء املوضوع
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استخدام الرسوم واملخططات والرسوم اهلندسية والصور القائمة عىل  -٢

 . الكالمي أساس الرشح

 ىاستخدام املادة الواجب حفظها يف حل مسائل تتعلق هبا ومن شت -3

 . األنواع

 التكرار ويعترب طريقة مناسبة للحفظ إذا توفرت بعض الرشوط التي تبعد -4

 لذلك البد من االستخدام العقالين للتكرار ويكون بمراعاة األمور. احلفظ اآليل

 : التالية

رٍ  -أ وآخر فرتة من الراحة )الفاصل  توزيع املراجعات بحيث تفصل بني تكرا

بالراحة وال يكون طويال يؤدي إىل إضاعة آثار املرة  ا يسمحيكون مناسب   نأجيب 

والفاصل يمنح راحة تقيض . ع أفضل من التكرار املتالحقالتكرار املوز   هذا .السابقة(

 . وامللل اللذين يشتتان االنتباه عىل عاميل التعب

ا من الفعاليات املقحمة التي متام   ن النوم خالٍ ويعترب النوم فرتة راحة مثالية أل

قبل النوم مرة واحدة ثم تعاد قراءهتا  أ املادةقر  ل أن ت  ويفض  ، يواجهها اإلنسان يف يقظته

 .مرات تتخللها نشاطات مقحمة ى من قراءهتا عدةمرة ثانية يف الصباح فهذا أجد  

ا بينها وبني التشابه كبري   ويزيد التأثري السلبي للفعاليات املقحمة كلام كان -ب

يعرقله درس يليه باللغة  ظ درس يف اللغة العربيةف  ملراد حفظها فح  املعلومات األصلية ا

 . السابقة والالحقة خمتلفة ويقل التأثري السلبي كلام كانت الفعاليات. اإلنجليزية مثال  

وحدة )مثال  ها حمدودة املحتوى وذاتظ  ف  إذا كانت املادة املطلوب ح   -ج

األفضل يف  الطريقة اجلزئية الكلية هي نإا( فا واحد  أبيات قليلة يمثل مضموهنا حدث  

طويلة )قصيدة  ما إذا كانت املادةأ .د هبا تكرار املادة كلها يف كل مرةقص  وي   ،التكرار

تقسيم  ل الطريقة اجلزئية القائمة عىلفض  ا متشعب اجلوانب في  طويلة( أو موضوع  

  .و فكرة رئيسيةأ ةالقصيدة إىل أجزاء ويشرتط أن يكون لكل جزء وحد
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بنشاط عقيل يتمثل يف االنتباه  اأن يكون التكرار آليا بل مصحوب   ال جيوز -د

يف تنظيم عقيل يربز تسلسل األفكار وترابطها كام يربطها  والفهم وربط األجزاء

 . باخلربات السابقة
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 :بين الحنان والتدليل شعرة ،ع طفلكم

قق هلم مجيع أن نحب أطفالنا، ونريدهم أن يكونوا سعداء، ال يعني أن نح

ف ضع  رغباهتم، فهذا النوع من احلب، ال يبني شخصية الطفل بطريقة إجيابية، إذ ي  

ا عن والديه، ويدفعه إىل التفكري يف ذاته فقط، ه باألمن والطمأنينة بعيد  إحساس   التدليل  

كرب،  ق رغباته إذاق  ا أناني ا، كام أنه قد يتجه إىل الرسقة عندما ال حت  أي أن يصبح اتكاليًّ 

ا عىل الوالدين يكون من الصعب ماديًّ فبسبب ارتفاع ثمن ما يرغب فيه من أشياء، 

ئها  .رشا

خيلط الكثريون بني االهتامم بالطفل واإلفراط يف تدليله، وبوجه عام فإن و

االعتناء بالطفل يشء جيد، ورضوري لعملية نموه الطبيعية، غري أنه إذا زاد هذا 

ر بالغة، كأن يتعارض االهتامم عن احلد، أو جاء  يف وقت غري مناسب، كانت له أرضا

اهتاممنا به مع تعلمه كيف يفعل األشياء بنفسه، وكيف يتعامل مع ضغوط احلياة، 

وكذلك إذا استسلمنا لطلب الطفل أثناء انشغالنا؛ أو يف أعقاب ترصفه ترصف ا خاطئ ا 

 .يستحق عليه العقاب باإلمهال

نهم من حتقيق ما  إن األطفال يرتمجون ردود فعل لدين إىل سلوكي ات متك  الوا

د الطفل عىل تلبية كل طلباته، من املفروض أن  يريدون، ولذا من اخلطأ الكبري أن يتعو 

يسمع الطفل كلمة )ال( كثريا، ليكف  عندها من استخدام األساليب امللتوية لتحقيق 

 .مطالبه

ا لآلخرين،  جيعلهل بالفوىض والتالعب، مما ويتميز سلوك الطفل املدل   مزعج 

 الصفات التالية:  وببلوغه السنة الثانية أو الثالثة من العمر يكون لديه الكثري من

 حيتج عىل  ،التوجيهات وال يستجيب ألي من ،ال يتبع قواعد التهذيب

 رأيه.  كل يشء، ويرص عىل تنفيذ

  .ال يعرف التفريق بني احتياجاته ورغباته 

 رية أو غري معقولة. يطلب من اآلخرين أشياء كث 

 اآلخرين وحياول فرض رأيه عليهم.  ال حيرتم حقوق 

  ُّللضغوط.  ل عند التعرضقليل الصرب والتحم 
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 متكررة.  يصاب بنوبات البكاء أو الغضب بصورة 

 .يشكو دائام امللل 

 األسباب: 

لدين وعدم  السبب الرئييس وراء إفساد األطفال بكثرة تدليلهم هو تساهل الوا

األطفال، واستسالمهم لبكائهم وغضبهم وعدم متييزهم بني احتياجات  حتكمهم يف

ئه )مثل طلبه ل) الطفل الفعلية (، فهم خيافون جرح ل ع بكطلبه للطعام( وبني أهوا

يلجؤون إىل أرسع احللول وأقرهبا، ويفعلون أي  م  ن ث  بكاءه، وم   مشاعر الطفل وخيشون

ن ذلك قد يتسبب يف بكاء الطفل بصورة البكاء؛ وال يدركون أ يشء ملنع الطفل من

 البعيد.  أكثر عىل املدى

ا من احلرية والسلطة ا كبري  لدان الطفل قدر  فسوف يكون أكثر  وإذا ما منح الوا

لدان مثال  بتجنيب الطفل حتى ضغوط احلياة العادية )كانتظار  أنانية، وقد يقوم الوا

تفسد احلاضنة  عض األحيان قددوره يف طابور أو مشاركة اآلخرين يف يشء(، ويف ب

بصفة مستمرة،  بتدليله وتلبية طلباته -ال والديه خارج املنزل الذي يعمل ك   -الطفل 

 حتى وإن كانت غري معقولة. 

ا جيئت بغالم أخرس مدلل ملعاجلته، وتبني  فيام بعد  وتروي إحدى املربيات أهن 

تدرك من عينيه ما يريد، فتلبي  حدثت عندما كانت أمه أن  الطفل سليم، ولكن العل ة

نفسه بالكالم، وملا ف صل ووضع عند أقارب له ال  طلباته دون أن حيتاج إىل إزعاج

ا أصبح من  !!الناطقني هيتمون به كثري 

 :التدليل يفسد أكثر مما يصلح

 إن التدليل املفرط للطفل يفسده أكثر مما يصلحه لعدة أسباب وهي: 

   ا عىل فرصة تكون اإلرادة فيهم، حيث تدليل األطفال يقيض هنائي

لديه لدرجة أنه  يستطيع أن يتخذ أبسط القرارات اخلاصة ال يتعلق بوا

به دون الرجوع إليهام، ويفتقر إىل الثقة بالنفس، وليس معنى ذلك أن 
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، لنشأة هؤالء األطفال نشأة سليمة تكون الشدة هي الضامن األمثل

 فخري األمور أوسطها. 

   ال يستطيع االعتامد عىل نفسه أو مواجهة متاعب  لالطفل املدل

ومصاعب احلياة ألنه يفتقر إىل املهارات الالزمة للتغلب عىل 

 املشكالت اليومية. 

   ر رجال الرتبية األرسة من العاطفة الفياضة التي جتعل الطفل حيذ

ا عن االرتباط بأقرانه حيث يشعر بتشبع شديد من عاطفة  عاجز 

 . اآلخرين وذلك ينمي داخله الوحدة واالنطواءاألرسة فال يميل إىل

   ق بطبعه يستعجل األمور، وحيكم عىل ل  ل هو طفل ق  الطفل املدل

وليس املستوى  ،م، وعىل مستوى شخيصاملواقف برسعة دون تفهُّ 

 .املوضوعي املطلوب

  تسيطر عىل الطفل املدلل األنانية وحب السيطرة عىل إخوته، والعنف

 .حساسه بالتميز عنهميف ترصفاته معهم إل

  اهتامم األرسة بطفل دون آخر، من شأنه زراعة الغرية واحلقد يف نفس

ل وإهانة كربيائه، ومن ثم تتغري طباعه بحيث تتسم الطفل املهم  

د املجتمع املحيط به بة وامليل إىل االنتقام من أفرا  .بالشذوذ والغرا

 :اإلزعاج أفضل من االنحراف

ق باإلزعاج  عندما يدرك الطفل أن ما ل إىل طفل مزعج، فإيريده يتحق  نه يتحو 

ا من اإلزعاج أفضل من قليل من االنحراف السلوكي الذي يتولد تلقائيًّ  ا يف لكن كثري 

شخصيته إذا استجبنا ملطالبه يف كل صغرية وكبرية، ومع ذلك فإن هناك وسائل كثرية 

 إليقاف هذا اإلزعاج من أمهها: 

لدين، إذ حتديد قواعد التهذيب  • املناسبة لسن الطفل: وهذه مسؤولية الوا

و فيها، ب  عليهام وضع قواعد هتذيب السلوك اخلاصة بطفلهم، عند بلوغه السن التي حي  

ا للطفل إذا رفضنا طلبه بكلمة "ال"، فالطفل بحاجة  ففي بعض األحيان قد يكون مفيد 
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ويكون مهذب ا يف إىل مؤثر خارجي يسيطر عليه حتى يتعلم كيف يسيطر عىل نفسه 

 .سلوكه

ومن املهم أن يعتاد الطفل االستجابة بصورة الئقة إىل توجيهات والديه قبل 

دخوله املدرسة بفرتة طويلة، ومن هذه التوجيهات: جلوسه يف مقعد السيارة، وعدم 

ا،  ا ملغادرة املنزل يف الوقت املحدد صباح  رضب األطفال اآلخرين، وأن يكون مستعد 

 .وهكذا ،ب إىل الفراشأو عند الذها

وهذه النظم التي يضعها الكبار ليست حمل نقاش للطفل، إذا كان األمر ال 

حيتمل ذلك. غري أن هناك بعض األمور التي يمكن أن يؤخذ فيها رأي الطفل، منها: أي 

األطعمة يأكل؛ وأي الكتب يقرأ؛ وماذا يريد أن يلعب؛ وماذا يرتدي من املالبس 

ا فيها وبني قواعد السلوك املحددة  ولنجعل الطفل يمي ز بني األشياء التي يكون خمري  

 التي ليس فيها جمال لالختيار. 

كام ينبغي أن ال نغفل عن التهذيب حتى يف وقت املتعة واملرح، فليس معنى 

الرتويح أن يتهاون الوالدان يف تطبيق قواعد التهذيب، فإذا أساء الطفل السلوك حتى 

 فيجب تذكريه باحلدود التي عليه التزامها.  واللهو ل ع بوقت ال

ابنك إنسان وأنت تبتغي سعادته، وسعادته لن تأيت بحصاره يف نمط معني  •

من احلياة تفرضه عليه. وعىل العكس فإن سعادة االبن لن تأيت بإطالق العنان له ليفعل 

ه قد خرج عن كل ما يريده، وبالتايل فال مانع أن تؤدب ابنك التأديب الالزم عندما تر ا

 احلدود، وال داعي بعدها أن تعاقب نفسك باإلحساس بالذنب ألنك فعلت ذلك. 

ا لنا أن نكبت غضبنا بدعوى أننا نخشى عىل األبناء من الكبت،  • ليس جائز 

ا لنا أن نحول  فنعيش يف حالة غيظ، ويعيش األبناء يف حالة استهتار. كام أنه ليس جائز 

يها بإهدار إنسانية األبناء. فمثل هذا اإلهدار جيعل األبناء يف غ فبال  غضبنا إىل قسوة م  

لقيهم يف أحضان حالة من الرعب املستمر من احلياة، ويزرع يف نفوسهم التشاؤم، وي  

 فقدان القيمة واالعتبار. باإلحساس 
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ومن هذا املنطلق كان )احلرمان( هو أفضل طرق التقويم، كاحلرمان من 

ربح إال يف أضيق احلدود ولكن املهة، وال نلجأ للرضب غري املرصوف أو اخلروج للنز

علينا أن نعرف أن العقاب البسيط حيتاج إىل هدوء وثبات وال حيتاج أن جتعل الطفل 

 .سبب ا لكل منغصات حياتك فتنفجر فيه وكأنك تنهال رضب ا عىل كل ظروفك الصعبة

ا يف اخلارج ومتساهال  يف البيت: أي أن نرتك  • للطفل حرية النزهة كن حازم 

ا من النظام. وليس من الرضوري أن يكون  يف املالعب واحلدائق وأن يتبع يف البيت نوع 

ع   ا، ولكن املهم أن يرا  ى. هذا النظام صارم 

تفسريه أمام بعض  إن ذكاء األطفال فطري يصعب: أن نقول ألطفالنا )ال( •

  ل   غريب ا حيال بدي ذكاء  نه ي  أاملواقف، فرغم بساطة تفكري الطفل إال 
 عىل عبة يرص 

ئها.  نهم من حتقيق ما فرشا لدين إىل سلوكي ات متك  األطفال يرتمجون ردود فعل الوا

د الطفل عىل تلبية طلباته، من املفروض أن  يريدون، ولذا من اخلطأ الكبري أن يتعو 

 ، يكف  عندها من استخدام األساليب ملتوية لتحقيقا كلمة )ال( كثري   يسمع الطفل

 مطالبه. 

مة ف لنتعود أن نقول ألطفالنا )ال( برفق بل ونحن نبتسم، ونتمسك برصا

ا. ألن من املالحظ أن كثرة التوبيخ وكثرة اإلهانة  ا، فهذا يشء مهم جد  وحنان مع 

خ يف وجهه، جتعله ييسء الظن بنفسه وبقدراته، ولذلك فإن الطفل  للطفل وكثرة الرصا

 .يكرر اخلطأ

ا: فاألطفال جيب أن يعرفوا دائام  ما الذي يتوقعونه وما إخبار الطفل مسبق   •

الذي نتوقعه نحن منهم، فمثال قبل اصطحاب الطفل للتسوق جيب عىل األم أن تقول 

نحن ذاهبان اآلن إىل حمل جتاري، وتوجد هناك حلوى كثرية، ولكننا لن »لطفلها: 

ا أنه ا منها ألننا مل نتناول غداءنا بعد، حينها سيتونشرتى أيًّ  قع ما سيحدث ويعرف أيض 

 «. اءدجيب عليه أن ينتظر إىل ما بعد الغ

ل املسئولية ومساعدته عىل حتقيق ذلك أمر مهم تدريب الطفل عىل حتمُّ  •

ألن أي نجاح حيققه يف هذا املجال يدفعه إىل مزيد من املحاوالت ويزيد من  ، للغاية
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ئولية، فيبدأ يف التدريب عىل خلع مالبسه أو . فال بد أن يتدرج يف حتمل املسثقته يف نفسه

م ببعض قواعد اآلداب يف جمالس الكبار والتحكم يف  ارتدائها بنفسه، ثم يتعلم االلتزا

ويلعب الوالدان دورا مهام يف تدريب الطفل عىل أن  . العواطف واالنفعاالت وهكذا

املشكالت  يثق بنفسه وبقدراته وحتمل األعباء وتشجيعه إذا نجح يف حل بعض

 . الصغرية

ا باألمل أو  التمييز بني احتياجات الطفل ورغباته: فقد يبكي الطفل • إحساس 

بكاؤه ألسباب  اجلوع أو اخلوف، ويف هذه احلاالت جيب االستجابة له يف احلال. أما

ر له، ويف العادة يرتبط بكاء الطفل برغباته ئه، والبكاء  أخرى فلن يسبب أية أرضا وأهوا

ا من نوبات  البكاء  أو إحباط للطفل، وقد يكونيعية نتيجة حدوث تغريُّ حالة طب جزء 

البكاء، وعليه أن يكف  خربه أنه طفل كثرينه؛ وإنام بعاق  نله وال تجاهنالغضب احلادة ف

 عن ذلك. 

ببكائه،  تأثرنمشاعر الطفل، فإنه جيب أال   وعىل الرغم من أنه ال جيوز جتاهل

وف ر له األنشطة املمتعة نعانقه ونه وضم  نله عند بكائه،  نالجتاهعن عوض الطفل نولكي 

تجنب االهتامم نجيب أن  اغاضب ا. وأحيان   يف الوقت الذي ال يبكي فيه أو ال يكون

 قرط م يشء مهم )مثل توقفه عن جذبساعده عىل تعل  نمؤقت ا؛ كي  بالطفل أو مالعبته

 (. أمه

ثري عليك: فالطفل أحيان ا تنتابه ال تسمحي لنوبات الغضب عند الطفل بالتأ •

وتغريي رأيك،  نيك عن عزيمتكث  نوبات غضب حادة كي جيذب انتباهك، أو لكي ي  

ر أو  ومن ثم حيصل عىل ما يريد، وقد تكون نوبات الغضب عىل شكل ن واح أو تذم 

يبقى يف  شكوى أو بكاء أو كتم النفس، أو أن يرتطم الطفل باألرض، وما دام أن الطفل

أثناء هذه النوبات، ومهام كان  ضه لألذى، فأمهليهواحد، وليس يف وضع يعر   مكان

 غضبه.  األمر جيب أال تستسلمي لنوبات

يل عن التهذيب حتى يف وقت املتعة واملرح: إذا • لدين  ال تغف  كان كال الوا

الوقت اخلاص جيب  يعمالن فربام يرغبان يف قضاء جزء من املساء بصحبة الطفل، وهذا
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ا، ولكن ليس معنى هذا أن يتهاونا يف تطبيق قواعدأن  التهذيب، فإذا أساء  يكون ممتع 

 التزامها.  الطفل السلوك جيب تذكريه باحلدود التي عليه

ا عن قواعد السلوك  استشريي طفلك بعد الرابعة من عمره: ال تتحدثي • كثري 

ون هبذه القواعد، أما يتقيد مع الطفل إذا كان عمره عامني؛ فاألطفال يف هذه السن ال

برشح املوضوعات التي  عندما يبلغ أربع أو مخس سنوات من العمر فيمكنك أن تبدئي

القواعد، فعليك إفهامه  زال يفتقر إىل فهم هذه تتعلق بتهذيب السلوك، وإن كان ما

عندما يبلغ الطفل سن  وحماولة إقناعه، ال سيام قبل دخوله املدرسة االبتدائية، أما

ا  -ة املراهق ا إىل ستة عرش عام  مناقشته كشخص بالغ، ويف  فيمكن -من أربعة عرش عام 

 والعقوبات.  تلك املرحلة يمكنك أن تسأليه عن رأيه يف أي من هذه القواعد

تتحدثني وتلعبني مع الطفل  عل مي الطفل كيفية التغلب عىل السأم: إذا كنت •

؛ أو حت   ل ع به العدة ساعات كل يوم، فليس من املتعني  أن تشاركي رضي له بصفة دائام 

ا من خارج املنزل ليلعب معه، فعندما تكونني مشغولة توق عي من طفلك  دائمة صديق 

يستطيع أن يشغل نفسه  أن يسيل  نفسه بمفرده، فالطفل البالغ من العمر سنة واحدة

ون األطفال يستطيع خلمس عرشة دقيقة متواصلة، أما عند الثالثة من العمر فمعظم

للتسلية فإنك  تسلية أنفسهم نصف الوقت، وعندما تصطحبني الطفل خارج املنزل

اليقظة  اإلبداعي والتفكري اجليد وأحالم ل ع بتسدين له بذلك معروف ا؛ حيث إن ال

 تقيض مجيعها عىل امللل؛ وإذا كان يبدو لك أنك ال تستطيعني ترويض نفسك كموجه

 ة لألطفال. اجتامعي للطفل فعليك أن تلحقيه بروض

كيفية االنتظار: فاالنتظار يعلم الطفل كيف يتعامل مع  مي الطفلعل   •

الضغوط واملعاناة بصورة أفضل، فجميع األعامل يف عامل الكبار حتمل شيئ ا من املعاناة؛ 

الطفل سمة جيب أن يكتسبها تدرجيي ا باملامرسة، ال تشعري  لذا فإن تأخري تلبية رغبات

ينتظر دقائق من حني آلخر، )فمثال  جيب أال تسمحي للطفل  الطفل تبالذنب إذا جعل  

ا أو  أن يقاطع حمادثاتك مع اآلخرين( فاالنتظار لن يضريه ما دام أنه ال يسبب له ضيق 

ا، ومن ثم سوف  ي ذلك مثابرته وتوازنه العاطفي. يقو   إزعاج 
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ات، مثل حتديات احلياة العادية: فحدوث التغري بي الطفل مواجهةال جتن   •

من ضغوط احلياة العادية، ومثل هذه  د  ع  املدرسية، ي   اخلروج من املنزل وبدء احلياة

ا  قريبة  ومستعدة  ملساعدة عىل حل مشاكله، كوين دائام   الفرص تعلم الطفل وجتعله قادر 

ا  الطفل عند اللزوم، لكن ال تساعديه إذا كان بمقدوره أن يفعل اليشء بمفرده. وعموم 

واقعية وطبيعية بالقدر الذي يستطيع حتمله وفقا لسن ه،  ن جتعيل حياة الطفلفعليك أ

أكرب قدر من املتعة له؛ ألن قدرات الطفل عىل التكيف  بدال  من إجهاد نفسك بتوفري

 من خوض تلك التجارب.  وثقته بنفسه سوف تنشط ويستفيد

ولكن قد يرسف  بطبيعته إىل املدح، طي يف مدح الطفل: حيتاج الطفلر  ف  ال ت   •

لدان يف ذلك، امدحي الطفل لسلوكه احلسن والتزامه بطاعة ربه ووالديه، كذلك  الوا

ديه القيام بعمل  عيه عىل القيام بأشياء جديدة وخوض املهامشج   الصعبة؛ ولكن عو 

ا، فالثقة بالنفس واإلحساس باإلنجاز يتأت يان من  األشياء ألسباب يراها هو بنفسه أيض 

مدح الطفل أثناء قيامه بالعمل فقد جيعله  عامل التي يفخر هبا الطفل، أماالقيام باأل

 املدح واإلطراء.  يتوقف عند كل مرحلة رغبة يف تلقي املزيد من

احتياجات األطفال من حب  عل مي الطفل احرتام حقوق والديه: تأيت •

 املقام الثاين، احتياجاتك أنت يف وطعام وملبس وأمن وطمأنينة يف املقام األول، ثم تأيت

إىل مزيد من القصص عند  ( أو نزواته )مثل حاجتهل ع بأما رغبات الطفل )مثل ال

ا ملا يسمح به  وقتك.  النوم( فيجب أن تأيت يف املقام الثالث ووفق 

 ويزداد هذا األمر أمهية بالنسبة للوالدين العاملني الذين يكون وقتهام الذي

ا، وا  ليشء املهم هنا هو مقدار الوقت الذي تقضينه معيقضيانه مع أطفاهلام حمدود 

أطفالك وفعاليته، فالوقت املثمر هو الذي تتفاعلني فيه مع طفلك بأسلوب ممتع. 

 األطفال إىل مثل هذا النوع من الوقت مع والدهيم يومي ا.  وحيتاج
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فراغك أو من عطلتك مع الطفل فإنه ليس يف  أما قضاؤك كل حلظة من وقت

هناك توازن حتافظني به عىل  أو يف صاحلك، حيث جيب أن يكونصالح الطفل 

العطاء، واعلمي أن الطفل  استقرارك النفيس والذهني، بحيث يمنحك قدرة أكرب عىل

 اآلخرين.  إذا مل يتعلم احرتام حقوق والديه، فقد ال حيرتم حقوق

 :حنان األمومة يف ثوب عميل

 ضن ك واحكي له ما عند استيقاظه من النوم: خذي صغريك يف ح 

 .ستقومان بعمله يف هذا اليوم اجلديد

 عند تناوله الطعام: ال تنيس مداعبته عن طريق التمثيل البسيط. 

  بعد أن يأخذ طفلك محامه الدافئ: جففي جسمه بلطف وقويل له: كم

 .أنت مجيل

  عندما يستعد للخروج معك وعند ارتداء مالبسه: حدثيه عن املكان

 تم فعله هناك. املتوجه إليه وعام سي

  قبل خروجك: أعطيه ما يكفيه من احلنان فرتة غيابك عنه، وذلك

ضن ا دافئ ا. 
 بإعطائه ح 

  عند عودتك: عربي له عن مدى اشتياقك له، وعن سعادتك لرؤيته

 من جديد. 

  :ا عىل نفسه دون إزعاج عندما يلزم طفلك األدب ويلعب معتمد 

تأثري القبلة والكلمة  أظهري له إعجابك وفخرك بسلوكه، وال تنيس

 الرقيقة عىل نفسية صغريك احلبيب. 

  ا عام حدث يف ذلك اليوم وعن األحداث املنتظرة ثا سوي  عند النوم: حتد 

 يف اليوم التايل بإذن اهلل. 
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 كيف تعلمين ابنك االستقاللية؟

من عدم حتملهم املسؤولية وعدم قدرهتم عىل اختاذ ن األمهات تشكو كثري  م

لعمر  نعندما يصل أبناؤه خاصة   ،تهم املستمرة عىل آبائهم وأمهاهتمي  كال  وات   القرار

 املراهقة وربام الشباب. 

والسبب األسايس يف ذلك عدم تركيز األبوين عىل غرس مبدأ االستقاللية يف 

ا م    ت  نفس الصغري منذ البداية، فينشأ ضعيف 
ال  عليهام. واحلقيقة أن الطفل يرغب منذ ك 

أن أفعل ذلك بنفيس!"، "أنا آكل  ة يف القيام بأشياء معينة من أجل نفسه. "يمكننيالبداي

 "أنا ألبس"، لكن أحيان ا يدفن األبوين تلك الرغبة.  بنفيس"

إن تعليم ابنك االستقاللية واملسؤولية تلزم اقتناعك أنت أوال  بالفكرة 

ا واستمرارك عليها وتذكري أننا ال نملك أبناءنا، وهو مبدأ ي ا وكثري  ر  تعلمه ويكتسبه مرا

ا عرب بيئة تعليمية تسمح باالعتامد عىل الذات.  ر   وتكرا

منذ عمر مبكر، اجعليه خيتار بني خيارات مقبولة )نوع الشطائر التي تعدينها 

ئها(للمدرسة، شكل الل   ال ترهقيه بخيارات مفتوحة وإنام و ،عبة التي يرغب يف رشا

 ؟ماذا ترغب ،ومربى وفوللدي جبن  :قويلخيار بني خيارات مقبولة كأن ت

 حققي له طلباته إن كانت مقبولة.  

 وال تكوين فوق رأسه عند اخلطأ تتدخلني  ،اسمحي بمساحة من اخلطأ

 فالتعلم ال حيدث إال عرب ارتكاب األخطاء.  ؛عىل الفور

  أعوام لكن بام  4و 3اطلبي منه املساعدة يف املنزل منذ العمر الصغري

جيمع ألعابه أو جيمع شيئ ا سقط منك أو  بالطبع، كأن   هيناسب سن  

 يناولك مشابك الغسيل يف الرشفة وهكذا. 

  يف عمر أكرب اجعليه يفكر لنفسه وخيربك رأيه كرأيه يف مدرسته أو

  رأيه.هي وال تسف   ،معلمته أو أصدقائه

 اطلبي منه مساعدات أكرب كأن يرتب رسيره. 

   حماوالتهعيه عىل مساعدتك واثني عىل شج. 
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 كلام كرب زيدي من طلباتك بام يتناسب مع سنه ووقته ومتعته. 

 وكرفع طبقه بعد تناول  تهعىل كل فرد حتمل مسؤولية يف األرسة كغرف

 الطعام وغسله وهكذا. 

  ال فارق بني ولد وبنت يف حتمل املسؤولية ويف اختاذ القرار ويف

 .احرتامه

   طيع حلهاميه كيف يترصف مع املشكالت وكيف يستعل. 

  ا بحكمة. أشريي عليه باحلل وال تقدميه بنفسك أو تتدخيل ترصيف دوم 

 .بنفسك مع معلمه أو مع أصدقائه

   ا عىل نوع الدراسة وال يف عمر اجلامعة ال جت ربي ابنك أو ابنتك أبد 

وفيام بعد ال تفعيل مع العمل أو مع  ،حتاويل حتى إقناعه بام ال يريد

 دمي النصيحة بالطريقة املناسبة.. ولكن قالزواج وغري ذلك

   يا والعيوب واملعايري املتبعة عل ميه كيف يتخذ القرار باملقارنة بني املزا

 .يف ذلك

كل ذلك ال ينفي أن تكون بينكام صداقة وأن حيكي لك عن مشكالته وأن يأخذ 

لكن من املهم أن يدرك كيف يترصف لو كنت بعيدة عنه أو غري موجودة يف  ،رأيك

 .بعد عمر طويلحياته 

 :ملحوظة هامة

معظم مشكالت اآلباء واألبناء هي تدخل اآلباء الشديد يف حياة أبنائهم حتى 

لو كان عن سالمة نية وعن خوف وقلق عليهم ورغبة يف مصلحتهم وقد تكون بسبب 

 الغرية وحب التملك أحيان ا أخرى. 

ا أننا ال نملك أبناءنا أإن  ا، وأن علينا من من املهم أن تتذكري وزوجك دوم  بد 

البداية أن نتعلم أهنم شخصيات ختتلف عنا هلا طموحاهتا وأفكارها التي قد تتفق معنا 

ا وهو ما  حين ا وقد ختتلف أحيان ا وأن هلم زمان   غري زماننا فليس علينا أن نقرر عنهم أبد 

 يساعدك عىل اتباع تلك الطريقة الرتبوية منذ الصغر. 
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 :ناء األزماتالتعامل مع األطفال أث

ا باألوضاع النامجة عن الظروف ر  األطفال أشد الفئات العمرية تأثُّ يعترب 

الصعبة، ويرجع ذلك إىل قلة خربهتم املعرفية واحلياتية، وحمدودية آليات التكيف التي 

أهنم يعيشون يف عامل من اخليال الواسع الذي يصور هلم باإلضافة إىل يمتلكوهنا، 

 بكثري من حجمها احلقيقي. األحداث بصورة أكرب 

وتشمل آثار الظروف الصعبة عدة جوانب يف حياة الطفل، تتمثل غالبيتها يف 

التهديد املوجه نحو تلبية احتياجاته املادية والنفسية األساسية، والتي تعتمد بشكل 

فرة له أمهية خاصة يف إمبارش عىل أفراد أرسته والراشدين من حوله، ولذا ف ن للبيئة املتوا

 مساعدته عىل استعادة قدرته عىل التكيف، والعودة إىل النمط الطبيعي. 

وعىل الرغم من أن األطفال من خمتلف الفئات العمرية يتأثرون باألوضاع 

الصعبة، إال أنه يبقى هناك تفاوت كبري بينهم يف درجة وكيفية تأثرهم هبا. ويعزى ذلك 

 ن تلخيصها كالتايل: إىل جمموعة من العوامل الذاتية واملوضوعية يمك

ا يف حتديد املعنى اخلاص ا رئيسيًّ ث الصعب دور  يلعب إدراك الطفل للحد   -١

ا ا معين  والذايت هلذا احلدث بالنسبة إليه، وهذا يعني أن الذين يشاهدون منهم حدث  

يتأثرون به بطرق خمتلفة بحسب املعنى اخلاص الذي يعطيه كل واحد منهم للحدث، 

 بدوره عىل املميزات الشخصية اخلاصة هبم.  وهذا األمر يعتمد

حدة الضغوط النفسية النامجة عن الظروف الصعبة، والتي تستند إىل حجم  -٢

 ونوع التغريات التي تطرأ عىل حياة الطفل وقدرته عىل السيطرة عليها. 

مهام يف  الذي يتعرض لألزمة تلعب دورا اخلصائص الشخصية للطفل -3

 ل هذه اخلصائص: درجة تأثره هبا. وتشم

  .طبيعة مرحلته العمرية 

  أسلوب تعامله مع الوضع الصعب، ويشمل ذلك حدة القلق وقدرته

 عىل التحدث عن احلدث. 
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  وجود خربة سابقة مهام كانت فيام يتعلق بأوضاع صعبة مشاهبة أو غري

 مشاهبة، مثل الفقدان والتعرض للعنف وغريها. 

 حدث بحسب حصيلته املعرفية املعنى اخلاص الذي يعطيه كل طفل لل

 والتجاربية واخليالية. 

ا للطفل يف ا أو معوق  توافر جهاز الدعم العائيل والذي يلعب دورا مساعد   -4

 عملية تكيفه. 

 كيف خيترب األطفال الوضع الصعب؟

خيترب األطفال والراشدون عىل حد سواء احلدث الصادم عىل شكل ردود أفعال 

اهتم. ففي املرحلة األولية ينتاب األفراد شعور بعدم من حي تؤثر عىل عدة نواٍح 

ا، وتغلب عليهم مشاعر اخلوف والقلق، التصديق والرتقب حلدوث ما هو أشد سوء  

 ا من اجلمود يف مشاعرهم. والغضب واحلزن بشكل مكثف، وقد يواجهون نوع  

نام رهم بالصدمة املبارشة، بيويف األيام التالية قد يعمدون إىل جتنب ما يذك  

يقومون بمراجعة احلدث بشكل متكرر، ويتأثر )روتني( حياهتم اليومي فيشعرون 

بالتشتت وعدم القدرة عىل مزاولة نشاطاهتم اليومية كالسابق. وقد يصحب هذا الوضع 

مشاعر الذنب ولوم الذات، كام جيد معظم األشخاص صعوبة يف الرتكيز ويف اخللود إىل 

إىل النوم املتواصل للهرب من مواجهة الواقع املؤمل  النوم، بينام يلجأ البعض اآلخر

 ومشاعر العجز. 

 وباإلضافة إىل ما سبق فإن ردود فعل األطفال قد تتميز بام ييل: 

 الشعور باخلوف والقلق.  -١

 حدوث الكوابيس املتكررة التي تتخللها مشاهد احلدث.  -٢

 النوم املتقطع.  -3

 اآلخرين.  ظهور سلوكيات عدوانية موجهة ضد -4

 العزوف عن الطعام أو اإلفراط يف تناوله.  -٥
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 انخفاض األداء املدريس.  -6

ردود فعل فسيولوجية مثل: التبول الالإرادي وازدياد حاالت اإلثارة  -7

 والتوتر. 

 ظهور حاالت من اإلمساك أو اإلسهال.  -٨

لدين من خالل اخلوف من االنفصال عنهم.التعلُّ  -9 ل ق بالوا   ق الق 

 . ل ع بتضاؤل االشرتاك يف النشاطات اخلارجية وقلة اهتاممه بال -١0

 اخلوف الواضح من الربامج التلفزيونية التي حتتوي مشاهد عنيفة.  -١١

 :إرشادات عامة يف التعامل مع األطفال أثناء األزمات

لدان أنه ليس لدى األطفال أي معرفة عن األشياء  -١ جيب أال يفرتض الوا

لدان. التي سوف  حتدث، وذلك ألن من املؤكد أهنم يعرفون أكثر مما قد يعتقد الوا

فاألطفال يكتشفون األحداث من خالل متابعتهم للربامج التلفزيونية أو من خالل 

تواصلهم مع اآلخرين. ولذلك عىل الوالدين أن يقوما بتصحيح املعلومات غري 

للجوء إىل تقديم أي يشء غري الكافية، أو التي تنقصها الدقة وسوء الفهم من دون ا

 واقعي أو غري حقيقي. 

فوهم أنه أمر  -٢ جيب أن يتواجد الوالدان وأن يستمعا ألطفاهلام، وأن يعر 

طبيعي أن يتحدثوا عن احلدث الصعب، وهنا جيب أن يستمعا ملا قد يفكر فيه األطفال 

تطيعان أن ويشعرون به دون إبداء أي استخفاف أو سخرية، فمن خالل االستامع يس

يعرفا طبيعة الدعم الذي حيتاجه أطفاهلام. كام جيب عليهام أن يكونا مستعدين لإلجابة 

 عن مجيع أسئلة األطفال حتى وإن بدت غريبة أو سخيفة. 

لدين أن يتشاركا بمشاعرمها مع أطفاهلام، وأن خيربوهم بأهنام  -3 جيب عىل الوا

ا باخلوف والغضب من األحداث، حيث إن ذلك يساعد األطفال عىل أن  يشعران أيض 

احلدث القادم، وإذا ما يف ا يشعرون بالضيق عند التفكري أيض  يعرفوا أن الراشدين 

لدان بمشاعرمها فيجب عليهام إخبارهم بالطريقة الصحيحة للتعامل مع  أخربهم الوا

 هذه املشاعر دون أن يؤدي ذلك إىل زيادة مشاعر االضطراب عند األطفال. 
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خدام وسائل اتصال خمتلفة لتسهيل عملية تعبري األطفال عن جيب است -4

مشاعرهم: وذلك برتك املجال هلم حتى يعربوا بحرية عام جييش بداخلهم من مشاعر 

وأحاسيس، وخماوف وأفكار، وتشجيعهم للتعبري عن أنفسهم بكل السبل كالرسم 

، فمقاطعة الطفل من دون تدخل من الكبار باملواعظ أو اإلرشادات ل ع بوالكتابة وال

الذي يصف مشاعره هلا آثارها السلبية. وعدم احرتام هذه املشاعر ال يؤدي إال إىل مزيد 

 من اإلحباط واالضطراب. 

جيب مساعدة األطفال عىل الشعور باألمن واالطمئنان، فعندما حتدث  -٥

دث يف األمور املأساوية كاحلروب مثال، يبدأ األطفال بالشعور باخلوف من أن ما قد حي

لدين أن جيعلوا األطفال يشعرون  ساحة احلرب يمكن أن حيدث هلم، لذا فمن املهم للوا

 بأهنم بمنحى عن موقع اخلطر وأهنم سوف يفعلون ما بوسعهم حلاميتهم. 

لدان قد جعال  -6 جيب الرتكيز عىل مشاعر اخلوف لدهيم، فبعد أن يكون الوا

ا، فإهنام ال هناك أي مكروه سيصيبه شخصيًّ الطفل يشعر باألمان واالطمئنان وبأنه ليس 

جيب أن يتوقفا عند هذا احلد، فقد أظهرت الدراسات أن األطفال يشعرون باحلزن أو 

لدين أن يساعدوهم عىل التعبري عن هذه املشاعر، الغضب أيض   ا، وهنا جيب عىل الوا

 اآلخرون. باإلضافة إىل تدعيم مشاعرهم بالتعاطف واالهتامم جتاه ما قد يتعرض له 

 :حماذير جيب عدم اإلقدام عليها

انس األمر لقد »التخفيف عن الطفل ومشاعره باستعامل عبارات مثل  -١

لدين أن يقوال للطفل «انتهى كل يشء اآلن نفهم بأنك »، وعوضا عن ذلك يمكن للوا

 «. قلق ونرغب يف مساعدتك

تنتهي  إن احلرب سوف»ل أي يشء غري حقيقي أو غري واقعي مثل و  ق   -٢

 «. قريبا

 إثارة آمال وعود غري حقيقية أو توقعات يصعب حتقيقها.  -3

 احلدة واملقاطعة أو االستهزاء والسخرية يف أثناء النقاش مع األطفال.  -4
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وعىل الرغم من حمدودية  -وكخالصة ملا سبق، ال بد من معرفة أن الطفل 

تكون وصلت إىل مرحلة حساسة فإن قدراته وحاجاته الشعورية قد  - قدراته التفكريية

لدين هلا واالنتباه هلا بشكل دقيق، حتتاج عناية وتعامال خاص   ا، لذا جيب عدم جتاهل الوا

 خصوصا يف أوقات األزمات. 
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 :دور الوالدين أثناء االمتحانات

ا ما ت    الو ،متحاناتل دخول األوالد االي  ب  باك والقلق ق  صاب البيوت باالرتكثري 

عىل دور األرسة واألم خاصة  إزاء أبنائها ودراستهم؛ حيث يربز دور األم  بد من الرتكيز

ا يف زرع األسلوب األمثل للتفكري لدى األوالد جتاه الدراسة وحتصيل العلم، وإذا  مبكر 

تم ذلك فإن دور األرسة يصبح ثانوي ا حينام يكرب األبناء وتصبح املسئولية األساسية 

 .ملقاة عىل عاتق األوالد

 :إذا تم ذلك أم مل يتم فإن عىل األمعن ما ض النظر وبغ

ر أوالدها بقرهبا منهم فرتة االمتحانات، وأال تنشغل بأمور ثانوية شع  أن ت   -١

ا، خاصة  إذا كان ثمة تقصري ألحد األوالد يف دراسته خالل  أخرى، وأن تشجعهم دوم 

 .املرحلة بنجاح ره أنه بإمكانه جتاوز هذهشع  السنة فعليها أن تعوض النقص وت  

 سي ا عىل األوالد بتصويرها نتائجكام جيب عىل األم أال تضغط نف -٢

، هذا مع عدم التساهل بنأهنا حتدد املصري، وتضخم األمر عند االعىل االمتحانات 

عندما يلهو األوالد أثناء تلك الفرتة، والبد من مراعاة أن الطالب يف حاجة إىل فرتات 

ا التذكري الدائم بأن املهم هو أن من الراحة والرتفيه ال ستعادة النشاط وجتديده، وأيض 

يقوم الطالب بواجبه قدر االستطاعة، وأن النتائج كلها بيد اهلل تعاىل، وأن األهل 

 .يقدرون قيمة العمل اجلاد واإلحساس باملسئولية أكثر من تقديرهم للدرجات

وتذكريه بأن مذاكرته  ،ثم جيب أال ننسى أمهية ربط الطالب بمعية اهلل  -3

الدرجات أن فاألهم من  ،وليس من أجل اجلامعة أو الشهادة هذه هي إلرضاء اهلل 

دنياه الرغبة والقدرة عىل العمل اجلاد وإمتام األمر الذي سينفعه يف  نادوالأبني يف ن

ا لدينه ولنفسه ووالديه وملجتمعه املسلم.  وآخرته، وأن ينشأ نافع 

فاملقدار املعقول من التوتر يدفع الطالب  :التوتر مفيدمقدار معقول من  -4

فإذا متتع بدرجة مناسبة من التوتر والقلق سوف يبذل  .لالهتامم بتحقيق النتائج املرجوة

أما إذا زاد التوتر عن احلد املطلوب فربام تعرض لضغط  .ا لتحقيق تلك املهمةجهد  

وإذا انعدم التوتر ومل  .ا رضهم كثري  ر أيضا عىل أفراد األرسة هبذا الضغط وأعصبي وأث  
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 .يشعر ابنك بالقلق أبدا حيال النتيجة فلن هيتم عىل اإلطالق

سف، يف جمتمعنا، لأل س به عن توتره:ما ينف   اسمحي البنك بمامرسة نشاطٍ  -٥

، يركز املجتمع كله عىل أو األزهرية نا للسنة النهائية من الثانوية العامةؤعندما يصل أبنا

لذلك فالسامح  .هذه هي احلقيقة بالرغم من مرارهتا .ات والنتيجة النهائيةاالمتحان

ا ا ممتع  البنك بمامرسة نشاط ما لينفس به عن توتره ويعرب به عن نفسه ويقيض به وقت  

و االنضامم أما  فمثال، شجعي ابنك عىل ممارسة رياضةٍ  .ا يف هذه الظروفيكون رضوريًّ 

ا فهذه النشاطات تؤثر إجيابيًّ  .مع أصدقاءه والعائلة جلمعية خريية أو حتى أن يتواصل

 .عىل األبناء عندما يبحثون عن تنفيس صحي ومقبول يف هذا الظرف

نا إىل أن يكون لدهيم دافع أكرب من جمرد ؤحيتاج أبنا احرتمي ذكاء ابنك: -6

عي يعرف ملاذا عليه الس عندما يفهم ابنك أمهية أن يتعلم وعندما .درجات يف الشهادة

خيارات مستقبله وحياته املهنية املقبلة  للحصول عىل درجات عالية وعندما تناقيش معه

ا للحصول ا خطة عمل، فسوف جتدين ابنك يتعلم ويفهم ويعمل جديًّ وتضعون سويًّ 

  .عىل درجات عالية

 ،اال ختيب أبد   فاعلة للتشجيع قوة   شجعيه:، ثم شجعي ابنك، ثم شجعيه -7

بإمكانياته  إيامنكة نحو ابنك وما ينجزه يف املدرسة، وكلام كان كلام كنت  إجيابيف

 ر  وقدراته وكلام أظه  
 عنه وشج  ذلك وعرب    ت 

وسيحب أن كلام زاد اهتاممه،  ،كت  ابن  ع  ت 

ت ه بكلامت وأفعال سلبية، ت  من جمهوداته وأحبط  ل  أما إذا قل   .يكون دائام عند حسن ظنك

حافظي عىل الطاقة ف .ا ال معنى هلاوستدخالن حرب   ،هدفسوف يفقد الرغبة يف بذل اجل

 .اإلجيابية واكسبي حبه واحرتامه لك دائام

ولعل أسمى واجبات الوالدين يف فرتة االمتحانات هو قدرهتم عىل حل  -٨

 :مشكالت ضعف الرتكيز والنسيان لدى األوالد؛ وذلك من خالل

 ل غرس حب احلرص عىل إجياد دافع لدى األوالد واالستذكار مث

ر ، باإلضافة إىل اإلثابة والرتغيب وذك   العلم كعبادة وطاعة هلل

 .أسامء أشخاص ناجحني حيبهم األوالد
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   االعتامد يف مساعدة األبناء عىل املتابعة ال التلقني، مع تشجيعهم دائام

 .وبث الثقة بالنفس

 ئ نفسه لالستذكار، وذلك باختيار الوقت املناسبأن هيي   بنتعويد اال 

ا؛ كأن يبادر  ا وال حزين ا وال مهموم  بحيث ال يكون متعب ا وال متضايق 

يبادر بمصاحلة من تشاجر معه، أو فبحل مشكالته قبل االستذكار؛ 

يكتب مهومه يف ورقة بينه وبني نفسه لتفريغ شحنات الغضب والقلق 

 .من نفسه

 ة، مع ئاالهتامم بالصحة والتغذية اجليدة، وعدم املذاكرة واملعدة ممتل

حسن هتوية وإضاءة مكان االستذكار، وعدم االستذكار إال عىل 

تلقاء أثناء املذاكرة، وعدم املكتب املخصص لذلك وعدم االس

 .ني عىل التوايل لضامن عدم النسيانتر مادتني متشاهباكاستذ

  وال مانع أن تشارك األم أو األب يف االستامع إىل االبن، وجعله يرشح

 .تدريبية حلسن الفهم واحلفظ هلم ما فهمه كوسيلة

 أثناء االمتحانات:نصائح ومن ال

   يفأن يكون ، فعليه اابتعاد الطالب عن كل املواقف التي تسبب له قلق  

  هدوء حتى يستطيع الرتكيز عىل ما درسه وبالتايل اإلجابة عىل أسئلة

  .االمتحان بسهولة ويرس

  عنارص املتوازن الذي حيتوي عىل ال الصحيتناول الغذاء

واهم ، يضا تساعد عىل الرتكيزأو .لالزمة لتنشيط الذاكرةا الغذائية

 العسل األسود، والكبد، والفول املدمس بدون قرش، :طعمةهذه األ

 ،واجلرجري والسبانخ، ،وخيةاملل :اخلرضوات الورقية مثل وكذلك

 "ج" وكذلك األطعمة التي حتتوي عىل فيتامني والبقدونس،

: مثل والربوتينات والليمون، ،واليوسفي ،تقالكالرب املوالح :مثل

كام أن بعض األسامك  البيض واللحوم واألسامك بجميع أنواعها، 
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حتتوي عىل  سمك السالمون، واملاكريل، والتونة، والرسدين :مثل

  .ا للمخاملفيدة جد   3أوميجا 

 رشوبات املعدم اإلكثار من املرشوبات املنبهة )الشاي والقهوة و

ب   التي( الغازية واستبداهلا بمرشوبات تساعد  ،يف النوم اتسبب اضطرا

  .الينسون والنعناع والكاكاو :عىل اهلدوء مثل

   وخاصة قبل النوم  اتناول األلبان واألطعمة الغنية بالكالسيوم يومي

  .هنا تساعد عىل االسرتخاءأل

   ا أخذ القسط الكايف من النوم باألخص ليلة االمتحان والصحو مبكر 

  .شهاعىل تنشيط الذاكرة وعدم تشوُّ  يساعدمما 

 يقع عىل األرسة واجب  :االبتعاد عن املشاحنات بني الزوج والزوجة

رضوري يف فرتات االمتحانات وهو عدم إسامع األوالد أية مشاكل قد 

ف تركيزهم، وأن يرفع البيت شعار "اهلدوء واحللم" واحلرص ضع  ت  

البيت طوال العام، ويف هذا عىل توفري الراحة النفسية لكل أفراد 

 .الوقت بالذات

 ولكن ملدة ، خر لتجديد النشاطبني احلني واآل اعميل هلم فرتة اسرتاحة

  .قصرية

  احذري املقارنات بني االبن وغريه، ألن األبناء يأخذوهنا كاهتامك هلم

  .بالتقصري

 زي عىل قدراهتم ومواهبهم لغرس الثقة بل رك   اللوم والعتاب، ياحذر

  .نفس فيهمبال

 يف إظهار احلب والتقدير والتشجيع ىفانعىل األم أن تت.  

  مثيل هلا رادة قوية الإالدعاء هلم جهرا فهو يعطيهم.  
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 :أفكار منزلية لتسلية أبنائك في اإلجازة

األفكار  إذا كان أوالدك يعانون من امللل يف اإلجازة، فإليك بعض

  :لتسلية أوقاهتم واالقرتاحات

   عبة فقاعات الصابون عن طريق خلط اجعليهم يصنعون بأنفسهم ل

وربع من صابون سائل،  كوب من الكوب  ربعاملقادير التالية ببعضها: 

ليرسين. ثم دعيهم يستمتعون بوقت مرح وهم من اجلكوب ربع اء، امل

 ون فقاعات الصابون. يطري  

 ناك كتب ومواقع إلكرتونية تقدم خطوات اجعليهم علامء صغار! ه

 ميرسة لتجارب علمية بسيطة يمكن إجراؤها باملنزل. 

  ء اليوم هم قادة الغد. اشرتكي ألبنائك يف مكتبة عامة وليستعريوا قرا

 كتب ا يف جماالت اهتامماهتم. 

  امجعي أصدقاء أبنائك واعقدي مسابقة بني اجلميع، وجهزي هلم

ئز رمزية.   جوا

  كبار وآخرون صغار، فربام تنتهزين الفرصة يف  لديك  أطفالإذا كان

هم جتاه الصغار، من حيث رعايتهم تولية الكبار مسئوليات تناسب سن  

 وتنظيم األلعاب واملسابقات هلم. 

 التي يتم التخلص منها عادة استخدمي اخلامات املوجودة باملنزل و

يف تنفيذ األعامل إلخ،   اجلبنعلب بكر املناديل، علب الكربيت ومثل 

 اليدوية واألشغال الفنية، اإلنرتنت تزخر بأفكار رائعة ال حرص هلا. 

 مهمة للجسم والنفس والعقل.  ممارسة الرياضة 

 ا بعد ، ربام حيب أبنائك قضاء وقت يف منازل أقارهبم وأصدقائهم طبع 

 ني ملن يدخل طفلك منزهلم. أن تطمئ

  ا ويتفنن يف تقديمها إذا كان حيب املطبخ فقد يعد وجبة خفيفة أو عصري 

 الفكرة لألوالد والبنات. . وبشكل جذاب
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   يها بجوار ص  احرضي زجاجات املياه الفارغة ور   :عبة النيشانل

عيهم عىل قذف الكرة عليها، والفائز من ينجح يف إيقاع بعضها، وشج  

 عدد من الزجاجات. أكرب 

  غمي أعينهم واجعليهم يتذوقون أطعمة خمتلفة حياولون التعرف

عليها، والفائز من يتعرف عىل أكرب عدد من األطعمة وال يبصق 

 الطعام. 

  إذا أحسست  يف ابنك بذور صحفي صغري فشجعيه عىل اختيار

ا جي  ر  موضوع جي   ا أو أشخاص  ا. يمكن أن ر  ي فيه حتقيق  ر  ي معهم حوا

 تكون هناك باملنزل جملة حائط يعلق عليها أعامله. 

  ربام حيب أن يصنع جملة من خالل قص ونقل املعلومات والصور التي

ن ا ويصنع هلا فهرس    . اتعجبه إىل كراسة خيصصها لذلك، وخيتار هلا عنوا

  إذا كانت قدراته وسنه مناسبني، يمكنك أن ترشكيه يف تنظيم مرصوف

زانية ملدة شهر أو لعدد من األيام خالل الشهر أو البيت بأن يتوىل املي

 يتويل ميزانية بند معني. 

كنز. فانتهزي الفرصة يف تنمية مواهب أبنائك وتشجيعهم عىل جتربة  اإلجازة

 أمور جديدة ليكتشفوا أنفسهم ؟
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 :أنشطة لألطفال داخل المنزل 

 ممتع وقت قضاء وضامن املنزل، داخل ممارستها للصغار يمكن ألعاب هنا ها

  مشاركتهم: كبري آخر شخص أي أو األم أرادت إذا العائلة، أفرد لكل

  البناء: ةل عب -١

 أو لألم يمكن حيث النشاط، هبذا لالستمتاع مكلفة ملعدات حاجة هناك ليس

 نوم غرفة من أو طبخامل من سواء املنزل، مستلزمات من مادة أي توفري غبال   شخصٍ  أي

 وغريها والوسائد القديمة والكروت كريم، يساآل أو املص، حلوى كعيص األطفال،

 قد ما أو األبراج أو املباين لتشكيل قابلة تكون والتي املنزل، أنحاء يف املتوفرة املواد من

  الطفل. خميلة تصنعه

  واجلامد: احلركة ةل عب -٢ 

 حيث مكان. وأي وقت أي يف ممارستها مكنوي لألطفال، ممتعة ةل عبال هذه

 نغامت عىل يتحركون جيعلهم ثم ،األطفال لدى حمببة أنشودة بتشغيل بالغ شخص يقوم

 بأي حراك دون يتوقفوا  أن وعليهم الصوت، قطع يتم مفاجئ وبشكل األصوات،

 ويمكن كاجلامد. ويصبحوا  واحدة قدم عىل يقفون كانوا  لو حتى عليها، كانوا  وضعية

 عىل يتجمدوا أن مثل معني بوضع يتجمدوا أن منهم يطلب بأن ةل عبال صعوبة زيادة

  احلروف. أحد شكل

  املفقود: الكنز اصطياد ةل عب -3 

 جائزة ذلك تبع ذاإ وخاصة املفقودة، األشياء عن البحث كثريا  األطفال حيب

 األم عيل حيث األطفال، لكل وممتعا مفيدا النشاط هذا سيكون لذلك ألنفسهم. حمببة

 عىل مبارش بشكل خيطر ال مكان يف اجلائزة إخفاء األطفال عىل املرشف الشخص أو

 أنحاء يف متفرق بشكل للكنز توصل التي األدلة من جمموعة توزيع يتم ثم الطفل. ذهن

 قد مكان أقرب يف يكون دليل وأول تسلسيل، بشكل مرتبة األدلة تكون نأ عىل املنزل،

  الصعوبة. تتدرج ثم الطفل فيه يفكر
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 كأن أخرى، ةل عب عن عبارة اجلائزة تكون أن املمكن من اإلثارة حس لزيادة

 ثم املنزل، أرجاء من النقدية العمالت الطفل جيمع أن فيها تطلب رسالة األم تضع

ءه يريد ما خيتار   له. ةأكمكاف هبا رشا

  املنزلية: جالبولين ةل عب -4 

 خشبي مسار عىل الكرات من اعدد   البولينج العب يدحرج البولينج، ةل عب يف

 .القوارير شكل عىل تكون التي العرش اخلشبية القطع إصابة حماوال   صقيل،

 اهاملي علب تدوير إعادة فائدة الطفل لتعليم جيدة طريقة ةل عبال هذه تعد

ء املمكن من أو ب،ع  ل   كأداة واستخدامها الفارغة،  حمالت من األدوات هذه رشا

  الرتفيهية. واألنشطة األلعاب

 حدوث بدون ة،ل عبال هبذه لالستمتاع املنزل يف املناسب املكان اختيار جيب

ر  املعيشة. غرفة من فارغ جزء أو األثاث، من خايل ممر هناية مثل: املنزل، ألثاث أرضا

 وضع جيب ثم احلقيقية، ةل عبال طريقة بنفس الفارغة املياه علب ترتيب يتم أن دبع

 أهم ومن يبدأ، أين من الطفل يميز حتى ملون، الصق رشيط بأي البداية عالمة

  والليونة. احلجم متوسطة كرة توافر العنارص

 يعطى مجيعا وقعت وإذا العلب، باجتاه الكرة يرمي أن الطفل عىل بع  بالل   للبدء

  وهكذا. كاملة عالمة

  بطاطس: السيد ةل عب -٥ 

 احلامس. يزيد حتى األطفال من كبرية جمموعة مع ةل عبال هبذه القيام يفضل

 كرة املجموعة يف سنا لاألطفا أكرب أو األم تعطيهم ثم دائرة، شكل عىل األطفال جيلس

 عن لإلعالن معينة إشارة عىل االتفاق ويتم البطاطس، لون يشبه ولوهنا وحجمها لينة،

ع عليهم لذلك الكرة؛ بسخونة يتظاهروا أن األطفال وعىل ة،ل عبال بداية  اإلرسا

 تكون الذي الطفل خيرج التوقف إشارة إطالق يتم وعندما البعض، لبعضهم بتمريرها

 الدائرة. من كرةال بحوزته
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 :الئحة التسوق -6

يف حلقة  ا ن جيلسوأعىل األطفال . ةل عبمن يستطيع التذكر أكثر يفوز يف هذه ال

ثم الالعب الثاين يكرر  يئ اثم الطفل األول يقول ذهبت إىل السوق واشرتيت ويذكر ش

ن ما خيرج م احد األطفال غرض  أآخر وهكذا حتى ينسى  اول ويضيف غرض  ما قاله األ

 .هو الفائز نهايةة والطفل الباقي يف الل عبال

 :ب باخلارجع  ة تناسب الل  ل عب -7

حياول ملس  أحد األطفال .و يف مكان واسعأعبة باخلارج ب هذه الل  ع  فضل ل  ي

غري ن واآلخري حركة وأن جيمد دون أاآلخرين والشخص الذي يلمسه عليه 

مرات يصبح  3لالعب الذي جيمد أول وا .دين بلمسهمدين عليهم إنقاذ املجم  جم  امل

 .ول عن التجميدئهو املس

 :التسوق -٨

و طاولة وعليها حلويات وألعاب صغرية تنوي توزيعها أكمحل ا مكان   يجهز

من األطفال  ينحاء الغرفة ثم اطلبأيف  أو معدنيةورقية  عمالت ئيثم خبطفال عىل األ

ء احللويات و  .األلعابالبحث عن النقود ومن ثم احلضور لرشا

 :بالونات -9

فريقني وكل فريق خيرج منه متطوع وتعطي كل فريق  إىلتقسم الالعبني 

جمموعة من البالونات ومع كلمة ابدأ عىل كل فريق يبدأ نفخ بالوناهتم ولصقها عىل 

 .وال  هو الفائزأ هاملتطوع والفريق الذي ينتهي من لصق كل بالوناته عىل متطوع

 :ذاإ دثماذا حي -١0 

ن وجيلس الالعب، القراءةألطفال الذين يستطيعون الكتابة واعبة اسب هذه الل  تن

 ؟"ماذا لوـ "صغرية وقلم وكل العب يكتب مجلة تبدأ ب ةوكل العب بيده ورق ةيف حلق

ر ورقته للذي عىل وهكذا ثم كل العب يمر   «؟كرب بعرش سنواتأماذا لو عيل » :مثل

حد الالعبني ألديه وعند انتهاء اجلميع يبدأ  يمينه كل العب جييب عىل السؤال الذي
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السؤال الذي لديه والالعب الذي عىل يمينه يقرأ اإلجابة التي لديه ثم الالعب  اءةبقر

 .الذي أجاب يقرأ السؤال الذي عنده والذي عىل يمينه جييب وهكذا

 الل بان:ين أ -١١

، طاة بالكريمةغة وهي مل عبرؤية وجوه األطفال بعد االنتهاء من ال ءأمجل يش

بانقطعة وضع يف وسطها  ة،ورقي ا صحون  حرض  أ ثم اطلب من  ،اها بالكريمة متام  وغط   ل 

عليهم احلصول عىل  "ابدأ"ومع كلمة  .يدهيم خلف ظهورهمأن يضعوا أاملتسابقني 

وأول  ،منها ةعمل بالونومضغها، وذلك باستخدام أفواههم فقط ومن ثم ، قطعة الل بان

 .بالون هو الفائزالعب يعمل ال

 :يقولاألمري  -١٢

ضع » :يقولمري األ» :مثال  ويقول مري، هو األمام الباقني وأالعب واحد يقف 

ضع » :ولو قال ،م فوق رؤوسهمهييدأع طفال وض  كل األوعىل  ،«يدك فوق رأسك

الالعب الذي يضع يده خيرج فإن ، «يقولمري األ»أن يقول: من غري  «يدك فوق رأسك

 .ةل عبمن ال

 :كوب املاء -١3

قدرته عىل احلفاظ عىل ما يف  ة تعتمد عىل خفة احلركة للطفل ومدىل عبال ههذ

وكل فريق يقف يف  ،ىل فريقنيإطفال ثم اقسم األاء بامل ممتلئني كوبني حرض  ه، أيدي

ن يأخذ دورة كاملة حول أثم عليه  ،طابور تعطي الكوب للذي يقف يف بداية الصف

ىل الالعب الثاين من فريقه ويعطيه كوب املاء إ يده حتى يصل الغرفة وكوب املاء يف

ثم يف النهاية الفريق الفائز  ،خرى وهكذا حتى ينتهيأويقوم الالعب اجلديد بدورة 

 .كثر من الثاينأالذي ينتهي قبل اآلخر ويكون كوبه فيه ماء 

 .ب خارج البيتع  ة مناسبة لل  ل عبهذه ال تنبيه:

 ين احللويات؟أ -١4

ماكن أخفاء احللويات يف إقم ب، كياس ورقيةأىل حلويات مغلفة وإة ل عباج الحتت

كل طفل الكيس  عطأعىل كيس وعندما يصلون  طفلسامء كل أخمتلفة يف الغرفة واكتب 
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ي بعض بق  ن ت  أ تنس   وال ،طفال الذهاب للبحث عن احللوىعىل األاخلاص به و

 .عىل واحدة احللويات لديك ملن مل حيالفهم احلظ يف العثور

 سامء حتفظ؟كم من األ: اذكر االسم -١٥

 ي يشأو أطفال جيلسون يف دائرة ولديك كرة اجعل األ
ٍ
آخر ثم تعطي الكرة  ء

و أ أليفةو حيوانات أحد الفئات طيور أطفال وسيكون هو املتسابق ثم تذكر ألحد األ

يذكر اسم ن أىل اخلمسة وخالل هذه الفرتة عىل املتسابق إحيوانات مفرتسة وتعد 

ثم تعطي الكرة لشخص  .ةل عبا والذي خيطئ خيرج من الهت  حيوان من الفئة التي ذكر  

 د حتى النهاية.الذي يصمهو خر والفائز آ

 يطري أو ال يطري:  -١6

سامء حيوانات أمامك يف نصف دائرة ثم تذكر هلم أطفال يقفون اجعل األ

ذا كان ال يطري إما أ ،جنحة وحيركوهنايدهيم كاألأذا كان احليوان يطري يرفعون وإ ،وطيور

 .حتى النهايةالذي يبقى هو ة والفائز ل عبوالذي خيطئ خيرج من ال ة،يدهيم ثابتأفتبقى 

 سامء: ة األل عب -١7

باحلرف يبدأ خر آيف البدء ثم يتسابق الباقون فيمن يأيت باسم  ن يقرتح اسام  أب

وهكذا. )وطبعا الفائز من  امءسأ - ياءمل -مل أ -ول مثال: مها من االسم األ خرياأل

ن كانوا جمموعة كبرية فيمكن إو أ ،سامء وبرسعة جمموعة من األربكأن يأيت بأيستطيع 

حضار إتقسيمهم ملجموعتني وحتدد املجموعة الفائزة بحسب الرسعة والقدرة عىل 

اكرته عىل سامء يف عقل الطفل ومترين ذزيادة حصيلة األة: ل عبوفائدة هذه ال .كثر(أامء أس

 رسعة التذكر. 

 ة احلبل: ل عب -١٨

ن متسك كل طفلتني يف حبل ويتم توزيعها بشكل أحضار عدة حبال بإوذلك ب

وحبل جالستان(،  اسكانه ومهمت )أيرض فحبل متسكه طفلتان وترخيه عىل األعشوائي 

 أي الوهذا ) اوآخر ما بني هذ ن(اتن واقفأي متسكه الطفلتان وه  )متسكانه مشدودا 
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وكلام كثرت احلبال وتغريت (. رضيف األ ارض وال موضوع  عن األ ايكون عالي  

 مجل. أة ل عبكلام كانت ال اوضاعهأ

وضاع أثم تغمض عني الطفلة التي ستلعب لكن قبلها سنطلب منها حفظ 

ن تغمض عني الطفلة أن تصطدم هبا. وبعد أو حتتها دون أهنا ستميش فوقها احلبال أل

ل  ت   ن أصدار أي صوت ثم نتفرج عىل الطفلة وهي حتاول إاحلبال ودون مجيع هذه  زا

و ترفع أسها أتحني رف ،فتميش الطفلة بحذر، زالن ت  أمتيش حسب وضع احلبال قبل 

ن يكون هناك أي حبال يف طريقها مما أوهكذا دون ، قدمها حتى ال تدوس عىل احلبل

من أي ة رض خالين األأأ بفاج  وبعد ذلك نفتح عني الطفلة لت  . يثري الضحك واملرح

 و عوائق. أحبال 

ن املتبع للموضة وكل ما أب: هم نقطة فيهاأة وهذه ل عبثم يتم التعليق عىل ال

يفعله اليهود والنصارى حاله كحال هذه الطفلة حني مشت وهي مغمضة العينني ترفع 

م عداء يصفقون له لكنهن األأوجتد  ،سها فاملتبع هلم هذا حالهأرجلها وحتني ر

 دون أي تفكري. هلم باعه يسخرون منه ومن ات  

و أال يكون من النوع احلساس أو الطفل أمالحظة: البد عند اختيار الطفلة 

 ة إىل نتائج عكسية.ل عبالؤدي الرسيع الغضب حتى ال ت

 شاعة(: فون )اإلية التلل عب  -١9

ذن ألقاء كلمة وبصوت خافت يف إن جيلس الالعبون حلقة ثم يبدأ شخص بأب

ىل إذا وصلنا إحتى  ،ذنه وبصوت خافتأن عىل يمينه والثاين ينقلها للثالث يف م  

 ،كر كلمتهذ  أن يول ته ثم نطلب من الالعب األءخري يقول الكلمة التي جاالالعب األ

 .خرى يف النهايةأن الكلمة قد دارت لتصل كلمة أوسنجد 

 ثرها. أة وشاعة عىل خطر اإلل عبمالحظة: يمكن التعليق من خالل ال

 ة األرقام:ل عب  – ٢0

  خرآو اسم أي يشء أيف دائرة ويتم االتفاق عىل اسم فاكهة  ألطفالجيلس ا

رقام متسلسلة مبتدئني بواحد وعندما يصلوا للرقم فيذكر الالعبون األ، )بطيخ( مثال  
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ي عدد حيتوي ويتبع ذلك أل ،بدال منها "بطيخ"العب مخسة بل يقول لمخسة فال يقول ا

وعن املائة ، ويقال عن اخلمسني )بطيخ واحد( ،و يقبل القسمة عىل مخسةأ مخسة عىل

 )بطيخ اثنني( وهكذا. 

 بطيخ( - ويقال عن اخلمسة واخلمسني )بطيخ

 طول فرتة ممكنة. أويفوز من يستمر  ،ئب من خيطع  ويستبعد من الل  

رقام و األأ ب بنفس الطريقة لكن: يقال )شامم( بدل الرقم سبعةلع  شامم مثال: ت  

  .و التي تقبل القسمة عىل سبعةأسبعة عىل وي تالتي حت

و العدد الذي أشامم: تلعب باجلمع بينهام فكلمة )بطيخ بدال من مخسة  - بطيخ

و العدد أو ما يقبل القسمة عىل مخسة. وشامم بدال من العدد سبعة أحيتوي عىل مخسة 

 و يقبل القسمة عليها. أالذي حيتوي عىل سبعة 

 بل القسمة عىلقعداد ومضاعفاهتا فيدرس )ما ييف تعليم األة ل عبهذه اليد تف

 طفال. ( فتتم العملية التعليمية بطريقة حمببة لألكذا
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 اء في تربية األبناءـــأخط

 

 

لدان مسؤوالن عن تلك األمانة، إن األوالد أمانة يف أعناق الوالدين ، والوا

وخطأ فادح; فالبيت هو املدرسة األوىل ، والتقصري يف تربية األوالد خلل واضح

ويف األرسة الكريعة ، تجتع والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثاهلا بناء امل، لألوالد

وعىل دعائم املحبة واملودة ، وحفظ رشيعته  ة التي تقوم عىل محاية حدود اهللالراشد

 وقادهتا وعظامؤها.، ينشأ رجال األمة ونساؤها -والرمحة واإليثار والتعاون والتقوى

وهو َمديٌن ، يربيه البيت واألرسة -والولد قبل أن تربيه املدرسة واملتجتع  

فه ، بويه يف سلوكه االجتامعي املستقيمأل كام أن أبويه مسؤوالن إىل حد كبري عن انحرا

 اخللقي.

َّن َأْشَقى َولَ »:  قال ابن القيم
ْنَيا وَوكم ِمم  الدُّ

َرة ده وفلذة كبده يفم اْْلخم

ته، تْرك تأديبهو، بإمهاله رمحه ه يَأنو، قد أهانهوَيْزُعم َأنه ُيكرمُه و، وإعانته َلُه عىل شهوا

َرة، ه بولدهه انتفاعُ ففاتَ ، حرمهوقد ظلعه و ْنَيا َواْْلخم  الدُّ
ت َعَلْيهم َحظه يفم إمذا و، وفوَّ

  .(1) «ل اْْلَباءبَ ن قم ته مم عامَّ   اأْلَْواَلد َرَأَْْت يفاْلفساد  َت اْعتبْ 

، كثري من الناسها فيقد فرط ف ،م مسؤولية تربية األوالدظَ ن عم بالرغم مم و

فال ، وأمهلوا تربيتهم، فأضاعوا أوالدهم، ها حق رعايتهاعَ رْ ومل يَ ، هاواستهان بأمر

ًفا بدأوا يتذمرون وَيْشُكون وال يوج  ، سألون عنهميَ  هوهنم. وإذا رأوا منهم مترًدا أو انحرا

 وما علعوا أهنم هم السبب األول يف ذلك التعرد واالنحراف.، من ذلك

                                                           

 (.242ص ، )حتفة املودود بأحكام املولود (1)
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ومظاهر عديدة تتسبب يف ، شتىوالتقصري يف تربية األوالد يأخذ صوًرا 

 : فعن ذلك ما ييل، انحراف األوالد ومتردهم

 : تنشئة األوالد عىل اجلبن واخلوف واهلل  والفزع -1

ختويف األوالد حني يبكون ليسكتوا  -فعام يالحظ عىل أسلوبنا يف الرتبية 

وأسوأ وغري ذلك. ، وصوت الريح، والعفريت، واحلرامي،  عبُ والبُ ، فهم بالغولفنخو  

أو الطبيب; فينشأ الولد جباًنا رعديًدا ، أو املدرسة، أن نخوفهم باألستاذ -ما يف هذا 

 اف منه.اف ِما ال ُي وَي ، َيْفَرُق من ظل ه

أن نتجَزع إذا وق  عىل  -وأشد ما يغرس اخلوف واجلبن يف نفس الطفل 

ئ من ، األم فبداًل من أن تبتسم، أو ركبته، أو يده، وسال الدم من وجهه، األرض وهتد 

وترضب ، وَتْلطمم وجهها، جتدها هتل  وتفزع -َرْوعم ولدها وُتشعمره بأن األمر يسري 

ل املصيبة، صدرها أو الشعور ، ويتعود اخلوف من رؤية الدم، فيزداد الولد بكاءً ، وهتو 

 باألمل.

وتسعية ذلك ، وسالطة اللسان والتطاول عىل اْلخرين، تربيتهم عىل التهور -2

 واحلق إنام هو يف التوسط.، وهو نقيض األول، وهذا خلل يف الرتبية: تجاعةش

  :وتعويدهم عىل الرتف والنعيم والبذخ، والفوىض، تربيتهم عىل امليوعة -3

اًم  ُة نفسه فحسب، فينشأ الولد مرتًفا ُمنعَّ ه خاصَّ وال ، فال هيتم باْلخرين، مهُّ

نه املسلعني وال يشاطرهم أتراحهم; فرتبية ، همال يشاركهم أفراح، يسأل عن إخوا

ويقيض عىل املروءة ، ويقتل االستقامة، د الفطرةفسم األوالد عىل هذا النحو ِما يُ 

 والشتجاعة.

 : وإعطاؤهم كلَّ ما يريدون، بسط اليد لألوالد -4

لدين يعطي أوالده كل ما سألوه فتتجد ، وال يعنعهم شيًئا أرادوه، فبعض الوا

ِما ، ويرصفوهنا يف اللهو والباطل، وهم يعبثون باألموال، ءيَده مبسوطة هلم بالعطا

 وال حيسنون ترصيفه.، جيعلهم ال يأهبون بقيعة املال
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 : خصوًصا الصغار، إعطاؤهم ما يريدون إذا بكوا بحرضة الوالد -5

فإذا رفض ، فيحصل كثرًيا أن يطلب الصغار من آبائهم أو أمهاهتم طلًبا ما

لدان ذلك جلأ الصغار عندها ينصاع الوالدان ، إىل البكاء; حتى حيصل هلم مطلوهبم الوا

أو غري ، يف إسكاته والتخلص منه أو رغبةً ، عىل الولد إما شفقةً ، وينفذان الطلب، لألمر

 فهو يسبب امليوعة والضعف لألوالد.، ذلك; فهذا من اخللل بعكان

ء أن رجاًل جا سععت من مالك بن نبي»: يقول الدكتور حمعد الصباغ

: قال، «شهر»: قال، «كم ععرها?»: فسأله، له أو بنت ولد حديًثا يسرتشده لرتبية ابن  

أن  ُت وجدُت ثم إين عندما نظرْ ، غوكنت أظن بادئ األمر أين مبالم : قال، «فاتك القطار»

فينطب  يف نفسه أن الرصاخ هو ، فتعطيه أمه الثدي، وذلك أن الولد يبكي، ما ُقلُته احلقُّ 

فإذا رضبه اليهود بكى يف جملس األمن ، ويكب عىل هذا،  الوصول إىل ما يريدالوسيلة إىل

 .(1)«يظن أن البكاء يوصله حقه

ء السيارات هلم وهم صغار -6  : رشا

لدين يشرتي ألوالده السيارة وهم صغار إما ألن االبن ألحَّ عليه ، فبعض الوا

، ويريد إلقاءها عىل ولده، أو ألن األب يريد التخلص من كثرة طلبات املنزل، يف ذلك

 أو لغري ذلك من االعتبارات.، واألم أحل ت عىل األب، أو أن االبن ألح  عىل األم

يبدأ يف سلوك طريق  -يف الغالب  - فإذا متكن الولد من السيارة فإنه

ه يُ ، فرتاه يسهر بالليل، االنحراف ه يرتبط بصحبة ، ر اخلروج من املنزلكثم وترا وترا

ويعز ، فيصعب قياده، وهكذا يتعرد عىل والديه، بدأ يف الغياب عن املدرسةوربام ، سيئة

 إرشاده.

                                                           

 (.147 -146ص )انظر: نظرات يف األرسة املسلعة،  (1)
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 : الشدة والقسوة عليهم أكثر من الالزم -7

أو بكثرة تقريعهم  -ولو للعرة األوىل  -إما برضهبم رضًبا مبًحا إذا أخطأوا 

 أو غري ذلك من ألوان الشدة والقسوة.، وتأنيبهم عند كل صغرية وكبرية

ن تسخن ملعقة ن األمهات مَ قسو بعض اْلباء قسوة صارمة وشديدة، ومم ي

ابنه حتى  وتعاقب الطفل باإلحراق، وال حول وال قوة إال باهلل، أو يرضب األب مثاًل 

طول ععره، ألنه تسبب يف عامه، أو  اعنيدً  ايصيبه الععى، فيكون هذا الطفل حاقدً 

 بل شديد.يرضب ابنه حتى يبرت يديه بعد أن يربطهام بح

 كل مشاكلنا تبدأ حينام نتجعل عقولنا مثل عقول األطفال.

عليك أن تعلم أنه طفل وأنت رجل عاقل، وما أحسن العبارة التي عنون هبا 

أحد األخصائيني الصينيني يف كتاب اسعه: )طفلك ليس أنت(، فالبد أن تراعي 

  التفاوت يف العقل بينك وبني هذا الطفل.

بة للتأديب; فهو دواء، وهلذا الدواء رشوط; إذ معنى والراجح أن الرضب عقو

أكثر اْلباء ينظر للرضب عىل أنه وسيلة لكن و الدواء: ما كان سيأيت بالنتيتجة املطلوبة.

لتفريغ شحنة الغضب املرتاكعة يف قلبه، فيستعر يف الرضب حتى يرج كل ما بداخله 

 من شحنة الغضب، وهذا عدوان صارخ عىل حرمة الطفل.

حتى  اطريً  اغًض  األب القوي املتني بأن يرضب طفاًل  قيامُ من الوحشية إن 

; ايكرس عظعه، ثم يذهب به إىل املستشفى للعالج? والرضب حتى وإن كان مرشوعً 

به االنتقام من الطفل، بل تأديبه واإلحسان  الكن البد أن نفهم أن الرضب ليس مقصودً 

تى ال يتوقف الرضب إال بعد فراغها، إليه، وليس املقصود منه تفريغ شحنة الغضب ح

، خمالف للرشع الرشيف.  فاألب الذي يفعل هذا ظامل معتد 

 فالرضب وسيلة تأديبية برشوطها.
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ة التقتري عليهم -8  : شدَّ

، ِما جيعلهم يشعرون بالنقص، فبعض اْلباء ُيَقرت  عىل أوالده أكثر من الالزم

إما ، ث عن املال بطريقة أو بأخرىوربام قادهم ذلك إىل البح، وحيسون باحلاجة

 أو باالرمتاء يف أحضان رفقة السوء وأهل اإلجرام.، أو بسؤال الناس، بالرسقة

 : حرماهنم من العطف والشفقة واحلنان -9

 ما جيعلهم يبحثون عن ذلك خارج املنزل; لعلهم جيدون من ُيشعمرهم بذلك.

 : االهتامم باملظاهر فحسب -10

والرشاب ، أن حسن الرتبية يقترص عىل الطعام الطيب فكثري من الناس يرى

وال ، والظهور أمام الناس باملظهر احلسن، والدراسة املتفوقة، والكسوة الفخعة، اهلنيء

 واخللق الكريم.، يدخل عندهم تنشئة الولد عىل التدين الصادق

 : املبالغة يف إحسان الظن باألوالد -11

وال يتفقد ، فتتجده ال يسأل عنهم، بأوالدهفبعض اْلباء يبالغ يف إحسان الظن 

فرتاه ال يقبل عداًل وال ، وال يعرف شيًئا عن أصحاهبم ; وذلك لفرط ثقته هبم، أحواهلم

، أو انحرف عن اجلادة السوية، فإذا وق  أوالده أو أحد منهم يف بلية، رصًفا يف أوالده

ويتهم من نبهه أو ، هلم ويلتعس املعاذير، بدأ يداف  عنهم -ثم ُنب ه األب عن ذلك 

 والتدخل فيام ال يعنيه.، والتعتجل، نصحه بالتهويل

 : املبالغة يف إساءة الظن هبم -12

 ويبالغ يف ذلك مبالغةً ، فهناك من ييسء الظن بأوالده، وهذا نقيض السابق

جه عن طوره وُيشعمرهم بأنه خلفهم يف كل ، وال يثق هبم البتة، فتتجده يتهم نيَّاهتم، خُترم

 دون أن يتغاىض عن يشء من هفواهتم وزالهتم.، غرية وكبريةص

 : التفريق بينهم -13

سواء كان ذلك ، وال يعدل بينهم بالسوية، فتتجد من الناس من يفرق بني أوالده

ق بني أوالده يف العطايا واهلدايا واهلبات وهناك من ، مادًيا أو معنوًيا. فهناك من ُيَفر 
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، ِما يوغر صدور بعضهم عىل بعض، وغري ذلك، ملزاحيفرق بينهم يف املالطفة وا

 ويبعث عىل نفورهم وتنافرهم.، ويتسبب يف شيوع البغضاء بينهم

حيث يص أحد ، ما جتده عند بعض اْلباء -ومن مظاهر التفريق بني األوالد 

وربام بناها له دون حاجة إىل ، ويشرتي له قطعة أرض، أبنائه الكبار بعبلغ من املال

وا»: قال ،«وما نصيب الصغار والبنات?»: ذا قيل لهفإ، ذلك ، الصغار نعطيهم إذا َكبم

 .«والبنات يتزوجن ويكفيهن األزواج املؤنة!

ج بعضهم دون اْلخر ، ومن  بعضهم اْلخر، بل ربام أعطى بعض األوالد أو زوَّ

ذا من أو ألن ه، ولكنه يفرق بينهم هلوى يف نفسه، واحلاجة واحدة، م  أن السن متقاربة

 وذاك من الزوجة التي ليس هلا وٌد يف قلبه.، تلك الزوجة األثرية عنده

فعن الذي يضعن ، وال شك أن هذا الترصف باطٌل ينايف العدل بني األوالد

هلذا الرجل أن يعيش حتى يْكب أبناؤه الصغار? ومن الذي يضعن له أهنم سيعيشون 

 ناه حتى يْكبوا.غم حتى يكبوا? ومن الذي يضعن له أنه سيستعر عىل 

فالذي يليق بالوالد إذا أعطى أحًدا من ، ثم إن البناتم هلن حٌق ولو تزوجن

أو أن يكتب عىل هذا املعطى أنه ، أوالده شيًئا أن يعطي اْلخرين مثله أو أن يدخره هلم

 ،أو حُيَْسم من حقه من املرياث بعد وفاة الوالد، نًا عليهيْ فإما أن يكون دَ ، أخذ كذا وكذا

 وهكذا; فذلك ال ينايف العدل.

أو ، أن يعطي بعض األوالد ما حيتاجه من عالج -أًْضا  -كام ال ينايف العدل 

وال يلزمه إذا  وهكذا يعطي كل من احتاج إىل يشء من النفقة أو نحوها.، نفقة دراسية

أما العطية  أعطى أحًدا من أوالده عىل نحو ما مىض أن يعطي اْلخرين يف الوقت نفسه.

فذلك ِما ينايف  -واهلبة التي تكون لغري حاجة; حيث يص هبا بعضهم دون بعض 

 العدل.
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 : التسخط بالبنات -14

وال شك ، مهادم قْ وضاق ذرًعا بعَ ، بنًتا تسخط هبا فبعض الناس إذا رزقه اهلل 

 َّ ٍّ ٱ: يف قوله الذين ذمهم اهلل ، أن هذا الصني  من أعامل اجلاهلية وأخالق أهلها
 يت      ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 (.59 -58: )النحل (يف ىف يث ىث مثنث زث رث

 : منها، ط البنات أمر خطري وفيه عدة حماذيرخُّ فتَس 

 .أنه اعرتاض عىل قدر اهلل  -أ 

 . وكفى بذلك تعرًضا ملقت اهلل، هاكرم ا هلبة اهلل بداًل من ُش أن فيه رد   -ب 

 ق أهل اجلاهلية.بأخال هٌ أنه تشبُّ  -جـ 

فه واجلهل واخللل يف العقل. -د   أنه دليل عىل السَّ

أنه حتعيل للعرأة ما ال تطيق; فبعضهم يغضب عىل املرأة بعتجرد إتياهنا  -ـه 

ة معاملةَ  مَ لم وما عَ ، باألنثى ن لو كانت مَ  أنه هو السبب لو كان يعقل; إذ يعامل املرأ

 عىل نفسه; إذ يلقح امرأته بأنثى. والدة الذكور باختيارها; فلامذا ال حينق

 أن فيه إهانًة للعرأة وحط ا من قدرها. -و 

 : ومن صور التقصري يف تربية األوالد تسعيتهم بأسامء سيئة -15

كتسعيتهم باألسامء املعبدة لغري : ومن ذلك تسعيتهم باألسامء املعنوعة املحرمة

تسعيتهم باألسامء األجنبية  وكذلك، عبد عيل، عبد احلسني، مثل عبد النبي اهلل 

، ومايكل، وديفيد، جورج: اخلاصة بأعدائنا من اليهود والنصارى وغريهم; مثل

 إىل مواالهتم. -ولو عىل املدى البعيد  -جير قد ألن هذا ، وجاكلني، وديانا، وجوزيف

وهي التي حتعل يف ألفاظها : ومن ذلك تسعيتهم باألسامء املكروهة أدًبا وذوًقا

 وُمرة.، وكلب، ومحار، كحرب، أو معايَن تكرهها النفوس، تشاؤًما
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 : ث الوالد طوياًل خارج املنزلكْ مُ  -16

، ض األوالد للفتنِما يعر  ، ويعكث طوياًل خارجه، فبعض اْلباء هيعل منزله

 : ومن مظاهر ذلك ما ييل، والضياع واالنحراف، واملصائب

ء والتتج -أ ولو عوتب األب عىل ذلك ، ارةاالشتغال عن األوالد بالبي  والرشا

 إنام أععل ألجلهم.: لقال

 السفر الطويل خارج البلد للععل أو النزهة. -ب

 العكوف الساعات الطوال م  األصحاب يف االسرتاحات واملتنزهات. -ج

معها بعسكن  نَ وسكَ ، ى األب بزوجة جديدةإمهال البيت األول إذا بنَ  -د

، فيضي  األوالد، ى بزوجة جديدةألول إذا بنَ جديد; فكم من الناس من هيعل بيته ا

 وُبْعده عنهم.، بسبب انشغال والدهم، ويترشدون

 كثرة خروج األم من املنزل إما لألسواق أو للزيارات. -ـه

، فكم يف هذا الصني  من إمهال لألوالد، هذه بعض مظاهر املكث خارج املنزل

 .م من الشفقة والرعاية والعنايةوكم فيه من حرمان هل، وكم فيه من تعريض هلم للفتنة

 : الدعاء عىل األوالد -17

لدين   -فتتجد األم ، من يدعو عىل أوالده -وخصوًصا األمهات  -فكم من الوا

أو أن تدهسه ، أو أن يقتل بالرصاص، تدعو عىل ولدها البيء باحلعى -ألدنى سبب 

عىل أبنائه بعتجرد أن  وجتد من اْلباء من يدعو، أو أن يصاب بالععى أو الصعم، سيارة

لدان أن هذا الدعاء ربام  يرى منهم عقوًقا أو مترًدا ربام كان هو السبَب فيه. وما علم الوا

 فيندمان والت ساعة مندم.، فتق  الدعوة موقعها، وافق ساعة إجابة

ُكْم، َواَل َتْدُعوا َعىَل َأْواَلدمُكْم، َواَل تَ »: قال قد و ْدُعوا َعىَل اَل َتْدُعوا َعىَل َأنُْفسم

يُب َلُكمْ   َساَعًة ُيْسَأُل فميَها َعَطاٌء َفيَْستتَجم
م
ْن اهلل فمُقوا مم لمُكْم، اَل ُتَوا  )رواه مسلم(. «. َأْمَوا
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 : ومرذول األخالق، وسيئ العبارات، الرتبية عىل سفاسف األمور -18

، بوتعويد البنات عىل لبس القصري من الثيا، وتقليد الكفار، كتشتجي  األندية

وذلك من خالل ، والكلامت املقذعة، ومن ذلك تعويدهم عىل إطالق العبارات النابية

، أو من خالل نبز األوالد باأللقاب عند مناداهتم، كثرة ترديد الوالدين لتلك العبارات

 وال يراعون آداب الكالم.، لعباراتاِما جيعل األوالد يألفون هذه 

 : قرارهم عليهاأو إ، فعل املنكرات أمام األوالد -19

أو مشاهدة األفالم ، أو سامع األغاين، أو حلق اللحية، كرشب الدخان

ة، أو متابعة املسلسالت التليفزيونية، الساقطة وكثرة خروجها من املنزل ، وكتبج املرأ

لدين قدوًة سيئة لألوالد. وكذلك قد ، إىل غري ذلك، لغري حاجة فهذا كله جيعل من الوا

فال تراه حيرك ساكنًا جتاههم; ِما جيعلهم ، ده بعض املنكراتيرى الوالد عىل أوال

 يستعرؤون املنكر.

 : جلب املنكرات للعنزل -20

، أو الكتب التي تتحدث عن اجلنس رصاحة، سواء كانت من املتجالت اخلليعة

، وأدوات فساد وانحالل، ومعاول هدم، أو غريها من املنكرات. فهذه وسائل ختريب

والتدريب الععيل عىل ارتكاب الفواحش; فهذه ، يدة ومتي  األخالقومدارس هلدم العق

 وهلا تأثري بالغ يف تنحية دور األرسة يف الرتبية.، الوسائل هلا قدرة كبرية عىل اإلقناع

 : كثرة املشكالت بني الوالدين -21

فام موقف الولد الذي يرى والده وهو ، عىل األوالد ئفهذا الععل له دوره السي

لدته? ويغلظ عليها بالقول? وما موقفه إذا رأى أمه تسيئ معاملة والده? ال يرضب وا

فتزول الرمحة ، ومراجل احلقد ستغيل يف جوفه، شك أن نوازع الرش ستتحرك يف نفسه

 وينزع إىل العدوانية.، من قلبه
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 : التناقض -22

لد أوالده بالصدق وهو يكذب ويأمرهم بالوفاء بالوعد وهو ، كأن يأمر الوا

أو ينهاهم عن رشب الدخان وهو ، قاط  ويأمرهم بالب والصلة وهو عاق  ، فلم ُي 

لد نُ . وهكذا، يرشب ا أو وليس معنى ذلك أن يرتك الوا ً صَح أوالده إذا كان مقرص 

ًطا يف بعض األمور وإنام ، ولو مل يكن عاماًل بام يقول، بل ينبغي أن ينصح هلم، ُمَفر 

 د النصائح أثرها.فقم يُ  -القول والفعل  املقصود بيان أن التناقض بني

 : العهد للخادمات واملربيات برتبية األوالد -23

خصوًصا إذا كانت اخلادمة أو املربية كافرة; فذلك ، فهذا األمر جد خطري

 وفساد عقائدهم وأخالقهم.، مدعاة النحراف األوالد

 : الغفلة عام  يقرؤه األوالد -24

ءة  وتؤثر يف القارئ سلًبا أو إجياًبا. وبعض ، لفكرتصوغ ا -وال شك  -فالقرا

وال ، وال يوجههم إىل القراءة النافعة، فال يسأل عن قراءة أوالده، اْلباء ال يلقي هلا بااًل 

 حيذرهم من القراءة الضارة.

 : ومن مظاهر ذلك: احتقار األوالد وقلة تشتجيعهم -25

ِما جيعل الولد عديم  حديثهم;من هم ومنوالسخرية ، إسكاهتم إذا تكلعوا  -أ

ة يف الكالم والتعبري عن رأْه.، الثقة بنفسه  قليل اجلرأ

أو تعثروا يف ، التشني  عليهم إذا أخطأوا وملزهم إذا أخفقوا يف موقف -ب

فيتكون ، شعر الوالد بالعتجب والكبياءويُ ، د لدهيم اخلتجل واهلزيعةِما يول  ، مناسبة

 يعكن بعده للوالد أن يؤثر يف أوالده. بذلك احلاجز النفيس بني الطرفني; فال

فتتجد من ، وهذا أشد االحتقار وأعظم صوره: ازدراؤهم إذا استقاموا  -ج 

ِما جيعلهم ، قًى وصالًحا واستقامًة وهدايةً اْلباء من حيتقر أوالده إذا رأى منهم تُ 

 إليه.وسبًبا جلر الباليا ، فيصبحون بعد ذلك عالة عليه، وعىل أعقاهبم ينكصون، يضلون
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 : قلة العناية برتبيتهم عىل حتعل املسؤولية -26

أو لعدم ثقته ، فبعض اْلباء ال يريب أوالده عىل حتعل املسؤولية; إما إلراحتهم

من لديه حمالٌت  -عىل سبيل املثال  -فتتجد من اْلباء ، أو لعدم مباالته يف تربيتهم، هبم

بل ربام ععلوا عند ، ملنزل ال ععل هلموجتده يستقدم العامل وأوالده يف ا، جتارية كثرية

 غريه.

 : عدم إعطائهم فرصة للتصحيح والتغيري لألفضل -27

وال يكاد ينسى هذا ، جتد بعض اْلباء يزري بولده -فبعتجرد أدنى خطأ أو زلة 

ًة فإذا رسق الولد ، اخلطأ له ًة وإذا كذب ، ناداه باسم السارقمر  ابمر  ، ناداه باسم الكذَّ

ومن هنا ينشأ الولد ويف نفسه أنه سارق أو ، عار ال تنعحي خطاء وصعةُ وكأن هذه األ

 وال جيد من يعينه عىل ذلك.، فال حياول التخلص من عيبه، كذاب

 : سوء الفهم لنفسية األوالد وطبائعهم -28

وال يعرف طبائعهم وأمزجتهم; ، فكثري من اْلباء ال يفهم نفسية أوالده

سم ومنهم من يت  ، ئعهم; فعنهم من يغضب برسعةفاألوالد ختتلف أمزجتهم وطبا

بالرغم من تباين  -هم بنعط واحد فععاملتُ ، ومنهم من هو معتدل املزاج، بالبود

 قد يتسبب يف انحرافهم وميلهم. -نفسياهتم 

 : قلة املراعاة لتقدير مراحل الععر التي يعر هبا الولد -29

لدين من يعامل الولد عىل أنه طفل ، بالرغم من أنه قد َكبم ، صغري فتتجد من الوا

فلكل مرحلة من مراحل الععر ، ره بالنقصشعم فهذه املعاملة تؤثر يف نفس الولد وتُ 

لد مراعاهتا  واألخذ هبا.، معاملتها اخلاصة التي جيدر بالوا

 : الشامتة باملبتلني -30

بداًل  ،ويتهم أهله بالتقصري يف تربيته، فبعض اْلباء إذا رأى مبتىًل بدأ يشعت به

ْن أن يسأل اهلل السالمة لنفسه ن انحرف أبناؤه ن الناس مَ والعافية هلذا املبتىل; فكم مم ، مم

; بسبب شامتته  وجرأته عىل الناس.، وضلوا
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 : قلة االهتامم باختيار مدارس األوالد -31

فتتجده ال يسأل عن املدرسة التي سيدرس ، فكم من اْلباء من ال هيتم بذلك

وال عن ، وال عن املناهج الدراسية، ن املدرسني وسلوكهم وأخالقهموال ع، فيها ابنه

 نوعية الطالب الذين يدرسون يف املدرسة م  ابنه.

خصوًصا ، التي تفسد عقائدهم وأخالقهم: إحلاقهم باملدارس األجنبية -32

أو قلييل احلصانة من العلم والتقوى. وقد ال يقترص فسادهم عىل ، إذا كانوا صغاًرا

 بل يصبحون معاول هدم ألمتهم.، أنفسهم

فكثري من اْلباء ال : قلة التعاون م  مدارس األوالد أو انعدامه بالكلية -33

 رسون.بل ربام ال يعلم أْن يدْ ، يتعاون م  املدارس التي يدرس فيها أوالده

 : خصوًصا يف املدرسة ،الدفاع عن الولد بحرضته -34

سؤولني يف املدرسة بتأنيب طالب من فقد حيدث أن يقوم أحد املدرسني أو امل

ةً ثم يأيت والده وقد غضب غضبًة ُمرَض ، الطالب أو عقابه وبداًل من احلوار اهلادئ م  ، يَّ

لد  -الولد  ْي وبداًل من أن يكون ذلك بعيًدا عن ناظرَ ، صاحب الشأن جتد ذلك الوا

وينزله يف ، ليهغضبه ع ويصب جام  ، يطلق العباراتم النابيَة عىل األستاذ أو املسؤول

ويشعر بالزهو ، رسة يف نفس الولدومن هنا تقل قيعة املدْ ، احلضيض بحضور ولده

 فال يكاد بعد ذلك يصيخ السع  للععلعني واملربني.، والتيه واإلعتجاب بالنفس

 : ترك املبادرة يف تزويج األبناء م  احلاجة واملقدرة -35

يبادر إىل تزويج أبنائه م  حاجاهتم فعن اْلباء من ال حيفل هبذا األمر; فرتاه ال 

جهم. وهذا خطأ فادح; حيث يرتتب واستطاعته أن يزو  ، ى األبنَ وم  غم ، إىل الزواج

عن الزواج إىل سن  اتباعليه مفاسد عظيعة تعود عىل الفرد واألمة; فبسببه تتعطل الش

 وأخالق.، وبسببه تضي  أعراض، متأخرة
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 : يدإجبار االبن عىل نكاح من ال ير -36

لد البنه أو بنت الوجيه ، أو بنت خالك، تزوج بنت ععك: كأن يقول الوا

لد أشد ، أو التاجر الفالين، الفالين أو نحو ذلك. وإذا مل يتزوج غضب عليه الوا

 ره.بل ربام هتجَ ، الغضب

لد إجبار ابنه عىل الزواج من أرسة معينة أو ، وهذا الصني  ال جيوز; فليس للوا

وقد ، ه; فقد ال جيد مياًل ملن أشار والده هباى االبن ما ال يرى والدُ فتاة معينة; فقد ير

لدين أن يشريا عليهنَ ، يكون طاحًما ألرسة أخرى; وهكذا ، وهلام أن حياوال إقناعه، عم للوا

نه من ، وإبداء املسوغات له. ولكن ليس هلام إجباره، وفتح املتجاالت أمامه فقد يرضا

 نفعه. احيث أراد

 : واج البنات بغري مسوغ رشعيتأخري ز - 37

ه يرد اخلاطب الكفؤ ، فعن اْلباء من يؤخر زواج ابنته بال مسوغ رشعي; فرتا

أو ، أو لرغبته يف أن ختدمه، ويؤخر زواج ابنته إما لكوهنا وحيدته فال يرغب يف فراقها

من  أو لغري ذلك، هلاأو ألنه ينتظر خاطًبا غني ا يتقدم ، ألهنا موظفة ويرغب يف ماهلا

 األسباب.

كون حاهلا وهي ترى أتراهبا يوهذا حرمان للفتاة من حقها يف الزواج; فكيف 

ويسعدن باألزواج? ، أو صديقاهتا وهن حيعلن األطفال، أو بنات خاهلا، من بنات ععها

ذلك التأخري يتحعلها األب; ألن األصل أن يبادر  عةُ وحرسًة; فتبم ، إهنا حترتق كعًدا وغام  

 متى تقدم هلا اخلاطب الصالح. إىل تزوجيها

 : تزويج البنات بغري األكفاء -38

ولكنه يقرص يف اختيار الزوج ، ن ال يقرص  يف املبادرة إىل تزوج ابنتهن اْلباء مَ فعم 

أو ، إما لقلة اهتاممه بأمر ابنته، هه وخلقَ  دينَ رىَض فرتاه ال يتحرى الكفؤ الذي يَ ، املناسب

وإما لطععه يف ، وإما لعتجلته وخرقه، ها وبقائها بال زوجتعَ لرغبته يف التخلص من تبم 

أو لرغبته يف الوجاهة واملنصب والسععة إذا تقدم له من هو ، املال إذا تقدم إليه غني  

 طلبه. ن رد  أو يزوجها للقريب الذي يستحيي مم ، كذلك
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 : إرغام البنت عىل الزواج بعن ال تريده -39

أْ ا ما كانت دواف   -واقتن  باخلاطب ، ابنته ن إذا خطبت إليهن اْلباء مَ فعم 

فقة التامة دون أن تعلم البنت بيشء; فإذا قُرَب موعد الزفاف  -االقتناع  أعطى املوا

مهس الويل يف أذهنا; كي هتيئ نفسها لزوجها. وهذا من اخللل; فقد ال ترىض البنت 

 لنكد. بالزوج; فإذا أجبت عىل الزواج منه كانت حياهتام رضًبا من ا

 : دخول الوالد يف كل صغرية وكبرية من أمر ولده إذا تزوج -40

ويض  سياًجا حمكاًم ، من يفرض وصاية عامة -أبًا كان أو أًما  - فعن الوالدين

ويأيت ، عىل أوالده بنني وبنات  حتى بعد أن يتزوجوا; فرتاه يتدخل يف شؤوهنم اخلاصة

ة رَّ
تكون جمانبة للصواب. وهذا من اخللل يف  ه التي قدويفرض أراءَ ، بيوهتم عىل غم

وأال ، التعامل م  األوالد; فالالئق بالوالد أن يرتك أوالده يعيشون حياهتم اخلاصة هبم

 يكون حتجر عثرة يف طريق سعادهتم.

، وداللتهم عىل ما فيه صالحهم وفالحهم، وال يعني ذلك أن يرتك مناصحتهم

 شتى األحوال.وإنام املقصود من ذلك لزوم االعتدال يف 

 :مناقشة مشاكل األطفال أمام اْلخرين -41

فاالنتقاد الالذع للطفل ومقارنته السيئة م  اْلخرين خطأ فاحش يؤدي إىل  

 .إثارة احلقد واحلسد

يشرتي أن ، ضياع األوالد وشقائهم يف الدنيا واْلخرةمن أسباب الدش:   -42

ويبجمه ، ون أن يقيد هذا الالقطد، األب ألرسته )الدش( اهلوائي الالقط للفضائيات

، وال يسعح للعحطات اهلابطة التي تبث الرذيلة، بحيث يدخل املحطات النافعة

 .فيحذفها عند برجمة اهلوائي

 التقصري يف أمر البنات باحلتجاب: -43

ف له أن ترى األب وعليه سامت اخلري وااللتزام، واألم بكامل سرتها وِما يؤَس 

ترى فإذا االبنة قاربت العارشة أو دون ذلك وهي تلبس  وقفازها يغطي يدهيا ثم

 البنطال أو الثوب العاري أمام الرجال األجانب سواء يف األسواق أو غريها!
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عىل قلة احلياء والتعود عىل إبراز الصدر والنحر  - م  األسف -تنشأ الصغرية ف

 يه!والساق حتى إذا كبت كان األمر عادًيا لدهيا ألهنا نشأت وتربت عل

 :بعم حرمان الطفل من الرتفيه واللَ  -44

لدينبالنسبة ل بَلعم ال ا، نسبة للطفل ععل، وهو أمر مهم جد  ، لكنه بالَلعمب لوا

بالنسبة للطفل أمر مهم  َلعمبالف ووسيلة عالجية وتشخيصية. اوفن   وقد أصبح اْلن علاًم 

تعلعه خبات يف احلياة ، وجيب أن يتم بطريقة علعية مدروسة، إذ كل سن له أشياء اجد  

 .والفكر والتفكري

 :اإلحلاح عىل الرتهيب -45

إن تعاىل من اخللل أن تكلم الطفل الصغري، ويدور كل الكالم عىل أن اهلل 

عصيته سينتقم منك، ويقط  يديك، ويدخلك النار، والنار فيها مالئكة تعذب بكذا، 

وهذا  .«ذا كذبت ستدخل النارأنت إ»فهذا هو اإلحلاح عىل الرتهيب:  وفيها كذا إلخ.

ُرفمَ  اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثة  َعنم »: يُّ النَّبم َقاَل ، فقد صاًل غري صحيح; ألنه غري مكلف أ

بم  َظ َوَعنم الصَّ
مم َحتَّى َيْسَتيْقم

)رواه أبو داود  «َحتَّى حَيْتَلمَم َوَعنم امْلَتْجنُونم َحتَّى َيْعقمَل  ي  النَّائم

  لباين(. وغريه،  وصححه األ

أنت تكذب عليه; فال داعي لإلحلاح عىل موضوع الرتهيب هبذه الطريقة،  نإذ

وهو سيستوعبها بطرق أخرى، فإذا حرض معك يف جملس العلم أو الدرس أو قراءة 

كتاب، فسيعرف أن الذي يكذب عاقبته كذا وكذا، فال تقل له: أنت ستدخل النار أو 

 ب  جدير بأن حُيَ تعاىل ب اهلل تعاىل، وأن اهلل ربنا سيعذبك، بل اجعل الرتكيز عىل ح

م، وهكذا; ألن التصافه بصفات الكامل واجلالل واجلامل وملا يغدقه علينا من النع

ب بنية فإنه يثاب عليه، لكن إذا ععل املخالفات ال يعاقَ  اصاحلً  الطفل لو ععل ععاًل 

 عليها.
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 :توحيد السياسة الرتبويةعدم  -46

لدين إن وال ينبغي أن يتصم األب  اأمام األطفال، ال جيوز أبدً  تشاجر الوا

من التوفيق وتوحيد السياسة الرتبوية بني بد واألم أمام األوالد مهام كان الداعي، فال 

 األب واألم، ألن األطفال قد يفسدون بسبب التصادم الرتبوي.

، والولد بون األوالد يف البيت، فهذا تب  األم وهذا تب  األببعض اْلباء حيز  

 أظهرا أي اَم ـهذا تدمري لألوالد، ولو أن هذين األبوين عاقالن لَ  يلعب عىل احلبلني.

هلا احرتام، وحتافظ عىل هيبة  اختالف أمام األبناء، فعىل األم أن تعطي األب مكانةً 

كذا  َت لْ فهم بأبيهم: إذا فعَ األب، وال تععل أي ترصف فيه خدش هلذه اهليبة، وختو  

 بام صنعت. سأخب أباك

والكثري من املشكالت واألمراض النفسية تنشأ بسبب األم املسرتجلة التي 

، فهذه األم املسرتجلة تشقى اتريد أن تفرض كلعتها، وال تريد أن ختض  لزوجها أبدً 

 ويشقى أوالدها.

ع بني األبوين يف غاية اخلطورة عىل الطفل، إن  كل ما  االطفل يدرك جيدً والرصا

ويتزنه، وهيدد شعوره باالستقرار، ولذلك يقول علامء النفس: إن حيصل ويرتمجه 

للخطر من الطفل الذي  اق أمه وتنفصل عن أبيه حالته أقل تعرًض طلَّ الطفل الذي تُ 

يعيش م  األبوين ومها يف حالة شتجار دائم; ألنه يف حالة الطالق سيصطدم مرة 

حلالة األخرى لن يشعر بوجود واحدة، ويتكيف بعد ذلك م  احلياة اجلديدة، لكنه يف ا

 االستقرار وال بسالم نفيس.

نشأ نتيتجة املحافظة عليه من األخطار التي تعدم اجلهل بصحة الطفل، و -47

  :اجلهل

 يسعى يف العربية: اللبأ، وهو سائل ان األم بعدما تلد تفرز من صدرها شيئً إ

من املضادات احليوية  تعاىل إىل هذا الطفل حيتوي عىل كعيةة من اهلل بشفاف، وهو ه

حلامية الطفل، فاألم اجلاهلة هتدره أو  امينات وبروتينات عالية جدً اوأجسام املناعة وفيت

  .ترميه، وهذا حرمان للطفل من سالح طبيعي يعطيه اهلل إياه
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وقد منَّ اهلل علينا اْلن بالعلوم احلديثة والتطعيامت واللقاح حلامية الطفل، 

من أن يرشحوا جلده باحلقن  اريخ امليالد أسبوعني أو ثالثة خوفً واألم اجلاهلة تغري تا

أو نحو هذا، فشفقة عليه متن  التطعيم، والتطعيم من مصلحته، وِمكن أن حيصل له 

الوالد يفهم  لفه مرض شديد يف هذه الفرتة نتيتجة عدم املناعة، أي: نتيتجة اجلهل.

لهم باملرشط بَ ن قم ز مم ال يوَخ أحسن من األطباء، وسيعنعه من األطباء الوحوش حتى 

 واإلبرة.

ومن ذلك: إذا أصيب الطفل بالتهاب يف اللوز، يقال له: ابل  بيضة مسلوقة! 

كان عنده التهاب يف اللوز، فقال  ا صغريً  اشاب  قد حدث أن وكأنه ثعبان سيبل  بيضة! و

فت يف له جاهل من أمثال هؤالء األمهات اجلاهالت: ابل  بيضة مسلوقة فبلعها، فوق

 ل بسبب اجلهل.صدره حتى اختنق ومات! وهذه جريعة قتْ 
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 :األساليب الخاطئة في تربية األبناء وآثرها على شخصياتهم

تلك بما جلهل الوالدين إتتكون األساليب غري السوية واخلاطئة يف تربية الطفل 

ن اجتاه ألم مو اأو حلرمان األب أ ،تباع أسلوب اْلباء واألمهات واجلداتو الأ ،الطرق

ه يُ رَ فاألب عندما حُي  ،معني و أ ،ق عىل طفله هبذه العاطفةغدم م من احلنان يف صغره ترا

 ،نفس األسلوب املتب  يف تربية والده لهعىل ابنه ن يطبق أالعكس بعض اْلباء يريد 

 .وكذلك احلال بالنسبة لألم

 أبنائهم:يف تربية بعض اْلباء  هاتبعاخلاطئة التي ينامط األهذه من و

  :النعط األول: اإلرساف يف تدليل الطفل واإلذعان ملطالبة مهام كانت

الطفل عىل حتقيق معظم رغباته كام يريد هو  -أو أحدمها  -الوالدان شتج  في

ا و خلقي  أا قبولة سواء ديني  امله عن ِمارسة بعض السلوكيات غري ف  وعدم توجيهه وعدم كَ 

 والتساهل معه يف ذلك. ،او اجتامعي  أ

و األقارب ويرب أىل منزل اجلريان إعندما تصطحب األم الطفل معها مثال ف

من حتى و تزجره بل تضحك له وحتعيه أخه الطفل أشياء اْلخرين ويكرسها ال توب  

حد األطفال حتعيه وال توبخه أر م  جاشو يتأاْلخرين، كذلك احلال عندما يشتم عتاب 

فقه عليه وهكذا.  عىل ذلك السلوك بل توا

نه ما ألإإىل اتباع هذا األسلوب م  الطفل  -حدمها أو أ -ن اقد يتتجه الوالدو

فتشعر األم  ن األب قاس  و ألأ ،و العكسأكثر من بنت أد بني لم و ألنه وُ أطفلهام الوحيد 

ئد  و األب أو ألن األم أ ،دهن تعوضه عام فقَ أوحتاول  للهفتدجتاه الطفل بالعطف الزا

 .هاميطبقان ذلك عىل ابنالطريقة في ا بنفسيَ تربَّ 

 غريالطفل ينشأ ، فعىل شخصيته ان لتلك املعاملة م  الطفل آثارً أشك  وال

، بحاجة ملساندة اْلخرين ومعونتهمو ،ل املسؤوليةغري قادر عىل حتعُّ  ،عىل نفسه عتعد  م

مل  نإو ،وا طلباتهن يلبُّ أعىل اْلخرين  نَّ أ وال يعطي ون يأخذ دائاًم أكام يتعود الطفل عىل 

، عداء له ويكون شديد احلساسية وكثري البكاءأهنم أيفعلوا ذلك يغضب ويعتقد 

وعندما يكب حتدث له مشاكل عدم التكيف م  البيئة اخلارجية )املتجتع ( فينشأ وهو 



  د
  

432 

ويعتقد  ،ما د عىل سلوك  نتقَ يثور ويغضب عندما يُ و ،همطالبَ  ن يلبي له اجلعي ُ أيريد 

ل زوجته كافة ع  وعندما يتزوج حيَ  ،ه عن اخلطأمنزَّ  نهأالكامل يف كل ترصفاته و

 ره باحلب دون توجيه.عْ دنى مشاركة منه ويكون مستهرتا نتيتجة غَ أاملسؤوليات دون 

 : فيام ييل أرضار هذا النعطويعكن تلخيص 

 .عدم حتعل الطفل املسئولية -1

 .االعتامد عىل الغري -2

د عىل  احلياة اخلارجية حيث تعوَّ عدم حتعل الطفل مواقف الفشل واإلحباط يف -3

 .ى كافة مطالبهلبَّ أن تُ 

 .توق  هذا اإلشباع املطلق من املتجتع  فيام بعد -4

 .نعو نزعات األنانية وحب التعلك للطفل -5

النعط الثاين: اإلرساف يف القسوة والرصامة والشدة م  الطفل وإنزال العقاب فيه 

ده القسوة املتناهية م  الطفل تعو  ف :يعب عن نفسه بصورة مستعرة وصده وزجره كلام أراد أن

ر هذا النعط: ومن  اخلور، واجلبن، واهلروب عن تكاليف احلياة،  أرضا

 معرتك احلياة يفنسحاب االقد يؤدى بالطفل إىل االنطواء أو االنزواء أو  -1

 .االجتامعية

 .يؤدى لشعور الطفل بالنقص وعدم الثقة يف نفسه -2

 .شخصية مستقلة نتيتجة منعه من التعبري عن نفسه صعوبة تكوين -3

 .شعوره احلاد بالذنب -4

ية وقد يعتد هذا الشعور إىل معارضة السلطة اخلارجية يف دكره السلطة الوال -5

 .املتجتع 

مة والشدة يف حياته املستقبلية عن طريق  -6 قد ينتهج هو نفسه منهج الرصا

 .هاميوالدين أو كلععليتي التقليد أو التقعص لشخصية أحد ال
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 :النعط الثالث: النعط املتذبذب بني الشدة واللني

و األم من حيث استخدام أيعني عدم استقرار األب  التذبذب يف املعاملةو

ويثاب عىل نفس السلوك  ةب الطفل عىل سلوك معني مرأساليب الثواب والعقاب فيعاقَ 

 .مرة أخرى

، همئبعض اْلباء واألمهات م  أبناوذلك نالحظه يف حياتنا اليومية من تعامل 

لدين يضحكان له ويبديان رسورمها، أالطفل أمه  بُّ عثال: عندما يُس ف و أباه نتجد الوا

 .بينام لو كان الطفل يععل ذلك الععل أمام الضيوف فيتجد أنواع العقاب النفيس والبدين

يثيبانه  م عىل خطأ فعرةواب أفيكون الطفل يف حرية من أمره ال يعرف هل هو عىل ص

 .عىل السلوك ومرة يعاقبانه عىل نفس السلوك

وغالبا ما يرتتب عىل اتباع ذلك األسلوب شخصية متقلبة مزدوجة يف التعامل  

م  اْلخرين، وعندما يكب هذا الطفل ويتزوج تكون معاملة زوجته متقلبة متذبذبة 

 ،تلك الترصفاتيكون قايس بدون أي مبر ل وتارةً  فنتجده يعاملها برفق وحنان تارةً 

أما  عبوس والتتجهم،ودائم ال وقد يكون يف أرسته يف غاية البخل والتدقيق يف حساباته

 .مبتساًم  اضاحكً  امتساحمً  خر كرياًم ا آم  أصدقائه فيكون شخًص 

تيان سلوك إه حيث يسعح هلم بئبناأثر هذا التذبذب يف سلوك أا ويظهر أًْض 

ا أًْض  ،هلم من تلك الترصفات والسلوكياتمعني يف حني يعاقبهم مرة أخرى بام سعح 

و األوالد وذلك حسب اجلنس أه عىل اْلخر فيعيل م  جنس البنات ئحد أبناأيفضل 

خلق حسن بينام  اذيكون  هويف ععله وم  رئيس ،الذي أعطاه احلنان واحلب يف الطفولة

إىل دى به أف ،وكل ذلك بسبب ذلك التذبذب ،عىل من يرأسهم اوقاسيً  اشديدً يكون 

 شخصية مزدوجة يف التعامل م  اْلخرين.

  منه، لذلك عىل الكبار أن يضعوا الطفل حيتاج أن يعرف ما هو متوقَّ إن 

عندما يقتن  فإنه سيصبح من واألنظعة البسيطة واللوائح املنطقية ويرشحوها للطفل، 

ينبغي وجيب مراجعة األنظعة م  الطفل كل فرتة ومناقشتها، فال ، السهل عليه اتباعها

ما ونتتجاهله ثم نعود اليوم التايل للتأكيد عىل رضورة  ا يف تطبيق قانون  أن نتساهل يومً 
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تطبيق نفس القانون ألن هذا الترصف قد يسبب اإلرباك للطفل وجيعله غري قادر عىل 

حتديد ما هو مقبول منه وما هو مرفوض ويف بعض احلاالت تكون األم ثابتة يف مجي  

ن األب عكس ذلك، وهذا التذبذب واالختالف بني األبوين جيعل األوقات بينام يكو

 الطفل يق  حتت ضغط نفيس شديد يدفعه الرتكاب اخلطأ.

 أرضار هذا النعط: من و

 أ.جيد صعوبة يف معرفة الصواب واخلط -1

 .ينشأ عىل الرتدد وعدم احلسم يف األمور -2

 .عكن أن يكف عن التعبري الرصيح عن التعبري عن أرائه ومشاعرهمن امل -3

النعط الراب : اإلعتجاب الزائد بالطفل حيث يعب اْلباء واألمهات بصورة مبالغ 

 :به ةفيها عن إعتجاهبم بالطفل وحبة ومدحه واملباها

 أرضار هذا النعط: ومن 

 .شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة الزائدة بالنفس -1

 .كثرة مطالب الطفل -2

تضخيم صورة الفرد عن ذاته ويؤدى هذا إىل إصابته بعد ذلك باإلحباط  -3

 .من الناس الذين ال يعنحونه نفس القدر من اإلعتجاب هوالفشل عندما يصطدم م  غري

النعط اخلامس: فرض احلامية الزائدة عىل الطفل وإخضاعه لكثري من القيود ومن 

 :ضه لألخطار من أي نشاط  تعرُّ خلوف الزائد عىل الطفل وتوقُّ أساليب الرعاية الزائدة ا

لدينأ فيقوم ن أض فرَت عن الطفل باملسؤوليات التي يُ  و كالمها نيابةً أ حد الوا

لدان أيقوم هبا الطفل وحده والتي جيب  و أن يقوم هبا الطفل وحده حيث حيرص الوا

بنفسه  هطفل فرصة اختاذ قراراحدمها عىل محاية الطفل والتدخل يف شؤونه فال يتاح لل

وعدم إعطاءه حرية الترصف يف كثري من أموره: كحل الواجبات املدرسية عن الطفل 

وقد يرج  ذلك بسبب خوف الوالدين ، حد األطفالأو الدفاع عنه عندما يعتدي عليه أ
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وسط عديد من  اذا كان ولدً إو أو الوحيد أذا كان الطفل األول إسيام  عىل الطفل ال

 .لخإ و العكس فيبالغان يف تربيتهأات البن

ا عىل نفسية الطفل وشخصيته فينعو الطفل وهذا األسلوب بال شك يؤثر سلبً 

بشخصية ضعيفة غري مستقلة يعتعد عىل الغري يف أداء واجباته الشخصية وعدم القدرة 

عىل حتعل املسؤولية ورفضها إضافة إىل انخفاض مستوى الثقة بالنفس وتقبل 

 .اإلحباط

يثق يف  كذلك نتجد هذا النوع من األطفال الذي تريب عىل هذا األسلوب ال

قراراته التي يصدرها ويثق يف قرارات اْلخرين ويعتعد عليهم يف كل يشء ويكون نسبة 

 .حساسيته للنقد مرتفعة

مه للعدرسة حتى مرحلة متقدمة من أب بأن تذهب معه عندما يكب يطالم و

شاكل يف عدم التكيف وحتصل له مه، الشخص عىل نفس ن يعتعد فيهاأض فرَت الععر يُ 

شباع حاجته لالستقالل يف طفولته ولذلك يظل إم من رم ن هذا الفرد ُح ألمستقبال 

 ا عىل اْلخرين دائام.معتعدً 

 أرضار هذا النعط: ومن 

 .يلق مثل هذا النعط من الرتبية شخصا هيابا يشى اقتحام املواقف اجلديدة -1

 .عىل الذات عدم االعتامد -2

من اختالف وجهات النظر يف تربية الطفل بني األم واألب كأن يؤْ النعط السادس: 

 :من األم باللني وتدليل الطفلاألب بالرصامة والشدة بينام تؤْ 

 أرضار هذا النعط: ومن 

إىل األم وقد حيدث العكس بأن يتقعص صفات  قد يكره الطفل والده ويعيل -1

 ه.اخلشونة من والد

أو احلالل واحلرام  أواخلط وابجيد مثل هذا الطفل صعوبة يف التعيز بني الصو -2

  هام.يكام يعانى من ضعف الوالء ألحدمها أو كل
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 .صفات األنثويةالوقد يؤدى ميله وارتباطه بأمه إىل تقعص  -3

 :التسلط أو السيطرةالنعط السادس: 

غباته التلقائية و األم يف نشاط الطفل والوقوف أمام رأويعني حتكم األب 

و أ ،عه من القيام بسلوك معني لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كانت مرشوعةومنْ 

م الطفل بالقيام بعهام وواجبات تفوق قدراته وإمكانياتهإ ويرافق ذلك استخدام  ،لزا

و احلرمان أحيانا وتكون قائعة املعنوعات أكثر من قائعة أو الرضب أالعنف 

 .املسعوحات

و أو طعام معني أأن تفرض األم عىل الطفل ارتداء مالبس معينة لك ومن ذ

لد، أأصدقاء معينني  وأيف اجلامعة  امعينً  ان عىل االبن ختصًص اْضا عندما يفرض الوا

لدين ظن  ; و أديبأعلعي : معني يف الثانويةدخول قسم  ن ذلك يف مصلحة أا من الوا

عىل صحة الطفل النفسية وعىل  ا ريً خطأثًرا سلوب ن لذلك األأن يعلعوا أالطفل دون 

 .شخصيته مستقباًل 

 أرضار هذا النعط: ومن 

ن أال يستطي  وشديد للخضوع واتباع اْلخرين  ينشأ الطفل ولديه ميٌل  -1

كام يساعد اتباع هذا  درة عىل إبداء الرأي واملناقشة.عدم القينتج عنه و ن يفكر.أو أيبدع 

ة دائام من السلطة تتسم باخلتجل واحلساسية األسلوب يف تكوين شخصية قلقة خائف

 الزائدة.

يتولد لديه القدرة عىل اختاذ القرارات و يفقدد الطفل الثقة بالنفس وفقم ي -2

 .نتجازشعور دائم بالتقصري وعدم اإل

شياء أقد ينتج عن اتباع هذا األسلوب طفل عدواين يرب ويكرس  -3

 حرية واالستعتاع هبا.اْلخرين ألن الطفل يف صغره مل يشب  حاجته لل
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 :اإلمهال :ب النعط السا

لدأيعني  و أن الطفل دون تشتجي  عىل سلوك مرغوب فيه ان يرتك الوا

و أن اوقد ينتهج الوالد ،سلوك غري مرغوبكه دون حماسبته عىل قيامه برْ االستتجابة له وتَ 

فاألب ، محدمها هذا األسلوب بسبب االنشغال الدائم عن األبناء وإمهاهلم املستعر هلأ

واألم ، ن ينام األوالدأبعد  إاليكون معظم وقته يف الععل ويعود لينام ثم يرج وال يأيت 

و التلفزيون وهتعل أو عىل االنرتنت أو يف اهلاتف أتنشغل بكثرة الزيارات واحلفالت 

و عندما هتعل األم تلبية حاجات الطفل من طعام ورشاب وملبس وغريها من ا، أأبناءه

 ر.الصو

نه نوع من النبذ والكراهية واإلمهال فتنعكس أاألبناء يفرسون ذلك عىل و

ويصاحب ذلك أحيانا السخرية والتحقري للطفل  ،ا عىل نعوهم النفيسبآثارها سلبً 

د به جتدها حتطعه وتنهره وتسخر من عم  قد أنتجزه وَس م الطفل لألم ععاًل د  قَ  عندما يُ فعثاًل 

 .بعثل تلك األمور التافهة وتطلب منه عدم إزعاجها ،ععله ذلك

د الدراسية  ىحدإدرجة مرتفعة يف عىل الطفل  صلكذلك احلال عندما حي املوا

ر منه، سخَ خ ويُ ن حصل عىل درجة منخفضة جتده يوبَّ إبينام  ،اا وال معنوي  أ مادي  ال يكافَ 

ىل اإلحساس بالنتجاح وم  تكرار ذلك يفقد إشك حيرم الطفل من حاجته  وهذا بال

 .مكانته يف األرسة ويشعر جتاهها بالعدوانية وفقدان حبه هلم الطفل

وعندما يكب هذا الطفل جيد يف اجلامعة التي ينتعي إليها ما ينعي هذه احلاجة 

هروب  -شك  بال -وهذا يفرس ، رم منهوجيد مكانته فيها وجيد العطاء واحلب الذي ُح 

  حاجاهتم املفقودة هناك يف شبم يُ ىل شلة األصدقاء ليتجدوا ما إبعض األبناء من املنزل 

 .املنزل

ا عىل الطفل أكثر رضرً  -وهو اإلمهال  -  بَ ن خطورة ذلك األسلوب املتَّ ووتك

اجة حل ،اته الفسيولوجية والنفسيةوعدم إشباع حاج ي حياته األوىل بإمهاله،نم يف سم 

 .تلك احلاجات بإشباعالطفل لآلخرين وعتجزه عن القيام 
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ا األسلوب يف الرتبية ظهور بعض االضطرابات السلوكية تباع هذاومن نتائج 

و االعتداء عىل اْلخرين أو العناد أو الرسقة أو إصابة ألدى الطفل كالعدوان والعنف 

لد  ن.االطفل بالتبلد االنفعايل وعدم االكرتاث باألوامر والنواهي التي يصدرها الوا

 :إثارة األمل النفيس :ثامنالنعط ال

و كلام أا غري مرغوب فيه ر الطفل بالذنب كلام أتى سلوكً ويكون ذلك بإشعا

د ه ونقْ ئْضا حتقري الطفل والتقليل من شأنه والبحث عن أخطا، أعب عن رغبة سيئة

ا من حرمانه ا عند القيام بأي ععل خوفً د الطفل ثقته بنفسه فيكون مرتددً فقم ِما يُ ، سلوكه

 .من رضا الكبار وحبهم

 ،كون شخصية انسحابية منطوية غري واثق من نفسهوعندما يكب هذا الطفل ي

 ،إليه هةً موجَّ  األنظار دائاًم أن تكون يتوق  ، وشعر باألمانال ي ،ه عدوانه لذاتهيوج  

ما ، أويعتدح اْلخرين ويفتخر هبم وبإنتجازاهتم وقدراهتم ،ال حيب ذاته ،ا فيخاف كثريً 

 هو فيحطم نفسه ويزدرهيا.

 :التفرقة النعط التاس :

و ترتيب أا والتفضيل بينهم بسبب اجلنس ني عدم املساواة بني األبناء مجيعً ويع

ل و تفضأ ،بعض األرس تفضل األبناء الذكور عىل اإلناثف، و غريهاأو السن أاملولود 

و ذكي وغريها من أو مجيل أنه متفوق ألمن األبناء  او تفضيل ابنً أ ،األصغر عىل األكب

 .اطئةاخلساليب األ

ك يؤثر عىل نفسيات األبناء اْلخرين وعىل شخصياهتم فيشعرون ش وهذا بال

ن يأخذ دون أيتعود الطفل  ،وينتج عنه شخصية أنانية ،لاحلقد واحلسد جتاه هذا املفضَّ ب

 ،ن يستحوذ عىل كل يشء لنفسه حتى ولو عىل حساب اْلخرينأوحيب  ،ن يعطيأ

هلا  نتج عنه شخصية تعرف مايو ،نواْلخره ال هيعبينام  ،ال ذاته فقطإويصبح ال يرى 

 تعرف حقوقها وال تعرف واجباهتا. ،وال تعرف ما عليها
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 :أمثلة تطبيقية لسوء معاملة الطفل تربويًا

، وهو اأكب األخطاء التي نرتكبها م  أوالدنا وأطفالنا تنشأ عن يشء مهم جدً 

ينتج عنه كثري وهذا التصور  أننا ننظر إىل األوالد ونعاملهم ونحاكعهم بعقليتنا نحن.

، منها أننا نكلفه بيشء فوق طاقته، والصواب أن نعامل ونحاسب هذا ءمن األخطا

 يف سنه. االطفل عىل ترصفاته بعقليته هو، ونراعي أنه ينعو كام كنت أنت متامً 

أخي رقبته »، فيقول لك: ا: الولد يف سن معينة يكون له خيال واس  جدً مثاًل 

هذه عبارة عن خيال  .«لتحعت ثانية يف اجلسمطارت، وطلعت الرأس ونزلت، وا

، فال تقل: إنه يكذب، وهو ال يتععد هذا; بل هو نوع من اخليال اواس  وليست كذبً 

 الواس .

هذا الطفل »: طفل نشاطه زائد عن املعتاد بصورة ملفتة للنظر، ال تقل: مثاًل 

النظر إىل أنه حيتاج إىل ، بل عليك أن تعلم أن هذا يلفت «وهقليل األدب، أو أهله مل يربُّ 

إرشاد وتوجيه لألبوين للبحث وراء أسباب هذه الظاهرة، أما الولد فليس له ذنب، 

وإنام هو ضحية ملسالك غري صحيحة من األبوين، فال تعاتب األبوين وال تعاتب 

الطفل، وامحد اهلل عىل أن عافاك، ألن هذا البالء قد يأتيك أنت، ففي هذه احلالة ال 

بل هو يتفاعل م  ظروف معينة تواجد فيها هبذه الطريقة  ،«دباألا قليل هذ»تقل: 

 وهبذا األسلوب.

، امعينً  امن هذه األشياء: كل كلعة تتكلم هبا م  الطفل، فأنت تطب  فيه انطباعً 

نكون نحن من نعسك الفئوس ونحطم هبا أوالدنا،  اأم مل تشعر، فأحيانً  سواء شعرَت 

يبقى معه إىل ما شاء اهلل، وإىل قد تسب فيها االنطباع الذي والسنوات األوىل بالذات يك

 .أن يكب ويصري رجاًل 

 :أمثلة عىل غرس العتجز واخلذالن والسلبية يف نفس الطفل

فقال: ولد تصطحبه أمه يف سوبر  ذكر بعض الباحثني يف هذا املتجال مثااًل 

و يرصخ أو يععل غري صحيح بطريقة معينة، أ اماركت أو حمل البقالة، ويسلك سلوكً 

 .«إذا مل تتوقف عن ذلك سوف أتركك»ر،ي، فتقول له أمه: املأي نوع من السلوك غري 
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من »أعتجبه )كيكة(، ثم أكلها كلها، فتقول له:  اويف موقف آخر: ولد أمه ععلت له شيئً 

  .«املفروض أن ختتجل من نفسك هلذه الفعلة!

ة عىل سلوك الولد وتقويعه يف احلالة األوىل أو الثانية كالمها تريد السيطر

مل  انفسيً  اوهتذيبه، وهي تظن أهنا تؤدي رسالة التوجيه والرتبية، لكنهام قد أحدثا جرًح 

 تكن آلته السكني وال املوس، وإنام كانت الكلامت.

الكلامت التي نتواصل ونتعامل هبا م  األوالد حرجة إىل أقىص حد، وذات 

هبا، وعىل صحته العاطفية، وقوته الشخصية، فهناك  تأثري بالغ عىل نظرته إىل نفسه وثقته

رابطة ال يعكن أن ننكرها بني الكلامت التي نستععلها م  األوالد وبني املواقف 

يه، وقد حتطعه ثها تلك الكلامت يف حياهتم، فالكلعة قد تدععه وتقو  دم والنواتج التي حُت 

 .هقد ترفعه، وقد تضعُ  ،طهثب  قد تشتجعه، وقد ت ،ره بالعارشعم قد تربيه، وقد تُ  ،وجترحه

فال يوجد أب عىل اإلطالق يستيقظ الصباح، ثم يفكر كيف يتآمر عىل أوالده: 

، وأجعله يشعر بالتبعية يل اكيف أستطي  أن أحطم نفسية ابني، وأطيح بثقته أرًض 

ال يعكن أن يقصد ذلك أب أو يسعى له  ده القدرة عىل ضبط نفسه.، وأفقم واالعتامد عيلَّ 

وبدون قصد; ألهنم ال يفهعون االنطباع الكيل  ا، وإنام يفعله بعض اْلباء غالبً امسبقً 

 الذي تطبعه كلامهتم يف أبنائهم.

 :املثال األول عىل معاملة الطفل بام يؤثر عىل سلوكه سلبيًا

 .«إذا مل تتوقف عن هذا الضتجيج سوف أميض وأتركك هنا»

ما يافه، وأسوأ يشء يؤثر عىل  ُف وَ والطفل الصغري أْخ  .اهذه كلعة عابرة جدً 

هتديد وغري آمن، وإحساس الطفل باألمان ليس حمل نقاش،  اك وحيدً رتَ نفسيته: أن يُ 

الطفل بالعزف عىل وتر: سوف أتركك وأذهب، يعتب وسيلة للتالعب هبذا الطفل، 

نية حسنة، لكن الوسيلة التي وصلنا نحن إىل السلوك الذي نريده هبذه الطريقة عه ودفْ 

 ليها تدل عىل أن هذا األب يف غاية اجلهل واألذية البنه.إ
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 ما البديل? 

يا فالن إذا أرصرت عىل هذا السلوك »م سلوكه، ال تقل له: نحن نريد أن يقو  

إذا أرصرت فسوف نعود إىل البيت، لكن إذا اخرتت أن »، ولكن قل له: «فسأتركك

ء، وأنت الذي تقررتتكلم بصورة سليعة وطبيعية سنبقى هنا، ونكعل الرش  ! «ا

 هذا هو املسلك الصحيح.

ره بعدم األمان، لكن عم ْش والفرق بينهام: أن الطريقة األوىل تدمره; ألهنا تُ 

يا فالن! إذا أرصرت عىل هذا الترصف سنرج  »السلوك الصحيح هو أن تناديه باسعه: 

ء احلاج  .«ياتإىل البيت كلنا، ولكن إن تراجعت عن هذا فلن نرج ، وسنكعل رشا

عبة سوف ينصاع واللُ  ةالتوكيفبهذه الطريقة أنت تقوده إىل االختيار، وألنه يريد الش

 لكالمك.

 :املثال الثاين عىل معاملة الطفل بام يؤثر عىل سلوكه سلبيًا

 اأنت املفروض ختتجل من نفسك، وأًْض »الولد أخطأ وأتى ليعرتف، تقول له: 

 .«أتيت لتخبين

ختلق فيه الشعور بالذنب; ألنك تظن أنه مل يشعر فهذه النوعية من الكالم 

صحيح هذا املسلك قد ينفذ لنا الغاية  بالذنب وسيختجل ويتوقف عن هذا السلوك.

التي نريدها، وهي إشعاره بالذنب حتى ال يكرر هذا السلوك، ولكن الذي يدف  الثعن 

املفروض »: هو أنه ترتسخ فيه اعتقادات جوهرية تزرع يف نفسه عن طريق هذه الكلعة

فأنت تزرع فيه أن يقول: أنا خمطئ، وغري كفؤ، وعاجز، وال أقدر . «ختتجل من نفسك!

 .أن أقوم بأي يشء بنتجاح

هيرب من أن  ، ودائاًم «ال أقدر أن أععل»ى هبذه الطريقة يقول لك: ن تربَّ وكل مَ 

بأنه غري  لد عىل أن يعامَ بالفشل; ألنه تعوَّ  ايتحعل املسئولية، وحيكم عىل نفسه مسبقً 

ره بالذنب; فإذا شعم ; ألننا عاملناه بالسلوك الذي يُ اكفؤ، وأنه ال يستطي  أن يفعل شيئً 

من اخلتجل، فإذا حصل له مزيد من اخلتجل  اشعر باخلتجل فسوف جيلب له ذلك مزيدً 

 فععناه أنه فاشل أكثر، ويعتجز عن أداء املهام، فيظل يف دائرة مضطربة ال تتوقف.
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 :معاملة الطفل بام يؤثر عىل سلوكه سلبيًا املثال الثالث عىل

ِمكن أن تقوهلا األم اجلاهلة أمام الصديقات أو القريبات يف  اكلعة عادية جدً 

هذا الولد حاولت جهدي أن ال يأيت ولكن قدر اهلل له أن »املتجالس النسائية املعروفة: 

عة عىل نفسية هي تتلكم هبذا يف جملس دردشة، وال تدري مدى خطر هذه الكل ،«يولد!

طفلها; فهو يظن أنه زيادة غري مرغوبة، وأن أمه حاولت بكل وسيلة أن تتخلص من 

 إنتجابه، ولكن فشلت كل املحاوالت يف التخلص منه.

: أنت بالذات كنا غري راغبني األم ال تعلم أهنا تزرع فيه مفاهيم خطرية، مثاًل 

لو »ا تقول هلذا الولد: فيك عىل اإلطالق، ما كنا نريدك بصورة أو بأخرى، وكأهن

غتفر يف الععلية ! هذه اجلعل ال يعكن أن تُ «كتُ ملا أنتجبْ  من أمري ما استدبرُت  استقبلُت 

الرتبوية، حتى لو كان الطفل ما ععل أي يشء، أو رف  صوته، أو تكلم بطريقة غري 

النسبة ب اغري مناسبة بالكلية; ألن من املهم جدً هذه صحيحة; فإن ردود األفعال األبوية 

، معنى هذا: أن جميئه كان «عنك بداًل  اكنا نريد بنتً »للطفل أن نتقبله كام هو، ال تقل له: 

 ضد رغبتكم، وأنكم كارهون لوجوده.

وهذا الترصف يف غاية اخلطورة عىل نفسية الطفل، والبد من الرضا بقضاء اهلل، 

 ، وال يفى ما بني االثنني من البعد.والرضا باختيار اهلل 

إننا سوف »ارة أخرى من ضعن هذه العبارات: أن ختاطب األم الولد: عب

أي: إن أباه سوف يطلق أمه بسببه، ويف الواق  أن  ،«ننفصل وأنت السبب يف ذلك!

الطفل لن يكون هو السبب، وال يعكن أن نتوق  أن الطفل يتحعل مثل هذه الكلعة، 

 ذلك! أنه السبب فإنه قد يشك يف اوحتى لو نفينا عنه متامً 

 :املثال الراب  عىل معاملة الطفل بام يؤثر عىل سلوكه سلبيًا

َ »املقارنة بني األطفال: 
ال  يا ابني أخوك جيد، وأنت ال تريد أن تكون مثله، ملم

فععلية: )ملاذا ال تكون مثل أخيك? ملاذا ال تكوين  ،«تععل مثل أخوك، أو مثل أختك?

لدان مقارنة لفظية بني األشقاء ، فحامثل أختك?( هذه املقارنة خطرية جدً  ينام يعقد الوا

ل عليه، فاملفضل عليه ال ل ومفضَّ معنى ذلك أن هناك أفعال تفضيل، وأنه يوجد مفضَّ 
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 شك أنه سيبدو أنه ناقص، وأنه دون أخيه! 

رسلها إليه مضعوهنا: نفهذه كلامت نقوهلا لكنها رسالة ترتسخ يف أعامقه، رسالة 

أخوك أدق  م.أخوك ذكي وأنت غبي.متدح الثاين بأنه منظَّ وذلك إن كنت  أنت مهعل.

منك أو غري ذلك من الصفات، فهذه الرسائل تستقر داخل نفسه كعقيدة أساسية، 

 وتساهم يف إنشاء سلوك غري مرغوب به يف املستقبل.

أنت ما لك شكلك »: وبعض الناس اجلهلة يعقدون مقارنة بني األخوة مواجهةً 

وأنا أعتذر من النساء اجلاهالت; ألن  ،«يست أمكم واحدة?هكذا وأختك هكذا، أل

هذه الكلعة ستسععها الطفلة أو سيسععها الولد عرشات املرات ما دام اجلاهالت 

 كثريات، واألطفال سوف يشعرون بعدها بالضعف والنقص.

 نق  يف هذه املقارنات، خاصة وأن : ينبغي أن يكون عندنا وعي، وأالافإذً 

 هذا الكالم سوف يزيد روح التنافسينهم تنافس، فال شك أن األطفال يكون ب

لدين، فاملقارنة تدمر العالقة  واخلصام بني األشقاء، وسيزيد نسبة التشاحن بالنسبة للوا

بني األشقاء عن طريق تغذية مشاعر االنتقام بني هؤالء األوالد، وهذه فيام بعد قد تولد 

 قطيعة الرحم وغري ذلك من هذه األشياء.

 : ما البديل? اذً إ

بل كل واحد بشخصيته، واهلل تعاىل يعيزه بعيزة غري موجودة يف البديل أن تقْ 

الثاين، فأنت تسلط الضوء عىل امليزة التي أعطاه اهلل إياها: فالن صوته مجيل يف القرآن، 

وهكذا، فرتكز عىل الصفة اإلجيابية يف هذا االبن  فالن خطه حسن، فالن شكله كذا.

يته كام هي، فإن كل شخص له مواض  قوة خاصة به، وله إمكانات وتقبل شخص

واحتياجات، فالبد أن نساعد األبناء عىل أن يشاهدوا مجال تلك الصفات التي ميزهم 

 ة بدون عقد مقارنات بينهم.دَ هبا، عن طريق الرتكيز عىل كل واحدة عىل حم  اهلل 
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 :كه سلبيًااملثال اخلامس عىل معاملة الطفل بام يؤثر عىل سلو

األهل سيذهبون يف نزهة، والولد يلبس حذاءه ويتعارك هو والرباط، ويقعد يف 

تعال أنا »، فيقول له أحد األبوين: (1) لونستعتجم وهم مُ  ا كبريً  ااألرض، ويأخذ وقتً 

هذه عبارات نقوهلا دون أن نشعر بأهنا تزرع العتجز يف نفسية  .«سأربطها لك هذه املرة

 .هلَ عْ فم  ذلك يف يشء يستطي  الطفُل  األوالد، فال حتاول

تعاىل فيها يف هذا الطفل حماولة أن يستقل رتة من الفرتات يزرع اهلل ستأيت ف

بععله، وذلك يبدأ يف أواخر السنة الثانية، فهو حياول أن ينعو، والبد أن يتعرن ويطئ، 

ول له: يريد أن يأكل بامللعقة بنفسه، أو يرشب من الكوب بنفسه، وأنت تق فعثاًل 

  .«ستتسخ ثيابك، أو سيق  الكوب عىل األرض»

وهذا إحباط له; ألن الفطرة تكلفه أن يتعرن عىل االعتامد عىل نفسه يف أداء 

رز أو بعض الوظائف، فيتحعل اخلسارة بأن تتقذر ثيابه، أو يق  عىل األرض بعض األ

ملهام أن تجز هذه االعصري; ألن هذا له فائدة كبرية ستحصل بأن ينعو، والبد له لكي ين

ي فيه تنع  ينبغي أن باملساعدة، ثم بعد ذلك يستقل هبا، ف يف البداية يتعرن عليها بنفسه

ره بالعتجز، واتركه ما دام حيرص عىل هذه االستقاللية، شعم هذه النزعة االستقاللية وال تُ 

ز وغري قادر عىل أنه عاج يف ختاذله، ويف أن ينظر إىل نفسه دائاًم  اوال تعطه ما يكون سببً 

 وضعيف.

فإذا قلت: بأنك سوف تععل له الوظيفة التي من املفروض أن يععلها هو مثل 

لبس احلذاء مرة أو مرتني، فقد اتبعت نعوذج التعتجيز، ولو ساعدته مرة ثالثة فقد 

أوجبت هذه الكوابيس اجلديدة; ألنه سيتعود االعتامد عليك يف هذا املوضوع إىل ما 

 شاء اهلل تعاىل.

                                                           

ل; أرسع( 1) خُص: عتجم َء قبل أوانهاستعتجل الشَّ  .، فعل اليشَّ

ع استعتجل فالًنا: له; طلب حدوثه برسعة. أعتجله; حثَّه عىل اإلرسا   .استعتجل األمَر: عتجم
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هذه العبارات اخلطرية: أنه عندما يتناقش م  أمه أو أبيه، قد يسأل عن  من

ال ببساطة لكنها رسالة قَ ! فهذه ألفاظ تُ «ألن هذا ما قلته لك»السبب فيكون الرد: 

للطفل، مضعوهنا: أنا كبري وأنت صغري، أنا ذكي وأنت بليد، أنا قوي وأنت عاجز، 

عً  ئ عند الطفل استياءً نشم وهذا يُ وظيفتي أن آمرك ووظيفتك أن تطي  وتنفذ،   اورصا

 .اداخليً 

 ه بطريقة فيها نوع احرتام لشخصيته; فإن الرسول لْ عامم  (1)عن هذا  وبداًل 

وبتجواره طفل صغري، فرشب وكان الطفل عىل يعينه، وكان يف املتجلس  املا كان جالًس 

حق هذا الطفل وعامله  ، فاحرتم الرسول  أشياخ كبار من أصحابه

 ر كرامته.دَ ه عىل أن هيان، وأن هُت دْ ال تعو  ف، (2)رتامباح

، والكلامت التي ننتقيها يف التعامل اخالصة الكالم: أن اللغة هلا تأثري كبري جدً 

طول »: موضوع ثقته بنفسه ال تقل له: م  االبن البد أن تكون بناءة ال هدامة، مثاًل 

ا كله حتطيم، وليست هذه ألن هذ .«ولن تتغري أنت ال فائدة منك. ععرك خائف.

 ده ثقته بنفسه، ويزرع فيه الفشل والعتجز واهلوان.فقم وظيفة األب; ألن هذا يدمر ابنه ويُ 

                                                           

 ، كالمها صحيح.من بداًل  ،عن بداًل ( 1)

  :َقاَل  َعْن َسْهلم ْبنم َسْعد  ( 2)
م
َى َرُسوُل اَّللَّ

ينمهم ُغاَلٌم، ُهَو أَ  ُأتم َب َوَعْن َيعم ، بمَقَدح  َفرَشم ْحَدُث اْلَقْومم

هم  يبم » :َفَقاَل «. ?َأْن ُأْعطمَى األَْشيَاخَ  َأتَأَْذُن يلم  ،َيا ُغاَلمُ »: َقاَل  ،َواألَْشَياُخ َعْن َيَسارم نَْك َأَحًدا يَما ُكنُْت ألُوثمَر بمنَصم  ،مم

 
م
اُه. «. َيا َرُسوَل اَّللَّ يُّ َفَأْعَطاُه إميَّ  َوُمْسلمٌم(.  )َرَواُه اْلُبَخارم
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 :بعض األخطاء الشائعة في التعامل مع األطفال

  اإلرضاع: -1

األم التي تتعامل بآلية وميكانيكية م  ععلية اإلرضاع، فال تضم الطفل إليها 

قد فطر األم عىل أن تعطي وجبة احلب واحلنان  وكذا، واهلل  وال تربت عليه وال كذا

 م  وجبة الطعام للطفل.

  الكذب عىل الطفل: -2

، فالولد يقول «قل له: أيب غري موجود»ملا يطرق الباب طارق فيقول له األب: 

! فهذا أنعوذج للتحطيم، حتى حال استعامل «أيب يقول لك: هو غري موجود»له: 

الولد; ألنه لن ينتبه أن هذا تعريض، فال تدف  الثعن بأن يتعلم ابنك  التعريض قد يدمر

فهذه ععلية تدريب، أنت تقدم له النعوذج وسوف حيتذي بك، وأنت أول . الكذب

 واحد سيكذب عليه إذا أنت علعته هذا الكذب.

 مَّ ن ثَ ! فعم ا ، وتصفه بأنه حلو، فيتجده مرً «ارشب الدواء»: األم تقول له: مثاًل 

 الثقة يف أمه، ولن يصدقها بعد ذلك. سيفقد

سة تقول لألوالد:  ، ثم يأيت هذا «ذاكروا، عندكم امتحان يف يوم كذا»ُمدر 

وهي ال تدرك  .«أنا كنت أضحك عليكم، وكنت أريد أن تذاكروا فقط»اليوم، فتقول: 

 .اأن هذا أنعوذج مدمر لسلوكهم، والكذب يشء ينبغي أن يكون أمامه حاجز قوي جدً 

 :التهديد بالطرد أو البغض له -3

ينبغي احلذر منه يف التعامل م  األطفال، يقول: لو ععلت كذا لن  اأمر مهم جدً 

وهذا أخطر ما يكون، ألن موضوع احلب ِما ينبغي أن يكون فيه تأمني; ألن  أحبك.

الطفل يصبح عنده شعور باألمان عندما يشعر أن أباه وأمه حيبانه ال ليشء إال ألنه 

 للتهديد. ا، فالبد من تأمني الشعور باحلب، وال تستععل احلب أبدً ابنهام

-عىل موضوع احلب، فإذا وجدك غضبان  الذلك نتجد أن الطفل ياف جدً 

ألنه ينزعج عندما يرى غضبك  ،«هل حتبني?»يقول لك:  -حتى ولو من أمر آخر
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حساس وياف ويشفق أن يؤثر ذلك عىل حبك له; ألن احلب كاألمان بالضبط، واإل

 باألمان يشء أسايس يف األرسة.

د الولد من البيت، أو هتديده بالطرد من البيت، طفل صغري يبلغ ومن ذلك طرْ 

د من البيت، فيلتقطه يف الشارع أصحاب املخدرات، طرَ من الععر سنوات معدودات يُ 

وال  فهذا أمر يف غاية اخلطورة، والطرد غري وارد عىل اإلطالق، .أو يتعرض حلادثة مثاًل 

 .اينبغي أن يذكر أبدً 

الحظ العلامء أن بعض األطفال يعيشون يف قلق دائم، نتيتجة إحساسهم أن وقد 

والدهيم ال حيبوهنم إال إذا كانوا متفوقني يف دراستهم ومطيعني ومهذبني، فصار الطفل 

حيرص عىل املثابرة يف املدرسة، وعىل تنفيذ أوامر والديه، خشية أن يفقد حبهام، ومها 

 النسبة له كل يشء، وكيف له أن يعيش دون حبهام? ب

ديب لألطفال، فال الوض  الصحيح املتوازن هو: أن نفصل بني احلب وبني التأ

، بل وا بتهديدهم بأننا لن نحبهم بعد اْلن، أو بسحب حبنا هلم فعاًل ؤنعاقبهم إن أخط

، ونُ  لنا نحبهم، وإن كنا نهم يف الوقت نفسه إىل أننا ما زئم عْ طَ نعاقبهم إن هم أخطئوا

سنحبهم أكثر لو كانوا مستقيعني مهذبني، وأننا ال نكرههم اْلن إنام نحن غري راضني 

 عام فعلوا.

ر األطفال أن التأديب هو مظهر من مظاهر االهتامم هبم، وليس شعم فالبد أن نُ 

ر مهم أم افهذا أًْض  آمالنا، وتسببوا لنا يف اإلحباط.للكراهية، أو ألهنم خيبوا  ا مظهرً 

أنا لن أحبك »، وهو عدم استعامل سالح احلب لتهديد األطفال، يعني: ال تقل له: اجدً 

 .«أنا أحبك لكن ال أحب هذا الترصف»، لكن قل: «إذا ععلت كذا

 :التخويف بالغيالن والوحوش -4

من هذه املظاهر والسلوكيات التي نععلها وال نلتفت إىل أهنا تصن  املشاكل: 

فقامت ترصخ وتصعد فوق  ارأت رصصورً  الرعب: فاألم مثاًل موضوع اخلوف أو 

ه! هذا نعوذج ععيل، والطفل إنام يتعلم الرسير أو فوق الكرايس وجتع  الناس; ألهنا رأتْ 

 منها اخلوف ِما ختاف هي منه.
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: اأول ما يقرتب من النار ننادي عليه برسعة: انتبه سوف حترقك، فإذً  مثاًل 

لكن أن يرى احلرشة ويرى أمه تفزع منها هذا الفزع، فهذه يتعلم أن ياف من النار، 

فعوضوع اخلوف من احلرشات هبذه الطريقة الفظيعة  - واهلل املستعان -ة ضي  رَ حالة مَ 

إىل الطفل، ويقلد نفس هذا املسلك، فاملفروض أن هذه األم حتتاج إىل  استنتقل تلقائيً 

 عالج.

م، سوف أتركك يف ويف من الظالغ فيه: الظالم، أو التخومن اخلوف املبالَ 

الغرفة، سأحبسك يف الغرفة املظلعة التي فيها الفئران، والتي فيها كذا، أو الغول، أو أن 

فه وينام، أو هتدده بالوحوش أو األم حتكي للطفل قبل النوم قصة مرعبة لكي ختو  

 .اجدً خطري الغول، فهذا أمر 

 :الفطام الرضاعي والفطام النفيس -5

مشكلة شائعة، وعندما تبدأ تدرس حالة نفسية لرجل كبري تقول له:  هذه اأًْض 

كيف تم الفطام? ألن موضوع الفطام الشائ  اْلن يف جمتععنا لألسف الشديد جيري 

الفطام باختصار شديد ال يبدأ بعد سنة أو سنتني، لكن يبدأ منذ الشهور  بطريقة مؤملة.

بطريقة متدرجة، فتبدأ األم تعطيه بتجانب األوىل من اإلرضاع، بععنى أنه البد أن يكون 

الرضاع الطبيعي وجبات معينة معروفة بطريقة معينة تدرجيية، بحيث إنه وقت الفطام 

يكون قد قل عدد مرات الرضاع، ويف نفس الوقت يستغني عن الرضاع الطبيعي، وال 

 .تشكل له مشكلة حياته

ة نفسية حادة بالنسبة لكن املصيبة كلها يف الفطام املفاجئ، وهذه تسبب أزم

للطفل، وتعتب إساءة بالغة للطفل، واألشد إساءة من ذلك: الطريقة الوحشية التي 

يستععلها البعض حينام يضعون نبات الصبار البالغ املرارة يف املوض  الذي يرض  منه، 

لكي يصطدم الصبي صدمة نفسية قاسية متنعه من أن يرض  ألنه سيكره هذا الفعل، 

بدائي ومتخلف ويف غاية األذية للطفل، يسبب له صدمة شديدة، والطفل  وهذا ترصف

 ينفعل هبذه األشياء.
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من املشاكل، فاألب  االفطام النفيس من املفروض أن حيصل للكبار; وهذه أًْض 

قد واألم البد أن حيذرا من النظرة الدائعة إىل الطفل عىل أنه صغري، وهذه نظرة خطرية 

يف االبتدائي أو  من غري أن نلتفت إىل رضرها; فعن رأى طفاًل نستخدمها يف املتجتع  

قبل االبتدائي تظل تلك الصورة مرتسعة يف ذهنه فال يريد أن يعرتف بأنه اْلن قد صار 

يصطحب هذه الصورة وال يريد أن يلغيها من خميلته، فالبد من احلذر من  ، ودائاًم رجاًل 

هو شاب قوي ياف ، فال ينبغي أن تعامله  ثم ها اهذا الطفل، كان رضيعً هذا الترصف; ف

لدين، وبالتايل  عىل أنه طفل، وهذه مشكلة توجد يف كثري من التعامالت اخلاصة بني الوا

 ; ألهنم ال يساعدونه عىل النعو الطبيعي حيث الشعور باملسئولية واالستقالل.يؤذونه

ْلخرين، : أنه ال حيصل له االستقالل الوجداين عن ااهمعنفالفطام النفيس 

ه عواطفه، أو يأخذ قراراته، أو ويشعر أنه أسري إلرادة األبوين، فال يستطي  أن يوج  

م  األم، حيث حتدث ععلية اندماج  ايستقل عن اْلخرين، وهذه قد تكون أكثر ظهورً 

 وجداين وعاطفي يؤثر عىل األوالد.

سنة لافععلية التعلق الشديد باألوالد خاصة من جهة األمهات، وكأهنم يف 

وىل يف املدرسة، فتذهب معهم إىل جلنة الثانوية العامة، وتتاب  اخلطوات معهم، األ

 وتصحبهم من البيت إىل باب املدرسة، وتقف أمام باب املدرسة تبكي وكأن ابنها ما

 ال يعكنه أن يذهب بنفسه إىل االمتحان ويصعد يف اللتجنة. زال طفاًل 

ئ ويدرس يف اجلامعة وال  دة? أصبح رجاًل ما هذه الطفولة? ما هذه احلامية الزا

هذا سيؤثر عىل نفسية  زالت متيش معه لكي توصله إىل اللتجنة، ثم تقف حتى ينتهي.

يريد أن يعب الشارع فيأخذ بيده لكي يعبه،  أو مثاًل  الشاب الذي دخل االمتحان.

بية، وهذا ِما هذه محاية زائدة، وهذا خطأ يف الرت ويكون ابنه قد بلغ عرشين سنة أو أكثر.

 يعكس عدم الثقة به، ويعدد فرتة الطفولة بالنسبة هلذا الشاب.

فاألم تظل عالقتها باالبن أو البنت وكأنه يرض ، هذا معنى الفطام النفيس، ال 

تريد أن تنفطم عنه وتعرتف بأنه قد أصبح له كيان مستقل، وهذه تأخذ تفاصيل كثرية، 

دها ععلية الفطام النفيس، وتسبب له مشاكل بالذات بعد ما يتزوج االبن وحتصل بع
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: التدخل يف تفاصيل احلياة، وطلب تقرير مفصل عن كل ترصفات هذا كثرية، مثاًل 

، فالتدخل يف أخص اخلصوصيات، انفسيً  االرضي  الذي مل يفطم حتى اْلن فطامً 

نذ وحتى اْلن م اوالتقارير مستعرة عن كل ترصفاته، وال يزال الترصف هو نفسه جاريً 

 .ارضيعً  كان طفاًل 

صورة أخرى من مظاهر انعدام الفطام النفيس: اإلغداق عىل االبن باألموال 

 من مظاهر التعلق املر،ي. االطائلة يف سبيل أن يرضيه، فهذا أًْض 

لدين: أن هذا احلب الشديد لو  ومن مظاهر عدم التعت  بالفطام النفيس عند الوا

 قباها.انقلب لكراهية يأيت بأمور ال حتعد ع

عدم الفطام النفيس بالنسبة للوالدين أو بالنسبة للولد نفسه جيعله يعيش 

 اال يقدر أن يتحعل مسئولية نفسه، وهذا غالبً  بشخصية اعتامدية عىل اْلخرين، ودائاًم 

ينتج عنه الفشل يف الزواج; ألنه مل يصعد إىل مستوى الفطام النفيس، فهو ال يشعر أنه 

مشاكل أخرى يف العالقة الزوجية  ارج منه، ويولد أًْض انفصل عن البيت الذي خ

 حتصل نتيتجة عدم الفطام النفيس.

ومن املظاهر: التوقف عن اختاذ أي قرار النعدامية االستقالل الذهني أو 

 الوجداين، البد أن تكون نتيتجة هذه الرتبية اخلاطئة هكذا.

د االعتامد عليهم، وأال تعوَّ  عليه أن ينخدع بالكبار; ألنه دائاًم  ا: سهل جدً اأًْض 

ق بسهولة من قبل النصابني واملحتالني رَس التايل ِمكن أن يُ بيأخذ القرارات بدوهنم; ف

 وغريهم.

لدان الفطام رم خالصة الكالم: أنه حتى حُي  النفيس البد أن يقفا عىل الفروق ز الوا

التعلق كلام مراحل الععر املختلفة، وكل مرحلة هلا خصائصها، فينبغي أن يف هذا بني 

هام فإذا انفطعوا هم عن هذا الولد، فالبد يْ تقدم االبن يف النعو، ويبدأ األب واألم بنفَس 

يستطي  أن يأخذ  أن احلب احلقيقي للولد هو أن يصن  منه رجاًل  اأن يفهم هو أًْض 

 قراراته ويتعت  بحرية االختيار.



 451 أخطاء يف تربية األبناء

 :والدانالحذرها ينبغي أن يالطفل نوم في أخطاء 

ما دتوترات عصبية وخاصة عن بسببهإن تأخر النوم بالنسبة للطفل حيدث  :أواًل 

إىل عدم الرتكيز يف الفصل أو  ِما قد يؤدي، يستيقظ للعدرسة ومل يأخذ كفايته من النوم

  .النوم فيه

فالطفل ، ثابتة ال تتغري مهام تكن األسباب إن بعض األرس حتدد مواعيد :اثانيً 

وهذا خطأ ، عليه أن يلتزم به مهام تكن الظروف ولذلك جيب، حدد له موعد الثامنة ليال

 عىل النوم فإن ذلك اضطهاد له وعدم أجبم  ثم َلعمبألن الطفل لو كان يستعت  بال

عن طريق ِما ينعكس ذلك عىل نومه  ا وكذلك فإن الطفل ينام متوترً  ،احرتام لشخصيته

ه من و ،عدم االرتياح يف النوم   .ةاألحالم املزعتجما قد يرا

، عبةبعض اْلباء يوقظ ابنه من النوم لكي يلعب معه أو ألنه اشرتى له لُ  :اثالثً 

فإن هذا ،  طول اليوم وليس عنده إال هذه الفرصةيكون األب مشغواًل  وخاصة عندما

  .عىل ابنك النوم اهلادئ ومن الصعب أن ينام مرة أخرى بارتياح ألنك قطعت، خطأ

ب التخويف وبث الرعب يف نفس الطفل لكي اْلباء ينتهج أسلو بعض :ارابعً 

  .فيه اْلباء وهذا أكب خطأ يق ، ينام

وبالتايل  بعض األمهات قد تقص عىل ابنها حكايات قد تكون خميفة :اخامًس 

 تنعكس آثارها السلبية عىل الطفل يف نومه عىل شكل أحالم مزعتجة ِما يؤثر عىل

  .استقرار الطفل يف النوم

ب ابنها  بعض األرَس  :اسادًس  من عصري أو ماء أو  ب السوائلرُشْ يف قد ُترغ 

الذي تشتكي  يؤدي إىل التبول الالإراديقد وذلك ، غريمها وخاصة قبل النوم مبارشة

  .منه معظم األرس

للنوم والظالم الدامس يزرع  ق الغرفة عىل الطفل عند الذهابغلْ  :اسابعً 

  .واالضطراب يف النوم ستقراراخلوف يف نفس الطفل من الظالم كام يسبب عدم اال
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حيث إن بعض األرس تسعح ، ر النوم بعفردهغَ عدم تعويد الطفل منذ الصم  :اثامنً 

ألنه يف هذه ; كبري للطفل أن ينام م  الوالدين أو األم حتى سن السادسة وهذا خطأ

  .منذ الصغروحده الطفل النوم  ديوتعح بنَص يُ لذلك  .كاليا غري مستقراحلالة ينشأ ات  

 من املشكالت التي يعانيها األطفال سواء يف التبول ا نتجد أن كثريً  :خريا أو

خ أثناء النوم أو النوم يف املدرسة أو عدم  الالإرادي أو اخلوف من الظالم أو الرصا

 كلها بسبب االضطراب يف النوم وعدم، االستيعاب أو عدم الذهاب إىل املدرسة

 االستقرار.
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 : أدب االستئذانبنائهم أم من أخطاء اآلباء عدم تعلي

مستهينني بام ، االستئذان قبل الدخولأدب  الكثريون يف حياهتم املنزلية غفلي

ني أن الصغار قبل ظان  ، وانحرافات سلوكية، ينشأ عن التفريط فيه من صدمات نفسية

يف حني يقرر علامء الرتبية وعلامء النفس أن وقوع عني ، البلوغ ال يتنبهون هلذه األمور

قد يرتتب عليه ، ك األحواللأو اطالعه عىل ت، لطفل عىل يشء من هذه العوراتا

 ُد عقباه.واضطراب سلوكي ال حُتعَ ، معاناة نفسية

ث فطرهتا  وهذا يلفتنا إىل رضورة حفظ تلك األعني البيئة من كل ما ُيلو 

داخل البيت  سواء يف ذلك، وهيدد استقامتها اخلُُلقية، وجيني عىل صحتها النفسية، النقية

حيث حيصل تساهل ; ت والتسيب الذي قد تتسم به بعض البيوتفالتفل  ; أو خارجه

بحتجة أهنم "ال يفهعون" كل ، يف كشف العورات أمام الصغار، بل إفراط مشني، قبيح

َكَم الترشيعية السامية التي ترمي إىل محاية هؤالء األطفال من التنبيه ، ذلك ِما يناقض احلم

ئ وكم من حادثة مشينة كانت ، وانحراف السلوك، ز وتعكري صفو الفطرةاملبكر للغرا

 نتيتجة االنحراف عن هذا األدب اإلسالمي السامي.، وليدة التقليد واملحاكاة
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 مشكالت وحلول

 

 عالج؟إلى حتاج تمتى نعتبر سلوك الطفل مشكلة 

لد قد أن ويعتقدان  امن لطلب استشاره نفسية عاجلة لسلوك طفلهايلجأ الوا

 ته،عىل سالم هامو لشدة حرصأبطبيعة نمو الطفل  امما جلهلهإ غري طبيعي طفلالسلوك 

كان املولود األول. وقد  اذإخاصة  ،واالضطرابات النفسية مراضا عليه من األوخوف  

أن لذا من املهم جدا  ،ا للمرحلة التي يمر هباوطبيعيا تبع   االطفل عادي  سلوك يكون 

 ا. ي  رض  و م  أا طبيعي   هسلوك ابن املريب متى يكونيعرف 

 :التايل عندما تالحظ ايعد سلوك الطفل مشكلة تستدعي عالج  

كثر أطبيعي  نه غريأتعتقد  ك الذين يتكرر هذا السلوأتكرار املشكلة: البد  -1

مشكلة عند  يدل عىل وجود ثالث ال وأو مرتني ة  أفظهور سلوك شاذ مر ة،من مر

 وأالطفل  و بجهد منأا ا خيتفي تلقائي  د يكون عارض  السلوك ق اهذ ألن ملاذا؟ ،الطفل

 .والديه

كون عاقة هذا السلوك لنمو الطفل اجلسمي والنفيس واالجتامعي: عندما يإ -2

سلوكه ومشاعره عن  ىل اختالفإويؤدي  ،ا عىل سري نمو الطفلهذا السلوك مؤثر  

 ه. ن  ن هم يف س  سلوك ومشاعر م  

  د  ىل ال  إاملشكلة ؤدي ن تأ -3
ن كفاءة الطفل يف التحصيل الدرايس ويف م 

 التعليم.  اكتساب اخلربات وتعوقه هذه املشكلة عن

بالياة مع نفسه  قة الطفل عن االستمتاععاإسبب هذه املشكلة يف تعندما ت -4

عالقات جيدة مع  وضعف قدرته عىل تكوين آبةوتؤدي لشعوره بالك، خرينومع اآل

 .ه ومدرسيهئصدقاأخوته وإوالديه و
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 : ةالطفول مشكالت عالج هميةأ

ن هلا أ وبام نسان مستقبال  اإل ساس لبناء شخصيةاألكحجر  الطفولة ألمهية ا نظر  

 درك علامء الصحة النفسيةأفقد  يف مرحلة املراهقة والرشد اإلنسانيف توافق  ا كبري   ادور  

إىل تستفحل وتؤدي أن قبل  ةالطفل وعالجها يف سن مبكر مشكالت راسةد مهيةأ

 .نحرافات نفسية وضعف يف الصحة النفسية يف مراحل العمر التاليةا

ن توافق أالباحثني يف الشخصية وعلم نفس النمو  اتوقد تبني من دراس

فمعظم املراهقني  ةالطفول كبري بتوافقه يف ىل حد  إاملراهقة والرشد مرتبط  نسان يفاإل

فق  أاملتوافقني مع  والراشدين  ا كانوا سعداء يف طفولتهم قلييلا حسن  نفسهم وجمتمعهم توا

 سيئي التوافق، تعساء يف املشاكل يف صغرهم، بينام كان معظم املراهقني والراشدين

 .كثريي املشاكل يف صغرهمطفولتهم، 

 "نفس الشواذعلم "و "املريض علم النفس"ن نتائج الدراسات يف جماالت أكام 

والعقلية واالنحرافات  يف نشأة االضطرابات النفسية ةالطفول مشكالت وضحت دورأ

 والرشد. يف مراحل املراهقة  السلوكية

  واملعلامتنيولياء األمور واملربني واملربيات واملعلمعامة ألنصائح وها هنا 

 ةالنفسية السويوا النشأة ؤلكي يتمتع أطفالنا وأبنائنا بالصحة النفسية السليمة ولكي ينش

 ويكونوا متوافقني شخصيا واجتامعيا: 

 إلجياد البيئة املناسبة صالةبالعائالت ال توطيد العالقات. 

 مناسبة معرفة أصدقاء األوالد بطريقة. 

  لدين  تعاملهم مع األوالد.طريقة لتوحيد الوا

 الصالة. تكوين وتعزيز العادات 

 تدريبهم عىل العمل النافع. 

 غرس األخالق الميدة يف نفوسهم. 

 عدم إمهال األخطاء دون معاجلة. 

 األوالد زرع القناعة يف نفوس. 
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 عطيات بني األوالدرضورة العدالة يف املعاملة واأل. 

 والدعاء  الشكوى من تربية األوالد واالستعانة باهلل  الصرب وعدم

 .هلم بالصالح

 الرتبية. أساليبوتنويع ، الصالة إجياد القدوة 

 انفعاالت الغضب والب هلل  توجيه. 

 توجيه الطفل بالرتغيب أكثر من الرتهيب. 

  .كثرة التحذير يولد اخلوف 

  ولد الوسوسةيتياط ة االحكثراالنتباه إىل أن. 

  العالقة. كثرة التدخل تفسداالنتباه إىل أن 

 عدم إظهار شجار األبوين بني األوالد. 

 ا ) ب  الع  ). البنمعرفة الرتكيبة النفسية ل ه ب  أد   -(، 7 -1ابنك سبع 

ا ) اب  صاح   -( 14-7سبع    (.21-14) ه سبع 

، وبعض املقرتحات لاطفألاملشكالت التي يعاين منها اٌض ألهم وفيام ييل عر  

 .يف حلها - بعد توفيق اهلل  - والنصائح واإلرشادات التي يمكن أن تساهم

 

 



 457 مشكالت وحلول

 مشكلة الكذب عند األطفال:

الكذب عند األطفال هو سلوك غري سوي  ينتج عنه العديد من املشكالت 

ا مكتسب ا من جانب البيئة، االجتامعية لدان إىل ، ويعترب سلوك  كذب الطفل وقد ينظر الوا

ا ، لكن خرباء علم النفس يؤكدون رضره البالغ، عىل أنه أمر بسيط وطارئ وخصوص 

حني يكرب الطفل؛ ذلك ألن الكذب بشكل مستمر جيعل منه وسيلة مقنعة وفعالة 

 .جتلب املنافع وجتنب املتاعب، للطفل

يسطر فيها األب واألم السطور ، د كصفحة بيضاء ناصعة البياضن الطفل يول  إ

لدان ابنهام الكذب، ألوىل يف حياة طفلهاما د الوا كانت نتيجة هذه الرتبية يف ، فإذا عوَّ

داه الصدق، والعكس صحيح، النهاية هي الكذب كانت نتيجة الرتبية نشأة ، إذا عوَّ

طفل صالح ال يكذب؛ وبالتايل هذا يؤكد أن الكذب سمة مكتسبة من البيئة 

ا مور، واألشخاص املحيطني ا أو فطري ا عند الطفلوليس سلوك   .وث 

 هل تعلم؟

  الكذب ليس صفة فطرية بل مكتسبة تتكون لدى الطفل عن طريق

 التعليم والتقليد.

  من أنواع السلوك  (% 70)أشارت إحدى الدراسات إىل أن حوايل

، لدى األطفال الذين يتصفون بالكذب يرجع إىل اخلوف من العقاب

ويرجع نحو من ، ظة واخليالمنها يرجع إىل أحالم اليق (%10)وأن 

 إىل أغراض الغش واخلداع. (20%)

 ل م  وجلؤوا إىل الرضب والعقاب ل  ، كلام زادت قسوة اآلباء واألمهات

الطفل عىل قول الصدق واإلقرار ببعض األخطاء جلأ األطفال إىل 

 الكذب.

 ا؛ وذلك ، الكذب عند ابن أربع أو مخس سنوات ال يشكل شيئ ا مقلق 

 هذه املرحلة ال يستطيع التمييز بني اخليال والواقع. ألن الطفل يف
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 :مستويات الكذب عند األطفال

إن الكذب عند األطفال ينقسم إىل مستويات؛ فهناك الطفل الذي خيفي شيئ ا 

ا من القيقة ، من القيقة؛ بمعنى أن األب عندما يسأل الطفل عن يشء ما خيربه جزء 

ا عىل القيقة؛ كأن خيرب  وهناك نوع، وليست القيقة بأكملها من األطفال يضيف جزء 

زمالءه يف املدرسة أن والده اشرتى له ألعاب ا كثرية ومتنوعة؛ يف حني أن األب مل يشرت  إال 

وهذا نوع من ، كام أن االبن من املمكن أن يتسرت عىل جزء من القيقة، عبتنيعبة أو ل  ل  

املدرسية الشهرية ويوقعها لنفسه؛ كأن يأخذ الشهادة ، أنواع الكذب عند األطفال

كام أن التورية تأيت كنوع من أنواع ، بسبب التحصيل السيئ للدرجات خالل الشهر

 .الكذب عند األطفال

وهو عندما ي غري  الطفل  القيقة  ، يدخل الطفل يف مستوى أعىل للكذبو 

الكذب وهي ، حتى نصل إىل أخطر مرحلة من مراحل الكذب عند األطفال، بالكامل

، والتلفيق واالختالق؛ حيث يتعمد الطفل تأليف واختالق أشياء مل حتدث يف الواقع

 .ولكنها من وحي خياله

ا الكذب التعوييض؛ بمعنى أن الطفل يشعر بنقٍص ما يف حياته ، وهناك أيض 

ض ذلك بالكذب جلذب االنتباه وإراحة ضمريه ، بالنفس وعدم ثقةٍ  وبالتايل يريد أن ي عو 

، وهناك الكذب لالستحواذ؛ بمعنى أن حترم األرسة  الطفل  من متطلباته، هونفسيت

 .فيكذب حتى حيصل عىل ما يريد

ي 
يض  ر أنواع الكذب هو الكذب املر 

ا من أخطر أنواع الكذب، وآخ  ، ويعترب أيض 

ويف هذا النوع يكون ، وال بد لآلباء أن يعرفوا الدوافع التي أدت إىل هذا الكذب املزمن

ا من منظومة سلوكية مضطربة؛ كالفشل الكذب وقلة ، وضعف الثقة بالنفس، جزء 

وبالتايل عندما يبدأ األب بمعاجلة ، واالضطرابات السلوكية، والضعف العقيل، الرتكيز

 .ويف داخلها يقوم بمعاجلة الكذب، طفله يقوم بمعاجلة املنظومة السلوكية بأكملها
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 األسباب الرئيسية لكذب األطفال: 

  والل إعطاء الطفل الثناء واالهتامم لألشياء  :حيصلوا عىل الثناءلكي

 .اجليدة التي يفعلها وحينها يشعر الطفل بإشباع هذه الاجة

 فز و: تفادي العقاب الل وضع عقاب مناسب للكذب وتقديم حوا

 .للصدق واألمانة

 إن كانوا ال يصدقون ، يقلد األطفال اآلباء يف سلوكياهتم: التقليد

للصدق  أن يكون األبوان مثاال  : والل، يل لن يصدق الطفلفبالتا

 .واألمانة وعدم الكذب

 لتفادي العقاب املرتتب عىل الضعف  ا يكذب األطفال كثري  : اخلوف

 .الدرايس وعىل اآلباء معرفة قدرة أبنائهم وتعليمهم الصدق يف ذلك

 والل أن تساعده يف اكتشاف  :لكي حيصل عىل أشياء يمتلكها لنفسه

 .طرق أخرى تساعده عىل الصول عىل ما يريد

 الشعور بعدم أمهية أعامله أمام األعامل الباهرة التي يقوم هبا اآلخرون: 

 .ورفع ثقته بنفسه، والل يكمن يف مناقشة خوفه وضعفه

 والل يمكن يف تقوية هذا الوازع : ضعف الوازع الديني لدى الطفل

 .الديني لديه وتبيني نظرة اإلسالم للكذب

 :الدوافع الرتبوية والنفسية والسلوكية التي جتعل الطفل يكذب

تلك التي تصدر من األهل جتاه الطفل؛ : من ضمن هذه الدوافع السيئة -1

باإلضافة إىل التوبيخ ، كالقسوة والتعجيز واالنغالق الذي متارسه األرسة عىل الطفل

ام ، "إن الولد سوف خيطئ: جال تقولودائام  هناك معادلة ثالثية يف هذا امل، والنقد اهلدَّ

فهي معادلة ثالثية؛ ، وبالتايل سوف يكذب"، ومع أسلوب األرسة القايس سوف خياف

ل به من األب  .فالطفل كذب؛ ألنه خائف من األسلوب القايس الذي سي عام 

الطفل؛ بحيث يتدخل األب يف كل شؤون  يفالسيطرة والتحكم الزائد  -2

أو حتى للخصوصية ، س للحريةيرتك للطفل أي متنفَّ  وال، حياته بطريقة زائدة
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وخاصة أن األطفال يامرسون الكذب إذا أرادوا أن يشبعوا رغباهتم وحيققوا ، الشخصية

ا، أغراضهم لد يف هذا الوقت ختتلف عن رغبات االبن متام  ، مع العلم بأن رغبات الوا

الشكل الذي يتوقعه وبالتايل يعطي الفرصة البنه أن يكذب عليه؛ ألجل أن يظهر ب

 .ولكن األطفال أذكى مما نتصور، وليس بالشكل الذي يتمناه هو، والده

هو ، السبب الرئيس يف دفع الطفل نحو الكذب بأساليبنا الرتبوية اخلاطئة -3 

، اإلمهال؛ وذلك عندما يشعر الطفل بأنه غري موجود يف املنزل؛ فاألب مهتم بعمله

ا بعملها ومن املعروف أن اإلنسان ال يوجد إال من ،  تهتم به أحدوال، واألم مهتمة أيض 

لكن ، ده عىل املستوى النفيسويوج  ، وحيقق له ذاته، خالل إنسان آخر يعطيه قيمته

فيقوم باختالق القصص من وحي خياله؛ ، الكذب ااإلمهال الزائد يعطي للولد مربر  

 .ويلفت أنظار األشخاص املهملني، حتى جيذب االنتباه

تقليد األشخاص الذين يامرسون الكذب عادة : ن أخطر أسباب الكذبوم -4

يف املنزل؛ بمعنى تعويد الطفل عىل الكذب من جهة أفراد األرسة؛ ألن الصدق عملية 

وال يستطيع أن يامرسها إال طفل ذو نمو  عقيل  عاٍل؛ وبالتايل يتعود الطفل ، عقلية مرتفعة

 أن من أخطر األشياء إخالف الوعد مع كام، عىل الكذب من خالل األرسة نفسها

د الطفل هبدية ما ع  ومن ، وهكذا، ثم خيلف وعده لطفله، الطفل؛ بمعنى أن األب ي 

ا كذب األب عىل األم والعكس وخاصة أن الطفل ، أمام الطفل، ضمن الدوافع أيض 

 .يمتلك جهاز كشف الكذب

هبا عن نفسه ضد الكذب من املمكن أن يكون وسيلة دفاعية يدافع الطفل  -5 

هتامم بفهم سبب االاألرسة  فعىل، العقاب؛ وبالتايل سوف يكذب حتى يتفادى العقاب

وأهم ، وأمهية معرفة أنواع الكذب، وأمهية معرفة ملاذا يكذب، سلوك الطفل كالكذب

مع مراجعة العيادات ، الدوافع النفسية والرتبوية التي تؤدي بالطفل إىل الكذب

ال للتعامل مع والتدريب ، النفسية العالجي؛ وبالتايل يقود كل ذلك إىل معرفة الل الفعَّ

 .الطفل الكذاب
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 الوقاية من الكذب: 

 أو أن يطلب منهم ، أن ال يطلب من األطفال أن يشهدوا ضد أنفسهم

من ذلك جيب مجع القائق من مصادر  وبدال  ، االعرتاف بأخطائهم

ثبات اخلطأ ويف حال ، قووضع القرارات بناء  عىل هذه القائ، أخرى

 .يد العون للطفل د  وجيب م  ، جتنب العقابينبغي الطفل عىل 

 تأسيس مستوى للصدق وتشكيل قدوة للطفل. 

 أن الكذب يشء يتم توضيح يتم ف ،مناقشة الكمة واملغزى من الصدق

 .ب وكذلك الرسقة واخلداعغري حمبَّ 

   ى منه لو دافع ف  عاالبتعاد عن استعامل العقاب الذي يبدو أن الطفل ي

ألن األطفال سوف يكذبون حتى يوفروا ، عن نفسه بأسلوب الكذب

 .عىل أنفسهم إهانات الكبار

 طرق العالج:  

 وتطلب منه االعرتاف بجرم ، حاول أال حترش الطفل يف زاوية ضيقة

 ارتكبه أو خطأ وقع فيه.

 فالذر ثم  مما يقلل من جلوئه إىل الكذب.، تعزيز ثقة الطفل بنفسه

خ يف وعي الطفل أنه كذاب، وأننا نعرف كل الذر من أن نرس  

له عىل اإلكثار من الكذب، م  الكذبات التي صدرت منه؛ فهذا حي  

ن نشجع كل موقف صدق أاملطلوب هو الثناء أمامه عىل الصادقني، و

أنه صادق وأهنا  ةنلمسه منه، ونحاول إشعاره حني تصدر منه كذب

 أمل أال تتكرر مرة أخرى.كانت منه عبارة عن هفوة، ون

 مساعدة األطفال عىل التعلم بواسطة التجربة بتوضيح أن : العقاب

ر به ؤدي إىلالكذب غري ناجح وي كام جيب أن يبني له أن ، اإلرضا

 اه عقاب  ب  ه إذا قال القيقة وعاق  ساحم   ، الصدق أفضل ويقلل من العقاب

 . القيقةإذا غريَّ  امناسب  
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  ال جيب التغايض عن كذب األطفال : الصدقتعليم األطفال قيمة

 .وجيب حثهم عىل الصدق بقراءة قصص توضح هلم قيمة الصدق

 جيب العمل عىل إجياد األمور التي جعلت : البحث عن أسباب الكذب

 .الطفل يكذب ليتم تفادي ذلك يف املستقبل
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 ف الرغبة في الدراسة:مشكلة ضع

ل ب  ن ق  م   ت صنع صناعة   يف التعبد وعمل اخلري وطلب العلم الرغبة إن -1

يعلم اآلباء واألمهات أن ضعف ل  ف ،هم ومعلميهماألرسة، ويكتسبها األطفال من أرس  

بسبب  -يف الغالب  -هو  الدراسة الدافعية لدى أبنائهم إىل التعلم والتفوق يف

 خطاء ارتكبوها خالل تربيتهم هلم. أتقصريهم يف توجيه أبنائهم أو بسبب 

ز عىل التعلم قد يكون أهم ما عىل األرس توفريه اجلو األرسي املحف  إن  -2

وله عىل املركز األول يف الثانوية العامة عىل ألطفاهلا، وقد رشح أحد الفتيان أسباب حص

وقد لظت فيه  ،ا بالنسبة إيلَّ ه كان مفاجئ  ت  إن اإلنجاز الذي حقق  »مستوى القطر، فقال: 

 ويل قام به أيب وأميطج لعمل بخر  ة سوی امل  قوأنا مل أكن يف القي -تعاىل  -توفيق اهلل 

ا عظيهنم مجيع  ؛ ألأختي الكبريةو النجاح  مة يف سبيل توفري بيئة جتعلا بذلوا جهود 

ا غري واردٍ  قول أعناوين صغرية لتلك اجلهود، فس ا، وإذا أردت  أن أذكرهنائي   العادي أمر 

 يت: اآل

د عىل سمعكان أيب منذ كنت يف -أ عظة أحد مو ي اخلامسة من عمري يرد 

ردتم اآلخرة، فعليكم إذا أردتم الدنيا، فعليكم بالعلم، وإذا أ ي  يا بن  »الكامء ألبنائه: 

ا من ، وكان ال يضي  «بالعلم ع أي فرصة لبيان فضل العلم وأهله، وكان أخو جدي واحد 

ا ما يقول يل:  أنت ستكون مثله؛ بل إن أمامك فرصة ألن »كبار األطباء، وكان أيب كثري 

أكثر وأكثر  أهتمي  تكون أشهر منه؛ وهلذا فحني انتقلت  إىل املرحلة املتوسطة أخذت  

بالتفوق، واللم الذي يلوح أمامي هو دخول كلية الطب، وقد حصلت عىل ذلك 

 .بحمد اهلل

رين أهنا مستعدة دائام  لتأمني كل ما أحتاجه من مال من كانت أرسيت ت شع   -ب

ا من املال، وأنا يف السنة الثانية من املرحلة غ  أجل دراستي، وقد أعطاين أيب مبل ا كبري 

د املطلوبة الخرتاع كنت أشتغل عليه، وكانت  املالثانوية حتی أحرض   می تقول يل أوا

سيكون حتت  يل  ن ح  م  ما أملك فكل  ؛امطلق   الدراسة ال تفكر فی تكاليف»باستمرار: 

 «.ترصفك عند الاجة
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ا كيف كانت نسى أبأن أال أستطيع  -ج مي تلغي مواعيد زيارة قريباهتا كلام أد 

ا  يَّ عرفت أن لد    خبارأما » :ختي الكربى فقد كانت تقول يلأأما  ،التايلاليوم  يفاختبار 

ا وحتفيز  (1) «؟ابن سينا ا مثله، وال أحيص املرات التي  أصبح طبيب ا مرموق  عيل  ل  ا ؛ تشجيع 

  أمي الثانية إهنا فعال   .لشايفاجأتني هبا بقطعة حلوى أو كأس من ا

ا وصعبة،  يفكنت أشعر  -د  فيا جافة جد  بداية مرحلة املراهقة بأن مادة اجلغرا

ا، وكنت فعال أخاف من الرسوب يف تلك  وكنت أحتدث عن ذلك أمام والدي كثري 

ا؛ وذلك لشعوري بأنني  ، وكان تأيري ذلك عيلَّ املادة، وهذا ما حدث فعال   ا جد  كبري 

 .؛ إذ مل يكن أحد يتصور أن أرسب يف أي مادة من املوادأهيل وخيبت آماهلم يفَّ  خذلت  

وكان موقف والدي يثري اإلعجاب؛ حيث قال يل حني سمع بنتيجة االمتحان: 

كنت أود أال حيدث ما حدث، لكن كن عىل ثقة أن هذا الرسوب هو يشء عابر يف »

كر يل مل يكن، وأخذ والدي يذ  ا حياتك، وسوف تنجح يف الدور الثاين، وكأن شيئ  

كبوات كثري من العلامء العظام، وكيف أن كثريين منهم كانوا خمفقني يف بعضی جوانب 

 «.الحظت أن أيب كان يريد محايتي من اإلحباط، وقد نجح يف ذلك حياهتم، وقد

الدراسة، أو جيد أن  حني جيد األب أن ابنه ال يرغب يف االستمرار يف -3 

ه عىل بذل املزيد من ث  ح  ن عليه أال يكتفي ب  فإبزمالئه،  ضعيف مقارنة   العلميحتصيله 

م  جسميأن يبحث فيام إذا كان ذلك لسبب نفيس أو  اجلهد، بل عليه ع ، فقد يكون س 

الفهم، فال يستطيع يف  بطيءيكون  ، وقدا، وقد يكون يف حاجة إىل نظارةالطفل ضعيف  

                                                           

موسوعة مواقف السلف يف العقيدة انظر: "من ابن سينا الفيلسوف وضالله  علامءموقف الملعرفة  (1)

أعالم سري ، فقد نقل عن الذهبي يف "(122 -116/ 6حمد بن عبد الرمحن املغراوي )مل "واملنهج والرتبية

شيخ اإلسالم ابن تيمية ". ونقل عن املنقذ من الضالل"كتاب  ره يفالغزايل قد كفَّ  ، أن(17/535)النبالء" 

ند املسلمني كان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفني ع ابن سينا، أن (135 - 133/ 9) "جمموع الفتاوىيف "

ابن سينا كان من القرامطة إن  (2/266) "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وقال ابن القيم يف "باإللاد

 الباطنية، الذين ال يؤمنون بمبدأ وال معاد، وال رب خالق، وال رسول مبعوث جاء من عند اهلل تعاىل.
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يكون لديه نوع من عيوب الكالم؛ مثل كل هذه الاالت متابعة املدرسني، وقد 

 ث أمام زمالئه. شديد مما يمنعه من التحدي  )التأتأة(، وقد يكون لديه حياءٌ 

للمكان الذي يدرس فيه الطفل تأيري كبري يف إقباله عىل حتصيل العلم،  -4

قليلة، والدراسة فيها مكلفة مادي ا، ووضوح قد تكون والقيقة أن املدارس املمتازة 

باء مهم حتى يستعدوا لتعليم أبنائهم بتوفري نسبة حمددة من دخلهم الفكرة لدى اآلهذه 

 .الشهري من أجل إنفاقه عىل تعليم األوالد يف مدارس وجامعات ممتازة

جدية يف التعليم،  :ن املدرسة اجليدة هي التي يتوفر فيها شيئان أساسيانإ

درستهم، وقد ثبت من سني فيها بالرضا عن أوضاعهم وأوضاع موشعور املدر  

الروح املعنوية لإلداريني واملدرسني وشعورهم باالنتامء للمكان أن مشاهدات كثرية 

زهم عىل اإلقبال عىل الطالب، وحيف   الذي يعملون فيه، مما يثري روح التفاؤل لدى

التعليم، هذا يعني أن عىل اآلباء النظر إىل املدارس التي يسجلون فيها أبناءهم من 

وليس من اخلارج، والنظر إىل اإلنسان الذي فيها أكثر من نظرهم إىل األبنية  الداخل،

 .والتجهيزات

إذا كانت املدارس هي األماكن األساسية لتعليم أبنائنا، فإن هلا علينا حق  -5

التواصل واملؤازرة والنصح، وال سيام بعد التطورات الكبرية التي طرأت عىل خرباتنا 

ل الظروف املالئمة ألفضل حتصيل ممكن، فقد دلت البحوث حول التعليم اجليد وحو

والدراسات الكثرية عىل أن استجابة الطفل ملعلميه تكون يف أحسن حاالهتا إذا كان 

ا وممتع   قا، وهذا حيتاج إىل متتع املعلمني بلياقة عقلية ور  أسلوب التعليم مثري  وحية ا ومشو 

 بوسائل التعليم الديثة. ف وثري  كيَّ عالية، وحيتاج إىل توفر مكان أنيق ومجيل وم

الل ترتيب عالقات خاملدارس الكومية حتتاج إىل مساعدة األهايل من و

ها ملعرفة أحوال أبنائهم. أما املدارس األهلية، عجيدة، وحتتاج من األهايل التواصل م

فنحتاج عند البحث عن مدرسة لدراسة الطفل إىل التأكد من جودة املدرسة، ونحتاج 

 .ا إىل التفاعل والتواصل مع معلميهاض  أي



 د 
  

466 

ف الثالث صس لطالب الدر  أحني كنت »حدی املعلامت يف مذكراهتا: إ تقول

االبتدائي أيار انتباهي وإعجايب والدة إحدى الطالبات؛ فقد كانت الطفلة يتيمة، لكن 

د ى من اهتامم والدهتا وحرصها ما تناله طفلة حظيت بأفضل أب وأفضل أم، قكانت تلق  

كانت تلك األم الفاضلة حترض كل جلسات جملس األمهات، وتتصل كل أسبوعني 

دين ببعض املالحظات، وأذكر أهنا لتسأل عن ابنتها، وتطمئن علی سري دراستها، ولتزو  

مرتني، ومل أحاول إشعارها بأين أعرف  ابنتي كذبت عيلَّ »يف إحدى املرات قالت يل: 

ني تلك األم الفاضلة خالل سنة ، وقد دعت  «كذهبا، فأرجو منك معاجلة ذلك معها

 .«واحدة مرتني إىل منزهلا، وأكرمتني غاية اإلكرام

سيظل بنو البرش يف حاجة إىل ما يعزز دوافعهم إىل العمل، وإن الثناء  -6

عن بعض الترصفات السلبية من األمور  والتشجيع واملكافأة عىل اإلنجاز وعىل الكف  

، أحد اآلباء كان سواء أكان أب   ب  ر  م   ل  أن تهتم هبا كنبغي التي ي تحني الفرص يا أم معلام 

ليوصل رسالة إىل ابنه بأنه عزيز عليه، وأنه يفكر دائام  يف مستقبله، كام أنه حياول اإلشادة 

ا الطفل، وال يكاد يقدم له مكافأة عىل يشء حسن حتى يقدم له وعد   حيققهبأي نجاح 

 .املكافأة عبارة عن هدية غري مرتبطة بأي إنجاز تلكبمكافأة جديدة، وأحيانا تكون 

ا حيتاج إىل املكافأة املادية أكثر، وكلام كرب كرب  إن  حاجته  ت  الطفل الصغري جد 

مرحلة املراهقة يصبح تواصل أهله معه  يفإىل املكافأة املعنوية، وحني يدخل 

 ت. ه أفضل ما يمكنه أن يتلقاه من هدايا ومكافآيوإحساسهم بام يعان

ا إلنجاز أبنائهم، وقد رأينا من حيصل ابنه  بعض اآلباء يضعون معايري عالية جد 

خه ألنه كان يتوقع منه عىل املركز الثالث، فال يقدم له أي هتنئة أو هدية؛ بل إنه يوب  

يف الرتبية، ونتيجته قد تكون شعور  ئالصول عىل املركز األول، وهذا أسلوب خاط

صمت كيف تكون النتائج أفضل يف يف  ر  ك  وف   ع  وشج   ئ  ، كاف  حباط والعجزالطفل باإل

 .املستقبل، وكيف يمكن مساعدة الطفل عىل الوصول إليها
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 :تمارض األبناء عند الذهاب للمدرسةمشكلة 

باالمتناع عن الذهاب للمدرسة  بنائهاأحد أرس مشكلة لدى تواجه بعض األ

من حيل تشفع له عند والديه  غريها، والبطن، والتامرض بأي مرض مثل وجع الرأس

وقد  ،تكمن وراء نشوئها اسباب  أ ن لكل مشكلةأشك  ملدرسة والحتى ال يذهب إىل ا

ويستعمل التامرض كحيلة هروبية من كاذب ا، وقد يكون  ،فيام يقول ايكون الطفل صادق  

، نه حيتالأأو  ا فعال  ذا كان الطفل مريض  إ ما ن تتأكد األم يف البدايةأاملدرسة فيجب 

 . الطبيب لتتأكد من سالمتهإىل  به دوية والذهابعطائه املسكنات واألإوذلك ب

 رسة باالمتناع عن الذهابت املسألة نفسية لالحتيال عىل األذا كانإما أ

 سبابهم تلك األأونقف عىل  ن نضع هذه املشكلة حتت املجهرأبد  هنا ال، فللمدرسة

الطفل  السبب اخلفي الذي جيعلعرفة بعادها ملأ ن نحلل تلك املشكلة بجميعأ ووال  أ

 عن ن تبحث جاهدة  أفعىل األم ، يذهب للمدرسة يتعلل باملرض لكي اليتامرض و

 : سبابومن تلك األ، «ف السبب بطل العجبر  ع   ذاإ»: وكام يقال .السبب وتتالفاه

   تعلقه بألعابهأو  كها لهق الطفل الشديد بأمه وخوفه من فقداهنا وتر  تعل 

 . خوتهإمع  ل ع بلأو  وغرفته

 داء أعدم أو  من عقاهبم ،من املعلمنيأو  اخلوف من املدرسة نفسها

أو  حيبها الطفل للتخلص من حصة مادة معينة الأو  الواجبات حدأ

 . االمتحان لعدم حضور

  صدقائه الذين يتغيبون عن أشعور الطفل بامللل وتقليد بعض

 . املدرسة

  ذا كان الطفل يفتقد الب إ اه والديه خاصة  جذب انتبيف رغبة الطفل

أخته الصغرى التي نالت أو  خيهأا من كان غيور  أو  والرعاية والنان

ل والدته فيتامرض لكي يكسب ب  ن ق  ال م  كان مهم  أو  ،مكانه من الدالل

 . والدته الب والنان واالهتامم من

 واالستهزاء  مشكلة نفسية يعاين منها الطفل يف املدرسة مثل السخرية

 . صدقاء ونحوهاأو األ ل املعلمنيب  ن ق  به م  
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 :طرق حل هذه املشكلة

 يف املدرسة أو  ن كانت يف املنزلإن نبحث عن سبب هذه املشكلة أ

سباب رشد الطاليب باملدرسة ومعرفة األاملأو  معلم االبن ببحثها مع

 . قرانم مع مجاعة األأ ن كانت من املدرسةإ

 تقديم اللول،اقشه يف سبب عدم ذهابه وبن وننن نحاور االأ 

أو  والتحدث عام يواجهه بكل ثقة وبدون خوف وتشجيعه عىل الوار

 . تردد

 أو  بن يف حالة ذهابه والعكس الرمان من رحلةالتعزيز واملكافأة لال

 .من مرصوف يف حالة حتايله

 شباع حاجاته النفسية حتى إشعار االبن بالب والعطف والنان وإ

 . باألمان النفيسيشعر 

  يتامرض وعدم السامح له بالتغيب عن ذا كان فعال  إجتاهل مرض االبن 

نك ستتناقش معه أه خرب  أوعليه الذهاب للمدرسة وبعدها  ،املدرسة

تساعده أن يكون التحايل تسمح له بالتغيب  املوضوع ألنك عندمايف 

 . لديه عادة

 من أو  علمنيقد يكون الطفل يتامرض بسبب خوفه وخجله من امل

مرض إىل  شعوره بالنقص وقد يتحول هذا اخلوف بسببأو  زمالئه

نفس المراض األ)بالسيكوسوماتية  اجسمي عندها يكون الطفل مصاب  

عراض القلق أ غريها منأو  بالتقيؤأو  فيشعر باملغص (جسمية

 رهشع  سباب التي ت  مني االبن وهتدئته ومعرفة األواخلوف فيجب تط  

 .زالتهاإوحماولة  بالقلق واخلوف

   م األساليب جتنب الرضب والقسوة الشديدة عىل الطفل واستخد

اليوم  ت  هبذ لو كنت  » :كالرمان كقول األخرى مثلالرتبوية 

، ربكأ اسأعطيك مرصوف  ، أو التنزهإىل  سأذهب بك للمدرسة كنت  

 . ونحوها، «لخإ
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 :مشكلة إهمال الطالب للواجبات المدرسية

ا ألهنا الطالب إىل املدرسة عىل أهنا بيئة من العمل املتع  ينظر الكثري من  ب، نظر 

 ل ع بد حريتهم يف الإىل أهنا تقي   تكلفهم بالكثري من األعامل والواجبات، إضافة  

والتحرك، لذلك كان البيت بالنسبة هلم هو امللجأ للتخلص من سلطة املعلم واملدير، 

طالب الكثري من الوقت الذي يعتربونه ولكن تأيت الواجبات املدرسية لترسق من ال

ا باملتعة واللهو، لذلك ي   ر الطالب أحيان ا إىل اهلروب من الواجبات املدرسية ضط  خاص 

 .املنزلية

لدان مع أبنائهم من أجل حل الواجبات  وبالرغم من اجلهد الذي يبذله الوا

طرق والوسائل، ب من هذه الواجبات بشتى الواملدرسية، إال أن األبناء حياولون اهلر

ل دفاعية كثرية يستخدمها األبناء وخاصة األطفال منهم كالتامرض، ي  من بينها ح  

 .والتحايل، واإلبطاء، ولفت االنتباه إىل أمور جانبية

وقد يتفنن الطفل يف ضياع الوقت بأن يربي القلم مرة كل كلمتني أو يشطب 

م كل ربع ساعة، أو أن خيلق اجلملة ويعيد كتابتها مرة أخرى، أو أن يذهب إىل الام

كل هذه حماوالت لتضييع الوقت، ثم يبكي  .عذار بأن يطلب األكل أكثر من مرةاأل

 الطفل ألن الوقت ضاع، وأنه تعب من الكتابة. 

وباختصار فإن الطفل يفعل كل يشء لكي تهرب من الواجبات املدرسية. هذا 

ا ال يكملون كتابة ال درس يف املدرسة ويفضلون أن النوع من األطفال جتدهم أيض 

 .تكتب هلم أمهاهتم واجباهتم رغم أن األغلبية منهم أذكياء

ا يف حل واجباته، فإهنام يعتقدان أنه مهمل  لدان ابنهام مقرص  وعندما يرى الوا

رغم توفر كل وسائل الراحة له. إال أن عدم االهتامم به يعطيه عدم الثقة بنفسه، فينعزل 

ا من مشاكله الصحية، عن أصدقائه أو يغرق يف ا جد   مشاهدة التليفزيون ويصبح حساس 

 .ويمكن أن ينقلب إىل طفل مشاغب يف املدرسة
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 :األسباب التي متنع األطفال من حل واجباهتم أو التقاعس عنها

 كثرة الواجبات املنزلية التي تفوق أحيان ا قدرهتم عىل إنجازها. 

 لطفل هلذه الواجباتعدم وجود التعزيز املناسب بعد إنجاز أو ا. 

  لتعبري عن رغباهتم لعدم إتاحة املجال لألطفال يف املدرسة

 .واحتياجاهتم

  اعتامد النظام املدريس عىل التعليم التلقيني الذي خيلو من املامرسة

 .العملية والذي يتغيب فيه دور الطفل يف العملية التعليمية

 ا من عقاب الطفل ال بعه املعلم ذي يت  اعتبار الواجبات املدرسية نوع 

 .أحيان ا

   ن هذه الواجبات خالية من املتعة وال تثري يف الطفل التحدي كو

 .والدافعية

 واللهو واملتعة  ل ع باستهالك الواجبات املدرسية لنصيب الطفل من ال

 .التي يقضيها مع أرسته وأصدقائه

 شعور الطفل بأن هذه الواجبات دون جدوى وبال فائدة. 

 و التايل: حقسيم هذه األسباب عيل النوقد يطيب للبعض ت

 : أسباب تعود للطالب ذاته :أوال  

 املدرسية واجباتهوعدم إدراك الطالب ألمهية أداء  الالمباالة. 

  ٍما يستدعي مكوثه باملستشفى ومن ثم  قد يعاين الطالب من مرض

 .املدريس هتأجيل أداء واجب

 : أسباب تعود لألرسة :اثاني  

 هين ألبنائهم وبالتايل إمهال الطالب ألداء واجبغياب متابعة الوالد. 

   ئد م فقد يتظاهر االبن باملرض ويشجعه ، ل الوالدينب  ن ق  الدالل الزا

 .وغريهاواجبات لبقاء يف الفراش بدال من أداء العىل اه اوالد
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  فر املناخ املناسب لالستذكار وحل الواجبات داخل حميط عدم توا

ذلك طالق من األمثلة عىل و ،األرسة ألي سبب من األسباب

 .الوالدين

 ن يعانون من املشكلة ذاهتا مع عدم وعيهم بمدى أمهية اإذا كان الوالد

أداء أدوارهم ومسؤولياهتم داخل نطاق األرسة فمن الطبيعي أن هبمل 

 .الطالب يف أداء فروضة

 .مجاعة األصدقاء وهلا تأيري مبارش عىل سلوكيات الطفل :اثالث  

 : لتعليمنظام ا :ارابع  

  والذي يساوي فيه بني مجيع الطلبة فلم تظهر صفة التنافس كام كانت

 .ن سبقهمواضحة مع م  

 طبيعة األنظمة والقوانني باملدرسة مع غياب العقاب. 

 بسبب ضعف شخصية األستاذ وبالتايل عدم اهتامم الطلبة. 

 هتم ألداء واجباهتمأعدم تشجيع األساتذة للطلبة وعدم مكاف. 

 ل اهليئة التدريسيةب  ن ق  بعة م  عدم املتا. 

  األسباب التي متنع الطالب أو الطالبات من حل واجباهتم أو التقاعسومن 

 :عنها

  عدم تنظيم الطالب لوقته. 

 صعوبة الواجبات أو سهولتها. 

  ضعف التحصيل الدرايس. 

  انخفاض الدافعية للتعلم. 

  اتصاف الطالب بعادة النسيان. 

  واد املساعدة للقيام بالواجبعدم امتالك الطالب امل. 

  عدم متابعة املعلم للواجبات. 

  اجتاه الطالب السلبي جتاه املعلم أو املادة. 
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  عدم توفر الظروف املنزلية املناسبة للقيام بالواجب. 

  تدخل ويل األمر الزائد يف حل واجبات ابنه. 

 :إرشادات للحد من ظاهرة هروب الطالب من الواجبات

تباع جمموعة من اعىل هذه الظاهرة يمكن لألرسة واملعلم  ومن أجل التغلب

أن ما حيتاجه الطفل يف هذه الاالت ليس جمرد املساعدة يف حل بالتعليامت، علام  

ا  :الواجب وإنام املساعدة النفسية واالنفعالية أيض 

   إتاحة جو من الرية يف املدرسة والصف، بحيث يشعر الطفل ببيئة

 .باحتياجاته وميوله تعليمية مشجعة هتتم

   عدم اإلثقال عىل الطفل بالكثري من الواجبات املنزلية التي حترمه من

 .االستمتاع بوقته مع األرسة

  حل جزء من هذه الواجبات يف إطار املدرسة. 

   إعطاء الواجبات قيمة حقيقية برتكيزها عىل أمور تثري دافعية الطفل

ل ب  ن ق  ر ملا تم عرضه م  ومحاسه للوصول إىل الل، وليس جمرد تكرا 

 .املعلم يف الصف

   بث الثقة يف نفس الطفل وإشعاره بأنه شخص قادر عىل حل مثل هذه

 .الواجبات

    زات أو درجات "مدروسة" ملن حيل الواجبات املنزلية، إعطاء معز

ل املعلم ب  ن ق  زات م  وعدم اعتبارها إلضاعة الوقت، بحيث تكون املعز  

ا  .واألرسة أيض 

  ه استخدام الواجبات املنزلية كنوع من أنواع العقاب املوجَّ  عدم

 .للطفل واالنتقام منه

  التضامن النفيس واالنفعايل مع الطفل أيناء حل الواجب، وإشعاره 

 .بأن األرسة معه يف حمنته
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   مساعدة األرسة لطفلها يف حل هذه الواجبات عن طريق رشح بعض

 .املفاهيم

   كالتلفاز والفيس بوك واأللعاب ،اخلارجيةإبعاد الطفل عن املثريات، 

 .وقت انشغاله بحل الواجبات املنزلية

   ختصيص وقت معني للطفل لل الواجبات، وعدم السامح له بمامرسة

 .األنشطة األخرى إال بعد التأكد من حل هذه الواجبات

 :دور األرسة يف عالج مشكلة هروب أو إمهال الطالب للواجبات املدرسية 

   هليس من املقبول القيام بواجبات الطفل نيابة عن: م بأداء واجباتهال تق 

ملا يرتتب عىل ذلك من فقده الثقة يف نفسه  ؛مهام كانت األسباب

ا من أنواع يف أداء مهامه كذلك يعترب نوع   هده االعتامد عىل غريوي ع  وت  

 .الغش وتعويد للطفل عىل عدم أداء األمانة

 مة اجللوس بجوار الطفل عند أدائه يفضل عدم مداو: اتركه وحده

لواجباته حتى ال يتعود انتظار املساعدة من اآلخرين ولكن الوالدين 

عد دون أن يشعر ثم ئنا عليه عند بدء املذاكرة ثم متابعته عن ب  طم  أن ي  

 .االطمئنان عليه حتى يتعود االعتامد عىل نفسه ةمعاود

   نجازهار الرسور هبذا اإلنجاز وإظيراعي تشجيع الطفل عىل اإل: زهف  ح 

 .ونمدحه حتى يصبح االستذكار مصدر رسوره وسعادته

   إذا طلب الطفل املساعدة يف إجابة : ه كيف يفكر وحيل املشكلةم  عل

ه أن يبحث بعض الواجبات فال نترسع يف مساعدته ولكن نطلب من

عجز فيجب أن تكون املساعدة جزئية وذلك ن إف ،عن اإلجابة بنفسه

 .ا يمكنه أن يكمل هو بعدهانقاط  بإعطائه 

   عند مراجعة واجبات الطفل ال ينبغي أن : ه يبحث عن اخلطأع  د

ن هناك خطأ مثال يف أنصحح له أخطاءه بصوره مبارشة ولكن نخربه 

 .كلمتني وندعه أن يكتشفهام
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معاونة األرسة بالرشح والتوجيه واملساعدة عىل الفهم والتدريب  إن 

 : مراعاة ما ييل فيهالألم ينبغي ار والتشجيع عىل االستذك

 ا وأن تعديل بينهم. أن تعطيه اال  هتامم مثل أخوته متام 

 نفسه فإذا نجح يف عمل يف البيت اجعليه يكرره مرة يف عطيه الثقة أ

 أخرى. 

   عجابك بام خيتاره. إبدي عليك أن هتتمي بمالبسه وت 

   لقي العبء وحده بل اجعليه يشعر باملساعدة. ال ت 

  يف يشء.  أبيه إذا أخطتؤن  ال 

 تفتخري به بني أصدقائه.  نإذا حصل عىل درجات عالية عليك  أ 

 عملية مفتعلة.  ايشعر أهن افعيل كل هذا بدون مبالغة يف املديح حتى ال 

 األصدقاء أصحاب األخالق السنة واملتفوقني يف من ختاري له ا

 املدرسة. 

 الطفل.هذا العالج حيتاج إىل وقت طويل لكي يتغري  

 جتامعي يف عالج مشكلة هروب أو إمهال الطالبدور األخصائي اال

 ويتلخص دوره يف اخلدمات اإلرشادية والتوجيهية:  :للواجبات املدرسية

  حرص التالميذ أو الطالب الذين تهملون أو تهربون من حل واجباهتم  

 .املدرسية

  هواجبسباب القيقية التي تدعو الطالب إىل تأجيل معرفة األ. 

    ف الطالب بالعواقب واملشاكل التي سيواجهها يف حالة تأجيلأن ن عر  

 .داء واجباتهأل هإنجاز

  توعية الطالب بأمهية الواجبات املدرسية. 

  متابعة مذكرة الواجبات املدرسية. 

  مساعدة الطالب عىل تنظيم وقته. 

    ل بحل واجباته داخل املدرسةتكليف الطالب املهم. 

   باألرسة للتعاون مع املدرسةاالتصال. 
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    م الطالب املهم  .ل بحل الواجباتتقديم التعزيز اإلجيايب عند التزا

  تقديم نامذج من أعامل زمالئه املتمي زين. 

    ل املعلمني حتى ال يثقل كاهل ب  ن ق  تنظيم عملية إعطاء الواجب م

 .الطالب وأرسته

   مهام صغرية بحيث  إىلمساعدة التلميذ يف تقسيم تنفيذ املهام الكبرية

ينظر إليها كسلسلة من املهام الصغرية ومن ثم إنجازها الواحدة تلو 

 .خرىاأل

  تصال بأرسة الطالب لتبصريها بدورها يف املعاونة والتوجيه اال

واملساعدة مع إرشادهم للطريقة التي جيب مراعاهتا يف حل هذه 

 .املشكلة
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 :طفالاألمشكلة النسيان عند 

ا  يعاين الكثري من اآلباء واألمهات من كثرة نسيان الطفل لدروسه، وحتديد 

ه أو املدرسون، وغالب ا ما نرى أطفاال  يف منتهى النشاط  التعليامت التي يطلبها منه أبوا

فام هي أسباب ، ، ولكنهم يف غاية الكسل عند اسرتجاع ما متت مذاكرتهل ع بأيناء ال

 ؟نسيان الطفل هلا؟ وكيف يمكن مواجهتها

 :أسباب نسيان الطفل املذاكرة وجود أخطاء يف عملية املذاكرة نفسهان م

 ت وجود مشت  : إذا متت املذاكرة يف جو غري مناسب وغري مهيأ مثل

للرتكيز كالتليفزيون، أو ضجيج، ما يؤثر عىل تركيزه وجيعله ال 

 .يستوعب شيئ ا مما ذاكره

 ا جيعله غري املذاكرة مع شخص آخر خيتلف يف أسلوب استيعابه، فهذ

 .قادر عىل الفهم

   ا من اإلحباط يؤثر د  البدء باختيار مادة صعبة أو طويلة، ما حي ث له نوع 

 .عىل استمراره

  االعتامد عىل طريقة الفظ، وليس الفهم، وهبذا ال يمكنه الربط بني كل

معلومة واألخرى، بينام الفهم جيعله يسرتجع املعلومة بسهولة عندما 

 .حيتاجها

 ا أو جم   إذا كان ا بدني اه  جائع   .د 

  ،أسلوب العقاب والرضب أيناء التعلم سواء من األرسة أو املدرسة

 .ا يسبب له الرعب وفقدان الرتكيزممجيعله يكره املذاكرة، 

 نزالت الربد، وارتفاع درجة الرارة، : إصابته بأي مرض عضوي مثل

وق وآالم املغص والصداع وغريها من األعراض املرضية التي تع

 .الرتكيز

  اخلالفات العائلية، فاألجواء األرسية غري املستقرة بني األبوين جتعله

يف حالة تشتت وتوتر وترقب مستمر لدوث يشء مؤمل، مما يؤثر عىل 

 .يشء يتعلمه حالته النفسية، ويتسبب يف نسيانه أيَّ 
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 كيف يمكن عالج النسيان؟

 ا عن الضجيج م ع توفري إضاءة هيئي اجلو املناسب للمذاكرة بعيد 

 .مناسبة ال ترهق عيني الطفل

  اختاري الوقت املناسب للمذاكرة، وهو الوقت الذي يكون الطفل فيه

ا وغري جمهد أو جائع  .مرتاح 

   مي الوقت بحيث يكون هناك وقت للراحة بعد املجيء من ظ  ن

املدرسة، ووقت لتناول الطعام، وبعدها ابدئي املذاكرة له بشكل جاد؛ 

التنظيم وااللتزام، ويعرف أن املذاكرة يشء رضوري  حتى يتعلم

 .وهام

  ال ختيفيه من الرسوب، واعتمدي عىل أسلوب التحفيز لتشجيعه عىل

د لديه الدافع ليكون ا يساعده عىل التذكر بسهولة، ويول  ممالنجاح، 

 .أفضل

  اعميل مراجعة أسبوعية ملا درسه طوال األسبوع؛ حتى تثبت املعلومة

 .ال تتداخل املعلومات مع بعضها البعض يف رأسه، حتى

  ه بشكل متكرر، كربط الكلمة بصورة اربطي املعلومة بيشء حيبه أو يرا

 .أو ترصف معني أو ربط الدرس بموقف ما أو رحلة مجيلة

  له اليومية، وهبذا يشعر باهتاممك ا معه، وتعريف عىل أحوا ر  أقيمي حوا

ا له، فقدرة الطفل عىل  أنت ووالده الذي يفرتض أن جيعله صديق 

التعبري تساعده عىل تنشيط ذهنه، وتزيد من ثقته بنفسه، كام تنمي قدرته 

ا من تركيزه وقدرته عىل التذكر  .اللغوية، مما يزيد أيض 
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 :مشكلة النشاط الحركي الزائد

. املعقول الطبيعيوق الد تف   ةهو حركات جسمي الزائدركي النشاط ال

وينمو . مفرط وغري مالئم للموقف وليس له هدف مبارش اندفاعينه سلوك أف بويعرَّ 

عند الذكور  وجدوي ،ا عىل سلوكه وحتصيلهويؤثر سلب   ،لعمر الطفل ناسببشكل غري م

 .ناثكثر منه عند اإلأ

 : هيلالنتباه  ةالقائق امللفت

  كثر من أالزائد ركي الذين يعانون من النشاط ال األطفالعدد

 .خرىأمراض أ يأالذين يعانون من  األطفال

 ئد ينترش بني ركي النشاط ال طفال ة، وأاالبتدائي ةطفال املرحلأالزا

ة حيث تبلغ نسب ة؛كثر معانااأل مهة وىل من هذه املرحلالصفوف األ

 ة.االبتدائي ةطفال املرحلأمن  %5 ةهذه املرحل يف األطفال

 العاديني وغري العاديني األطفالالزائد ينترش بني ركي النشاط ال. 

  ئد ينترش بني الذكور أكثر من أظهرت الدراسات أن النشاط الزا

 . انتشاره بني اإلناث

  يظهر فرط النشاط بقوة لدى الطفل املصاب يف حال وجود مؤثرات

 . صوتية أو مرئية

  ا ذهني ا عىل حني يمل الطفل املصاب من األلعاب التي تستدعي تركيز 

 . لتي ال تستدعي الرتكيزتزداد رغبته يف ممارسة األلعاب املحسوسة ا

   أن فرط الركة يرتاجع شيئ ا فشيئ ا يف إن الشائع لدى كثري من األرس 

فقد ، وهذا ليس بصحيح، أن ينتهي بصورة هنائيةإىل  سلوك الطفل

( من الاالت قد % 30بعض الدراسات عىل أن ما يزيد عىل ) تدل  

 . يستمر مع الطفل املصاب حتى بعد أن يصبح شاب ا

 ا ينشغل هبا فإنه يتحول هوإن ا يشء يشغل إىل  لطفل حني ال جيد ألعاب 

 . أهله ويزعجهم
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 ؛ بل تزيدها، قد ثبت أن مناكفة األهل للطفل ال ختفف من حركته

وتوفري ما يكفي من األلعاب  األطفالب ع  وهلذا فإن توفري مساحات لل  

 .هلم يساعد عىل االتزان السلوكي والركي

  :الزائدركي النشاط ال يالطفل ذ عىل ةعراض الظاهراأل

 االندفاع يف إىل  تشتت االنتباه وضعف القدرة عىل الرتكيز باإلضافة

البد من أن يكون ضعف القدرة عىل و. أعامل فيها يشء من اخلطورة

ا يف سلوك الطفل يف البيئة االجتامعية الرتكيز وتشتي  ت االنتباه ظاهر 

ا)املنزل( ويف البيئة األكاديمية )امل وإال كان العيب يف البيئة ، درسة( مع 

 . نفسها وليس يف الطفل

 ةبسهول الطارئةللمثريات  ةعدم االستجاب . 

 والنسيان ،مرذالت ةكثر . 

 ومندفع بدون هدف ،ومتهور ،ورسيع االنفعال ،حركاته يف عدواين . 

 ك يعمل دون توقفخر وكأنه حمر  آنشاط إىل  التحول من نشاطة رسع . 

 جاب أل ئ  ذا س  إو ،هنائهاإبني يديه حتى التي ة ام بأداء املهمعدم االلتز

 .طر  قبل انتهاء السؤال دون تفكري ويتكلم بشكل مف  

  ويتلوى باستمرار ،ا حيث حيرك يديه وقدميهن يبقى ساكن  أال يستطيع، 

 . يناء الدرسأ ةشغاله بأمور سطحيانويضايق تالميذ الصف مع 

 بالنفسة مستوى الثق مع تدين سبابتفه األحباط ألالشعور باإل . 

 شؤوهنم  يفويتدخل  ،خرين حيث يقاطعهممع اآل ةاضطراب العالق

 . ويزعجهم بشكل متكرر

 بوضوح الشخيص الرأيعىل التعبري عن ة عدم القدر . 

  سبابتفه األو البكاء ألأالضحك. 
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  :الزائدركي النشاط ال أسباب

النشاط وابات ضعف االنتباه إىل اضطري تؤدي هناك العديد من األسباب الت

 عند األطفال وهى: الركي الزائد 

 األسباب العضوية:  -1

قد حيدث بعضها أيناء المل  ،حيدث نتيجة عدة أسبابي وأمهها تلف املخ الذ

فعندما تتعرض األم الامل للسموم أو اإلشعاعات أو  ،وقد حيدث بعضها أيناء الوالدة

ومضاعفات  يةوالصبة األملان يدية مثل الزهرع  لإلصابة ببعض األمراض امل  تتعرض 

 المى الشوكية حيدث تلف املخ للجنني. 

تقل فيها نسبة األكسجني ي الاالت الت ا أيناء الوالدة يفوقد حيدث ذلك أيض  

بعض حاالت الوالدة املتعرسة وعندما يتعرض دماغ الوليد للضغط  الالزمة للمخ يف

ما إذا كانت األم مدخنة أيناء المل فإن ذلك  حالة   يفبشدة بواسطة أجهزة التوليد، و

 إىل تلف مخ الوليد. ي يؤد

 األسباب البيئية:  -2

الناتج ي إن تعرض األطفال إىل استنشاق نسبة من الرصاص نتيجة التلوث البيئ

مرحلة النمو، كام  لألطفال يفي عن عوادم املصانع والسيارات يؤثر عىل اجلهاز العصب

املنبعث من ملبات الفلورسنت )املعروفة بلمبات النيون( يؤثر بالسلب عىل  أن اإلشعاع

 لبعض األطفال عند مداومة تعرضهم هلذه النوعية من اإلضاءة.  ياجلهاز العصب

د الكياموية ي وهناك سبب بيئ آخر للنشاط الزائد وصعوبات االنتباه وهو املوا

د الغذ تدخل يفي والافظة الت ي ائية، وكذلك األلوان الصناعية التحفظ كثري من املوا

لألطفال ي تؤثر عىل اجلهاز العصبي عليها بعض أنواع اللوى واملرشوبات والتي حتتو

مرحلة النمو إذا تم تناوهلا بانتظام وملدة طويلة. ومن ثم تكون وراء معاناة هؤالء  يف

راض النشاط بعض أعة التي ترتبط بصعوبات االنتباه واألطفال من املشكالت السلوكي

 .يالزائد بسبب اضطراب جهازهم العصب يالرك
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 األسباب االجتامعية والنفسية:  -3 

تتسبب الظروف االجتامعية والنفسية املحيطة باألطفال مثل القلق واإلحباط 

عات االجتامعية والنظم املتضاربة يف األرسة  واملعامالت األرسية السلبية والرصا

 .الركين األطفال من اضطراب ضعف االنتباه والفرط معاناة كثري م واملدرسة يف

 األسباب الوراثية:  -4

لظهور اضطراب ضعف االنتباه والفرط ي ال نستطيع جتاهل العامل الوراث

 ،لتعرض الطفل هلذا االضطراب اومسبب   اهام   الدى األطفال فهو يلعب دور  ي الرك

بة من الدرجة األوىل للطفل كلام حاالت القرا  وخاصة يفي د العامل الوراثج  فكلام و  

لدين أو كالمها قد تعرض هلذا  تزايدت نسبة إصابة الطفل، فإذا كان أحد الوا

 للطفل.  اإىل انتقاله وراثي  ي االضطراب فإن ذلك قد يؤد

ي الضطراب ضعف االنتباه والفرط الركي املؤدي يظهر العامل الوراث اوأيض  

ي املتامثل، ويمتد ظهور العامل الوراث حاالت التوأم بني األشقاء وخاصة يف

درجة القرابة األوىل للطفل ولكن لتتسع إىل العم والعمة أو  لالضطراب ليس فقط يف

 .أبناء العموم ااألجداد وأيض  

 :الزائدركي النشاط ال ويذتوصيات للتعامل مع األطفال 

ة مجيع بل تفيد يف تربي ،الزائد النشاط التوصيات عىل ذوي هتقترص هذال و 

ومن تعرضهم ألي مشكالت سلوكية ، الزائد النشاط من لتحقيق الوقاية األطفال

  :يف الرتبية ساليب اخلاطئةاضطرابات انفعالية تنشأ من األ خرى أوأ

 . هف  وال تعن   الطفل رحتق   ال -1

 . ه بالبر  ع  ش  أ -2

 . ه باألمهيةر  ع  ش  أ -3

ه عىل األداء الناجح ع  ج  ثم ش   ،ائهادأبأعامل بسيطة ينجح يف  الطفل فكل   -4

 . بمكافأته بيشء حيبه افور  
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 . دكلف وع  خت   وال ،ذا تكرر األداء املطلوبإبزيادة املكافأة  الطفل د  ع   -5

 . كلام التزم اهلدوء ولو لدقائق الطفل ابتسم يف وجه -6

 . ذا توقف عن السلوك غري املطلوبإحيبه  اشيئ   الطفل امنح -7

 . التي تضايقك الطفل تحركا ل  جتاه   -8

 .ره باملسئولية يف حدود قدراتهع  ش  أو. ال تستخدم التعليامت مع الطفل -9

 . سلوب األمر يف التعامل معهأابتعد عن  -10

 . سلوب املناقشات الطويلةأ ابتعد عن -11

ر ذا أطاع كر  إف ،ثابتهإوامر بعد مكافأته وطاعة األإ الطفل ال تتوقع من -12

فسحب املكافأة يف حد ذاته ، عقاب وأم ذا عاند اسحب املكافأة دون جتهي إو ،فأةاملكا

 . ساليب العقابأولكنه من أفضل  ،عقوبة للطفل

سلوب أواستبدل هذا ب ،الطفل سلوب التهديد والوعيد معأال تستخدم  -13

 . الرتغيب

 . عىل النوم الطفل مرغ  ال ت   -14

ال إوال توجه له أي حديث  ،وبة غضبذا انتابته نإ الطفل ابتعد عن -15

 ا. عندما تهدأ متام  

 ا. أو كبار   اأمام اآلخرين مهام كانوا صغار   الطفل خب  ال تو   -16

مام أن تم إفذلك  ،ر السلوكيات غري املرغوبة للطفل له أو لغريهك  ال تذ   -17

 . عمل عىل تثبيتهاتوهبا  الطفل رك  نك تذ  إف، تمذا إو ،كثرأ عناد الطفلإىل  أدى، اآلخرين

وأنه سلوك غري  الطفل اخلطأ يف نفس لظة وقوعه منإىل  شارةيمكن اإل -18

 . جتاهل ذلك ،كرره ذاإ. ومرغوب

فهذا يثبت  ،رغوب ثم حتذره منهااملال تقدم للطفل نامذج للسلوك غري  -19

 . ليهإه ب  نامذج للسلوك املرغوب فقط وحب   ليهإولكن قدم  ،عنده السلوك

 . بالثقة يف قدراته مهام كانت حمدودة الطفل رع  ش  أ -20
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 وتكرار ،احباط  إبيشء يصعب عليه عمله مما يسبب له  الطفل ال تكلف -21

 . لديه ويتسبب يف مشكالت جديدة مر يفاقم املشكالت التيهذا األ

 . ومن وقت آلخر ،ه بنفسهن  ولكن قار   ،بغريه الطفل تقارن ال -22

 ف  بل ترصَّ  ،ر له هذا اليأسظه  ألوامرك وال ت   الطفل ال تيأس من طاعة -23

 . ه لكطاعت   وكأنك متوقعٌ 

ذا عجز عن عمل إف ،ون لديك بدائل ملا تكلف به الطفلتك أنجيب  -24 

حتى ال يشعر بالعجز والفشل ويفقد الثقة يف نفسه  ،بسط منهأبتقديم عمل آخر  ع  رس  أ

ي عمل مهام كان أداء أعن  ز الطفلج  ن تكرار الفشل للطفل يع  إحيث  ،ويف قدراته

 . عن االستجابات رغم معرفته هبا هموحيج   ابسيط  

ه ع  أو تثور ولكن د   غضبك هرظتفال  ،يف حتطيم يشء الطفل ذا تسببإ -25

ح له يف هدوء كيفية املحافظة عىل مثل هذا ثم وض   ،هد  بل وساع   ،زيل آثار ما حطمي  

 . مامهأداء عميل أب اليشء

 . أكثر من عمل يف وقت واحد الطفل ال تطلب من -26

تى أمهام  ابد  أ منه خرتسوال  ،ولكن اضحك معه ،الطفل ال تضحك عىل -27

 . بسلوك يستحق ذلك

 . و بتقديم عذر يفهمهأ ،ما بالوفاءإم وعدك فاحرت   الطفل ذا وعدتإ -28

مع ، ه خيتارع  لعاب رياضية حيبها وقدم له بدائل ود  أه عىل القيام بع  ج  ش   -29

لدين ال  . ل ع بمشاركة الوا

مهية ره باألشع  فهذا ي   ،شياء يمتلكها مهام كانت بسيطةأص له خص   -30

 . واخلصوصية

ولو ركن يف  -حسب االمكانيات  - به يف املنزل اخاص   ااجعل له ركن   -31

 . خوتهإحجرة مشرتكة مع 
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 ه  ج  فو   ،و فعل يسءعىل سلوك أ الطفل كان البد أن توبخ ، إنا وأخري   -32

 : وليس للطفل نفسه فمثال   عبارات النقد للسلوك والفعل

 خمطئنت أ: وال تقل. هذا سلوك خطأ: قل . 

 نت رديءأ: وال تقل. هذا الفعل رديء: قل . 

 محقأأو  ،نت غبيأ: وال تقل. هذا العمل ينقصه استخدام الذكاء: قل . 

 وال تقل .ع ذلكنت تستطيأو ،ن تفعل كذا وكذاأمن املمكن : قل :

 . سأت الترصفأوقد  ،ملاذا فعلت كذا وكذا

 طرق العالج: 

 ،الزائدة الطفل حركةلتقليل طباء اجته له بعض العلامء واأل :العالج الطبي-1

 .يبتت الدراسات عدم فعاليته بالشكل املطلوبأولكن . من نشاطه دوال

مثل  الطفل لدى النشاط التي تزيد من طعمةع األبمن  : العالج الغذائي -2

 .ايض  أولكنه مل يفلح . اللوى التي تزيد الطاقة لدتهم

زيادة إىل  ساليب التي هتدفويعتمد عىل جمموعة من األ: لعالج السلوكيا -3

ممارسته  و خفض معدلأ ،اجديد   او تعليمه سلوك  أ ،معدل ممارسة السلوك املرغوب فيه

 . لسلوك غري مرغوب فيه

 : يف جمال العالج السلوكي اع  ساليب شيوكثر األأومن 

واملقصود هنا ، وهو دعم السلوك والعمل عىل تقويته ليتكرر: التعزيز -1

 ا. اجتامعي   ا و تقدير  أوقد يكون مكافأة مادية  ،جيايباإل التعزيز

 : ن تكون فيه الرشوط التاليةأالبد  ولكي يكون التعزيز فعاال  

 للطفل ابب  وحم امرغوب   ،مز املستخد  ن يكون املعز  أ . 

 من جهد للحصول عليه الطفل ددها ما يبذلهحين يكون قيمة أ . 

 ظهور السلوك  كافأة فورالطفل املن متنح أبمعنى  ،ان يكون فوري  أ

 . غري مرغوب فيها عارض   احتى ال ندعم سلوك  ؛ املرغوب
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 ثم يكون ،مكافأة ن لكل استجابةأبمعنى  ،ا التعزيز مستمر   كونن يأ

 ا. متقطع  

 : لتعلم بالنموذجا -2

واملقصود به تقديم نموذج  ،ساليب اهلامة يف عالج السلوكوهو من األ

ملتابعة  الطفل انتباه ويتم جذب، بطريقة صحيحةفيه توضيحي للسلوك املرغوب 

سلوب يف أنجح أوالعالج السلوكي هو ه. ن حيتذيأب منه طل  ثم ي   ،داءاأل

للتعامل  ذكرهاالتوصيات التي سبق إىل  ضافةباإل ،األطفاللدى  الزائد النشاط عالج

 . معه
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 :الشعور بالنقص مشكلة

 عوامل أو ،ومرضية ل قيةخ ألسباب األوالد تعرتي نفسية لةحا بالنقص الشعور

 الولد تعقيد يف النفسية الظواهر أخطر من الظاهرة وهذه اقتصادية. ظروف أو ،تربوية

له وانحرافه  الضآلة أو بالنقص الشعور ظاهرةو اإلجرام.و والشقاء الرذيلة حياة إىل وحتو 

 املجتمع، يف السلبية الظواهر من أصبحت قد - يسميها أن للبعض حيلو كام - االجتامعية

ا   األطفال. بني وخصوص 

  الظاهرة: هذه أسباب أهم ومن

ا وإهانته الطفل حتقري -1 نه أمام خصوص  نه أو إخوا  ارتكابه حالة يف أقرا

  والسارق. واملحتال بالرشير أو كذب ما إذا اذببالك هوصفك لألخطاء

 بالنقص الشعور ظاهرة ترسيخ يف العوامل أكرب من واإلهانة التحقري عاملو

رش  ي األب أو األم أن نسمع ما ا فكثري   .األطفال لدى  عن مرة ولأل ينحرف حني بالولد ه 

 مرة الصغري أخاه لطم وإذا ،بالكذاب دائام   ناديناه مرة كذب فإذا ،الكريمة األخالق سنن

 بيدها كانت تفاحة منها فأخذ الصغرية أخته عىل احتال وإذا ،بالرشير ناديناه واحدة

 ماء كاس منه طلبنا وإذا ،بالسارق ناديناه قلام   أبيه جيب من أخذ وإذا ،باملحتال ناديناه

ر وهكذا ،بالكسول ناديناه فأبى للرشب  .وىلاأل الزل ة من وأهله إخوته أمام به نشه 

 وعبارات ،نابية بكلامت الولد مناداة بيئاتنا يف واإلهانة التحقري مظاهر ومن

 ما غرباء أمام أو ،الولد أصدقاء أمام األحيان بعض ويف ،واألقارب اإلخوة أمام قبيحة

 حقري أنه نفسه إىل ينظر الولد جيعل مما - شك ال - وهذا ،هبم واجتمع رآهم أن سبق

ق   نفسه يف يول د مما - اأيض   - وهذا ،اعتبار وال له قيمة ال ،مهني  إىل تدفعه التي النفسية دالع 

 ،الياة أبناء من افار   نفسه عىل ينطوي وأن ،وكراهية حقد نظرة اآلخرين إىل ينظر أن

 ومسؤولياهتا   تكاليفها من امنهزم  

 جو يف لياةا إىل هبم نزج   حني وبناتنا أبنائنا عىل نجنيها جناية أية نعلم هنا ومن

 طاعة األوالد من نرجو فيكف القاسية. واملعاملة باألخطاء املليئة الفاسدة الرتبية هذه
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م   ا وتوقري   ا،وبر   ن   ا،واحرتا  بذور صغار وهم نفوسهم يف غرسنا قد ونحن .واستقامة اواتزا

 التمرد؟  أو العقوق أو االنحراف هذا

 الثقة ضعف وكذلك نوعواخل باخلجل الطفل رشع  ي   قد املفرط الدالل -2

نه عن ختلفه جانب إىل بالنفس قبة والرعاية للدالل نتيجة   أقرا  ذويه قبل من طةر  املف   واملرا

 إىل الاقدة والنظرة ،بالنقص الشعور ظاهرة الطفل نفس يف ديول   املفرط الداللف له.

 وشجاعة إقدام يف الناس يرى القافلة. ذيل يف وهو يتقدمون الناس يرى حيث ؛الياة

 يرى .ومجود وسكون صمت يف وهو وجماهدة حركة يف الناس يرى وجبن. خوف يف وهو

ئية يف وهو واجتامع تالق يف الناس  يف وهو للمصاعب يسمون الناس يرى .وعزلة انطوا

  .مصيبة أدنى هأصابت   إذا وجزع بكاء

 اافع  ن ا عضو   يكون وهل ؟اسوي   اإنسان   يكون هل .حاله وهذه ،شأنه هذا فولدٌ 

 شخصية ذا اإنسان   يكون وهل وتفاؤل؟ أمل نظرة الياة إىل نظرته تكون وهل للمجتمع؟

 تدليل يف األبوان يغايل فلامذا "ال" اجلواب كان فإذا عليها؟ ويعتمد ،بنفسه يثق استقاللية

 طةر  املف   الرعاية من عندها فإن ،األم سيام وال الزائد؟ التعلق هذا به يتعلقان وملاذا الولد؟

ط أن إىل يدفعها ما -التعبري صح إذا - الوسوسة من أو لوليدها  ابنها احتضان يف ت فر 

  .االعتدال وحدود املألوف عن خارج بشكل وتدليله

 الرتبية قواعد يعرفن ال اللوايت األمهات من كثري يف نراها خطرية ظاهرة وهذه

  :الولد تربية يف اإلسالمية

 يقوم بأن للولد السامح عدم األم عند طئةاخلا الرتبية هذه مظاهر فمن 

 قبيل من املعاملة هذه أن منها ااعتقاد   عليها اقادر   أصبح التي باألعامل

 .للولد والرمحة الشفقة

 ال فهي ،دائم بشكل الولد احتضان اخلاطئة الرتبية هذه مظاهر ومن 

 االحتضان أكان سواء اأبد   ترتكه أن - فارغة كانت إن - لنفسها تسمح

راته له  يكن. مل أم مرب 
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 عن يغيب ولدها األم ترتك ال أن اخلاطئة الرتبية هذه مظاهر ومن 

 بسوء. يصاب أن خمافة واحدة لظة ناظرتها

 أو ،املنزل أياث يفسد عندما لولدها حماسبتها عدم اأيض   مظاهرها ومن 

د أو ،املنضدة يتسلق  .بقلمه اجلدار يسو 

 بعد الطفل يرزقان عندما اسوء   األبوين نفس يف املفرط التدليل مظاهر وتزداد

 الطفل نوكي عندما أو ،اجهاضات عدة بعد الطفل هذا األم نجبت أو ،كثرية سنوات

في ذاإ أو ،إناث عدة بعد ا ذكر    .املحدق باخلطر حياته هدد شديد مرض من الطفل ش 

 طفلال يشعر حيث الالة، لظهور املهمة األسباب من األوالد بني املفاضلة -3

نه وبني بينه للتفرقة نتيجة    انطواء عنه ينجم قد مما أرسته جتاه والكراهية بالسد إخوا

 .اآلخرين عىل واالعتداء للعصيان حبه إىل إضافة الصغري

 سواء النفيس الولد انحراف يف العوامل أعظم من األوالد بني املفاضلة إن

 يف النتائج أسوأ  هلا الظاهرة وهذه .حبةامل يف أم املعاملة يف أم العطاء يف املفاضلة أكانت

 اخلوف وتسب ب ،والكراهية السد دتول   ألهنا .والنفسية السلوكية الولد انحرافات

 إىل وتؤدي .والعصيان واملشاجرة االعتداء حب ثوتور   .والبكاء واالنطواء ،والياء

 املريب انك وكم .بالنقص الشعور ومركبات ،العصبية واإلصابات ،الليلية املخاوف

 بني ويعدلوا  اهلل يتقوا  أن اآلباء أمر حني عظيام   ااجتامعي   اومربي   ،حكيام    األول

 أوالدهم؟ 

 يكون كأن :ظاهرة أسباب به والعناية ،لطفلل الوالدين حمبة لعدم يكون قدو

 أو اجلامل من الظ قليل يكون أو أنثى. لكونه جهال   فيه املرغوب غري اجلنس من الطفل

  ظاهرة. جسمية بعاهات امصاب   يكون أو اء.الذك

 لكراهية الرشع نظر يف مربرات تعد ال واخل لقية ل قيةاخل األسباب هذه كل ولكن

 الولد مع ينهجان حينام نوجائري   ظاملني   األبوان يكون وكم عليه. إخوته وتفضيل ،الولد

 وهو الياة يف ولد إن لالطف ذنب ما القاسية؟ املعاملة هذه ويعامالنه ،السيئ النهج هذا

 الذي وما ؟حاد ذكاء عىل خيلق مل إن جريرته وما الوجه؟ دميم كان إن جريمته وما أنثى؟
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ر إذا مسؤوليته وما واملشاغبة؟ والتنقل الركة كثري بطبعه كان إن جناه  وهو - له ق د 

 ظاهرة؟ جسدية بعاهات يصاب أن - صغري

 كإصابة بالنقص، إحساس من - لغالبا يف - تولده وما اجلسدية اإلعاقة -4

 تدفع التي العاهات من وغريها النطق عىل القدرة وعدم التأتأة أو بالصمم الطفل

 بروح واإلحساس السنة املعاملة افتقد إذا سيام ال للحياة السوداوية النظرة إىل بالصغري

  أرسته. أفراد مع والتأقلم اجلامعة

 حيث بالنقص، الطفل إحساس إىل ؤديةامل األسباب من والرمان الفقر -5

 من طويل مدى عىل منها التخلص يمكنه ال وكراهية فيه غمبال   بتشاؤم الياة إىل ينظر

  الزمان.

 فيه االنحراف هذا جانب ويقوى ،النفيس الولد انحراف يف كبري دورٌ  لفقرل إن

 اسوء   لديه األمر ويزداد .وحرمان بؤس يف وأرسته ،ضائقة يف أباه ويرى عينيه يفتح حني

 وأهبى ،حال أحسن يف وهم ،املدرسة يف رفاقه أو ،جريانه أبناء أو أقربائه بعض يرى حني

 الذي والثوب ،تشبعه التي اللقمة جيد يكاد ال حزين كئيب وهو ،نعمة وأكمل ،زينة

 .يسرته

 عاملجتم إىل سينظر حتام   ؟ةنفسي  ال حالته كونت أن منه ننتظر ماذا حاله هذه فولدٌ 

قد ،النقص مركبات من بأمراض صابسي   وحتام   .والكراهية القد نظرات  .النفسية والع 

  .تشاؤم إىل وتفاؤله ،يأس إىل أمله سيتبدل وحتام  

جد إذا سيام وال ،النفيس الولد انحراف يف خطري عامل هوو :الي ت م -6  يف اليتيم و 

نه تكفكف وال ،ترعاه ال بيئة  .واملحبة والرمحة العطف بعني إليه تنظر وال ،أحزا
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 :العالج رقط

 العالج طرق أهم العلامء لنا وضع الظاهرة، هلذه املعقولة اللول عىل للوقوف

  ييل: ما ومنها تفاقمها، دون اليلولة يف - ما حد إىل - تساهم التي

 طريقة إىل اللجوء ينبغي ال أخطائه كثرة أو الطفل سلوك اعوجاج حالة يف -1

 أن جيب بل قاسية، نعوت من السليمة الرتبية تقتضيه ال بام نعته أو التحقري أو التعنيف

  أخطائه. ملعاجلة والوار واللني الرفق إىل باإلضافة السن األسلوب معه نسلك

 غايةل إال منه صدرت ال قد للولد األب من تنزلق التي القبيحة النابية الكلامت إن

 هذا الرتكاب املعاجلة ولكن منه   وبدر فيه وقع صغري أو كبري لذنب إصالحية تأديبية

 نفسية يف خطرية اآثار   ترتك التي ،التعنيفية والطريقة ،الغضبية الالة هبذه تصلح ال الذنب

 ،والشتائم السب   لغة عىل يتطبع اإنسان   منه جتعل وبالتايل الشخيص. وسلوكه الولد

 ،الولد عىل جنينا قد القاسية املةاملع هبذه ونكون المقى. املنحرفني بأخالق ويتخلق

لقي   انفسي   وحطمناه ه أن من بدال   ،نعلم ال أو نعلم حيث من اوخ   عاقال   امتزن   اإنسان   نعد 

 املبني. والق واالستقامة واالتزان العقل نور عىل الياة دروب يف يميش اسوي  

 ،الدامغة لججبا ونقنعه ،ولني برفق خطئه عىل ننبهه أن الصحيحة املعاجلة إن

 مفه   فإن   .رزين ناضج وفكر وبصرية فهم ذو قلعا إنسان به يرىض ال منه صدر الذي وأن

 ستكون فاملعاجلة وإال .انحرافه ومعاجلة خطئه إصالح يف دنري ما إىل وصلنا واقتنع

 .آخر بأسلوب

 الارضين أمام سيام وال - دائم مستمر بشكل وتعنيفه الولد حتقري أن واخلالصة

 يف األسباب أعظم ومن بالنقص. الشعور ظاهرة ترسيخ يف العوامل أكرب من هو -

 إذا خطئه عىل الولد تنبيه هو الظاهرة هلذه عالج وخري واخللقية. النفسية الولد حرافاتان

  .اخلطأ اجتناب يف هبا يقتنع التي الجج تبيان مع ولني برفق أخطأ

 جيب كام ،الارضين أمام ذلك يكون الأ وتوبيخه الولد زجر أراد إن املريب وعىل

 وهذه ،اعوجاجه وتقويم إصالحه يف السن األسلوب األمر بادئ يف معه يسلك أن

 االعوجاج. وتقويم والرتبية اإلصالح يف  الرسول طريقة هي الطريقة
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 سن يف تأديبه جانب إىل عليه، واخلوف الطفل حمبة يف االعتدال الوالدين عىل -2

 وحتمل النفس عىل االعتامد عىل وتربيته بالعقوبة، الرتبية تقتضيه ام حسب التمييز

  الميدة. الصفات من وغريها ،واجلرأة املسؤولية

 الثقة عىل أظفاره نعومة منذ الولد تربية يغينب الظاهرة هذه من للتخفيفو

 وحتى ،ووجوده بكيانه الولد يشعر حتى األدبية واجلرأة ،املسؤولية وحتمل ،بالنفس

 ،األبوين نفس يف والقدر القضاء عقيدة تعميق وينبغي .ومسؤوليته بواجبه تحسسي

 أو نعمة من هلم يعرض ما أو ،مرض أو صحة من أوالدهم يصيب ما أن يعتقدا حتى

 ذلك كل .فقر أو نىغ   من به يبتليهم أو ،عقم أو نسل من عليهم اهلل يقدر ما أو ،شقاء

  .وقدره وبقضائه ،سبحانه اهلل بمشيئة

 جنسني كانوا  سواء بينهم املفاضلة وعدم األبناء تربية يف العدل ثم العدل -3

 فإذا الظل. خفة أو الذكاء أو باجلامل إخوته سائر عن األبناء أحد يتميز كان أو خمتلفني

 ،بالنقص الشعور ومركبات ،النفسية دالعق   من أبنائهم سالمة عىل حريصني املربون كان

ية وفساد وحسد حقد من القلوب وآفات  ينفذوا أن سوى سبيل من أمامهم فليس ،طو 

 أو البنني معطيات من هلم اهلل قسمه بام يرضوا  وأن األوالد، بني بالعدل  الرسول أمر

 واألخوة املحبة روح امجيع   أوالدهم إشعار يف جهدهم يسعوا  أن كذلك وعليهم .البنات

 والعطف ،الرحيمة والنظرة ،الشامل العدل ظالل يف ينعموا  حتى .واملساواة والتسامح

 .العادلة واملعاملة ،الصادق

 معه التعامل من فالبد رأسه أو جسده يف ما إعاقةٍ  من يعاين الطفل كان إذا -4

ا طبيعي بمنظور ا جد  نه، باقي إىل قياس   جانب إىل والفضائل الصرب فيه نريب أن عىل إخوا

  شديدة. بسالسة إعاقته مع والتعامل املحنة اجتياز عىل يقدر حتى بالنفس الشديدة الثقة

 أو ،الصمم أو ،كالعور جسدية بعاهة - الصغر منذ - يصاب حني الولد إن

 وإخوة وأم أب من - حوله يعيشون ممن يلقى أن فينبغي ،النطق ونقص التهتهة أو ،هالعت  

 ،رضية سمحة وأخالق ،وحمبة وعطف رعاية كل - وأهل وأصدقاء وجريان وأقرباء

  .مجيل حسن تعاطفو
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 يا» :السمع ضعف وبعاهة ،«أعور يا» :العور بعاهة املصاب خياطب حني ولكن

 الواعي الولد لدى تتول د أن البدتهي فمن ،«أخرس يا» :النطق ضعف وبعاهة ،«أطرش

قد وآفات بالنقص الشعور مركبات زاملمي   ه أن عجب فال .النفسية الع   هلا ي رثى حالة يف نرا

 .للحياة املتشائمة والنظرة ،االجتامعي والقد ،النفيس الرصاع من

 ،الكيم باألسلوب أبنائهم عاهات مشكلة يعاجلوا  أن املربني عىل وجب هلذا

قبة ،الرحيمة واملعاملة ،الصالة والرتبية  دينه يف اإلنسان قيمة أن أساس عىل .التامة واملرا

 .ومظهره شكله يف ال وأخالقه

 وأن ،ورمحة حب نظرة إليهم ينظروا أن جلةاملعا هذه خطوات فأول 

 غريهم عن متميزون أهنم شعروهمي   وأن ،والرعاية بالعناية وهمخيص  

 النظرة فهذه .واليوية والنشاط ،واخلربة والعلم ،واملواهب بالذكاء

 يندفعون بل ،بالنقص الشعور آفة نفوسهم يف يزيل هلم واإلشعار ،إليهم

 املثمر. واإلنتاج ،البن اء العمل نحو - واطمئنان ثقة بكل - بكليتهم

 والتحذير النصح بواجب املربون يقوم أن املعاجلة هذه خطوات وثاين 

 ،أباعد أم أقارب أكانوا  سواء خلطاء من املصاب حول كان من لكل

 االستهزاء ونتائج ،واإلهانة التحقري مغبة من حيذروهنم حيث

 يس   أير من ترتكه وما ،والسخرية
ٍ
 من ثهد  حت   وما ،سهمنفو يف ء

 حني املربني وعىل .ومشاعرهم أحاسيسهم أعامق يف أليمة مضاعفات

 املريب منهج باملصاب جيتمع من لكل نوا يبي   أن ،وينصحون يوجهون

 تقوم مرتاصة متينة اجتامعية وحدة إىل الكربى دعوته يف  األول

 .حرتامواال التوقري عىل أسسها وترتكز ،واملحبة الصفاء عىل دعائمها

 ة املصابني ألوالدهم املربون ئ  تهي   أن املعاجلة هذه خطوات وثالث فق   ر 

 ،هبم جيتمعون حيث .معاداهت   مرضية   ،مآداهب   نة  س  ح   األصحاب من

 أعامق يف ليشعروا ؛بينهم فيام املحبة أحاديث ويتبادلون ،معهم ويلعبون

  .عليهم وعطفهم هبم واهتاممهم ،هلم للناس محبةب وجداهنم
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  :أساسيني بأمرين وذلك ،اإلسالم أمر كام الفقر مشكلة عالج -5

 ى حيث ،اإلنسانية الكرامة احرتامه :األول  األجناس مجيع بني سو 

 من بد ال كان وإذا ،اإلنسانية والكرامة االعتبار يف والطبقات واأللوان

 الصور إىل ينظر مل اإلسالمو .الصالح والعمل بالتقوى فلتكن املفاضلة

 قدر من رفعو ،واألعامل القلوب إىل النظرة جعل وإنام ،األجسامو

 .(1) للرب اإغضاب   وحتقريهم إغضاهبم واعترب ،والفقراء الضعفاء

 ن ه :الثاين  من ن  س   اإلسالم أن شك فال :االجتامعي التكافل ملبادئ س 

 ما كل من وأسمى أرقى يعترب ما الفقر مشكلة حل يف التكافل مبادئ

 للزكاة مال بيت رشعف ،الديث العرص يف البرشي اجلهد إليه وصل

 ،الفقراء من املستحقني عىل مصارفه وجعل ،املسلمة الدولة تتواله

 عن عدا هذا .األرقاء وحترير ،واملديونني ،السبيل وأبناء واملساكني

 ويف ،املسلمني قلوب يف جذورها اإلسالم يغرس التي الوجدانية الرتبية

 ،التعاون حتقيق إىل اجلميع ليندفع .ضامئرهم وحنايا ،مشاعرهم أعامق

  .واختيار وطواعية ،وإيامن رغبة عن واإليثار ،والتكافل

 مشكلة حل يف األفراد وجهود ،املجتمع وجهود ،الدولة جهود تتضافر ويوم

 بظالل اإلسالمية األمة وتنعم ،حمتاج وال فقري اإلسالمي املجتمع يف يبقى ال ،الفقر

 العوامل كل من املجتمع أبناء ويتحرر ،واالستقرار والتكافل ،لرفاهيةوا ،األمن

 علياء يف ترفرف اإلسالمية العزة راية أعيننا بأم ونرى ،النفسية واالنحرافات ،اإلجرامية

 اهلل. بنرص املؤمنون يفرح ويومئذ ،والكرامة املجد

                                                           

ي ان  ( 1) ف  ب ا س  ٍرو أ نَّ أ  م   ب ن  ع 
ائ ذ  ن  ع  م   - ع 

ل  ب ل  أ ن  ي س  ىل  س   -ق  ت ى ع  ب ال ٍل يف  أ  ي ٍب و  ه  ص  ن  و  وا  ل ام  ال  ٍر ف ق   » :ن ف 
 
اَّللَّ و 

ا ه  ذ  أ خ   م 
 
و  اَّللَّ د  ن ق  ع  ن  ع 

 م 
 
ي وف  اَّللَّ ت  س  ذ  ا أ خ  رٍ «. م  ب و ب ك  ال  أ  م  » :ف ق 

ه  ي د  س  ي ٍش و  ي خ  ق ر  ش 
ا ل  ذ  ول ون  ه  ت ق  أ ت ى  ،«أ  ف 

ه    ي  ب  نَّ ال رب   ال   ،ف أ خ  م  » :ف ق  ب ت ه  ض  لَّك  أ غ  ٍر ل ع  بَّك   ؛ي ا أ ب ا ب ك  ب ت  ر  ض  د  أ غ  ق  م  ل  ب ت ه  ض  ن ت  أ غ  ن  ك 
ئ  ٍر «. ل  ب و ب ك  م  أ  أ ت اه  ف 

ال   م  » :ف ق  ب ت ك  ض  اه  أ غ  ت  و  ا إ خ  وا  ،«؟ي  ا أ خ  ، ال  » :ق ال  ر  اَّللَّ  ل ك  ي 
ف  غ   رواه مسلم(. ) «.يَّ ي 
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 االهتامم اليتيم نبشأ اهتم واإلسالم تطبيق املبدأ اإلسالمي يف رعاية اليتيم: -6

 ،املجتمع يف انافع   ا عضو   ينشأ حتى ؛معيشته وضامن ،ومعاملته تربيته ناحية من البالغ

 .وجه أحسن عىل عليه وما له ما ويؤدي ،بمسؤولياته ويقوم ،بواجباته ينهض

 هؤالء فعىل ،واألقرباء األرحام ذوي عىل األصل يف واجبة وكفالته اليتيم ورعاية

 بمزيد وهمخيص   أن إال عليهم فام ،واخللقية النفسية اليتامى أحوال عاجلوا ي أن أرادوا إن

 .ومالطفة   ومعاملة   احب   كأوالدهم أهنم روهمشع  ي   وأن ،والعناية والعطف الرمحة من

 أن املسلمة الدولة فعىل واألرحام األقارب من األوصياء وجود عدم حال ويف

رهم كياهنم من وترفع ،وتوجيههم متربيته عىل وترشف ،أمرهم وتتوىل ترعاهم  يف وق د 

 حني من وكفالته أمره عىل وتقوم ،اللقيط ترعى أن الدولة عىل جيب وكذلك ،الياة

 من كل معاملة يف اإلسالم ينهجها التي السنة املعاملة وهبذه ،عليه والعثور وجوده

م قد يكون واليتيم اللقيط  ،بواجباهتم ضونينه صالني مواطنني اإلسالمي للمجتمع قد 

 واألفكار اهلواجس جلة يف يتيهون وال ،بنقص يشعرون فال ،بمسؤولياهتم ويضطلعون

 .املنحرفة والتصورات
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 :الشجار بين األبناءمشكلة 

ويف هذا املجتمع نجد ثالث جمموعات من العالقات ، األرسة جمتمع صغري

، لعالقة بني اآلباء واألبناءوا، العالقة بني األعضاء الراشدين )ومها األبوان عادة(: هي

 . والعالقة بني األطفال

جهود وتضحيات لرعاية األبناء يظل النمط الثالث ن من اورغم ما يبذله الوالد

ورغم ما ، ا واستمرارية واندماج  أكثر أنامط العالقة تفاعال   وه - العالقة بني األطفال -

إال أهنا تظل تتميز ، تحتمله هذه العالقة من توترات ومصادمات يف بعض األوقا

فاألخوة يلعبون معا ويشرتكون يف عمل واحد . باالتساع والشمول الزماين واملكاين

 التي وهذه الكثافة يف االتصال هي، وجيتمعون معا لفرتات زمنية طويلة، ومكان واحد

، وهذه املشاجرات مشكلة تؤرق الوالدين. تؤدي إىل املواقف التصادمية واملشاجرات

 . وتعد بمثابة أزمة وخوف من الفشل يف الرتبية، عصاهبموتوتر أ

وكيف يمكن للحظات  ملاذا يتشاجر األبناء؟: ناوكثريا ما يتساءل الوالد

وهل من طريقة للحد من هذه  والفكاهة أن تنقلب فجأة إىل توتر وعدوان؟ ل ع بال

ل املشاجرات؟ ن طبيعة ادواإلجابة عىل مثل هذه التساؤالت حتتاج إىل أن يدرك الوا

ويامرسون ، العالقة بني األخوة وأهنم يتعايشون ضمن حيز مكاين وزماين واحد

وهم يف ذات الوقت خيتلفون يف امليول ، ويملكون العديد من األشياء املشرتكة

 . والرغبات والشخصيات بصفة عامة

يف األرسة، إال  اإن الشجار بني اإلخوة هو أحد أشكال اإلزعاج األكثر شيوع  

التشاحن يمثل يف الواقع مرحلة طبيعية من النمو، فأطفال السنتني يرضبون أن 

ويدفعون وخيطفون األشياء، بينام يستعمل األطفال الكبار أسلوب اإلغاظة، فهم 

 يسيئون لبعضهم من وقت آلخر عن طريق اللغة.

ال يستطيع أن حيتفظ بيديه ساكنتني إذا ما  - كغريه من األطفال -إن الولد 

أخته قريبة منه، وأخته بالرغم من تفوقه عليها يف الزم والقوة لدتها طرائقها كانت 

اخلاصة لالنتقام منه، إن كل واحد منهام يبدو كأنه قدير بام يضايق اآلخر، ويرس باللجوء 
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إليه، ويدرك حرصه عىل أشيائه اخلاصة، وحرصه عىل احتالل املكان املعني يف املائدة 

 يغيظ الطرف اآلخر ويستفزه. أو السيارة، فيعرف كيف

دثونه من ضوضاء وجلبة يف واآلباء يضجون من مشاجرات األبناء ملا حي  

املنزل، وألهنم يشغلون اآلباء عن أداء ما يقومون به، أو يمنعوهنم عن الراحة أو 

ون إىل أسلوب عنيف يف وضع حد ؤاالسرتخاء، فيثورون عىل األبناء، وقد يلج

منهم بأنه حقود أو أناين، وأنه سيفشل يف  قد يدمغون طفال  ملشاجرات األطفال، بل 

 ظاننيه اآلباء بسلوكه هذا يف غري أوقات الشجار حياته ألنه ال يتعاون، بل قد يعري  

بذلك أن شجار األطفال أمر غري طبيعي، وأن األوالد يميلون عادة إىل الشجار أكثر من 

 أواصل الصداقة تربطهم. البنات، وأهنم يتشاجرون مع أقراهنم مهام كانت

نقول للمريب: ال تنزعج؛ إهنا مرحلة طبيعية، إن أي أرسة لدتها طفالن أو ثالثة 

يف مناوشات وخالفات، يتأمل األب وتتأمل األم؛ ألن األبناء ليسوا أصدقاء  نجدهم دائام  

 وليست عالقاهتم طيبة.

بمعنى: أيي  ؟هل ظاهرة اختالف األطفال مع بعضهم ظاهرة طبيعية: والسؤال

األوضاع يعترب الوضع الطبيعي: أن يتعاونوا مع بعضهم وأن ال خيتلفوا؟ أم أن الوضع 

ولإلجابة عن هذا السؤال نجري جتربة صغرية، وهي أننا  ؟الطبيعي هو أن يتشاجروا

والتسلية،  ل ع بيف حجرة واسعة جمهزة بكل ألوان ال انجمع ثالثة أو أربعة أوالد مع  

 ، ترى ماذا ستكون النتيجة؟ ونغلقها لفرتة

ء أكانوا إخوة أم غري إخوة.  بكل تأكيد سيتشاجرون، سوا

املسألة ظاهرة طبيعية وعادية، وجيب أن ال يقلق اآلباء واألمهات، وجيب  اإذ  

 أن تراعى برفق ووعي؛ ألهنا ال تكون يف فرتة الطفولة فقط، إنام متتد للصبا والشباب.

ن تتخىل عن تصورها املثايل بأن يكون أطفاهلا عىل أتم وفاق ح به األم أنص  إن أول ما ت  

، إن األم إن واجهت القيقة الواقعية فإن قلقها بخصوص خصام اوال يتخاصمون أبد  

 األطفال وتشاجرهم سوف يتضاءل.
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 :اجلوانب السلبية واإلجيابية لتشاجر األشقاء

خاصة إذا قام قد يكون للمشاحنات البسيطة بني اإلخوة جوانب إجيابية، 

لدان بدور التوجيه يف تعليمهم كيف يدافعون عن أنفسهم وعن حقوقهم، وكيف  الوا

عاهتم وحيرتمون حقوق الغري، ومعنى الصدق يعربون عن مشاعرهم وحيل   ون رصا

والكذب، وأمهية األخذ والعطاء بأسلوب حيقق هلم املحافظة عىل حقوقهم وعىل 

 حقوق الغري.

الوسائل إلثبات الذات والسيطرة، وكلتامها من إن شجار األطفال إحدى 

من  ا الصفات الالزمة لنجاح اإلنسان يف الياة، بل الشجار فرصة يتعلم فيها الطفل كثري  

اخلربات، منها وجوب احرتام حقوق الغري، والعدل والق والواجب، ومعنى الصدق 

وقه وحقوق والكذب، وأمهية األخذ والعطاء بأسلوب حيقق له املحافظة عىل حق

 اآلخرين.

هذا إذا عمد اآلباء واملربون إىل انتهاز مناسبات شجار األطفال يف توجيههم 

الوجهة الرتبوية السليمة، وتعريفهم بالق والواجب، والشجار يف الواقع دليل عىل أن 

 أساليب األخذ والعطاء االجتامعية. ، ومل يتعلم بعد  االطفل مل ينضج اجتامعي  

اإلجيابية هلذه املشاحنات واخلالفات أهنا تكون يف واقع األمر إن من اجلوانب 

من  ايكون الشجار نوع   ادون أن ندري بالكثري منها، وأحيان   ل  من التنفيس، وحت    انوع  

 املنافسة.

إن املنافسة الرشيفة باستمرار فائدهتا أكثر  ؟هل املنافسة بني اإلخوة ضارة اإذ  

ب ويتطور ويكرب معهم ويظهر، وينضج حينام من رضرها، وبني اإلخوة ينمو ال

ما نسمع هذه العبارة: )إنه أخي عىل كل  ا يتجاوزون سن الطفولة واملراهقة، وكثري  

املنافسة بني اإلخوة واخلالف ال يستمر، بل ينتهي ويتطور إىل عالقة حب  اإذ   حال(.

 .تنضج حتت نار هادئة، واأليام تزيد من الروابط والود

إذا اقرتن هبا عنف أو أذية  ا اك حاالت يكون الشجار فيها خطر  ومع ذلك فهن

بدنية، أو أن تتطور لدى بعض األطفال مشاعر العداء أو الالمباالة نحو بعضهم بصورة 
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لبعضهم  اوإخالص   ار اإلخوة ارتباط  ظه  تستمر طوال حياهتم، فالوضع املعتاد هو أن ي  

 عىل نحو ال تؤثر فيه املضايقات اجلانبية.

إذا تبادل اإلخوة مشاعر مشرتكة  اهكذا فإن التنافس يمكن أن يعترب عادي  و

بالرضا واإلحباط، وإذا مل يكونوا مشحونني بشحنات العنف، ومل ينخرطوا يف 

عات هتدد الياة ضد بعضهم، وإذا مل حيملوا أحقاد   ومل يستجيبوا لكل إساءة كام لو  ارصا

 أهنا مصيبة.

 جار األخوة: بعض اجلوانب الرتبوية يف ش

، ونشارك، إن األخوة واألخوات هم الذين يعلموننا كيف نحب: يقال

ونبدأ النزاع وننهيه؟ وكيف نجرح شعور اآلخرين؟ وكيف نحفظ ماء ، ونتفاوض

ما يغفل عنها  ا فاملشاجرات الربيئة حتمل بعض اجلوانب الرتبوية للطفل كثري   الوجه؟

لدان  :ومن ذلك، الوا

، واقف التصادمية غالبا ما تتسم بالرصاحة والوضوحأن مثل هذه امل -1 

مما يساهم ، بعض جيدابف األخوة بعضهم فالشجار بني األخوة خيلو من املواربة ويعر  

ع االجتامعي قد يغفل أو يتغافل  يف تقديم صورة واقعية واضحة لنوع من الرصا

يل للعالقات ن عمدا عن تقديمه لألبناء حرصا منهم عىل تقديم نموذج مثااالوالد

 .االجتامعية

ع والشجار بني األخوة هو بمثابة طرق لتعلم أسس وقواعد تبادل  -2 الرصا

وتقديم ، والدفاع عن الرغبات والاجات، القوق والواجبات واملحافظة عليها

 . التنازالت لآلخرين

ويتعامل مع ، يتعلم الطفل من خالل الشجار كيف يتكيف مع األزمات -3

ه ذلك للتكيف مع مراحل عمرية أخرى متقدمة كمرحلة املراهقة ويؤهل، الضغوط

 .والرشد
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ومنها الاجة إلثبات ، ع الطفل بعض احتياجاته من خالل الشجارشب  ي   -4

، والاجة للمعاضدة من أطراف يامثلونه، الذات من خالل اجلدل والوصول للهدف

 . غري ذلكإىل، يف الصفات واخلصائص ةوالاجة للتنافس مع مجاعة متشاهب

يتعلم الطفل من خالل املشاجرات أن هناك سلوكيات خاطئة وذات  -5

ويبدأ يف االنتقال إىل مرحلة التفكري يف البدائل ، م عليهاد  ق  جيب أال ي  ، عواقب وخيمة

 .املختلفة

وقد ، يتعلم الطفل من خالل املشاجرات طرق خمتلفة لل املشكالت -6

 . يتطلب ذلك مساعدة من الوالدين

 بني األوالد: أسباب الشجار

ما  ا ن التقارب يف السن ربام يكون من هذه األسباب، والطفل األكرب كثري  إ

حياول السيطرة عىل إخوته فيتشاجرون، كام أن األطفال األوالد عادة ما حياولون 

السيطرة عىل البنات، والطفل الناجح يلجأ عادة إىل تعيري الطفل غري الناجح يف دراسته، 

بلون الشعر، أو شكل اجلسم، أو بام  ا األطفال بعضهم بعض  ، أو قد يعري  ناجروفيتش

نون عصبة ضد أخ د بعض اإلخوة ويكو  ح  ما يتَّ  ا له، وكثري   يملكه طفل وال يملكه قرينٌ 

من الوالدين لصغره، أو لوسامته، أو ملرضه، أو  اب  مقرَّ  ال  لو كان مدلَّ  اآخر خصوص  

 ىل غري ذلك من األسباب، فيتشاجرون.لشدة ذكائه، أو لرقته، إ

عب أو ما يتشاجر األطفال لالمتالك أو لالستحواذ عىل بعض الل   ا وكثري  

أو أدواته أو ب بكتبه ع  األشياء يف املنزل، أو لو اعتدى طفل عىل ملكية اآلخر أو ل  

 حالة العدوان، فكام يتشاجر إىلقد تتداخل عوامل خمتلفة تؤدي و مالبسه أو غري ذلك،

 .وخفية كذلك يفعل الصغار ةالكبار ألسباب ظاهر
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ا:   أكثر أسباب الشجار شيوع 

 : التقليد واملحاكاة -1

ل عىل األطفال أن يتشاجروا فيام بينهمإن  . النزاع والشجار بني الوالدين يسه 

فالطفل يكتسب عاداته السلوكية املختلفة من خالل مشاهداته اليومية للعالقات 

أحد هذه هو وسلوك العدوان عىل اآلخرين ، ألشخاص من حولهاملتعـددة بني ا

فأسلوب ونمط معاملة ، السلوكيات التي يمكن أن يكتسبها الطفل من املحيطني به

عن طبيعة  اعام   ابعضهم البعض يعطي الطفل تصور   معاملةأفراد األرسة للطفل و

تبنى ، وان والشجارفإذا ما اتسمت طرق التعامل األرسي بالعد، العالقات االجتامعية

الطفل هذا النمط وبدأ يف ممارسته مع املحيطني به ويف مقدمة هؤالء أخوته بطبيعة 

 . الال

 : أسلوب التنشئة القائم عىل القسوة -2

لطبيعة العالقة والسلوك  ايعطي هذا النمط من أساليب التنشئة للطفل نموذج  

لبدين يكشف اآلباء للطفل عن فمن خالل العقاب ا، الذي يمكن أن ينتهجه مستقبال  

فكلام أخطأ الطفل عوقب بالرضب أو الشتم أو ، أسلوب للتعامل هو عدواين يف طبيعته

، ومع مرور الزمن يبدأ الطفل يف ضم  العدوان والشجار إىل رصيد سلوكياته، غري ذلك

ويرتسخ لديه أن العدوان عىل اآلخرين وإبراز القوة هو السلوك السائد يف الياة 

وطبيعي أن تظهر هذه السلوكيات أول ما تظهر جتاه . وأنه ال غبار عليه، الجتامعيةا

 . األخوة

 : الغـرية -3

لدية ، الطفل إىل االعتداء عىل أخوتهالغرية كشعور انفعايل قد تدفع  فالتفرقة الوا

بالنقص وتدفعه إىل تعويض هذا النقص بإيذاء أخيه أو  هرشع  يف املعاملة بني األبناء ت  

لدان غرية الطفل من خالل مقارنته بطرف آخر يف جمالٍ  ا فكثري  ، اآلخرين ما  ما يثري الوا

فربام ، مما يدفعه إىل عدة طرق للتعبري عن انفعال الغرية لديه؛ يعلمون بضعف الطفل فيـه
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وهذا ما جيعلنا نشاهد ، اجته الطفل إىل االنزواء أو إىل التشاجر أو إىل التشهري بأخيه

خ وعدوان وشجار رسعة تغري  . سلوك الطفل الغيور من الود والب جتاه أخيه إىل رصا

والقيقة أن الغرية وما يرتتب عليها من الشعور بالنقص أو بالقلق أو باضطهاد 

الكبار كلها يتسبب فيها اآلباء، وتؤدي إىل نشوب املعارك بينهم، وحيصل استنفاذ 

 دوء إىل البيت.الطاقات يف حماولة حل هذه املشاكل ليعود اهل

عبة طفلها األول وتعطيها لطفلها الثاين عىل أساس أنه كرب عن ل   قد تأخذ أم  

عبة، لكن الطفل األول ال ينظر إىل هذا الترصف عىل أنه أمر طبيعي، هبذه الل   ل ع بال

ولكنه ينظر إليه من زاوية أخرى، فلقد استولت أمه عىل يشء عزيز عىل نفسه لتعطيه 

 هز أقرب مناسبة الستثارة غضب هذا األخ، وتبدأ املعركة.ألخيه، فينت

عبة إىل طفلها إحدى األمهات اكتشفت خطأها عندما فعلت ذلك، وأعادت الل  

ابني العزيز عيل  »األول مع رسالة تضمنت عبارات تعرتف من خالهلا بشعوره، قالت: 

قك؛ ألين مل عبتك وأعطيتها ألخيك أين قد أخطأت يف حلقد أدركت عندما أخذت ل  

أستأذنك يف ذلك، ومل أكن أعلم أهنا تعني الكثري بالنسبة لك، أنا آسفة، سأعيد إليك 

أشكرك يا أمي ألنك أعدت »يف رسور:  احتضن االبن أمه يف اليوم الثاين قائال   .«كعبت  ل  

 .«عبتييل ل  

 : ت االنتباهف  السعي لل   -4

، ىل احتياجاته بصورة فاعلةالطفل الذي يعاين من اإلمهال وعدم االستجابة إ

، غالبا ما يسعى جلذب انتباه والديه إليه عن طريق ممارسة سلوكيات عدوانية خمتلفة

ومن الغريب هنا أننا نرى الوالدين ال يلتفتون ، منها ويعترب الشجار مع األخوة جزءٌ 

عىل فال حيصل الطفل ، اهلادئ واملشاركات املستقرة ل ع بألبنائهم أيناء ممارستهم ل

لد، تعزيز هلذا السلوك االجيايب ، ن للتدخلافإذا ما بدأ الشجار بني األخوة هرع الوا

 . للطفل جلذب انتباه والديه والصول عىل بعض االهتامم افيصبح الشجار دافع  

حيصل الشجار بني األشقاء عىل أنه حيلة دفاعية نفسية، وهي ما تسمى  اأحيان  ف

العدوان نحو األبوين إىل اإلخوة الصغار، فالطفل  باإلزاحة، حيث يتم حتويل مشاعر
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يشعر بمشاعر عدوانية جتاه األبوين أو أحدمها، وال يستطيع أن خيرج ذلك بصورة 

 رصحية يف مواجهة األبوين، فيزيح هذه املشاعر العدوانية إىل إخوته الصغار.

 عن نبذ األبوين غري الشعوري، أو عدم ا قد تتضمن ترصفات اإلخوة تعبري  

حمبتهام للطفل األصغر، وحينام يكون أحد اإلخوة متدين اإلمكانيات يف أحد املجاالت 

بالنسبة ألخ آخر قريب منه يف العمر ومن نفس اجلنس فإن الطفل األقل يف إمكانياته 

يميل إىل إظهار عدوان أكثر جتاه اآلخر من بني األشقاء؛ ألنه يعيش يف ظل إنجازات 

ته، وحيس بأن كل أعامله ومنجزاته صيشعر بأنه قد فقد فروعندها فإنه آخر موهوب، 

 ن مع أعامل ومنجزات أخيه.تقار  

 : ماديةعوامل  -5

يف  اسبب  ، وعدم وجود مكان خمصص لكل طفل، ضيق السكن كونقد ي

 . يصبح مدعاة لتداخل األنشطة واالحتياجاتث حدوث املشاجرات حي

 : السامت الشخصية الطفل -6

ما للعدوان عىل اآلخرين أو إهلهم ؤل سامت شخصية تحيمل بعض األطفا

توقع أن ي   ،العدوانو، األنانية: ذو سامت مثل طفٌل ف، لتلقي العدوان من اآلخرين

، الضعف: صاحب سامت مثل طفال  يف حني أن ، يستمرئ السيطرة عىل اآلخرين

 . هو عرضة للعدوان، االنطواء، الساسية

 الوقاية خري من العالج: 

فإن اهلدف هو ، ستحالة خلو جو األرسة من املشاجرات بني األخوةنظرا ال

 : وذلك من خالل، جتنب فرص التصادم قدر اإلمكان

 :  : حتسني بيئة الطفلأوال 

ا من دواعي الشجار بني األبناء هي نتاج أسباب مادية أو معنوية حميطة فإن كثري  

سباب هو مدعاة للتقليل من والعمل عىل حتسني أو التقليل من آثار هذه األ، بالطفل

  :التصادم والشجار بني األبناء
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مما ال شك فيه أن عدم متتع الطفل ببيئة مادية مناسبة : حتسني البيئة املادية -1

فالطفل الذي ينعم بحجرة ، تصادميةالمن شأنه أن يتسبب يف العديد من املواقف 

شاركون يف غرفة واحدة وضعه خيتلف عن جمموعة أطفال يت، مستقلة وألعاب خاصة به

 . وجمموعة ألعاب مشرتكة

فمن املمكن ، ل ع بإذا كان الشجار يتم لعدم وجود مساحة كافية للمشاركة وال

، ع األدوار واملشاركات بشكل عادلوزي، جتاوز ذلك من خالل وضع جدول لألنشطة

ويفضل أن يشرتك األبناء يف وضع برامج ، يضمن التقليل من حدوث املنازعات

 . دول وأنشطتهاجل

فبعض ، كام يمكن حتسني البيئة املادية من خالل التعرف عىل أوقات الذروة

: مثل، األطفال يزيد نشاطهم الركي وقابليتهم للشجار خالل أوقات حمددة من اليوم

فيحرص ، قبل الذهاب للنوم، أيناء تناول الطعام، قبل الطعام، بعد العودة من املدرسة

لد  . جد خالل هذه األوقات والعمل عىل منع التصادمن عىل التوا االوا

تتمثل البيئة املعنوية يف مجيع ما يوثر عىل شخصية : حتسني البيئة املعنوية -2

فيعمل ، جتاه إخوته اعدواني   االطفل وقد يتسبب يف دفعه أو حتفيزه إىل أن ينتهج سلوك  

لدان عىل  : عىل الوا

 اللتنشئة ضار   ان نمط  ار أن ينتهج الوالدتصوقد ال ي  : حتسني أنامط التنشئة -أ

القسوة والتمييز  فمثال  ، ولكن هذا قد حيدث بطريقة مقصودة أو غري مقصودة، باألبناء

فعىل الوالدين ، يف تكوين سلوكيات تتصف بالعنف لدى الطفليسهامن بني األبناء 

وفهم ، ة عىل الواروالقائم، تباع أساليب الرتبية اإلسالمية السويةاتغيري هذا النمط و

والسعي ملشاركة األبناء يف أنشطتهم وألعاهبم بشكل . والعدل بني األبناء، النفسيات

 . جيابية اخلالية من العدوانهتم عىل السلوكيات اإلأومكاف، فردي ومجاعي

باء يسعون لتحقيق تربية مما ال شك فيه مجيع اآل: حتسني أهداف الرتبية -ب

لد، اءإسالمية متكاملة لألبن ن عن بعض األهداف التي من شأهنا أن اولكن قد يغفل الوا



 د 
  

504 

ع بينهم حتقيق األخوة  :ومن ذلك، حتقق الطمأنينة النفسية لألبناء وتقلل يف فرص الرصا

 .وإعالء هذا اهلدف يف نفوس األبناء، اإلسالمية

فهو رباط عقدي ، فام يربط الطفل بأخيه أسمى من رباط األخوة الدموية

ال  »: قوله ومثل هذا الرابط له متطلبات لتحقيقه تتمثل يف ، ويإسالمي سام

وا د  وا ال  و   ،حت  اس  ض  واال  و   ،ت ب اغ  اب ر  ن ا ،ت د  ا و   إ خ 
 
ب اد  اَّللَّ

ون وا ع  ك  ل م   ،و  و امل  س  م  أ خ 
ل  ال   ،امل  س 

ه  و   م 
ل ه  و  ال  ي ظ ل  ه  ال  خي  ذ  ر 

ن  ال ،حي  ق 
ٍئ م  ر  ب  ام  س  م  ب ح 

ل  اه  امل  س  ر  أ خ 
ىل   ،رشَّ  أ ن  حي  ق  ل م  ع  لي امل  س  ك 

امٌ  ر  م  ح 
ل  ه   :امل  س  ض  ر 

ع  ال ه  و  م  ه  و  م  ل ٌم(. وقوله  «.د  س  م  يي و 
ار  ب خ  اه  ال  و  ن  »: )ر 

م  ال ي ؤ 

ه   بي ل ن ف س 
ا حي    م 

يه  بَّ أل خ 
تَّى حي   م  ح  ك  د  يي  «أ ح  ار  ب خ  اه  ال  و  ل ٌم(.  )ر  س  م   و 

وهو جانب حيوي قد يغفل : العناية باجلانب السلوكي يف أخالق األبناء -ج

فيحرصون عىل توجيه سلوك األبناء مع الغرباء ويتغافلون عن ترصفاهتم ، عنه الوالدين

والواجب الرص عىل توجيه السلوك األخالقي للطفل وربط ، مع بعضهم البعض

ه  »: وله قذلك باجلانب الديني من منطلق  ي د   و 
ان ه  س 

ن  ل 
ون  م  م 

ل  م  امل  س 
ل  ن  س  م  م 

ل   «امل  س 

ل ٌم(. س  م  يي و 
ار  ب خ  اه  ال  و    )ر 
 : االستفادة من الطاقات الزائدةثاني ا: 

من املعروف أن األطفال يتمتعون بقدر كبري من الطاقة واليوية يف املجال 

أكثر األنشطة التي أصبح األطفال ومن املؤسف أن ، الركي والعاطفي والذهني

ا داخل املنزل يف الوقت الارض أصبحت حمصورة يف مشاهدة برامج التلفاز وهنيامرس

مما دفع هبم لتوجيه طاقاهتم املختلفة إىل نواحي غري ، وممارسة األلعاب االلكرتونية

 . إجيابية كالسلوكيات العدوانية والشجار مع األخوة

لدين هو االس ، تفادة من هذه الطاقات واستغالهلا بشكل إجيايبوواجب الوا

وأخرى ذهنية  - خارج املنزل أو داخله -ودفع األبناء ملامرسة أنشطة رياضية حركية 

 . لالستفادة من طاقاهتم املختلفة بشكل إجيايب بناء، فردية أو مجاعية

 : السعي ألن يكتسب األبناء مهارات حل املشكالتثالث ا: 
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نهم من التعامل مع مشكالهتم بطريقة تدريبات خمتلفة متك  وأن حيصلوا عىل 

ويتم ذلك من خالل توجيههم الستخدام التفكري وإعامل ، إجيابية بعيدة عن العدوان

وجعلهم يدركون أن ، واستخدام أسلوب الوار والتفاوض، املهارات العقلية املختلفة

 . هذه األساليب هي األجدر واألمثل لل املنازعات

اليب التالية يمكن أن تساعد يف الوقاية من بعض أشكال التنافس بني واألس

 اإلخوة: 

   كل طفل يشعر بأنه حمبوب وذو قيمة بذاته. اجعل 

   مجيع األطفال بعدالة، وجتنب االنسجام والتفضيل الواضح  ل  عام

 لبعض أطفالك عىل بعضهم اآلخر.

 طمأنينة جيب إشباع الاجات النفسية لألبناء، كالب واألمن وال

عىل أهنم  اوالتقدير واملركز والثقة يف النفس، مع معاملة اإلخوة مجيع  

متساوون بأسلوب عادل يتسم بالزم املشبع باملحبة والعطف 

 والدفء واملرونة.

   األطفال الستقبال املولود اجلديد، وذلك عن طريق إخبارهم يف  ئ  ي  ه

 وقت مبكر عن توقع والدة أخ جديد هلم.

   روق الفردية يف مجيع جماالت التعامل مع األطفال.الف اع  ر 

   تقضيه معه بحيث يكون مركز انتباهك. اخاص   الكل طفل وقت   اجعل 

   الطفل بأكرب قدر من اخلصوصية. د  زو 

   م الطفل احرتام امللكية اخلاصة يف وقت مبكر.عل 

   عىل ترتيب نشاطات مجاعية متكررة يف األرسة ذات طبيعة  ل  اعم

 ل النزهات والفالت واأللعاب.مرحة، مث

   بحيث حتدد املسئوليات وتوزع األعامل البيتية  اواضح   انظام   ع  ض

بوضوح، من يفعل كذا، ومتى، ووزع املسئوليات بطريقة ال يصطدم 
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األطفال معها ببعضهم، واعمل عىل توزيع املهامت بحيث ال يأخذ 

عامل القذرة أحد األطفال األعامل اجليدة باستمرار ويأخذ غريه األ

 .دائام   مثال  

   معينة يلتقي خالهلا مجيع أفرادها  الألرسة، وحدد أوقات   اجملس   ل  ك  ش

للمناقشة وتبادل اآلراء واالستامع للشكاوى والتخطيط، ويمكن 

لألطفال أن يعربوا عن مشاعرهم يف هذه األوقات، وأن يكونوا عىل 

 ثقة بأهنم سوف يعاملون بعدالة.

   الزائدة للطفل األصغر يف األرسة.الامية  جتنب 

   بديال يقوم عىل رعاية األصغر. اأحد األطفال أب   ل  ال جتع 

   عىل أطفالك أن يكونوا متعاطفني مع بعضهم، وأن تهتم كل منهم  د  أك

 بام يرتكه سلوكه من أير يف مشاعر اآلخرين.

 ماذا يفعل الوالدان حال نشوب الشجار؟ 

ع  أمور قد تستمر إىل أن حتلها األيام وحدها، إن اخلصام واجلدال والرصا

بجانب أن لكل أرسة وضعها اخلاص املختلف عن أوضاع غريها من األرس، مما جيعل 

 من الصعب إعطاء نصائح عامة، لكن يمكن تقديم بعض االقرتاحات القليلة: 

م بني أوالدهم كآباء، ويتحول : بعض اآلباء يف بيوتنا يقومون بدور الك  أوال  

ع واخلالف بني الب يت إىل حلبة مالكمة، والواقع أنه البد أن يبقى هناك بعض الرصا

متفرجني وأن ال يتدخلوا  ااألبناء، وال بد أن يدرب اآلباء أنفسهم عىل أن يكونوا أحيان  

 كحكام، واملثل العامي يقول: إن قايض األوالد شنق نفسه.

 موقف املتفرج، البد يف لظة : من غري املعقول أن يظل اآلباء باستمرار يفاثاني  

معينة أن يتدخلوا حتى يوقفوا املعارك التي تنشب بني أوالدهم، ومن الطبيعي أن ال 

الغوص إىل أعامق كل مشكلة وكل خالف، وأن حيلوا تلك اخلالفات  يستطيعون دائام  

 مواجهة بميزان العدالة الدقيق، إنام املسألة حتتاج من اآلباء إىل يشء كبري من التعقل يف

 إىل أن يدركوا بعض األمور يف جمال اخلالفات بني األبناء. ااألمر، وحتتاج أيض  
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بداية جيب أن ال يكونوا مراقبني لكل صغرية وكبرية تصدر عن األبناء، ويكفي 

، إال إذا ل ع بأن يكونوا مالحظني بشكل غري مبارش دون التعليق أو التدخل يف ال

 بناء  بديال   االقواعد، وحينئذ يمكن لآلباء أن يقرتحوا شيئ  وجدوا األبناء قد خرجوا عن 

 .ف عليه أو أكثر إثارة منهلليشء املختل  

ى عليه؛ ألنه أن ال يتعجل األب أو األم فيبادر باالنحياز لصف املعتد  ينبغي و

وراء أي  اسبب   حيتمل أن يكون هو البادئ يف القيقة، وعىل الرغم من أن هناك دائام  

ثل السد أو عدم االطمئنان أو الضيق النفيس فال داعي ألن نبحث يف أيناء عدوان م

ع عن حقيقة السبب.  الرصا

أن نقيض عىل اخلالف، ثم نبعد األبناء بعضهم  ولكي حتل املشكلة فعلينا أوال  

منهم بأنه خمطئ ومتهم، بعدها نستطيع أن نعمل حتقيقاتنا  ار أي  شع  عن بعض دون أن ن  

لينابة، والبد أن نتذكر أنه ليس أسهل عىل الطفل من أن يلصق بصديقه ونعمل كوكيل ا

 أو أخيه أشنع التهم، ويتفوه بأبذأ األلفاظ ألي سبب وألي مناسبة.

أن ننبه الكبار من األبناء أن ال يؤذي الصغار، وأن ننبه األبناء  اومن املهم جد  

عدم إثارة الصغار للكبار، وأن أن ال يضايقوا البنات، ويف نفس الوقت البد أن ننبه عىل 

 غضبن األوالد حتى يسود االحرتام بني اجلميع.ال نجعل البنات ي  

ينبغي أن حيرص الوالدان عىل التدخل بأقل ما يمكن يف املشاجرات بني  اأيض  

إذا كانت مقرونة من ناحية أخرى بمظاهر الود  اطبيعي   ا اإلخوة التي ال تتعدى كوهنا أمر  

 بينهم.والتعاون فيام 

إعادة كالم الطفل، فإعادة كالم الطفل وهو يتشاجر مع أخيه وسيلة ثالث ا: 

أخرى يستطيع هبا اآلباء معاجلة املشاجرات التي تشب بني األبناء، وهاك املثال العميل: 

فكر أب يف طريقة يعالج من خالهلا مشاجرة بني ولديه، فوجد أنه عندما أخذ يعيد كالم 

 .عىل أحدمها جاء بنتيجة إجيابية صدر حكام  ابنه اآلخر دون أن ي

اشتكى حسام البالغ من العمر ثالث سنوات لوالده رضب أخيه األكرب عادل 

 .«هحسام يقول إنك رضبت   عادل  تعال هنا.»قال األب:  .«أيب  عادل رضبني»: له قائال  
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إنه مل  عادل يقول»قال األب لسام:  ،«حسام يكذب، أنا مل أرضبه  ال.»عادل:  قال

 .«هو الذي يكذب، أحلف أنه رضبني ال.»رد حسام:  .«يرضبك

الرضب أمر  احسن  »أجاب األب بحزم وهو يضع قاعدة عىل أبنائه االلتزام هبا: 

عبة عادل ليأخذها، قال عاد حسام يشد ل   .«غري مسموح به يف هذا البيت، هل سمعتام؟

 «.بل سأملسها وآخذها منك» :اأجاب حسام متحدي   .«عبتيال تلمس ل  »عادل ألخيه: 

  .«عبة ملكي ولن تستطيع أن تأخذهاهذه الل  »قال عادل: 

قال األب:  .«عبتكعادل  حسام يريد أن يمسك ل  »تدخل األب قائال: 

هل يمكنكام أن حتال مشكلتكام  .عبتهحسام  عادل يقول: إنك لن تستطيع أن تأخذ ل  »

عادل  »: م حياول أن حيل املشكلة قائال  واندهش األب عندما رأى أن ابنه حسا .«؟امع  

 .«عبة ملكيهذه الل   ال.» رد عادل: .«عبتك لدقيقة واحدةهل أستطيع أن آخذ ل  

غري مستعد إلعطائك  حسام  يبدوا أن عادال  »: كرر األب رد عادل قائال  

نظر عادل إىل والده من رد فعله، وبعد لظات قدم  .«اللعبة، إذا استعد سيعطيك إياها

 للعبة إىل حسام.ا

، وشجع األبناء عىل أن اإعادة األب لديث أبنائه جعله يقف موقفا حمايد   اإذ  

 حيلوا مشكلتهم دون أن يتطلعوا إىل أبيهم لفك مشاجرهتم.

ا:  را الكثري من اهللع واخلوف وتوتر األعصاب حتى ظه  عىل الوالدين أال ي  رابع 

ونقطة توتر هلم ولألبناء من جهة ، هةجلذب االنتباه من ج ال يصبح الشجار وسيلة  

فهي ال ختلوا ، وعليهام أن يدركا أن مشاجرات األبناء كام هي متوقعة وحتمية. أخرى

 . كذلك من بعض اجلوانب اإلجيابية

 ؟متى يصبح الشجار بني األبناء مشكلة

 أو إىل استخدام ، إذا تطور اخلالف إىل عراك باأليدي مع غضب شديد

 . استخدام آالت حادةالرضب املوجع أو 

 استخدام الكالم البذيء أيناء الشجار . 

 تكرار الشجار عىل نحو غري مألوف . 
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   ن يف املنزل أو إشغال األوالد عن أداء واجباهتم املدرسيةإزعاج م . 

 شعور أحد األوالد املتشاجرين بالقهر بسبب ظلم أخيه له . 

 تعاظم الرغبة يف االنتقام لدى أحد األبناء . 

 ن يف شجار األبناء؟ ايتدخل الوالدمتى 

إذا اقترص الشجار بني األبناء عىل اجلدل وتوجيه اللوم واالهتامات وإلقاء 

أما إذا ما جتاوز الشجار هذه املرحلة إىل عدوان ، فاألفضل أال يتدخل الوالدان، التبعات

عن آداب السلوك  اأو عدوان لفظي يمثل خروج  ، جسدي قد يرض بأحد األطراف

أو  -ففي هذه الال جيب عىل الوالدين ، األهداف والقيم األخالقية لألرسة وعن

ولكن التدخل هنا جيب أال يكون بغرض املعاقبة أو إصدار ، أن يتدخال -أحدهم 

ولتذكري ، فالتدخل يتم لتوجيه السلوك يف املقام األول، الكم عىل أحد األطراف

 . يف املقام الثاين األبناء بأمهية استخدام أساليب حل املشكالت

لدين أن يتذكرا الكمة التي تقول "إن مل تكن قد : ويف النهاية فعىل الوا

وبطبيعة الال فاألخوة . تشاجرت مع أخيك من قبل فأنتام ال تعرفان بعضكام البعض"

 . هم أكثر من يعرف بعضهام البعض

 :إرشادات مفيدة لتقليل املشاجرات بني اإلخوة

 فال البسيطة حتى يكون تدخلك فيام بعد أكثر جتاهل منازعات األط

 فعالية.

  قم بدور الكم غري املتحيز، ودون إصدار أحكام مسبقة عىل أحد

 الطفلني.

   عندما يكون لديك سبب لالعتقاد بوضوح أن أحد  ر حكام  د  أص

األطفال هو امللوم، أو أن األطفال غري قادرين عىل حل مشكلتهم 

 تقوم بدور القايض.بأنفسهم، فقد يكون عليك أن 

 هلم بأنك  د  دون شجار، وأك   ل ع بكافئ األطفال كلام استمروا يف ال

 سوف تستمر يف مكافأهتم كلام ابتعدوا عن الشجار فيام بينهم.
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  اعزل األطفال عن بعضهم كلام تشاجروا، خاصة إذا كانوا يف حالة

ومل تصلح معهم الطرق األخرى، وقم باستبعاد ما  تشاحن دائام  

 شاجروا عليه عنهم.ت

  بأنك لن  - باستخدام عبارات مؤكدة -اجعل من الواضح ألطفالك

بالرضب، أو بالكلامت  اتسمح هلم بإيذاء بعضهم بعضا جسمي  

كالسخرية واأللقاب، وأنك لن تتسامح حتت أي ظرف جتاه استخدام 

 العنف املادي بني أطفالك أو أي شكل من أشكال اإلغاظة اهلدامة.

   لفهم األسباب الكامنة وراء اإلغاظة اهلدامة، واعمل  اجاد   اابذل جهد

عىل إهناء األسباب الواقعية التي جتعل أحد األطفال يشعر بالغرية من 

 طفل آخر.

   س السلوك الديني وآدابه يف نفوس األطفال، وأشبع حاجاهتم اغر

 النفسية من مشاعر األمن والطمأنينة يف جو من الب واالحرتام.

   عدالة يف معاملة األطفال، فالتفضيل يف املعاملة هو من أهم ق الحق

أسباب غرس بذور الغرية والقد بني اإلخوة وتنشئة بعض األطفال 

لدين وبعض أفراد األرسة، والتي قد تنتقل إىل  عىل النقمة عىل الوا

 .االنقمة عىل املجتمع عموم  

  املقارنة؛ جتنب االهتامم بإبراز الفروق بني األطفال عن طريق عقد

 ا لكون الطفل يقارن نفسه عادة بغريه من إخوته من حيث اجلنس ذكر  

، أو من حيث القدرات ا أو كبري   ا أو أنثى، أو من حيث السن صغري  

ولذا فمن  العقلية والبدنية، أو من حيث اجلامل الطبيعي وغري ذلك.

من اخلطأ اهتامم اآلباء باملقارنة بإبراز هذه الفروق، وإن كان ال بد 

 وضع أفضلية للخلق والتدين واجلد يف الدراسة.



 511 مشكالت وحلول

 :أخطاء اآلباء يف حسم مشاجرات األبناء

حيال التدخل يف هذه املشاجرات األخوية إىل حد ما  امما جيب أن يزيدنا حتفظ  

ما يستخدمه األوالد الستدراج األب واألم إىل إبداء انحياز لطرف عىل الطرف اآلخر، 

لدين يوضعان ع نه من تفضيل، فإذا وكأن الوا ند ذاك عىل املحك لينكشف ما يضمرا

ر اعىل اآلخر اعترب الثاين نفسه مغبون   انارصا واحد   ، مما يؤجج غريته ويدفعه إىل تكرا

 مما حظي به خصمه من مساندة. ااملشاجرة انتقام  

أما األول فهو منقاد من جهته إىل إعادة الكرة من جديد بمنارصة والديه، لذا 

 ذه املشاجرات بحضور األهل ويغذتها تدخلهم.فتكثر ه

تالحظ هذه الظاهرة التي قد تبدوا غريبة ألول وهلة، أال  اوهلذا السبب أيض  

وهي حترش األضعف باألقوى، واستدراجه إىل العراك، وأن الغاية املنشودة ليست عند 

غري  املتحرش االنتصار عىل خصمه، وإنام كسب مؤازرة األهل بحجة أن هذا الرصاع

 امن هنا يقع ما جيده األهل من صعوبة يف حسم هذه املشاجرات بعدل، أي   متكافئ.

كانت رغبتهم يف ذلك صادقة، وهلذا يقول املثل الشعبي: )إن قايض األوالد شنق 

نفسه(، لذا فاألفضل أن نحد قدر اإلمكان من تدخلنا يف املشاجرات األخوية مكتفني 

تخاصمني أذى باآلخر، أو أن يتسلط عليه بشكل بالرص عىل أن ال يلحق أحد امل

 .دائم

أما إذا اضطررنا إىل التدخل لوضع حد للغلو يف العنف فليكن تدخلنا بحزم 

مقرون بالصفاء والتفهم، فال يشعر املذنب بأننا ننبذه أو نحرمه من حبنا وتقديرنا، 

خلوا بينهم ليحلوا وحيتار اآلباء ويتضايقون عندما يتشاجر أبناؤهم، هل األفضل أن يتد

مشاكلهم أم يدعوهم وشأهنم حيلوهنا بأنفسهم؟ وينصح خرباء تربية الطفل اآلباء بعدم 

التدخل يف هذه املشاجرات، وإذا استدعى األمر تدخلهم فإن عليهم عدم إصدار 

األحكام عىل أبنائهم؛ ألن ذلك يشعل الشجار أكثر بينهم، فاألم التي تلوم ابنها ألنه 

أختك الصغرية طيبة »أو تقول له:  «.عليك أن حتبها ألهنا أختك»خته قائلة: تشاجر مع أ
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؛ ألهنا المت ابنها ام  فاألم جعلت من نفسها حك   ،«معها معك، ملاذا أنت رشس دائام  

 ووقفت إىل جانب ابنتها، وسامهت بذلك يف إشعال املشاجرة بني األخوين.

تدخل الوالدين يف مشاجرات وإليك املثال اآليت الذي نبني من خالله خطأ 

 ااألطفال واالنحياز ألحدمها: ركض أمحد البالغ من العمر تسع سنوات إىل أمه شاكي  

ال أترككام »قالت األم:  .«أمي  رضبني عبد الرمحن يف بطني»: اعتداء أخيه عليه قائال  

محد: أجاب أ ،«يف الشجار  من الذي بدأ الشجار هذه املرة؟ آدقيقتني وحدكام حتى تبد

 .«هو الذي جاء إىل غرفتي»

ملاذا ال ترتك أخاك وشأنه حتى ال تسبب لنفسك »قالت األم لعبد الرمحن: 

: ارد أمحد غاضب   .«ما أكثر ما تأيت  أنا أكرهك»قال عبد الرمحن ألخيه:  ،«املتاعب؟

ابتعدا عن بعضكام إذا كنتام ال »وتدخلت األم مرة أخرى قائلة:  «.أنت الذي بدأت»

 .«دونام شجار ايعان البقاء مع  تستط

أجابت األم:  «.تلومينني أنا أنا مل أفعل أي يشء، أنت دائام  »قال عبد الرمحن: 

، أال تقوم بأي عمل مفيد تشغل به وقتك بدل أن تتشاجر اعبد الرمحن  أنا أعرفك جيد  »

 .«بعد اليوم امع أخيك، ال أريدكام أن تلمسا بعض  

قف لوجدنا أن األم أخطأت خطأين، أخطأت إذا عدنا إىل استعراض املو

ألهنا عندما تسأل مثل هذا السؤال  ،«من بدأ هذه املرة؟»عندما سألت طفليها قائلة: 

كأهنا تتطلع إىل معرفة الغالب واملغلوب؟ أي: ال بد أن يكون أحدمها عىل خطأ والثاين 

ة فإهنا تبدو وكأهنا عىل صواب، وعندما حتدد األم موقفها من شجار أطفاهلا هبذه الطريق

هذه املرة ومن  اإىل االستمرار يف الشجار، ومن سيكون مغلوب   اتدعو أبناءها أيض  

 سيغلب يف املرة القادمة.

أال تستطيع أن تقوم »عندما هامجت ابنها عبد الرمحن قائلة:  اأخطأت األم أيض  

لومها له  ألهنا أيارت غضبه أكثر بسبب .«بأي عمل مفيد بدل أن تتشاجر مع أخيك

عىل أخيه ألنه اشتكى إىل أمهام، وهذا  اوعدم لومها ألمحد، ثم أشعلت ثورته أيض  

 يف تطوير سلوكه، وملاذا يفعل ذلك إذا كانت أمه ستلومه دائام   االشعور ال جيعله راغب  
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ولن تلوم أخاه، لذا كان عىل هذه األم أن ال تتدخل يف مشاجرة ولدتها وال حتكم عىل 

 سلوكهام.

لدين عندما يبتعدان عن إصدار ول كي تتضح لنا مدى إجيابية ترصفات الوا

الكم عىل سلوك أبنائهم نذكر هذا املثال: وقفت األم يف املطبخ تعد فطرية للعائلة، 

وأقبل ولداها: كامل البالغ من العمر مخس سنوات، وحسام الذي ال يتجاوز الثالثة من 

 .«أنا األول ال.»قال حسام:  .«أن أضع الدقيق أنا الذي طلبت أوال  »عمره، قال كامل: 

 .«سنقوم معا بعمل الفطرية احسن  »علقت األم قائلة: 

أنا أريد أن أكرس  ال.»رد كامل:  .«أنا أريد أن أكرس البيض»قال حسام: 

إن كنتام غري قادرين عىل تقرير من »وكانت األم ماهرة يف تعليقها عندما قالت:  .«البيض

 .«قوم أنا بذلكسيكرس البيض سأ

دعونا ننظر إىل ما بقي لنا من  اإذ  »احتج الطفالن عىل والدهتام، قالت األم: 

، اختار كامل قياس املاء، وأراد «الفطرية مل نقم به، سنحتاج لشخص يقيس املاء ويصبه

م حسام أن يكرس البيض، وحل الطفالن املشكلة بينهام دون أن تتدخل األم كحك  

 بينهام.

شجار بني األبناء سببه شد انتباه هؤالء األبناء آلبائهم ليدركوا من إن أغلب ال

خالل تدخلهم أتهام أقرب إىل نفس والديه، فليحذر اآلباء من السقوط يف هذه املصيدة، 

وليجعلوا تدخلهم يف حدود املعقول، وبدون إصدار أحكام مسبقة عىل أحد الطفلني 

 تطوير سلوكه.حتى ال يشعر بالظلم، بالتايل ال يرغب يف 

ما  ا حينام يعرف األطفال أن عليهم أن حيلوا مشكالهتم بأنفسهم فإهنم كثري  

ما يكون األطفال  ا سيتوقفون عن الذهاب لوالدتهم بشكاواهم ضد إخوهتم، فكثري  

 قادرين عىل إجياد حلول عملية ملشكالهتم إذا تركوا ألنفسهم.

بحجة  اجر الولد والبنت دائام  ، ومع ذلك يتشل دائام  دأم حتاول الع مثال آخر:

 الل املحتمل:  أهنا أعطته أكثر منها.
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الطريقة األوىل: يمكن أن تتجاهل األم مطالبتهام بالعدل وتؤدي األمر بالطريقة 

  التي تراها مناسبة.

الطريقة الثانية: أن تبذل جهدها يف حتري العدل واملساواة، وتفهم الطفل أن 

  .اوأن األشياء ال تكون متساوية دوم   عادلة، الياة ليست دائام  

الطريقة الثالثة: أن ترص األم عىل التدقيق الشديد يف العدل، وبصورة فيها 

 سخرية منهام وبيان لسخافتهام يف التنطع يف مسألة العدل، فإذا أتى بقطعة حلوى مثال  

ظم األطفال إذا فإهنا تقيسها هلم باملسطرة، أو تزهنا بامليزان، مع املبالغة يف ذلك، ومع

الدرس، ويعرفون أن العدل  فهمونموضع السخرية، وي ارأوا ذلك يكتشفون فور  

  املطلق أمر صعب.

الطريقة الرابعة: أن تطلب األم من أحد الطفلني أن يقسم اليشء املختلف 

 .طريقة ناجحة اعليه، ثم تطلب من اآلخر أن خيتار، وهذه أيض  

 كام نفهم مما تقدم من الكالم -املشاكل لكن من أفضل طرق التعامل مع هذه 

أن نقوم بنقل املسئولية إىل األطفال، أو نجعل الكرة يف ملعبهم كام يقولون، فاملريب  -

إما أن يتبع أسلوب املسئولية الفردية أو يتبع طريقة حتميل الطفل نفي املسئولية، فإذا 

حل املشكلة إىل االبن فيسلك  سلكنا أسلوب املسئولية الفردية حينام يقوم املريب بإسناد

 أحد االجتاهني: 

االجتاه األول: خيشى املريب أن تؤثر هذه املشاكل عىل حياة ابنه، فيتدخل يف 

أن  -هذا االجتاه  محايته فيحرمه التدريب عىل األساليب املالئمة للها ومواجهتها.

عىل والديه دون  تكمن سلبياته يف أنه جيعل االبن يعتمد -األب هو الذي حيل املشكلة

أن يتحمل املسئولية بنفسه يف سبيل إجياد حلول مناسبة، كام أنه حيرم من حتمل املسئولية 

والصعوبات التي تواجهه؛ ألنه تعود أن تصله اللول جاهزة دون معاناة، وحيرم من 

 النجاح واخلربة يف التجارب الواقعية.

لدان عىل حتميله امل قبانه من بعيد.االجتاه الثاين: أن حيرص الوا  سئولية ويرا
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نه يف املنزل، ويتعدى عليهم  مثال: حينام يقرص هذا االبن يف التعامل مع إخوا

: بالتعبري عن املشاعر، ثم بالشتم أو اخلشونة والرضب نستعمل مهارات التواصل، أوال  

 بنقل املسئولية، ثم بزرع الثقة.

ر   إن عالقتك بإخوانك سلبية، »: افنعرب عن املشاعر بأن تقول له: لقد قلت مرا

فأنت هنا عربت عن مشاعرك، ثم  .«لكنك ترضهبم انحثك عىل معاملتهم جيد   ودائام  

ثم تقوم بزرع الثقة وتقول ، «سأعترب أن هذا من مسئولياتك»تنقل إليه املسئولية فتقول: 

عندي قناعة أن لديك قدرة عىل التعامل مع إخوتك باحرتام، ومعرفة السلوك »له: 

 .«صحيح يف هذا األمرال

 :لآلباء تفيد يف قضية تشاجر األشقاء ويف غريها نصائح تربوية عامة

من اخلطأ أن يتوقع اآلباء أن يترصف األبناء بعقلية اآلباء، فعقلية اآلباء هي 

خالصة خرباهتم وجتارهبم لسنوات طويلة، وإن نفسية األطفال ختتلف عن نفسية 

 مراعاة ما ييل: الكبار، ولذلك جيب عىل اآلباء 

  أن حتافظ األم عىل هدوئها بقدر اإلمكان أيناء ثورة الغضب التي

ره بأهنا تعلم أنه غاضب، وأن من حقه أن شع  جيتازها ابنها، وأن ت  

يغضب، ولكن من اخلطأ أن يعرب عن الغضب هبذا األسلوب، وأنه 

ل سلوكه ويصبح كاآلخرين، أي: يغضب ولكن دون أن جيب أن يعد  

وينفجر بالبكاء ويلجأ إىل الرفس والرضب، كام عليها أن تؤكد  ينفعل

أن ما فعله لن يؤثر عىل عالقتها به، وأنه ال يزال ابنها املحبوب  له دائام  

 لتعلمه التسامح.

  أن يكون اآلباء قدوة حسنة لألطفال، فيقلعون عن عصبيتهم وثورهتم

فس قدر ألتفه األمور أمام األبناء، ويعملون جهدهم لضبط الن

اإلمكان حتى ال يقلدهم األطفال، بل ينبغي عليهم استعامل األساليب 

التي تلتزم جانب اهلدوء والصرب والفهم يف مواجهة األمور وحلها 
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بالطرق السلمية، حتى يتعلم األطفال مواجهة الياة  معقوال   حال  

 بأسلوب مرن حكيم غري انفعايل.

  االنتصار بتحقيق الرغبة التي عىل اآلباء أن ال يذيقوا الطفل حالوة

من أجلها وغضب، ذلك ألن ذلك يشجعه عىل أن  اانفجر الطفل باكي  

 تصبح هذه طريقته، أو وسيلته املفضلة يف الصول عىل ما يريد.

  جيب أن يكون اآلباء حذرين للغاية من ربط بني مصلحة نفعية يكسب

غضب الرسيع، عن طريق جلوئه إىل حدة الطبع وال امنها الطفل امتياز  

 .ارقيق   اوطبع   اقا هادئ  وخل   افال مكافأة إال عندما يظهر سلوك  

   غ فيه يف حياة األبناء، وإن من الواجب اهتامم اآلباء عدم التدخل املبال

غ فيه يف هبم ورعايتهم الرعاية الالزمة، برشط عدم التدخل املبال  

 حياة األبناء، شئوهنم اخلاصة، فعىل اآلباء عدم التدخل املبالغ فيه يف

كأن يرسموا هلم كيف ينفقون مرصوف اليد وينتقوا هلم لون 

 مالبسهم.

   بأسلوب التوجيه وليس  امرن   إن تدخل اآلباء جيب أن يكون تدخال

بأسلوب األمر الذي البد أن يطاع، إن الطاعة العمياء بمجرد الطاعة 

 ال شخصية له، وعىل هذا األساس جيب عىل اختلق من الطفل فرد  

اآلباء اإلقالل كلام أمكن من التدخل يف أعامل األطفال وحركاهتم، 

، أو يلجئوا إىل العناد، احتى ال يشعروا بكابوس الكبار، ويثوروا غضب  

وحتى ال يلجئوا إىل استعامل نفس أساليب اآلباء مع إخوهتم وأقراهنم 

أن نرتك البل  امن األطفال فيتشاجرون، ولكن ليس معنى ذلك أبد  

  الغارب، خاصة فيام يتعلق بصحة الطفل أو املحافظة عىل حياته.عىل

  مساعدة الطفل قدر اإلمكان يف حتقيق رغباته املرشوعة، والتنفيس عن

بمنجزات ابتكارية، وذلك بتحويل نشاط الطفل إىل  املكبوتةمشاريعه 
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بالطني  ل ع ببعض اهلوايات، أو األشغال اليدوية، أو التلوين، أو ال

 مع رفاق من سنه. ل ع بل والنجارة وغريها، والوالصلصا

  إن الطفل الغضوب هو يف الواقع طفل عذبه الشعور باإلحباط

والكبت، ومثل هذه األنشطة جتعله ينفس عن هذا اإلحباط، وإن كان 

لبناء الشخصية السوية، وكثري منه  اقليل من الشعور باإلحباط مفيد  

كننا مساعدة الطفل عىل يؤدي إىل املرض النفيس، لذلك كلام أم

اكتساب اخلربات دون إحباطه كلام أمكنه مواجهة مشاكل الياة 

 بأسلوب سوي.

   أمام طفل آخر، أو أمام الضيوف، بل ال جتوز  اعدم التوبيخ، خصوص

مناقشة الطفل أو مشاكله مع غريه عىل مسمع منه، كام ال جيوز استعامل 

 لطفل عىل طاعتنا.النقد أو العنف أو الشدة كوسيلة إلرغام ا

   ال جيوز أن نعبث بممتلكات الطفل أو نسمح لغريه من األطفال  اأيض

بذلك، كام ال جيوز أن نحرمه منها ملجرد غضبنا منه لسبب ما، ويف 

ظهر أمامه الضعف أو الرتاخي أو اإلمهال أو الشدة الوقت نفسه ال ن  

نت سياستنا من أحد األبوين والليونة أو التدليل من اآلخر، فكلام كا

مع األطفال ثابتة ومرنة وبدون قلق كلام منعنا نوبات الغضب والعناد 

 والتشاجر عند األطفال.

  جيب أن يسود األرسة روح التعاون والود والتسامح، فكلام شعر

الطفل باالستقرار واهلدوء النفيس، وكلام وجه نشاطه وطاقته وحيويته 

ألخذ والعطاء وجتعله ينمو وجهة اجتامعية تساعده عىل تعلم أساليب ا

، كلام كف عن أساليب الطفولة األوىل التي تتميز بالغضب اسوي   ا نمو  

، وعند تشاجر األطفال من سن متقاربة حيسن اوالعناد والتشاجر أحيان  

تركهم ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وإذا كانت هناك  -ما أمكن -
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لح اهلادئ رضورة لتدخل من الكبار فيجب أن تكون للتوجيه والص

 دون حتيز لطفل.

  من حاالت الغضب والعناد وكثرة  ا الدراسات العلمية أن كثري  أيبت

التشاجر عند األطفال مرجعها يف الغالب اآلباء أنفسهم، أي أن اآلباء 

ما يكونون مصدر هذه املشاكل بسلوكهم الذي يتسم بالزم  ا كثري  

تهم يف طاعة أوامرهم غ فيه، والسيطرة الكاملة عىل الطفل، ورغباملبال  

مثل  طاعة عمياء، وبثورة اآلباء وشجارهم يف املنزل ألتفه األسباب.

هؤالء اآلباء جيب أن يدركوا أنه من الواجب إصالح أنفسهم حتى 

يمكن إصالح أبنائهم وعالجهم من مشاكلهم النفسية أو السلوكية 

ية اآلباء كالغضب والعناد والتشاجر، بعبارة أخرى: ينبغي االهتامم برتب

 قبل االهتامم برتبية األبناء.
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 :طفالمشكلة السلوك العدواني لدى األ

و ما يعرف أ ،طفاهلمأباء من مشكلة السلوك العدواين لدى يعاين الكثري من اآل

التخلص من هذه املشكلة يف بدايتها يف ويرغب الكثري منهم  ،طفالبالعداونية لدى األ

 .ن تكرب وتتفاقمأقبل 

 :دوانالع مفهوم

وقد ينتج  .العدوان سلوك مقصود يستهدف إلاق الرضر أو األذى باآلخرين

ن  عن العدوان أذى يصيب إنسان    .كام ينتج عنه حتطيم لألشياء أو املمتلكات .اا أو حيوا

  .ذايت   العدوان دافعٌ  دافع   ويكون وراء  

 :العدوان يف "والبنات البنني" اجلنسني بني الفرق

، أكثر عدوانا من البنات -يف املتوسط  - بننيلثانية يتضح أن الا من السنة ابدء  

إذ يميل شكل العدوان عند  .كام توجد فروق بني اجلنسني يف طريقة التعبري عن العدوان

وذلك من خالل  .البنات إىل أخذ الشكل اللفظي ويتجه العدوان عندهن نحو أنفسهن

يتخذ العدوان عند الصبيان شكل  يف حني .ممارسة العقاب الذايت والتضحية بالذات

 .ويتجه اهلجوم بخاصة نحو الصبيان اآلخرين، اهلجوم اجلسمي

ترا كالنوبات و بعد بدء سن الثالثة تبدأ أكثر أشكال السلوك العدواين توا

ر يف سن التاسعة مخسون باملائة من الصبيان ظه  وي  ، الغضبية باالنخفاض عند اجلنسني

  .انفجارات غضبية وثالثون باملائة من البنات

قد تعود بعض الفروق بني اجلنسني من حيث العدوان إىل طبيعة الثقافة و

لدين ميالني إىل عدم قبول السلوك العدواين ، اتناجمتمعالسائدة يف  والتي جتعل الوا

ألن اإلناث جيب أن يؤدين دور خملوقات تتصف بالسلبية والوداعة ، الصادر من البنات

ذه الثقافة عملية تأكيد الذات عند الصبيان من أطفاهلم ويعتربوهنا وتتوقع ه .والرعاية

 .ويعذر اآلباء واألمهات ال شعوريا هذا النوع من السلوك .ا من الرجولةنوع  

 .رغم أن الرتبية عامل هام، يصعب االعتقاد بأن البيئة مسؤولة عن الفروقو

ؤدي إىل اختالفات نسبية بني اجلنسني ت - عضوية وحيوية -ولكن هناك فروقا داخلية 
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كام أهنم أكثر ، ا من البناتإذ يبدو أن الصبيان أكثر قدرة ونشاط   .يف الطبيعة واملزاج

 .ض عليهم التقييدات املنزلية واملدرسيةفر  ا باإلحباط عندما ت  ا وشعور  توتر  

  واملراهقني: طفالاأل عند العدواين السلوك ظهور أسباب

 هل أرسته أو أصدقائه أو معلميب  ن ق  ا م  جتامعي  اوض مرف أنهشعور الطفل ب :أوال  

نتيجة سلوكيات سلبية صادرة من الطفل ومل يتم التعامل معها بالصورة الصحيحة يف 

 .حينها

 .ا عن النفسدفاع   هعتباراللسلوك العدواين ب األرسةل ب  ن ق  التشجيع م   :اثاني  

ي أو أيف النطق أو السمع قي ل  شعور الطفل بالنقص نتيجة وجود عيب خ   :اثالث  

يصفونه بالصفات و نتيجة لتكرار سامعه لآلخرين الذين أ ،خر من جسمهآعضو 

 .وصاف السيئة عيل نفس الطفلو الكسل أو غريها من األأالسلبية كالغباء 

ه م   :ارابع   و أا له و صديق  أرسة عىل وقد يكون من األله األث  تقليد الطفل ملن يرا

 .ية التي يشاهدها ويتعلق هبامن الشخصيات الكرتون

التعبري عام بداخلة من أحاسيس وعجزه عن  ىلعدم مقدرة الطفل ع :اخامس  

ئية :سباب قد تكون نفسيةالتواصل أل يتحدث الطفل بلغة  كأن   :و لغويةأ ،كاالنطوا

 .يف املدرسة هخمتلفة عن من يتعامل معهم خالل وجود

نجاز بعض إعىل  قدرتهعدم  اط والفشل نتيجةحبشعور الطفل باإل :سادسا

 .جيعله يعرب عن ترصفاته بالعدوانيةمما فيها  خرأاملهام أو الت

رسة أو املدرسة مما يدفع ل األب  ن ق  ت الطاقة الكامنة يف جسم الطفل م  كب   :اسابع  

 .فراغ هذه الطاقة بصورة عدوانية عىل غريهإىل إالطفل 

 .اآلخرينل ب  ن ق  م   ض الطفل نفسه للقهر والعدوانيةتعري  :اثامن  
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 :األطفال عند العدوان أشكال

خ :اللفظي العدوان -1  - اإلغاظة – الكالم البذيء - يتمثل يف الرصا

وصف اآلخرين بالصفات السيئة  - استخدام كلامت ومجل التهديد -الشتم -الصياح

 .وإظهار العيوب

كة قبضة إظهار حر -اللسان من الفم)إخراج( إدالع  :التعبريي العدوان -2

 .أحيانا البصاق -اليد

 -رضب باأليدي -لرك   - استخدام القوة اجلسدية :اجلسدي العدوان -3

 .استخدام األظافر أو األسنان

تكسري  - إشعال الرائق - عدوان مبارش ضد األشياء :العشوائي العدوان -4

 .الكتابة عىل اجلدران - هاي  رم   – أشياء وإلقاؤها

كأن يمزق الطفل مالبسه أو كتبه أو يشد شعره أو  :الذات نحو العدوان -5

 .وهذا يدل عىل اضطراب يف السلوك .يرضب رأسه بالائط

التدمري وإتالف املمتلكات اخلاصة يف رغبة الطفل  :التخريب عدوان -6

ويتفاوت األطفال يف ميلهم نحو  -مالبس - كتب - أياث - ألعاب :باآلخرين

 .التدمري

هو بصورة عابرة ووقتية نتيجة خالف ينشأ أيناء  :نافسةوامل اخلالف عدوان -7

 .ر بني األطفال لعدة أياممثل هذا ينتهي بإهناء الديث أو باهلج  ، أو املنافسة ل ع بال

 :العدواين السلوك عالج

رات يف أحد أماكن إذا دخل طفلك إىل منطقة الك   :عاقبيه بشكل منطقي -1

 .أخرجيه منها، ي الكرات عىل األطفال اآلخريناملغلقة وبدأ عىل الفور برم ل ع بال

وارشحي له أنه يستطيع العودة ، اجليس معه وأنتام تشاهدان األطفال اآلخرين يلعبون

نه ل ع بعندما يشعر باالستعداد لالنضامم إىل ال   .واملرح من دون إيذاء أقرا
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مر هل سيعجبك األ»: مع طفلك عرب سؤاله مثال   "التحليل"ابتعدي عن مسألة 

ال يمتلك األطفال الدارجون النضج الكايف لوضع  ،«إذا رضبك أحد األطفال بالكرة؟

ولكنهم ، أنفسهم يف مكان طفل آخر أو تغيري سلوكهم بناء عىل التحليل الكالمي

 .يفهمون العواقب

خ أو الرضب أو و   :هدوئك عىل حافظي -2 ف طفلك ص  لن يساعد الرصا

أكرب وتعطينه أمثلة ألشياء جديدة  ادين فقط غضب  ستحص، باملشاكس عىل تغيري سلوكه

نفعاالته بمشاهدتك وأنت قد يتعلم أوىل خطوات السيطرة عىل ا، يف الواقع .هباجير  

 .أعصابكيف تتحكمني 

حاويل االستجابة بشكل فوري كلام أظهر طفلك  :واضحة احدود   ارسمي -3

هذا » :لثالثة لتقويل لهال تنتظري حتى يرضب أخاه للمرة ا .من العدوانية شكال  

أبعديه من املوقف  .عليه معرفة ذلك مبارشة، عندما يقوم بأمر خاطئ «.يكفي 

هذه أفضل طريقة  .لفرتة قصرية )يكفيه دقيقة أو اثنتني( «الد  من الركة»بأسلوب 

يف حال الرضب أو العض سينتهي به الال  .وبعد فرتة سيستوعب األمر، لكي تهدأ

 .ثعن الد ابعيد  

حاويل قدر اإلمكان تكرار نفس االستجابة السابقة يف  :املفتاح هو الثبات -4

هذا يعني  ،عضضت رامي مرة أخرىا، حسن  »: . تصبح ردة الفعل املتوقعةكل موقف

يتعرف عليه طفلك مع الوقت  انمط   ،«أنك ستعاقب بالد  من حركتك مرة أخرى

حتى  .اء الترصف سيعاقب بالد  من حركتهسيفهم أنه إذا أس، يف هناية املطاف .ويتوقعه

ال تدعي شعورك ، يف األماكن العامة حيث يمكن أن تشعري بالرج من سلوك طفلك

  .باإلحراج يدفعك إىل توجيه االنتقادات إليه

عي معه ما حدث انتظري حتى تهدأ طفلك ثم راج   :أخرى بدائل عل ميه -5

أكدي له )بإجياز ( أنه من  .سبب انفعالهاسأليه إذا كان يستطيع تفسري  .هبدوء ولطف

من املقبول أن يعرب  عنه بالرضب أو الركل هل ولكن ، أن يشعر بالغضب االطبيعي متام  
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، ، ربام بالديث عن األمرشجعيه عىل إجياد وسيلة استجابة أكثر فعالية .أو العض

 .أو طلب املساعدة من شخص بالغ «أنت تثري غضبي ، مازن»

قد ال يكون  ما ،اشخص   تهاجم أن بعد «آسف» :طفلك يقول أن عىل احريص

قد تطغي ا، أحيان   .ولكن العربة يف استيعاب الدرس يف النهاية، يف البداية ااعتذاره صادق  

االعتذار  سيكتسب عادة   .نوبات غضب األطفال الدارجني عىل تعاطفهم الطبيعي

 .ما اعندما يؤذي أو جيرح شخص  

، بدل االنتباه لطفلك فقط عندما ييسء الترصف :اجليد السلوك عىل كافئيه -6

عندما يطلب طفلك الصول عىل ، عىل سبيل املثال .حاويل مالحظة ترصفاته اجليدة

اثني عليه بسخاء  ،عن طريقه ادوره لركوب األرجوحة وليس دفع طفل آخر بعيد  

، لوقت املناسبيف ا «.من الرائع أن تطلب الصول عىل دورك »: عندما يقول ما يريده

 .سيدرك مدى قوة تأيري الكلامت

قد تكون الرسوم املتحركة والربامج  :التلفزيون مشاهدة أوقات قليل -7

خ امة لألطفال األكرب سن  األخرى املصمَّ  وحتى ، والدفع، والتهديدات، مليئة بالرصا

 سيام إذا كان يميل إىل السلوك ال، د الربامج التي يشاهدهاحاويل رص   .الرضب

شاهديه معه وتكلمي معه عن ، عندما تسمحي لطفلك بمشاهدة التلفزيون .العدواين

مل تكن هذه وسيلة جيدة بالنسبة هلذا الشخص للحصول عىل ما : »املواقف التي حتدث

 .«أليس كذلك؟، يريد

لإلزعاج يف البيت  ا كبري   اقد يكون طفلك مصدر   :حركية وسائل له ريف  و   -8

فضعي له الكثري من الربامج ، إذا كان طفلك شديد الامسة .لكبريةما مل يرصف طاقته ا

 .ويستحسن أن تكون يف اهلواء الطلق لتخفيف طاقاته وانفعاالته، العفوية

 :املساعدة طلب من ختايف ال -9

يفوق ما يستطيع أحد الوالدين  تدخال   اتتطلب العدوانية لدى الطفل أحيان  

وبدا أنه خييف أو يزعج ، وانية يف كثري من األحيانإذا كان طفلك يترصف بعد .تقديمه

فتحدثي إىل ، أو مل تنفع اجلهود املبذولة للحد من ترصفاته العدوانية، األطفال اآلخرين
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اكتشاف  ايمكنكام مع   .قد حتيلك إىل استشارية أو طبيبة نفسية خمتصة باألطفال .طبيبتك

 ا ي أن طفلك ما زال صغري  تذكر .جذور هذا السلوك ومساعدة طفلك عىل جتاوزه

يرجح أن تصبح ميوله املشاكسة ذكرى من ، إذا كنت حتاولني معه بصرب وجتديد ا.جد  

 .املايض خالل وقت قريب

 :العدواين السلوك من الوقاية

،  مع مرتكبيهال  وتعام  ،  ألسبابهفهام  ،  ثقافة التعامل مع العدوانرش  ن   -1

 .ا بحدوثهوتنبؤ  ،  آلثارهوحتجيام  ، ألحداثه ومواجهة  

ب تعريض الفرد أو اجلامعة للمثريات العدوانية مثل التقليل من مشاهد جتني  -2

وبشكل خاص يف الربامج املوجهة لصغار السن وتعديل  .العنف يف وسائل اإلعالم

املقررات الرتبوية وأساليب اخلطاب اإلعالمي وتنقيتها من املضامني املثرية للعدوان 

 .والداعية له

وذلك ، املخزون االسرتاتيجي للعدوان د  ع  لتفريغ السلبي للتوترات التي ت  ا -3

 .بمامرسة الرياضات البدنية واهلوايات اإلبداعية مثال

ا اء اجتامعي  نَّ تدعيم االستجابات املضادة للعدوان وتنمية السلوك الب   -4

الدين ودوره وكذلك اإلشارة إىل ، كاإليثار والتسامح والصداقة وااللتزام األخالقي

 .وفهم تعاليمه يف خفض معدالت العدوان

فعىل سبيل املثال حني يلقى املدرس : حجب الدعم اإلجيايب عن العدوان -5

باملدرس الذي يثري  ا من الثقة واالحرتام والطاعة مقارنة  الذي يرضب التالميذ مزيد  

 .سخريتهم سيدعم السلوك العدواين

بعض السلوكيات واألساليب أيناء التنشئة  بتبصري الوالدين برضورة جتني  -6

مثل التمييز بني األخوة ، الفرد عىل السلوك العدواين االجتامعية التي من شأهنا حث  

 .والتجاهل والعقاب البدين

هناك أسلوب التغلب عىل التوتر كاالستحامم ، التدريب عىل االسرتخاء -7

جيل استجابة الفرد للمواقف باملاء البارد أو غسل الوجه واألطراف عىل أساس تأ
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حتى هتدأ االستثارة العضوية من شأنه تغيري استجابته ، املثرية للتوتر ومن ثم العدوان

 .وتوجيهها وجهة أخرى

املشاعر واالنفعاالت من منطلق أن القوي ليس يف التدريب عىل التحكم  -8

ح الباحثون عددا وقد اقرت .(1) وإنام القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، ةع  بالرصي  

تدريبه عىل و، منها زيادة قدرة الفرد عىل حتمل املشقة .من األساليب لتنمية تلك القدرة

 .استخدام الوار الداخيل يف تقليل التوتر أو كف االستجابة العدوانية

وتنمية مهارات ، تدعيم مقولة القبول باالختالف السلمي مع اآلخرين -9

ع بوسا  .ئل سليمة وتعليميةالفرد يف إدارة الرصا

وجوب تبني أساليب فعالة ال تستغرق سوى فرتة زمنية قليلة لعقاب  -10

ن آذاهم نال جزاء عادال فإن ألن الضحايا حني يعلمون أن م  ، مرتكب السلوك العدواين

 .عداءهم ينخفض

 :األطفال عند العدواين السلوك لتجنب إرشادات

 .يف املدرسة بعد رشحها هلم وضع قوانني واضحة لألطفال يف كل مكان -1

مع مراعاة أن تكون تلك القوانني بلغة ، فالقوانني توضح للطفل السلوك املتوقع منه

 .مفهومة للطفل

أو تنمية التعاطف مع ، ه نحو املساعدة لآلخرينتنمية السلوك املوجَّ  -2

 .أن يلحق األذى هبم ل  فكلام أظهر الطفل اهتامما أكرب باآلخرين ق   .اآلخرين

، التعاوين مع صديق ل ع بمثل ال، تعزيز السلوك غري العدواين وتشجيعه -3

نه دون شجار ورصاخ  .وتعزيز الطفل عندما يلعب مع أقرا

                                                           

ة  ( 1) ر  ي  ر  ن  أ يب  ه    ع 
 
ول  اهلل س  :  أ نَّ ر  ن د  »ق ال  ه  ع  ك  ن ف س 

ل  ي ي م 
يد  الَّذ  د  ؛ إ نَّام  الشَّ

ة  ع  يد  ب الرصي  د  ي س  الشَّ ل 

ب   ل ٌم(. « ال غ ض  س  م  يي و 
ار  ب خ  اه  ال  و  اء: الَّ )ر  ف ت ح الرَّ اد و  م  الصَّ ( ب ض 

ة  ع  ، )ب الرصي  ت ه  وَّ ا ب ق  ري 
ث  ع النَّاس ك  ي ي رص  

ذ 

ا.  ري 
ث  ه ك  ري  عه  غ  ن  ي رص   و  م  ه  س  و  ك  ع  ء ب ال  ا  الرَّ

ون  ك  ة ب س  ع  الرصي  ة، و  ف   الص 
ة  يف  غ  ب ال  ل م 

اهل  اء ل   و 
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قل احتامل حدوث شجار  ل ع بكلام كان لدى األطفال حيز مكاين أوسع ل -4

 .وأعطى فرصا كثرية للحركة من موقع إىل آخر، بينهم

 .تامم بام يفعلونه يمكن أن يقلل من املشكالتمشاركة األطفال وااله -5

 .فاألطفال الصغار يصبحون أكثر هدوءا عندما يكون أحد الراشدين قريبا منهم

لدين أال يعامال  .جيب أن يكون هناك عدل يف التعامل مع األبناء -6 فعىل الوا

ة جيب أن عبة البنته الصغريفمثال إذا اشرتى األب ل  ، أحد األبناء معاملة أقل من غريه

حتى ال يرتك الفرصة لتوليد مشاعر عدوانية ، يشرتي مثلها أو ما يوازتها لبقية أبنائه

 .لدتهم

لدين أن يوفرا الفرصة لألوالد للتنفيس عن مشاعرهم  -7 جيب عىل الوا

كهم يف األنشطة اجلامعية  .العدوانية املكبوتة من خالل إرشا

فاألطفال الذين يشاهدون  .يةجيب اإلقالل من التعرض للنامذج العدوان -8

لدين أال خيتلفا ويتنازعا أمام  .ترصفات عدوانية يميلون إىل تقليد هذه النامذج فعىل الوا

 .وجيب منعهم من مشاهدة أفالم العنف .أبنائهم

لدين تف   -9 م دوافع السلوك العدواين وأن يقفا موقف املتفهم هي جيب عىل الوا

 فقبل أن يمنعا األطفال  .اهلادئ
ٍ
 من ا بدال   إجيابي  ئا هلم عمال  ي  ما جيب أن ته   من عمل يشء

تعال ...  ل أن تفعل هذامن املفضَّ : »فمثال يقول هلم .عقاهبم وتوجيه األوامر والنواهي

ال تقرب  ،إياك أن تفعل ما فعلت ،ال تفعل هذا»: وذلك بدال من أن يقول ،«وافعل كذا

 «.هذا املكان وإال سوف أرضبك

لدين إشعار أبنائهام بالب والنانعىل  -10 ويتحدثا ، وأن جيلسا معهم، الوا

فوجود األب واألم  .إليهم ويطلبا منهم أن خيربومها بام حيدث معهم يف املنزل واملدرسة

 .رهم بالقوة والاميةشع  إىل جانب أبنائهام ي  

ية وحتميلهم مسؤول، االثقة لألطفال األكرب سن   جيب عىل الوالدين منح   -11

 .ارعاية األصغر منهم سن  
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إذا كانت ، جيب إدخال تعديالت عىل الظروف البيئية املحيطة بالطفل -12

 .وإشباع حاجات األطفال املادية واملعنوية، وإزالتها، ا يف العدوانهذه الظروف سبب  

وذلك بالعمل عىل ، جيب إدخال تعديالت عىل الالة النفسية للطفل -13

فاخلربات الطيبة تساعد الطفل عىل مواجهة  .عاين منها الطفلختفيف الضغوط التي ي

 .املتاعب

 ن؟ كيف يمكن اكتشاف مشكلة خطرية يف طور التكوي 

 هل يتسم الطفل بزيادة رد الفعل باستمرار؟ 

 أو تصدر عنه دون ، هل ترتبط أعامله العدوانية ببعض اإلحباطات

 وجود حادث ظاهري عىل اإلطالق؟

 ة زائدة عن املعتاد؟هل أعامله العدواني 

   ق العنان لألعامل التخريبية اهلدامة؟طل  هل ي 

 هل ينطوي سلوكه عىل عنرص حقد قوي؟ 

إن اإلجابة بنعم عن كل هذه األسئلة تستلزم البحث عن مصدر السلوك 

تاريخ بعيد لبعض  ذات   نتيجةٌ ، يف معظم األحيان، السلوك العدواين .العدواين للطفل

وقد تبني عموما أن مواقف الوالدين سواء  .ملامرسات الرتبويةاجتاهات الوالدين وا

كانت من النوع العدواين أم املتساهل تشجع عىل السلوك العدواين وعدم االنضباط 

سم بالتسامح والب يمنح األطفال األمن والطمأنينة إن اجلو املنزيل املتَّ  .عند األطفال

 .واالستقرار النفيس الداعم للسلوك السوي
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 كلة العناد عند األطفال:مش

ر به ؤم  العناد ظاهرة معروفة يف سلوك بعض األطفال، حيث يرفض الطفل ما ي  

  أو ي  
ه،  ٍف عىل ترصي  رص  ر وعدم الرتاجع حتى يف حالة اإلكرا ما، ويتميز العناد باإلرصا

وهو من اضطرابات السلوك الشائعة، وقد حيدث ملدة وجيزة أو مرحلة عابرة أو يكون 

ا وشخصية   متواصال  وصفة   نمط ا   للطفل. ثابتة وسلوك 

 متى يبدأ العناد؟

العناد ظاهرة سلوكية تبدأ يف مرحلة مبكرة من العمر، فالطفل قبل سنتني من 

ا كلي ا عىل األم أو غريها ممن  العمر ال تظهر مؤرشات العناد يف سلوكه؛ ألنه يعتمد اعتامد 

  بالياد واالتكالية واملرونة واالنقياد النسبي. رون له حاجاته؛ فيكون موقفه متسام  يوف  

وللعناد مرحلة أوىل: حينام يتمكن الطفل من امليش والكالم قبل سن الثالث 

 لشعوره باالستقاللية، ونتيجة   ؛ وذلك نتيجة  ني  سنوات من العمر أو بعد السنتني األولي  

  خيال ورغبات.لنمو تصوراته الذهنية، فريتبط العناد بام جيول يف رأسه من 

ا  أما املرحلة الثانية: فهي العناد يف مرحلة املراهقة؛ حيث يأيت العناد تعبري 

ا وبمرور الوقت يكتشف الطفل أو املراهق أن  لالنفصال عن الوالدين، ولكن عموم 

العناد والتحدي ليسا مها الطريق السوي لتحقيق مطالبه؛ فيتعلم العادات االجتامعية 

عطاء، ويكتشف أن التعاون والتفاهم يفتحان آفاق ا جديدة  يف واإلالسوية يف األخذ 

ا إذا كان األبوان يعامالن الطفل بيشء من املرونة  اخلربات واملهارات اجلديدة، خصوص 

  والتفاهم وفتح باب الوار معه، مع وجود النان الازم.

 وللعناد أشكال كثرية: 

 م؛ ألنه نوع وهذا العناد جيب  :عناد التصميم واإلرادة ع وي دعَّ أن ي شجَّ

من التصميم، فقد نرى الطفل ي رص عىل تكرار حماولته، كأن يرص عىل 

ا عىل تكرار حماولته. حماولة إصالح ل    عبة، وإذا فشل يصيح مرص 

  العناد املفتقد للوعي: يكون بتصميم الطفل عىل رغبته دون النظر إىل

عن، كأن يرص الطفل عىل د أر  العواقب املرتتبة عىل هذا العناد، فهو عنا
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تلفاز بالرغم من حماولة إقناع أمه له بالنوم؛ حتى الاستكامل مشاهدة 

ا للذهاب إىل املدرسة.   يتمكن من االستيقاظ صباح 

  العناد مع النفس: نرى الطفل حياول أن يعاند نفسه ويعذهبا، ويصبح

ع داخيل مع نفسه، فقد يغتاظ الطفل من أمه؛ فريفض ال طعام يف رصا

وهو جائع، برغم حماوالت أمه وطلبها إليه تناول الطعام، وهو يظن 

ا. ر جوع    بفعله هذا أنه يعذب نفسه بالتَّضوي

  الطفل يرغب يف املعاكسة واملشاكسة اضطراب سلوكي: كالعناد

ا  ومعارضة اآلخرين، فهو يعتاد العناد وسيلة  متواصلة ونمط ا راسخ 

  حيتاج إىل استشارة من متخصص.وصفة ثابتة يف الشخصية، وهنا 

  عناد فسيولوجي: بعض اإلصابات العضوية للدماغ مثل أنواع

  ر الطفل معها يف مظهر املعاند السلبي.ظه  التخلف العقيل يمكن أن ي  

 مواصفات الطفل العنيد:

، م لتلبيه حاجاتهب واألاملستمر عىل األلاح واإلالرغبة يف السيطرة:  -1 

و حماولة إيذاء أم باستخدام طرق عدة مثل البكاء املستمر ب واألاألالرغبة يف توجيه و

 .سه يف الائطأو خبط رأجسده عىل األرض  يم  نفسه بر  

تعتمد عىل  كثر ذكاء  أوبعض األطفال لديه من املكر ما جيعله يستخدم أساليب 

م فال جتد من األ ،«حتبيننيال  أنت ميأ»: مه يف وسط اخلالفطفة مثل قوله ألالعا

ليس هذا ، ولكن ثبات حبها لهمنها إل لرغباته حماولة  الفوري االنصياع  إال النون

 .ى عنهان  يف غ  هي مستقبلية كالت مشيؤدي إىل س ، ألنهبحب

من مواصفات الطفل العنيد االنتهازية االجتامعية االنتهازية االجتامعية:  -2

خ والبكاء بطريقة و أصدقاء باملنزل جتد الطفل يبدأفبمجرد تواجد أقارب  أ بالرصا

، ويلقط الطفل بعقله و حماولة مضايقتهمأمتعلقات الضيوف  يو يبدأ برم  أغ فيها مبال  

وف ال سإم وب واألن هذه هي اللحظة السانحة ليحصل عىل طلباته من األأالبسيط 

 .وهذه قمة االنتهازية ،مام ضيوفهمأحراجهم إيقوم ب
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و ورطة يبدأ أمشكلة  يأد حدوث عنمشكلة:  يأية دوره يف ؤعدم ر -3

جيد املربرات الالزمة هلذا الطفل العنيد بمحاولة اإلفالت بنفسه من هذه املشكلة وجتده 

 .قدر كبري من الكمة واهلدوء إىل، فهو طفل كثري اجلدال والنقاش وحيتاج مراأل

باء معاقبة الطفل ا عىل اآلمن الصعب جد  القدرة عىل حتمل العقاب:  -4

 نمنعك مأس»األم: تقول له ، ري عادية عىل حتمل العقابغ، فهو لديه قدره العنيد

ىل جدتك إلن تذهب » :تقول له«، ستمتع بهأنا ال أ ي،ال تهمن»: فريد ،«مشاهدة التلفاز

 .«ل البقاء يف املنزلفض  أليها وإحب الذهاب أنا ال أ» :فريد ،«يف إجازة هناية األسبوع

ن نختار العقاب أباء يف العقاب فيجب علينا آلمن ا هذا النوع يتطلب ذكاء  

ىل إحب األشياء أن يكون العقاب املختار من أاملناسب يف الوقت املناسب برشط 

نه جيب أو ان هناك عقاب  أحتام سينهار الطفل يف النهاية ويفهم ال داعي للقلق، فو، لطفال

 .ان يكون مطيع  أعليه 

 :أسباب العناد

 كون يف بعض األحيان غري مناسبة للواقع، وقد أوامر الكبار: التي قد ت

فعل للقمع  رد  كتؤدي إىل عواقب سلبية؛ مما يدفع الطفل إىل العناد 

األبوي الذي أرغمه عىل يشء، كأن ترص األم عىل أن يرتدي الطفل 

ا ثقيال  يعرقل حركته يف أيناء ال ، وربام يسبب عدم فوزه يف ل ع بمعطف 

ا للون الزي  املدريس، السباق مع أصدقائه، أو أن  يكون لونه خمالف 

وهذا قد يسبب له التأنيب يف املدرسة؛ ولذلك يرفض لبسه، واألهل 

أحيان ا يأيت العناد من شعور الطفل بالضعف ف مل يدركوا هذه األبعاد.

ن من قبل أحد الذين يعيش الشديد بسبب شعوره بأنه مظلوم وممت ه  

جيهات املثالية واملطالب التعجيزية معهم، كام يكون العناد نتيجة للتو

من قبل األبوين؛ حيث ترتفع درجة التوتر لديه، ويبدأ بتفريغه من 

  خالل السلوك العدواين ومن خالل املعاندة الشديدة.
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  ا التشبي ر عىل رأيه متشبه  ه بالكبار: قد يلجأ الطفل إىل التصميم واإلرصا

ا ما، بأبيه أو أمه، عندما يصمامن عىل أن يفعل الط فل شيئ ا أو ينفذ أمر 

 دون إقناعه بسبب أو جدوى هذا األمر املطلوب منه تنفيذه.

  ،رغبة الطفل يف تأكيد ذاته: إن الطفل يمر بمراحل للنمو النفيس

وحينام تبدو عليه عالمات العناد غري املبال غ فيه فإن ذلك يشري إىل 

ف نفسه مرحلة النمو، وهذه تساعد الطفل عىل االستقرار واكتشا

وقدرته عىل التأيري، ومع الوقت سوف يتعلم أن العناد والتحدي ليسا 

  بالطرق السوية لتحقيق املطالب.

 يلجأ للعناد، ففالطفل يرفض اللهجة القاسية ،القسوة. 

  وعدم املرونة يف ة الطفل، يف كل صغرية وكبرية يف حيا الوالدينتدخل

جيد  ا غري رضورية فالحيان  أه باألوامر التي تكون ديقيتو املعاملة

الطفل يرفض اللهجة اجلافة، إن  الطفل من مهرب سوى بالعناد.

ويتقبل الرجاء، ويلجأ إىل العناد مع حماوالت تقييد حركته، ومنعه من 

  مزاولة ما يرغب دون حماولة إقناعه.

  ردَّ فعل من الطفل ضد االعتامد الزائد عىل كاالتكالية: قد يظهر العناد

  العتامد الزائد عىل املربية أو اخلادمة.األم، أو ا

  الشعور بالعجز: إن معاناة الطفل وشعوره بوطأة خربات الطفولة، أو

مواجهته لصدمات، أو إعاقات مزمنة جتعل العناد وسيلة ملواجهة 

 الشعور بالعجز والقصور واملعاناة.

  الدعم واالستجابة لسلوك العناد: إن تلبية مطالب الطفل ورغباته

جة ممارسته للعناد، ت عل مه سلوك العناد وتدعمه، ويصبح أحد نتي

نه من حتقيق أغراضه ورغباته.   األساليب التي متك 

  له إىل شخص عنيد؛ وذلك ة للطفل حتو  عدم تلبية االحتياجات امللح 

الشديد إىل يشء خيل باالتزان النفيس، مما يؤدي  حتياجألن الشعور باال

  العناد.يف العديد من الاالت إىل
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 تعامل مع الطفل العنيد؟ية الكيف

إمهال معاجلة العناد قد جيعل من الطفل عدوانيًّا أو مضطرًبا نفسيًّا حتى بعد إن 

 ن تفهم أوًل أجيب  التعامل مع الطفل العنيد كيفية ن تتعلمأقبل . وأن يتجاوز العرشين

لتعامل مع الطفل العنيد حتتاج عملية العالج وطريقة او ا،يوجد طفل يولد عنيدً  له نأ

بسبب تكرار ترصفات الطفل العنيد تزداد ىل الكثري من الصرب والتحّمل؛ ألّن الصعوبة إ

 ْي ممّا يسّبب الصداع والتعب واإلرهاق لألهل، كام جيب عىل الوالدين أن يكونا متفق  

 .سيسبب زيادة العناد والعصبية لدى الطفل عىل أسلوب التعامل؛ ألّن اختالفهام

ا ما يكون اآلباء واألمهات هم السبب يف تأصيل العناد لدى األطفال؛ و كثري 

فالطفل يولد وال يعرف شيئ ا عن العناد، فاألم تعامل أطفاهلا بحب وتتصور أن من 

ا ترص  الرتبية عدم حتقيق كل طلبات الطفل، يف حني أن الطفل يرص عليها، وهي أيض 

 . عىل العكس فيرتبى الطفل عىل العناد

م دائام حتمله عىل يدتها من شدة خوفها عليه فيعتاد الطفل عىل هذا جتد األو

مرة أخرى حتى األم حمله عىل الرسير يبدأ يف البكاء فتمه أن تضعه أوبمجرد  ،الوضع

ن البكاء هو أويتعلم الطفل  ،داول درس يف العنأم مه األوهنا تعل   ،يتوقف عن البكاء

 .ماألسلوب األمثل للضغط عىل األ

 النصائح التي قد تفيد كل أرسة لدتها طفل عنيد: من و

  لدين االبتعاد عن التعامل بعصبي ة فيام بينهم حتى يتعلم جيب عىل الوا

 الطفل اهلدوء واللني.

  الطريقة املثىل للتعامل مع األطفال املشاغبني هي اهلدوء املمزوج

  .سم، ليفهم الطفل حدوده بشكل جيدبال

  وحمدد للطفل يقلل من حدوث الصدام بينه وبني حتديد برنامج يومي

والديه، فمثال  حتديد مواعيد االستيقاظ والنوم، مواعيد تناول الطعام 

 واالستحامم.
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  وعدم حماولة إجباره عىل تغيري  ،سلوب املرونة مع الطفلأاستخدام

ه واملعاندة، فالطفل يقل د ما يشاهده من والديه وعندما  رأيه باإلكرا

العناد اليسري و وب العناد معه سيزيد هو بدوره يف عناده.يتبعون أسل

يمكن أن نغض الطرف عنه، ونستجيب ملا يريد هذا الطفل، ما دام 

 حتقيق رغبته لن يأيت برضر، وما دامت هذه الرغبة يف حدود املقبول.

 ح النتائج السلبية التي يوضتو ،نسان كبريإك تهاطبمناقشة الطفل وخم

 .فعاله تلكأنتجت من 

 نام جيب التحدث إبتعاد عن رفع الصوت يف وجه الطفل العنيد واال

ل من ع غري املؤجَّ ن  الوار الدافئ املق  ف معه هبدوء وبصوت منخفض.

أنجح األساليب عند ظهور موقف العناد؛ حيث إن إرجاء الوار إىل 

  ر الطفل أنه قد ربح املعركة دون وجه حق.وقت الحق ي شع  

 أيه بالتدريج وباألسلوب البسيط الذي يستطيع أن حماولة إثنائه عن ر

وإن ام  ا،يفهمه، وحماولة االستامع ملا يقوله حتى لو مل يكن مفهوم  

رشح نه االهتامم الذي يشعر بأن ه حمط  اهتامم، وحماولة مناقشته وؤإعطا

 وما هو الصحيح الذي جيب أن يقوم به. اخلاطئله سبب ترصفه 

 افعل ذلك  ،كنت حتبني ذاإ»: له يلولعاطفة وقلي ئ  اشتد عناده اجل    إذا

 .«جيلأمن 

  م ااستخديجب ، فمعه العقل وال العاطفة د  مل جي   وأرص عىل عناده إذا

ا، وعدم التساهل وذلك حتى ال يتامدى الطفل يف  سلوب العقابأ فور 

عند  عىل الوالدين تطبيق معاقبتهفما  إذا قام الطفل بعمل خطأٍ ف اخلطأ.

ي مع هذا د  مبارشة، برشط معرفة نوع العقاب الذي جي   وقوع العناد

الطفل بالذات؛ ألن نوع العقاب خيتلف يف تأيريه من طفل إىل آخر، 

عدم ممارسة أشياء حمببة قد  عدم اخلروج أو فالعقاب بالرمان أو

ا عند طفلٍ  آخر، ولكن ال تستخدمي  ي مع طفلٍ د  وال جت   تعطي ثامر 

ره باملهانة شع  ي، ولكنها قد ت  د  هنا لن جت   أسلوب الرضب والشتائم؛ فإ
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العقاب جيب أن يكون متناسب ا مع املوقف ويكون أيناء ف واالنكسار.

املوقف وال تؤجليه حتى يربط بني الترصف الذي قام به والعقاب 

 الذي حصل له.

   نك لن أوجهك ومن خالل معاملتك  اتبريله من خالل تع يحوض

 ه حتى يرجع.يتكلم

   نه أو أمام ك  ال تذ ال خوته وإري أخطاءه وعناده وعصبيته أمام أقرا

 .«إهنم ليسوا عنيدين مثلك»مقارنته بأطفال آخرين بقولنا:  اويلحت

 .زيد من عنادهيسرضبه  ألن االبتعاد عن أسلوب الرضب للتأديب. 

 وامر.ه األئعطاإعىل جذب انتباهه قبل  احريص 

   ره بأننا نتوقع منه الرفض؛ شع  عدم صياغة طلباتنا من الطفل بطريقة ت

كوين واقعية فألن ذلك يفتح أمامه الطريق لعدم االستجابة والعناد. 

الطلب بلطف ال يثري روح العناد واملقاومة لدى ف عند حتديد طلباتك.

عن يشء ما  ف  الطفل، لكن حني نطلب منه أن يفعل شيئ ا ما أو يك  

ة ال شعورية، ويبدأ بقسوة، فإن آليات الدفاع عن الذات تشتغل بطريق

 الرفض والعناد.

  ا، وعندما ي ظهر بادرة حسنة يف أي امدحي طفلك عندما يكون جيد 

يف حالة أما ز عىل اإلجيابيات، يكالرتالقاعدة الذهبية هي فترصف، 

 :ات وجتاهل اإلجيابيات يكون لسان حال الطفليالرتكيز عىل السلب

ن إال و  وال تر  عله، ذي أفلجهد الكبري اللمقدرين  غريكنتم  إذا»

 .«انتباهكم يشء أجذب به فسأعاند، وسأفعل أي  السلبيات، 

 وجد عالقة بني تال  هنأطاملا : بد من قضاء وقت طويل مع الطفل ال

ن أو أ ،ابد  أثامره  يتؤن ي  أب وابنه ال يستطيع التوجيه و األأم وابنها األ

يري يف أالتمكن يحتى . وللسيطرة عىل الطفل الكافيةالقدرة  هيكون لدي

من التوجيهات  ان يكون جلوسك مع الطفل خالي  أالبد فنفسية الطفل 
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ري يستطيع تغي تولك ،عالقة مع الطفل ئنش  التوجيهات ال ت  فالكثرية، 

 . مع الطفلوال  أعالقة جيدة  ئنشنن أطفل عنيد ال بد من 

 يرجع  الذي األمهات غالبا من الطفل ل  مت: ص وقت لالستامعيصخت

مور أرسد تفاصيل يومه معها، فاألم مشغولة بيف درسة ويبدأ من امل

ها هنا ا عن لقمة عيشه، لكن خارج املنزل بحث  مشغول املنزل واألب 

ج ما ر  من سوف حيكى وخي  أمه، فمع مع  طفلال ك  لو مل حي   :سؤال

البد من ختصيص وقت قدر املستطاع البنك فبداخله من مشاعر، 

يسمعك الطفل لن يطيعك و، فهفهم   لة  حماو  نصات إليه بإتستمعني فيه 

 .نت له أوال أال حينام تستمعنيإ

  ا البد من إدراك أن معاملة الطفل العنيد ليست باألمر السهل؛ وأخري 

فهي تتطلب الكمة والصرب، وعدم اليأس أو االستسالم لألمر 

 الواقع.

 ئة يف التعامل مع الطفل العنيد: طمعتقدات خا

 األوالد ؤالءمع ه ء يصلحيش ال. 

  التقويمجل أما حيتاجه األوالد هو الرضب من. 

 الء األطفال ليس لدتهم املهارات الكافيةؤه. 

  ب فيبدأ األ ،نفسهمهؤالء األطفال غاضبون بسبب قلة تقديرهم أل

  .م بزيادة جرعة التدليلاألو
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 :مشكلة الخجل عند األطفال

، وهم دائام  يف خوف وعدم ثقة إن األطفال اخلجولني دائام  يتجنَّبون اآلخرين

ومهزومون، مرتددون يتجنَّبون املواقف، وينكمشون من األلفة أو االتصال بغريهم، 

وهم جيدون صعوبة يف االشرتاك مع اآلخرين، وشعورهم املسيطر عليهم عدم الراحة 

بون من املواقف االجتامعية لون، ويتهرَّ
ل م  ت م   .والقلق، وهم دائام  م 

ا بالسلوك واخلوف من ا لتقييم السالب عندهم غالب ا ما يكون مصحوب 

االجتامعي غري املتكي ف، وهم ال يشاركون يف املدرسة، أو يف املجتمع، ولكنهم ليسوا 

كذلك يف البيت، واملشكلة تكون أخطر  إن كان هؤالء األطفال خجولني يف البيت 

ا  .أيض 

 التمييز بني اخلجل والياء: 

 ه وجتافيه عن مالقاة اآلخرين.ؤالولد وانطوا اخلجل: هو انكامش  

م الولد منهاج الفضيلة وآداب اإلسالم.   أما الياء: فهو التزا

فليس من اخلجل يف يشء أن يتعود الطفل منذ نشأته عىل االستحياء من اقرتاف 

املنكر وارتكاب املعصية، أو أن يتعود الولد عىل توقري الكبري وغض البرص عن 

من س من اخلجل يف يشء أن يتعود الولد منذ صغره عىل تنزيه اللسان املحرمات، ولي

أن خيوض يف أحد أو يكذب أو يغتاب، وعىل فطم البطن عن تناول املحرمات، وعىل 

 .وابتغاء مرضاته ف الوقت يف طاعة اهلل رص  

 ب ن  ، فوهذا املعنى من الياء، هو ما أوىص به رسول اهلل 
 
ب د  اهلل ن  ع  ع 

ع   س    وٍد م 
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 أسباب اخلجل:  

  الشعور بعدم األمن: -1

الذين يشعرون بقلة األمن من األطفال ال يستطيعون املغامرة؛ ألن الثقة ف

ا بعدينقصهم تنقصهم، وكذلك  الشعور  ماالعتامد عىل النفس، وهم مغمورون مسبق 

باألمن، وباالبتعاد عن امل رب كات، فال يعرفون ما يدور  حوهلم؛ بسبب موقفهم اخلائف، 

 .وال يامرسون املهارات االجتامعية

 الامية الزائدة:  -2 

ون غري   لدين ي صب ح  رهم الامية  الزائدة من الوا حيث إن األطفال الذين ت غم 

يطني، وال يعتمدون عىل أنفسهم؛ وذلك بسبب الفرص املحدودة لدتهم للمغامرة؛  ن ش 

كوهنم قلييل الثقة بأنفسهم، ال يتعاملون مع بيئتهم أو مع اآلخرين؛ ولذلك يتولَّد ل

 .باخلجل واخلوف من اآلخرين الشعور

أي  أم حتب طفلها باعتباره أيمن ما لدتها؛ لذا تشعر األم بأن عليها أن حتميه إن 

الد جتعلها تشعر بأن طفلها  نمن أي أذى أو رضر قد يصيبه، ولكن الامية الزائدة ع

سيتعرض لألذى يف كل لظة، ومن دون قصد متأل نفس الطفل بأن هناك مئات من 

ا عليه، ومن ثم يشعر الطفل باخلوف، ويرى األشي اء غري املرئية يف املجتمع تشكل خطر 

 .أن املكان الوحيد الذي يمكن أن يشعر فيه باألمان واالطمئنان، وهو إىل جوار أمه

 الطريق وحده، أو ومثل هذا الطفل يشعر باخلوف دائمـ ا وال يستطيع أن يعرب  

قع يف كل لظة أن يصاب بأذى، ويظل منطويـ ا ؛ ألنه يتول ع بيستمتع باجلري أو ال

ا عن حماولة ف    ل أي يشء خوفـ ا من إصابته بأي أذى.ع  خجوال  بعيد 

ويف بعض األحيان يصل خوف األم عىل طفلها إىل درجة تؤدي إىل منعه من  

مع األطفال اآلخرين خوفـ ا عليه من تعلم بعض السلوكيات غري  ل ع باالختالط وال

تعلم بعض األلفاظ غري الالئقة فيصبح الطفل منطويـ ا خجوال  يفضل العزلة الطيبة أو 

  عبة مع األطفال اآلخرين.واالنطواء، وخيشى من االندماج يف أية ل  
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 ط من جانب الوالدين للطفل: ر  التدليل املف   -3 

لدين لطفلهام يعد من أهم أسباب خجل الطفل  فالتدليل املفرط من جانب الوا

من مظاهر هذا التدليل املفرط عدم سامح األم لطفلها بأن يقوم باألعامل التي الشديد، و

ا منها أن هذه املعاملة من قبيل الشفقة والرمحة للطفل، ومن  ا عليها اعتقاد  أصبح قادر 

فسد أياث املنزل، أو عندما مظاهر التدليل املفرط عدم حماسبة األم لولدها حينام ي  

د اجلدار بقلمه.يتسلق املنضدة، أو عندما   يسو 

وتزداد مظاهر التدليل املفرط يف نفس األبوين عندما يرزقان بالطفل بعد  

، أو أن تكون األم قد أنجبت الطفل بعد عدة إجهاضات مستمرة، أو أن عديدةسنوات 

يأيت الطفل بعد إنجاب األم لعدة إناث، فاملعاملة املتميزة والدالل املفرط للطفل من 

ا مل يقابلها نفس املعاملة خارج املنزل سواء يف الشارع أو الي، أو جانب والديه إذ

النادي، أو املدرسة غالبـ ا ما تؤدي لشعور الطفل باخلجل الشديد، خاصة إذا قوبلت 

  .رغباته بالصد، وإذا عوقب عىل ترصفاته بالتأنيب والعقاب والتوبيخ

 عدم االهتامم: و اإلمهال -4

ر بعض  اآلباء قلَّ  األطفال   العام   ة  اهتامٍم بأطفاهلم، في شع ر هذا النقص  ي ظه 

ع عىل وجود االعتامدية عندهم، إن عدم  االهتامم باألطفال  بالدونية والنقص، ويشج 

 .يول د شخصية  خائفة  خجولة، ويشعرون حينئٍذ أهنم غري جديرين باالهتامم

 النقد:  -5

اع   م عالنية  ي س  د عىل توليد اخلوف يف نفوسهم؛ ألهنم فإن انتقاد اآلباء أطفاهل 

دين وخجولني، وبعض اآلباء  ون إشاراٍت سالبة من الراشدين، في صب حون غري  متأك  يتلقَّ

يعتقد أن النقد هو األسلوب األمثل لرتبية األبناء، لكن النتيجة للنقد املتزايد هي طفل 

 .خجول
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 املضايقة:  -6 

ضون للمضاي هم فاألطفال  الذين يتعرَّ ون عىل أنفس  ن ط و   والسخرية ي 
قة 

ضوا لسوء لولني، وأصحاب الساسية املفرطة خج ون وخيجلون لو تعرَّ ب ك  رت  لنقد ي 

معاملة من إخواهنم األكرب سن ا، واليشء األكرب خطورة هو نقد  األطفال ملحاولتهم 

 .االتصال بالعامل  اخلارجي

 عدم الثبات:  -7

يساعد عىل  -بات يف معاملة الطفل وتربيته فأسلوب  التناقض، وعدم الث

لدان حازمني   ا أحيان ا، وقد يكونان متساهلني يف أوقات اخلجل، فقد يكون الوا  جد 

يبهم اخلجل يف أن أخرى، والنتيجة  يصبح األطفال غري آمنني، ويف هذه اللحظة ي ص 

 .البيت واملدرسة

 التهديد:  -8 

د اآلباء األطفال، وينف    أحياناذون هتديداهتم أحيان ا، وال ينفذوهنا وقت أن تهد 

يصبح لدى األطفال ردي فعل عىل التهديدات املستمرة باخلجل؛ كوسيلة  -أخرى 

 .لتجنيب إمكانية حدوث هذه التهديدات

 ب باخلجل: لقَّ أن ي   -9 

يقبل هبذه الفكرة كصفٍة جيعله هبا  وصفهو مام الطفلأتكرار كلمة اخلجل ف

ن أنه كذلك؛ وتدعم عنده هذه الكلمة الشعور بالنقص. وحي ،الزمة له ه   اول أن ي رب  

 النقص:  الشعور -10 

يعاين بعض األطفال من مشاعر النقص نتيجة نواقص جسمية أو عاهات 

الني بارزة، وهذه النواقص والعاهات تساعد عىل أن ينشأ هؤالء األطفال خجولني وميَّ 

البارزة ضعف البرص، وشلل األطفال، وضعف  للعزلة، ومن هذه النواقص والعاهات

 إلخ. ،أو السمنة املفرطة، أو قرص القامة املفرط السمع،
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وقد يعاين بعض األطفال من اخلجل نتيجة مشاعر النقص الناجتة عن أسباب 

لة جسمه الناتج عن سوء التغذية، أو  مادية، كأن تكون مالبسه رثة وقذرة لفقره، أو هزا

اإلعاقات ما له عالقة من و أو نقص أدواته املدرسية وكتبه. قلة مرصوفه اليومي،

 .بصعوبات التعلم، أو مشاكل اللغة التي تؤدي إىل انسحاب الطفل اجتامعي ا

  وراثة:ال -11

ا يف شدة اخلجل عند األطفال، فاجلينات الوراثية هلا ت ا كبري  لعب الوارثة دور 

ولد مع الطفل منذ والدته، وهذا ما تأيري كبري عىل خجل الطفل من عدمه، فاخلجل ي

لدين إىل اجلنني، والطفل أكدت   ه التجارب ألن اجلينات تنقل الصفات الوراثية من الوا

اخلجول غالبـ ا ما يكون له أب يتمتع بصفة اخلجل، وإن مل يكن األب كذلك فقد يكون 

  إلخ. فالطفل يرث بعض صفات والديه. ،أحد أقارب األب كاجلد أو العم

 النموذج األبوي:  -12

ب الطفل أن ي ع يش ف غ  اآلباء اخلجولون غالب ا يكون لدتهم أطفاٌل خجولون، فري  

ا.  أسلوب  حياة اخلجل كام يرى والديه، واتصاالهتم باملجتمع قليلة جد 

 طرق الوقاية:  

ضهم للمواقف التي تؤثر يتوفري اجلو اهلادئ لألطفال يف البيت، وعدم تعر -1

رهم بالقلق واخلوف وعدم االطمئنان، ويتحقق ذلك بتجنب القسوة شع  ت  يف نفوسهم و

يف معاملتهم واملشاحنات واملشاجرات التي تتم بني الوالدين؛ ألن ذلك جيعلهم قلقني 

 خيشون االختالط باآلخرين ويفضلون االنطواء وعدم مواجهة الياة بثقة واطمئنان.

ا معقوال  من  كام يتحتم عىل اآلباء واألمهات أن يوفروا  ألوالدهم الصغار قدر 

الب والعطف والنان، وعدم نقدهم وتعريضهم لإلهانة، أو التحقري، وخصوصـ ا 

ئد ي   ر الطفل بأنه شع  أمام أصدقائهم أو أقراهنم؛ ألن النقد الشديد واإلهانة والتحقري الزا

ئه. ده عن القيام بكثري من األعامل، ويزيد من خجلهقع  غري مرغوب فيه، وي    وانطوا

ينبغي عىل األم إخفاء قلقها الزائد وهلفتها عىل طفلها، وأن تتيح له الفرصة  -2

لالعتامد عىل نفسه ومواجهة بعض املواقف التي قد تؤذيه هبدوء وثقة، فكل إنسان لديه 
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غريزة طبيعية يولد هبا تدفعه للمحافظة عىل نفسه وجتنب املخاطر، والطفل يستطيع أن 

 ه أمام اخلطر الذي قد يواجهه بغريزته الطبيعية.حيافظ عىل نفس

أن تهتم الوالدان بتعويد أطفاهلام الصغار عىل االجتامع بالناس سواء بجلب  -3

األصدقاء إىل املنزل هلم بشكل دائم، أو مصاحبتهم آلبائهم وأمهاهتم يف زيارة 

كان املتحدث يتحدثوا أمام غريهم سواء أن األصدقاء واألقارب أو الطلب منهم برفق 

ا. وهذا التعويد ي   ا أو صغار  بهم الثقة كس  ف يف نفوسهم ظاهرة اخلجل وي  ضع  إليهم كبار 

 .بأنفسهم

ابتعاد الوالدين عن التدليل املفرط للطفل، وتعويده عىل االعتامد عىل ذاته  -4

ا م  ال  معتيف ارتدائه مالبسه وحذائه وغريمها من األمور األخرى، فكلام كان الطفل مدلَّ  د 

ا عن االعتامد عىل ذاته يف  عىل أبويه، كان نضجه االنفعايل غري كامل، وكلام كان بعيد 

 .األمور الصغرية، كلام نشأ خجوال  

ع األطفال وأن نمدحهم إن كانوا  -5 تشجيع الثقة بالنفس: جيب أن نشج 

فون بطريقٍة طبيعية، ومع ذلك جيب أن يتع لَّموا أنه واثقني بأنفسهم، وذلك عندما يترصَّ

وا مع كل شخص، كام أنه ال جيب أن تقد   م 
ج  ن س  م محاية زائدة ليس من الرضوري  أن ي 

 .للطفل

ر بشكل فردي جيمهارات النمو:  تشجيع -6  م التدريب املبك  ب  أن يقدَّ

م، وجتعلهم  لألطفال، وعىل شكل جمموعات يستطيعون من خالهلا إشباع  ميوهل 

 .يتفاعلون مع اآلخرين

الثقة يف نفوس التالميذ  ث  ينبغي عىل املعلم يف املدرسة أن يقوم بب   -7 

تهم باملساواة دون حتيز، والبعد عن مقارنة األطفال بمن هم أكثر حظـ ا منهم، ومعامل

سواء يف االستعداد الذهني أو اجلسمي، أو من حيث الوسامة، أو القدرات 

ف ثقة الطفل بنفسه وتؤدي به ضع  ات ت  واالستعدادات االجتامعية؛ ألن مثل هذه املقارن

 اخلجل. إىل
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 طرق العالج: 

م  إضعاف الساسية للخجل: فيتعلَّم -1 األطفال أن املواقف  االجتامعية ال ي لز 

لدان  عند املواقف؛ فبالرضورة أن تكون خم  يفة،  ئ هم الوا ون ويمكن أن تهد  بذلك ي صب ح 

اف ونه يف اجتامعي ا تدرجيي ا، وهلم أن  فضلأ يتخيَّلوا كيف يقومون بسلوٍك اجتامعي كانوا خي  

 .السابق، ثم دجمهم يف مواقف حقيقية، وبالتايل سيقل خجلهم

ب  أن ي   -2 
برصاحة عام األطفال اخلجولني  سألتشجيع توكيد الذات: في ج 

 .يريدون، وكيف يمكن هلم التغلب عىل خوفهم وارتباكهم من أجل التعبري عن أنفسهم

 تدريب الطفل عىل املهارات االجتامعية: والتشجيع واملكافأة  -3 

عا طفلهام أن يكون اجتامعي ا ، فعىل األبوين أن يشج  وأن  .إن كان الطفل خجوال 

نه من بتدريب الطفل اخلجول عىل األخذ واإل ايقوم عطاء، وتكوين الصداقات مع أقرا

وعندما  االحتفاظ بالصداقات.األطفال، وذلك بتشجيعه بكل الطرق عىل االختالط و

يشرتك األطفال يف تدريباٍت مجاعيٍة، فإن بعض املحادثات والتفاعالت حتدث بالطبع، 

 .وال بد من وجود قائد للمجموعة، وهبذا يمكن للطفل أن يعرب عن رأيه أمام اآلخرين

ن يتحدث مع ذاته أتشجيع التحدث اإلجيايب مع النفس: بتعليم الطفل  -4

جيابية مثل إكثر أفكار أبداهلا بإو نا خجول(أ) :فكار السلبية مثلقضاء عىل األملحاولة ال

رة للطفل أن ي عت ق د يف ذاته  .كثر جرأة(أ)سأنجح، سأكون  فإن أحد  املظاهر املدم 

ه أنه خجوٌل، وال يستطيع االتصال باآلخرين؛ لذا جيب  د لنفس  ، ويؤك  وشخصيته اخلجل 

ا هلم، أن نعل م األطفال بأن اخل جل هو سلوك يقوم به األطفال والناس، وهو ليس مالزم 

وأنه يمكن مقاومته بالتدرب عىل سلوكيات جديدة، تؤدي إىل إمكانية زيادة االجتاهات 

 .اإلجيابية، وحتسني االتصال مع اآلخرين
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 :مشكلة الخوف عند األطفال

بة تكون املخاوفو، ما خطرٍ  إدراك   سبب ها، حمبَّبة غري   قوية عاطفةٌ  اخلوف كت س  ، م 

 أو، التوازن فقدان أو، العالية األصوات من اخلوف: مثل؛ غريزية خماوف هناك لكن

ر شكل عىل يكون الشديد اخلوف إن، املفاجئة الركة ع   الكراهية بينام، شديدٍ  ذ 

ى واالشمئزاز ى، املعقولة غري   املخاوف   أما، خوف ا تسمَّ يَّة باملخاوف فتسمَّ
ض   .امل ر 

يَّة املخاوف   إن
ض  ن األطفال عند امل ر   والعزلة الظالم اخلوف من تتضمَّ

، املرتفعة األماكن، واملؤذية غري اليوانات، ووالوحوش، املرضو العالية واألصوات

 .الغرباءو ،النقل وسائلو ،املواصالتو

 وهناك ثالثة عوامل معروفة يف خماوف األطفال: 

 .اخلطف - الروب - اجلسدية اجلروح -1

 وهذه، واملوت الظالم - واالضطرابات العواصف - الطبيعية الوادث -2

 .العمر تقدم مع تدرجيي ا تقل املخاوف

، االجتامعية والوادث، واألخطاء، االمتحانات: مثل نفسية خماوف -3 

 .والنقد، واملدرسة

 األسباب:  

ح أو، نفيس ضيٌق  هناك يكون عندما القلق حيدث: املؤملة اخلربات -1 ر   ج 

 مع التكييف عىل القدرة وبعدم، بالعجز األطفال به يشعر خوف عن ناتٌج  جسدي

ا يكون الذي اخلوف بقاء هي والنتيجة  ، الوادث ، الوقت من طويلة فرتة ويدوم، شديد 

ها، املخاوف من النوع   هذا تستثري مواقف هناك  املواقف بينام، ومعروفة واضحةٌ  بعض 

 .ولةوجمه غامضة األخرى

ل أن ي مك ن املخاوف   إن: اآلخرين عىل السيطرة -2   أو للتأيري كوسائل   ت ست عم 

ا تكون أن أحيان ا، اآلخرين عىل السيطرة  جللب واألقوى الوحيدة الوسيلة هو خائف 

ز النمط وهذا، االنتباه  اآلخرين جيعل وهذا، خماوف له لتكون   الطفل مبارشة   يعز 

، املدرسة من اخلوف: مثاله؛ اخلوف طريق عن اإلشباع عىل صلحي وهو، الطفل يتقبَّلون
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ر فالطفل  كان وإذا، البيت يف ويبقى، املدرسة إىل يذهب ال حتى؛ املدرسة من خوف ه ي ظه 

لدان اف ئان الوا  أن يشعر الطفل سيجعل أمر فهذا، البيت يف اجللوس عىل الطفل   ي ك 

بة البيت يف اجللوس ر  ة جت   له مطيَّة اخلوف جيعل وبالتايل، له النسبةب وممتعة مستمرَّ

 .عادة إىل اخلوف هذا يتحول وقد، اآلخرين عىل للسيطرة

بني األطفال يكون عندما: النفيس أو اجلسمي الضعف -3  ت ع  ؛ مرىض أو م 

 وإذا، مرهقة جسمية حالة يف كانوا  إذا خاصة، اخلوف إىل للجوء غالب ا سيميلون فإهنم

 وتكون، مؤملة مشاعر إىل تقود املرض من الالة هذه فإن، طويلة املرض هذا فرتة تكان

 فإن وبالتايل، مناسب بشكل تعمل ال الطفل عند الوقائية النفسية "امليكانزمات"

 - جسدي ضعف من يعانون والذين، الذات عن السالبة املفاهيم ذوي األطفال

رون  .املتخيَّل أو يالقيق اخلطر مع التكييف عىل قادرين غري   بأهنم ي شع 

يد النقد   إن: والتوبيخ النقد -4 ود ربام املتزا ، باخلوف الشعور   إىل األطفال ي ق 

لوا  أن ي مك ن ال بأهنم األطفال يشعر رون، صحيح بشكل شيئ ا ي عم   بأهنم ذلك ويرب 

ود األخطاء عىل املستمر التوبيخ فإن ولذا، خيافون فإهنم ولذلك؛ النقد يتوقَّعون  إىل ي ق 

 الذين األطفال فإن وبالتايل، باخلوف عام شعورٌ  الطفل   يعمي  وسوف، والقلق اخلوف

دون نت ق   .خجولني أو خائفني يصبحون ربام، تطفلهم وعىل نشاطاهتم عىل ي 

حة   إن: والقوة االعتامدية -5  نت ج والقسوة   الرصا  خيافون أو، خائفني   أطفاال   ت 

ا هي اخليالية اآلباء توقعات وإن، طةالرش   أو منياملعل   من خيافون إهنم، السلطة من  أيض 

 اآلباء   إن حيث؛ فشلهم وعن، األطفال عند اخلوف عن واملسؤولة القوية األسباب من

 وال، اخلوف أطفاهلم عند يتكون غالب ا األعامل مجيع يف التامم   أطفاهلم من يتوقَّعون الذين

و، اآلباء حاجات يلبوا  أن يستطيعون ؛ حماولة أو جتربة بأي القيام من خائفني نوي صب ح 

 .الفشل من خوف ا

عات -6  لدين بني األمد الطويلة املعارك إن: األرسة رصا ، اإلخوة بني أو، الوا

ا  ختلق - واألطفال اآلباء بني أو ا  جو   يشعر وبالتايل، األمان عدم مشاعر وحتفز، متوتر 
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رة بعدم األطفال د   املشاكل مناقشة جمرد حتى، الطفولة خماوف مع التعامل عىل امل ق 

 .األطفال ختيف التي املادية أو االجتامعية

 طرق الوقاية: 

 إلعداد املراحل أنسب   هي الطفولة فمرحلة  : املشكلة مع للتكيف اإلعداد -1

 طرف   من هناك يكون أن وجيب، اخلاصة املشاكل من نوع أي مع للتكييف األطفال

 .ألطفاهلم والتطمينات فسرياتالت من كبري كم   الوالدين

 عىل الطفل يعتاد   حتى وذلك: خميفة ملواقف والتدرجيي املبكر التعريض -2 

 خماوف حدوث منع   يف ذلك وسيساعد، فجأة تقع ذلك بعد مشاهبةٍ  مواقف   مواجهة

 .األطفال لدى عميقة

؛ هادئ جو يف األطفال يعيش عندما: االهتاممات يف واملشاركة التعبري -3 

ناق ش يثح ك، املشاعر فيه ت  ار   االهتاممات   أن األطفال يتعلَّم - األطفال فيها وي ش 

ث أن املناسب   ومن، مقبول يشءٌ  واملخاوف  خماوف أو، حقيقية اهتاممات يف يتحدَّ

 إنسان كل وأن، معينة أشياء من خماوف عندهم أن الكبار ويعرتف، األطفال منها خياف

 .معني وقت يف خياف

هم، بالراحة اآلباء شعور عدم إن: والتفاؤل واللياقة دوءاهل -4   وشعور 

 ي ست ط ع مل فإن، املوت: ذلك مثال؛ اخلوف ويعل مهم، مبارشة األطفال عفز  ي   - باخلوف

، املوت من اخلوف   - وبرسعة - يتعلَّمون األطفال فإن، هبم اخلاص خوفهم حلَّ  اآلباء

ع أن اجلي د من ويكون ئ اراتعب الطفل ي سم  ه من هتد  ع  و   وأن، بوقته يتمتَّع أن وحتثه، ر 

ا  يكون   ض املوت أن وإفهامه، املوت يأيت عندما جاهز   شبيه وهو، الكل له سيتعرَّ

 .املوت لرشح كوسائل يسرية دينية مفاهيم ومناقشة، بالوالدة



 د 
  

546 

 العالج: 

 لاألطفا مساعدة   هو اهلدف   إن: املعاكسة والالة الساسية إزالة -1

ا الساسني  االستجابة وب ط يئي حساسية أقل يكونوا  حتى، اخلائفني واألطفال جد 

 عندما للخوف حساسيت هم تقلي  األطفال إن: تقول والقاعدة، حساسيتهم ملجاالت

 .سار يشء أي مع املخيف اليشء هذا يرتبط

، الطفل خماوف من للتقليل   األفالم استعامل ي مك ن: النموذج مشاهدة -2 

 عىل حتفزه مواقف الطفل يرى أن ويمكن، إخافة أكثر مواقف مشاهدة عىل تعويدهو

 .اليشء

ن التدريب   إن: التدريب -3  روا أن األطفال ي مك  احة ي شع  رون عندما بالرَّ  يكر 

ون أو يد 
ا خميفة مواقف   ي ع   .ما نوع 

م، شجاعة خطوة كل   بامتداح   وذلك: الشجاعة مكافأة -4  ، الطفل عليها ي قد 

ئز وتقديم ن الطفل وكون، له اجلوا ل من يتمكَّ  فيجب، خي  يفه موقف من جزء حتمي

 .عليه مكافأته

 يف التفكري إن: للطفل يقال   بأن: النفس مع والتحدث بإجيابية التفكري -5 

 وإىل أهدأ مشاعر إىل فيؤدي بإجيابية التفكري وأما، خوف ا أكثر جيعلهم خم  يفة أشياء

 .جعأش سلوكيات
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 عند األطفال:األنانيــة مشكلة 

هم أو بمصالهم، دون االهتامم ا ن تهتمون بأنفس  ألطفال األنانيون هم م 

بمصالح اآلخرين؛ حيث إن نظرة األنانيني تقترص عىل حاجاهتم اخلاصة، واهتامم 

ز عىل نفسه فقط، وهذا ما يميزه عن بقية األطفال العاديني  .الطفل األناين مركَّ

هم مفهوٌم غري  واضح، ونظراهتم إن م 
فهوم األطفال األنانيني عن أنفس 

القاهتم  لآلخرين هي نظرٌة سالبة؛ حيث ينقصهم االنتامء للجامعة، وجيدون صعوبة  يف ع 

 .مع األطفال اآلخرين ومع األقران

ويكون مؤمن ا بقوة يف ، تشتد األنانية لدى الطفل يف عامه الثالث وعامه الرابعو

ب اجتامعي فالطفل يتعلمها من األنانية مكتس  ويف عامه السابع وعامه الثامن.  املشاركة

 ااجتامعي   اإن كون األنانية مكتسب  و أرسته عىل نحو أسايس ثم من البيئة التي يعيش فيها.

ل األبوين مسؤولية ب   -يف غالب األمر  - معاين الكرم واملشاركة والشهامة يف  ث  حيم 

 السلوك الشخيص واملواقف السخية. نفوس الصغار من خالل

 :أسباب األنانية

املخاوف العديدة عند األطفال تسب ب األنانية عندهم؛ مثل:  :فاخلو -1

يشعرون بالغضب والفزع، وبالتايل  ، وهم عادة  (االبتذال –الرفض  -البخل  خماوف)

ني فقط بسعادهتم وسالمتهم الش يلون إىل األنانية، وي صب حون مهتم 
خصية، ولذلك ي م 

هم  لون دائام  جتنيب األذى من اآلخرين؛ ولذلك ال يعرضون أنفس 
إىل  -ولو نسبي ا  -حي  او 

هم  ود  رون أيَّ نوع من أنواع التغيري يف حياهتم، ودائام  ي س  االهتامم باآلخرين، وال ي ظه 

ون و جهات شعوٌر بالقلق والتهيج، وهم يرون األشياء من خالل أعينهم فقط، ويفرس 

لة، هم متمركزون حول النفس، ون ك دون، ومتقل بو األطوار ج   .نظر اآلخرين بأهنا خم 

ئد إىل شعور الطفل بأنه حمور اهتامم يدلتأحيان ا يؤدي ال :ليدلتال -2 ل الزا

ي لديه الشعور باألنانية.، اآلخرين ل ون إبعاد  أطفاهلم عن باء بعض اآلف وهذا يقو  حي  او 

زع   ون عىل إشباع  كل  ما أية مواقف م  ص  ر  مون ألطفاهلم الامية الزائدة، وحي  جة، ويقد 
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م وهم غري قادرين عىل تنمية  قوة االحتامل أو تطوير  حيتاجه أطفاهلم؛ لذا ينشأ أطفاهل 

 .ذواهتم، وهذا يقودهم إىل األنانية

ل م  حني يشعر الطفل بأنه ضعيف أو م   -3  فإنه من ، ل املحيطني بهب  ن ق  هم 

  املتوقع أن يتقوقع عىل نفسه وتهتم بشخصيته وأشيائه.

ا ما يدفع الشعور بالضعف والعجز والشعور باإلحباط -4 إىل  الطفل   - كثري 

 أن يكون أناني ا.

كون عبارة عن تعويض عن اإلحساس بالنقص تكثري من املواقف األنانية  -5

 جتاه بعض األمور.

 :طرق الوقاية

، وأن يشعر بأنه حمبوٌب،  :ل النفستشجيع تقبي  -1 ل للطفل  قيمة  ع  وهو أن جت 

وتوفري األمان هلم، فإن توافرت  للطفل القيمة واملحبة واألمان؛ ي صب ح عنده استعداد 

 .لالهتامم بمصالح اآلخرين

ق : "ينتعليم األطفال االهتامم باآلخر -2  ق سعادة  اآلخرين، حتق  حق 

ا يعتربه الطفل ، إن إظهار االهتامم بأطفا"سعادتك ا رئيس  لك وباآلخرين يمث ل نموذج 

 .قدوة، بعكس أن يكون األبوان أنانيني

ر  :تربيتهم عىل بغض التسلط -3   ي شع 
 
فتسليط األطفال عىل األطفال  الضعفاء

لدين تربية األطفال عىل عدم التسلط،  اآلخرين باألسى والفشل والزن؛ لذا عىل الوا

 .عوحثهم عىل احرتام اجلمي

وهي طريقٌة طبيعيٌة لتعليم  األطفال : تعويد الطفل عىل حتمل املسؤولية -4

االهتامم  باآلخرين؛ مثال: تعليمهم االهتامم والعناية ببعض اليوانات األليفة، فإن قيام 

 .األطفال باألعامل اخلفيفة هي داللة عىل حتملهم املسؤولية
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 عالج املشكلة:

ين يف نفوس األطفال مما خيفف السلوك غرس معاين االحرتام لآلخر -1

 األناين ويول د لدتهم معاين التعاطف واالهتامم.

ويعمل عىل ، إن تقوية روح املشاركة لدى الطفل ستجعله يشعر باآلخرين -2

ي  ل ع بالو ويلمس منافع ومرسات االحتكاك هبم.، مراعاهتم اجلامعي من أفضل ما ينم 

ف الطفل عىل معنى التعاون مع فريقه ل ع بروح املشاركة؛ وذلك ألن ال ، اجلامعي يعر 

فه عىل معنى العدل.   وكام يعر 

ا يف ذلك،  ر:الدو ل ع بتعليم االحرتام بواسطة  -3 ا كبري  ر  و   د 
 
حيث إن لآلباء

ر سلوك االهتامم  ا فيها قيٌم واضحة حتثي عىل عدم األنانية، وت ظه  هم قصص 
برسد 

 .صحيحباآلخرين عىل أنه السلوك ال

كر  وذلك بش   :رشح ومناقشة وتعزيز النتائج اإلجيابية لالهتامم باآلخرين -4 

ر ا نحو اآلخرين، ورشح نتائج هذا الفعل يف  وناألطفال عىل أي سلوك ي ظه  م  فيه احرتا

 .النفوس

فلو كان الطفل أناني ا، جيب عىل  :رشح ومناقشة التأيريات السلبية لألنانية -5

ن اق   هتا مما حيفز الطفل أن اشه بطريقة لطيفة، ومناقشة املواقف األنانية وسلبياألب  أن ي 

 .يبتعد عن سلوك األنانية

فيجب  تعليم  األطفال  أن يكونوا  :مناقشة وعي األطفال وخرباهتم السابقة -6 

متفتحي العقول، وقابلني للنقاش، وأن يكونوا أقلَّ خشونة يف التعامل مع القضايا 

 .هار االهتامم هبم وبغريهمواملشاكل، وإظ
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 عند األطفال:  الإراديالتبول المشكلة 

ومسببة للقلق ، من املشاكل الشائعة بني األطفال الإراديتعد مشكلة التبول ال 

والرج واالنزعاج ألرس هؤالء األطفال ملا هلا من آثار نفسية سلبية عىل الطفل 

ت أن نسبة شيوع هذا املرض بني نت الدراسابيَّ وقد . العمريف ا مع التقدم خصوص  

وتبلغ نسبة انتشاره بني األطفال ، األطفال الذكور هي اثنان إىل واحد عنه عند اإلناث

واألطفال الذين ترتاوح  ،(% 25إىل  12الذين تقل أعامرهم عن أربع سنوات من )

شاره ( وتقل نسبة انت% 10إىل  7من العمر من ) ةعرش ةأعامرهم ما بني الثامنة والثاني

( لألطفال البالغني الثانية عرشة من % 3إىل  2تدرجييا مع ازدياد العمر لتتقلص إىل )

 . عمرهم

 :الإراديمفهوم التبول ال

التبول يف سن ي فرتض يف عدم قدرة الطفل عىل التحكم هو : الإراديالتبول ال

بعة أطفال  من بني أرن طفال  إوتقول اإلحصائيات . أن تكون لديه فيها القدرة عىل ذلك

بعة والسادسة عرش يتبول يف فراشه يف وقٍت  بني  الإراديوتعترب عملية التبول ال، ما الرا

وعندما يتجاوز الطفل هذه السن ، الثالثة من عمره عند الطفل شيئ ا طبيعيَّا حتى سن

 . معاجلتها فإهنا تصبح مشكلة جيب

بني مرتني إىل ثالث  رتاوحيوبشكل متكرر  اتظهر املشكلة بانسياب البول تلقائي  

عند الطفل الذي جتاوز سن الثالث سنوات خالل النهار أو خالل  اسبوعي  أمرات 

ا" حيث يظهر املرض يف عدم قدرة الطفل منذ "أولي   الإراديوقد يكون التبول ال. النوم

حيث يعود ؛ ا"وقد يكون "ثانوي  ؛ والدته وحتى سن متأخرة عىل ضبط عمليه التبول

 . نفسه ملدة ست أشهر أو أكثريف لتبول ثانية بعد أن يكون قد حتكم الطفل إىل ا

 :يالالإرادأنواع التبول 

ا بني األطفال وتصل هو من أكثر األنواع انتشار  : ويلاأل الإراديالتبول ال -1

، عدم الوصول إىل مرحلة النضج العضويإىل ويعود سبب هذا النوع  %86ىل إنسبته 
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بالعامل  يف هذا النوع مقابلة   ضئيال   ايس أو الرتبوي دور  لعامل النفنجد أن للذلك 

 . العضوي

كون بعد انتهاء املرحلة األوىل يو: (نتكايساال) الثانوي الإراديالتبول ال -2

تتوقف القدرة عىل ضبط ، سنوات 10سنوات أو  8وضبط التبول أي وصل لعمر 

وتزول هذه املرحلة بزوال  ا،أو جسمي   اا يكون السبب نفسي  التبول وتنتكس وغالب  

 . السبب

حيدث هذا النوع خالل النوم العميق أي يكون يف : اللييل الإراديالتبول ال -3

تكون فيه حركة يف العينني، وتصل نسبة حاالت التبول يف  الثلث األول من النوم وال

 . يالالإرادمن حاالت التبول  %66يقارب  ما إىلهذا النوع 

بولون تطلق هذه التسمية عىل األطفال الذين يت: النهاري يالالإرادالتبول  -4

 يفوتظهر هذه الاالت أكثر  ،ضطراب واخلوف والقلقأو اال ل ع بيف النهار عند ال

وترتاوح نسبة انتشار  ،للطفل اسبب إحراج  بتدائية وت  السنوات األوىل من املرحلة اال

 . يالالإرادمن حاالت التبول  % 5 - 2,5هذا النوع بني 

طلق عىل األطفال الذي يتبولون يف ي  : للييل النهاريا الإراديالتبول ال -5

يقارب ثلث حاالت التبول  ما إىلا وتصل نسبة هذا النوع الإراديالنهار والليل 

 . الإراديال

بشكل  يالالإراديظهر يف تكرار حاالت التبول : املزمن الإراديالتبول ال -6

، ويف طفل بعد شفاء مؤقت لفرتة قد تطولة حالة الغري مألوف لدى الطفل وانتكاسي

ويزول هذا النوع بزوال السبب  ،هذا النوع ربام جتتمع أسباب عضوية وعصبية ونفسية

 . املؤدي له

لدين أو والدة : املصاحب لألحداث الإراديالتبول ال -7 مثل وفاة أحد الوا

 . طفل جديد

هذا  طملبعثر ويرتباباملتباعد أو يسمى أيضا : غري املنتظم الإراديالتبول ال -8

 .الإراديالنوع بأحداث الليلة أو اليوم التي حدث فيها التبول ال
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 :الإراديتعقيدات التبول ال

 : قد يتسبب يف التعقيدات اآلتية الإراديالتبول ال

  طفال ال سيام بالنسبة لأل، ن يكون مزعجا للغايةأتبليل الفراش يمكن

واهتزاز ، ىل العزلة االجتامعيةإه املشكلة وقد تؤدي هذ، اكرب سن  األ

 . الثقة بالنفس

 ىل تعقيدات نفسية تؤثر إقد يؤدي ، استمرار تبليل الفراش حتى البلوغ

 . ةوحياته االجتامعية وعالقاته الشخصي، بنفسه ثقتهعىل 

  اا وجسدي  هناك اآلباء عاطفي  إىل إيؤدي . 

 :األسباب وعوامل اإلصابة باملرض

ولكن بعض العوامل تزيد من ، أسباب معروفة لدوث املرضهناك  تليس

 : كام ييلويمكن تلخيصها ، نسبة حدوثه

أو حدوث التهابات بمجرى  ،مثل التهاب اللوزتنية: أسباب عضوي -1

 ي   يمشكلة توازن بني كمية البول الذ فتكون هناكأو صغر حجم املثانة  ،البول
ه ر  د 

أو اإلمساك  مرض السكر،أو اإلصابة ب ،يعابهاجلسم يف الليل وسعة املثانة الست

وهي دودة ، ويف بعض الاالت يكون السبب هو اإلصابة بالدودة الدبوسية، الشديد

وات والفواكه امللوثة ، صغرية للغاية يميل لوهنا إىل األبيض تتواجد بكثرة يف اخلرضا

عىل فتحة الرشج ما  أيناء نوم الطفل تضع هذه الدودة بيضها ليال  ا، وغري املطبوخة جيد  

 . الإرادييؤدي إىل هتيج املنطقة وحدوث التبول ال

 : ومنها: أسباب نفسية -2

 التفكك األرسي. 

 لدين، مثل والدة طفل جديد، املشاكل العاطفية أو ، انفصال الوا

د األأحد أمرض أو وفاة   . رسةفرا

  ،كوسيلة جلذب  فيلجأ إيل هذه العمليةشعور الطفل بالغرية الشديدة

 . االنتباه
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 عدم إحساس الطفل باألمن بسبب معاملته يف البيت أو املدرسة ،

أو إحساسه باخلوف ، نتيجة لظروف بيئية مضطربة يعيشها الطفل أو

 . الكايات والقصص املزعجة أو من، من اليوانات

 القسوة الشديدة يف معاملة الطفل . 

 ال  فيجعل من التبول حيلة، والنان حرمان الطفل من العطف

االهتامم الشديد  ه من األم مند  شعورية تساعده عيل حتقيق ما تعوَّ 

 . بجميع طلباته

عامل وراثي أو جيني حيث تزداد نسبة اإلصابة باملرض إذا كان أحد  -3

لدين أو كالمها قد عانى من هذه املشكلة أيناء الطفولة ن أىل إتشري الدراسات ف. الوا

لدين قد عانى منهإ %40حدوثه بـنسبة تزيد احتاملية  يرادإالالالتبول  ، ذا كان احد الوا

 .ذا تأير به كال الوالدينإ %75ىل إويزيد هذا االحتامل 

ل زانثني وذلك لتأيريها يل املرشوبات والسوائل املحتوية عىل مادة امليثتناو   -4

 . ةوتتواجد هذه املادة يف الشاي والقهوة والشوكوالت، كمدر للبول

لإلصابة باملرض حيث  اق لدى بعض األطفال قد يكون سبب  النوم العمي -5

، يكون الطفل غري قادر عىل استشعار حاجته يف الذهاب لدورة املياه أيناء النوم ليال  

 . هذه املشكلة من خالل إعطاء الطفل فرصة النوم ملدة ساعة أيناء النهار ويمكن حد  

متالزمة ـ"اإلصابة بمثل ، وجود مرض يؤثر عىل النمو اإلدراكي للطفل -6

كام أن . ك حاجته يف الذهاب لدورة املياهادرإوالذي جيعل الطفل غري قادر عىل ، "داون

األطفال املصابني بمرض فرط الركة ونقص الرتكيز يعانون عادة  من تأخر بسيط يف 

 . الإراديلإلصابة بالتبول ال ة  النمو اإلدراكي مما جيعلهم عرض

 ساب أطفاهلن العادات السنة وإبعادهم عنتقصري األمهات يف إك -7

 .للطفل الإراديوعدم اكرتاثهن بالتبول ال، العادات السيئة 
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 :طرق العالج

يرتكز عالج املشكلة عىل جهتني مها "التدخل والعالج السلوكي" وهو العالج 

وائي" لدوث اآلثار اجلانبية السلبية الناجتة عن "العالج الد ا به تفادي  األويل واملوىص  

دوية املتبعة بنسبة وحدوث االنتكاس ورجوع ظهور املشكلة بعد قطع استخدام األ

وملا له دور عالجي كبري بالرغم من تأخر تأيريها يصل إىل شهور ؛ % 80تصل إىل 

 . بظهور التأيري العالجي الدوائي املبكر خالل أسبوعني من بدء استخدامه مقارنة  

 :: التدخل السلوكيأوال  

  األبوين خاصة األم والتأكيد هلم أهنا مشكله مؤقتة يقل تأيريها توعية

 . ا مع الزمنتدرجيي  

 هبدوء  هاىل طفلإالتحدث  هي، القيام هبا لألم شياء التي يمكنأهم األ

ن هذه املشكلة أله  وضحفت. مما حتد من خوفه وحرجه، عن املشكلة

ن أله كد تؤو. نه ليس وحدهأن حتدث لدي األطفال وأطبيعية ويمكن 

 . فر له كل الدعم الالزمتوو ،له هاهذه املشكلة لن تقلل من حب

 العقوبات ق ف كل أنواعو: االهتامم باجلانب النفيس م ن خالل :

قوبات اللفظيَّة ب  ؛ الع  خ، كالسَّ ا نيةو .أو الرصي قوبات البد  ؛ الع 

ع، كالرضب ف  قوبات النفسيةو. أو الصَّ خرية؛ الع  أو التوبيخ ، كالسي

ا عدم مناقشة مشكلته أمام و. والتأنيب ، إخوتهاآلخرين وخصوص 

نة بينه وبينهم ا ؛ وكذلك عدم املقار  ألن ذلك يسبب للطفل إحباط 

يفعله جريمة أو غلطة  بل جيب أال نجعل الطفل يشعر بأن ما، نفسي ا

 . ألن ذلك سوف يؤدي إيل تدهور حالته، كبرية

   ل مسؤولية نفسه بنفسهدف ع م ن خالل تشجيعه عىل اتباع ، ه لتحمي

 . وحتميله مسؤولية تنظيف فراشه بنفسه، خطوات العالج

   عىل  ةواحد ةا تنبيه الطفل عىل الذهاب إىل الامم مرمن الرضوري جد

 . األقل كل ساعتني
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   من التوابل واملوالح  اخالي   ارضورة أن يكون غذاء الطفل صحي

وات مع تقليل ذلك ألن  ،أكل اللحوم والسكريات وزيادة أكل اخلرضا

 ا. ملا جيب أن يكون قاعدي   اخالف   االلحوم جتعل البول محضي  

  ل ة للبول مساء  الطفل عدم تناو  رَّ
، كالقهوة؛ املرشوبات واألغذية امل د 

أو املرشوبات الغازية ، عرقسوسالو، والليمون، والنعناع، والشاي

 . حو ذلكون، واملريندا، البيبيس: مثل؛ املحتوية عىل الصودا

  ن العسل قبل النوم قٍة صغريٍة م  ل ع 
ذ م   األستاذ الدكتور ذكرقد ف، أخ 

ل ، "امللك سعود"أستاذ علم العقاقري بجامعة ، جابر القحطاين أنَّ عس 

ل ال فيٌد لعالج التبوي درته عىل تسكني اجلهاز ؛ الإراديالنحل م  لق 

 . وامتصاص املاء الزائد من اجلسم، العصبي

 وكيفية التحكم يف عملية التبول ،ل عيل العادات السليمةتدريب الطف . 

   بعد ساعة ونصف من عىل األم بذل جهد إضايف بإيقاظ الطفل ليال 

 . نومه وتكرار ذلك بعد ثالث ساعات من نومه لقضاء حاجته

 ع الوقوف عيل يستطتبجوالت تفتيشية خالل الليل حتى  أن تقوم األم

أن  اوجب عليه، عيل امليعاد تفإذا وقف ،امليعاد الذي يقع فيه التبول

 .املياه للذهاب إيل دورة هنبهت، ووقظ الطفلت

  جيب الرتكيز عىل نظافة الطفل ونظافة مالبسه الداخلية ملا هلا من دور

نفيس وتفادي حدوث يف محاية الطفل من الرج االجتامعي وال

 . ته بالعدوىالتهابات وإصاب

 تحىل باهلدوء وال ينعكس ضيقها من جيب عىل األم أن تكون صبورة وت

ه بالضيق لعدم قدرته عىل رشع  ألن ذلك سي  ؛ هذه املشكلة عىل طفلها

 . نفسهيف التحكم 

  يف بعض األحيان يتمثل العالج السلوكي باستخدام جهاز يشبه يف

ويطلق ما يشبه الصفري  فهو يستشعر البلل ليال  ، عمله جهاز اإلنذار
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الذي يبلغ من العمر سبع سنوات أو أكثر ا املراهق أو الطفل منبه  

 . للذهاب إىل الدورة املياه

 ع  الطفل لنفسه  بحيث؛ (1)استخدام جدول النجوم واملكافآت يض 

أمام كل يوٍم إذا انتبه م ن نومه ووجد  )صح( أو عالمة نجمة  الصقة

ومن املمكن . إذا بال يف فراشه وثيابه (x) ويضع عالمة، فراشه جاف ا

                                                           

 طريقة النجوم:  (1)

  .عمل قوائم بكل ما حيب الطفل 

 نجمة، الذهاب إىل حديقة  20املنتزه =  تثمني ما حيب الطفل بالنجوم. مثال  رحلة إىل

ء لعبة جديدة غالية =  12اليوان =  ء لعبة جديدة رخيصة =  30نجمة، رشا  20نجمة، رشا

نجوم  3أو  4أو  5أو  6نجوم، قطعة حلوى =  3نجوم، كيس شيبيس =  5أو  10أو  15أو 

  .نجوم 6عىل حسب قيمتها وثمنها، الذهاب للجدة أو العم أو اخلال = 

 بالنسبة له وليس بالنسبة لنا أو عىل حسب  ءجيب تثمني ما حيبه الطفل عىل حسب أمهية اليش

 قيمته أو ثمنه. 

  عمل قوائم عبارة عن أوراق معلقة عىل الثالجة أو الوض أو باب الغرفة أو جانب الرسير

 مكتوب عىل كل منها ما حيب وعدد النجوم املطلوب حتصيلها. 

   من األشياء التي تم تثمينها والتي حيبها إال باملقابل وهو الصول  افل أي  ى الطال جيب أن ي عط

 عىل عدد النجوم املطلوبة. 

 سار أو حسن أو مقبول أو مطلوب يوضع للطفل نجمة يف القائمة التي يريد  ءعند عمل يش

 الصول عليها. 

 حسب املخالفة  عند قيام الطفل بعمل غري سار وغري مقبول يتم حذف نجمة أو نجمتني عىل

 التي ارتكبها. 

   ا والتسامح يف وض فها أو إعطاء يشء من األشياء التي ع النجوم أو حذ  ال جيب التنازل مطلق 

 .تم تثمينها

 ا ولكن ، من املؤكد أن الطفل يف األيام واألسابيع األوىل سوف يتجاهل هذا النظام متام 

ا سوف يق ر وعدم حصول الطفل عىل ما يريد مطلق  ا وتهم  د  انعه أن املوضوع جاإلرصا جد 

يلعب بلعبه أو حيصل عىل لعبة  نل وأخيرج  نلأنه طفل الختيل  فلو ،الوالدين تنفيذ التعليامت

خيضع للنظام  أنالبد إن آجال  أو عاجال  فيأكل حلوى  نجديدة أو يزور جدته أو أعاممه أو ل

 للحصول عىل ما يريد.
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ن ح ا ، كل أسبوع عند حصوله عىل مخس نجوم لطفل هدية  بسيطة  هناية  م 

قة  .أو مخس عالماٍت صحيحٍة جمتمعة كانت  أم متفر 

حيث  الإراديوبشكل عام يعد العالج السلوكي فعال يف حل مشكلة التبول ال

كام ، بعد مرور ثالث إىل أربعة أشهر من العالج اأن ثلثي األشخاص يتم عالجهم كلي  

 . ا أكرب من العالج الدوائيا عالجي  لدراسات أن هلذه الطريقة دور  بينت ا

 :ا: العالج الدوائيثاني  

سنوات  7عمره  طفلالو كان أ ،الثانوي الإراديعراض التبول الأذا ظهرت إ

عضوية، فمن املمكن أن تكون هنالك مشكلة ، زال ال يستطيع التحكم يف البول وما

ض  ويف هذه الالة ن أو ، عىل طبيب أطفاٍل خمتص يف عالج املسالك البوليةالطفل  عر 

ىل ا طبي افيقوم ب، أمراض الك  ، فإذا كان السبب عضويَّا، شامال فحص الطفل فحص 

إال باستشارة ، مع االنتظام عىل العالج بدون وقف الدواء ،فيجب عالجه عيل الفور

الستجابة له بشكل نلجأ هلذا األسلوب بعد اتباع العالج السلوكي وعدم ا. والطبيب

 . وهنا ال جيوز لألهل استخدام األدوية دون الرجوع للطبيب، كاٍف 

مشكالت أخري تتعلق  ألن هناك؛ الإراديبمعاجلة التبول ال فتجب املسارعة

بالنقص وضعف  وتصاحبه العديد من األعراض النفسية والتي تنتج عن الشعور، به

، واخلجل، الفشل الدرايس: لفة منهاوهذه األعراض تظهر بصور خمت، الثقة بالنفس

: تعويضية أو أن تكون األعراض، أو التهتهة، وامليل إيل االنزواء، والشعور باملذلة

يصاحب  كام، ورسعة الغضب، وكثرة النقد، وامليل إيل االنتقام، كالعناد والتخريب

الفزع  أو ،النوم املضطرب أو األحالم املزعجة: يف كثري من الاالت الإراديالتبول ال

 .اللييل
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 :مشكلة الغيرة عند األطفال

الطفل يعي كل ما حوله ويتفاعل معه ويتطور نموه اجلسدي والعقيل إن 

الطفل لدى ويكون  ،ىل كائن اجتامعي يتفاعل مع كل املحيطني بهإواالنفعايل ثم يتحول 

خوته أو إوالديه أو  وا احتياجات كثرية عليه يشبعها من خالل املحيطني به سواء كان

ن الطفل يصاب بحالة من إف ،ليه ولكن إذا مل يتم إشباع تلك االحتياجاتإاملقربني 

 .اإلحباط

ن األرسة هي املسئولة عن توفري كل هذه إولألرسة دور ريادي ورئييس حيث 

االحتياجات وخاصة األولية منها مثل الطعام والرشاب والراحة ومن السهل الصول 

ولكن من الصعب توفري الاجات النفسية وعىل  ،يولوجيةعىل تلك االحتياجات الب

ا إىل رأسها )الب( فمن خالل الب تكون الشخصية الناضجة الناجحة وحيتاج أيض  

 .األمن واالستقرار النفيس

الغرية هي حالة انفعالية مركبة من حب التملك وشعور بالغضب بسبب و

يشعر هبا الطفل عادة ، رجيةوجود عوائق مصحوبة بتغريات فسيولوجية داخلية وخا

عند فقدان االمتيازات التي كان حيصل عليها أو عند ظهور مولود جديد يف األرسة أو 

هذه املشاعر  ،يف حني كان حظه الفشل واإلخفاق، عند نجاح طفل آخر يف املدرسة

املركبة يرفض الطفل اإلفصاح عنها أو االعرتاف هبا وحياول اإلخفاء ألن اإلظهار أو 

 . زيد من شعوره باملهانة والتقصرييفصاح عنها اإل

وقد يصاحب الشعور بالغرية إحساس الشخص بالغضب من نفسه ومن 

نه الذين متكنوا من حتقيق مآرهبم التي مل يستطع هو حتقيقها وقد يصحب الغرية . إخوا

، نكثري من مظاهر أخرى كالثورة أو التشهري أو املضايقة أو التخريب أو العناد والعصيا

 ب  وقد يصاحبها مظاهر تشبه تلك التي تصحب انفعال الغضب يف حالة ك  
كالالمباالة ، هت 

 انالشهية أو فقد انأو فقد، أو شدة الساسية أو اإلحساس بالعجز، أو الشعور باخلجل

 . الرغبة يف الكالم
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هي العامل املشرتك يف الكثري من املشاكل النفسية عند األطفال  مشكلة الغيـرةو

يف إحباطه  اصد بذلك الغرية املرضية التي تكون مدمرة للطفل والتي قد تكون سبب  ويق

 . وتعرضه للكثري من املشاكل النفسية

ولذلك جيب ، وتعد الغرية أحد املشاعر الطبيعية املوجودة عند اإلنسان كالب

لدين تقبل سلوك الغرية عند الطفل كحقيقة واقعة ، وىف نفس الوقت ال عىل الوا

أما الكثري ، فالقليل من الغرية عند الطفل حافز عىل املنافسة والتفوق، بزيادهتا انسمحي

وما السلوك العدائي واألنانية واالرتباك ، يرض بشخصية ونمو الطفلفمن الغرية 

 . من آثار الغرية عىل سلوك األطفال واالنزواء إال أيرٌ 

وهذا ال يسبب  ،من إظهار الغرية بني الني والني وال خيلو ترصف طفلٍ 

أما إذا أصبحت الغرية عادة من . سليام   اإشكاال إذا فهمنا املوقف وعاجلناه عالج  

والسيام حني ، تصبح مشكلةفعندئذ ، األرسة يفعادات السلوك وتظهر بصورة متكررة 

والغرية من أهم العوامل التي تؤدى إىل ضعف ثقة  .يكون التعبري عنها بطرق متعددة

 . و إىل نزوعه للعدوان والتخريب والغضبأ، الطفل بنفسه

أو ، والغرية شعور مؤمل يظهر يف حاالت كثرية مثل ميالد طفل جديد لألرسة

ونجاح طفل آخر يف الصول عىل ، شعور الطفل بخيبة أمل يف الصول عىل رغباته

 . أو الشعور بالنقص الناتج عن اإلخفاق والفشل، تلك الرغبات

 الغرية والسد: 

فهام ال يعنيان اليشء ، هاتني الكلمتني تستخدمان غالبا بصورة متبادلة ومع أن

يتمنى فيه ، إىل التطلع إىل اخلارج افالسد هو أمر بسيط يميل نسبي  ، نفسه عىل اإلطالق

فقد حيسد الطفل صديقه عىل دراجته وحتسد الفتاة ، املرء أن يمتلك ما يملكه غريه

 . يةاملراهقة صديقتها عىل طلعتها البه

بل هي أن ، فالغرية ليست الرغبة يف الصول عىل يشء يملكه الشخص األخر

فإذا كان ذلك الطفل يغار من  ،ينتاب املرء القلق بسبب عدم حصوله عىل يشء ما

كتلك لنفسه بل  فذلك ال يعود فقط إىل كونه يريد دراجة  ، صديقه الذي يملك الدراجة
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لنوع من الب والطمأنينة اللذين يتمتع  ا رمز   ،وإىل شعوره بأن تلك الدراجة توفر الب

وإذا كانت تلك الفتاة تغار من صديقتها تلك ، هبام الطفل األخر بينام هو حمروم منهام

ذات الطلعة البهية فيعود ذلك إىل أن قوام هذه الصديقة يمثل الشعور بالسعادة والقبول 

 . ك الفتاةالذايت اللذين يتمتع هبام املراهق والتي حرمت منه تل

ا حول عدم القدرة عىل أن نمنح اآلخرين حبنا وحيبنا اآلخرون فالغرية تدور إذ  

وبالتايل فهي تدور حول الشعور بعدم الطمأنينة والقلق جتاه العالقة ، بام فيه الكفاية

لدين التعرف عىل طو. القائمة مع األشخاص الذين تهمنا أمرهم بيعة كل جيب عىل الوا

يف  اقد يكون ضعيف  ف ،يامن بأن لكل إنسان منا صفات مميزةواإل ةحد من أوالدمها عىل

 .خرىأيف ناحية  قوي   هناحية ولكن

 أسباب مشكلة الغرية عند األطفال:  

   كنقص اجلامل أو يف : طةشعور الطفل بالنقص ومروره بمواقف حمب

ومرور الطفل بمواقف  ،الاجات االقتصادية من مالبس ونحوه

املتكرر ويزداد هذا الشعور ويثبت نتيجة سوء معاملة حمبطة أو فشلة 

لدين وقسوهتم معه والسخرية من ذلك الفشل نقص الشعور بالف. الوا

إذا كانت جوانب النقص ترجع  لدي الطفل يدفعه للغرية خاصة  

 .لعيوب جسمية أو عقلية

   و احتياجاته األساسية كالب أخوف الطفل إذا فقد بعض امتيازاته

 .والعطف مثال

   لدينأا يف حيازة أنانية الطفل التي جتعله راغب  . كرب قدر من عناية الوا

   ظروف األرسة االقتصادية فبعض األرس دخلها االقتصادي منخفض

فتنمو بذور الغرية ، باألرس األخرى أو شديدة البخل عىل أبنائها مقارنة  

 . يف نفس الطفل نتيجة عدم حصوله عىل ما يريد من أرسته

  رات املستمرة بني الوالديناملشاج. 

  عطف وحنان الوالدينالرمان من.  
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 الطفل فل إذا ظهر تحدث الغرية عند الطف. قدوم طفل جديد لألرسة

 .ولقي معاملة حسنةاجلديد 

 حة أو السلو تاملقارنة اهلدامة بني األطفال سواء كان  .كبالرصا

  ر حماسنهم إظهال ولإلخوة أو األصدقاء أمام الطفالوالدين مديح كثرة

 . أمامه

 أو  ،املفاضلة بني األبناء فبعض األرس تفضل الذكور عىل اإلناث

  .فتنمو الغرية بني األبناء ،فضل الصغري عىل الكبري وهكذات

   بالغرية م  ن ث  ره باإلحباط وم  شع  إضعاف ثقة الطفل بنفسه ت. 

  عدم سامح األهل للطفل بإظهار مشاعر الغرية عىل نحو سليم يساهم

بت هذه املشاعر مما يعزز لدى الطفل اإلحساس بأنه منبوذ وغري يف ك

 .مرغوب فيه فيزداد لديه اإلحباط وعدم الثقة بالنفس

  عقاب الطفل اجلسدي بالرضب إذا أظهر غريته نحو أخيه يزيد لدى

 .الطفل مشاعر الغرية السلبية والتي تظهر عىل شكل عداء نحو أخيه

 تعبري الطفل عن الغرية:  ، طرقمشكلة الغرية أعراض ومظاهر

 تالف األشياءإالتحطيم و. 

 الإراديقضم األظافر أو مص األصابع أو التبول ال. 

 الصول عىل ما فقده بطريقة التودد والتقرب . 

 خ الطفل والعبث ب  . اآلخرين أو رسقتها أو تدمريها ممتلكاترصا

   رصاالعتداء اجلسدي بالرضب أو الق . 

 تائم وإقالق الراحةاإلزعاج وإلقاء الطفل للش . 

   ب عطفهم بشتى الطرقوجل  ، انتباه اآلخرين د  الرغبة يف ش. 

 أو اخلوف والقلق، التظاهر باملرض. 

  تأخذ الغرية شكل التجسس  (بعد العارشة)عندما يتقدم الطفل بالعمر

 . والوشاية واإليقاع باآلخرين
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  ائد نحو ع الب الزوتظهر الغرية عند األطفال الصغار بالقيام بتصني

 . الطفل اجلديد وذلك إلخفاء مشاعر الغرية الدفينة

  وإذا أتيحت الفرصة للطفل الغيور حتى يقوم بإيذاء أخيه بالرضب أو

 . بالعض فسيقوم هبا

 تأيري مشكلة الغرية عىل النمو لدى األطفال وباقي املراحل العمرية:  

صف صغار األطفال ا حيث يتطبيعي   االغرية يف الطفولة املبكرة تعترب شيئ  

دون مباالة ، لرغبتهم يف إشباع حاجاهتم، باألنانية وحب التملك وحب الظهور

، سنوات 4 - 3وقمة الشعور بالغرية حتدث فيام بني ، أو بالظروف اخلارجية، بغريهم

 . وتكثر نسبتها بني البنات عنها بني البنني

 عالج مشكلة الغرية عند األطفال: 

 عىل آخرأحٍد ز أو تفضيل يدون متياألبناء؛ بني  املساواة يف املعاملة ،

بني الذكور واإلناث التفرقة فمثال  . مهام كان جنسه أو سنه أو قدراته

عند البنات غرية  ييف املعاملة تؤدى إىل شعور األوالد بالغرور وتنم  

ت وتظهر أعراضها يف صور أخرى يف مستقبل حياهتن مثل كراهية كب  ت  

 . ة هبم وغري ذلك من املظاهر الضارة لياهتنالرجال وعدم الثق

   عدم إغداق و، املريضاالبن والسليم املساواة يف املعاملة بني االبن

ن هذا يثري الغرية بني األخوة إف، امتيازات كثرية عىل الطفل املريض

وكراهية الطفل املريض أو املرض ى وتبدو مظاهرها يف متن  ، األصحاء

 .ة الظاهرة أو املسترتةغري ذلك من مظاهر الغري

 إشعار الطفل بقيمته ومكانته يف األرسة واملدرسة وبني الزمالء . 

 خرين ال إشعار الطفل بأنه مقبول بام فيه لدى األرسة وأن تفوق اآل

 .ل مكانتهزلز  ي  ن ذلك سيقلل من حب األرسة له أو يعني أ

   اإلنسان  وعطاء منذ الصغر وأنه جيب عىل ذٌ تعليم الطفل أن الياة أخ

 . أن حيرتم حقوق اآلخرين
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  وأن الفشل ليس هو  ،اآلخرين معأن نزرع فيه حب املنافسة الرشيفة

 .بل إن الفشل قد يقود إىل النجاح ،هناية املطاف

  بعث الثقة يف نفس الطفل وختفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز

يف ما سينجح  وأنه عندما يفشل يف عملٍ  ،عه عىل النجاحيج، وتشعنده

 .عمل آخر

 فال جيوز إظهار ، عىل اآلباء الزم فيام يتعلق بمشاعر الغرية لدى الطفل

ئد بتلك املشاعر كام أنه ال ينبغي إغفال الطفل ، القلق واالهتامم الزا

 . االذي ال ينفعل وال تظهر عليه مشاعر الغرية مطلق  

 تعويد الطفل عىل أن يشاركه غريه يف حب اآلخرين . 

 بحيث يعمل عىل ، وتقبل اهلزيمة، ل التفوقىل تقبي تعويد الطفل ع

رية من تفوق اآلخرين دون غ  ، حتقيق النجاح ببذل اجلهد املناسب

 . بالصورة التي تدفعه لفقد الثقة بنفسه، عليه

   تعويد الطفل منذ الصغر عىل تدين األنانية والفردية والتمركز حول

وضح له السلوك نو ،ا وعليه واجباتأن له حقوق  تعليمه الذات و

 . الصحيح

 ومشاطرهتا ، تعويد الطفل األناين عىل احرتام وتقدير اجلامعة

 . وفيام يملكه من أدوات ل ع بومشاركة األطفال يف ال، الوجدانية

 عليهم و ،جيب عىل اآلباء واألمهات أن يقلعوا عن املقارنة الرصحية

 .خلاصة هبااعتبار كل طفل شخصية مستقلة هلا استعداداهتا ومزاياها ا

 تنمية اهلوايات ، واندماج الطفل يف مجاعات نشاط وفرق رياضية

املختلفة بني األطفال كجمع الطوابع والقراءة وألعاب الكمبيوتر 

ويصبح تقيمه وتقديره بال ، يف ناحيته ٌل وبذلك يتفوق ك  . وغري ذلك

 . مقارنة مع اآلخرين

  إظهار نواحي ضعفه أن نتجنب عقابه أو مقارنته بأصدقائه أو إخوته و

 .وعجزه فاملقارنة تصنع الغرية بني اإلخوة واألصدقاء
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 إبعاده عن مواقف املنافسات غري العادلة . 

    ا فردية بني الناس ونرضب له األمثلة عىل أن نعلمه أن هناك فروق

 . ذلك

   أن ي عرب عن انفعاالته بشكل متزنعىل تشجعيه . 

 حل مشكلة الطفل الجديد: 

خاصة ، األطفالسباب البارزة يف ظهور الغرية عند من األد ل جديوالدة طفإن 

ويف حالة والدة طفل جديد ال جيوز إمهال الطفل . ا ذا مل يكن الفارق الزمني بينهام كبري  إ

، املولود من العناية إال بقدر حاجته عط  فال ي  ، الكبري وإعطاء الصغري عناية أكثر مما يلزمه

يضايق الطفل األكرب عادة كثرة محل املولود وكثرة  والذي، الكثريإىل  وهو ال حيتاج

 . يرض املولود أكثر مما يفيده الذي اجلسميااللتصاق 

حادث الوالدة مع مراعاة فطامه إىل  وواجب اآلباء كذلك أن تهيئوا الطفل

. بهكان يتمتع  الذيم حرمان ا مفاجئ ا من االمتياز ر  فال حي  ، وجداني ا تدرجيي ا بقدر اإلمكان

ال يف إمان وال يشعر باأل ،ما عىل األيعتمد كلي  ويزال يف سن صغرية  الطفل األول الإن 

ي أت عنه لبعض الوقت لعمل ذا انرصف  إويعرتيه الغضب والغرية الشديدة ، وجودها

م هذا الوضع املحري لأل. ختهأو أخوه أنه أفام بالك برعاية طفل آخر هو ال يدري ، يشء

 : بسهولة وحل مشاكله باتباع النصائح التاليةيمكن التخلص منه 

 :وهم االنتظار -1

مساعدتك إىل  و يكون يف حالة اسرتخاء وال حيتاجأعندما ينام طفلك اجلديد 

 إنحدث لتقويل لألكرب األ طفلليه بصوت عال حتى يسمع الإحتدثي ، يف ذاك الوقت

ذا سمع الطفل إ. ذلكإىل  ةنه يف حاجكرب ألا لألعليه االنتظار قليال حتى تفعيل شيئ  

الطفل اجلديد لن يفهم ما تقولني ولن يكون . كرب ذلك يشعر باهلدوء وعدم الغريةاأل

ن أنه يتوهم كرب بالغبطة والسعادة ألوسوف يشعر األ، بالنسبة له إشكالي أهناك 

 . ولنه هو األكرب ألأاهتاممك به 
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 :القصص والكايات -2

ن أا ليعرف كرب سن  أطفال ألكايات عن كرب القصص واي لطفلك األئاقر

سنانه أم مثل تنظيف ه دون مساعدة األبنفسشياء ن يقوم ببعض األأكرب يستطيع األ

يضا ويستطيع االعتامد عىل نفسه أكرب نه األأن تشعريه أوحاويل  ،بالكرة مثال ل ع بوال

 . لبعض الوقت

ية( ليلعب هبا ا صغرية )دمنثى عروس  أو أطفلك سواء كان ذكرا  عط  أ -3

حتى يستعد ذهنيا ونفسيا الستقبال مولود جديد يف ، نجابك الطفل اجلديدإومعها قبل 

خت و األأوعندما يأيت األخ ، يعتاد ذلكحتى ن يعامل الدمية بحنان أوعلميه . األرسة

ن تقومي أوعليك . اجلديدة تكون يف نفس املستوى من عواطفه ومعاملته الطيبة للدمية

كرب رضاعها ليعتاد الطفل األإو أعدة للدمية مثل تغيري مالبسها وتغذيتها ببعض املسا

 . هذه املشاهدة مع املولود اجلديد

  :تركيز االهتامم -4

د األ ن أعند القيام بزيارة املنزل  تقايصدقارب والرسة واألاطلبي من أفرا

كثر من بقية أعليه روه بأن اهتاممهم يرتكز شع   وأن ي  وال  أول حيتفوا بحرارة بالطفل األ

د األأ ن أل، ذا ما اجته االهتامم بعد ذلك باملولود اجلديدإفال يشعر بأي غرية ، رسةفرا

زاء إو غرية أول حظي باالهتامم الذي يريده بالفعل فلن يبدي غضاضة الطفل األ

 . اجلديد ولوديضا باملأاالهتامم 

  :توزيع األدوار -5

صغر عىل خته األأو أخيه املساعدات أل كرب بأن يقوم ببعضفي الطفل األكل  

مثل مداعبة . ول يسمح بذلكذا كان سن الطفل األإسبيل مساعدتك يف تلك املهمة 

ماكن أات لك من ظاحضار الفَّ إو أالطفل اجلديد بالكالم حني تبدلني مالبسه املبتلة 
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يسكب  نأكرب الفرصة للطفل األ تيحيأوعند وقت استحامم الطفل اجلديد . (1) حفظها

 .بعض املياه عىل سبيل املداعبة

و يشارك يف خدمتك ومساعدتك لألخ أكرب بأنه يساعد شعار الطفل األإن إ

وبالتايل تتبدل الغرية ، صغرد لديه الشعور باملسئولية جتاه الطفل األصغر سوف يول  األ

 . خرىأجيابية إبمشاعر 

 عالج غيرة البنت من البنت: 

 األسباب: 

 . ت عىل بنت يف حالة متيز إحداهن باخلفة مثال  مر لبن  تفضيل ويل األ -1

  :ية مثال  لق  أسباب خ   -2

 واحدة أمجل من األخرى . 

 الشعر أنعم . 

 اجلسم أكثر رشاقة . 

 للغري ضحأوالقدرة عىل التعبري اللفظي بصورة أحسن و . 

 القبول االجتامعي لواحدة عن األخرى . 

 . املقارنة بني األختني -3 

 العالج: 

  عدم التفضيل بينهام بل مكافأة املتميزة وتشجيع األخرى وإعطاؤها

 . الفرصة للمنافسة اهلادئة

  عدم الثناء واملدح من أجل املظاهر اخللقية كجامل الوجه والشعر أمام

 . األخرى ألنه خارج عن إرادهتا

                                                           

اظة: لباس أو قطعة ق (1) اظ: حف  ي البول ونحوه ومحاية جسمه ق  طنية أو إسفنجية توضع للطفل لتل  حف 

ة لتل   اق  ومالبسه منه، ومنه ما تتخذه املرأ اض  اضة.و ي دم اليض أو النفاس، والعامة تسميها حف   حف 



 567 مشكالت وحلول

  تعليم كل بنت مهارة أو مهنة تتميز فيها حتى جتد فرصة مناسبة

 . ىل التشجيع البن اء والتميزللظهور والصول ع

 والرص  ،تعليم مجيع البنات أسلوب الوار واملهارات االجتامعية

عىل أن نكون نحن أول أصدقاء يف حياة بناتنا باملشاورة واملصارحة 

وأن  ،واملشاركة يف كل املناسبات واالنفعاالت السارة وغري السارة

 . لخإ معهن، ل ع بوال ننحرص عىل اخلروج معه

 ك عادة املقارنة بينهن ألن هناك فروق ا فردية وخاصة يف النواحي ر  ت

 .العقلية مثل الذكاء والذاكرة والقدرة عىل التحصيل الدرايس

 غيرة الولد من الولد:  عالج

 األسباب: 

 : عندما يتميز أحدمها بالتايل -1

 النجاح الدرايس اليايت الظاهر أمام اآلخرين . 

 شخصية اجتامعية حمبوبة.  

 : لقيةأسباب خ   -2

 القوام اجلميل املفتول . 

 حسن الشكل واملظهر اجلسمي . 

 الذكاء الباهر . 

 القدرة عىل الكالم والوار وتكوين العالقات. 

 إتقان املهارات الركية والرياضية أو الرفية . 

آخر  - ، أو االبن األصغراالبن األكربتفضيل التفريق يف املعاملة مثل  -3

لوا، العنقود  . ألوسط هو املهم 
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 العالج: 

 والرص عىل تشجيع ، الرص عىل قبول األبناء مجيعهم بإمكاناهتم

ا متساوي ا  اجلهد أوال  ثم النتيجة ألنه يمكن للجميع أن يبذلوا جهد 

خاصة يف األمور ، ولكن ال يتم الصول عىل النتيجة نفسها من اجلميع

 . الدراسية

  ياتيع هارات وتشجبعض املتعليم االبن بحيث يمكنه أن يتميز  ههوا

كه ، هبا أمام نفسه واآلخرين وهذا من خالل توفريها يف البيت أو إرشا

 . ماكن خاصة لذلكيف أ

  عدم التفريق يف املعاملة وإعطاء التكاليف بصورة دورية جلميع

ا ولكن بكمية تتناسب مع قدراهتم ا وكبار   . األوالد صغار 

 لنقد املبارش أمام اإلخوة ولكن بصورة عدم املعاقبة أو التأنيب أو ا

دية أفضل حتى ال يشعر بنقص يف الشخصية فيكون ذلك سبب ا  انفرا

 . للغرية والتحدي
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  :لفاظ النابيةاأل ةمشكل 

ده دائام  حني يصدر ما ييسء من شخٍص ما ث  م   "كل  إناء بام فيه ينضح  " ٌل نرد 

نتيجة املخزون الفكري واخل ل قي لدى  لنرمز إىل أن هذه األقوال والسلوكيات إنام هي

د ال .هذا الشخص ن ذا الذي ، نبي ولئن كان املولود يول د عىل الفطرة كام أك  فم 

م يف هذا ي   سب ب انحراف أخالقه وبالتايل ترصفاته؟ ال شك أن هناك عوامل كثرية تساه 

هلا األهل حيث  بنائهم ثم تصحيح عن تربية وهتذيب أ هنم املسؤولون ابتداء  إاألمر وأو 

 .مسارهم إن هم أخطأوا

ظ األطفال بكلامٍت سيئة غري مقبولة ديني ا أو  فمن األمور املعيبة اجتامعي ا أن يتلف 

 : نقف عىل بعض األمور املتعل قة هبذا املوضوع هيااجتامعي ا ولكن 

 كيف يكتسب األطفال األلفاظ النابية؟* 

 ا؟كيف نستطيع ردع األطفال عن التلفظ هب* 

 كيف نت قي ظهور مثل هذه املشكلة؟* 

 : ال شك أن هناك مصادر يستقي منها الطفل مفرداته وأمهها

 خاصة يف السنني األوىل  وهذا ي عت رب  املصدر األسايس: األهل يف البيت

د الكثري من املفردات دون وعٍي منه عن  من عمر الطفل حيث يرد 

يه ي .معاين هذه الكلامت د 
دها فحني يسمع وال  ظان بكلامت يرد  تلف 

  .تلقائي ا

 قد يستقي مفرداته من األقارب واألصدقاء ف: جتامعياملحيط اال

 .والعائلة أو اجلريان حني حيتك هبم الطفل فيتعلم منهم بعض األلفاظ

 فلهذه األماكن تأيري مبارش عىل لغة الطفل ألنه : الضانة ثم املدرسة

 .ل م منهمحيتك باألطفال فيها ويتعامل معهم ويتع

 ولعل ه األخطر نتيجة انكباب األطفال عىل متابعة الربامج : اإلعالم

خر باأللفاظ السيئة حتى يف تلك الربامج زالتلفزيونية والتي ت

ون  صة لألطفال مع أهنم عادة ال يعكفون عليها فقط وإنام يتعد  املخصَّ
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قبة ا صة للكبار يف ظل غياب مرا ألهل ذلك إىل الربامج األ خرى املخصَّ

وهنا يكمن خطر  .خرىاهلم عن أطفاهلم بمسؤولياهتم األوانشغ

ي م الغريبة عن 
ا الق  استقاء الطفل هلذه األلفاظ غري املقبولة وربام أيض 

 .ديننا وجمتمعاتنا

 خرى كاخلادمة أو السائق أو الشارع وقد يضيف البعض مصادر أ

ى الطفل منهم بعض األلفاظ ال سيئة والدائق حيث يمكن أن يتلق 

ا  .أيض 

فحني يسمع الطفل لفظ ا ما من أبيه أو أمه أو من املصادر األ خرى وهو بعد  

دها  -بني الثالث واخلمس سنوات  -ال يملك مفاهيم هذه األلفاظ  صغريٌ  فقد يرد 

نتباه إليه ت االف  وبذلك يكون ترداده هلا لل   .كتقليد أو لي سع د أهله باقتباس كلامت منهم

ن حوله حني سمعها أوال  من الكبار إن كان  خاصة   قد تابع وق ع هذه األلفاظ عىل م 

ث نفس التأيري هو اآلخر   .فيقوم بتقليدهم لي حد 

ى الست سنوات  الطفل ولكن الوضع خيتلف حني يكون ا خاصة إن تعد  كبري 

دها ال يقوهلا فقط للف  ع  فهو ي    ت االنتباه إليه وإنام إلثارة غضبي املفاهيم وحني يرد 

أو ربام يكون ذلك  .مل يستجيبوا ملطالبه أو تهتموا به إذاوحفيظة األهل واستفزازهم 

 .ولكل  منهم طرق ا يف املعاجلة .ملجرد اإليذاء

جتامعي للعائلة وبني التلفظ وقد يعتقد البعض أن هناك عالقة بني الوضع اال

ر أن الفقر هو سبب مبارش لألخالق الوض .بالكلامت النابية يعة وهذا بالطبع فيتصو 

ا .مقياس خاطئ فانعدام الرتبية منذ  .وال يمكن ربط الوضع املادي باألخالق أبد 

غر وعدم متابعة األهل لسلوكيات أبنائهم وتر  
ته  هم فريسة  ك  الص  سهلة للمجتمع ومؤث را

  .ي مستواهم اخل ل قيلرتد   تنهش هبم هو العامل األسايس

غريها من ال عن التلفظ بالسباب والشتائم ووملعاجلة هذه الظاهرة وردع األطف

 : يمكن انتهاج اآليتاملفردات غري املقبولة 
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 : ولربام  .جيب حتديد املصدر الذي يستقي منه الطفل هذه اللغة املرفوضةأوال 

استغرق هذا األمر بعض الوقت وال بأس بذلك طاملا أن املراقبة ستؤدي إىل حتديد 

  .دقيق للمصدر

بة ملعاجلة  إن حصلثاني ا:  اذ اخلطوات املناس  وتم حتديده فعىل األهل اخت 

 : ومن أمهها .املوضوع

  رشح األلفاظ السيئة إن كان الطفل ال يعرف معانيها وإخباره أن هذه

الكلامت ال جيب أن يتلفظ هبا ألهنا غري مقبولة وتؤذي اآلخرين الذين 

ر عىل األهل .سيبتعدون عنه نتيجة هذه األلفاظ رشح األلفاظ  وإن تعذ 

حوا لألطفال أهنا سيئة وال يصح التلفظ هبا  .لرداءهتا فيكفي أن يوض 

  ن يستطيع األهل الوصول إليهم )كاخلدم والسائقني( أن ال حتذير م 

ظوا هبذه األلفاظ أمام األطفال  .يتلف 

  ا إن أرص  عىل قوهلا ألنه بذلك سيرص  أكثر عدم معاقبة الطفل جسدي 

ر وفتح قناة اتصال مع الجيب وإنام  ،عليها تفتيش عن سبب هذا اإلرصا

 .الطفل ليتم التفاهم بينه وبني األهل

  ض لشخص الطفل باإلهانة والتأكيد عىل أن اخلطأ هو يف عدم التعر 

 .القول وليس يف الشخص حتى ال يفقد قبوله لذاته وتقديره هلا

  ب الرسائل السلبية يف عملية تصحيح مسارهمجتني. 

 ا عن القدوة الصالة وعدم تلفظهم هنائي ا إعطاء األهل ل طفلهم نموذج 

ل دان املربم ج األسايس .هبذه األلفاظ   .لسلوك الطفل في عت رب  الوا

  عدم تشجيع الطفل والضحك أمامه حني يتكلم بألفاظ غري مقبولة

 .مهام كان عمره

  ي م والسلوكيات
اتباع وسيلة الرتبية بالقصص اهلادفة لرتسيخ الق 

 .ة عندهمالصحيح

  التأكيد عىل تشجيع العادات والسلوكيات السنة وعدم الرتكيز فقط

 .عىل العادات السيئة
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  ره الطفل إن خفَّف من استعامل األلفاظ الثناء عىل التحسن الذي ي ظه 

 .النابية لتحفيزه عىل بذل جهد أكرب للتحسن

 قطع عالقة الطفل باملصادر التي يستقي منها هذه األلفاظ إن أمكن.  

 حماولة تغيري اللفظ بعد صدوره وإعطاء لفظ آخر مقبول. 

  ع إلعادة التلفظ أحيان ا يكون التجاهل هو أنجع اللول ألنه لن يتشج 

 .به

ا ولديه القدرة عىل استيعاب ما يدور حوله ثالث ا:  ابتداء  -إن كان الطفل كبري 

 : فيمكنكم كأهل أن -من اخلمس سنوات 

  حوا له أن املسلم وأن هذه األلفاظ تؤدي إىل حسن خلق  ذوتوض 

 .غضب اهلل 

  تعقدوا جلسات بينكم وبينه لتحديد ما هو املقبول وما هو املرفوض

 .اجتامعي ا خاصة يف جمال األلفاظ

 تناقشوا معه سبل التخلص من عادة الكالم غري اجليد. 

  وه بني أنواع العقاب التي عليكم تطبيقها يف حال مل ينته  عن هذه ختري 

 .العادة

  حوا له العقلية والنفسية حتى ال تكون استجابته لرغباتكم يف تصح 

 .االنتهاء عن استخدام هذه األلفاظ من دون وعي كامل فيعود إليها

  حتاولوا تعريفه عىل أطفال معروفني بالصالح واخل ل ق وتقريبه منهم

 .ليساعده ذلك عىل تعديل سلوكه

 اجلهود يف حماولة اإلصالح تتواصلوا مع إدارة املدرسة لتتكامل. 

  م هبذه ختربوه أن من قوانني البيت عدم التلفظ هبذه الكلامت وأنه ملز 

ح يف خرقها  .القوانني وال تسام 

  تساعدوه عىل التعبري عن غضبه أو استيائه بطريقة أفضل ومن دون

 .كلامت نابية إن كان يستعملها حني الغضب
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 ظه هبذه الكلامت يكون تلف   تقطعوا كل عالقة له برفقاء السوء فقد

 .ندماج معهم وقبوهلم به ضمن الفريقحماولة منه لال

 ق   » :تكث روا من الدعاء هلم ل  ن ت  خ  س  مَّ أ ح  م  الله  ل ق  ه  ن  خ 
س  م  ، ف أ ح    .(1)« ه 

  تبي نوا هلم فضائل حسن اخللق يف اإلسالم وأنه ما من يشء يف امليزان

ن  يش   م  »: فقد قال  .أيقل من خلق حسن
ع  يف  ا م   ي وض 

ٍ
ان   ء يز 

امل  

ن  اخل  ل ق   س  ن  ح 
ل  م  ب   ،أ ي ق  اح  ة  ص  ج  ر   د 

ي ب ل غ  ب ه  ن  اخل  ل ق  ل  س  ب  ح 
اح  إ نَّ ص  و 

ال ة   الصَّ م  و  و   )رواه الرتمذي، وصححه األلباين(.  «.الصَّ

  تتلوا عىل مسامعهم اآليات واألحاديث التي حتث  عىل حسن اخلل ق

وقوله  (.83)البقرة:  (حط مض خضٱقوله تعاىل:  القول مثلو

 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رتتعاىل: 
ء: )لك اك يق ل م  » :وقوله  (.53اإلرسا ب اب  امل  س 

س 

وٌق  ل ٌم(.  «ف س  س  م  يي و 
ار  ب خ  اه  ال  و  بي النَّاس  يف »: وقوله )ر  ل  ي ك  وه 

ىل   ، أو  ع  م  ه 
وه  ج  ىل  و  م  النَّار  ع  ه 

ن ت  د  أ ل س 
ائ  ص  م  إالَّ ح 

ه  ر  ن اخ  )رواه  «.  م 

ال  »: ، وصححه األلباين(. وقوله الرتمذيي   و 
ان  ن  ب الطَّعَّ

م  ي س  امل  ؤ  ل 

ش   اح  ف  ال  ال   و 
ان  ب ذ   اللَّعَّ ال  ال   يو 

 
 )رواه الرتمذي، وصححه األلباين(. .«ء

                                                           

ودٍ 1) ع  س  ن  اب ن  م     ( ع 
 
ول  اهلل س  :  أ نَّ ر  ول  ق  ان  ي  س  »ك  ي، ف أ ح 

ل ق  ن ت  خ  س  مَّ أ ح  ل ق يالله  اه  « ن  خ  و  )ر 

 .) ي
ب اين  ه  األ  ل  ح  حَّ ص   و 

ن د   امل  س 
ام  أمح  د  يف  م   اإل  

  آة.رْ الم  يفا دون تقيد بالنظر مطلقً  لقد صح هذا الدعاء عنه 

ي  عن  ْلقي فأحسم  ت  نْ اللهم كام حس  » :قال آةم رْ كان إذا نظر يف الم  أن رسول اهلل  عائشة ُروم ُخُلقي،  نْ خ 

(. "الدعوات الكبريكتاب "يف لبيهقي )رواه  ا «يف رزقي عل    عْ س  وو ُّ
ُه اأْل ْلب اِنم ف  ع  ض   ، و 

ي   و    عن ابن عباس ور 
 
ول  اَّللَّ س  ان  ر  :  قال: ك  ة  ق ال  آ ر 

ا ن ظ ر  يف  امل   ل ق ي »إ ذ  ن  خ  سَّ ي ح 
ذ   الَّ
 
َّ
 

د  َّلل ال  م 

ل ق ي خ  ا ،و  ا ش  ن ي م 
ان  م  ز  ري  يو  ن  غ 

يي يف  )« . ن  م 
ق  ب ي ه  اه  ال  و  ن"ر  يام  ع ب  اإل   (. ش  ي

ب اين  ه  األ  ل  ف  عَّ ض   "، و 
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  حيث ال يستطيع  (1) "التوريت"من مرض تتأكدوا أن الطفل ال يعاين

  .ام يتلفظ به من كلامت نابيةفياملريض التحكم 

                                                           

يظهر منذ الطفولة املبكرة تظهر أعراضه عىل شكل حركات عصبية  وراثي خلل عصبي ( وهو عبارة عن1)

، الإرادي لفاظ بذيئة خترج بشكلأيصحبه يف العادة و .زمات صوتية متكررةة متالزمة يصحبها متالالإرادي

 .املرض إال أن ذلك العرض نادر مع مصايب

غمز  :ة للعنيالإرادييث، حركة ع يف اسرتسال الدط  ، تق  الكالم يف منتصف سعلة األعراض املتالزمة تشمل

أو تكرار حركة لليدين أو حركات للوجه بشكل عام مع أصوات متكررة وتزداد حدة األعراض  ،وإغامض

ا يف هذا املرض إال أن األسباب تلعب العوامل اجلينية والبيئية دور  وأيناء مرور األطفال بمرحلة املراهقة. 

 املبارشة غري معروفة. 

من املرىض ا ن كثري  إمر يف التفريق بني مرض توريت ومرض الوسواس القهري، حيث األ ا ما يلتبسكثري  و

ا، مما جيعل عراض مرض الوسواس القهري بصورة واضحة جد  أالذين يعانون من هذا املرض، يكون لدتهم 

 يق بني االضطرابني. رالتفمن الصعب 

ما إذا كانت املريضة طفلة، فإن األمر يكون أ ة يف مرض توريت، مزعجة للطفل ولوالديه،الإراديالركات الو

هل يف حرج، ع األوق  ن بعض الترصفات التي تقوم هبا الطفلة تكون خادشة للحياء، وت  ا ألأكثر حساسية، نظر  

 .ا بكثرة، وال يعرفه أغلب الناسخاصة أن هذا املرض ليس منترش  

ة يف الوجه، قد تسبب الرج راديالإإن مرض توريت، هو مرض يصيب األطفال، وعادة يبدأ بحركات 

كثر ما تكون هذه الركات يف الغمز بالعني، أو تغميضها أو أللطفل، وجتعله حمط سخرية من اآلخرين، و

 !حتريك جانب من الوجه بطريقة تبدو سخيفة ملن ال يعرف ما هو هذا االضطراب

يام، بل ربام حدث ما ، ينتهي مع األا ما تهمل األهل هذا االضطراب، ويعتقدون أنه أمر عاديلألسف كثري  و

هل أو املدرسني بأن الطفل يقصد هذه الركات، وإذا كان يرافق هذه هو أسوأ من ذلك حيث يظن بعض األ

الركات خروج كلامت نابية مندفعة من الطفل ال يستطيع السيطرة أو التحكم هبا فإن ذلك قد يكون كارثة 

هل يف املنزل واملدرسني يف املدرسة، ويتناسب العقاب ل األب  ن ق  م  عىل الطفل الذي قد يتعرض لعقاب شديد 

رادية مزعجة إمع الركات التي يقوم هبا الطفل واأللفاظ النابية التي تصدر منه، فكلام كانت الركات الال

 .اللطرف اآلخر، وكلام كانت الكلامت النابية قاسية كان العقاب شديد  
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 ؟كيف نت قي ظهور مثل هذه املشكلة

أرشدنا إىل قد واإلسالم  .من الرضوري اعتامد مبدأ الوقاية خرٌي من العالج

ر حني يكون الطفل كالعجينة يتم تشكيلها بسهولة ويتمي ز  غ 
رضورة الرتبية منذ الص 

التي والرتبية األخالقية واألدب من أهم األمور  .ة االستجابة لألهلبالفطرية ورسع

دوا عليهؤأطفاهلم فينشيف جيب أن ي عنى األهل بغرسها  وبالتايل تكون  .ون عىل ما تعو 

ي م
 .سلوكياهتم نتيجة طبيعية ملا تربَّوا عليه من آداب وق 

د ة كالدين والالل ويف أوىل سنوات الطفل قد ال يستطيع إدراك املفاهيم املجر 

حون له ما هو املقبول وما هو اخلطأ عن طريق تربيته وحني  والرام ولكن األهل يوض 

ه  وزرع بذور  ، حينها يكون عىل األهل ربطه باهلل باالتساعيشتد عوده ويبدأ أف ق 

ٌع عيل  اهلل شاهدي .اهلل ناظري"مراقبته له طوال الوقت فينشأ عىل مبدأ 
  .". اهلل مط ل 

بَّاٍس ع  و   ن  اب ن  ع 
 
ول  اهلل س  ل ف  ر  ن ت  خ  : ك  :  ق ال  ال  ا ف ق  م  و  ، »ي  م  ال  ي ا غ 

 اهلل ، 
أ ل  أ ل ت  ف اس  ا س  ، إ ذ  ك  ه  جت اه   اهلل  جت  د 

ف ظ  ، اح  ظ ك   اهلل  حي  ف 
ف ظ  ٍت: اح  ام 

ل  ك  ك  ل م  إ ين  أ ع 

اع   ، و 
 
ن  ب اَّلل

ت ع  ن ت  ف اس  ت ع  ا اس  إ ذ  ع وك  و  ن ف    ي 
 مل 
ٍ
ء يش  

وك  ب  ع  ىل  أ ن  ي ن ف  ع ت  ع  ت م  ة  ل و  اج  ل م  أ نَّ األ  مَّ

 ق  
ٍ
ء يش  

وك  إ الَّ ب  ي   ي رض 
 مل 
ٍ
ء يش  

وك  ب  ي ىل  أ ن  ي رض  وا ع  ع  ت م  ل و  اج  ، و  ت ب ه  اهلل  ل ك   ق د  ك 
ٍ
ء يش  

ت ب ه  إ الَّ ب  د  ك 

ع ت  األ   
ف  ، ر  ل ي ك  ف  اهلل  ع  ح  فَّت  الصي ج  م  و    (.، وصححه األلباين)رواه الرتمذيي « ق ال 

ه هبذه الكلامت لغالمٍ  فإن الرسول  فهذه لفتة نبوية  ،لٍ وليس لرج   توج 

فالفضائل األخالقية  .رضورة تويل  الصغار بالعناية والرتبية وربطهم باهلل  إىلمباركة 

 وحب رسول ى الطفل عىل حب اهلل فحني يرتب  ، هي ثمرة طبيعية لإليامن باهلل 

لدين ألنه سيكفيهام أن   اهلل وعىل رشع اهلل القويم يصبح توجيهه أسهل عىل الوا

لينتهي عنه وال يعود حتى وإن  ،«إن  اهلل جل  يف عاله ال يرىض عن هذا اخل ل ق  : »يقوال له

ية الدينية الصحيحة بل إنه بالرتب .غاب الوالدان ألهنام زرعا الوازع الديني يف طفلهام

ف كل األوامر الدينية والنواهي بشغف وانصياع  .ي قب ل بنفسه عىل اخلري ويتلق 
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ة لألهل  :نصائح مهم 

  جيب عىل األهل اإلبقاء عىل ات زاهنم وهدوئهم حني معاجلة السلوك

الفعل  ألطفاهلم لئال خيرجوا من دائرة العالج إىل دائرة رد   السيئ

 .تيجة اجيابية مع أطفاهلموبذلك لن يصلوا إىل ن

  ا التفكري يف غايات الطفل يف إساءته ودوافعه يف انتهاج ومن املهم أيض 

ح األهل بالترصف بطريقة خمال فة  .هذا السلوك غري املقبول وقد ي نص 

ر نفس السلوك املنهي عنه ا يتوقع الطفل حتى ال يكر 
 
ويف حالتنا هنا  ،مل

  .التلفظ بالكلامت النابية

   طفٍل مفتاحه اخلاص فعىل األهل اكتشاف الطريقة املثىل للتعامل  ولكل

 .مع كل طفل بناء عىل طبيعة شخصيته ونفسيته وصفاته

  كام أن  عىل األهل بناء جسور تواصل مع األبناء وعدم انتظار وقوع

ومن ذلك قضاء الوقت معهم واإلنصات إليهم  .املشاكل للبحث عنها

واألمان وأهنم دائام  عىل استعداد هتامم والنان وإشعارهم باال

وكذلك فتح نفق إىل قلوهبم ملعرفة مشاعرهم  .لتأييدهم ودعمهم

ا إجياد قنوات اتصال بني األهل  وترسيخ لغة الوار األرسي وأيض 

 .واألوالد بصفة يومية
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  :مشكلة السرقة

ا عن ال يملكه ءيشامتالك الطفل حماولة الرسقة بالنسبة لألطفال هي:   بعيد 

الرسقة صفة مكتسبة، فليس هناك طفل يولد وعيون أصحاب هذا اليشء وبدون إذهنم، 

خ فيه هذا النوع  مائال  إىل الرسقة، لكن البيئة التي يرتبى فيها ويتفاعل معها هي التي ت رس 

 من اخليانة أو هذا النوع من تضييع األمانة عن طريق الرسقة.

إال و ما يتطلب إذن ا معين ا ألخذه،يشء  ذ  جيب عىل الطفل أن يعرف أن أخ  و

واضح لدينا نحن الكبار نعرف أبعاده وأسبابه  هامفهوم والرسقة .رب رسقةعت  ا

ره، ونحكم عىل من يقوم به الكم الصحيح، ونستطيع حتايش أن نكون  وأرضا

رها عىل املجتمع ونظرة  .الضحية ا مفهوم الرسقة وأرضا أما الطفل فإنه ال يدرك متام 

 .األخالق إليهاالدين و

من األهل يعتربها و ،تقلق األهل أكثر من غريها يف سلوك األطفال والرسقة 

ا بذلكظه  سلوك املجرمني، وبالتايل فإهنم ي   ا كبري  ويتعلم األطفال أن الرسقة  .رون اهتامم 

عمل خاطئ إذا وصف اآلباء واألمهات هذا العمل باخلطأ وعاقبوا أطفاهلم يف حال 

 .ممارسته، بذلك يبدأ مفهوم الرسقة بالتبلور لدى الطفلاالستمرار يف 

 أسباب الرسقة: 

ا كتس  الرسقة أو خيانة األمانة هي يف القيقة سلوك اجتامعي م   ب ال يمكن أبد 

ا أن يصدر منها يشء تلقائي مثل  أن يظهر بدون سبب  هذه فطرة سليمة، صعب جد 

من املهم أن نعرف و والذي ينشأ فيه. ب من اجلو املحيط هبذا الطفلس  كت  ت   هاهذا، لكن

الدوافع التي تدفع األوالد للرسقة، ومن خالهلا يمكن معاجلة كل حالة بام يتناسب 

 معها. ومن الدوافع للرسقة لدى الطفل:

فقد يلجأ  هالرمان، فحني يعيش الطفل يف بيئة حترمه من كثري من احتياجات -1

ما يف بعض  ٌص كن أن يوجد لدى األطفال نق  يمفإىل الرسقة لتحقيق هذه االحتياجات. 

لتعويض ذلك النقص، والبعض من األطفال تؤثر عليهم البيئة  يرسقاألشياء وبذلك 

لدين متوىفَّ  لد مدمن ا عىل التي يعيشون هبا وخاصة إذا كان أحد الوا ، أو كان الوا



 د 
  

578 

يرسق الكحول أو أن تكون البيئة نفسها فقرية وهذه عنارص تساعد الطفل عىل أن 

 .لزيادة شعوره بالنقص يف مثل هذه الظروف

 2-  
ٍ
ما وهبذا يشعر  شعور بعض األهل بالسعادة عندما يقوم ابنهم برسقة يشء

ا يأيت الطفل وقد رسق شيئ ا من زميله: كقلم، ف .الطفل بالسعادة ويستمر يف عمله أحيان 

واالستحسان أحيان ا، ل يف البيت بنوع من الدعابة واملزاح أو مسطرة، أو كراسة، فيقاب  

فهذا الفعل سيدعم فيه هذا السلوك، فهو يف أول األمر يؤخذ بصورة الدعابة ثم ينتهي 

لة يف هذا الطفل. بأنه يصبح  عادة متأص 

من املفرتض أن الطفل حينام يرسق شيئ ا من أحد زمالئه يف املدرسة يقوم 

لدان بالتحري عن هذا األمر، واغتنام تلك الفرصة لتف هيمه حدود ملكيته وملكية الوا

 غريه، وحتريضه عىل إعادة هذا اليشء إىل صاحبه.

الرغبة يف الصول عىل مركز مرموق بني أقرانه وزمالئه فيملك كام  -3

كذلك عندما يكون زمالؤه ال حيبونه ويؤذونه وهو  يملكون ويقتني كام يقتنون.

عىل حبهم أو عىل عطفهم،  ف بينهم، فربام يرسق ليهدي إليهم اهلدايا، فيحصلمستضع  

 فيمكن أن يكون الدافع: أن يرغب يف كسب زمالئه، فيرسق كي يعطيهم اهلدايا.

ا أمام رفقاء و بعض األطفال يقومون بعملية الرسقة إلثبات أهنم األقوى خصوص 

  .السوء، ولعلهم يتنافسون يف ذلك، وبعضهم يشعر بمتعة هذا العمل

فحني صدقاء أو اإلخوة كأنموذج مستحسن، القدوة السيئة كاألب أو األ -4 

قد يرسق و يصاحب رفقة سيئة فقد يقلدهم يف أفعاهلم، ويتعلم منهم هذا السلوك.

لد أو األخ أو غريهم ممن يؤثرون عىليف تقليد م   الطفل رغبة    ن هم أكرب منه سن ا، الوا

ع صاحبه، أو ويكون أحدهم سارق ا، ثم جييء فيحكي أمام األوالد كيف أنه خد .حياته

ا حيتذى به م أنموذج    .كيف أنه أخذ منه شيئ ا من غري أن حيس، ففي هذه الالة سيقد 

عنهم وهم يشعرون  همأهلما يمنعه يرسقون  قداألطفال بعض  -5 

 .ذه دون علم األهلباحتياجهم له، فيعملون عىل أخ  



 579 مشكالت وحلول

، قد يكون دافع الرسقة إخراج كبت يشعر به الطفل بسبب ضغط معني -6 

ولذا يقوم بالرسقة طلب ا للحصول عىل الراحة، وقد يكون سبب الكبت إحباط أو طفل 

 .جديد

خيصه وخيص اآلخرين،  فال يعرف ما جهل الطفل بمعنى امللكية اخلاصة، -7

  .عتاد عىل أن يأخذ أشياءهمفي

ل من أعدائه، أو األوالد الذين يغيظونه أو ي  شعوره بأنه قادر عىل النَّ  -8

م توكيد يعادون ه، فعندما يرسقهم يشعر باالنتصار؛ ألنه استطاع أن ينال منهم، ويدع 

 ذاته، وخاصة إذا كان غري حمبوب من زمالئه.

عل ملواقف ف كرد  االنتقام من والديه، أو ممن يرسق منه؛ إذ قد يلجأ لذلك  -9

لدين ع أكأن يكون ارتكب خط، أساءت إليه من اآلخرين ا فعاقبه أحد الوا قوبة تافه 

شديدة ال تتناسب مع حجم هذا اخلطأ، فيبدأ يرسق كوسيلة من وسائل االنتقام من 

لدين، أو االنتقام من املدرس إن كان هو الذي عاقبه بأكثر مما يستحق.  الوا

التخلص من مأزق، فقد حيتاج للنقود لل مشكلة وقع فيها، ويصعب  -10

 فيلجأ إىل الرسقة منهام أو من غريمها.عليه أن يطلب من والديه أو يفاحتهم يف املوضوع 

 والداهله يعطيه  إشباع هواية أو ميل مل يتمكن من إشباعها من خالل ما -11

: يريد أن يلعب وليس عنده ل   عبة التي يف يد الطفل الفالين عبة، أو عنده رغبة يف الل  فمثال 

  .ل ع بفيرسقها ليشبع رغبة ال

مية. -12  األرس يكون فيها نوع من التصدع  فبعض النشوء يف بيئة إجرا

واهتزاز القيم، فاألب مدمن منحرف السلوك، أو حمرتف للرسقة، فهذه البيئة يترشب 

 منها استحسان هذا الفعل، وأنه إذا نجح يف الرسقة سيشعر بلذة القوة ونشوة االنتصار.

فقدان حب األرسة؛ ألن األرسة قد ختل يف إشباع هذا الطفل من الناحية  -13

لعاطفية بالب والنان ونحو ذلك، كأن تكون األرسة ال تتمنى وجود هذا الطفل يف ا

الياة لسبب أو آلخر، فإذا كان الطفل غري مرغوب فيه فهذا ينعكس عىل سلوكيات 

اآلباء نحو هذا الطفل بالذات، وبالتايل ال يبذلون له الب أو النان أو العاطفة التي 
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لدين له، وبالتايل وه منبوذ.هي من حقه، فيشعر الطفل بأن يبدأ الطفل يشك يف حب الوا

ال  استعادة الشعور باألمان حتصل الرسقة كرد فعل هلذا الرمان، أو يفعل ذلك حماو  

 الذي فقده يف هذه األم أو هذا األب.

يكون هذا الطفل فاشال  من الناحية الدراسية، فيبدأ يرسق كنوع من  قد -14

 التعويض عن هذا الفشل.

التدليل الزائد، كأن يكون هو الطفل األول أو الطفل الوحيد فيتعود  -15

ا غري ل  ، فيصبح هذا الطفل الصغري م  ةابجملتدليل الزائد عىل أن كل طلباته بسبب ا ك 

ا الطفل يف هذه الالة يصل إىل مفهوم معني فيفهم ج، فيبقى هو اآلم  وَّ ت  م   ر الناهي، طبع 

ي هذه الالة يفهم أن الياة والتعامل مع الناس قائم عىل أن كل يشء يطلبه يناله، فف

األخذ فقط، فإذا كرب يصطدم بأن الياة هي يف القيقة أخذ وعطاء، وربام كان العطاء 

 أكثر من األخذ.

قد يكون أحيان ا من أسباب الرسقة االبتزاز، فبعض الناس قد يبتزونه  -16

 حتى يقوم بالرسقة ويؤدي إليهم ما يرسقه.

 :أنواع الرسقة

الرسقة هلا أنواع كثرية، فهناك رسقة ذكية، وهناك رسقة غبية، فالذكية  إن

ا يف هذا املوضوع نتج يصعب كشفها، لكن الرسقة الغبية: ت عن كون الطفل مبتدئ 

ا، فيبدأ الرسق  ف الرسقة بسهولة.كتش  بطريقة غبية بحيث ت   ةوصغري 

رسقة املعتادة، فالرسقة العارضة: كذلك جيب أن نفرق بني الرسقة العارضة وال

م عىل هذا السلوك ثم يرجع د  ق  تنشأ نتيجة التحريض عىل الرسقة أو قليل من اإلغراء، في  

عنه؛ ألن هذا نتيجة يشء عارض، لكن الرسقة املعتادة: أن تصبح الرسقة لديه عادة 

 متكررة ال يرجع عنها.

شرتك جمموعة يف الرسقة، وهناك رسقة فردية ورسقة مجاعية، فاجلامعية: أن ي

والفردية: أن يرسق بمفرده، لكن الرسقة اجلامعية هي جزء من عصابة من األطفال 

 َّ ق، فهذا معه عصابة وعمل مجاعي، وكل واحد له دور حمدد يؤديه.الرس   ا
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ا: هناك فرٌق  بني السارق املحرتف والسارق املاهر، فالسارق املاهر يتميز  أيض 

باقة ورسعة البدتهة، أما السارق املحرتف فهو يكون عنده مهارات بالذكاء واملهارة والل

ا يف الناحية العقلية واجلسمية والركية، كخفة اليد واألصابع ورسعة حركتها  مميزة جد 

كذلك يكون عنده هدوء أعصاب، وهذه الالة تكشف أنه حمرتف ومتمكن  إىل آخره.

ا يف الرسقة، بل ربام يتظاهر باألدب والتأن ق واملودة واالحتشام ومساعدة الغري؛ جد 

 حتى يسهل وقوع الفريسة يف الفخ 

نحتاج إىل أن نعرف نوع الرسقة، هل يرسق الطفل إلشباع حاجة ونحن 

ا وليس مع ويرسق  - مثال   - ه مال ليأيت بطعامه، فيدخل حمال  أساسية كأن يكون جائع 

ندما نعرف السبب فإن ذلك شيئ ا يأكله؟ فهل الرسقة للحاجة أم أهنا للمباهاة؟ فع

ى املرصوف مثال  يساعدنا عىل عالج هذه الظاهرة، فإذا كانت الرسقة نتيجة أنه ال يعط  

ا فالب أن توفر له االحتياجات األساسية؛ حتى ال يسلك هذا  ند إذأو ال يأخذ طعام 

املسلك، فهناك رسقة للحاجة، وهناك رسقة للمباهاة، أي: أنه يريد أن يفتخر أمام 

صدقائه فقط، فهذا نوع من حب الظهور عند الطفل يف أن يظهر عند زمالئه أنه أ

 استطاع أن يفعل هذه الرسقة.

 :اتتنبيه

الرسقة كسلوك منحرف تبدأ يف سنوات الطفولة املبكرة، لكن ذروهتا  -1

تكون يف سن مخس إىل ثامن سنوات، ففي اخلمس السنوات األوىل من اخلطأ الشديد أن 

ا من اخلطر الشديد  تعامل الطفل بعقليتك أنت؛ ألنه يف البداية ال يدرك أهنا رسقة، وأيض 

أن تدعو الطفل بلقب أو تعلق له شارة: حرامي، لص، وتناديه: يا حرامي  يا لص  فإن 

نه سيعري   ر يف غاية الشدة.إخوا  ونه به، وهذا األمر له أرضا

ففي اخلمس السنوات  املفاهيم التي عندك ليست نفس املفاهيم التي عنده، إن

األوىل من عمر الطفل تسمى الرسقة رسقة بريئة فهو يستحوذ عىل األشياء التي ال ختصه 

آخر، أو يعجبه يشء فرييد أن يكون بحوزته،  طفلعبة يف يد بصورة تلقائية، يرى الل  

ا الرسقة، وال يعرف أن هذه رسقة  وهذا نوع من التلقائية يف الترصف، هو ليس قاصد 
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ء من ذلك فهو يستحوذ عىل ما ال خيصه تلقائي ا؛ بسبب أنه مل حيقق النضج العقيل وال يش

ميز بني ملكيته اخلاصة وبني ملكية غريه، ففي اخلمس جيعله يواالجتامعي الذي 

السنوات األوىل أصال  مل يقف عىل هذا املفهوم، وهو: معرفة حدود امللكية، وأن هناك 

، وإن كان شيئ ا خيصني وشيئ ا خيص غريي،  ا وعيل  أن أحرتم ملكيته بحيث ال آخذه قرس 

 البد أن آخذه فأستأذن صاحبه.

ا  املشكلة تكمن فيام لو بدأ بالرسقة بعد سن مخس سنوات؛ ألن هذا يعد سلوك 

إذا استمرت بعد مخس سنوات حتى امتدت إىل سن  ضي ا وال بد من مواجهته.ر  م  

 ج هذا الطفل.يل، وال بد أن يعال  العارشة فغالب ا يكون هناك اضطراب انفعا

ا إذا استمرت الرسقة بعد سن العارشة فهذه مصيبة كبرية؛ ألن هذا سلوك  طبع 

مريض منحرف، فالطفل بعد سن العارشة املفروض أنه يبدأ عنده نمو الوازع اخللقي، 

إذا استمرت الرسقة مع نمو الوازع يف نفسه ومع القدرة عىل االمتناع عن اإلشباع ف

فمن . وري للدوافع، وعدم التمركز حول الذات، فهذا مؤرش يف غاية اخلطورةالف

ا غرس القيم اإلسالمية واخللقية والتفريق بني الالل والرام وتنمية  األمور املهمة جد 

 هذا الوازع.

كذلك ال  ب عليه.الطفل يف سنه املبكرة ال يدرك أن هذا أمر سوف حياس   -2

م بنظرة املجتمع لسلوكه، وهذا السبب حينام نفهمه يكون عنده نضج بحيث ال تهت

نستطيع أن نعاجله بطريقة صحيحة؛ ألننا ننمي فيه أنه سيحاسب عىل الرسقة، وأنه آثم، 

واألمانة فضيلتها كذا وكذا، فنبدأ بالعالج فنغرس فيه خلق األمانة، والرتغيب فيها، 

 عىل ترصفاته. ٌب سان حماس  والرتهيب من اخليانة والرسقة، وإيقاظ الشعور بأن اإلن

كذلك نغرس فيه العناية بنظرة املجتمع إليه؛ حتى ينمو اجتامعي ا بطريقة 

ا رد فعل الناس من هذا السلوك، بحيث ال يتبجح  سليمة، ويضع يف اعتباره أيض 

 باخلروج عىل املعايري الصحيحة يف املجتمع.

ا نتيجة العالق -3 ة السيئة بني الوالدين؛ جو األرسة حني يكون متقلب ا ومضطرب 

فمن املتوقع أن الرقابة األرسية تنعدم، وحيصل فيه تساهل من النواحي الرتبوية، 
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وبالتايل فال يستطيع الطفل يف ظل هذه البيئة املريضة أن يتعلم التحكم يف رغباته، 

 وبالتايل يفقد األمن والنان.

لدين أو أحدمها عىل -4  سلوك الرسقة، كأن أحيان ا يكون هناك إقرار من الوا

علام  بأن سلوك الرسقة عند الطفل يبدأ من  -تعرف األم أن الولد رسق شيئ ا فال تبايل 

وتقول: ما دام أنه يرسق يف البيت فليست  - داخل البيت، قبل أن خيرج للمجتمع

ه سمعة األرسة، فعدم املباالة هذه مشكلة، املهم أال يفضحنا أمام الناس، وال يشو  

 يه هذا السلوك املنحرف.تدعم ف

ثري حب االستطالع لدى تاملبالغة يف االحتياطات األمنية لفظ األشياء  -5

لد، الطفل يف االحتياطات األمنية لفظ األشياء سواء كانت غالية أو  انفإذا بالغ الوا

رخيصة، فإن ذلك سيثري عند الطفل حب االستطالع والرص عىل اكتشاف الرس، 

ا عىل أنه فالتكتم الشديد أ و االحتياط الشديد حتى يف األشياء التافهة يعطي الطفل دافع 

ا من اللذة استطاع أن يصل إىل اليشء املخبَّ  ا أو غريه، وجيد يف ذلك نوع  أ سواء كان طعام 

ة )أيدلوجية( الرسقة بدون قصد، ألنه إذا حرص عىل حب  الكبرية، وبالتايل تزرع فيه نوا

جتهاد يف كشف هذا الرس وإذا استطاع أن يرسق هذا االستطالع واالستكشاف واال

ب، فإذا عوقب يعود من جديد للرسقة، لكن هذه املرة بدافع االنتقام اليشء سيعاق  

ي، ولسان حاله يقول: سأيبت لكم أين أستطيع أن أرسق مرة ثانية.  والتشف 

لدين يف العقوبة دون النظر إىل -6 لطفل الدوافع التي دفعت هذا ا إرساف الوا

إىل الرسقة، وفضيحته أمام الناس وأمام اآلخرين: هذا حرامي هذا لص هذا سارق فإذا 

ا سيستمر يف التحدي، ويتامدى يف هذا السلوك.  كان هذا الطفل عنيد 

 طرق الوقاية: 

موا األطفال القيم والعادات اجليدة، عىل األهل أن يعلّ : تعليم القيم -1

وعيتهم أن احلياة للجميع وليس لفرد معي، وحثهم والهتامم بذلك قدر اإلمكان، وت

جو  نشوء الطفل يفوعىل الحافظة عىل ممتلكات اآلخرين، حتى يف حال عدم وجودهم، 

  .يتسم باألخالق والقيم احلميدة يؤدي إىل تبني الطفل هلذه العايري
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زع التي فيها تعظيم لألمانة، وتنمية الوا  بالقصصعلينا أن نربط الطفل دائام  

الديني يف قلبه، والرتهيب من الرسقة من جهة أخرى، بأن نبني له عقوبة السارق يف 

 ه؛ ولذلك قال يف القرآن الكريم:ق وأهل  ل  تعاىل يبغض هذا اخل  القرآن الكريم، وأن اهلل 

  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنٱ
ة املخزومية التي ق   ص  ( ونق  38)املائدة:  فهمه أن الناس ، ون  عت يدهاط  عليه قصة املرأ

كلهم أمام اهلل سواء، وكلهم هلم حرمة يف أمواهلم وممتلكاهتم فال نعتدي عليها، وأن 

الناس لو مل يلتزموا هبذا األمر ومل تقم حدود اهلل عىل السارق فهذا سيؤدي إىل اخليانة يف 

 ممتلكات اآلخرين.

ه ما يشعر يستطيع أن يشرتي ب: جيب أن يكون هناك مرصوف ثابت للطفل -2

ا، ولو كان مقابل عمل يؤديه يف  ، حتى لو كان هذا املرصوف صغري  أنه حيتاج إليه فعال 

املنزل بعد املدرسة، جيب أن يشعر الطفل بأنه سيحصل عىل النقود من والديه إذا احتاج 

ى عط  م ي  ال بد من إشباع احتياجات الطفل املتعددة عن طريق مرصوف منتظ  ف. هلا فعال  

 إلرشاف املبارش عليه دون تسلط.له مع ا

ك أشياء يمكن أن عدم تر  ، وغة يف ترك املال يف متناول الطفلعدم املبال -3 

ا ، فمثل النقود: تغري الطفل وتشجعه للقيام بالرسقة بعض الناس جيعل املال متاح 

يقول: أنا أرمي  - جهال  منهم -للطفل ليسهل عليه الوصول إليه، حتى إن بعض اآلباء 

هذا سوف يؤدي إىل ولكن  ال حتت قدميه؛ كي يتحصن من الرسقة وال يفكر فيها.امل

انعدام الدافعية لتحصيل املال عندما يكرب؛ ألن املال حتت رجليه طوال العمر، فإذا كرب 

ا إىل أنه يستهني برصف املال يف  سينعدم الدافع لكي جيتهد يف حتصيل املال، ويؤدي أيض 

إذا رأى املال أمامه طوال الوقت فإنه يف هذه الالة ستدخل  األوجه املفيدة، والطفل

 عليه الوسوسة ليقدم عىل الرسقة بطريقة تدرجيية.

م الرسقة( فاملال املتاح يكون فيه نوع واملثل العامي يقول: )املال السائب يعل  

ا من اإلغراء، والطفل ليس عنده النضج الكايف ليقاوم إغراء املال خاصة إذا كان حمتاج  

 يوضع املال يف مكان حمفوظ.جيب أن إليه، ففي هذه الالة 
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عالقات يسودها الب : تنمية وبناء عالقات وثيقة بني األهل واألبناء -4 

والتفاهم وحرية التعبري حتى يستطيع الطفل أن يطلب ما حيتاج إليه من والديه دون 

د أو خوف  .تردي

إىل تعليمهم القيم واالهتامم بام باإلضافة : اإلرشاف املبارش عىل الطفل -5 

قبة مبارشة حتى ال يقوم الطفل بالرسقة وإن  حيتاجونه فاألطفال بحاجة إىل إرشاف ومرا

 .قام هبا تتم معرفتها من البداية ومعاجلتها، لسهولة املعاجلة حينها

يكون ف، أمامه يف سلوك الراشدين نحو األمانةجود القدوة السنة و -6 

ن ي لدان وم  وإخالص  ةسن ا هم املثل األعىل للطفل بمعاملته بأمان كربون الطفلالوا

 .اآلخرين ممتلكاته وممتلكاتم الطفل املحافظة عىل وصدق، مما يعل  

، فريى موقف خالل السلوكيات التي يراها أمامهن القدوة مإن الطفل يمتص 

 أن أباه األب واألم من احرتام حقوق اآلخرين ويقلد ذلك السلوك، فلو سمع مثال  

، وأنه متكن من هنب هذه  نه الصغار بعدما مات جده مثال  استوىل عىل أموال إخوا

لد هنا قدوة، فال يعاتبه بعد  ا، والوا األموال، وحيكيها كذكاء أو مكسب، فهذا يعترب درس 

 ذلك إذا فعل نفس اليشء.

ا حتى يشعرو ؛لاطفترسيخ مفهوم امللكية اخلاصة والعامة يف حميط األ -7 

كيف يردون األشياء إىل أصحاهبا  وا تعلميبحقهم يف ملكية األشياء التي ختصهم فقط، و

 .إذا استعاروها منهم وبإذهنم

تكوين اجتاه إجيايب واجتاه سلبي، اجتاه إجيايب من ناحية  سبل الوقايةمن أهم إن 

ا س لبي ا األمانة، فنرسخ فيه مفهوم األمانة وندعمه، ويف نفس الوقت ننشئ عنده اجتاه 

عب ومن أدوات من ناحية الرسقة، وذلك يكون باحرتام حقوق الطفل فيام يملكه من ل  

 خاصة.

من اخلطأ أن ومن اخلطأ الرتبوي أن تكون األشياء مشاعة للجميع يف البيت، ف

، بل جيب أن نخصه «عبة لكم كلكمأنت وإخوانك، وهذه الل   ب  الع  »نقول للطفل: 

امللكية اخلاصة وملكية اآلخرين، وباملقابل يمكن أن تكون عبة حتى ننمي فيه احرتام بل  
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: األرجوحة التي  هناك أشياء مشرتكة ال يستطيع أن يلعبها إال بمشاركة اآلخرين، فمثال 

عبة إذا كانت بمشاركة آخرين، وهذه الل  إال أن يلعب هبا  ستطيعيلعب فيها اثنان لن ي

 د الطفل.تعترب تربوية؛ ألهنا تنمي الروح اجلامعية عن

ا: أن نحرتم حقوقه فيام يملكه، سواء كانت ل   ب ا أو ع  فمن األمور املهمة جد 

 أدوات خاصة، أو فرشاة أسنان أو مالبس خاصة به.

الة ابنه، ويأخذ منها املال بدون إذنه،  كذلك عندما يأيت األب ويفتح حص 

ويمكن أن يفهم أن  يكره األمانة، قدوبدون أن يردها إليه، ففي هذه الالة هذا الطفل 

أخذ منه ماله، ففي هذه الالة إن كان وال بد فعىل قد مرشوع إذا كان أبوه  الرسقة يشءٌ 

لد أن يستأذن الولد أوال  كنوع من التدريب، وي   ده أنه سوف يرد إليه هذا املال، ثم ع  الوا

ن  سيعتدييرده بالفعل؛ حتى ي    عليه. شعره أن هذه ملكيته اخلاصة، وأنه ليس هناك م 

إشاعة روح التعاون والتضحية يف حياة الطفل: فإىل جانب تنمية الشعور  -8

ى يف الطفل روح التعاون، واألخذ والعطاء مع اآلخرين،  ن مَّ بامللكية اخلاصة ال بد أن ي 

هذه أدواتك،  ،هذه مالبسك ،كعب  صحيح أن تقول له: هذه األشياء ملكك أنت، هذه ل  

عندما حيتاج أخوك منك شيئ ا ويستأذنك عليك أن »ه: لكن يف نفس الوقت تقول ل

ا إىل يشء كطعام مثال  أو أدوات فعليك أن «تعطيه ، أو تقول له: حني جتد صاحبك حمتاج 

 تعطيه.

كل هذا حتى ننمي فيه روح التعاون مع اآلخرين، بحيث ال يتطور موضوع 

عىل التمييز بني اليشء  امللكية اخلاصة إىل درجة من درجات األنانية، فالبد أن يتدرب

ه، ونحن نعرف أن هناك غريزة حب التملك، الذي يملكه، واليشء الذي يملكه غري  

ئز البرش، فهذه الغريزة قوية يف كثري من األطفال، بل لدتهم ميل إىل  وهي غريزة من غرا

، بالرغم من أنه ليس ملكه، لكن ألنه «هذا يل»ادعاء ملكية أي يشء حيبونه، يقول: 

ليس كل ما »فهو يريد أن يستحوذ عليه، لكن جيب أن نضع له الدود ونقول له:  أحبه

حتبه يكون ملكك، بل ال بد أن تنظر هو ملك من؟ وكيف يمكنك امتالك هذا 

  .«اليشء؟
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وهذا مثال يف إشاعة روح التعاون بدال  من األنانية: إذا أراد الطفل أن يلعب 

، «معه ن لك العب  أذ   ؛ ألهنا ملكه هو، فإن  استأذن أخاك أوال  »بلعب أخيه، نقول: 

، فهو لن يتنازل عن ملكيته «عبة؛ ألنكم إخوةأعطه الل  »ل له: ع أخاه وق  وباملقابل شج  

ا، وإنام سيتعود عىل األخذ والعطاء بالرتايض بني االثنني، لكن لو أن كل  اخلاصة قهر 

األدنى واألقىص،  األشياء ملكيتها مشاعة بني األوالد كلهم فسيحصل اختالط

وسيختلط عليه األصل، وبالتايل السلوك الذي تعلَّمه داخل البيت: أنه ليس هناك يشء 

ذه، اسمه ملكية خاصة، سينقله إىل خارج املنزل يف املجتمع، فيكون كلام أراد شيئ ا أخ  

ا له؛ ألنه مل يتعود يف البيت عىل احرتام الدود بني ما يملكه هو وما  حتى لو مل يكن ملك 

 يملكه اآلخرون.

لدينالبد من حم -9 من  يجتامعاملستوى اال ا يفأن يكون الطفل قريب   اولة الوا

 بالتايلو، حتى ال يشعر أنه أقل منهم ، واألدوات املدرسيةحيث املالبس من، زمالئه

 . ستحواذ عىل أشياء ليست من حقهيقوم باال

 وهى رضورة عدم املبالغةهذه املرحلة،  يفاألهل  هناك مسئولية تقع عىل -10

درسة ومعهم فبعض األطفال يذهبون إىل امل، يشرتوهنا ألطفاهلم التياألشياء  يف

فهذا من شأنه ، أو ألعاب باهظة الثمن"موبايالت" أو ساعات قيمة، هواتف حممولة 

 .بني األطفال الصغار الغريةإثارة 

ذا الحظت األم إ سؤال حيمى الطفل من داء الرسقة: "؟من أين لك هذا" -11

سؤاله عن سبب ، و، دون تعنيف، فال بد من مراجعتهوجود أشياء مع ابنها ال ختصه

ئه لهمع زميل له أن يبلغها و ءعجب بيشأ   إذاأن تنبهه ، ووجودها معه ، هي تقوم برشا

 ذ يشأنه ال يصح أخ  و
ٍ
قدرة  يفوقء ذا كان هذا اليش، وإغياهبم يفخيص اآلخرين  ء

لدين املادية،  يفعندما ينجح  ءعىل األم أن تبلغ طفلها أهنا قد تشرتى له هذا اليشف الوا

 أو أن تبلغه أن لديه أشياء أخرى أفضل.، كمكافأة  له امتحان الشهر مثال  

 :محاية الطفل من وسائل اإلعالم التي تفيض يف وصف حوادث الرسقة -12
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به عن جْ وسائل اإلعالم هلا دور كبري يف توجيه سلوك الطفل، فيجب حإن 

الوسائل اإلعالمية التي تفيض يف وصف حوادث الرسقة والنصب والحتيال، وقد 

مفاده: أن رجاًل أعطى الطفل زجاجة رشاب ليحافظ عليها،  التلفاز إعالن  ض يف رم عُ 

، «تبخرت»قال الطفل:  ،«أين الرشاب؟»فالتفت الرجل فرأى الزجاجة فارغة، فقال: 

هداًما، وهو أن الرسقة حل،  أً ا، فهذا اإلعالن يلقن مبدقد رشهببينام يف احلقيقة أنه 

والكذب حل سهل جًدا، وحل ظريف، ومقابل هذا كان التفرجون يشاهدون هذا 

الشهد ويضحكون، وكأهنم يستحسنون هذا السلوك، وجاء هذا الترصف بعفوية 

سنون لهم، فعندما جيد الطفل أن ذلك الولد ظريف، والناس يستحب  ن قم وتلقائية مم 

 سلوكه، فإن ذلك يمثل بالنسبة له نوًعا من القدوة!! 

فلنحذر من وسائل اإلعالم التي تفيض يف وصف الرسقة سواء من خالل 

اب وحمتال سلسالت املجالت والكتب واألفالم وامل التي قد تربز البطل يف صورة نصَّ

عالم بصورة ت عرض يف وسائل اإلإن هذه أشياء ، وتاجر خمدرات إىل آخر هذه األشياء

الذي ينصب عىل الناس ويرسق إن ؟ الطفل ر اجتامعي ا، فبالتايل: ملاذا ال يرسقنك  ست  ال ت  

ا هو الذي يصبح غني ا وحيقق أغراضه.  ويكون جمرم 
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 العالج:  

رتيف اإلجرام يف سن مبكرة قبل أن تتفاقم؛ ألن حمالرسقة ظاهرة من معاجلة البد 

ه و التزييف والنشل غالبهم بدأ يف هذا السلوك منذ )البلطجة( ووالرسقة باإلكرا

ا جتاهل املشكلة، ال بد من التشديد من الناحية الرتبوية، بحيث  طفولته، فال جيوز أبد 

تكون هناك خطوات حاسمة لعالج هذه الظاهرة؛ ألن القاعدة تقول: الذي يرسق 

مال البيضة سيرسق بعد ذلك اجلمل، ومن رسق مال أخيه بعد ذلك سوف يرسق 

أما التساهل يف هذا املوضوع فإنه يؤدي إىل التشجيع عىل امتداد الرسقة  الناس أمجعني.

 .إىل خارج األرسة، ال بد من إجراءات فورية لعالج الرسقة إذا حصلت

وأول خطوة هي: أن يفهم األبوان هذا السلوك، وأن يواجهاه مواجهة  -1 

ب التي دعت إىل ذلك السلوك جيب عىل األهل البحث عن اخلطأ واألسباصحيحة، 

فمعرفة . سواء كان ذلك من داخل البيت أو من خارجه والترصف بأقىص رسعة

 أسباب نشوء ظاهرة الرسقة عند الطفل تساعد عىل منع تفاقمها.

: أن حيصل نوع من  فإذا حصل عندنا شك يف أن هذا الطفل يرسق فال بد أوال 

قبة لسلوكه لبضعة أيام؛ حتى نحدد مت ى يرسق؟ وماذا يرسق؟ وهل يأخذ اليشء املرا

معه عندما يرسق أم يرتكه؟ هل حيتفظ به أم جيلس بجانبه؟ عندما يرسق هل ينظر إن 

ه أم ال؟ هل يضع اليشء املرسوق يف جيبه أم يمسكه يف يده؟ هل خيفي  كان أحد يرا

؟ هل ب أم أنه ينزعجستجو  اليشء املرسوق يف مكان معني؟ هل يعرتف بالرسقة عندما ي  

يقول: هذا ملكي خيصني، أم أنه يقول: إنام أخذته بالصدفة؟ وهل عندما يأخذ شيئ ا 

 يعيده إىل صاحبه أم أنه يرفض؟ 

وهل يرسق أشياء صغرية تدخل يف اجليب أم أشياء كبرية، أم يرسق أجزاء من 

ا أم نقو ا؟  أشياء كبرية؟ هل يرسق ممتلكات زمالئه أم أدواهتم املدرسية أم يرسق طعام  د 

هل الرسقة عارضة أم أهنا متكررة؟ ألهنا لو كانت متكررة فستكون بداية احرتاف، 

ا آخرين  ويكون هذا مرشوع جمرم يف املستقبل. هل هو يف سلوك الرسقة يقلد أشخاص 

 أم ال يقلد؟ هل الرسقة تؤدي وظيفة نفسية معينة أم تسد بعض احتياجاته؟
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م وذلك ل ما يرونه يف صالح أطفاهلجيب أن يفعل األه: السلوك الصحيح -2 

، وذلك بأن يعيد ما رسقه إىل الشخص الذي أخذه منه مع بمعاجلة األمر بروية وتأن  

 .ع ثمنه إذا كان الطفل قد رصف واستهلك ما رسقهاالعتذار منه ودف  

معاجلة األمر وجماهبته بجدية سيؤدي إىل الل الصحيح : مواجهة املشكلة -3 

بب وراء سلوك الطفل هذا وذلك يتطلب معرفة الس ،خلطورة املوقف أو السلوك وذلك

ووضعه يف مكان الشخص الذي رسقه وسؤاله عن ردة فعله  ،ناسباملغري املسلك 

 .وشعوره إذا تعرض هو لذلك

جيب علينا أن نفهم ملاذا قام الطفل بذلك وما هي دوافعه وذلك قد : الفهم -4

االقتصادي بسبب نقص مادي يشعر به الطفل أو ملنافسة  يكون مرجعه إىل الرمان

زمالئه ممن يملكون النقود، وقد يكون السبب الرمان العاطفي وذلك لشعور الطفل 

بالرمان من النان واالهتامم ممن هم حوله، وقد يكون لعدم إدراك الطفل ملفهوم 

حيح للسبب يرتتب عليه الرسقة وما الفرق بينها وبني االستعارة، وبالتايل الفهم الص

 .استنتاج الل املناسب

ا يتم تزويد الطفل بام حيتاجه من نقود وإفهامه بأن  فإذا كان الدافع اقتصادي 

يطلب ما حيتاجه، أما إن كان الرمان عاطفي ا فيجب إظهار االهتامم به وبحاجاته 

للطفل  نوضح أنعدم اإلدراك وهنا جيب الدافع وقد يكون  ،وقضاء الوقت الكايف معه

رشح القواعد التي حتكم امللكية له نالرسقة والفرق بينها وبني االستعارة، و ىمعن

 .تجنب العقاب حتى ال يرتتب عليه الكذبنبأسلوب بسيط و

إذا حصل شك يف ، فأول مرةالترصف بحكمة عند اكتشاف رسقة الطفل  -5 

الرسقة، ألنك إذا ألحت ال بد أن نتجنب اإللاح عليه؛ كي يعرتف بفأن الطفل يرسق 

عليه فإنك ستفتح له باب الكذب، فإذا كذب ونجا من العقاب فإنه سيظن أنه نجح يف 

ا، فكلام  ى نفسه من العقاب، وبالتايل فسيتمرن عىل الرسقة والكذب مع  تضليلك، ونج 

 رسق سيكذب.
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ا: لو أن االعرتاف است   ي م معه العنف فهذا سيؤدي به إىل التامدخد  كذلك أيض 

، ويعرف ما هي نقاط الضعف التي افة إىل أنه كل مرة خربته ستزيديف الرسقة، باإلض

 ف يف املرة التالية.كتش  م اخلطة كي ال ي  حك  ها يف املرة التي فاتت، وسي  ت  كشف  

 جيب عدم الترصف بعصبية وجيب أال تعترب الرسقة فشال   عند حدوث الرسقةف

يبة حلت باألرسة، بل جيب اعتبارها حالة لدى الطفل، وال جيب أن تعترب أهنا مص

خاصة جيب التعامل معها ومعرفة أسباهبا، وحلها وإحسان طريقة عالجها، ولكن دون 

املبالغة يف العالج، وأال تكون هناك مبالغة يف وصف الرسقة، واملهم يف هذه الالة أن 

ا، نخفف من الشعور السيئ لدى الطفل بحيث نجعله يشعر بأننا متفهمون لو ضعه متام 

ه هتمة الرسقة للطفل مبارشة  .وأال ت وجَّ

قبة سلوكيات أطفاهلم كالرسقة والغش، ومراقبة : املراقبة -6  عىل األهل مرا

ا  قبة سلوكياهتم وألفاظهم وخصوص  أنفسهم؛ ألهنم النموذج ألبنائهم، وعليهم مرا

بون هبا الطفل حني يرسق كام جيب أن يرشح له أمه ية التعبري، ومعرفة األلفاظ التي يلق 

م الكبار األهل أن األطفال حني يقعون يف مشكلة فإهنم بحاجة إىل مساعدة وتفهي 

 .ومناقشتهم هبدوء

قبة مرصوف الطفلوكذلك ينبغي  والبد أن يتناسب مع سنه، والوسط ، مرا

االجتامعي الذي يعيش فيه، ومع البيئة املدرسية، وتكون هذه املراقبة عفوية، يعني: 

قبة دون التسلط عليه، ودون أن يشعر. تكون  املرا

أال يصاب اآلباء بصدمة نتيجة رسقة ابنهم وأال يأخذوا يف الدفاع عنه  جيب -7 

ا مع دفاع أهله عنهيف حتى ال يتطور األمر ويبدأ الطفل  فق  بل الواجب أن  ،الكذب توا

 .يتعاونوا من أجل حل هذه املشكلة

 وكأهنا صفة لزمة له، فال يصحل بالرسقة عدم التعجل يف اهتام الطفجيب  -8

! فأنت هبذا حتطمه، فكل طفل خيطئ، فكوننا لص، اذهب يا لصأن تقول: تعال يا 

الطفل بالرسقة وهو يف مرحلة التكوين هذا فيه نوع من الظلم، وزيادة الشكلة  فنص

 .وليس حلها
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ينبغي أن تفضح من األمور الهمة: عدم تأنيبه عىل الرسقة أمام اآلخرين، فال ف

ره ذلك بالنقص، وشعوره شعم الطفل وتصفه بأنه حرامي ولص أمام اآلخرين، وإل سيُ 

بالنقص سيؤدي إىل النزواء من البيئة الجتامعية، وليس هذا فحسب، بل قد يتعود عىل 

 وقدهذا اللقب، ولسان حاله: ما دام أن اجلميع يصفني بأِن حرامي ولص فليكن ذلك، 

لالنتصار عىل اآلخرين، وعىل الكبار خاصة، لكن الصحيح أن  ارمزً  يرى هذا اللقب

نعامله بحب وصداقة مع حزم، أي: بحزم فيه نوع من الرونة، وإذا مل نعامل هذه 

 الشكلة هبدوء واتزان فنحن نصنع منه فعاًل لًصا حقيقًيا.

أنت أحلقت بنا »أيًضا: نجتنب العبارات التي ترض بالطفل، كأن نقول له: 

ثت   ،العار إن كان ول بد فارسق من البيت، وليس من  ،سمعة األرسة أو العائلة لو 

 ، فمثل هذه العبارات ترض بالطفل! «بيوت اآلخرين

 :قصة فتاة أنقذت أختها من الرسقة

ية   ، عندها بعض  املشاكل األ رس  كحال   -هذه قصٌة حقيقيٌة ألرسٍة ضي قة  الال 

انواهلل امل   -معظم  األرس   ت أخت ها  -وهذه الفتاة   .ست ع  كانت يف الصف   -التي أنقذ 

: قالت أحالم  إليامن   .اإلعدادي، وأخت ها يف الصف  األول  اإلعداديالثاين 

، فهل هذا : تقول   "إسالم"أخت ك  » إن مرصوف ها اليوميَّ مائة  جنيٍه، وإن أباك غني 

ا أن، «صحيٌح؟ هت  ا صدشرتي لت   "إسالم"وأ خرب  بيون،  كلَّ  -وقت  الفسحة   -يقاهت  ما حي 

ا بن عىل حساهب  لن وي رش    .في أك 

بت ألخت ها "إسالم"، وقالت  ه  ، وذ 
ٍ
  "إسالم"»: إيامن  مل تتكلَّم بأي  يشء

ي صديقت ك  
ها عنك   م"أحال" أخربتن   جنيٍه، فهل كالم 

ل إىل مائة  أن مرصوف ك عاٍل، ي ص 

ق ع منك  هذا صحيٌح؟  .«؟"إسالم" يا وهل و 

ر عليها اخلوف   "إسالم"  ها، وظ ه  ا، وامحرَّ وجه   .مل تتكلَّم وأصبحت مرتبكة  جد 

ا ألحٍد  "إسالم" وعٌد من ي إن أخربت ني بالقيقة  يا: »وقالت إيامن    أالَّ أقوهل 

قين ي يت، ولكن اصد   .«وسأ سرت عليك، ولن أقول  ألمي وال جل دَّ
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، اعرتفتلصد   "مإسال"وبعد أن اطمأنَّت  بالقيقة  "إسالم"ق  أخت ها إيامن 

، وقالت ، وعندما رأيت  أين مل  "ب وك  " كنت  آخذ املال من: »كاملة  أمي كلَّ يوٍم أو يومني 

ة  ف، أخذت  هذه املرَّ   تفعلني  هذا؟ "إسالم"» :إيامن  فقالت هلا  .جنيهٍ  100أ كش 
 . «مل 

ها ومل تستطع الردَّ " إسالم" طأطأت  :فقالت إيامن   .، ألت عليها، فلم تردَّ رأس 

نا، وأنفق  علينا قدر  "إسالم"» م 
ب من أجل  أن ي طع  ا، وتغرَّ نا كثري 

، إن أبانا ت ع ب من أجل 

تقابلني  اإلحسان  باإلساءة ، نعم نحن لسنا  "إسالم" ملاذا يا !استطاعت ه، فهل هذا جزاؤه

منا من أشياء  كثريٍة، ولكن ر  ل  أبينا؛ اللي هو أن ليس ال   بأغنياء، وح  ل يف رسقة  أموا

نا اهلل  يه اهلل لنا، وسيعوض 
،  - "إسالم" يا أختي -ن رىض  بام ي عط 

ٍ
اجلنَّة، فيها كلي يشء

 
ٍ
ا؛ فاهلل  عنده خزائن  كل  يشء يك اهلل كثري 

 .«اصربي قليال  وسوف ي عط 

، شعرت  ٍب من إيامن  ؟بالن "إسالم" وبكالٍم طيٍب مهذَّ ، ولكن ماذا تفعل   دم 

، أليس كذلك؟: »قالت إيامن    .«نعم: »"قالت "إسالم. «نحن لن نستطيع  ردَّ املال 

ٍف  "إسالم"قالت  .«"عندي فكرٌة، لعلَّ اهلل  أن يغفر  لك  يا "إسالم: »إيامن  فقالت  : بتلهي

 .«وما هي؟»

الة   نحن نأخذ  مرصوف ا يومي ا، فام رأيك  أن نجعل  : »إيامن  قالت  ا أو حصَّ كيس 

ه يف املكان  الذي أخذت ه منه،  ع  ع  املال  ن ض  ع  فيه مرصوف ك  ومرصويف، ثم بعد أن ن جم  ن ض 

 .«دون  علم  أحدٍ 

ا؛ ولكن"إيامن  "فكرٌة مجيلٌة يا : »"إسالم"قالت  اهلل خري 
هل ت ست ط عني  ، وجزاك 

ب ي كلَّ يوٍم دون  مرصوٍف، فأنت ليس لك ذنٌب   .«يف هذا؟أن ت ذه 

؛ لنتعاون  حتى ي رىض  اهلل  عنا، وإذا "إسالم" نعم أ ست ط يع يا: »إيامن  قالت 

، فلن صرب   قليال  فهي ساعاٌت فقط، وأسأل  اهلل  أن 
ن أكل  يف البيت   س 

عنا من املدرسة  ج  ر 

بي وأكثر   "إسالم" ي طع منا يا
 .«يف اجلنَّة كل ما ن ح 

حت  ا بفكرة   "إسالم"ف ر  رت إيامن   كثري  ك  ، وش  بة  -وبعد أيَّاٍم فقط  .إيامن  قرا

ث؟ئ  فوج   -أسبوٍع  د  اف تا، ما الذي ح  هام، فخ   !تا بغضٍب شديٍد من أم 
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ر "إسالم" م  : »تفك 
ل  ؟  وهل أخربها أحٌد؟  ت  هل ع  ي بام صنعت  وظلَّت  ،«أم 

 
ٍ
نط ق بيشء ن أخذ  املال  من "ال: »األمي قالت  .يف خوٍف، ومل ت  "؛ فقد كان يفم   دوالب 

اه قد ن ق صماٌل وأ "الب وك" ل  «ر  ع  ا  ت  ، وج   .تسأل  كثري 

اف ت ها"سالم"إ خ  ب : »، وقالت يف نفس  ؛ فهي ال ت كذ  ول  إيامن  القيقة  اآلن ست ق 

ي أين السارقة؟  مت أم 
ل  ي، ماذا أفعل  إذا ع  ول أليب عىل أم  عل يب؟ ست ق  ماذا   وماذا ست ف 

ول  أيب ، يا  عني، وهو يف غ  سي ق  ي اجلميع   يا رب  اسرتين 
هن  ر  ا، سي ك  ربته؟ سي حزن  كثري 

 .«رب  اسرتين  

ق عت يف اختباٍر صعٍب، لقد  "إسالم" وظلَّت  ، فو  ها ال تتكلَّم، أما إيامن 
يف خوف 

ل مت من "إسالم" وعدت ا، وع  رب  أحد  التوبة  والرجوع  عن خطئها،  "إسالم"بأن ال خت 

ل  هذا مرة  أخرىوأهن ؟ ست حزن   هالت ألم  اوماذا لو ق .ا لن ت فع  ا،  "سالمإ " القيقة  جد 

ا م من اجلميع  مهامجة  قويَّة جد  ول   !وست هاج  شيئ ا بعد ذلك،  اهلم" إسال" وهنا لن ت ق 

ف أحٌد عنها شيئ ا -فهي ضعيفٌة  -اف  أن تقع  يف أشدَّ من هذا ختو  .وال ي عر 

،  واملشكلة  أن خ  ، وهي كثرية  الرصا مة  لكثرٍي من األمور  األمَّ ليست متفه 

، ولن تقبل  اعتذار   ا  .ا هلا القيقة  تلالو ق "إسالم "وشديدٌة يف التعامل  ت إيامن  رهبَّ ع  هنا د 

ها هبا؛ فقد كانت سبب ا يف توبت ها
 .أن يوف قها، بحيث ال ت فق د ثقة  أخت 

 .جاء الدور  عىل إيامن  

، ق ويل  القيقة  »: األمي  ، اعرتيف   .«هل أخذت  املال  من املكان الفالين يا إيامن 

ا هت  ها ووجه أخوا خ يف وجه   .واألمي ت رص 

، وقالت  ت إيامن  بي : »هنا ب ك 
بيك ون ح 

ا ن ح  ي، نحن مجيع  ذ  شيئ ا يا أم  أنا مل آخ 

قت أنا وأخت يلقد اتَّ : »- وهي ت بك ي -وقالت . «!أبانا، فكيف نرسق كام عىل  "إسالم"ف 

ه لك يف ر مرصوف نا؛ ألجل  أن نضع  خ  ك دون   "الب وك" أن ندَّ  .«علم 

ها  ل كالم 
ا، ومل ت كم  ي بكاء  شديد 

بك  وفيه ما  -ثم جاءت بالكيس   .وظلَّت ت 

يد أن ت ك -وضعت اه من املال   ر  ح أخت ها، وال ت  يد أن ت فض  ر  ها؛ فهي ال ت  ت ه إىل أم  ب وأعط  ذ 
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ها ئ .عىل أم  ل ست هتد  ا، وج  ، ورقَّ قلب ها كثري  عت كالم  إيامن 
م   فوجئت األمي بعد أن س 

، وتقول    بكاء  يا : »إيامن 
قت ك"إيامن  "كفاك  دَّ   .«؛ لقد ص 

، وتقول  "سالم"إ أما 
 
ها من البكاء ك نفس 

ل  ا، ومل مت  ، فقد أيَّر فيها فعل  إيامن  وقوهل 

ها ة  : »ل مت معن ى الديث  لقد ع  : »يف نفس  ر 
اآلخ  ن ي ا و   الدي

ه  اهلل  يف  رت   ، س  ام 
ل  س  رت   م  ن  س   .(1)«م 

ت   رت  ، اسرت   إيامن  يف الدنيا واآلخرة كام س  حها يف  .ن ييا رب  ، ونج  ج كرب  إيامن  ، فر  يا رب 

ا كل ها، كام أخذت  بيدي وأنقذتن ي من النار   ها ويف حياهت 
؛ لن  يا .دراست  ، تبت  إليك  رب 

ا ا أبد  ر يل ما صنعت  . أرسق  أبد 
، اغف  ا مما  .يا رب  ضه خري  ع عىل أيب، وعو  ، وس  يا رب 

 .«أخذت  منه

، قالت إيامن  لـ ى اليوم  البدَّ أن نتعلَّم من أخطائنا : »"إسالم"وبعد  أن انت ه 

ري قبل  أن ت  ". إسالم"يا ي عىل ف  د  ق  انتب هي وفك  ا فأ قب يل، وإن كان  ل  ع  م  ؛ فإن كان خري 
ٍ
يشء

ا فابت ع دي نا م"إسال "وهذا اليوم  يا .رش  ا ر  نا ت  ن  أمي نا إن مل ت ك  ا ر  ؛ فاهلل  ي   .«علَّمنا الكثري 

                                                           

 ( رواه مسلم. 1)
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 مشكلة االنطواء عند األطفال: 

االنطواء مشكلة متشابكة معقدة، فهي نتيجة طبيعية لعدة مشكالت أخرى 

 اجتامعي ا، وقد تظهر تلك املشكلة يف ا ومنعزال   منطوي  لنا طفال   جنت  تتضافر وتتوحد لت  

فرتات متفرقة من عمر الطفل وبشكل متدرج؛ فتبدأ من سن السنتني، وتتوهج يف 

ال قد تستمر مع الطفل مدى الياة، كها بال عالج فع  ر  مرحلة املراهقة، ويف حالة ت  

تنترش بني عمره، وهي مشكلة وتصبح العزلة واالنطواء سمة مالزمة للفرد طوال 

؛ نتيجة الختالف الطبيعة النفسية لكل منهم، مما بني اإلناثأعىل  بةنسبالذكور 

 وحساسية املرأة ورهافة نفسيتها.

ويظهر االنطواء عىل شكل نفور من الزمالء أو األقارب، وامتناع أو جتنب  

اعل االجتامعي يف التف ديث، وهي مشكلة تسبب خلال  احأالدخول يف حماورات أو 

 ا.للفرد مع من حوله، مما يؤثر عىل سلوكه العام، بل ونموه العقيل أيض  

شكل متطرف  بأهنا (االنسحاب املجتمعي)ويمكن تعريف العزلة االجتامعية 

من االضطراب يف العالقة مع اآلخرين، فالفرد يميل إىل جتنب التفاعل االجتامعي، 

انتيجة الفتقاره ألساليب التواصل امل  جتمعي، وبذلك ينفصل عن رفاقه ويبقى منفرد 

نه   النشاطات االجتامعية املختلفة.يف معظم الوقت وال يشارك أقرا

وخيتلف هذا االضطراب يف السلوك من فرد ألخر، فقد يرتاوح هذا السلوك  

بني عدم إقامة عالقات اجتامعية وبناء صداقة مع األقران؛ إىل كراهية االتصال 

 عزال عن الناس والبيئة املحيطة وعدم االكرتاث بام حيدث فيهاباآلخرين واالن

 أسباب االنطواء: 

 : أسباب فسيولوجية أو جسمية -1

فالتكوين البيولوجي للفرد، والوظائف الفسيولوجية للقرشة الدماغية؛ يسهم 

، يف ظهور مثل تلك املشكلة؛ فالفرد الذي يتمتع بدرجة استثارة رسيعة وقوية نسبي ا

ئية.غالب    ا ما ينزع إىل ممارسة سلوكيات ذات صبغة انطوا
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وقد ترجع أسباب االنطواء والعزلة إىل شعور الفرد بالنقص، نتيجة لوجود 

عاهة أو مرض مزمن لديه، مثل إصابته بمرض البهاق أو غريه من األمراض التي تغري 

قد ترجع من شكل الطفل، وتؤثر عىل تفاعل األطفال اآلخرين معه نتيجة لشكله، أو 

العزلة لوجود عيب يف النطق أو التحدث يمنع من تواصل الطفل الفعال مع من حوله 

نه.  من أقرا

 : أسباب جمتمعية -2 

نه، بل ومع من  فاملجتمع الذي يتيح للطفل فرص للتفاعل املجتمعي مع أقرا

ع س يستطي، هو جمتمع يشعر من خالله الطفل بمتنفَّ (لنقل اخلربات)هم أكرب منه سن ا 

من خالله التفاعل بشكل سليم وفعال، وحتت رعاية جمتمعية تعمل عىل محايته من 

 أخطار قد يتعرض هلا.

له،  ي  ش وسط املجتمع الذي يعيش فيه وال رأ  أما حني يشعر الطفل بأنه مهمَّ 

ده الشعور باألمان، ويدفعه ذلك للعزلة واالنطواء فق  يف نفسه، مما ي   ده الثقةفق  ذلك ي  فإن 

نه، هرب  بعيد ا من العقاب أو التجاهل. وقد يؤدي تغيري املوطن إىل مثل تلك ا عن أقرا

  ج وفورا حتى ال تتفاقم.العزلة، والتي جيب أن تعال  

 : أسباب أرسية تربوية -3

فاألرسة هي البيئة املجتمعية األوىل التي يتفاعل فيها الطفل، وهو فيها يكتسب 

يه، فهو يتعلم من خالهلا طرق التعبري عن نفسه، ثقافته وثقافة املجتمع الذي يعيش ف

ى فيها اللبنات اللغوية األوىل واخلربات املجتمعية التي تتيح له دخول املجتمع بن  وت  

الذي يعيش فيه والتفاعل معه، فاألرسة تصبغ طفلها بسامت املجتمع الذي حييا فيه، 

خالهلا أنامط ا فهي عامل الوصل بني الطفل واملجتمع، حيث يكتسب الطفل من 

اجتامعية مشرتكة مع األطفال اآلخرين، مما يتيح وجود نوع من أنواع الثقافة املشرتكة 

ا لتلك الثقافة  د املجتمع ككل، تتيح هلم التفاعل مع بعضهم البعض وفق  بني أفرا

بني  -إىل حد ما  -من أنواع التوافق الفكري والعقيل  ج نوعٌ والعوامل املشرتكة، فينت  

 د، مما يسهل عملية التواصل والتفاعل.األفرا 
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ولكن هناك بعض الظواهر األرسية التي متنع وجود ذلك النوع من التوافق، 

ا بني األرسة ككل واملجتمع  فالبعد العاطفي واالجتامعي بني أفراد األرسة، وأيض 

املحيط هبا؛ ووجود خلل يف العالقات األرسية، بحيث أن العالقات السائدة داخل 

ة ال يسودها الود واأللفة، بل العراك واملشاحنات، يساهم بشكل مبارش يف ظهور األرس

 االنطواء عند الطفل.

فالطفل حيتاج إىل الب والشعور باألمان داخل أرسته منذ األسابيع األوىل يف 

حياته، فالب واألمن عامالن أساسيان يف نمو الطفل اجتامعي ا وفسيولوجي ا وعقلي ا 

هنا الطفل مع أمه وأبيه وجمتمعه الصغري عالقات الب التي يكو  في. بشكل سليم وصح

ن إملجتمع خارج نطاق األرسة؛ حيث مع افه يف البيت، مسئولة إىل حد كبري عن تكيي 

الطفل خيرج إىل الياة ومعه ما تراكم يف نفسه من آثار تلك الاجة القوية إىل الب 

داخل األرسة لتتحول إىل يف ملشاعر السلبية ومدى نجاحه يف إشباعها. وقد تتطور تلك ا

تعرض الطفل للعنف اجلسدي، مما يسبب له عدة مشاكل نفسية وسلوكية تدفعه بشكل 

 مبارش للعزلة.

ض الطفل للعنف املعنوي، الذي يعد أخطر بكثري واألسوأ من ذلك هو تعري 

الكلامت  وهذه ،توجيه كلامت قاسية وجارحة للطفل كعقاب لهك ،من العنف اجلسدي

ا ه بنفسه وجتعله أكثر ضعف  ده ثقت  فق  يكون هلا تأيري حد السيف يف نفس الطفل فهي ت  

 وتدفعه ليس للعزلة وحسب بل تدفعه إىل الكبت النفيس والعاطفي وكبت املهارات.

وكذلك الال مع الرقابة الصارمة من األرسة عىل سلوكيات وأفعال أطفاهلم، 

طائهم، جتعلهم يتجنبون التفاعل االجتامعي مع من فالنقد والتعنيف الشديد ألخ

، وكذلك التفريق بني األطفال داخل األرسة جتنب ا للوقوع حتت طائلة العقابحوهلم، 

 ا من االنطواء والعزلة.يسبب هلم نوع  

لدين  منطويا أصال، فهو  -واملقرب للطفل بالتحديد  –وقد يكون أحد الوا

دعم الوالدين النطواء الطفل عىل أنه أدب وحياء من  يقلده حتى ينال استحسانه، كام أن

 األسباب التي تؤدي إىل ظهور هذه املشكلة.
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 خطوات للعالج: 

وحماولة عالجه  ء الطفلبدأ العالج بالتعرف عىل السبب الرئيس النطوا ي -1

الرتبية االستقاللية هي الل الفعال، فكام أن لعامل الب داخل ، ووبشكل فعال

مهم يف عالج االنطواء لدى األطفال، وبدون الب واملودة يف األرسة تزيد األرسة دور 

إىل ب والتدليل الزائد عن الد يؤدي نسبة تعرض الطفل لالنطواء، إال أن زيادة ال

ا عن االعتامد عىل الذات، فيقف ذلك العجز  ال الطفل معتمد  جع   عىل والديه عاجز 

نه،  ا بينه وبني التفاعل مع أقرا هلذا عىل الوالدين محاية أبنائهم من التدليل حاجز 

وتربيتهم تربية استقاللية مما يفتح هلم أبواب املجتمع كافة ليدخلوا من أتهم شاءوا، مع 

 مراعاة أن يكون ذلك بالتدريج.

لد -2 اكتشاف وذلك بن عىل إعادة الثقة للطفل املنطوي يف نفسه، ايعمل الوا

يف جو من الدفء العاطفي واألمن والطمأنينة  تهينواحي القوة يف قدراته وتنمية شخص

نتامء إىل مجاعات صغرية من األقران يف املدرسة أو سواء يف املنزل أو يف املدرسة واال

 .ندماج معهم والشعور بأنه فرد منهمالنادي واال

لدين هتيئة اجلو  فالطفل املنطوي حساس لدرجة كبرية، لذا جيب عىل الوا

ن بالتأكيد اه من حالة االنطواء وفقدان الثقة تلك، فيبدأ الوالداألرسي املناسب لنخرج

عىل حريته يف التعبري عام جييش يف صدره بدون خوف أو تردد، مع إعادة تعريفه بنفسه 

 وبنقاط القوة لديه والتأكيد عليها، وحماولة اإلعالء من نقاط الضعف لديه أو جتاوزها. 

ميول واهتاممات طفلهم، ويعملوا عىل وكذلك ينبغي عىل الوالدين االهتامم ب

أن يامرسها وهو يشعر باألمان بعدم خوفه من العقاب إن أخطأ أو فشل، والتهدئة من 

ن إىل عامل دفع اجيايب لثقة اوهبذا يتحول الوالد، اخلطأ أو الفشلانفعاالتنا يف حالة 

 طفلهم يف نفسه وفيمن حوله، فيبدأ يف التفاعل معهم.

لتكوين صداقات جديدة، فتواصل طفلك مع من حوله ويف  فتح الباب له -3 

ئد نفسية وعقلية وجسمية وروحية، تنعكس عىل توازن نمو شخصياهتم وهم  سنه له فوا

أن تشجع أطفالك عىل عقد صداقات مع من حولكم من  ل  يف طور النمو، لذا حاو  
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ك ت، مع تر  ا عىل نوعية وطبيعة تلك الصداقااألقارب واملعارف حتى تكون مطمئن  

الرية للطفل لكي خيتار صديقه، مع رضورة االطمئنان عيل حسن اختيار الطفل 

 للصديق.

اجتامعية حمددة مثل تعليمه مهارة االتصال وخاصة  تعليم الطفل ملهاراٍت  -4 

كيفية اإلصغاء واالستامع، وكيفية إقامة صداقات مع الزمالء، وكيفية توجيه التحية 

 املعلومات، ومن ثم تعليمه مهارة تقبل الرفاق والزمالء.والسالم والسؤال عن 

ك -5  بمبادرات إجيابية يف األنشطة واألعامل اجلامعية، ومتكينه من القيام  هإرشا

كه يف اإلذاعة املدرسية، وتكليفه بالقراءة الفردية أمام زمالئه بغرفة  عن طريق إرشا

يئ ا للتخلص من هذه املشاعر الصف وذلك ملساعدته عىل ختفيف حدة العزلة شيئ ا فش

 .السلبية نحو الفرد واملجتمع

الريايض  ألن عىل الوالدين االهتامم بميول طفلهم الرياضية بالتحديد؛و

، (ككرة القدم، أو اليد)إحدى األلعاب اجلامعية  امرسله ياجتامعي بطبعه، وحماولة جع  

 لكي يتعلم روح الفريق والتعاون.

طاقته وقيامه بأعامل تفوق قدراته؛ وذلك حتى ال عدم حتميل الطفل فوق  -6 

يشعر بالعجز مما جيعله يستكني ويزداد عزلة عن الناس، بل ننمي قدراته وقيامه باألعامل 

 التي تناسب قدراته وعمره الزمني.

اعتالل أحد أعضاء جسمه فينبغي هو إذا كان سبب شعور الطفل بالنقص  -7 

يزيد من قوة العضو املعتل، وبذلك يتخلص من تدريب العضو املعتل ألن التدريب 

 شعوره بالنقص وتتحقق سعادته.

لتوصيل كيفية أن العضو الفعال  (التمثييل)االعتامد عىل اللعب التعبريي  -8 

يف املجتمع حمبوب وحمرتم لدى اآلخرين، وكذلك االهتامم باأللعاب اجلامعية التي 

 ع أطفال آخرين من ثقافات خمتلفة.يشرتك فيها جمموعة من األطفال، حتى حيتك م
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 :عند األطفال الفوضوية ةمشكل

الفوضوية سلوك ال يقترص عىل عمر معني، حيث نالحظه عند الكبار 

ن أشكال هذا السلوك هي التي تتغري تبع العمر من جهة واملكان الذي أوالصغار، إال 

فات كثرية حول تقع بني املراهقني وآبائهم خال حيدث فيه السلوك من جهة ثانية.

ن معظم من يف عمرهم إ: موضوع الرتتيب، فاملراهقون يقولون آلبائهم باستمرار

 هم وشأهنم. ك  فوضويون مثلهم وأن عىل األبوين تر  

 .السلوك الفوضوي يعد من أكثر السلوكيات التي تؤرق املعلمفأما يف املدرسة 

سري الدرس عىل النحو ن هذا السلوك عندما يصدر من طالب أو أكثر فإنه يعيق أل

امليش يف : ط له، وغالبا ما يظهر السلوك الفوضوي يف املدرسة عىل الشكل التايلاملخطَّ 

، املغادرة دون استئذان، تغيري املقعد، نقل املقعد من مكان إىل آخر، فصلغرفة ال

بممتلكات اآلخرين، التململ بعصبية، هز اجلسم أيناء اجللوس، رمي األوراق  ل ع بال

إصدار أصوات غري مفهومة، التحدث إىل  ، األرض، الضحك بطريقة غري مناسبةعىل

زمالئه أيناء الصة، إخفاء ممتلكات اآلخرين، الكتابة عىل الائط، عدم االمتثال 

 لتعليامت املعلم، التأخر عن موعد الصة، الغناء أو الصفري.

تواصل بني املدرسة ما يتطلب التنسيق وال ن تعديل سلوكٍ إىل أوجتدر اإلشارة  

بطريقة ما يف املدرسة وقام الوالدان  فوضويوالبيت، فإذا متت حماولة تعديل السلوك ال

ن ذلك إباستخدام طريقة مضادة أو ال تنسجم مع الطريقة املستخدمة يف املدرسة ف

 .ا حيدد إىل درجة كبرية نجاح أو إخفاق طرائق العالج املستخدمةا واضح  سيرتك أير  

راءات العالجية السلوكية التي بإمكان اآلباء واملعلمني استخدامها يف عالج ومن اإلج

 : السلوك الفوضوي

ه عندما يسلك عىل ل  كافئ الطفل عندما يسلك عىل نحو مقبول، وجتاه   -1 

 .نحو غري مقبول
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ه الطفل بعد قيامه بالسلوك الفوضوي مبارشة إىل ممارسة السلوك ج  و   -2

التحدث دون استئذان، فالسلوك يف كان هذا السلوك متمثال  الصحيح املناسب، فإذا

 وهكذا. .الذي ينبغي عىل الطفل تعلمه هو التحدث بطريقة مناسبة

خ الطفل الفوضوي يف الصف عىل مسمع من زمالئه، فهذا يؤدي إىل ال توب   -3

ته يشكل ا، وهذا بحد ذي  عن  تشتت انتباه الطلبة، ويدفعهم إىل االنتباه إىل الطالب امل  

. فقد بينت فصلالنهاية إىل اتساع دائرة الفوىض يف غرفة اليف  ؤديمكافأة هلذا الطالب ي

ا كرب أير  أن التوبيخ عن قرب بحيث ال يسمعه إال الطالب املستهدف يكون أالدراسات 

 عد وبصوت مرتفع.بالتوبيخ عن ب   يف ضبط السلوك الفوضوي مقارنة  

 كه الفوضوي عن حد يتم تعيينه مسبقا.ز الطفل كلام انخفض سلوعز   -4

يمكن استخدام هذه الطريقة مع : استخدم طريقة الباب مفتوح أو مغلق -5

طفل واحد أو أكثر يشرتكون يف غرفة نوم واحدة، حيث يتم تفحص الغرفة يف وقت 

ا، أما إذا مل يكن الباب مفتوح   ت  ا، أبقي  رضي  متفق عليه مع األطفال فإذا كان وضعها م  

ن الغرفة بحاجة لرتتيب وعدم أرضيا قمت بإغالق الباب، والباب املغلق يعني م  

ا، إهنا طريقة عملية يمكن إال إذا كان الباب مفتوح   ل ع بالسامح للطفل باخلروج ل

ا فعىل األطفال تنظيف الغرفة قبل استخدامها مع األطفال. أما إذا كان الباب مغلق  

ن أو ما إىل ذلك. وهذا النوع من الرتتيب يؤدي إىل أو مشاهدة التلفزيو ل ع بخروجهم ل

 ن واجلدال الدفاعي من قبل الطفل.يل األبوب  ن ق  جتنب النقد اللفظي م  

هنا يتم تقديم التعزيز : ز السلوك الذي يتناقض مع السلوك الفوضويعز   -6

الفوضوي  ا مع السلوكا أو وظيفي  ا ال يتوافق جسمي  للطفل بعد قيامه بسلوك حمدد مسبق  

ا لغرفته أو أغراضه، ا وترتيب  ز الطالب عندما يبدي اهتامم  املراد خفضه أو إيقافه. مثال عز  

ا يتناقض مع السلوك الفوضوي، وبالتايل ستنخفض احتامالت فأنت هنا تقوي سلوك  

 حدوث السلوك الفوضوي يف املرات القادمة.
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لدين أن يتفقا عىل نفس النظام واعىل ك   -7 لقوانني، فال جيوز أن تتسامح ال الوا

إن األبوين اللذين  يف املوضوع نفسه  األم يف موضوع معني ثم يأيت األب ويناقضها كلي ا

 .يشكالن جبهة موحدة فيام خيص االنضباط مها اللذان حيققان أفضل النتائج الرتبوية

  .تبادل أنت وزوجتك األفكار واملشاعر حول كيفية التصدي للسلوك السيئ

لدين، فال ينبغي أن  -8 ال ختضع قوانني وروتني األرسة للحالة املزاجية للوا

م األبناء بالنظام حينام يكونان )أحدمها أو كالمها( يف  جيوز أن يتم التغايض عن التزا

إن  حالة مزاجية طيبة، أو يتشددان يف تنفيذ األوامر مع أبنائهام إذا كانا يف حالة سيئة 

، فاألطفال «االستمرارية والثبات»أن يتبعه أولياء األمور هو الشعار الدائم الذي جيب 

يفكرون دائام  بصورة منطقية، وهو ما جيعلهم يعتقدون بأنه إذا مل يكن األب واألم 

نينهام بصورة مستمرة فهذا يعني بأهنام مل يكونا جادين فيام قااله.  يطبقان قوا

ه، بل تعامال معه زَّ ستف  بصداقة، واحرتما مشاعره وال ت الطفل تعامال مع -9 ا

ا يف حدود املعقول -هبدوء وتسامح إىل حد كبري  نه يف ، وساو  -طبع  يا بينه وبني إخوا

النظرة والنان وطريقة التعامل؛ فقد يكون كل ما يقوم به بدافع الغرية من إخوته، 

ا وذكاء ونظافة  نته بأحد.إلخ، وتوقفا عن مقار، واالهتامم هبم أكثر منه؛ ألهنم أكثر هدوء 

ال بد من تكرار متابعتنا للطفل، فهو حيتاج إىل التنبيه والتكرار عليه مرات  -10

 .عديدة لكي يفهم ويدرك ويتعود

ه عىل النفس أفضل، وهذا ينطبق عىل ع  اربط العمل باملتعة ليصبح وق   -11

ا، فاحرص الرتتيب والنظام، فإذا ما شعر الطفل بأمهيته وبأنه عمل ممتع، فإنه يتبناه أيض  

دائام  عىل أن يراك الطفل وأنت مستمتع برتتيب أوراقك يف غرفتك، لكن اعلم أن ما قد 

ه ثقته د  فق  ه دائام  حتى ال ت  يبدو لك غري منظم، قد يعتربه الطفل منظام  ومرتب ا، فال تنتقد  

متكن من  ره بالفخر بام يقوم به، فهو كلام تقدم يف العمرع  مه، وأش  عه وعل  بنفسه، بل شج  

 هذه املهارة.

ل أن جتعل ابنك حيس ويتحمل مسؤولية اخلطأ الذي قام به، بعد أن حاو   -12

تتحدث إليه وختربه عن سبب غضبك، وارشح له السبب الذي جعلك تطلب إليه شيئ ا 
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معين ا، والعواقب القيقية التي قد تنجم عن أي فعل يقوم به، بدال  من أن ختربه عن 

  بأنك لن تتمكن من إزالة آثار القلم. -مثال   –مه ه  أف   .عاقبه هباالطريقة التي ست

وكلام قل عمر طفلك قلت معه الكلامت التي يتعني عليك استخدامها لتوضح 

انزل ملستوى طفلك وانظر إىل عينيه، وجيب أن يستمع إىل اخلطأ الذي قام به،  .له األمر

ما كان عليك أن تكتب عىل : »وما كان يتعني عليه فعله إلصالح خطئه، كأن تقول

 ، واترك األمر بعد ذلك.«الائط، كان بإمكانك أن تأخذ ورقة إذا أردت الكتابة

ديه  -13 ة تلو األ خرى، وساعديه يف  -أيتها األم الفاضلة  -عو  عىل النظام مر 

ة، »: قويل له .تعليق ثيابه التي ألقاها يف زوايا الغرفة سأعلق لك ثيابك هذه املر 

عي طفلك عىل الرتتيب  «.عدين يف ذلكوسا ات الالحقة تستطيعني أن تشج  ويف املر 

أنت تستطيع أن ترت ب غرفتك كام فعلت  .هيا يا بطل»: مستفيدة من التجربة السابقة

ة املاضية بنجاح  «.املر 

نة الطفل يعترب من األمور التي إن متت، فسوف توفر عليك -14  - ترتيب خزا

وعىل الطفل الكثري من الوقت، ومن أجل هذا قومي برتتيب  -ة أيتها األم الفاضل

نة بمصاحبة الطفل   :دوري للخزا

  اسأليه أيناء الرتتيب عن طريقة الرتتيب التي يرغب يف أن تكون عليها

نته   .خزا

  نة، فإذا كانت مفتوحة فأخرجي منها ابدئي بنظرة فاحصة للخزا

نة  .األشياء التي حتجب رؤيتك لقاع اخلزا

 يص من األشياء أو املالبس أو األلعاب غري املستعملة، بالتربع هبا ختل

شجعي ابنك عىل فعل هذا؛ لتعلميه حب العطاء إىل  .للجهات اخلريية

 .جانب الرتتيب

  ا ما هي األشياء التي جيب أن ثم تأيت املرحلة التي تقرران فيها مع 

 ة؟تعلق؟ وهل تعلق عىل األرفف أم توضع يف السلة داخل اخلزان
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هناك عالقة بني األلوان والرتتيب، فالعلب  :استخدام العلب واأللوان -15

ا  والسالل امللونة، تسهل عمليتي التصنيف والرتتيب لألم والطفل، بل تعطي روح 

طفولية للغرفة، لذا يمكن االستعانة بالسالل امللونة اجلاهزة، هذا باإلضافة إىل إمكانية 

تأكد من خلوها من مادة بعد الريق رشها بالصبغ، ولكن تلوينها يف املنزل، وذلك عن ط

 الرصاص السامة.

أحيان ا يمكن ترك الطفل ليكتشف بنفسه مساوئ عدم تطبيق النظام؛  -16

ليفهم من ذلك أمهية تطبيقه، فمثال  إذا كنت تعاين من أن أطفالك ال يعيدون األشياء إىل 

م أن هذا الوقت الذي يضيع يف البحث مهل  هم يبحثون عنها بأنفسهم، وأع  مكاهنا؛ فدع  

 هم وليس من وقت دراستهم.ل ع بع من وقت ط  قت  سي  

اكتساب مهارة التنظيم يف كل األعامل، فالنظام ال يعني فقط غرفة مرتبة،  -17

ا نة نظيفة، ولكنه يعني أيض  التفكري بنظام، واالستفادة من الوقت بنظام، وكل : وخزا

لدين، فالطفل منذ والدته يف حاجة ب  ن ق  ، والصرب م  هذا يكتسبه الطفل باملامرسة ل الوا

تبع إلطعامه، وهناك نظام لنومه، ونظام ألداء  إىل أن نعلمه النظام، فهناك نظام غذائي ي 

 .واجبه
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 :النوم عند األطفال تمشكال

توافق أجسامنا تو .دورة تشمل الليل والنهار مدهتا أربع وعرشون ساعة لعاملنا

وقت متأخر من الليل، وىف ساعات الصباح األوىل،  يفف .ع هذا التوقيتا مبيولوجي  

تبلغ درجة حرارة اجلسم عادة أدنى مستوى هلا سواء أكان الفرد نائام  أم مستيقظ ا ويكون 

 يفأدين مستوياته، ثم تتزايد مرة أخرى مع قدوم الفجر لتبلغ قمتها  يفالنشاط العقيل 

 .حوايل منتصف اليوم

الطبيعي" هو والوقت "جزء رضوري من هذا التوافق البيولوجي، ن النوم إ 

د الذين  يفتبلغ فيه كل النشاطات أدين نقطة  الذيذلك اجلزء من الليل  دورهتا. واألفرا

سواء للعمل أو حضور حفل( يتجاهلون متعمدين )أيناء الليل  يفيظلون مستيقظني 

يستطيعون تعويض ساعات النوم  وىف حني أهنم. أجسامهم يفساعتهم الداخلية العامة 

هنم ال يستطيعون تصحيح توقيت إوقت من ساعات اليوم األربع والعرشين، ف أي يف

،  الذيأجسامهم، وهذا هو السبب  جيعل الناس الذين حيولون إىل العمل اللييل، مثال 

ا   .جيدون التكيف معه صعب ا جد 

وهو  - أيناء النهار يفوحتى إذا استطاع هؤالء أن يناموا ست أو سبع ساعات 

ا أمر قد يكون صعب ا ألن العامل مستيقظ وم   ضاء أو ألن أجسامهم مستيقظة ومتنبهة أيض 

أن يظلوا مستيقظني يؤدون أعامهلم بإتقان طوال الليل، ألن  يففإهنم جيدون صعوبة  -

 .تلك الفرتة يفا، للنوم أجسامهم مهيأة، بيولوجي  

 النوم نوعان: 

يمكن  التيإرسال املوجات الكهربائية  يفنومنا يستمر املخ أيناء فرتة  يف 

 .قياسها ودراستها ومقارنتها بجهاز رسم املخ الكهربائي

ا  "نوم  يفمن وقت نومه  وتوضح املالحظات العادية أن الفرد يقيض بعض 

نوم خفيف تتحرك خالله عيناه املغمضتان برسعة، وتتحرك  يف" وبعضه عميق

هذه املرحلة غري مستقر، ويكون من السهل  يفسم اإلنسان عضالت وجهه ويبدو ج

 .نسبي ا إيقاظه من النوم
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أول األمر بمرحلة النوم  يفإن اإلنسان عندما يستسلم للنوم يكاد يمر دائام   

ا،  ا، كأن يتقلب من جنب وال يتحرك إال أحيان   اوهادئ  العميق حيث يبدو مسرتخي ا جد 

يتغري نشاط دماغه، وتبدأ عيناه بالتحرك الرسيع،  وبعد نحو تسع دقائق، .إىل جنب

وفيام بعد وطوال فرتة النوم،  .مرحلة النوم اخلفيف يفوتتحرك قسامت وجهه، ويدخل 

 - ظ اإلنسان من نومهق  وإىل نوم خفيف وبالعكس. وإذا ما أيظل ينتقل من نوم عميق 

النوم اخلفيف فرتات  يفيعود إيل النوم من جديد، يستغرق  عندمافإنه  -دون إرادته 

 فتقده.ايشء طويلة وكأنه حياول تعويض 

ا كام كنا نعتقد، فهو عىل أوقد   يبت العلم الديث أن النوم ليس نوعا واحد 

 األقل نوعان خمتلفان.

وهذا  يء،أو النوم البط الكالسيكيالنوم  يطلق عليه والذي: النوع األول

ات القلب وانخفاض الدم وهبوط النوع يتميز بانخفاض رسعة التنفس ورسعة رضب

باجلسم. وهذا النوع يتميز بأنه  الداخيلدرجة حرارة اجلسم وانخفاض رسعة االحرتاق 

 ال تصاحبه حركات العني الرسيعة.

فهذا النوع يتميز  النوع الامل أو النقيضويطلق عليه النوم  :النوع الثاين

هذا النوع من النوم نشاط  ويصاحب ،بحركات العني الرسيعة وحتدث أيناءه األحالم

 كل األجهزة وتزداد حركة التنفس ورسعة القلب وضغط الدم وإفراز املعدة. يف

وحيدث النوع  ،دورات ثابتة تقريب ا لكل شخص يفويتعاقب النوعان من النوم  

 حوايلويقىض النائم  ،كل دورة يفدقيقة  20 حوايلدقيقة، ويستمر  90مرة كل  الثاين

 .الثاينهذا النوع  يفنوم من فرتة ال 25%

بينام تطول فرتات النوع ، أول الليل بكثرة يفوحيدث النوع األول من النوم  

 آخر الليل. الثاين

وذلك لعالقة هذا  النوم الامل من النوم أيضا اسم الثاينويطلق عىل النوع  

فرتة حركات  النوع من النوم باألحالم عالقة وثيقة. إذ نجد أننا إذا أيقظنا النائم خالل

آخر  وهناك دليٌل  .األحالم يفالعني الرسيعة فإنه يذكر لنا عىل الفور أنه كان مستغرق ا 
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ى من أن حركات عىل أن هذا النوع من النوم خاص باألحالم وهذا الدليل مستوح  

 يفيراها  التيحركتها متابعة الصور املتحركة وكأن النائم يتابع الصور  يفالعني تشبه 

 حلمه.

ا واملمتلئة باليوية، واملفعمة بالنشاط، والعواطف وأ   هيكثر األحالم وضوح 

فرتة النوم الامل، ويعتقد بعض اخلرباء أنه بسبب حاجة اإلنسان  يفحتدث  التيتلك 

وقد  .فإنه يرص عىل أخذ حصته من النوم الامل (ربام إلفراغ توتر عاطفي)لألحالم 

زمن معقول، وليس  يفهذا النوع من النوم تتم خالل  يفحتدث  التيتضح أن األحالم ا

 .ملحة من الزمن، كام يتخيل بعض الناس يف

منتصف اللم،  يفظ من نومه بعد عرش دقائق، قد يكون وق  ي   الذيفاإلنسان 

طياهتا درجة  يفوحتمل مثل هذه األحالم  .ح له بالنوم مرة أخرىم  وربام عاد إليه إذا س  

نحن عىل أ لفة  والتي .ترتكها عىل جسد اإلنسان التيات كبرية من العواطف والتأيري

  .مرحلة اليقظة يفوثيقة هبا 

يثري الفزع والقلق جيعل اجلسم يفيض باألدرينالني، وجيعل  الذيواللم 

مباراة  يفوإذا حلم اإلنسان بمنافسة  .صاحبه يصحو من النوم عىل صوت رضبات قلبه

سيصحو من أحالم الكوابيس و .ه الهث ارياضية، فإنه سيصحو من نومه ليجد نفس

  .يشعر فيها الضحية أن اخلوف قد شل حركته التيالعادية تلك 

ا من الواقع املادي إويقال  النوم اخلفيف، ألن  يفن هلذا اإلحساس أساس 

وقف لفرتات قد تبلغ كل منها تاإلشارات العصبية إىل جمموعة معينة من العضالت ت

ا من ذ وقد تكون ساقا صاحب اللم  .لك ثم تندفع مرة واحدةنصف دقيقة أو نحو 

 .مشلولتني حتى يصل اللم إىل نقطة يستطيع فيها أن تهرب، أو يصحو من نومه

 .فرتة النوم اخلفيف يففرتة النوم العميق أقل منها  يفإن أحالم معظم الناس  

منها يكون  ن أحالمهم تكون خمتلفة، ألن الكثريإفهذه الفرتة،  يفوإذا حلم الناس 

ا بالياة اليومية، وخالي ا من العواطف كون مثل هذه األحالم أشبه بذكريات تو .خاص 

 .الواقع منها بأحالم النوم اخلفيف اخليالية
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 :احتياجات متفاوتة للنوم

مع أن كل الناس حيتاجون إىل النوم، فإن بعضهم حيتاج إليه أكثر من البعض  

حيتاج إليها الشخص ي إليها الطفل أطول من تلك التتاج حي التيوساعات النوم  .اآلخر

األكرب سنا. لكن مهام يكن العمر فإن اإلنسان قد حيتاج إىل نوم أكثر أو أقل مما حيتاج إليه 

نه  .أقرا

ا أن نحاول حتديد ساعات النوم الفعلية   من املحتمل  التيإنه ألمر صعب جد 

اأن حيتاج إليها طفل عمره ثالثة شهور، أو شخص ع ا، أو سبعون عام   .مره ثالثون عام 

عادة متوسط  هيالكتب  يف د  ر  ت   التيواألرقام  .الفرديذلك هو التفاوت  يفوالسبب 

وقد يكون مثل هذه األرقام  .أعامر معينة يفعدد ساعات نامتها جمموعة كبرية من الناس 

لطفل عمره ثالثة إن الرقم املتوسط  .الدالة عىل املتوسط ال جيب أن تنطبق عىل األفراد

، قد يكون ثامين عرشة ساعة  أما إذا سمحت  .كل أربع وعرشين ساعة يفأشهر، مثال 

هلذه املعلومة بأن جتعلك تعتقدين أن طفلك جيب أن ينام كل هذا الوقت، فإنك قد 

  .تقلقني، وقد يصاب هو بامللل من رسيره

من الناحية و .ن طفلك قد ينام اثنتي عرشة أو ثالث عرشة ساعة كل يومإ

املثالية فإن كل طفل أو ولد أو شخص راشد جيب أن يعطي الفرصة ليأخذ أكرب قسط 

تتكون  التيواألرسة . من النوم حيتاج إليه ومن دون أن حياول أحد أن يفرض عليه ذلك

التوفيق بني أوقات  يفمن أفراد ترتاوح أعامرهم بني الطفولة والكهولة قد جتد صعوبة 

وقت  يفففي حني يود الصغار النوم واليقظة  .النسبة لألعامر املختلفةالنوم واليقظة ب

واملشكلة هنا  .وقت متأخر يفا إىل النوم واليقظة مبكر يميل األشخاص األكرب سن  

التوفيق بني يف األرسة، ولكن  يفحيتاجها كل عضو  التيعدد ساعات النوم يف ليست 

 م أن جتد الل املالئم لذلك.وعىل األ .أوقات النوم واليقظة عند اجلميع

 أمهية النوم لألطفال:

مهام يكن الطفل »: "رالف والدو امرسون" األمريكيالفيلسوف والكاتب  قال

 .«مها عندما تنو  ه تكون سعيدة جد  مَّ أن أال إا،  وحمبوب  مجيال  
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جل يوم أالنوم مهم للجميع، فعندما ننام، نحصل عىل الراحة والطاقة من إن 

ن النوم رضوري لتطور الدماغ ونمو ىل عواقب وخيمة ألإد تؤدي قلة النوم قوجديد. 

ن اجلسم أكثر أمهية، ألنه مفيد لصحة ورفاهية الطفل. كام أ النوم لألطفالواجلسم. 

ز النمو ليال. تقول السيدة أندريا جريس، خبرية النوم ومؤلفة حتف   التييفرز اهلرمونات 

ا عىل حد ا وجسدي  يناء النوم، عقلي  أون، م  ن  األطفال ي  »أن ، "ك النوم  طفل   م  ل  ع  "كتاب 

طفاهلم عىل تطوير عادات أن يساعدوا أباء النوم ونمطه يمكن ذا فهم اآلإ. و«سواء

 جيايب منه.إصحية للنوم واختاذ موقف 

 :مشاكل النوم عند األطفال

ث يصيب الكثري من األطفال حي الذياألرق نوع من أنواع اضطراب النوم 

أيناء النوم والتقلب  يفيعانى من اضطراب النوم من األرق والتكلم  الذييعانى الطفل 

ن يأخذ كفايته من النوم حيث يعانى من أوالرفس طوال الليل ويستيقظ الطفل دون 

 رسعة االنفعال والتهيج والقلق الواضح وشدة التوتر مع صعوبة الرتكيز وكثرة البكاء.

 : ال من مشاكل يف النوم وتشمل األمثلة ما ييلويعاين الكثري من األطف 

 .االستيقاظ املستمر أيناء الليل 

 .الكالم أيناء النوم 

 .صعوبة االستغراق يف النوم 

 .االستيقاظ من النوم باكيا 

 .االستغراق يف النوم أيناء النهار 

 .الكوابيس 

 .التبول أيناء النوم 

 .جذ األسنان واإلمساك عليها بإحكام 

 كرا.االستيقاظ مب 

، من حني إىل آخر، أ ي  اام  طفال ال حتدث إال مل   مشاكل النوم عند معظم األو 

، فعىل ا طويال  خذت وقت  أذا إوهي عادة ليست خطرية وختتفي بمرور الوقت، ولكن 
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ن أويمكن  ةن تكون مزعجأهنا يمكن اآلباء رضورة اختاذ املشكلة عىل حممل اجلد أل

 م الطفل وسلوكه.تؤثر عىل تعل  

ويرجع الكثري من مشاكل النوم عند األطفال إىل عادات نوم غري منتظمة أو 

للقلق بشأن الذهاب للنوم أو االستغراق فيه. وقد تكون مشاكل النوم املتواصلة 

متثل عالمة نمو بالنسبة  التي (1)لصعوبات عاطفية مثل "قلق االنفصال" ا أعراض  

ار، يكون وقت النوم هو وقت لألطفال الصغار. فبالنسبة لكل األطفال الصغ

االنفصال. ويلجأ بعض األطفال إىل بذل كل جهده للحيلولة دون االنفصال عن األهل 

 عند جميء وقت النوم.

وغالبا ما يكتشف اآلباء أن التغذية تساعد الطفل الصغري عىل النوم. لكن مع  

لدين تشجيع الطفل  عىل النوم بدون نمو الطفل وتركه ملرحلة الرضاعة، ينبغي عىل الوا

 اللجوء إىل إطعامه، وإال سيتعرض الطفل ملشاكل عند جميء أوقات النوم.

ن هناك إحيث  نفيسا قبل تشخيص الالة كمرض وجيب فحص الطفل جيد   

كثريا من األمراض العضوية تسبب األرق مثل االضطرابات املعوية وصعوبة التنفس 

  .املتنوعةوارتفاع درجة الرارة أو اآلالم اجلسامنية 

عدم التوافق بني  فهيتسبب األرق للطفل  التيأما أهم األسباب النفسية 

لدين واستمرار املشاجرات اللفظية واجلسدية أو املنافسة مع األ  يفخوة أو الزمالء الوا

عات وقلق شديد ن حماولة الوالدين إكذلك ف. املدرسة وما يصاحب ذلك من رصا

ع  تحالة الطفل األول لألرسة  يفا تنشئة الطفل بصورة مثالية خصوص   ا مع سبب له رصا

محاولة فهم املوضوع اخلاص بأرق الطفل وتفسري بح األرسة نص  ت  ولذا . قدراته الذاتية

تأيري اخلالفات األرسية عىل الطفل مع امتناعهم عن العقاب كوسيلة إلجبار الطفل عىل 

 .النوم

                                                           

   من هذا الكتاب.( 629ص  )بالتفصيل  "قلق االنفصال"ة مشكلانظر  (1)
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 اهبة مثل هذه املشكلة: قد تساعدك عىل جم التيوفيام ييل بعض األفكار 

  أيناء النهار، ال حترميه منها  يفإغفاءة صغرية  يفإذا شعر طفلك بالرغبة

ا قليال  إ .أيناء الليل يفبحجة أن ذلك قد يقلل من ساعات نومه  ن عدد 

من األطفال يستطيع أن يصحو طوال النهار دون أن ينام ولو لفرتة 

 .قصرية

 لك عىل النوم قبل أن يكون لديه وبالقدر نفسه ال حتاويل إجبار طف

االستعداد لذلك فالطفل مثل الشخص الراشد ال يستطيع أن ينام 

دا، أو يوشك أن يعرض نفسه وإذا مل يكن الطفل جمه  . ألمر إطاعة  

 .للخطر، دعيه بجانبك حتى ينعس ثم خذيه إىل غرفة نومه

 ا، إن غرفة النوم لدى بعض األ  هيرس اجعيل من غرفة نومه مكان ا شيق 

جمهود جلعلها شيقة وحمببة للطفل،  أيل وال ي بذ   .مكان للنوم وحسب

ومكان ا يستطيع أن يلعب فيه، أو يقىض بعض الوقت قبل أن يستسلم 

 .للنوم

  افصيل بني غرفة النوم، والنوم تدرجيي ا، وبقدر اإلمكان منذ وقت مبكر

ج إىل وإذا بلغ الطفل سن املراهقة فإنه قد حيتا .من حياة الطفل

يسبق  الذيقضاء جزء من الوقت  يفساعات نوم أقل، وقد يرغب 

 .قرآنأو يستمع إىل المثال  خلوة مع نفسه يقرأ  يفالنوم 

 األحالم:الرؤى و

ه النائم يف نومه ثالثة أنواع: رؤيا، دلت األحاديث الصحيحة عىل أن  ما يرا

ة  عن ف وهي من اهلل تعاىل، وحل م وهو من الشيطان، وحديث النفس. ر  ي  ر   أ يب  ه 

ن  النَّب ي   :  ع  ي ا ث الث ٌة:»ق ال  ؤ    الري
 
ن  اَّللَّ

ى م   ب رش  
 ة 
ال  ي ا الصَّ ؤ  ن  ، ف الر 

يٌن م  ي ا حت  ز  ؤ  ر  و 

ي ط ان   ه  ، الشَّ س  ء  ن ف  ث  امل  ر  َّا حي  د 
ي ا مم  ؤ  ر  ل ٌم(.  «و  س  اه  م  و   )ر 
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 ، وهي من اهلل تعاىل، وقد يراد هبا تبشريٌ ابوب  حم ا فالرؤيا: هي مشاهدة النائم أمر  

محد اهلل تعاىل عليها، وأن حيدث هبا  سن  من رش، أو مساعدة وإرشاد، وي   بخري، أو حتذيرٌ 

 األحبة دون غريهم.

ه النائم من مكروه، وهو من الشيطان، ويسن أن يتعوذ باهلل  والل م: هو ما يرا

ث به، فمن فعل ذلك ال يرضه، كام يستحب أن منه ويبصق عن يساره ثالثا، وأن ال حي د 

 يتحول عن جنبه، وأن يصيل ركعتني.

ه النائم ليس رؤيا وال حلام   ، وإنام هو حديث نفس، ويسمى وقد يكون ما يرا

"، وهو عبارة عن أحداث وخماوف يف الذاكرة والعقل الباطن، يعيد اث أحالمأضغ"

 يومه يف العمل هبا وقبل ميض  ل يف حرفة وي  تكوينها مرة أخرى يف أيناء النوم، كمن يعم

ا فتعلق هبا يف منامه، وكمن نومه يفكر فيها، فريى ما ي ، وال تأويل ريى أنه يأكلينام جائع 

 هلذه األشياء.

ونحن ال نتذكر إال القليل  .حيلم كل واحد منا ملدة قد تبلغ ساعات كل ليلةو

 .ق اليقظة مبارشةيسب الذيذلك اجلزء  من هذه األحالم، وهو عادة  

تتميز بحركة العني الرسيعة تكون  التيفرتة النوم  يفحتدث  التيواألحالم  

ليست  الذيومن ثم فان الطفل الصغري  .الياة يفعاطفية ومستمدة من جتارب اإلنسان 

 .له حصيلة من جتارب الياة ال يعرف هذا النوع من األحالم

ل الليل أحالم   ا كثرية، فليس من املدهش أن يكون وما دام اإلنسان حيلم طوا

ا واألشخاص الذين يزعمون أهنم ال يعرفون األحالم املخيفة ليسوا أكثر  .بعضها خميف 

ن ا منا، إنام هم ببساطة ال يتذكرون أحالمهم املخيفة.  اتزا

 :الكوابيس

ويسميه بعض األطباء املعارصين )شلل  ،هو )اجلاثوم(الكابوس يف اللغة 

سه، حتى يكاد ل شديد جيثم عىل صدره ويضيق معه نف  ق  جيده النائم من ث   النوم(، وهو ما

وقد تكلم  .خينقه، وال يستطيع معه القيام أو الركة أو الكالم، وربام بقي ثواين أو دقائق

اضطرابات يف أو أسباب مادية كتأيري طعام بعنه األطباء قديام  وحديث ا، وقد يكون 
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بب تعاطي بعض األدوية، أو غري ذلك مما قد حيصل يف النوم، أو ضغوط نفسية، أو بس

وقد يكون بسبب  تسلط اجلن ومالبستهم؛  .دماغ اإلنسان أحيان ا يف أول النوم أو آخره

 .ولذا رسعان ما ينقشع إذا متكن اإلنسان من ذكر اهلل أو قراءة القرآن

كثرة مأكل أو  : فإن النوع األول يمكن أن ي دف ع بدف ع أسبابه منأما الوقاية منه

والبعد عن املعايص التي تكون سبب ا  وأما الثاين: في دف ع بلزوم طاعة اهلل  .غريه

لتسلط عدوه من اجلن عليه، وكذا باملحافظة عىل الطهارة عند النوم ومالزمة األذكار، 

وقراءة آية الكريس قبل النوم، مع النوم عىل الشق األيمن إىل غري ذلك من آداب النوم 

ف ظت عن النبي  التي  .ح 

 األطفال والكوابيس:

ا يصحو من نومه وهو الذيإن الطفل   يصاب بالكابوس، أو حيلم حلام  خميف 

خ أو البكاء نوع حلمه وىف هذه الالة جيب أن تذهبي  يرصخ أو يبكي، ويعكس الرصا

ا مل وحتى إذ .وإذا مل تذهبي إليه فإن خوفه قد يرتاكم .إىل الطفل برسعة لتهدئة خاطره

وىف أغلب  .أصابه من جتربة الكابوس الذييتذكر اللم كله، فإنه قد يتذكر الفزع 

األحيان يستسلم الطفل للنوم مرة أخرى، وبرسعة ملجرد سامع صوتك أو الشعور 

 .بلمستك املطمئنة

  فإذا  .أزعجه الذيال حتاويل أن تطلبي من الطفل أن يقص عليك اللم

 .لك من تلقاء نفسهأراد أن خيربك به، فسيفعل ذ

   يفبقي اك إىل جانبه، لكن ي عىل أن يشعر الطفل بوجود  رص   ال ت 

 لبعض الوقت. مكانك هادئة  

 دول عن حاويل أن تقنعيه بالع  ، إذا حاول الطفل النزول من رسيره

وإذا حاول مقاومتك، أو بدا عليه الترصف  .برفق ، ولكنذلك

ا الترصف برفق هذه الالة إشعال  يفكنك ويم .اهلستريي، حاويل أيض 

 التيضوء الغرفة، وتغيري مساند رسيره، وما إىل ذلك من الترصفات 

 .ره باالطمئنانشع  ت  
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يعيشها الطفل، وهى  يوف الليل حتدث نتيجة للتجارب التإن الكوابيس وخما 

ا نتج عن جتربة من تلك التجارب ا مؤمل  ومن مثل هذه التجارب  .ال تكون إال شعور 

ئها لهرؤية األ  .م وقد أغمي عليها، أو عملية جراحية استوجبت مسك الطفل إلجرا

إنه  .له ىك  حت   التيالتليفزيون أو القصص  يفوينطبق اليشء نفسه عىل ما يشاهده الطفل 

 .نفسه يفأحدثته القصة  الذي، ولكنه فقط حيلم بالفزع ءال حيلم بكل يش

 :االستيقاظ اللييل

مع اآلباء واألمهات واألطفال، االستيقاظ  يعرف اخلرباء، الذين يعملون

، وتصاحبها أشهرسبوع ملدة تزيد عن ثالثة األ يفكثر أو أاللييل، عندما يتكرر مخس ليال 

 : عراضواحدة من هذه األ

  الليلة. يفكثر أو أاالستيقاظ ثالث مرات 

  دقيقة بعد االستيقاظ. 20البقاء أكثر من 

  معهم.ىل غرفة والديه لينام إذهاب الطفل 

 :سباب صعوبات النومأ

كثر يف أو أمخس ليال  يفدقيقة للنوم  20كثر من أذ ف صعوبات النوم بأخ  عر  ت  

كثر. وليس من املعروف ما الذي يسبب مشاكل النوم عند أو أسبوع ملدة شهرين األ

 : تكون هلا صلة بصعوبة النومأن مكن من املسباب التي األطفال، ولكن من األ

 نامط النوم التي يمكن تكون وراء بعض مشاكل أعض تعلم األطفال ب

التلفزيون مع والديه يف  شاهدالنوم، مثل أال ينام الطفل إال وهو ي

 غرفة اجللوس.

 كثر من الكبار، ولذلك من أطفال الصغار حركة العني الرسيعة عند األ

 ىل النوم بعد استيقاظه.إاملحتمل أن جيد الطفل صعوبة يف العودة 

 النوم الختالل يف ساعتهم البيولوجية.  يفلدتهم مشكلة  طفالبعض األ

وقات النوم فيشعر اجلسم بالنعاس يف أمهام هذه الساعة هي تنظيم 

و عند حلول الظالم، ويدب باليوية والنشاط خالل النهار. أالليل 
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لساعة عند السفر من منطقة زمنية حيان يرتبك توقيت اوىف بعض األ

 و بسبب املرض.أخرى أيل إ

 : هنالك بعض العوامل التي جتعل طفلك أكثر عرضة ملشاكل النوم، منها

   ا. أن يكون قد عانى الطفل من املغص عندما كان رضيع 

 ثارة، أن يكون لدى الطفل صعوبة املزاج )عىل سبيل املثال، رسيع اإل

 (. عنيدو أمتقلب املزاج، 

  طفال الذين عندما حتدث عند األ ة  كثر حد  أمشاكل النوم عادة ما تكون

مثل الرصع، ومرض  ة،عاقة البدنيو اإلأالتعلم  يفيعانون صعوبة 

 و اضطرابات قصور االنتباه وفرط النشاط.أ (1)د التوحي 

                                                           

د أو الذاتوية هو اضطراب يظهر عادًة لدى األطفال قبل السنة الثالثة من العمر. وهو يؤثر عىل  (1) حُّ الت و 

 :نشأة الطفل وتطوره بثالث طرق

 .للغة، أو كيفية التكلما -1

 .خرين والتواصل معهمملهارات االجتامعية، أو كيفية االستجابة لآلا -2

 .السلوك، أو كيفية الترصف يف مواقف معينة -3

د أو الذاتوية من طفل إىل آخر. وهلذا أنواع خمتلفة من التوحي وهناك  حي د أو الذاتوية. وختتلف أعراض التَّو 

 السبب ي قال بوجود اضطرابات طيف التوحد. 

د أو الذاتوية يصيب األطفال من كل األع حي  .راق والقومياتإن التَّو 

د أو و حي د أو الذاتوية . فالطفل املريض يعيش بقية حياته مع التَّو  حي ال يوجد حالي ا عالج ي شفي من التَّو 

د أو الذاتوية يف وقت مبكر يسمح باالستفادة من كثري من اخليارات  حي الذاتوية . ولكن التحري عن التَّو 

 د.لتعايش مع التوحالعالجية التي يمكن أن تساعد الشخص عىل ا

د أو الذاتوية البالغني يستطيعون العمل وإعالة أنفسهم. لكن البعض اآلخر يكون يف  حي إن بعض مصابني بالتَّو 

حاجة إىل الكثري من املساعدة، والسيام أوئلك الذين ترضرت لدتهم العمليات الذهنية أو الذكاء أو الذين ال 

   .قدرة هلم عىل الكالم أو التواصل
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 :مفتاح الرس

فضل لطفلك يتلخص يف تغيري العادات املرتبطة بالنوم أ مفتاح الرس لضامن نومٍ 

ن تغيري نمط النوم لطفلك أري . وتذكهوحدلطفلك بتطوير القدرة عىل النوم  والسامح

يناء فرتة التغيري هذه. أن تعتني بنفسك أيمثل حتديا ومهمة متعبة. عىل هذا النحو حاويل 

ومع قليل من الصرب ستحصلني عىل ترتيب روتيني يف النوم يلبي احتياجات طفلك 

 نفس الوقت. يف األرسةواحتياجات 

ر الليايل اهلادئة من النوم  :بعض أرسا

 وىل من عمر طفلك، سوف يساعد سابيع األمنذ األ ينا للنومضعي روت

 ك يف الشعور بالنعاس والنوم هبدوء. روتني وقت النوم طفل  

 طفال يقرتحون روتينا مثل محام، والليب، معظم خرباء تنمية األ

 سنان، ورسد قصة ثم النوم. وتنظيف األ

   توقع طعمي طفلك لينام، ففي كل مرة يستيقظ فيها الطفل سيال ت

 معاملة مماثلة. 

  ليب قبل النوم من خالل قراءة قصةا عادة الن تكرسي تدرجيي  أحاويل 

 بعد رشاب الليب حتى ال يرتبط الليب بالنوم.

   ا، هبذه الطريقة يبدأ الطفل تعلم ضعي طفلك عيل الرسير مستيقظ

 تنويم نفسه واالعتامد عىل نفسه للنوم. 

   عدة طفال يستيقظون ليال  ، معظم األال تقلقي بشأن االستيقاظ ليال 

 مرات. 

   يل إدي طفلك عىل نوم القيلولة أيناء اليوم، فاألطفال حيتاجون عو

 دين عند وقت النوم. غفاءة القيلولة حتي ال يكونوا جمه  إ

  و الظهر. أكون خالل الصباح ين أنوم القيلولة يمكن 
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 ذا إيل رسيركم إ حضارهإن ينام وال حتاويل أيل إبقي الطفل يف رسيره أ

ا طويال لينام، فهذا سيجعله يتعود عىل عادة النوم يف غرفة خذ وقت  أ

 نومكم. 

   ن ينام طفلك، جيب عليك أن هتتمي أا من الراحة بعد خذي قسط

 بصحتك وراحتك. 

   ا لديكم، فعندما ينام طفلك وهو يشعر باألمن اجعيل وقت النوم سعيد

 . والسعادة، سوف يستيقظ يف مزاج خمتلف

   ولكن حازمة، حتدثي مع طفلك هبدوء وصوت منخفض،  كوين هادئة

 أن يذهب للنوم. و ىل غرفتهإعندما تطلبي منه العودة 

   ىل إجيايب مثل الذهاب زي طفلك، عن طريق مكافأة السلوك اإلف  ح

 النوم يف الوقت املناسب وتنويم نفسه.
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 :طفالتأتأة األمشكلة 

  ضطراب وانقطاع يف سالسة الكالم حيث يرددالتأتأة هي نوع من الرتدد واال

ا  ا ترديد  ا أو مقطع  ا لغوي  إىل  ا مع عدم القدرة عىل جتاوز ذلكالإراديالفرد املصاب صوت 

والزفري أيناء  ظ عىل املصاب بالتأتأة اضطراب يف حركتي الشهيقح  املقطع التايل. ويال

املصاب  كام نشاهد لدى ية،جالنطق مثل انحباس النفس ثم انطالقه بطريقة تشني 

والشفتني  حركات زائدة عام يتطلبه الكالم العادي وتظهر هذه الركات يف اللسان

من مرحلة  ورحتدرجيي منذ الطفولة املبكرة وتت والوجه واليدين. وتبدأ التأتأة بشكل

 .إىل أخرى تكون أشد خطورة من سابقتها

 :ةسباب التأتأأ

 ، ولكن هنالك العديد من املسببات التي قدف أسباب التأتأة بالتحديدعر  ال ت  

  .اجتامعية، ولغويةوعصبية، وتؤدي إىل اإلصابة بالتأتأة منها عوامل فسيولوجية، 

 تشمل أسباب التأتأة اجلوانب النفسية واالجتامعية كتلك التي تتعلق بالرتبية

 إلهانةاالجتامعية، فأساليب الرتبية التي تعتمد عىل العقاب اجلسدي وا والتنشئة

ا ما تؤدي إىل إصابة الفرد بآيار نفسية وإحباطات من شأهنا أن تعيق عملية  والتوبيخ كثري 

 .أمام الغرباء ئهمأبنا وتوبيخ إىل إهانةيلجأ  اآلباء بعضالكالم عند األطفال، ف

كام أن إمهال اآلباء لألبناء وحماولتهم إسكات أبنائهم عند التحدث أمام 

تعمل عىل زعزعة الثقة  ق رواسب نفسية سلبية،ية إىل خل  ايف النه اآلخرين يؤدي

الطفل مما جيعله يشك يف قدرته عىل التحدث بشكل صحيح أمام  بالنفس لدى

 اآلخرين. 

يعاين الشخص املصاب من خلل  ترشحيية عضوية كأن   اهناك أسباب   كام أن

لعصبي املركزي صابة اجلهاز االكالم أو يصاب هبذه املشكلة نتيجة إل واضح يف أعضاء

ا  بتلف يف أيناء أو بعد الوالدة، ويعتقد بعض علامء النفس أن هذا السلوك بدأ إرادي 

  ا.الإراديوأصبح بعد ذلك 
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 :أةخصائص التـأتـ

 تكرار األصوات، أو املقاطع أو الكلامت أو اجلمل. 

 الرتدد أو التوقف يف الكالم.  

 السالسة يف الكالمو عدم وجود االنسيابية. 

 ر تلك الالة بصورة أكثر عندما يكون الطفل متعبا أو منفعال  أو تتكر

 .اجمهد  

 الرهبة من التحدث. 

 يفوق حدوثها عند األوالد حدوثها للبنات بأربع مرات. 

  من األطفال بعكس التأتأة %90حيدث التعثر الطبيعي يف الكالم عند 

 .من األطفال %1ة التي حتدث عند يالقيق

 :ادة تقويم النطقأة يف عيعالج التأتـ

لتحديد  عند حضور الشخص الذي يعاين من التأتأة إىل عيادة النطق يتم تقييمه

الشخص من  سبب حدوث التأتأة، وبالتايل حتديد نوعها واملرحلة التي يمكن تصنيف

 .ضمنها. وبعد ذلك يتم وضع برنامج تدريبي ملعاجلتها

أن هنالك بعض  يتم عالج كل مرحلة بطريقة خمتلفة عن األخرى، إىل

 العالجية التي تشرتك فيها املراحل الثالث:  األهداف

 التعريف بالتأتأة وتفهم طبيعتها. 

  التخفيف من اخلوف والقلق واإلحباط والتحسس املرافق للتأتأة

 (.للمرحلتني الثانية والثالثة )بالنسبة

  تغري وجهة نظر الشخص )بالنسبة للمرحلتني الثانية والثالثة( من

ل التأتأة، حيث إن التأتأة ه عىل الكالم وتقب  كالمه وحث   طريقة ناحية

حمرم )مثل الرسقة( وإنام هي جمرد مشكلة يف  ليست عيب ا وال هي بيشء

 .التغلب عليها سالسة الكالم ويمكن له
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  الد من اخلصائص اجلانبية املصاحبة للتأتأة مثل رمش اجلفون وهز

قبل البدء  "أأأ"بدايات مثل: أيناء حدوث التأتأة واستخدام  الرأس

 .بالنسبة للمرحلتني الثانية والثالثة بالكالم

  )التخلص من التأتأة هنائي ا )بالنسبة للمرحلة األوىل وأحيان ا الثانية

، واستبداهلا التأتأة املقبولة هبانسبة التأتأة بشكل ملحوظ  وختفيف

 .للمرحلتني الثانية والثالثة بالنسبة

 بعد حتقيق نسبة سالسة الكالم املطلوبة وذلك  متابعة الشخص حتى

 .من أي انتكاسة يف سالسة الكالم للحد

 :رشادات للتعامل مع الطفل الذي يعاين من التأتأةإنصائح و

  تكلم ببطء واسرتخاء مع مجيع األشخاص يف أرستك أو الفصل

 ت  عىل األشخاص الذين ي   الدرايس، والثناء
 .ئون يف حديثهمأت 

  واسرتخاء، ودع الطفل يشعر بأن لديه ما يكفي من استمع هبدوء

ما يريد قوله، جتنب قول الكلامت الصعبة التي يعجز  الوقت ليقول

ا إهناء اجلمل له  .عنها، وجتنب أيض 

   ا من الوقت للتحدث مع الطفل املعرَّ خص ب ض للتأتأة، وجتنَّ ص متسع 

 .حتتاج بالفعل إىل القيام بأشياء أخرى الديث حينام

  الطفل يعرف أنك تستمتع دائام  بالديث معهدع. 

 وإذا ما اقتضت . ال تطلب من طفلك أن يتحدث أمام األشخاص

ه يف وقت مبكر لتفادي الطفل يف الفصل الدرايس، ناد   الرضورة مناداة

 .تراكم القلق من الكالم

   رطة، أو يتوقف عن الكالم بسبب إذا كان طفلك يتكلم بصعوبة مف

بأنه ال يستطيع أن يتكلم عليك التسليم باملشكلة  كربالتأتأة أو خي

وأنه ال تهم كم من الوقت . إليه والتأكيد له أنك: موجود لالستامع

: يمكنك أن تقول: . سيستغرق حديثه عليك  كان من الصعب»مثال 
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ومجيعنا نواجه مشاكل يف التحدث أحيان ا، غري أنني موجود . قول ذلك

  .«لالستامع إليك هنا

 د يف طلب مساعدة أخصائي النطق والتحدث معه برصاحة عن ال ترتد

التي يواجهها طفلك، فذاك من شأنه مساعدة أخصائي النطق ة املشكل

 .يف التعامل
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 :بـات الغضبنومشكلة  

ا مثل آباءهم األطفاليتعلم  لدان يميالن ف. االستجابة للغضب متام  لو كان الوا

ستكون ا غ فيه فمن الغالب أهنأو الغضب املبال   للمبالغة يف ردود األفعال أو اهليسترييا

هم ئبناأجيب عىل اآلباء )عن طريق القدوة واملثل( تشجيع و. نفس ردود فعل األبناء

من فقدان السيطرة  عىل التعبري عن املشاعر السلبية واإلحباط عن طريق الكلامت بدال  

خ والشتائم وقذف األشياء  . عىل األفعال والرصا

ولكن . الرابعة من العمر وعند املراهقنيو، الغضب يف سن الثانيةتنترش نوبات 

تلك النوبة  ببساطة ابتعد وال تعط  . جتاهلها هيللتعامل مع تلك النوبات  أفضل وسيلة

 . األمهية التي يريدها الطفل

ا باملنزل مع طفلك لو كنت ، وبالطبع هذا هو الل األمثل عندما تكون وحيد 

خ ستضطريف منزل آخر أو مكان  وبأرسع ما ، تقييدهإىل  عام وبدأ الطفل يف نوبة رصا

اجلس وامسك طفلك بني . مكان هادئ وحدكام )مثل السيارة(إىل  يمكن انقله

خ وقل بصوت هادئ نك غاضب وأن أأنا أعرف » :ذراعيك حتى يتوقف عن الرصا

انت ستطيع السامح لك بالترصف بتلك الطريقة مهام كأولكني ال ، ذلك شعور مزعج

 . باللغة والطريقة التي يفهمها طفلك(ذلك ل ق« )مشاعرك سيئة

ك أنت تشعر ش معه كيف جعل  وناق  . ش معه ما حدثوفيام بعد عندما تهدأ ناق  

خ رغم غضبك. بالرج أو الغضب مثال    . ولكن ذلك مل جيعلك ترفع صوتك بالرصا

 طم  
 . طي تلك املشكلةنك واثق من قدرته عىل ختأله أنك حتبه و د  ك  أن طفلك وئ 

وتستطيع مساعدته بتشجيعه عىل إخراج مشاعره بطريقة أخرى بتسمية تلك 

 . شعوره بذلك الغضب أو اإلحباطإىل  املشاعر وحماولة حل املشكلة التي أدت

له  أن تكون مثاال   وال تنس  ، ه اإلجيابية يف التعامل مع غضبه بطريقة بناءةعل م  و

 . واإلحباط بصورة إجيابية كيفية التعامل مع الغضب يف
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 طرق مبتكرة لعالج نوبات الغضب: 

عندما يبدأ طفلك يف إظهار نوبات الغضب أو الشتم أو إلقاء : ارشح -1

ا أو تكسريها أمام الناس ارشح له أنه ال ا يف  األشياء بعيد  بد من اإلقالع عن ذلك متام 

زجر أو تأنيب أو عقاب يف  األماكن العامة واخلاصة أمام الناس أو يف املنزل بدون

 . جيب التعامل مع ذلك السلوك بواقعية. املرات األوىل

جيب . أخرى للتنفيس عن غضبه اجيب أن تعطي للطفل طرق  اقرتح بدائل:  -2

 . حماولة إهلاء الطفل باقرتاح نشاط آخر

بفعل ذلك يف  ربام يقوم طفلك بإظهار نوبات غضبه مثال  كن مثابًرا:  -3

تفاق عىل سلوك واحد يف ب توضيح ما سبق للمرشفني عىل رعايته واالجي. الضانة

 . التعامل

 .(1)باستعامل طريقة النجوم -4

                                                           

 طريقة النجوم:  (1)

  .عمل قوائم بكل ما حيب الطفل 

  = نجمة، الذهاب إىل حديقة  20تثمني ما حيب الطفل بالنجوم. مثال  رحلة إىل املنتزه

ء لعبة جديدة غالية =  12اليوان =  ء لعبة جديدة رخيصة =  30نجمة، رشا نجمة، رشا

أو  4أو  5أو  6=  نجوم، قطعة حلوى 3نجوم، كيس شيبيس =  5أو  10أو  15أو  20

 .نجوم 6نجوم عىل حسب قيمتها وثمنها، الذهاب للجدة أو العم أو اخلال =  3

 بالنسبة له وليس بالنسبة لنا أو عىل  ءجيب تثمني ما حيبه الطفل عىل حسب أمهية اليش

 حسب قيمته أو ثمنه. 

  جانب عمل قوائم عبارة عن أوراق معلقة عىل الثالجة أو الوض أو باب الغرفة أو

 الرسير مكتوب عىل كل منها ما حيب وعدد النجوم املطلوب حتصيلها. 

   من األشياء التي تم تثمينها والتي حيبها إال باملقابل وهو  اى الطفل أي  ال جيب أن ي عط

 الصول عىل عدد النجوم املطلوبة. 

= 
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 طرق بسيطة للعقاب السلبي: 

ا أو  عندما يقوم طفلك بإظهار نوبات غضبه أو الشتم أو إلقاء األشياء بعيد 

)اخلصام(  جربة اهلعليك توقيع عقو، تكسريها أمامك أو أمام املعارف أو يف الضانة

من طلب  أيتنفذي  والتنظري إليه  العليه ملدة ساعة وأيناء هذه الساعة ال تكلميه و

 جرأن ختربيه قبل اهل كعليولكن  ،سؤال له أيعىل  ديال تر  وطعام أو رشاب 

يف املرة  ، وأنهأو إظهار نوبات الغضب ،أو كذا ،هو فعل كذا ذلكأن سبب )اخلصام( 

 . ساعتني والتي بعدها ثالث ساعات وهكذا (اخلصاماهلجر )ن القادمة سوف يكو

إظهار نوبات الغضب  ل ما ال جيب أن يفعله مثلع  إذا استمر طفلك يف ف  

ب أو كمبيوتر أو أي يشء ع  ل   أيبالكالم أو بالفعل جيب حبس الطفل يف غرفة ليس هبا 

عه من ن  ته من أي سوء وم  جيب أن جيلس يف الغرفة مع الطفل أحد الوالدين لامي. ل  س  م  

لدان عترب  وال جيب أن ي  ، (اخلصاماهلجر )أي ترصف خارج ويضاف إليها عقوبة   الوا

اللطفل ولكن ال جيب تر   هيعقوبة البس هي عقوبة هلام بل   . ك الطفل وحده مطلق 

                                                           

 تي ن أو مقبول أو مطلوب يوضع للطفل نجمة يف القائمة السار أو حس   ءعند عمل يش

 يريد الصول عليها. 

  عند قيام الطفل بعمل غري سار وغري مقبول يتم حذف نجمة أو نجمتني عىل حسب

 املخالفة التي ارتكبها. 

   ا والتسامح يف وض فها أو إعطاء يشء من األشياء ع النجوم أو حذ  ال جيب التنازل مطلق 

 .التي تم تثمينها

 امن املؤكد أن الطفل يف األيام واألسابيع األ ولكن ، وىل سوف يتجاهل هذا النظام متام 

ا سوف يقنعه أن املوضوع ج ر وعدم حصول الطفل عىل ما يريد مطلق  ا  د  ااإلرصا جد 

يلعب بلعبه أو حيصل  نل وأخيرج  نلأنه طفل الختيل  فلو ،وتهم الوالدين تنفيذ التعليامت

أن إن آجال  أو عاجال   البدفيأكل حلوى  نعىل لعبة جديدة أو يزور جدته أو أعاممه أو ل

 خيضع للنظام للحصول عىل ما يريد.
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 جيب حرمان الطفل من اخلروج ل ما ال جيب أن يفعلهع  إذا استمر طفلك يف ف  

ء ل   املتنزهاتإىل  عب جديدة أو مالبس جديدة أو الذهاب يف أو زيارة األقارب أو رشا

وإذا تكررت يتكرر نفس الرمان برشط أن جيلس ، رحلة مع املدرسة مرة واحدة فقط

ا لدين مضيف  اهلجر البس و عقوبتيهذه العقوبة إىل  مع الطفل يف املنزل أحد الوا

 . السابقتني (اخلصام)

ا عىل تنفيذ ما سبق وعدم املجادلة يف ذلك أمام ال جيب أن خيتلف الوالد ان أبد 

تباعها مع طفلهام وأن يعلام أن طرق ا التي جيب تفاق عىل الطريقة املثىل  الطفل واال

طرق للتهذيب وليس للتعذيب وأن يكون اهلدف هو  هيالعقاب البسيطة السابقة 

مع التأكيد عىل ما ، ذلك التفاهم مع الطفل وليس توجيه العنف أو االنتقام والتفنن يف

ره منسبق  ا أي يش ذ ك  ء عن الصواب واخلطأ والالل أن هذا الطفل ال يعلم متام 

 . والرام وما جيب وما ال جيب

هناك طريقة بسيطة وسهلة إذا كان إظهار نوبات الغضب أو الشتم أو إلقاء و

ا أو تكسريها عىل فرتات متقطعة يمكن إخباره بأن هن اك كريس العقاب أو األشياء بعيد 

فعندما يقوم الطفل بمامرسة هذا السلوك جيب توجيهه للجلوس عىل ، سجادة العقاب

ا أو يتحرك خارج  كريس معني وحمدد أو سجادة معينة وحمددة وال يقوم من الكريس أبد 

ا  ونبدأ بنصف ساعة وإذا تكرر الفعل يزيد ، ال بعد مرور الوقت املحددإالسجادة مطلق 

 . وهكذا. ساعة ثم ساعتني ثمإىل  جيي االوقت تدر

مشاكل إىل  يف أحوال نادرة يكون ذلك السلوك إشارة متى تطلب املساعدة؟ 

 : استرش الطبيب النفيس لو. نفسية أخرى لدى الطفل

 تعارض ذلك السلوك مع تفاعالته االجتامعية . 

   عن إظهار نوبات غضبه أو الشتم  ف  له يك  ع  لو فشلت كل وسائلك جل

ا أو تكسريها أو  . إلقاء األشياء بعيد 

  األطفال. لو كان مقرتن ا مع سلوكيات أخرى مثرية للقلق عند 

 ا بال توقف  . لو كان مستمر 
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 :قلق االنفصال عنـد األطفالشكلة م 

قلق االنفصال من العادات اإلنسانية املعروفة والتي نراها يف كل الشعوب إن 

م الطفل عامه األول وهى عالمة مميزة ت  قبل أن ي   وتبدأ يف الظهور أوال  . واألعراق

إلدراك الطفل بعملية انفصاله عن والدته )أو من حيل حملها( كمرحلة من مراحل النمو 

ويبدأ يف . شهر 18إىل  أشهر 9فإن قلق االنفصال يظهر بوضوح ما بني . الطبيعي

التوتر دور هام ختفاء ذلك وال. شهر( 30االختفاء ببلوغ الطفل نصف عامه الثالث )

عن والديه مع بدايات حياته  يف عدم شعور الطفل باخلوف والقلق حينام يبتعد قليال  

 . االجتامعية التي تتناسب مع مثل هذا السن

يف مرحلة معينة كباقي  األطفاليف  تعاىل قلق االنفصال هو رد فعل خلقه اهلل

بيعي أال يشعر الطفل املخلوقات كوسيلة للحفاظ عىل اجلنس البرشي ومن غري الط

الذي مل يتجاوز عمره السنة من اخلوف من الغرباء أو أن يبدي المباالة جتاه غيابه عن 

 . والدته حتى أن ذلك قد يعترب مع غريه من األعراض عالمة مرضية

ورغم أن قلق االنفصال عادة ما خيتفي يف العام الثالث من عمر الطفل إال أنه 

ا ع ند دخول املدرسة ولكن غالب ا ما يكون بشكل مؤقت حتى قد يعاود الظهور الحق 

 . يألف الطفل تلك الدنيا اجلديدة

أماكن جديدة مل يعتادوا إىل  بغرباء ال يألفوهنم أو عند ذهاهبم األطفالعند لقاء 

وهذه . نعزاهلم االجتامعياإىل  منهم يشعرون باخلوف واخلجل مما يؤدي %15عليها فإن 

م األكثر عرضة لإلصابة بعدد من االضطرابات األخرى مثل ه األطفالالنسبة من 

ظ عادة  ما يالح   األطفالن هذه املجموعة من أكام . القلق العام أو اخلوف االجتامعي

عليهم بعض االضطرابات الفسيولوجية مثل زيادة رضبات القلب يف وضع الراحة أو 

دله الطبيعي املعروف خالل فرتة الصباح عن مع "الكورتيزول"رتفاع معدل هرمون ا

 ا. أو اضطراب رضبات القلب عموم  
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 قلق االنفصال عند األطفال:  الضطرابضية الصورة املر  

غ فيه بسبب بال  يتم تشخيص قلق االنفصال عندما يكون هناك قلق شديد وم  

وال . البعد عن الشخص الذي يقدم الرعاية للطفل كاألم أو األب أو من حيل حملهام

 . لقلق والتوتر مع املرحلة العمرية لنمو الطفل الطبيعيتتوافق شدة ا

يعرب الطفل عن شعوره بقلق االنفصال بتوتر شديد وقلق مرتبط بفكرة و

االنفصال عن ذلك الشخص العزيز والذي يرتبط به وغالب ا ما يكون األب أو األم أو 

د العائلة التي تقدم له الرعاية والب والنان ويظهر ذلك ا لقلق والذعر يف أحد أفرا

أو اخلوف الشديد من أن يرتكه والده ، مدرستهإىل  عدة صور كرفض الطفل أن يذهب

كذلك الشكاوى اجلسامنية العديدة مثل الصداع وآالم . فرتة وأليسبب  أليأو والدته 

بمجرد البعد عن والده أو والدته أو حتى بمجرد توقعه أن  يءاملعدة أو الغثيان أو الق

خالل خوفه يعاين من األحالم املزعجة والتي غالب ا ما يكون حمتواها ذلك سيحدث و

 . مرتبط بفكرة البعد عنهم

 3فالبد أن يعاين الطفل من  األطفاليتم تشخيص قلق االنفصال يف  ولكي

 : أسابيع 4أعراض عىل األقل من األعراض التالية ملدة ال تقل عن 

  د عن البيت أو أحد بالتوتر الشديد عند االبتعا املتكررالشعور

لدين )أو من حيل حملهم(  . الوا

  الشعور املستمر باخلوف الشديد من فكرة إصابة أو فقدان األم أو

 . األب )أو من حيل حملهم(

 ا ما سيؤدي انفصاله عن إىل  استمرار اخلوف الشديد من أن حدث 

 . والديه

 مكان آخر خشية أياملدرسة أو إىل  استمرارية رفض الطفل الذهاب 

 . أن يبتعد عن والديه

  ا دون والديه أيناء بقائه يف املنزل اخلوف الشديد أن يصبح الطفل وحيد 

 . أو حتى غياب الرفيق البالغ يف األماكن األخرى
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 ر عىل عدم الذهاب فراشه لينام إال يف حالة وجود أحد ممن إىل  اإلرصا

املنزل يرتبط هبم )األب أو األم( بالقرب منه أو رفضه أن ينام خارج 

 . ()عند اجلدة مثال  

  فكرة  حولتكرار الكوابيس واألحالم املزعجة والتي غالب ا ما تدور

 . بعده عن والديه

 ( يءق، غثيان، آالم باملعدة، تكرار الشكوى من آالم جسدية )صداع

لدين أو من يرتبط هبم بشدة أو حتى عند توقعه  بمجرد البعد عن الوا

 . حدوث ذلك

سليام  فالبد أن حتدث هذه األعراض يف شخص مل  وحتى يكون التشخيص

سنة وتبلغ شدة االضطراب بحيث تؤثر عىل حياة الشخص 18يبلغ من العمر 

وبالطبع البد من التأكد ، االجتامعية واألكاديمية أو الوظيفية وغريها من حماور حياته

اضطرابات نفسية أخرى قد تسبب مثل هذه األعراض  بأيمن عدم إصابة الطفل 

يكون أن  وأ، الشاملة ةاإلنامئيأو االضطرابات  الذهنيةكإصابته بأحد االضطرابات 

 . (1) األماكن املفتوحة انهرذلك بسبب إصابته بنوبة من نوبات اهللع أو 

 : زة لقلق االنفصال عن والديه أو املنزل أو بيئته التي اعتادهاالعالقة املمي  

خاوف واملصائب التي قد تصيبه أو بامل عادة  ما يكون ذهن الطفل مشغوال  

الذين يعانون من اضطرابات  األطفالتصيب أحد والديه أو أحد أفراد األرسة كام أن 

القلق عامة وقلق االنفصال خاصة  عادة  ما يبالغون يف تقدير درجة اخلطر والرضر الذي 

 . يواجهونه وكذلك املبالغة يف حجم العواقب املرتتبة عىل ذلك

                                                           

 .خوف مريض من األماكن املفتوحة: األماكن املفتوحة رهان (1)

هابال ، ويرى : ر  خوف عميق مستمر  عىل غري أساس من واقع اخلطر أو التهديد من موقف ما أو يشء معني 

لوكيون أن هذه املخاوف نتيجة لسلسلة من االرتباط لبيَّةالسي   .ات بني كثري من املؤث رات السَّ
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اآلخر وهى احتامل أن إىل  ل عادة ما ينشغل بفكرة ترعبه من النيكام أن الطف

وه من والديه أو أنه لن يستطيع لقاء أرسته مرة أخرى وقد تكون فكرة السفر إحدى ت  ي  

 يرفضون الذهاب األطفالالوسائل التي هتيج عىل الطفل أعراض القلق فمعظم هؤالء 

ن جديد أو رحلة مع املدرسة أو حتى مدرسة أو مسكإىل  املعسكرات أو االنتقالإىل 

 : زيارة أحد األقارب وغالب ا ما يظهر خوفهم يف األعراض التالية

 التوتر ورسعة الغضب . 

 تناول الطعام بصعوبة . 

 البكاء . 

   اجللوس يف حجرته بمفرده طويال . 

 لديه وامليش  . وراءهم أينام ذهبوا  التشبث بوا

إىل  بلد أو السفر من دولةإىل  من بلد وتظهر عالمات القلق عند انتقال الطفل

بذكريات مجيلة تتعلق به  موطنه القديم ويظل مشغوال  إىل  وحين الطفل للعودة، دولة

 . وهذا مما يعيق تأقلمه مع بيئته اجلديدة

هنم يف الاالت الشديدة إمن اضطراب النوم بل  األطفالعادة  ما يعاين هؤالء و

وحتى بعد معركة دخوهلم للنوم فإن الطفل يكون ، فقتهمبر يف وجود أحدٍ  إال ال ينامون

لديه لينام معهام حتى تهدأ أو  األطفالن بعض إبل  ،من السهل أن يستيقظ يذهب لوا

 . حتى ينام عىل باب حجرهتام ليطمئن قلبه

وحتى إن نام فإن نومه ال خيلو من األحالم املزعجة كام أن هناك عدة أعراض 

لية والغريبة مثل الوحوش الومهية ظالم أو املخاوف التخيي مصاحبة مثل اخلوف من ال

 . التي خيشى هجومها عليه أيناء نومه

سهولة تأيرهم بأقل إىل  ن بطبيعتهم فإن ذلك يؤديوقلق األطفالوألن هؤالء 

وبسبب األطفال، املؤثرات فرسعان ما يبكون يف املواقف التي قد يتحملها غريهم من 

فإهنم ال خيلون من الشكاوى اجلسدية مثل الشكوى من آالم تلك الساسية املفرطة 

والشعور بالغثيان أو الشكوى من آالم متفرقة يف أماكن متفرقة يف  يءباملعدة أو الق
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من أعراض مماثلة لتلك التي يشكو منها  األطفالاألكرب سن ا يشكو  األطفالويف ، اجلسم

 .البالغون

 ملاذا يصاب األطفال بقلق االنفصال؟

طبيعة مزاج الطفل يف التأيري إىل  شرتك العوامل النفسية واالجتامعية باإلضافةت

من قلق االنفصال التي تظهر يف فرتات االبتعاد القصرية عن من ته عىل شدة معانا

وعندما يكون الطفل بطبيعته  ،أو رؤيته لفرتة قصرية ألشخاص ال يألفهم ،يألفهم

أكثر عرضة يكون عليها فإنه  د  واقف التي مل يعت  االبتعاد عن املمن طبيعته أو  خجوال  

لإلصابة بقلق االنفصال وغريها من اضطرابات القلق مثل اضطراب القلق العام أو 

 . هاب االجتامعيالري 

جد أنه مع حدوث اخلجل عند الطفل فإن ذلك و   األطفالبمتابعة هؤالء و

ات القلب يف وضع يصحبه عدة تغريات عصبية وفسيولوجية مثل ارتفاع عدد رضب

إىل  باإلضافة، زيادة يف الرتكيز واالنتباهإىل  الراحة وكذلك مع العمليات التي حتتاج

د  "الكورتيزول"زيادة إفراز هرمون  يف البول  "الكاتيكول أمني"يف اللعاب وزيادة موا

 . تساع حدقة العنياو

كام أن  ،بأمهتعلق الطفل  درجة   - من العوامل املؤثرة يف ظهور قلق االنفصالو

ا ما قد  طبيعة األم القلقة التي غالب ا ما تشعر بالتهديد نحو أطفاهلا وتعتقد دائام  أن خطر 

حتاول  يفه ،ر ينعكس عىل عالقة األم بطفلهايصيبهم فإن هذا اخلوف والقلق غري املربَّ 

 م  ط  دائام  أن ت  
ريض لطفلها ارتباط مإىل  ها وغالب ا بأسلوب مريض يؤدي يف النهايةن نفس  ئ 

 .وعادة  ما ينشأ هذا الطفل يف أرسة ترسف يف الرعاية واالهتامم ،هبا

رات يف حميط األرسة عادة  ما يزعزع من شعور الطفل باألمان وهو ظهور التوتي و

د الرعاية والامية وخاصة  إذا ق  ن ف  نشوب قلق االنفصال خلوف الطفل م  إىل  ما قد يؤدي

د العائلة أو سفره فجأة أو كانت هذه األحداث الطارئة  عبارة عن موت أحد أفرا

، د عليهممسكن جديد والتعامل مع جريان جدد وفقدان القدماء الذين تعوَّ إىل  االنتقال

 .مدرسة جديدةإىل  لهأو حتى عند نق  
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كل تلك العوامل ال تؤثر إال يف طفل عنده االستعداد للمرض وليس كل 

 . مسكن جديد أو مدرسة جديدةإىل  د انتقاهلمسيصاب بقلق االنفصال ملجر األطفال

 دور التعلم االجتامعي: 

م الكثري ويكتسبون من أفعاهلم وسلوكياهتم ما قد تهمن والد األطفاليتعلم 

ا ملا تعلموه من سلوكيات وعادة  ما يكون ذلك من خالل ، يفيدهم أو يرضهم وفق 

أمام  يئ ا مال الشخص البالغ شفعوسيلة التعلم املعروفة "التعلم بالنموذج" فعندما ي

ويصبح بعد ذلك طريقته  ،لهم يتعود عىل فع  ن ث  طفله يفعله الطفل ليقلد أباه أو أمه وم  

وقد يكون من األمور  .يف التعامل أو التفاعل مع املتغريات أو املنبهات من حوله

غري اخلاطئة املكتسبة هو اخلوف غري املربر من األشياء أو األماكن أو األشخاص 

 . املألوفة

وهبذا فإن الكثري من اآلباء واألمهات يغرسون اخلوف والقلق يف أطفاهلم عن 

غري قصد بل بسبب اخلوف املفرط عليهم فيظهر ذلك باملبالغة يف محايتهم من األخطار 

كام أهنم يبالغون يف وصف املخاطر لتنبيه . بل ومن األمور العادية التي ال تسبب خطر

  .كذا وكذا(حيدث معك  أنفمن املمكن  ،احرتسهم )ئأبنا

فاألب الذي خيتبئ يف حجرته إذا سمع صوت الرياح أو صوت الرعد من 

ويتعود عىل ذلك كرد فعل هلذا املؤثر ومع الوقت ،الطبيعي ساعتها أن يفعل االبن مثله 

كذلك األمهات الاليت خيفن من . عد منزله عن آثار الريحال يفعل إال كام تعلم رغم ب  

ا أعىل مكان جتده يف البيت إذا رأت إىل  الرشات أو الفئران فإذا كانت األم تقفز فزع 

 رصصار فامذا تنتظر من ابنتها؟ 

تفسري إال أن هذا  األطفالأطفاهلا فليس عند إىل  سينتقل هذا األسلوب

وسيلة حتى لو كانت  بأيوحش مفرتس والبد من اهلروب منه ما هو إال الرصصار 

معه  وتعاملت   ضعيف،ا األم عىل أنه كائن هت  د  أما لو عوَّ . أعىل الدوالب إىل الصعود

كأهنا رأت ورقة شجر فإن احتامالت أن خياف الطفل من ذلك الكائن الضعيف أقل 

 . بكثري
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 هل للعوامل الوراثية دور يف ذلك؟

حاولت العديد من الدراسات اإلجابة عن هذا السؤال فوجدت أن ثلث 

معاناهتم من إىل  القلق عامة لدتهم بعض العوامل الوراثية التي تؤدي املصابني بحاالت

ي ا يف شكل الالة املزاجية للطفل أو أفعاله ئوالتي تظهر مبد ،تلك االضطرابات

لية أو خجل الاالت التي تعاين من اخلجل  يه الشديد لكن وهلل المد فإن ثلثاالنعزا

وآخر ما  ،من اضطرابات القلق بأي بعد واالنسحاب االجتامعي والعزلة ال تصاب فيام

" وليس املرض أيبتته األبحاث أن ما يتوارثه الطفل من والديه هو "االستعداد املريض

 . ويبقى دور باقي العوامل النفسية واالجتامعية ليظهر املرض أو أن يفلت منه

  ؟هل يعترب قلق االنفصال من االضطرابات الشائعة

وختتلف  %10إىل  بنسبة تصل األطفالمة بني تنترش اضطرابات القلق عا

بحسب الفئات العمرية املختلفة أما عن اضطراب قلق االنفصال خاصة فينترش بنسبة 

أكثر منه يف املراهقني كام أنه ينترش يف  األطفالواملراهقني ولكن يف  األطفالبني  4%

 . األوالد بنفس معدالت انتشاره بني البنات

 التشخيصات املشاهبة: 

فهذا أمر  أن يشعر الطفل بدرجة من القلق والتوتر عندما يبتعد عن والديه

ا  وما دام الطفل ال ،مقبول إذا كان يف حدود االعتدال أيت أمهية توهنا ، زال صغري 

فطفل يف عمر . عالجإىل  الكشف لتحديد شدة القلق وللتمييز بني املقبول وما حيتاج

ا عادي افه من تر  املدرسة يرفض الذهاب إليها بشدة خلو لكن . ك منزله فليس هذا أمر 

فهناك العديد من األسباب غري خوفه ، جيب البحث عن سبب رفضه الذهاب للمدرسة

من ترك املنزل والبعد عن والديه متنعه من الذهاب للمدرسة ويساء فهمها واعتبارها 

شى نقد زمالئه فربام هذا الطفل خيشى التواجد يف أماكن التجمعات أو خي، قلق انفصال

 . ومدرسيه له وخيشى التوبيخ الذي مل يعد يغيب عن مدارسنا اليوم
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 هل سيظل طفيل هكذا؟

يعتمد مسار ومآل قلق االنفصال عىل عدة عوامل منها عمر الطفل عند ظهور 

األعراض واملدة التي استمرت فيها وظهور اضطرابات نفسية مصاحبة مع القلق 

جد الذين يعانون من اضطرابات القلق و   األطفالبري من بمتابعة عدد كو. واالكتئاب

منهم اختفت عندهم معظم األعراض بمرور ثالث سنوات وبمتابعة نفس  %82أن 

 %96املجموعة وبالتحديد املجموعة التي كانت تعاين من قلق االنفصال وجد أن 

الل العام منهم قد عافاهم اهلل منه مع املتابعات الطبية وخضوعهم للعالج النفيس خ

 . األول من بدء العالج

بداية ظهور األعراض يف سن مبكر وتأخر التدخل العالجي من األمور إن 

ا من عن مآل غري مبرش   م  التي تن   ا كبري  وا من القلق قد تعاف   األطفال لكن رغم أن عدد 

ا منهم قد ينشأ لدتهم عدد من االضطرابات النفسية األخرى وبالطبع فإن ا كبري   عدد 

 . ب إصابة الطفل باالكتئاب مع إصابته بقلق االنفصالصاح  يكون األمر أسوأ إذا ت  

احتاملية إصابة الطفل بالقلق تزداد إذا كان أن أكدت الدراسات الديثة وقد 

لإلصابة بواحد أو أكثر من اضطرابات  كام أن هناك احتامال  .  بطبيعتهامني  والديه قلق  

 . األماكن املفتوحة عند بلوغهم انهرالقلق األخرى مثل اهللع أو 

 :ـالجالع

عدة أشكال من صور العالج مثل العالج املعريف السلوكي إىل  حيتاج املريض

ه لألرسة وتقديم التدخل النفيس االجتامعي املوجَّ إىل  والعالج الدوائي باإلضافة

العالج  لكن. جالتثقيف الصحي هلم للتعرف عىل طبيعة املرض وملاذا ينشأ وكيف يعال  

 . الدوائي هو اخليار الثاين يف العالج ليأيت العالج املعريف السلوكي يف املقام األول
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 :العـالج املعرفــي السلوكـي

هو اخليار األمثل لعالج اضطرابات القلق بصفة عامة وقلق االنفصال بصفة 

 :فقد ثبتت فاعليته يف عالج الكثري من اضطرابات القلق. خاصة

وعندما يتقنها ، (1)ل أن يتم تدريبه عىل متارين االسرتخاءحيتاج الطف -1

ا يستخدمه وقت الاجة  . ستكون سالح 

                                                           

تعترب متارين االسرتخاء من أفضل الطرق العالجية السلوكية البسيطة وذات اجلدوى والفائدة العالية  (1)

ا متى ما طبقها اإلنسان برتكيز والتزام واهتامم. وهذه التامرين تفيد يف عالج القلق، والتوتر، ونوبات اهللع  جد 

، والغضب، واملخاوف بجميع أنواعها، والوساوس، واالكتئاب النفيس، أضف إىل (سترييا)اهل والفزع واهلرع

ا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، واألرق، والصداع بأنواعه املختلفة، واضطرابات  ذلك أهنا تساعد كثري 

 اجلهاز العصبي، خاصة القولون العصبي، واملغص الدوري لدى النساء.

أن هذه التامرين تساعد يف اإلقالع عن التدخني، وتعاطي املؤثرات العقلية، إىل أشارت وهناك دراسات 

ا إىل مبدأ أن  والبد من اإلشارة أن متارين االسرتخاء هي إضافة حقيقية حتى بالنسبة لألصحاء، وذلك استناد 

أن متارين ودون أي مبالغة، هناك من وجد  عدم وجود األعراض واألمراض ال يعني اكتامل الصحة.

 االسرتخاء قد أفادته يف الرتكيز والعبادة وقيام الليل.

: قبل البدء يف مترين االسرتخاء جيب مراعاة اآليت:  أوال 

ا خالي ا من الضوضاء ومشتتات االنتباه. -1  اخرت مكان ا هادئ 

عليه من أي  عىل ظهرك عىل الرسير أو عىل كريس مريح، وتأكد من خلو املكان الذي تستلقي ق  ل  است   -2

 أجزاء نافرة أو ضاغطة عىل بعض أجزاء اجلسم.

يف حدث سعيد، مع الرتكيز عىل  ر  ف انتباهك عن املشكالت التي تشغل بالك يف هذه اللحظة، وفك  ارص   -3

 إمتام وجتويد اخلطوات التي تقوم هبا.

 ثاني ا: التطبيق العميل:

 يز:قم بتطبيق اخلطوات التالية خطوة خطوة بإتقان وترك

ا عن طريق األنف، ثم احبسه بالصدر ملدة )  -1 ا عميق  ه تدرجيي ا ببطء وقوة عن ج  ر  ثوان(، ثم أخ   10خذ نفس 

ا، كرر هذا التمرين   مرات. 3طريق األنف والفم مع 

= 
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ها ع  ثوان(، ثم ابسطها ود   5اليد اليمنى واضغط عليها بشدة ملدة )  كف اقبض   عضالت اليد والكتف: -2

 مرات. 3(، والحظ الفرق بني التوتر واالسرتخاء، كرر ذلك ثوانٍ  10دة )مل مسرتخية  

 5ر ملدة وتوتي  د  ض وش  ولتصبح هذه القاعدة مكررة يف اخلطوات القادمة دون الاجة لتكرار ذكرها، وهي: قب  

مرات، مع مالحظة الفرق بني التوتر  3ثوان، تكرار ذلك  10ط وإطالق واسرتخاء ملدة ثوان، ثم بس  

 واالسرتخاء يف كل مرة.

ال  أن تلمسها بقبضتك )توتر(، ثم ابسطها ف األيمن حماو  ها يف اجتاه الكت  ن  اقبض كفك اليمنى بإحكام واث   -3

 )اسرتخاء(.

س أذنك اليمنى حتى تشعر بشد عضالت الكتف األيمن )توتر(، تريد مل   ك األيمن كام لو كنت  ف  ارفع كت   -4

ا بكتفك إ خ  ثم اسرت    ىل وضع مريح )اسرتخاء(.عائد 

 قم بتطبيق نفس الركات يف اليد اليرسى والكتف األيرس. -5

 عضالت الرقبة: -6

واجلزء اضغط برأسك إىل اخللف عىل املساحة التي تستند عليها إىل أن تشعر بتوتر وانقباض خلف الرقبة  -أ

 األعىل من الظهر )توتر(، ثم أرجعها لوضعها املريح )اسرتخاء(.

ك الرأس يف اجتاه الصدر حتى تشعر بتوتر واشتداد يف العضالت األمامية للرقبة )توتر(، ثم حرك  -ب حر 

 الرأس لوضعه الطبيعي واملريح )اسرتخاء(.

 عضالت الوجه: -7

توتر يف املنطقة العلوية للوجه واجلبهة )توتر(، ثم اسرتخ أغل ق عينيك بإحكام وشدة حتى تشعر بال -أ

 وضع الطبيعي )اسرتخاء(.واجعلهام يف ال

يك وأسنانك بإحكام كام لو كنت تعض بشدة عىل يشء، والحظ التوتر واالنقباض يف الفكني  -ب أطب ق فك 

 )توتر(، ثم اسرتخ وارجع للوضع الطبيعي )اسرتخاء(.

تر(، اخل، واضغط بكل منهام عىل األخرى، والحظ التوتر واالنشداد حول الفم )توأطب ق الشفتني إىل الد -ج

 ثم اسرتخ وأرجعهام لوضعهام الطبيعي )اسرتخاء(.

ا عن طريق األنف، ثم احبسه بالصدر ملدة )  -8 ا عميق  ثوان(، ثم أخرجه تدرجيي ا وببطء وقوة  10خذ نفس 

ا، كرر هذه العملية   مرات. 3عن طريق األنف والفم مع 

 عضالت البطن: -9

= 
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لد -2 ن اطريقة التعلم "بالنموذج" من الوسائل الفعالة فيقوم املعالج أو الوا

د  بفعل األمر الذي ي   أن يفعله الطفل كأن يتعرض املعالج ألمر خيافه الطفل ومع  را

 . قل رهبتهتكرار ذلك أمامه ست

                                                           

ع عضالت البطن إىل لوضع )توتر(، ثم اسرتخ وأرج  اقبض عضالت البطن إىل الداخل، وحافظ عىل هذا ا

 الوضع الطبيعي )اسرتخاء(.

 عضالت الظهر: -10

أن تلمس بأصابع اليدين أصابع القدمني والحظ التوتر واالشتداد يف عضالت الظهر  ل  ظهرك وحاو   س  قو  

 بجسمك إىل وضعه الطبيعي )اسرتخاء(. د  )توتر(، ثم اسرتخ وع  

 عضالت الفخذين: -11

دمها بقدر ما تستطيع عن بعضهام البعض حتى تالحظ التوتر والشد العضيل يف منطقة د ساقيك وأبع  فر  ا -أ

 )توتر( ثم اسرتخ وارجع للوضع الطبيعي )اسرتخاء(. الفخذين

يك بقدر ما تستطيع حتى تشعر بتوتر عضيل شديد يف د رجل  ألصق ركبتيك ببعضهام البعض، وأبع   -ب

 ع للوضع الطبيعي )اسرتخاء(.وارج   خ  اسرت   الفخذين )توتر(، ثم

 عضالت الساقني: -12

قدميك إىل األمام يف اجتاه الوجه بحيث تشكل القدم مع الساق زاوية قائمة ثم الحظ التوتر واالنشداد  اثن   -أ

 أسفل الساقني )توتر(، ثم اسرتخ وأرجعهام لوضعهام الطبيعي )اسرتخاء(.

اه رسغ القدم بحيث تشكل القدم مع الساق زاوية منفرجة والحظ التوتر اثن قدميك إىل اخللف يف اجت -ب

 أعىل الساقني )توتر(، ثم اسرتخ وأرجعهام لوضعهام الطبيعي )اسرتخاء(.

ا عن طريق األنف واحبس  خذ نف   -13 ا عميق  جه تدرجيي ا ببطء وقوة عن ثوان(، ثم أخر   10ه بالصدر ملدة )س 

ا، كرر   مرات. 3هذا التمرين طريق األنف والفم مع 

ظ أن كل املناطق الرئيسة يف جسمك مسرتخية تقريب ا، أغمض عينيك وبالرتكيز الذهني ابدأ اآلن الح   -14

يرسي يف جسمك ببطء من أسفل إىل أعىل، وكلام يمر عىل منطقة يف  رحلة من أصابع القدمني وختيل كأن ماء  

 اجلبهة والرأس. جسمك جيعلها أكثر اسرتخاء إىل أن تصل إىل عضالت

ا من املشاهد اجلميلة يف هذه اللحظات حاو   -15 ا من املواقف السارة يف حياتك، أو مشهد  ل أن تتذكر موقف 

 ش مع تفاصيل هذا املوقف أو املشهد بتفاصيله لفرتة من الزمن.التي رأيتها يف حياتك، وع  

 أو مرتني. مرة   بدايةلمالحظة: إذا مل يستجب جسمك هلذا التمرين كرر نفس اخلطوات من ا
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م "كيف تتعامل مع األزمات والطوارئ" دون تعل  إىل  حتتاج األرسة -3

ض التدرجيي للمواقف املخيفة األهم من ذلك هو التعري . رساف يف التوتر والقلقاإل

 . هذا هو مبدأ العالج. للطفل وتدرجيي ا يزول معها اخلوف والقلق

ا  اهلدف من التعرض للمواقف أو األشياء املخيفةإن  )سواء كان ذلك تعرض 

م اجلديد من املهارات التي تعينه عىل الطفل الفرصة لتعل   ا( هو منح  لي  حقيقي ا أو ختيي 

ئدالتأقلم مع تلك املواقف وال   م ذلك يف جو آمن وحتت رقابة وتعل   ،د من القلق الزا

لدين حتى يتمكن املريض من امليض ا الوا  . قدم 

ااملوقف املإىل  يتعرض الطفلو ا باألسهل وصعود  إىل  خيف بطريقة تدرجيية بدء 

األصعب ومع التغلب عىل األسهل يكتسب الطفل بعض املهارات والثقة مما يشجعه 

املستوى األصعب إىل  ويعتمد قرار االنتقال ،م عىل ما هو أصعباقدلتكرار ذلك واإل

 . مقدار النجاح يف املستوى السابق عىل

 دور األرسة يف العالج: 

فدور . أن لألرسة دور يف ظهور األعراض لذا لن يغيب دورهم عند العالجكام 

البد أن يتعلم اآلباء واألمهات كيفية ضبط النفس . األرسة يف العالج حمور أسايس

رساف يف تقدير وقياس األمور بمقاييسها الصحيحة وعدم هتويل األمور وعدم اإل

ا عند البدء يف و. املخاطر لدين هام جد  إىل  تنفيذ اخلطة العالجية فيحتاج األمردور الوا

 . قليل من الزم واملثابرة عند التعامل مع سلوكيات الطفل املرفوضة

بد أن يتعلم  من دعائم العالج السلوكي مشاركة األرسة يف العالج فالإن 

ا وقدوة   لدان كيف يصبحا نموذج  الة ألطفاهلم للتغلب عىل املواقف املخيفة التي فع   الوا

وإذا اقرتن العالج الفردي للطفل مع مشاركة األرسة . ما يتجنبها الطفل خوف ا منها عادة  

 ر  يف العالج فإن نتائج العالج ستكون م  
 . يةض 

 التعامل مع رفض الذهاب إىل املدرسة: 

. تدخل رسيعإىل  املدرسة من الطوارئ التي حتتاجإىل  يعترب رفض الذهاب

لدين واملدرسني ورفاق الطفل  ويبدأ العالج بخطة طويلة تقوم عىل تعاون الطفل والوا
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املدرسة يف ظل خطوات إىل  تشجيع الطفل عىل الذهابإىل  وهتدف. يف املدرسة

تدرجيية يف هنايتها يستطيع الطفل البقاء يف املدرسة حتى هناية اليوم الدرايس وهذا هو 

 . أنه أقىص املطلوب أي. اإلنجاز الكبري الذي يستحق عليه املكافأة

يف البداية يكون اهلدف املراد حتقيقه أن يتحمل الطفل أن يبتعد عن املنزل حتى 

ثم يف اليوم التايل أو . ي ائاملدرسة ولو رفض الدخول يف البداية فهذا يكفي مبدإىل  يصل

وعىل هذا . بعده بيومني يتغري اهلدف ليكون "بقاء الطفل يف املدرسة" ولو لصة واحدة

أيام ثم من اليوم الرابع يلزم أن يبقى يف املدرسة حتى الفسحة ثم بعد  3يسري الال ملدة 

حتى ينجح اهلدف املنشود وهو إمتام اليوم الدرايس  ،عدة أيام يتم زيادة الوقت وهكذا

 . يف املدرسة كامال  

ا يف طريق تنفيذ إىل  حيتاج هذا الربنامج تعاون إدارة املدرسة حتى ال تصبح عائق 

ابني يعاين من مشكلة اسمها "قلق »: وال ختجل أن ختربهم بام تفعل. اخلطة العالجية

لذا نحتاج تعاونكم معنا من . .. االنفصال" ونحن ننفذ برنامج عالجي عبارة عن

 . « ـــ ...خالل السامح لنا ب

اوبقاء الطفل يف املدرسة بعض الوقت أفضل من عدم ذهابه إليها  ومع . متام 

عالج نفيس إىل  حيتاج الطفل. قت هو لفرتة مؤقتة فقطالعلم أن حضوره لبعض الو

 . زيادة ثقته بنفسه وتشجيع روح االستقالل فيه وإبراز أمهيتها لهإىل  تهدف
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 :األصـابع عند األطفال صممشكلة 

وقد يصل األمر ببعض األطفال، من العادات املنترشة بني  "مص اإلصبع"

و"مص اإلصبع" . "بني السبابة وإهبام اليداملنطقة "أو  "مص إصبع القدم"األطفال إىل 

 اويمكن اعتباره من أكثر العادات شيوع  ، مرحلة الطفولة املبكرة يفسلوك عادى 

 ا. وانتشار  

ا عند أطفال و ا شائع  خالف ا ملا يعتقده اآلباء تعترب عادة مص األصابع سلوك 

ا طبيعي ا عند  فالطفل ال . ألعامريف مجيع ا األطفالكثريين بل ويعتربه البعض سلوك 

ا ما نعتربها يف هذا السن عادة مثل ق، يعرف اخلطأ والصواب األظافر والكحة  ضموكثري 

 . ثم بعد ذلك تقل يف معدهلا حتى البلوغ، والنحنحة املستمر

ا ما يصاب اآلباء بالصدمة وحتى الذهول عند رؤية أطفاهلم وهم يامرسون  كثري 

ضعوا يف اعتبارهم أن عادة مص األصابع ال بد أن ي ولكن ال، عادة مص األصابع

لدان يف ر   ،تسبب أذى  جسدي ا   د  واألذى حيدث فقط عندما يبالغ الوا
ال يشء علهام لف 

له وأحيان ا يكون من الصعب عليه اإلقالع عنه بسبب القلق أو يعرف الطفل ملاذا فع  

 . التوتر أو اخلوف أو اإلمهال

 حقائق بسيطة: 

  هو جمرد سلوك طبيعي كأن يكون  ، بلامرض  ليس املص بشكل عام

 . ردة فعل طبيعية عندما جيوع الطفلأو  ب مثالع  وسيلة ل  

 75  يمصون أصابعهم األطفالمن  %90إىل . 

 السادسة دون إىل  يف سن الثالثةب خيتفي سلوك مص األصابع يف الغال

 . ل من أحدخ  تد  

 مصه ولكن يأو  يلعب به بلسانهأو  الطفل يدخل أي أصبع يف فمه

قد يمص الطفل و. يمص إصبعه اإلهبام األطفالاألعم األغلب من 

 . أصابع القدم فقطأو  قدمه كلهاأو  يده كلها
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  العضاضات واألشياء اللينة األخرى التي يضعها الطفل يف فمه قد

س مضاعفات مص األصابع ولكنها أهون يف تكون مشكلة وتؤدي لنف  

 . العالج

  َّبداية املرحلة االبتدائيةإىل  نيتسن   ن  من س   األصابع ى مصي لو تعد 

ا نفسي ا فال ربام تعترب عالمة من عالمات ، بد من فحص الطفل جيد 

 .بد من البحث عن سبب ال، القلق والتوتر واخلوف املستمر

 التنفري ليس هو العالج األمثل لظاهرة مص أو  العالج بالتكريه

  .األصابع إذا وصلت ملرحلة املشكلة

 :هم األسباب التي تؤدى إىل هذه املشكلةن أمو

  وافتقاره للشعور بالنان  العاطفيإمهال الطفل وشعوره بالرمان

عدم أو  عالمة عىل اإلمهالمص اإلصبع قد يكون ف. والعطف من األم

لدين به كغياهبم عنه طويال مثال أو  بهرض  أو  رضا الطفل عن عناية الوا

 . توبيخه

  املشاحنات ف. والقلق التفاعيل البسيطكوسيلة طمأنة عند اخلوف

لدين ي   والوحدة  النفيسر الطفل بالقلق شع  األرسية وانفصال الوا

فيستخدم مص اإلصبع كوسيلة للتنفيس ، وعدم اإلحساس باألمان

 تنسوينليقول هبا )أنا موجود ال  الالشعوريولفت االنتباه والتمرد 

 . وسط مشاكلكم(

 املص يساعد عىل النوم . 

 مما يدفعه للقيام هبا ، ر الطفل بالسعادة واملتعةشع  لعادة ت  هذه ا

 .وتكرارها وتساعده عىل االسرتخاء أيضا

  عدم االهتامم ، فأحيانا جمرد عالمة عىل اجلوعهذه العادة كون تقد

حرمانه من الغذاء أو  بإشباع الطفل من الطعام وقرص فرتة الرضاعة

در عىل الطفل غري قاجيعل فرتات متباعدة  يفوتناوله للوجبات 

 . تصبح عادة لديه، ثم فيلجأ ملص إصبعه، التحمل
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 فالطفل قد . يعترب املص وسيلة تعلم للطفل واستكشاف ملا حوله

 . يضع يف فمه أي يشء وليس فقط إصبعه

 بام لديه من ألعاب ل ع بقد يكون عالمة عىل امللل وعدم الرغبة يف ال . 

 وقف عن ذلك لفرتة طويلة قد يبدأ الطفل بمص إصبعه بعد أن يت

عندما حتصل أو  كحالة نكوص عندما يولد طفل جديد يف األرسة

 . قلقه وخوفهإىل  مشكلة حول الطفل تؤدي

ل ب  ن ق  معظم حاالت مص األصابع يتم شفاؤها وختتفي بخطوات بسيطة م  و

الوالدين وال حيتاج األمر للجوء للطبيب أو أي مساعدة من اآلخرين. وهناك عدد من 

 إلقالع عن تلك العادة منها: عىل االطفل  اإلرشادات التي تساعد

   عة لطفلك ووضع مواعيد لوجبات ثابتة شب  توفري عدد رضعات كافية م

 . بينهام ةأساسية للطفل ووجبات خفيف

 عويدهتأو  ،إعطاء الطفل الب والنان وعدم االنشغال عنه بالعمل 

 . االهتامم والعنايةسن حيتاج فيه  يفالضانة إىل  عىل الذهاب

  توجيه الطفل هلذه العادة السيئة يفعدم استخدام العنف والتوبيخ ،

 . من العناد والتمرد ءم بيشدع  وي   السلوك   ت  ألن بذلك سوف يثب  

  األم تشاركالتي حماولة رصف انتباه الطفل باللعب واألنشطة املستمرة 

 . مفيد ءوينشغل عنه بيش اليسقط السلوك تدرجيي   هافيها طفل

   أن طفلك توقف عن  نيأسلوب التشجيع واملديح عندما تالحظ يعاتب

 .  من كيل التقريع والتوبيخ عندما يمص إصبعهاملص بدال  

  إعطاؤه هدية عن كل فرتة ف. ة السية امللموسةأحيبون املكاف األطفال

ويمكن تنظيم العالقة بينك وبينه . ال يمص فيها أصبعه ستشجعه كثريا 
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مع الرص عىل أن . (1) اء اجلائزة عن طريق جدول النجوموبني إعط

ن يضع النجوم بنفسه وهو من خيتار شكل النجوم يكون هو م  

 .ضع اجلدول يف مكان بارز يف غرفتهو ةاولمع حم. وألواهنا

                                                           

 طريقة النجوم:  (1)

  .عمل قوائم بكل ما حيب الطفل 

  = نجمة، الذهاب إىل حديقة  20تثمني ما حيب الطفل بالنجوم. مثال  رحلة إىل املنتزه

ء لعبة جديدة غالية =  12اليوان =  ء لعبة جديدة رخيصة =  30نجمة، رشا نجمة، رشا

أو  4أو  5أو  6نجوم، قطعة حلوى =  3يبيس = نجوم، كيس ش 5أو  10أو  15أو  20

 .نجوم 6نجوم عىل حسب قيمتها وثمنها، الذهاب للجدة أو العم أو اخلال =  3

 بالنسبة له وليس بالنسبة لنا أو عىل  ءجيب تثمني ما حيبه الطفل عىل حسب أمهية اليش

 حسب قيمته أو ثمنه. 

 الوض أو باب الغرفة أو جانب  عمل قوائم عبارة عن أوراق معلقة عىل الثالجة أو

 الرسير مكتوب عىل كل منها ما حيب وعدد النجوم املطلوب حتصيلها. 

   من األشياء التي تم تثمينها والتي حيبها إال باملقابل وهو  اى الطفل أي  ال جيب أن ي عط

 الصول عىل عدد النجوم املطلوبة. 

 لطفل نجمة يف القائمة التي سار أو حسن أو مقبول أو مطلوب يوضع لء عند عمل يش

 يريد الصول عليها. 

  عند قيام الطفل بعمل غري سار وغري مقبول يتم حذف نجمة أو نجمتني عىل حسب

 املخالفة التي ارتكبها. 

   ا والتسامح يف وض فها أو إعطاء يشء من األشياء ع النجوم أو حذ  ال جيب التنازل مطلق 

 .التي تم تثمينها

  امن املؤكد أن الطفل ولكن ، يف األيام واألسابيع األوىل سوف يتجاهل هذا النظام متام 

ا سوف يقنعه أن املوضوع ج ر وعدم حصول الطفل عىل ما يريد مطلق  ا  د  ااإلرصا جد 

يلعب بلعبه أو حيصل  نل وأخيرج  نلأنه طفل الختيل  فلو ،وتهم الوالدين تنفيذ التعليامت

أن البد إن آجال  أو عاجال  فيأكل حلوى  نه أو لعىل لعبة جديدة أو يزور جدته أو أعامم

 خيضع للنظام للحصول عىل ما يريد.
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  إصبعه جلذب انتباه والديه إذا علم أهنام تهتامن مص قد يستخدم الطفل

م أسلوب التجاهل ستخد  وهنا ي   عندما يامرس هذا السلوك ا به كثري  

 . لطفلعاجلة امل

   لدان رأي أرسة أخرى كانت لدتها نفس من األفضل أن يطلب الوا

املشكلة وتبادل اخلربة معها ولكن يف غياب الطفل وليس يف وجوده 

 . أيناء النقاش

   َّالطلب أو  ع اإلصبع بنفسك من فم الطفل وقم فقط بتنبيههنز   ب  جتن

 . د إصبعهمنه بلطف أن يبع

   َّن إو ،أن توقظ الطفل من نومه لكي يتوقف عن مص إصبعه ب  جتن

 . ن أزلته أنت بنفسك فدعه حتى يستيقظإكان نومه سينزعج 

   يتم تنبيه الطفل بشكل متكرر إذا لوحظ أنه بدأ بمص إصبعه وبطريقة

 . عطوفة وربام يكتفي بالنظر إليه واالبتسام له

  وتزيد من م املشكلة تفاق  هذه الطريقة ف ؛جتنب كل الوسائل العقابية

ا آخر ق اخلوف والفزع يف نفس الطفل يضيف سبب  ل  خ  إن . مضاعفاهتا

 . ملص األصابع غري األسباب الطبيعية

   َّمع الطفل وبأسلوب مبسط )وغري خميف( بأن مص األصبع قد  م  تكل

 بل ،هه هوكر  ت   كأن يفهم الطفل منك أنقدر اإلمكان  ب  جتن  و. يؤذيه

 . هو أن سلوكه غري مرغوب فيه فقط اتما جيب أن يصله من معلوم

    فدع له جماال   ،ا نوعا ما )سبع سنوات مثال(عندما يكون الطفل كبري 

أو  أكرب الختيار طريقة الل وال جتعل خطتك العالجية هي املثىل

 . تفرضها عليه

  ك فأرش ،ال جتيد طريقة توصيل املعلومةأو  لو الحظت أنك ستنفعل

ن لديه من اخلربة إمعك من جييد ذلك وبالذات طبيب األسنان حيث 

 . امت ما يعني عىل ذلكووسائل اإليضاح واملجسَّ 
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    ا بصفة اإلحراج ال تناقش املشكلة أمام األغراب وال أمام أخوته أيض

بينه وبني اآلخرين الذين ال يمصون ، وال تقارن كوسيلة ضغطأو  له

 . كفيال بزيادة املشكلة بدال من حلهاذلك قد يكون إن . أصابعهم

  قبة شديدة الساسية وقو . ة املالحظةيالطفل يعترب أداة رصد ومرا

ولذلك ال . يعاقبك بواسطة املصأو  ولذلك ال جتعله يلفت انتباهك

تغضب منه وال تدعه يالحظ أنك تنفعل وهتتم به أكثر لو مص 

عىل أو  للتعامل معهالتجاهل أحيانا قد يكون الوسيلة األمثل . إصبعه

األقل االبتسام يف وجهه دون تعليق عندما تالحظ أنه يمص أصبعه 

 . اساهي  أو  اعمد  

  وهو  :التعويض اليس يسمىمن املمكن أن : و اإلحالل واالستبدال

التي حيبها  املصاصةأو  أن نستبدل اإلصبع بيشء آخر مثل الالوة

ا عن يف إشغال الطفل األكرب سن   (2)كة ل  أحيانا قد تفيد الع  . (1) األطفال

عديمة السكريات أو  قليلةيمكن اختيار أنواع من الالوة و. املص

ا يكون أسهل د عىل مص هذه األشياء غالب  التعوي و. لتجنب زيادة الوزن

 . من ناحية العالج من مص األصابع

  األطفال قد يساعدك طبيب و ،تغطية اليد ليال بواسطة قفازات خاصة

يمكن . تقوم أنت بنفسك هبا أيضاأو  ب األسنان عىل اختيارهاطبيأو 

ال بد من الرشح . ا أيضاالرشيط الالصق هنار  أو  أن توضع القفازات

 . للطفل أن هذا ليس عقابا وإنام كوسيلة تذكري له فقط

  الذعة عىل أو  ةرَّ وضع مادة م  ك) التنفرييةأو  ال تبدأ بالوسائل التكرتهية

كخطوة  (ارتداء الطفل للقفازأو  بط اإلصبع بشاشرأو  إصبع الطفل

                                                           

اصة:  قطعة  1)  .ودٍ ع   حلوى يف طرف   ( املص 

ض  ال (2) جر، كالل بان مت  غ الش  م  ل ك: نوع من ص 
 .غ فال تذوبع 
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ة والتعامل أها كخطوة متأخرة وممزوجة مع العالج باملكافأوىل بل دع  

 . بلطف

 ا بعد فشل التشجيع والتعامل االجيايب يأيت متأخر   العالج بالتنفري

ويعتمد عىل ربط يشء مزعج . وليس من البداية كام يتوهم البعض

غري مستساغة للطفل عىل أو  الذعةأو  ةوضع مادة مرأو للطفل 

 . أصابعه

   ا ا خمصص  معينا يكون مر   أن تلجأ للطبيب لكي يصف لك دواء   ل  حاو

هلذا الغرض بدال من وضع مادة مأخوذة من حمل العطارة والتي قد ال 

 . يتحملها الطفل

  فيفضل اللجوء للطبيب لتصميم أداة  ،عندما تفشل كل هذه الطرق

بإضافة مقرتحات أخرى أو  ة للطفل للحد من املشكلةيدويأو  فموية

حيث أنه توجد  األطفالمثل استشارة الطبيب النفيس املختص يف 

حتتاج لتشخيص  األطفال ىحاالت نادرة من القلق النفيس لد

 .املختصني واملساعدة يف حلها

 !مشكلة؟ مص األصابع متى نسمي

  ظاهرة مص األصابع تبدأ  ،الظهوريف عندما تبدأ األسنان الدائمة

فهي تشوه . ل مشكلة للطفل واألمثتأخذ منحى آخر وهو أهنا مت

األسنان ال تترضر وحدها . ااألسنان وهذا قد يغري شكل الطفل أيض  

 . ابل حتى سقف اللق قد يتغري شكله ودرجة تقعره أيض  

  شدة املص ومدته خالل اليوم والليل مها عامالن مهامن يف ظهور

 . اعفاتاملشاكل واملض

  أي أن املضاعفات  ،لدتهم حتى األسنان اللبنية ىتتأذ األطفالبعض

يف مثل هذه الالة يتطلب األمر اللجوء للطبيب . اا جد  تظهر مبكر  

 . مبكرا 
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  هات التي حتصل ألسنان الطفل قد تشفى ويتم تصحيحها أغلب التشوي

 . بعد أن يتوقف عن املص دون تدخل طبي

 ابع مشكلة أيضا عندما يقرتن بعادة أخرى يمكن أن نعترب مص األص

 . نتفهأو  غري مستحبة مثل شد الشعر

 أو  ظهور مشكلة يف النطق أيضا كمضاعفات لتشوهات غري ملحوظة

ه هلا هي عالمة قوية عىل املشكلة ورضورة اللجوء للطبيب غري منتب  

 . للمساعدة يف حلها

 متى تطلب املساعدة؟

مشاكل نفسية أخرى لدى إىل  وك إشارةيف أحوال نادرة يكون ذلك السل

 : استرش الطبيب النفيس لو. الطفل

   ذلك السلوك مع تفاعالته االجتامعية.  ض  تعار 

   له يكف عن مص أصابعه. كل وسائلك جلع   ت  لو فشل 

  .لو كان مقرتن ا مع سلوكيات أخرى مثرية للقلق عند األطفال 

  .ا بال توقف  لو كان مستمر 
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 :رقضم األظافمشكلة 

تبدأ مع األطفال من سن وعادة قضم األظافر من العادات السيئة عند األطفال 

تزعج اآلباء وتقلقهم عىل صحة  الروضة وهي شائعة بني طالب املدارس. وهي عادةٌ 

ثيم إىل أمعاء األطفال وقد يعتادها األطفال  فعادة   ،األطفال قضم األظافر تنقل اجلرا

  .وتبقى معهم حتى سن البلوغ

  :جع أسباب عادة قضم األظافر عند األطفال إىلوتر

  األطفال من تقليد تقليد الكبار الذين يقومون بعادة قضم األظافر أو

 نفس أعامرهم. 

   ل الطفل جتاه موقف معني من املعلمة أو األم. فع   رد 

  .حماولة الطفل التخلص من زوائد األظافر 

 تفريغ ملشاعره. لفر يقوم الطفل بقضم األظاف ،القلق والتوتر العصبي 

   ه الطفل بالنقد لفعله سلوك معني كنوع من اخلجل أو عندما يواج

 اهلروب. 

   من شخص معني.  ةري  شعور الطفل بالغ 

  مرور األرسة بظروف عائلية أو مادية صعبة تؤثر عىل األطفال

 ى. ن  كاالنفصال أو الفقر بعد الغ  

من األطفال الصغار  % 50ها قضم األظافر حالة عصبية يعاين من عادة   دع  ت  و

من املراهقني، وهذه العادة النفسية جتعل األظافر تبدو قبيحة وقد تؤدي إىل  %20و

 :منها يص الطفلالنصائح لتخل ، ومناإلصابة بالتهابات عدة

  جيب أن تكون أظافر الطفل دائام  مقصوصة ونظيفة، وأن يقوم بغسل

 .خارج املنزل بل ع  يديه باستمرار، خاصة بعد انتهائه من ال

   يل إضفاء النان والعاطفة عىل أجواء وحاو  ، دي طفلك بالنانزو

وتاليف اللجوء إىل الرضب بتات ا ألن  ذلك قد ، البيت ألن  ذلك يرحيه

 .يزيد التعب النفيس لدى طفلك الصغري
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 عي طفلك عىل النشاطات لو شعر بالتسلية فهذا ، هبذه العادة شج 

 .هذه العادة السيئة التخيل عن عىل سيساعده

  ث مع الطفل؛ ملعرفة أسباب قلقه أو خماوفه، ومساعدته عىل التحدي

عىل األم أن تتكلم مع الطفل بكل ود و .التخفيف من هذه الضغوط

وحب وتعرف األسباب النفسية التي تدفعه للقيام بعادة قضم 

 .األظافر

 بعض  هاامرسي نامشاركته يف الديث عن بعض العادات السيئة التي ك

تنتيف الرموش  ، كالتدخني، قضم األظافر، مص اإلصبع،الناس

والالة  هما التوقف عنها، كيف كان شعورووغريها، وكيف حاول

عن التوقف. وإن  هما وما الدوافع التي حثتوهبا، كيف عان   واالتي مر

كان أحد اآلباء يامرس اآلن عادة سيئة كالتدخني فمن املمكن التوصل 

اتفاق بتبادل الدعم واملساندة؛ للكف عن ممارسة هذه  مع الطفل إىل

ا  .العادة السيئة مع 

   ل هذه الالة حمور الديث والرتكيز عليها دائام  عدم جع. 

  الطفل بعض وتويل   ،الطفل بمشاركته هلا يف أعامل املنزلاألم تلهي 

 اليدين لتنسيه عادة قضم األظافر. كلتا األعامل التي يستخدم فيها 

 مع الطفل هبدوء وحتدثي معه حديثا كأنه كبري ناضج أمامك  اجليس

ليشعر باملسئولية والنان فإذا كان السبب هو شعور الطفل بالغربة 

افتحي له جماله أن يأيت بأصدقائه للمنزل أو يتنزه معهم يف مكان 

 قريب. 

  توضيح أمهية التوقف عن هذه العادة للطفل، وكيف أنه سيتمتع

رشحي للطفل مساوئ اأمجل وأسنان أقوى،  بصحة أفضل وأظافر

عادة قضم األظافر وما تلحقه من أذى باجلهاز اهلضمي وامليكروبات 

ومن املمكن أن التي تصل إىل الفم واملعدة من جراء قضم األظافر. 
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يؤكد عىل هذه النقطة كل من طبيب األرسة وطبيب األسنان عند 

 .الزيارة

 ما عليك سوى ،  قضم أظافرهإذا استمر يف: واجهي طفلك بالقيقة

فأحيان ا يمكن ، قفيه أمام املرآة وهو يقضم أظافرهمواجهته بالقيقة. أو  

ا وجيعله يبتعد بإرادته عن هذه  هلذا املشهد أن يؤثر عىل الطفل كثري 

 .العادة املزعجة واملرضة بصحته

  استخدام التشجيع اإلجيايب، واإليامن بقدرة الطفل وطاقاته، وأنه

عندما ف .ع أن ينجح، وتقديم الدعم عندما حيتاج والثناء عليهيستطي

مدحه  هاعليف، ال يقضم أظافره حتى لو لفرتة قصرية ى األم الطفلتر

ا عن  عرب  تووصفه بأن ه أمجل بكثري عندما يكون يف هذه الوضعية، و أيض 

صبعه يف فمه، هذه اليلة أبالفرح الكبري عندما ال يكون  هاشعور

ع   .ك عادتهر  عىل ت   طفلالتشج 

  ومن الطرق العالجية الفعالة: االحتفاظ يف السجل: معظم األطفال

الذين جتاوزوا الثامنة من العمر وبعض األطفال األصغر سن ا قادرون 

ات التي يقضمون فيها أظافرهم، ووضع  عىل مالحظة وتسجيل املر 

ة يقوم فيها بقض عالمة عىل بطاقة ملحوظات أو يف م سجل يف كل مر 

د التسجيل مدى تكرار ، أظافره أو بوضع أصبعه يف فمه وإن  جمر 

ي إىل زيادة الوعي لدى  ي إىل إنقاصه ألن ه يؤد  لوك غالب ا ما يؤد  الس 

 الط فل. 

   ا جد أو غري ناضج بحيث ال يستطيع االحتفاظ  اوإذا كان الطفل صغري 

ظة دورية وبا عنه يف ذلك ويقوما بمالحن  فإن عىل األبوين أن ي  ، بسجل

 للطفل. 

 ات التي يقوم فيها الطفل : املكافآت بمجرد أن يبني  السجل عدد املر 

ن، بقضم أظافره خالل اليوم دا هدف ا للتحس  ، يمكن لألبوين أن حيد 
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ات القضم إفمثال   ات يومي ا عىل األبوين  عنذا نقص عدد مر  مخس مر 

 . الطفلدي ة أو معنوية حسب احتياج أن يعطيا الطفل مكافأة ما

 إذا كان التوتر من  الواجبات املدرسية حاويل مساعدة الطفل يف أداء

 كثرة الواجبات. 

 ال توبخي الطفل ف .عدم التأنيب والتوبيخ، بل الصرب والتشجيع الدائم

عىل عادة قضم األظافر أمام اآلخرين حتى ال يشعر بالنقص أو 

الطفل يشعر ل ع  التأنيب والتوبيخ أو ج  إن السخرية من اآلخرين. 

ي إىل زيادة هذه العادة  باخلجل ملامرسة عادة قضم األظافر سوف يؤد 

يجب عىل اآلباء أن يناقشوا مع الطفل مساوئ هذه ف، من إيقافها بدال  

نمو البكترييا املسب بة و، جتامعيالعادة مثل األصابع القبيحة والن فور اال

 لبعض األمراض. 

 م الطفل اجللد الرقيق حول قد متتد عادة قضم األظافر حتى يقض

األظافر. ويف هذه الالة ال يفيد اللوم أو املعاقبة أو منعه باألساليب 

املتبعة ملنع عادة قضم األظافر من وضع طالء األظافر أو الفلفل الار 

أو أي وسائل أخرى وقد تأيت بمفعول عكيس عىل الطفل ويزيد من 

لدين.   حدة عناده ويقوم هبا يف غياب الوا

 بس القفازات القطنية، أو استعامل مرهم خاص يباع يف الصيدليات ل

عند مشاهدة  ، مثال  توقع فيه أن يقضم الطفل أظافرهالذي ي   يف الوقت

 .التلفزيون، واجللوس يف السيارة أو الدراسة
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 :األنف باألصبع ْكشنمشكلة 

وتشمل كل عادات  (1) عملية استخراج خماط األنف باإلصبع هو  األنف ش  ك  ن

هي واحدة من أكثر  إدخال اإلصبع يف األنف وعادةالتقاط وتناول املخاط من األنف، 

صبع عادة تنظيف األنف باألو .األطفال العادات السلوكية غري املرغوبة التي يقوم هبا

ا، أنه يكاد يكون عاملي  إىل ت تشري بعض الدراسا حيث منترشة عىل نطاق واسع للغاية

 صبعهم يف املتوسط حوايل أربع مرات يف اليوم. أأنوفهم ب كشونمعظم الناس ينف

حسب بل عند اجلميع فمنترشة عىل نطاق واسع ليس عند الصغار  ذه العادةهو

ال شك أن رؤية الطفل وهو ينكش أنفه بإصبعه تعترب و. هم العمريةيف خمتلف مراحل

ا ا مقزز   وأ، خاصة إذا قام الشخص بفعلها يف وجود اآلخرين بدون وعي منه، منظر 

طباء أن معظم العادات بعض األويعتقد إىل إدخال اإلصبع يف الفم. بعدها عندما يعمد 

 السيئة التي تالزم الكبار هي من خملفات الطفولة.

طفل فيها حتى الاألنف عادة ال يرجح استمرار  نك شعكس قضم األظافر، و

يتخىل معظم األطفال عن هذه العادة من تلقاء أنفسهم، إما ألهنم  ، حيثرشدسن ال

يفقدون االهتامم هبا أو ألن األطفال اآلخرين يغيظوهنم بام يكفي جلعلهم يرغبون يف 

 التوقف عنها.

 :األنف باألصبع كشأسباب حدوث ن

 ربام يشعر و ،أو يضع إصبعه فيه ألنه يشعر بوجوده أنفه الطفل كشين

مثل غريها من العادات األخرى، قد هذه العادة بالفضول أو بامللل. و

 أو تساعد عىل متضية الوقت. التوتر من ختفف

                                                           

ء   ش  نك   (1) ا ف يه   أخرج   :اليشَّ   .م 
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 ف من الفئة التي يعتربوهنا "عادة عصبية" وتصنَّ  الناس بعض

م الشعر. غري أن عادة ر  أو ب   ف  افر، ول  مص  اإلهبام، وقضم األظ تضم

شن  األنف ليست بالرضورة عالمة عىل أن اإلنسان شديد القلق. ك 

   شن عادة رون من ممارسةكث  ما يكون معظم الذين ي   عادة األنف  ك 

والتقرش ي شعرهم  للمخاط ن السيالن الكثيفمصابني بالساسية أل

ك أنوفهم من دون بأن "هناك شيئ ا ما" مما يصعب عليهم تر  

 .ملسها حماولة  

  :املخاطر الطبية

شن قد ينتج عن النزف من األنف( عاف )األنف بعض العواقب مثل الري  ك 

باإلفرازات  مليئة بيئة األنف، فوانثقاب الاجز األنفي، والتقاط االلتهابات امليكروبية

املجففة والتي حياول اإلنسان إزالتها، وهي حتتوي عىل العديد من الكائنات الية 

 ح "فلرت" حيتجز ماليني من البكترييا وجيعلها ضعيفة  األنف عبارة عن مرش  والدقيقة. 

فورا  لغس  ت   املخاط من املهم أن األيدي أو األشياء األخرى املستخدمة إلزالةولغاية. ل

 اجلسم كانية إدخال الكائنات الية الدقيقة إىل أجزاء أخرى منمإألن هناك خماطر من 

 أو نقلها إىل أشخاص آخرين.

 :لألطفالبالنسبة  األنف ك شعالج ن

لدين باإلحراج أو االشمئزاز من هذه : مر والعقابذعدم الت -1 مهام شعر الوا

. وستبدو أنفه كشالعادة، لن يفيد التذمر أو معاقبة الطفل ألنه قد ال يدرك أنه ين

األساليب مثل وضع اللصقات عىل أصابع طفلك وكأهنا عقاب غري منصف عىل أمر ال 

 جيده طفلك مؤذي ا. 

قد يؤدي الضغط عليه  ،باإلضافة إىل ذلك، وكام هو الال غالب ا مع األطفال

للتوقف إىل إثارة رغبته يف املقاومة. وكلام أدرك أن هذا السلوك يثريك، كلام ازداد 

 ا بفعله.استمتاع  
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ال بد من الرتكيز عىل فكرة إبقاء يدي الطفل ف :صابع الطفلأ تشغيل -2

عبة أو كرة مطاطية أو هيه عن ممارسة عادته، مثل استعامل ل  ل   بأمور مفيدة ت  ني  مشغولت  

 ما شابه ذلك.  وأكتاب 

ط بنفسه. -3 ا تعليمه كيفية التمخ   قد يساعد أيض 

يعاين من  طفلك إذا كان :ها األطفالالساسية التي يعاين منعالج  -4

طبيب األطفال لكي حتصيل عىل حلول طبية مالئمة.  ين نوع ما، استشريحساسية م  

 .هاحتى تتجنبي تفاقمطفلك حساسية واحريص أن يبقى منزلك خالي ا من مسببات 

األنفية، فقد  طفلك إذا كان جهاز التدفئة جيفف قنوات :وائل الطبيةالس -5

ؤمها من  املحلول يساعد استخدام أداة الرتطيب أو بخاخ امللحي )يمكنك رشا

 الصيدلية(.

إن  عىل رشب الطفل الكثري من السوائل. احريص :رشب الطفل للسوائل -6

التواجد يف بيئة جافة أو التعرض املستمر ألنظمة التكييف أو التدفئة من شأنه جتفيف 

خالل ولتجنب هذا الوضع، شجعي طفلك عىل رشب الكثري من السوائل  أنف الطفل.

 اليوم واستعميل جهاز ترطيب اجلو خالل الليل.

علمي طفلك استعامل املناديل الورقية. احتفظي  :ستعامل املناديل الورقيةا -7

ببعض املناديل الورقية النظيفة يف جيب طفلك أينام ذهب حتى تعل ميه استعامهلا لتنظيف 

 أصابعه. أنفه بشكل صحيح، حتى ال حيتاج يف هناية األمر إىل استعامل

بة مجيع الطرق والوسائل ملنع بتجر   إذا قمت   :ل عاده نخر الطفل ألنفهجتاه   -8

إال جتاهله؛ فسوف يتخلص من هذه العادة  ام عليك  فطفلك من إدخال إصبعه يف أنفه، 

يف هناية املطاف، ولكن تأكدي من غسل أيدي طفلك بشكل متكرر لتجنب حصول 

 .أظافره بشكل منتظم التهابات يف أنفه، وقومي بتقليم
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 ة طحن األسنان: مشكل

تصل حالة طحن ومن األطفال أسناهنم.  %33إىل  %15قد يطحن ما يقارب 

ا عندما تربز ع وأيض  ضَّ األسنان لدى األطفال ذروهتا عندما تظهر أسناهنم وهم ر  

 .معظم األطفال يقومون بعادة طحن األسنان أيناء النومو أسناهنم الدائمة.

األسنان الدائمة يمكن إعادة النظر فيها، لكن بعد نمو األسنان الدائمة قبل نمو 

عند  ك  ا، ولكن إذا ما استمرت يمكن أن تسبب مشاكل للف  يمكن أن ختتفي تدرجيي  

ويف مثل هذه الالة جيب استشارة طبيب األسنان، الذي يمكن أن يعطينا  ،األطفال

لييل، يضعه الطفل لامية أسنانه أيناء يسمى الارس ال االل بأن يعطي الطفل جهاز  

 النوم.

 حاالت طحن األسنان حتدث غالبيتها بسبب:  ملاذا يطحن األطفال أسناهنم؟

الضغوط ، والضغوط األرسية، وعوامل نفسية مثل: القلق املستمر -1

إال أن املصاب بتلك الالة يطحن أسنانه خالل أوقات نومه أو ال شعوريا  ،النفسية

بد من معرفة ما يعانى  ا فالصيبه حاالت نفسية مثل الكبري متام  تطفلك إن  .مخالل اليو

ويشعر به الطفل وما أسباب ذلك ومعاجلتها إما عن طريقك أو من خالل الطبيب إذا 

 ر.تعذر عليك معاجلة األمو

 بعض األسباب الصحية التي تشمل:  -2

   م األسنانني أو فقدان أسنان معينة أو حتى تزاحك  عدم تناسق الف، 

 .ا مبارشة تسبب طحن األسنانقد تكون أسباب  وهذه 

 خلل يف صفوف األسنان. 

 خلل يف اتصال أسنان الفك العلوي مع أسنان الفك السفيل. 

 د الغذائية اهلامة  .نقص يف بعض املوا

 الساسية باختالف أنواعها. 
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 ساعدة طفلك عىل جتنب طحن أسنانه: ملنصائح خاصة 

 وط نفسية قد يتعرض هلا طفلك، خاصة قبل موعد التقليل من أية ضغ

 .نومه

 تدليك ومترين عضالت الفكني ملساعدهتا عىل االسرتخاء. 

 ؛من احتواء وجبات طفلك الغذائية عىل كميات كبرية من املاء يتأكد 

ا من ألن نقص كميات كبرية من املاء من جسم الطفل قد تكون سبب  

 .أسباب طحن أسنانه

 نان أن يوفر الرعاية الشاملة لطفلكمن طبيب األس ياطلب. 

   حاالت طحن األسنان عند األطفال قبل عمر دخوله  تاجال حت عادة

املدرسة إىل أي تدخل طبي. ومع ذلك، حيتاج األطفال األكرب سنا إىل 

تركيب تيجان مؤقتة وغريها من الوسائل أو األجهزة الطبية، مثل: 

 .نع طحن األسنانواقيا بالستيكيا للفم يستخدم يف الليل مل

ر خطرية عندما  أية   ال تنتج عادة   ملاذا يعترب طحن األسنان مشكلة صحية؟ أرضا

ومع ذلك فإن طحن األسنان عند . يطحن الطفل أسنانه خالل مرحلة الرضاعة

ينتج عن و .األطفال قد يتسبب يف آالم الفك، صداع الرأس، أمراض مفصل الفكني

، خصوصا الاالت املزمنة منه، كسور أو بعض حاالت اإلصابة بطحن األسنان

قد تؤدي عملية طحن األسنان املستمرة مع مرور الوقت و .انحالل أو فقدان لألسنان

 .ا حتى ال يبقى منه إال جزء صغري عىل سطح اللثةإىل تفتيت السن تدرجيي  

التأيري  :من املضاعفات الصحية األخرى التي تنتج عن طحن األسنانو

ر بحاسة السمع، السلبي عىل ال اإلصابة بـآالم مفصل وفك مما يؤدي إىل إلاق أرضا

عليك مراجعة طبيب األسنان ف .الفك، أو حتى تشويه أو تغيري املظهر اخلارجي للوجه

أن أسنان طفلك تبدو يف حالة تفتت أو عندما يعاين طفلك من أمل أو  يعندما تالحظ

 .حساسية يف أسنانه
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 سباب والحلول: عادات األطفال السيئة: األ

هناك عادات سلوكية سيئة ترافق الطفل، قد تكون عابرة ورسعان ما تزول، 

لكنها يف املقابل قد تنمو وترتعرع معه كلام زاد عمره، لتصبح مرتسخة تؤثر يف حياته 

ا للطفل نفسه، ألن  ا لألهل لعدم قدرهتم عىل إقناعه برتكها، وإحراج  وتسبب إحراج 

حمط سخرية من اآلخرين، فضال  عن الشعور بالعجز املستمر، ألنه عادته السيئة جتعله 

 ال يستطيع ضبط أفعاله. 

وهناك عوامل كثرية تدفع الطفل إىل اكتساب عادات سيئة، أبرزها الرمان 

العاطفي واملادي، وعدم تلبية احتياجاته من رعاية واهتامم وغذاء، والغرية، وأسلوب 

رابات النفسية، واألوضاع االقتصادية واالجتامعية الرضب، والتخلف العقيل، واالضط

العادات هذه عىل التخلص من  هاطفل صبورة كي تساعد أن تكونوعل األم املرتدية. 

 السيئة. 

 :التهام أشياء غريبة -1

ه يلتهم أي يشء توهذه   بلغهإحدى العادات السيئة التي يبتىل هبا الطفل، إذ ترا

ا بالرتاب والفحم وا ا باخلرق البالية وشظايا اخلشب ريشالطبيداه، بدء   والصوف، مرور 

د الثقاب وأعقاب السجائر ورمادها، وانتهاء باألصباغ  وورق اجلدران ورؤوس أعوا

 والرشات والديدان والفضالت واملياه امللوثة وماء االستحامم. 

إن الطفل دون السنتني يرفع األشياء ليضعها يف فمه، وهذا أمر عادي ألن فم 

طفل يف هذه املرحلة يعترب صلة الوصل الوحيدة بينه وبني العامل اخلارجي. ويلجأ ال

الطفل إىل هذه الوسيلة ليتعرف إىل األشياء ويستطلع ماهيتها. يف املقابل، إذا استمرت 

هذه العادة معه بعد السنة الثانية من عمره، فعندها تعترب عادة سيئة، وال بد من معرفة 

 الطفل إىل هذا السلوك الشاذ. الدوافع التي قادت 

ا التسمم  وقد يرتتب عىل تناول األشياء الشاذة إصابة الطفل بالتسمم، خصوص 

بامدة الرصاص املوجودة يف األصباغ والدهانات، أو التعرض لاللتهابات بسبب تناول 
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د املتعفنة وامللوثة بامليكروبات الضارة، ويف الالتني تكون نوبات اإلسهال  املوا

 قيؤات وفقر الدم من العناوين البارزة. والت

جتب مراقبة الطفل عن كثب ومنعه من االقرتاب من املواد الضارة ما هو الل؟ 

والقذرة لئال يلتهمها، وتدريبه عىل عدم التقاط األشياء من األرض، وعرض الطفل 

 عىل الطبيب لوضع مقاربة تشخيصية عالجية ونفسية إذا احتاج األمر. 

 :أسنطح الر -2

ا إىل حركة الطفل الدائمة واملستمرة فإنه قد يرضب رأسه صدفة بيشء ما   نظر 

صلب، مثل طرف الطاولة أو املقعد أو األرض أو الائط، وهذا يعد حادث ا عرضي ا. يف 

املقابل إذا كان الطفل ينطح رأسه بأشياء صلبة بشكل روتيني متعمد وملرات كثرية 

ن هذا ي عد بال شك عادة سيئة. وقد ال يسبب خبط ومتكررة وعىل مدار الساعة، فإ

الطفل لرأسه بأشياء صلبة أي عالمة من عالمات التذمر، بل تبدو عليه مظاهر الرضا 

 والراحة. 

الطفلة. وتبدأ عادة نطح  منوينطح الطفل رأسه بمعدل ثالث مرات أكثر 

بح يف عمر السنتني الزمه إىل أن يصالرأس السيئة مع بلوغ الطفل شهره التاسع، وقد ت  

ا أو سنوات، إال أن الغالبية تتخلص منها  تقريب ا، وقد تستمر هذه العادة مع الطفل أشهر 

 قبل سن الثالثة. 

وقد وجد اختصاصيون تربيرات للجوء الطفل إىل خبط رأسه، منها هتدئة 

أو هبدف يف النوم، أو لتخفيف اآلالم الناجتة عن التسنني أو التهاب األذن،  النفس رغبة  

توجيه رسالة إىل األهل ليهتموا به، أو وسيلة يعرب فيها الطفل عن غضبه وإحباطه، أو 

 . (1)املبلل ظافَّ ربام بسبب مشاكل يف النمو، أو بكل بساطة بسبب ال  

                                                           

اظة: لباس أو قطعة قطنية أ (1) اظ: حف  و إسفنجية توضع للطفل لتلقي البول ونحوه ومحاية جسمه حف 

ا اض  ة لتلقي دم اليض أو النفاس، والعامة تسميها حف  اضة.و ومالبسه منه، ومنه ما تتخذه املرأ  حف 
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ا ما يلجأ الطفل إىل النطح لظة   ه خيبط رأسه يف ع  وض   وكثري  ه يف الرسير، فنرا

ا، وقد يتامدى الطفل يف ممرسير املخدة أو الفراش أو جوانب ال ا شديد  ا يسبب لألهل قلق 

 ع  ف  
ٍ
ما إليقافه عن ممارسة عادته، خوف ا عليه  لته أكثر فأكثر عندما يقوم والداه بفعل يشء

ضه لألذى، مثل ارجتاج الدماغ واجلروح ونزف الدم. ويمكن القول أن عادة ن تعري م  

ت النادرة التي أصيب فيها الطفل نطح الرأس ليست مرضة، لكن هناك بعض الاال

 باملاء األبيض يف العني يف مرحلة البلوغ واملراهقة. 

ن القيام بعدد من ال يوجد دواء لعالج عادة نطح الرأس، لكن ال بد م ما الل؟

الطفل العناية واالهتامم الالزمني، وعدم اللجوء إىل  عطاء، مثل إاخلطوات اهلامة

توبيخ ألهنا ليست عقيمة وحسب، بل قد تعزز سريه عىل أساليب التعنيف والعقاب وال

 طريق التشبث بعادته السيئة. 

ا جيب اختاذ كل ما يمكن لامية رأس الطفل، سواء يف الرسير أم خارجه،  أيض 

ا األشياء الصلبة والادة، كاملسامري. وإذا كان الطفل جيد متعة يف نطح رأسه  خصوص 

ات أخرى مفيدة، مثل التصفيق، وغريها من فحبذا لو تم توجيهه ملامرسة هواي

ا، ويف حال استمر الطفل يف نطح رأسه بوترية  د  اهلوايات. أما إذا مل جت    هذه النصائح نفع 

 مستمرة أيناء النهار فعندها ال بد من استشارة الطبيب. 

 صحية: الطعمة غري األتناول  -3 

ا األ  وناملعلبات، بينام يبتعدطعمة الرسيعة والسكريات واألطفال حيبون كثري 

فراط يف بشكل سليم، واإل ممهاجسأعىل نمو  معن الوجبات الصحية التي تساعده

ا ومف الطفل تناول هذا الوجبات الرسيعة جيعل جسم ا للكثري من املواد قتضعيف  د 

 والعنارص الغذائية اهلامة. 

ية، صحية بأخرى صحالطعمة غري ن تساعدي طفلك  عىل اسبتدال األأحاويل 

ل وفمثال  يمكنه رشب عصائر الفاكهة املختلفة بدال  من املرشوبات الغازية، وتنا

 واخلرضوات بدال  من السكريات واملعلبات واللويات.  الفواكه
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 :رافطإلغاء وجبة اإل -4

هم الوجبات أهنا من أن يدركوا أدون  فطارلغاء وجبة اإلإ إىليعمد األطفال 

ن األطفال الذين ال يتناولون أي. ويؤكد خرباء التغذية ساسية لتوازن صحي وغذائاأل

فطار يعانون من قلة الرتكيز واالنضباط عىل عكس األطفال الذي يتناولون وجبة اإل

 وجبتهم الصباحية. 

من حصول غني بالربوتني والكالسيوم لتتأكدي  إفطارقومي بتحضري  ما الل؟

 عذار. أي أقبل الذهاب دون إفطاره ول واجعليه يتنا ،ساسيةطفلك عىل الفيتامينات األ

  :تباع نظام غذائي صارما -5

ىل اتباع نظام غذائي صارم هبدف الفاظ عىل رشاقتهن. إتلجأ بعض الفتيات 

خطر يف هذه املرحلة العمرية ألهنا قد تسبب مضاعفات صحية وتعترب هذه العادة األ

 . خطرية

أير بك. واحريص عىل عدم مام ابنتك، فهي حتام تتأكوين قدوة  ما الل؟

مامها والرتكيز عىل رضورة التوازن يف النظام أة مواضيع تتعلق بالرشاقة والوزن مناقش

 نسان. الغذائي وفوائده عىل صحة اإل

 :عدم غسل اليدين -6

من العادات السيئة عند األطفال إمهال غسل األيدي، والطفل الذي ال يعتاد 

الطعام أو عندما تتسخ يداه، يكون عرضة لإلصابة غسل يديه سواء قبل أو بعد تناول 

 باألمراض املعوية. 

تذكري الطفل برضورة أن يغسل يديه كلام اتسختا، وبعد  عليك ما الل؟

ة يف هذا املوضوع وحازمة كي د  ان تكوين جأودخول الامم. عليك  ل ع باالنتهاء من ال

 مهية غسل يديه. أيدرك طفلك 
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 :سنانهأعدم تنظيف  -7

سنان أا عىل صحة ن تنعكس سلب  أسنان من شأهنا ن عادة عدم تنظيف األإ

 ضها خلطر التسوس. عر  طفلك وت  

ا كي حتافظ سنانه ثالث مرات يومي  أن ينظف طفلك أاحريص عىل  ما الل؟

 سنانه وتقويتها ومحايتها من املأكوالت والسكريات الضارة. أعىل صحة 
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  :عنهاإلجابة كيفية اوة رجحالطفل الم تساؤالت

أعىل  ن هميطرحها الكبار والصغار عىل م  ة، مفتاح من مفاتيح املعرفة األسئل

سيام يف مراحلهم  ال، عند الصغاراألسئلة  وتكثر هذهة. يف شؤون الياة وأكثر خرب

لدين واإلخواألسئلة إىل  ويوجهون هذهة، األوىل من اليا ة أقرب الناس إليهم كالوا

 . واألقارب واملعلمني واملرشفني

 تلك وتكونة اخلامس ن  حتى س  ة الثاني ن  س  ة يف هناييف األسئلة يبدأ الطفل 

ة أو املعرفيف أو رغبته  االطمئنانيف ة عن عدة دوافع كخوف الطفل ورغبته نامجاألسئلة 

غريها من لن يتقن الكالم والفهم وأنه استطاع ألسعادته أو  جلذب انتباه والديه

 .سباباأل

ة الدينياألسئلة  للسؤال عنة كبرية بنسبو سايسأبشكل األطفال  اجتاه نجدو

ة األسئليف وا ؤحتى يبد، فام إن تنطلق ألسنتهم بالكالما. ا حمرج  والتي قد يكون بعضه

من أهليهم ورفاقهم ومن وسائل  واالستفسار عن حياهتم وعن خالقهم وعام يسمعونه

  رسولالوالصيام وعن ة كالصالة وعن العباد، واجلانة عالم عن املالئكاإل

التي ة االستطالع واملعرف عوا حبشب  كل ذلك لي  ، إلخ، وعن املعامالت، واألنبياء 

 فهام  و ة  جعل هذا الدافع للسؤال يف داخل الطفل ليزداد معرف فاهلل ، روا عليهاط  ف  

 . لكل ما حييط به

د وقسم منها ال يكون ة، وغريهم متفاوتاألرسة  وتأيت اإلجابات من أفرا

يؤثر عىل  مماة، ال حيسن اإلجاباإلجابة أو  من يتهرب مناآلباء  ومن، للطفل امناسب  

لدر  قد حي  . والطفل جيدان اإلجابة  عليهام والاألسئلة  يناء طرح الطفل لبعضأن اج الوا

األسئلة  فيقتلون تلكة عطائه معلومات خاطئإأو  سكاتهللرد فيعمد بعضهم إلة املناسب

 . ن تكرارهامالطفل  منعونيف مهدها وي

ام يكذبان عليه ويعطيانه هنأاكتشف  ذا ماإوالديه يف ة وقد يشعر الطفل بعدم الثق

 نموعندما يمنعانه ، عطائه تلك املعلوماتإلصدقاء ويلجأ لألة معلومات خاطئ

 . ثقته بنفسهة اخلجل وزعزعأو  للقلقة يشعر بالذنب فيكون عرضاألسئلة 
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الطفل أسئلة  هنمل ن الأفمن املفرتض  ؛ة بال شكساليب خاطئاأل هذهكل و

ه عىل قدر فهمه يبجأن نوة النافعة املعرفإىل  هقن نشو  أب بل جي، ن السؤالمنعه مال نأن و

 الوة وقصرية ومبسطة حمدداإلجابة  ن تكونأو، التي يسأل عنهااألشياء  عن تلك

 التعمق يفإىل  تفتح للطفل الطريق فيها التدقيق والدخول يف تفاصيل والاألمر  يتطلب

 . خرىأأسئلة 

 ؟ بتساؤالت األطفالاملقصود  ما

طرحها عىل األشخاص يوة استفهامية بصيغطفل ال سارات يعرب عنهاهي استف

 . وحوارة الكبار تتطلب إجابات ومناقش

 ؟ تساؤالتالمن األطفال  ركث  ملاذا ي  

 يف االستطالع واالكتشاف ة  رغب . 

 فمثال : فهم كل ما حييط هبم من ظواهر وأشياءة األطفال إىل حاج

يف املساء لكنه ال يفهم من ا ثم ختتفي الطفل يرى الشمس تضئ هنار  

 ة. ا ليطرح األسئلفيكون هذا دافع  ؟ أين تأيت الشمس

 ة سابقة وذلك لعدم وجود خرب: وخوفهم من األشياءاألطفال  قلق

فمثال خياف الطفل من اليوانات حتى لو مل هتامجه لذلك يسأل ويكثر 

 . من تساؤالته لكي يشعر باألمن

 يف طلب االسؤال تلو األخر ليس حب   يلقيفة: اللغوية األطفال نمو قدر 

 . والتباهي بقدراتهة اللغة بقدر رغبته يف ممارساإلجابة 

 ة.االجتامعية إىل املشاركاألطفال ة حاج 

 ثامر التعامل اجليد مع تساؤالت األطفال:

 فهذا ة فعندما يسأل عن سؤال ويستمع لإلجاب، يتعلم حسن االستامع

 . ينله عىل حسن اإلنصات لآلخر تدريٌب 

  واألبناءاآلباء  بنية الوجدانية للتواصل واملشاركة فرص . 

  احرتامه لذاتهة الطفل بنفسه وبوالديه وتنمية ثقة تنمي . 
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 ؟ ملاذا تهمل بعض اآلباء تساؤالت أطفاهلم

 : الطفلأسئلة  من أهم املربرات التي تدفع املربني لتجاهل

  ب  . وسذاجتهااألطفال  تساؤالتة غرا

  واتسامها بالرجاألطفال  التتساؤة صعوب . 

  التي تتطلب إجابات ة لدود قدراهتم العقلياألطفال  جتاوز تساؤالت

 ة. التجريد والصعوبة عالي

  ة. قها دون انتظار اإلجابتالح  واألطفال  تساؤالتة كثر 

  التفكري يف كيف توصل الطفل هلذا السؤال . 

 ؟ ماذا جيب عىل املربني اجتاه تساؤالت األطفال

 : عىل طرح تساؤالهتم وذلك من خاللاألطفال  تشجيع -1

  من خالل لفت انتباهه لكل ما األطفال  أمامة ع اخلربات املثرييتنو

 . حييطه

  بحيث يتيح له  هعبيف أدوات الطفل ول  ة استخدام خامات البيئ

 .التساؤل والتعلم

 . تشجيع هوايات الطفل لكي تشبع حاجاته يف االستطالع -2 

تساعده عىل ة هتامم بالقصص والكتيبات فهي تزود الطفل بخربات جيداال -3

 . التفكري

يجب اإلصغاء للطفل حني يسأل ، فاستقبال تساؤالت الطفل باهتامم -4

ألهنا تعيد للطفل توازنه النفيس  ؛والذر من إمهال وجتاهل تساؤالت الطفل مهام كانت

 . بالنفسة وتنمي الثق

 ؟ األطفالة عن أسئلة لإلجابة املناسبة ما هي الطريق

والوضوح ة والدقة جيب أن يتصف بالصح، إن الرد عىل تساؤالت األطفال

وهذا ال يعني أن نطيل ة، غري مقنعة أو غامضة أو خاطئة فال نقدم للطفل إجاب، واإلقناع

بل نقدمها بشكل مناسب بني اإلجياز ة، حتى تتحقق الصفات السابقاإلجابة  يف
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جيب أن تكون أقرص ة ابن السادسأسئلة  عىل ةفاإلجاب، م عمر الطفلوتالئة، واإلطال

 .وهكذاة ابن العارشأسئلة  عناإلجابة  من

وبراهني ة ع وتقديم أدلوتوسي ة فاضإإىل  التي حيتاج اجلواب فيهااألسئلة  هذا يف

عنها اإلجابة  فتكوناألسئلة  أما بعضة، الرجة واألسئل، عن الغيبياتاألسئلة  كام يف

ة كم هي عدد ركعات الفرض يف صال: مجيعها كسؤالاألطفال  تقدم ألعامرة حمدود

 . أربع ركعاتة: واحدة جابفاإل؟ الظهر

ونمنحه ، ونشجعه عىل ذلك، للطفل كي يسألة واسع ان نفتح آفاق  أويستحسن 

مر األ وإذا كانا، منها فور  ة ونجيبه عن مجيع أسئلته حتى الرجة، واملحبة من الثق امزيد  

عىل ة جابوقت آخر لإلإىل  فعلينا أن نمهله، سؤال أهل العلمأو  الكتبة يتطلب مراجع

يف ة فاملامطل، وشكة لكيال يبقى يف حري، ونحرص عىل إجابته ولو بعد حني، سؤاله

قد ال ة، من مصادر ثانياإلجابة  وربام يبحث عن، أخرىأسئلة  تثري لدى الطفلة، اإلجاب

ة فيزداد حرية، اخلاطئة املشوشاإلجابة  بل تقدم لهة، الشافية حالصحياإلجابة  تقدم له

 ا. وشك  

 افاملعلم الواعي هو الذي يرتك لألطفال فرص  ة أما يف املدرسة، هذا يف األرس

ويبدي هلم رسوره ، فيجيبهم بشكل مناسب ومقنعة، ليسألوا عام خيطر بباهلم من أسئل

عن ة كافية شافي ة  أجوباألطفال  وعندما يتلقى. بأسئلتهم ويشجعهم عىل ذلك

 يزدادون يف طرح، عنهااإلجابة  يفة وال جيدون لدى معلمهم غضاض، تساؤالهتم

 . قد يرتددون يف طرحها عىل أهليهم وذوتهمة حرجأسئلة  ويسألونهاألسئلة 

. األم تلعب دور الوسيط بني طفلها وبني العامل اخلارجية والوالدة منذ لظو

لنموه ة هيأت لطفلها الظروف الطبيعية القيام هبذه الوساط يفوكلام نجحت األم 

ال ة، خاصة نظرة فإنه ينظر هلذه الوساط، أما الطفل. العضوي والنفيس عىل حد سواء

ا( عىل . تلبث أن تتغري مع بدايات نضجه ففي البدء ينظر الطفل ألمه )الحقا ألبيه أيض 

علينا و ،يشءنه يعلم كل أو ته ورغباتهيستطيع أن يلبي له مجيع حاجا، أهنا إنسان خارق

 . ثقته بنايؤدي إىل اهتزاز ن ذلك سننا ال نعلم ألأن نقول للطفل أالذر  ىن نتوخأ
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ا ما يقع األهل يف مأزق االستجاب فيقدمون ألطفاهلم . لدور اخلارقة وكثري 

ة لبيالسة ا بالغترتك آثار  ، ومثل هذه املعلوماتة. غري أكيدة أو معلومات غري صحيح

هو ة ذلك أن طرح الطفل لألسئل. الطفل وتؤثر عىل نموه ونضجه النفسينية عىل نفسي

التي يبدأ فيها ة وهي املرحل ،من أهم مراحل تطوره النفيسة دليل عىل بلوغه مرحل

من مراحل ة هامة هو مرحلة وإدراك املفارق، التعبري عام يعتربه مفارقاتة اكتساب قدر

 . طورهاالتفكري وتة كل  تكون م  

م العامل من حوله له لفه  ب  ن ق  م  ة جادة هو حماولة وعليه فإن طرح الطفل لألسئل

هلذا الطفل فإننا بذلك نعيق ة ونحن إذا قدمنا اإلجابات املغلوط، وتكوين مواقف منه

يف إظهار ة خاصة لذ مأشهر لدتهة األربعي ذواألطفال  نأفنحن نجد . هذا التطور

 . أشهر بإجراء املقارنات بينه وبني أمهة بدأ طفل العرشفي. عىل التقليد مقدرهت

 . يبدأ طفل السنتني باإلكثار من التساؤالت بشكل كثيف وحمرجو

سنوات عجزه عن فهم الكثري من القائق فيعوض  3-2.5 يدرك طفل الـو

، التي ال معنى هلاة اخرتاع الكلامت اجلديد، أو هذا العجز عن طريق التالعب بالكلامت

أو  ب أحرف الكلامتإىل قل   وهو قد يمتد. سنوات 5ما بعد إىل  يمتد هذا التالعب وقد

طرح املزيد من إىل  تدفع الطفلة اإلقالبية عبوهذه الل  ة. غريها من األلعاب اللغوي

 ة. األسئل

 عن هذهة حيث ختتلف األجوبة، املحرجأسئلة األطفال  من املفيد تصنيفو

اشرتكت وتداخلت بطابع اإلحراج الذي قد تسببه  وإن، باختالف التصنيفاألسئلة 

 ة: الفئات التالياألسئلة إىل  ويمكن تصنيف هذه. لألهل

 ملاذا ؟ هبذه األسامءاألشياء  ملاذا سميت: لغوياألسئلة ذات الطابع ال

كي تقرتب من ة ما الذي يمكن فعله لتطويع اللغ؟ نغري التسميات ال

 ؟ ىأخرة نخرتع لغ ملاذا ال؟ فهم الطفل
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  وهي تتعلق ببحث الطفل عن تفسريات ملبادئ الزمان : عق  و  التم  أسئلة

كيف ؟ من أين أتينا واىل أين نذهبأسئلة:  ويف إطارها تأيت. واملكان

 . إلخ، وماذا عن الكون؟ وماذا يعني املوت؟ يأيت األوالد

  ح لألطفال سم  ي   ملاذا الة وهي تتمحور حول فكر: التمردأسئلة

وهي تأيت عىل شكل حماوالت تقليد الكبار ؟ للكبارة حبمسائل مسمو

 . إحراجات لألهليف مع تسببها ة، أكثر منها عىل شكل أسئل

  الختبار قدرات األطفال  يتوجه هباأسئلة  وهية: االختبارياألسئلة

ا لدى األهل وهي غالب ا ما تتامزج مع . األهل وانتقاد ما يرونه ضعف 

حول األسئلة  الب ا ما تتمحور هذهوغ. مقارنات بأهل رفاق الطفل

 ة. واجلسدية قدرات األهل املالي

  من  ،يتولد قلق الطفل من جهله للعامل املحيط به: القلق الطفويلأسئلة

. اتصاله بالعامل اخلارجيوسيلة  ة،واألم خاص، تعلقه باألهليكون هنا 

 املصدر الرئييس ، وهذا هومهأوهذا ما جيعل الطفل يقلق من أن هتجره 

ا ما يطرح. لقلق األطفال ض مشاعر القلق تعو  األطفال أسئلة  وكثري 

ا لدىأسئلة  ومن أكثر. لدتهمة املتنامي األطفال األسئلة  القلق تردد 

 . ر األخرىمظاهر اهلج  أو  حول غياب أحد الوالدين

 تبدأ يف األشهر األوىل من عمر ة وهي مرحل: استكشاف اجلسدة أسئل

ا حيث يبدأ الع. الرضيع بث بأصابع قدمه وينهمك فيها مرسور 

ة األسئلة ويف مقدم. جسمهإىل  (ل ع بباكتشافه النتامء قدمه )موضوع ال

ة املتعلقاألسئلة  التي يطرحها الطفل عىل سبيل االستكشاف هي

 . بني البنت والولدة بالفروق الترشحيي

ل ب  ن ق  م  السؤال املطروح ة األهل عىل فهم خلفي ساعدأن ي هذا التصنيف يمكن

ة هنم يطرحونه بدافع استكشايف يف حماولإفهم ال يطرحون السؤال لذاته بل . أطفاهلم

ة تينا، فبطبيعأين أمن  :ا هو عندما يسأل الطفلحراج  إاألسئلة  كثرأيعد من . وللفهم

بيضاء ة الال فإن هذا السؤال حيرج األهل الذين ينسون أن طارح السؤال هو صفح
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من ة جنسية تكوين ثقافإىل  وهو بالطبع ال تهدف. وقعهأو  السؤال حراجوغري مدرك إل

 .حيث الطفل جاهل ملبدأ اجلنس أصال  . خالله

ا تغلفه الدبلوماسيأننا والواقع  ب ا موحد  لنجيب به ة ال نستطيع أن نعطي جوا

فزه ورغباته وشخصيته وكيانه. أطفالنا وبالتايل فإن ، فالطفل كائن برشي له حوا

ا ملجموع، هذا السؤال خيتلف من طفل آلخر اجلواب عىل يف ة من العوامل املؤثرة تبع 

 : الطفل وهذه العوامل هية شخصي

  الطفل عىل االستيعابة هذا العامل حيدد مدى قدر: عمر الطفل ،

 . وبالتايل فإنه حيدد أسلوب اجلواب

 استكشاف ة أسئلة فئإىل  البناتأسئلة  ما متيلة عاد: جنس الطفل

 .اجلسد

  حيث يتحدد اجلواب من خالل املعلومات ة: ترتيب الطفل يف العائل

 . التي قد تنتقل للطفل من إخوته

  غريهاة أو إعجاب أم متردية هل هي عالق: باألمة العالقة نوعي . 

  إىل  اخلروج، أخ جديدة كمثل والد: طرح الطفل للسؤالة مناسب

 . مع أطفال آخرين ل ع بالة أو املدرس

إلعطاء اجلواب األمثل ، رق لرشح اخلطوات الواجب اتباعهاتطالوقبل أن 

التي ة بعض الاالت اخلاصة إىل البد من اإلشار، مثال  األطفال  كيف يأيت :لسؤال

ا لكل منها عىل حد  ة. تقتيض ترصف ا خاص 

 هذه الاالت هي: 

ء أن صغار األبناة الثابتة من املالحظات التحليلية: الطفل األصغر يف العائل -1

. األكرب(ة ليهم عن طريق األخوإة ب األجوبهذا السؤال )ربام لترسي ة ال يسألون عاد

 من أجل اختيار، فإن العامل األسايس الذي جيب علينا حتديده، فإذا سأل هذا الطفل

 . طرحهة هو ما هو السبب الذي دفع بالطفل ملثل هذا السؤال ومناسبة املناسباإلجابة 



 669 مشكالت وحلول

للوقوع يف ة عرضة إن مثل هذا الطفل يكون عاد: أمهالطفل الذائب يف  -2 

وأي نقاش ذو منحى جنيس يكون بالغ  ،ألمه قلق ألي إحياء يرى فيه إيذاء  ة حال

اإلقالل إىل  الذي يدعونا يف بعض األحياناألمر ؛ والتأيري يف مثل هذا الطفلة الساسي

ا باألم ، ن آالم ومتاعب الملكأن نتجنب الديث ع. من أي إحياء أذى قد حيسه الحق 

 ج  ومن امل   ،إلخ
دون أن يطرح هو ة ي أن نرشح له األمور كي هنيئه الستيعاب القيقد 

 . السؤال

عىل استيعاب مفهوم ة القدرة إىل إن هذا الطفل يتوصل عاد: الطفل الكبري -3 

كام أن هذا الطفل يكون قد اخترب قدرته ، فيام يتعلق بجسده وأعضائهة وخاص، املكان

أنه قد ة إىل إضاف. وخداع هذا الطفل أمر صعب، عن طريق االختالط برفاقهة االجتامعي

ا للمبدأ التناسيل )ولو بصور وقد يكون سؤاله . ( من رفاقهةغري دقيقة يكون مدرك 

بالغ األير عىل عالقته بأهله وعىل ثقته ة ويرتك اجلواب يف هذه الال. فخ لألهلة بمثاب

 . هبم

ا) املطفل األم ال -4 إذ تتفجر لدى هذا الطفل  :(الذي تنتظر أمه مولود 

فقها من ك  ة وبخاصة بني اإلخوو يف التنافس بينهة الرغب ة، ري  ه وغ  ر  املولود املنتظر بام يرا

أتى أو  من أين سيأيتة التي جتعل هذا الطفل يتساءل بعدائية. إلخ من املشاعر السلبي

عن ة طفلها لإلجاب د  الامل أن تستعد وتع  األم ومن واجبات ؟ هذا املخلوق اجلديد

 . التي تعرف فيها أهنا حاملة هذا السؤال وذلك منذ اللحظ

 :الطفل كي يستوعب اجلوابة اخلطوات الواجب اتباعها لتهيئ

بصفته السؤال  "من أين يأيت األوالد" :عىل موضوع السؤال الطفيلكان الرتكيز 

فهو أكثر . للطفلة بالنسبة ال يتمتع بذات األمهي وإن كان. لتساؤالت األهلة األكثر إثار

ا بغ   والذي سيأيت ملنافسته عىل حصته يف اهتامم  ،ته من اجلنني الذي حتمله األمري  اهتامم 

 . إلخ، وحناهناة العائل
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ة املحرجة الطفلياألسئلة  عىل جمملاإلجابة  فإذا ما أردنا الديث عن خطوات

ة ك للتساؤل عند الطفل ومن ثم حتديد فئالعامل املحر  فإن هذه اخلطوات ترتبط بتحديد 

فهل يطرح الطفل السؤال الستكشاف . من قبلالسؤال يف التصنيف املشار إليه 

. إلخ، بسبب القلق بعد خالف بني والديه؟ أو أم للتموقع يف الزمان واملكان؟ جسمه

 : لجواب عليهلة فنعرض للخطوات التالي؟ األطفال من أين يأيت :سؤالإىل  ونعود

وهذه . عن املوضوع قبل أن يطرح هذا السؤالة إعطاء الطفل فكرة حماول -1 

لد ة البيض وكيفية كأن يطرح األهل مسألة يمكن أن تتم بطرق متعددة املحاول توا

 . الطيور

له ة الفرصة وذلك عن طريق إتاحة اجلنسية املامرسة الطفل لتقبل فكرة هتيئ -2 

ألن اليوانات األكرب . كالعصافري مثال  ة بني اليوانات الصغري ةهذه املامرسة ملشاهد

رشح هذه ة ويمكن يف البداي. ر الطفل منها وختيفهقد تنف  ة عنيفة متارس اجلنس بطريق

بني زوجني ستساعد الطفل عىل االستيعاب التدرجيي للموضوع  ل ع بعىل أهنا ة املامرس

هال كنت أنا يف : كأن يسأل مثال  ، اقل إحراج  أكثر ذكاء وأأسئلة  كام ستساعده عىل طرح

 ة. البيضة هل احتضنتني أمي كام حتتضن الدجاج؟ هل تتداعبون مثل الطيورة؟ أو بيض

يف السن التي ة جيب عىل األهل عدم إظهار خالفاهتم أمام أطفاهلم خاص -3 

اك ألن إدر. بموضوع اجلنسة متعلقأسئلة األطفال  يتوقعون فيها أن يطرح هؤالء

 . عدواني ا كره واحتقار ويرى فيه فعال  ة الطفل هلذه اخلالفات جيعله ينظر للجنس نظر

األسئلة  طرحإىل  إن تأخر الطفل يف طرح مثل هذا السؤال جيب أن ينبه األهل 

عدم ، أو معاناته من اخلوف والقلق، أو لدى الطفلة حول احتامل وجود مشاكل عاطفي

مما تقدم . إلخ، من رفاقهة مشوهة اجلواب بطريقة معرف، أو خرينبالنفس وباآلة الثق

الطفل واستفزازه لطرح السؤال وليس العكس كام يعتقد ة ندرك أن مهمتنا هي مساعد

 . البعض
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من قال لك » :وتفادي عبارات مثلاإلجابة  ا قبلي  ل  جيب التفكري م   -4 

 ن الطفل رسعان ماأعتبار عىل ا، «فيام بعدسنتكلم »: أو«. زلت صغريا  ما»: أو، « ؟هذا

 . سينسى املوضوع

اهتاممهم عند طرح أسئلته وأهنم  أنه حمط  روا الطفل شع  ي  عىل األهل أن  -5

 . مستعدون لألخذ والرد معه فهذا له أطيب األير عىل شخصيته ونفسيته

  ة:إىل ثالث فئات رئيسية األطفال املحرجة وبشكل عام يمكن تقسيم أسئل

:  ؟ هو املوت ما؟ وأين يعيش؟ كيف هو اهلل ة:يدينة أسئل أوال 

حد أدنى من اآلباء  أن يكون لدي من هذا النوع جيب أوال  أسئلة  عنة لإلجاب

ألطفاهلم األمور  التي تفرسة األولية تسمح هلم بنقل املفاهيم الدينية الدينية الثقاف

سيحرقه( إذا ما ) يكرب يسمع عن اهلل الذيعندما الطفل أن ن أخطاء اآلباء فم ،ةالغيبي

ض أن مع أنه من املفرت  ،  من اهللة ره ذلك باخلوف والرهبشع  له النار في  دخ  أخطأ وي  

 . متنان وليس اخلوفيكون أول شعور يربطه بخالقه هو الب واال

ا أن اهلل  ة  لذا كوين حريص  هو من خلقه وأن اهلل حيب عىل إفهام طفلك مبكر 

ا وأنه أعطاه األطفال  ا  وأعطاه اه وأمهأبكثري  م وعندها سيسأل أين ع  الكثري من الن  أيض 

)فوق السامء وفوق العرش( عليك حينها أن ترشحي له أن اهلل موجود يف السامء ؟ اهلل

قبنا يف كل مكان وأننا ال نستطيع اال ختباء منه ولو كنا داخل ولكنه يستطيع أن يرا

 .صندوق

أجيبيه أن اهلل ؟ مثل اإلنسانوربام يسألك الطفل كيف هو اهلل وهل شكله 

يستطيع ذلك  ولكن اهلل  ان خيلق إنسانً أخمتلف عن اإلنسان فاإلنسان ل يستطيع 

ني له دلئل وجوده من خربي الولد أن اهلل موجود، وبي  وأ. ءيش أّي  ل  عْ ويستطيع فم 

 قنا وأعطانا السمع والبرص، وخل  ق  خالل حتديثه عن اآليات الكونية، فهو الذي خل  

ريه بام عنده هو من النعم، الثامر، وذك   السامء والشمس واألرض واجلبال وأنبت  

ني له أنه من الستحيل أن توجد ي  واجليس معه جلسات تأمل يف هذا الكون الفسيح، وب  

 موجود. نإجيادها إل اهلل تعاىل فاهلل إذجٍد، ول يستطيع وهذه الخلوقات بغري مُ 
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رى يف اجلنة، رى يف الدنيا، وإنام ي  فأخربيه أن اهلل ال ي  فإذا أرص عىل رؤية اهلل 

، وحضيه عىل التفكر يف آياته الكونية، ويف  وارصيف ذهنه عن التفكري يف ذات اهلل

 .نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة

 وأما عن زمان وجوده فأخربيه أن اهلل هو األول وليس قبله يشء.

نا اهلل ونحن ال نراه  ؟ كيف يرا

 قدير وهو اهلل 
ٍ
ه فاهلل ، ا بكثريأعىل منعىل كل يشء نا ونحن ال نرا  . يرا

 ؟ هو املوت ما

وال  ،له مع املوتة ول مواجهأوتكون تلك ة يف العائلة وفاة قد يمر الطفل بحال

ه ؤفغالبا ما سيمل ،هي املشاعر التي ستنتابه حني يسمع عن املوت والقرب تعلمني ما

وإياك  ،يف رشح معنى املوت لطفلكة راملباد   لذا كوين أنت   ؛األمور ر هذهن ذك  الرعب م  

سيعلم  فرسعان ما مثال   مسافر ن الشخص املتوىف  أقناعه بإة والكذب عليه وحماول

 . خرينمن اآلة القيق

وأننا كلنا سنموت عندما ، أن املوت مثل النوم ال خييفة بساطبارشحي للطفل 

وأن  ،ا صالنيشخاص  ألو كنا ة ونعيش معهم يف اجلن ،لنان ماتوا قبنكرب ونلحق بكل م  

ة تتناسب والياة واستبداهلا بمالبس جديدة دفن امليت هو مثل خلع املالبس القديم

 ة. يف اجلنة اجلديد

يا لكلة رشح ما يف اجلنيف استفييض   اهلل طيعون الذين ياألطفال  من مزا

له النار دخ  اهلل سي  تقويل له إن ك بأن أن يكون عقابك لطفليطيعون والدتهم، وإياك و

 . اا قاسي  يعترب عقاب  ة فمجرد حرمان الطفل من دخول اجلن. فيها له بشكل مرعبص  وال ت  

ر  ؟ ملاذا خلق اهلل األرشا

فأنت ، الرشأو  اخلري ل  ع  أن خيتاروا ف  ة خلق الناس وأعطاهم الري إن اهلل 

ولكن عليك أن تتحمل ، غري مهذبوتستطيع أن تكون ، تستطيع أن تكون مهذب ا

ر يستطيعون أن يكونوا طيبني ودورنا أن ة، من اهلل وحكمة وهذه نعم، النتائج فاألرشا

فإذا رفضوا وأرصوا عىل الرش فواجبنا أن نمنع رشهم عن الناس ، نساعدهم عىل ذلك
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 . حتى حيبنا اهلل تعاىل ويكافئنا

 ة؟ القيام ميو ؟ ما هوهو يوم الساب ما

، عامل يف هذه الدنياأقدموا من  ب فيه اهلل الناس عىل ماحياس   لساب يومٌ يوم ا

 . له الناردخ  ا وعىص اهلل ي  ومن عمل رش  ة، له اجلندخ  طاع اهلل ي  أو ا ن عمل خري  م  

 ؟ وماذا فيهاة ين توجد اجلنأ

ليها الناس إيذهب ، وكل يش حتبه، مكان مجيل وفيها كل يشء تتمناه فيهاة اجلن

 .صحاهبمأ نيؤذو والطيعون والدتهم، ن الذين يعملون اخلري ويوالصال

 ؟ ين توجد النار وماذا فيهاأ

ه اأب طيعي الرش وال كل من يعمل يعاقب هباأعدها لربنا  النار مكان يسء وقبيح

 . وامرهأيطيع ال و يصوم ويعيص اهلل ال أو  يصيلال أو  صدقائهأيؤذي أو  وأمه،

  ة:جنسية أسئلثاني ا: 

وملاذا االختالف بني أعضاء الذكر ؟ وكيف حيدث المل؟ من أين يأيت الطفل

 من املفهوم أن يشعر األهل بالرج والقلق يف جمتمعاتنا حيث ترتبط األمور؟ واألنثى

فة اجلنسي ة الشعبية ويف الثقاف. ونقص املعلومات وبالتكتم الشديد حوهلاة باجلهل واخلرا

أو  والدتهة أن الطفل قد جاء من ركب: يأيت الطفل مثال   عىل سؤال من أيناإلجابة  تكون

 .ذلك انتفاخ البطن وغريإىل  هواء أدتة أن المل نتج عن نفخة، أو من حتت البطاني

ة اجلنسية للثقافة يف حتديد السن املناسبة خيتلف علامء الرتبية ويف القيق

( وبعضهم ة أو خالهلائياالبتداة قبل املرحل ماا مبكرة )وبعضهم حيدد سن  ة، املبسط

ة البسيطة إعطاء املعلومات املناسبة ولكن اجلميع يتفقون عىل أمهي. يؤخر ذلك

ويفضل أن ة، منطقية حمايدة ختويف وبلهجة أو يف جو عائيل هادئ دون إثارة والصحيح

 . ابنتها وذلك أسهل للجميعإىل  ابنه واألمإىل  يتحدث األب

 وال. عىل قدر السؤالة واستعامل إجابات مفيدالطفل ة م عقليهي ومن املهم تف  

ويمكن أن حيدث ذلك عىل مراحل ويف ة، واحدة يمكن إعطاء كل املعلومات دفع
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 .الوقت املناسب واجلو املناسب

ة نثى وكيفيوالفرق بني الذكر واألة المل والوالدة سيستفرس طفلك عن كيفي

ن اجلنني داخل الرحم من  امعين   اأن هناك جزء  ه أخربية األسئل عىل هذهة لإلجابو ،تكو 

واهلل يعل م األب كيف يعطي هذا ، الروح ويكرب هاألب يعطيه لألم واهلل تعاىل يضع في

 . اجلزء

سفل بطن األم خيرج منها اجلنني حاملا أة أما عن خروج اجلنني فهناك فتح

ا  ومن املهم. بطنهاعىل العيش بمفرده خارج  ايكتمل نموه ويصبح قادر   أن جد 

ا ملسه بد  أنه ال جيب أعطاهم هذا اجلسد ليحافظوا عليه وأ ن اهلل أطفالك أل يتوضح

 . ي أحد كان عدا األمأبل ن ق  م  

ة عندما يقرتبوا من سن البلوغ عليك التحدث معهم ببساطة ويف سن التاسع

 ة. يصابوا بصدم ستحدث ألجسامهم عند البلوغ حتى ال التيوبوضوح عن التغريات 

هنا عىل األم عليها أال تفرح ألة جنسية أسئلة البنت أية  يطرح الطفل خاصوإذا مل

بالتحدث مع ة بل عىل العكس من ذلك عليها املبادر ،األسئلة حراج هذهإختلصت من 

قد ة تفاديا ألي صدم ؛امنها هي شخصي  ة الصحيحة ابنتها حتى حتصل عىل املعلوم

 ا. خوف  ا أو ات قد تسبب هلا ارتباك  معلومة إذا تلقت بالصدفة تتعرض هلا الطفل

العكس وهم أو  ابنها وبنت اجلريانأو  ابنتها وابنهاة ترى األم بالصدف ما ا كثري  ف

الفارق ة ومعرف ااكتشاف أجساد بعضهام بعض  ة عن طريق حماول الدكتور(ة عبل  ) يلعبون

طلبي منه هي هبدوء نحو طفلك وان تفزعي بل توجَّ أال جيب ة يف هذه الال، بينهام

وارشحي له أن جسد كل طفل هو أمر رسي وخاص ة، عبب هذه الل  ع  التوقف عن ل  

 حد برؤيتهأكام جيب الفاظ عليه وعدم السامح ألي ، ان يبقى رسي  ألذا جيب  ؛بكل طفل

 . سهمل   أو 
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يف التعامل مع جسد الطفل اإلفراط يف تنظيفه ودلكه ة ومن األخطاء الشائع

ة بالطبع البد من االعتناء والنظافة. " يف املناطق اجلنسية و" البودر ةورش املواد املطهر

 ة. وبشكل صحي ولكن دون إفراط ومبالغة باألعضاء اجلنسي

 أسئلة علمية: ثالث ا: 

ة بمجال متعلقاألسئلة  هذه؟ الكونة هي هناي ما؟ هو الضوء ما؟ 2=1+1ملاذا 

ل  األسئلة  حعه من طرطفل سيكره العلوم إذا تم من  الالعلوم و ، ب منه فضولهوس 

، من الشللة ليصيبك بحالة ب إغراقك باألسئلك املحار  لبإمكان عقل طفوبالطبع 

 ؛اإلحراج اللذين قد يصيباكو عن اإلحباط اجلهل فضال  ة حافإىل  سئلتهأوقد تؤدي بك 

عتبار أنه ال مكان مع الوضع يف االعن أسئلته قدر اإلاإلجابة  لذلك سيتوجب عليك

ما وهبذه  عن سؤالٍ اإلجابة ب وال بأس أن تعرتيف بعدم معرفتك .ةغبية د ألسئلوجو

 ة. يتعلم الطفل أن اجلهل هو أساس اكتساب املعرفة الطريق

ة مجيلة لألطفال ذات رسوم توضيحية مبسطة علمي اكتب   ياستعريأو  ياشرت

الطفويل الطفل وحاويل أن حتتفظي أنت بفضولك ة ألسئلة جابات عديدإحتتوي عىل 

ا بالغ  أوال تقنعي نفسك أنك  ة للتعلم والدراسة بل كوين متفتح اصبحت شخص 

 . فقك يف العديد من املجاالتأ يعووس  

 بعض أسئلة الطفل التي يسأهلا غالبا وكيف نجيب عنها: 

ه :ن سألكإف .قل له يف اجلو؟ أين يوجد اهلواء ليس له  هنأل :قل له ؟ملاذا ال نرا

واطلب ، دعنا نرى :قل لهف ؟كيف نشعر به :فان سألك .نشعر به لكن يمكن أن، لون

ة وهبده الكيفي؟ واسأل الطفل بامذا يشعرة كهربائية من الطفل أن يضع يده قرب مروح

ة بسيطة جاباتك علميإن تكون أوتذكر ، يمكن أن جتيب عىل تساؤالت يطرحها طفلك

 . لهة ملستوى الطفل حمسوسة مناسب
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 صحاب عاهة؟ أهني أو الناس مشوَّ ملاذا يولد بعض 

صحاء فنشكره أنعمها علينا بأن خلق معظمنا أالتي ة بالنعم لكي يذكرنا اهلل 

بل نتواضع ويعاون بعضنا ، مام قدراته فال نصاب بالغرورأرنا بضعفنا وليذك  ، عىل ذلك

وبعد يوم الساب  ،ملهوحتمي  مليمتحن صربه عبادهبعض  بتيلي واهلل ، ابعض  

 . ن شاء اهلل، إصحاء يف جنات النعيمأ ةبديأة عيش الذين يفعلون اخلري حياسي

ر يف قصور وبعض غنياء وفقراء؟ بل ملاذا يعيش بعض األأملاذا هناك   رشا

 كواخ؟ أخيار يف األ

، يمتحن عباده واهلل ، الدنيا من زرق هو من اهلل ة يف اليا ن كل ماإ

 حيانا حيرمه الرزقأو، خرينليمتحن عطاءه لآلنسان الطيب الرزق فأحيانا يعطي اإل

 ة نسان الطيب يف هذه الياوكلام عاش اإل، حيقد يرسق وال الأله يف ليمتحن صربه وحتمي 

به يوم الساب ا صابر   املؤقتة  خريناآلنسان الذي كثر رزقه ومل يعط ما اإلأ، عظم ثوا

ة ألنه مل يقدر نعم ؛ا عظيام  ساب عذاب  ب يوم الفإنه يعذَّ ، إليهمساء أومل يؤد  الزكاة( أي )

 .  اهلل

بيت واحد نا ووالدك غري سعداء يف أألين يب؟ أملاذا حدث الطالق بينك وبني 

 نت وصديقك تلتقيان مع بعضكام ولكن الأوحده مثلك  وسيعيش كل منا يف منزلٍ 

 . يلَّ إستزور والدك ثم تأيت . وحيبك أبوكحبك وأ ناأولكن  ،تسكنان يف نفس املنزل

وخلق األطفال  خلق النساء لتلد وتريب اهلل يلد الرجل طفال؟  ملاذا ال 

 ة. قوإىل عامل التي حتتاج الرجال ليقوموا باأل

 :دور أسئلة الطفل يف نموه العقيل ونمو شخصيته

 ويبدع ، ويفكر باقتدار، هو عقل يتعلم باستمرار، تسائلاملعقل ال إن

 .بال قيود

   ؟ ق يف فضاء اإلبداعالق قدرات طفلك لتحل  إلط اهل تريد مفتاح

ه أن د  وعو  ة، مع أسئلته باحرتام وجدي ل  تعام  ة، ه عىل طرح األسئلع  ج  ش  

 . يبحث هو عن إجابات
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 ا  مهم   أسئلة   تشجيع الطفل لكي يطرح لنموه العاطفي واالجتامعي جد 

ي لديه شغف البحث عن ينم  و للتعلمة فهو يتيح له الفرص، والعقيل

 .ةملعرفا

  َّف عندما يسأل ال ينمو يعنَّ األسئلة أو  ع عىل طرحالطفل الذي ال يشج

أو  لقبول األفكار دون متحيص لديه التفكري الناقد وقد ينزع مستقبال  

 .هلاة دراس

 ر البناء وي  ينم  األسئلة  تشجيع الطفل عىل طرح ي ثر  ي قدرته عىل الوا

 .ةعىل النمو برسع مفرداته ويساعد قدرات التواصل اللفظي لديه

 طفلك وتتفاعل معها فهذا ينمي عالقتك به وجتعله أسئلة  عندما تتقبل

ذلك ستالحظه عندما  أير  ة. استشارة أو يلجأ إليك عندما حيتاج معلوم

 .ةيبلغ املراهق

 ه هذه ح  من   عىل أن   هلل  ا بل كن شاكر  ، طفلكأسئلة  من سأم  ال ت

التي قد ة لألسئل إجاباتوأنه يلجأ إليك للحصول عىل ة، القدر

 .ا فهذا سيساعده كثري   ؛تشغله

   ة كاملة ال تترسع يف إعطائه املعلوم، عندما يطرح طفلك سؤاال

دخل معه يف نقاش حتاول من خالله أن تساعده لكي ابل ة، مبارش

 .بنفسهإىل اإلجابة  يصل

   هل لديك أي ختمني ، ما رأيك أنت: قل له، عندا يطرح طفلك سؤاال

، واجعله يفكر يف السؤال نفسهاإلجابة  عطه إشارات عنأ، ةلإلجاب

 .هذا سينمي تفكريه

   ة ل باستمرار هو العقل القادر عىل الوصول للول إبداعياملتسائ   العقل

عىل ة زاملحف  ة بداع ينمو يف البيئاإلو ،للمشكالت التي تعرتضه

 .لهة رد  التساؤل واملق  

   للحوار  او منزلك مرحي  اجعل جة، ع طفلك عىل طرح األسئلشج
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ا، حمرج  ا أو ساذج   د الطفل إذا سأل سؤاال  ال تنتق  ة، ح األسئلوطر  

 .له عندما يسأل ت  نص  أ

 ينظر ف، ةيف اجتاهات متعدد اق  بداع عندما يكون التفكري منطل  ينمو اإل

ة القدرو ،ةيبحث عن حلول غري مألوفو، ةمن زوايا خمتلفة للمشكل

 .عىل التساؤل حتقق ذلك
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 :آخر العنقود الظالم والمظلوم

طبيعية ونمو إن االختالف بني شخصيات األطفال وسلوكهم مسألة بدتهية و

ا  الطفل يتوقف دائام   بعض األطفال يتقبل ميالد أخيه و. كان أم أنثى عىل نوعه ذكر 

القادم بطريقة ناجحة ألهنم يشعرون بإحساس خاص باألمان واالطمئنان، وبعضهم 

مل النفيس عندما يولد أخوه الثالث ألنه عندما أحس بالغرية من ميالد قد ال يصيبه األ

أخيه الثاين مل تأت هذه الغرية بأي نتيجة وظل والداه يعامالنه باملقدار نفسه من الب 

 . والود

رغم أن هذا الطفل األول قد عانى من متاعب الغرية الشديدة من أخيه الطفل و

ب نحو أخيه الطفل الثالث وزالت عنه أيضا أحاسيس ظهر مشاعر الهو ي   الثاين، وها

 . املنافسة املليئة بالغرية

إن هذا السلوك هو دليل واضح أمامنا عىل أن الغرية كمرحلة ممكن أن تنتهي  

إهنا تعطيه . بل ومن املمكن أن تكون جتربة مفيدة يتعلم منها ،ويتخلص منها الطفل

فرتتيب الطفل يف األرسة  .يف املستقبل اإلحساس بالقوة يف أي منافسة من أي نوع

 . مسألة هامة لكن األكثر أمهية هو درجة ترابط األرسة وروح الب التي تسيطر عليها

لدان لكل طفل ما   واألرسة تتناول مسائل الياة ببساطة ويعطي فيها الوا

لدان من كل طفل عيوبه وحسناته بأسلوب طبيعي غري  يستحقه من الب ويقبل الوا

. غ فيه، فمن املؤكد أن الطفل يف هذه األرسة سيشعر بالسعادة أيا كان ترتيبه فيهال  مبا

مه وال يقبل اخلطأ األبناء بأسلوب يبحث عن اخلطأ ليقو  إىل  لكن معظم اآلباء ينظرون

 .ببساطة ليناقشه مع االبن ويقنعه

إىل  يميلونأبنائهم أكثر مما إىل  هونهالتوبيخ الذي يوج  إىل  وبعض اآلباء يميلون

تشجيع الصفات السنة فيهم، وحياولون أن يعقدوا املقارنة الدائمة بني األطفال 

األخوة وهلذا يتجه األطفال للغرية بعضهم من بعض، وإىل التنافس، وتشتد فيهم 

ا املعارك التي حياول فيها األكرب أن تهزم األصغر، أحاسيس املقارنة، وتشتد بينهم أيض  

يسرتيض األب واألم ليحصل عىل قدر ممتاز من النان، وقد حياول وحياول األصغر أن 
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ا عن الثالث أن يكون عمليا فينجح يف إقامة عالقات اجتامعية ناجحة ويبتعد متام  

ع واملنافسة والغرية داخل نطاق األرسة  . الرصا

األصغر( ال يعترب مشكلة إال إذا  -األوسط -إن الطفل أي ا كان ترتيبه )األكرب 

كانت لديه ظروف خاصة أدت أو  نا معه عىل هذا األساسل  ربناه نحن كذلك وتعام  اعت

أن يصبح مشكلة، والطفل األوسط هو: الطفل األوسط يف أرسة مكونة من ثالثة إىل  به

من يليه أقل من أو  أطفال عىل األقل بحيث يكون الفرق الزمني بينه وبني من يسبقه

الزمنية هي التي حتدد هذا الرتتيب فإذا زادت  ست سنوات، وجدير بالذكر أن الفرتة

هذه الفرتة عن ست سنوات أصبحت الداللة النفسية هلا مغزى آخر، فقد يصبح الطفل 

قرص الفرتة الزمنية بني أو  لعب طولياألكرب والالة هذه هو الطفل الوحيد، وهكذا 

ا  انفساألطفال دور   . ي ا هام 

 مثال  فهو يف موقف خمتلف؛ إذ يشاركه والطفل األوسط ليس كالطفل األكرب 

ا ا ا مركز  أو  آخر منذ البداية، فال حيس بأنه فقد اهتامم  عند والديه؛ ولذلك فهو أكثر تعاون 

يا بسبب موقعه األوسط هذا إذا  وعنده االستعداد لالعتامد عىل النفس، ولديه عدة مزا

  .توفر الوعي الكايف يف الرتبية لدى القائمني عىل تربيته

 وأما بعض املشكالت التي قد تواجه الطفل األوسط فهي:  

خوف الوالدين وحرصهام عىل عدم فقد الطفل األكرب مكانته التي طاملا  -1

والذي سيصبح الطفل األوسط بعد فرتة زمنية ، حظي هبا قبل قدوم الوافد اجلديد

 .ا سلبي ا عىل نفسيتهجتعلهام يبخسان حق هذا الطفل يف االهتامم به مما يؤثر تأيري  ، أخرى

قد حيس اآلباء أهنم أفرطوا يف تدليل الطفل األكرب فمثال  ما:  إٍ استدراك خط -2

 .رطون يف الشدة معهف  فيحاولون استدراك ذلك يف الطفل التايل؛ في  

لدان للطفل  -3 عدم االنتباه الحتياجات الطفل األوسط: إذا مل ينتبه الوا

بشكل سلبي عىل هذا الطفل فهو يف الغالب ال ي شرتى فهذا يؤثر  ،األوسط واحتياجاته

ب األخ األكرب، بل ع  له يشء جديد، بل دائام  يرتدي )فضلة( أخيه، وهو يستخدم ل  
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استخدام كل أدوات الطفل األكرب؛ فينشأ لديه اإلحساس بعدم الرغبة إىل  ويصل األمر

 . ا له عىل اإلطالقفيه بل إنه لوال ما تبقى من أخيه من فضالت مل يكن ليجد شيئ  

د مكانته عند والديه ق  اضطهاد الطفل األكرب له: إذا أحس الطفل األكرب بف   -4

حرب ال يعرف سبب ا حقيقي ا وراءها إىل  العنف مع أخيه وجيرهإىل  فإنه رسعان ما يلجأ

ا عدواني ا  .مما يؤثر بشكل سلبي عىل سلوكيات هذا الطفل فيصبح عنيف 

دائام  الطفل األصغر يف األرسة له دالل خاص  :قود(قدوم )آخر العن -5

ومكانة كبرية، ليس عند الوالدين فحسب بل عند العائلة كلها، مما جيعل الطفل األوسط 

حياول االنتقام من هذا الطفل أو  يفقد اإلحساس باألمهية؛ فإما أن ينطوي عىل نفسه

ا ا أيض   . املدلل ويصبح عنيف 

إذا كان هذا الطفل بني أخ أكرب من ناحية قد أخذ  وتكرب املشكلة وتتفاقم -6

لدين ورعايتهام وحبهام، ثم جاء هو ليأخذ ما تبقى وبني الطفل األصغر  ،كل اهتامم الوا

 . الذي ال ينازعه أحد يف هذه املكانةوهو  ،)آخر العنقود( من ناحية أخرى

هتامم ومن هنا يتضح أن مشكلة الطفل األوسط هي أنه ال يأخذ حقه يف اال 

لدين بالنسبة للطفل األوسط وطريقتهام  والرعاية، وهذه املشكلة تكمن يف موقف الوا

ا يتضح حل هذه املشكلة، فعىل األبوين أن يفعال بام وىص  يف التعامل معه، ومن هنا أيض 

يف املساواة بني األوالد كلهم، وحتاول دائام األم أن حتدث ابنها عن  به الرسول 

 . إلخمالبسه ...  أيناء محلها، وجتعله يناوهلا الوافد اجلديد يف

كام حتاول أن تشاركهام يف ألعاهبام؛ لتوضح بطريقة غري مبارشة أسس وقواعد 

مارات الغيظ عىل الطفل الكبري، أالعنف، وإذا ملحت إىل  السليم دون اللجوء ل ع بال

نا أعرف ما تشعر به أ»وأنه حياول أن يكيد أخاه األصغر، فعليها هتدئته بقوهلا مثال: 

ا، ولكن فك   يف أخيك هذا فهو صغري ال حول له وال قوة، وأنا متأكدة أنك إذا  ر  متام 

جانب أنه سيلعب معك، وتذكر أنك طاملا انتظرته إىل  بادلته الب فستجده حيبك كثريا 

ا  رين مشاعره، لكنك يف نفس الوقت ال هذه الكلامت جتعله حيس بأنك تقد  مثل ف، «كثري 

 . ينهاقر  ت  
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من اخلصوصية لكل طفل من أطفالك سواء  كام أنه ال بد وأن يكون هناك قدرٌ  

ء احتياجاهتم وختصيص وقت لكل منهم أم يف األمور املعنوية  يف األمور املادية كرشا

 . من الب والرعاية والنان

يد وهناك بعض األرس تفرض عىل أبنائها منذ امليالد اهلدوء واالستكانة بينام جت 

 . مون باليوية والنشاط واالنطالقس  بعض األرس التعامل مع األطفال الذين يتَّ 

بعض األرس تفضل إنجاب البنني وبعضها اآلخر يفضل إنجاب البنات وكل و 

وكلام كانت  ،ثالثأو  ثانأو  ذلك ينعكس عىل شخصية الطفل وترتيبه كطفل أول

ال تتعرض الهتزاز ملجيء وللطفل مستقرة  األرسة كبرية العدد كلام كانت الالة النفسية

مولود جديد ألن اهتامم اآلباء وحبهم عندما يتوزع عىل عدد كبري من األبناء فإن 

 . اا طبيعي  الفرصة تكون طبيعية كي ينمو كل واحد منهم نمو  

لد   ران املسؤولية وحييطان البناء بالب فإن ين يقد  إن الطفل عندما يتمتع بوا

الثقة بالنفس ويعطيه القدرة لتفجري كل طاقاته إىل  ألصغر قد يصبح دافعاحبهم للطفل ا

 . اإلبداعية

املنافسة مع إخوته ليكون لنفسه مكانا ناجحا يف إىل  كام أن الطفل قد يندفع 

ع املنافسة خيلقان من . املجتمع وهكذا نجد الثقة بالنفس والقدرة عىل الدخول يف رصا

 . يف كافة ميادين الياةاإلنسان طاقة ناجحة وبناءة 
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 :السوء والمخدرات كيف نحمي أوالدنا من رفاق
 :الوقاية من رفاق السوء

كي خيططوا إلحاطة أبنائهم بمجموعات  لآلباء بعض النصائح العمليةها هنا 

والعمل منذ ، من قنطار عالج وقاية خريٌ  م  ه  ر  ود  ، صالة من الرفاق بشكل غري مبارش

أسهل بألف مرة من إخراج املراهق من جمموعة ؛ البيئة الصالةالطفولة لتوفري هذه 

 . وقد تضيع كل املحاوالت إلخراجه منها، رفاق فاسدة

 :كن حمبوب ا عند ولدك -1

أما األبناء فيحبون آباءهم بسبب ، كل اآلباء حيبون أبناءهم بشكل غريزي

هات أطفاهلم بدافع وبعبارة أخرى حيب اآلباء واألم، وعرشهتم الطويلة، تآلفهم معهم

أما األطفال فيحبون آباءهم وأمهاهتم بدافع اجتامعي مكتسب خالل ، عضوي فطري

 . مرحلة الطفولة الطويلة املدى

ألن األمهات ، عىل ذلك أن األطفال حيبون أمهاهتم أكثر من آباءهمة دلاألومن 

من حب األبناء  أن حب اآلباء لألبناء أكرب اويدل عليه أيض  . أكثر صلة هبم من اآلباء

 . ألن األول فطري والثاين مكتسب؛ لآلباء

مع الزمن السعيد  افإذا صح ذلك فإن مدى حب األبناء لآلباء يتناسب طرد  

يقص فيها األب ما حيبه ، كالسهرة األرسية الصغرية، (1) الذي يقضيه اآلباء مع األبناء

أو النزهة يف ، لكاياتأو حتكي هلم األم ما يشبع خياهلم من ا، األطفال من القصص

 ل ع بوخاصة إذا ا؛ الذي حيبه األطفال كثري   ل ع بالبساتني والدائق أو الربية حيث ال

املحبوبني  ل ع بأو هيأوا هلم رفاق ال - يف الطفولة املبكرة - األبوان مع أطفاهلم الصغار

الرحلة التي تقوم  أو ،واحد آنٍ يف  والاجة إىل الرفاق ل ع بليشبعوا عندهم الاجة إىل ال

                                                           

ا وموب   الزمن الذي يقضيه األب عادة  و "الزمن السعيد"هناك فرٌق كبري بني( 1) ا ومؤك  بني أوالده آمر  ا عىل خ  د 

ا ثم معاقب ا بالشتم أو اجللد ... إلخ، وبعض اآلباء يتوهم أن جتارته وصفقاته أهم من تنفيذ  أوامره، وربام حمقق 

 عنها   من أطفاهلا، وأن اخلادمة تقوم بام يلزم نيابة   أوالده، كام تتوهم بعض األمهات أن وظيفتها أهم  
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 . إلخ...  أو زيارات أرسية إسالمية هادفة، ا كالعمرةهبا األرسة مع  

الذي يقضيه الوالدان مع أوالدهم يعمق حمبة اآلباء يف  وهذا الزمن السعيد

فالولد يفضل ساعات من ، أيت بعده اهلدايا التي يقدمها اآلباء ألبنائهمتو، قلوب األبناء

 . عىل اهلدية الثمينة منهام مع غياهبام، وأبيه السعادة يعيشها مع أمه

 :تقبيل األوالد -2

لدين تقبيل األبوين هلم بلة من األب أو األم فالق  ، ومما يعمق حمبة األطفال للوا

لدان عن حبهام للطفل هبذه اللغة، للطفل تعبري عن الب القوي فإن ؛ وعندما يعلن الوا

 . ا أساس نمو العاطفة السليمة عند اإلنسانوهذ، فيبادهلام الب، الطفل حيب والديه

ومما جتدر اإلشارة إليه أن ، فعال يف حتريك مشاعر الطفل وعاطفته لة دورٌ ب  وللق  

ثم يف مرحلة الطفولة املبكرة  (2-0)تعميق حب األبناء آلبائهم يتم يف مرحلة املهد 

ايب من الطفل نحو ملوقف إجي أساسٍ  كام أن املرجو من تعميق هذه املحبة بناء  (. 2-6)

لديه، أرسته تبقى متينة حتى يمر الطفل باملراهقة ثم يصل إىل ، جيعله عىل صلة قوية بوا

دخل الطفل مرحلة الطفولة املتأخرة تبدأ مرحلة جديدة من إرساء  احتى إذ. الرشد

 . سبل الوقاية من رفاق السوء

ه  إذا كرب ابنك " -3 اذ  اختَّ  أي  (1) "آخ  ا وصديق   :ه أخ 

لدين ا، من خصائص الطفولة املتأخرة أن الولد يرى نفسه كبري   وعىل الوا

نيال  : إشباع هذه الرغبة بالوسائل التالية كيم 

بل عىل عكس ذلك ينبغي ، را للولد أو البنت أهنام ما زاال طفلنيه  ظأن ال ي   -أ

ثم ومن ، وأن فالنة صارت فتاة، صار رجال   اأن يعلن األب وتعلن األم أن فالن  

 . ع كل منهام عىل ضوء ذلك اإلعالنميترصفان 

                                                           

 .«خاويه إذا كرب ابنك»ويقولوهنا بالعامية:  (1)
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لدان خوفهام الزائد عىل ولدهم إذا تأخر عن البيت -ب  س  أو مار  ، أن يكتم الوا

، يف نظر والديه زال طفال   ن الولد يفهم من ذلك أنه ما، كقيادة الدراجة، ألللكبار عمال  

 . ويؤمله ذلك

لدان عالقتهام مع الولد أو الب -ج من عالقة األبوة إىل ، نت بالتدريجيبدل الوا

لدان يلق  ، عالقة الصداقة وإياك أن ، افعل كذا»ا: نان أوالدهم تلقين  فبعد أن كان الوا

، ولك حرية االختيار، أنا أرى أن هذا هو األفضل لك: »تتبدل اللهجة إىل، «تفعل كذا

. إلخ...«  ساىلأنصحك أن ال تصاحب الطالب الك...  أقرتح أن تفكر يف هذا األمر... 

 . بدل اللهجة من أوامر أب إىل نصائح صديقتوهكذا ت

 ي   -د
معه يف  يف الطفولة املتأخرة (1)ر األب من اصطحاب أوالده اليافعني كث 

ر األم من اصطحاب كث  كام ت  ، وجمالس العلم واألدب التي يرتادها، زياراته ألصدقائه

وأيناء الذهاب والعودة يتحدث . املجالسبناهتا اليافعات معها إىل مثل تلك الزيارات و

نه الصغار كام تتحدث األم مع ، األب مع ولده كأنه يستشريه يف أمور البيت أو إخوا

 . وأخواهتا الصغريات، بنتها يف الذهاب والعودة تستشريها يف شئون البيت

لدان بالعودة إىل العقاب املعنوي، ومعاتبة الولد أو البنت عند  -ـه يبدأ الوا

 .(2)لزومال

                                                           

نم وه   (1)  .اقرتب من البلوغ، ودون املراهقة م 

 أن يتدرج العقاب حسب املخطط التايل: ( من املمكن 2)

 ثواب بال عقاب منذ امليالد وحتى هناية السنة الثانية.  - 1

ا حاملا يرى االبتسامة  -2 ا، وطفل الثالثة يالحظ ذلك، وقد يبكي أمل  ا طفيف  العقاب بتغري مالمح الوجه تغري 

 ه. غابت عن وجه أم

 العقاب بالرمان من بعض املكافآت، كوقت اللعب أو حلوى أو زيارة ... إلخ. حتى هناية السابعة.  -3

 العقاب بالتأنيب اللفظي املعتدل، والرمان من املكافآت، حتى العارشة.  -4

 يسمح بالرضب الرتبوي يف العارشة حسب ما ورد يف فقه الرتبية اإلسالمية.  -5

= 
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، تعويد الولد عىل الوار واملناقشة املوضوعية ثم الشورى منذ صغره -و

ومساعدته عىل الوصول إىل ، ليتمكن من اختاذ القرار، وتنمية التفكري الر عند الولد

 . القرار الصحيح

أن الطفل يف هذه املرحلة ؛ واألم البنتها، والغرض من صداقة األب البنه

وأهم من ذلك أن ، يد من اآلخرين أن يعاملوه كراشد ال كطفلوير، يبحث عن أصدقاء

فيؤدي ذلك إىل تأخر ا، وعالقة البنت بأمها قوية أيض  ، تكون عالقة الولد بأبيه متينة

، وكلام تأخر االلتحاق بالرفاق كان ذلك أفضل وأسلم، التحاق الولد بمجموعة الرفاق

لديه واهية أما إذا، ألن الولد عندئذ ينتقي رفاقه عىل مهل فإنه ؛ كانت عالقة الولد بوا

 . تشده أول جمموعة يصادفها وقد تكون سيئة اوغالب  ، يرسع إىل البحث عن الرفاق

عىل وجود عالقة إجيابية بني إحساس املراهقني  اتدراسإحدى الوقد دلت 

أي كلام كان التعامل ، ومدى صداقتهم لوالدتهم من ناحية أخرى، باملسؤولية من ناحية

 كلام كان، بني املراهق وبني والديه (الوار، املشورة، التعاون)أخذ منحى الصداقة ي

وتنعكس هذه العالقة إىل عالقة سالبة عندما حيس ، باملسؤولية ااملراهق أكثر إحساس  

 مهال واجلفاء من جانب والدتهم. املراهقون بالنبذ واإل

البنه يف الطفولة  أن يدعم األب ما قدمه اومن أغراض هذه الصداقة أيض  

كام ، حيث يقدمه اآلن عىل شكل نصائح واقرتاحات، املبكرة بطريقة التلقني واألوامر

ويكمل عملية التنشئة االجتامعية ، عملية البناء الرتبوي عند ولده كيميتابع األب ال

 . بأسلوب يناسب املرحلة التي يعيشها الولد

                                                           

( 14-12بالتوبيخ اللفظي بالتدريج، ثم الوصول إىل العقاب بالعتاب يف حوايل العمر ) استبدال الرضب -6

ه، ويستهجن ما ال يرىض عنه من سلوكه، كام ب صديق  ب بالرضب، وإنام يعات  . فالصديق ال يعاق  وما بعد  

 ي عليه لتعزيزه.ثن  يمدح ما أعجبه وي  



 687 مشكالت وحلول

، قذار اجلاهلية الدنسة لن يكون سهال  وسبيل املريب إىل صيانة فتاه وفتاته عن أ

وأن ، ملن يربيه اووسيلته كذلك أن يكون صديق  ،  هلل راقبةووسيلته هي تعميق امل

وأن تكون ، جيعل الصلة التي تربطه بالبيت أقوى وأيقل من الصلة التي تربطه باملجتمع

يمكن عن طريقها  وبني الفتاة وأمها كافية للمكاشفة التي، صلة املودة بني الولد وأبيه

 .تصفية الضغط الزائد عن الد

 :الرفقة الصالحة

الولد يف جمموعة صالة من رفاق  ع  وض  ؛ وأفضل سبل الوقاية من رفاق السوء

 ؟فكيف ذلك، اخلري

 اإلقامة يف بيئة صالة:  -1

ألن العامل اجلغرايف هو العامل األول يف انتقاء األقران لبعضهم كي يشكلوا 

لذلك ، أو مسجد واحد، أو مدرسة واحدة، فهم زمالء يف حي واحد، قجمموعة الرفا

أو عىل األقل يف بلد تتوفر فيه الرفقة ، جيب عىل األب املسلم أن يسكن يف بلد مسلم

عىل العمل والكسب والوظيفة  ام  وأن جيعل هذا اهلدف مقدَّ ، الصالة ألوالده وبناته

 .وغري ذلك

لد راع وهو مسئول عن أوالد لذا وجب عليه اإلقامة ، ه وبناته أمام اهلل فالوا

كم من أب ترك و. يتوفر فيه عدد من الصالني من أجل أوالده وبناته، يف بلد صالح

ليحافظ عليهم ، عندما كرب أوالده، أوروبا أو أمريكا حيث فرص العمل متوفرة ومرحية

تلف األحياء ويف البلد الصالح خت. حيث ال يوجد رفاق خري، من رفاق السوء هناك

، وبحسب املسجد الذي يتوفر فيه الداعية املسلم، بحسب غالبية األرس التي تسكنها

 . وحيث املدرسة املسلمة التي تكمل ما بناه البيت املسلم

الذي يرتاده الشباب واألوالد يف  من صفات الي املسلم؛ املسجد العامل -2

أو حضور ، املوجودة فيه أو لاللتحاق بجامعة حتفيظ القرآن الصلوات اخلمس،

وربام ، التفسري والديث والفقهالتوحيد والدروس واللقات العلمية كالتجويد و

 . إلخ قدمت فيه بعض الصص املدرسية كالرياضيات والنحو والفيزياء واإلنجليزية
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يف املسجد فإن الولد عندئذ ينتقي أفراد  اوعندما يلتقي األوالد عدة مرات يومي  

 .  له رفقة صالة بإذن اهللفتكون ، رواد املسجدجمموعته من 

ي املدرسة هواملدرسة املسلمة ، ومن صفات الي املسلم: املدرسة املسلمة -3

وقد . الناس عليها فتحافظ عىل الفطرة التي فطر اهلل ، التي تكمل مهمة البيت املسلم

إذا ما  (إلسالمييف العامل ا)وتكون املدرسة املسلمة )خاصة(.  تكون مدرسة أهلية

وعىل ، وليس حرفة الذين امتهنوا التعليم رسالة  ، وجد فيها بعض املدرسني الدعاة

مهام كان ؛ األب املسلم أن يبحث عن املدرسة التي يتوفر فيها مثل هؤالء الدعاة املربني

 . عن البيت اموقع املدرسة بعيد  

واملسجد العامل ، فانتقاء الي املناسب، ألول وهلة اوقد يبدو األمر صعب  

لكن الصعوبة تتبدد مرة واحدة عندما تتعاون عدة أرس ، واملدرسة املسلمة، املريب

ثم توفر حافلة لنقل األوالد وأخرى للبنات إىل املدرسة ، فتسكن يف حي واحد، مسلمة

وهذه الافلة ستكون من مرافق البيئة ، واملسجد العامل يف املساء، املسلمة يف الصباح

 . التي يتعرف فيها الرفاق الصالون عىل بعضهم الصالة

الشارع كمؤسسة تربوية هو و، ومن صفات الي املسلم: الشارع املسلم -4

 (14-8)حيث يلتقي فيها عدد من أطفال ، الساحات املوجودة يف األحياء السكنية

مؤسسة فإن الشارع ، وعندما يكون الي مسلام  ، ليقضوا مدة من يومهم املعتاد ؛اتقريب  

وهذه الساحات هي املكان . تربوية غري مقصودة ذات أير بالغ يف تنشئة األطفال

 .من أجل ألعاهبم اجلامعية، املفضل ألفراد جمموعة األقران

ومجاعات الرفاق حاجتان  ل ع بوللشارع بعض اإلجيابيات ومنها أن ال

 السلبيات أيض  وله بعض ا. ويوفر الشارع هذه الاجات لألوالد، أساسيتان لألطفال

وهذا رس حمبة األوالد للشارع ألنه خيلصهم من . ومنها عدم حتكم الكبار يف هذا الشارع

مكن في، أما إذا كانت معظم األرس يف الي مسلمة وملتزمة بدينها. سلطة الكبار

 : الستفادة من هذه املؤسسة عىل النحو التايلا
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 النظيف الناعموفرشها بالرمل ، إعداد الساحات العامة يف الي ،

 . الشائش  با تهتغطي، أي وتغطية بعضها باملروج وتظليل بعضها

 فإذا رأى ، إشاعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني سكان الي

هم وإذا رأى أحد  ، نزاعهام ض  أحد املارة طفلني يتشاجران يرسع إىل ف  

ر منه ينزع السيجارة من فمه ويصادر علبة السجائ يدخن مثال   طفال  

وإذا سمع أحد املارة ، وخيرب والده بذلك ليعالج املوقف، ويتلفها

ورشح له رضر ذلك ونصحه بأن ال ، ب قائلهاف وأنَّ كلمة نابية وق  

 . يعود ملثلها

 وتراقبها لتسهر عىل وإدارة التعليم هبذه الساحات، هتتم الرشطة ،

 األمن فيها. 

ال بد من املتابعة غري ، البيئة الصالةبعد اإلقامة يف : املتابعة غري املبارشة -5

واملقصود ، حتى ينتظم الولد يف جمموعة صالة من رفاق اخلري، املبارشة من الوالدين

، ريةألن الولد يريد أن ينتقي رفاقه بح  ، من املتابعة غري املبارشة أن ال يعرف الولد ذلك

والديه يف انتقاء  لألن الولد يرى تدخ  ، وخاصة الوالدين، دون تدخل من الكبار

 ا. وهذا يضايق الولد كثري  ، عىل أهنم يعتربونه طفال   أصحابه دليال  

 أهم الوسائل هلذه املتابعة غري املبارشة:  منو

ويفسح ، بحيث يتوفر األقران فيها، زيارات إسالمية بني البيوت املسلمة - أ

وحبذا لو ، وحدهنوكذلك تنفرد البنات ، املجال لألوالد الذكور باالنفراد وحدهم

 . إلخ...  أو دراسة حديث، شغل بعض الوقت بذكر اهلل كتالوة

عىل أن يتم الفصل ، أو رحلة قريبة، تقوم عدة بيوت مسلمة بنزهة مشرتكة -ب

كام خيصص بعض الوقت للذكر . ويتحقق فيها لقاء األقران بأمثاهلم، بني اجلنسني

واملحافظة عىل أداء الصالة يف . ر السفرمع أذكا، كالتالوة أو موعظة أو درس يف الفقه

 . أوقاهتا
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أو نزهة أو الربية من ، جيمع أحد اآلباء أقران ولده ويصحبهم إىل رحلة -ج

ويفضل ، وال بد من ختصيص بعض الوقت للذكر كام سبق، بكرة القدم ل ع بأجل ال

ينات ابنتها ة قركيمكام جتمع األم ال. صالة اجلامعة أديةوت، تناول الطعام اجلامعي

 . أو يف زيارة إلحدى الداعيات، الصالات يف بيتها

، ما خالل مناسبةٍ ، يدعو األب املسلم أقران ولده الصالني إىل بيته -د

وكذلك تدعو األم املسلمة قرينات ابنتها ،  وحيثهم عىل التزاور يف اهلل، ويكرمهم

 . عدة املمكنةوتقدم هلن العون واملسا ،وحتثهن عىل التزاور، الصالات

ويبحث عنهم ، عىل أقران ولده - دون علم ولده - يتعرف األب املسلم - ـه

ليتعرف ، ويقوم بزيارات متكررة إىل املدرسة، ليطمئن عىل صالحهم وسالمة سلوكهم

وعدما يالحظ ميل ولده ، بواسطة املرشد الطاليب واملدرسني عىل زمالء ولده املقربني

ألن املوقف ، بشدة بتبديل الي أو املدرسة أو البلد كله إىل رفاق سوء حيسم األمر

 . ويتوقف عليه صالح ولده يف الدنيا واآلخرة اخطري جد  

، ويوصيه بولده، كأن يلجأ األب إىل مدرس داعية: االستعانة بذوي اخلربة -و

أو ، كأن يزوره يف البيت بصحبة ولده، ويعمل األب عىل توثيق صلة ابنه هبذا املدرس

مساعدته يف املتابعة والتوجيه غري  (خال، عم، أخ كبري)ب األب من قريب يطل

 . املبارشين نحو الرفقة الصالة

 :املخيامت اإلسالمية واملراكز الصيفية -6

ومن أفضل وسائل تكوين الرفاق الصالني املخيامت اإلسالمية واملراكز 

تامعية لألطفال وهذه املراكز تشبع عدة حاجات روحية ونفسية واج، الصيفية

فإهنا ا، وألن معظم أفراد هذه املخيامت أو املراكز من الفتيان املنتقني إسالمي  ، والشباب

وينبغي لألب املسلم أن يرسل أوالده إىل هذه ، أفضل البيئات النتقاء الرفقة الصالة

 ا هلذه املخيامت واملراكز نظر   اوعليه أن خيطط عطلته وفق  ، املخيامت ولو كانت بعيدة

 . من أجل تربية أوالده تربية إسالمية - إن وجدت - وأن يتحمل النفقات، ألمهيتها
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مما تدفعه إىل ، الطاقات املتفجرة عند الفتى وعندما نسلم بأن املراهقة حبس  

فإن ، البحث عن رفاق سوء ليشغل وقته ويرصف هذه الطاقة الفائضة املحبوسة

قات بالعمل والتدريب واألنشطة والتعلم املعسكرات أفضل الوسائل لرصف هذه الطا

 ا. باإلضافة إىل إشباع الاجات املتعددة املذكورة سابق  

املتفجرة عند الشباب تشبعها إقامة الصلوات اخلمس  فالاجات الروحية

، وصالة القيام يف جوف الليل، باإلضافة إىل التهجد قبل الفجر، مجاعة يف املخيم

 ،وصوم التطوع واإلفطار اجلامعي، الليل وأطراف النهاروتالوة القرآن الكريم آناء 

 .  وجو األخوة يف اهلل، وأذكار اليوم والليلة

، شبعها توفري األقران يف العمر والثقافة والفكروالاجات االجتامعية ي  

د املشاركني يف املعسكرسن  باإلضافة إىل حتمل املسؤولية عندما ت   ، د املهامت إىل األفرا

 . شرتك مع اآلخرينوالعيش امل

، والاجات النفسية يشبعها شعور الشاب بأنه رجل يعيش يف املعسكر

. د عىل املفاجآتوالتعوي ، د عىل اخلشونة يف املأكل واملرشب والنومويتدرب عىل التعوي 

شعر الفتيان بأمهيتهم ع دافع توكيد الذات كبناء سد أو تعبيد طريق وت  شب  وخدمة البيئة ت  

 . دفعهم إىل حتمل املسؤوليةتو، يف املجتمع
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 :الوقاية من المخدرات

تهدد  ابالغ   ا تعد مشكلة تعاطي املخدرات من أهم املشكالت التي تسبب خطر  

ر بالغة ينعكس أيرها عىل الفرد واملجتمع، مستقبل املجتمع ، ملا يرتتب عليها من أرضا

ر ومشكالت عديدة فاخلمور واملسكرات واملخدرات والعقاقري املخدرة تسبب خماط

 . يفوق ما تفقده أيناء الروب املدمرة اوتكلف البرشية فاقد  ، يف أنحاء العامل

مة ءوظاهرة انتشار تعاطي املخدرات من أدلة فشل الضارة املعارصة يف مال

يتخلف النموذج النفيس واالجتامعي ؛ عندما تنهار عوامل الرتبية السليمةف، اإلنسان

لدخول حياة مصطنعة  اخلفي   اوجيد الشباب يف املخدرات باب  ، الواقي من االنحراف

ر العقاقري املخدرة مٌ حييكها له وه   (ومهية)  .زائف يقوم عىل أرسا

وحتاول الصهيونية العاملية إغراق الكثري من الدول اإلسالمية والعربية 

ين وذلك بوساطة املنظامت الرسية والعمالء املجند، باملخدرات املصنعة والطبيعية

 . (1) الذين تضعف نفوسهم أمام اإلغراءات املادية

سنة قد احتلت املرتبة  (20 -16)ميدانية أن الفئة العمرية ة دراس واتضح من

بينام ترى دراسة . األوىل بالنسبة للعمر الزمني للفرد عند تعاطي املخدرات ألول مرة

 .سنة (18 -13)أن تعاطي املخدر ألول مرة يقع يف الفئة العمرية من  أخرى

                                                           

ئييل يف القاهرة خالل  ( تم القبض عىل مخسة من العاملني1989يف عام )( 1) يف املركز األكاديمي اإلرسا

هتريب هريوين يف معجون أسنان، وقبلها بعامني ضبط الصهيوين )ساسون فريد( يقوم برتويج اهلريوين يف 

( أكدت وزارة الداخلية املرصية أن إمجايل القضايا التي ضبط فيها صهاينة 1986مدينة العريش، ويف عام )

 من األفيون.  جم( ك30( طن من الشيش، و)51ط فيها )( قضية ضب4457بلغت )

ئيلية ويؤكد أن 1990وصدر تقرير أمني مرصي رفيع املستوى عام ) ( حيذر من أخطار السياسة اإلرسا

( من السياح ال عمل هلم، %80املوساد وراء كل املخططات اهلادفة إىل تدمري الشباب، ويقول التقرير أن )

 عدة شهور، حيرصون خالهلا عىل االحتكاك باملرصيني، ويقيمون عادة يف فنادق ومع ذلك متتد إقامتهم إىل

الدرجة الثالثة، يف ضيافة الشباب األعزب من املرصيني الذين يقعون يف حبائلهم؛ خاصة إذا كانت جمموعات 

 الصهاينة تضم نساء.
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 :املخدرات والشباب

والتي يتعرض خالهلا الشباب ، ن أخطر مراحل الفرد هي مرحلة املراهقةإ

كام . فتؤدي بالبعض إىل االنزالق يف هاوية املخدرات، لضغوط من األرسة واملجتمع

رات أن التعاطي مرتبط بفرتة املراهقة أو ما ظاهرة تعاطي املخد   تبني من نتائج دراسة  

لذات  اعن اإلدمان وحتقيق   اوالتي يلجأ فيها الشخص جلامعات التعاطي بحث   ،قبلها

لقدوة ااألطفال يتعرضون لإلدمان والتعاطي نتيجة . ومن سيطرة األرسة اأو هرب  ، الفرد

أو استخدام التجار هلم يف ، أو بسبب صحبة السوء، السيئة يف البيت أو املدرسة

 . عمليات هتريب املخدرات

 :اطي املخدراتأوصاف متع

والتغيب عن ، كالتأخر الصباحي،  يف الضور واالنتظام املدريستغريي  -1

 . املدرسة بشكل متكرر

ويظهر ذلك يف مستوى حتصيل ، العقلية واجلسدية،  يف القدرات العامةتغريي  -2

وهربه من دروس الرتبية . ودرجاته يف االختبارات، وإتقان واجباته املدرسية، الطالب

 . ألهنا تتطلب طاقة جسدية ال توجد عنده - إن وجدت - اضية والعسكريةالري

 . وعدم االهتامم باملالبس والنظافة، يئاملظهر اجلسدي الس -3

 . لبس النظارات الشمسية إلخفاء العيون املنهكة من األرق -4

 . لبس القمصان ذات األكامم الطويلة إلخفاء آثار إبر القن -5

راالرتباط الشدي -6 وهم زمالؤه يف تعاطي  ،د مع جمموعة من األرشا

 . املخدرات

د الصغرية لبي   -7  وفري بحاجة إىل املال لتألنه دائام  ، عهارسقة بعض املوا

 . املخدر
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 :أسباب تعاطي الشباب للمخدرات

 ضعف الوازع الديني:  -1

ري تنمو نفوسهم مشوهة عىل غ، فعندما ينشأ األوالد عىل غري التقوى واإليامن

فلو تربى هذا الشاب عىل طاعة ، ال تصمد أمام تقلبات الياة العادية ضعيفة  ، أصلها

وإن رفاق املسجد ، فإن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر،  ورسوله  اهلل

لذا فإن ضعف الوازع الديني هو السبب األول واألهم يف ، يبعدونه عن هذه املعايص

 .تعاطي الشباب املخدرات

، كثري من اآلباء من وجود ضعف الوازع الديني عند أبنائهم وقد يعجب

وجواب ذلك أن املدرسة ، كيف تسلل إىل عقول أوالدهم وقلوهبم: ويتساءلون

املعارصة ووسائل اإلعالم وكثرة االختالط بالكفار واإلعجاب بحضارهتم املادية ثم 

  .املغلوب يقلد الغالبأن اإلعجاب بسلوكهم وأفكارهم عىل طريقة 

هذا يف البلدان التي ما ، أما املدرسة فبعض املناهج ال ختلو من أفكار علامنية

ويف بعض بلدان العامل اإلسالمي جتد املناهج علامنية رصحية توجه ، زال فيها بقية خري

املدرسني دعاة رصحاء أو رسيني إىل العلامنية والكفر قد يكون من و، إىل الكفر واإللاد

 . واإللاد

مما ، يوجد مسلم جيهل عظيم بالئها عىل املسلمنييكاد ئل اإلعالم فال أما وسا

وال قيم املجتمع ، رمة دينال تراعي ح  ، ومناظر مثرية، ه للمشاهدين من أفالم هابطةث  تب  

 . أن يرفع عنا هذا البالء نسأل اهلل . وتراثه

، لهوكي ننمي الشعور الديني عند أوالدنا فنحصنهم من االنحراف بكل أشكا

لدين  : وخاصة تعاطي املخدرات ينبغي عىل الوا

 يف قلب  وغرس حمبة اهلل ، ربط الولد بالقرآن منذ نعومة أظافره

وتنشئته عىل . الولد بالطرق الرتبوية اإلسالمية الواردة يف تنمية العقيدة

وغرس القيم اإلسالمية فيه منذ الصغر ، حمبة اهلل والشوق إىل جنته

 . رية وحياة الصحابة بالقصص النبوي والس
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   وحضور ، وتردده عىل مجاعة حتفيظ القرآن: ط الولد باملسجدرب

وربطه بالصحبة الصالة من خالل ، األنشطة اإلسالمية يف املسجد

نه من هؤالء الصالني، املسجد  . فينتقي أقرا

   وربام تكون ، ما تكون يف املساجد اوغالب  : ط الولد بدروس العلامءرب

وخدمة العلامء ، واهتامم الولد بالعلم،  أو أحد طالبهمل  يف بيت العا

 . وتبعده عن الطالني، ترفعه إىل صف الصالني

  الشيشة السجاير و)التدخني حتريم تعريف األوالد بحكم اإلسالم يف

وحتريم ، حتريم اخلمروأحاديث ثم حتفيظ األوالد آيات ، غريمها(و

وسوء العاقبة يف الدنيا ، عاملخدرات ومدى رضرها عىل الفرد واملجتم

 . واآلخرة

 ليعيش ضمن ، واملراكز الصيفية، إلاق الولد باملخيامت اإلسالمية

 . بعده عن رفاق السوءت  ، جمموعة صالة من الرفاق

 :رفاق السوء هم السبب -2

عىل أن جماراة األصدقاء هي السبب األول يف تعاطي  اتدراسإحدى التدل ف

 انت أن لرفقاء السوء دور  سة ميدانية عن املخدرات إال وبيَّ وال توجد درا، املخدرات

، هم الذين واألوالد املبكرين إىل مجاعات الرفاق، يف تعاطي الشباب للمخدرات ابارز  

لذلك يبحثون عن أول رفيق يصادفونه دون االنتباه إىل ، مع والدتهم ال يتوافقون

 . أخالقه وسلوكه

ويتوحدون مع أقراهنم يف أفعاهلم ، فاقهموبدافع املسايرة يقلد األوالد ر

جي وقد دلت الدراسات امليدانية عىل أن مرو  ، بدون تفكري ومناقشة، وسلوكهم

له فدبعد أن تن - املخدرات يكلفون عميلهم الذي يشرتي منهم بالبحث عن  - أموا

وء يدفع رفاق الس وهذا، من هذه السموم بدون مال مقابل منحه قليال  ، زبائن جدد هلم

 . ب أصدقائهم إىل هؤالء التجار بعد تعويدهم عىل املخدراتإىل جل  
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كي ال ؛ رفاقهم عىل مماثلتهم يف سلوكهم نيشجعو مومن طبيعة رفاق السوء أهن

لهم عندما ع  يدركون مدى شناعة ف   - بالالشعور -وهم ، ويكونوا سواء، يتميزوا عنهم

 . إىل توريط رفاقهم ليكونوا مثلهم ولذلك تراهم مندفعني بحامس، يتعاطون املخدرات

 :تدخني األب -3

ومن هذه اآلثار تقليد األوالد آباءهم يف ا، ال شعوري  ، يتأير األطفال بوالدتهم

طفل يف  هوعند، مبتىل بالتدخني ومن القصص املؤثرة أن أحد اآلباء كان، التدخني

بعة من عمره صار يعاوده مرة يف وقد أ صيب بمرض تنفيس ، كالزهرة عند تفتحها، الرا

وكان الطفل  - خاصة وقد فقدا املولودين السابقني له - واهتم والداه بمعاجلته، الشهر

 . موضع عناية فائقة منهام

وترك علبة ، قبل اإلمساك وذات صباح يف رمضان وقد نفث األب سيجارة  

ماذا  قم وانظر»: يف ذلك الصباح أيقظت الزوجة زوجها قائلة، السجائر عىل الطاولة

 . « ؟ إنه يف املطبخ يفعل ابنك

رأى طفله ، ويسمع ما هو أعجبا، فنهض األب وذهب إىل املطبخ لريى عجب  

وملا ، ها من علبة والدهينفث سيجارة أخذ  ، صاحب الرئة املريضة، الصغري ابن الرابعة

يا أفعل مثلك »: أجاب الطفل بدون تلعثم ،« ؟ م  تفعل هذا يا بنيـل  »: قال له والده

 . «بابا

، ثم مزقها أمامه، وقلبه يكاد يتقطع من األمل، أخذ األب السيجارة من يد طفله

وبعد عدة شهور ، ومنذ ذلك اليوم مل ير الطفل أباه يدخن، ورماها يف سلة املهمالت

 . وهلل المد واملنة اأقلع عنه هنائي  ، عن طفله ا قضاها األب يدخن رس  

واألب املدخن يشجع أوالده عىل ، ىوالتدخني بداية املخدرات األخر

بة املخدرات اخلطرية، التدخني فام  (للشيشة)واألمر نفسه بالنسبة . كام يضعهم عند بوا

فاملخدرات (؛ الكيف)أو ما يسميه املدمنون ، وهو حصول الفتور ادام املبدأ واحد  

، يقيةيف شامل إفر (الشمة)و، يف اليمن (القات)وكذلك . كذلك عند املدمنني (كيف)

لذا جيدر باألب املحب . فاملخدرات، فاخلمر، كلها مقدمات لولوج باب الشيش
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 .املذكورة (الكيف)اإلقالع عن التدخني والشيشة وكل أنواع ؛ ألوالده والغيور عليهم

 :إغراق الولد باملال -4

وقد يكون هذا ، وربام بدون حسابا، كثري   ابعض اآلباء يدفع لولده مرصوف  

وعندما جيد ، أو للمباهاة واملفاخرة أمام الناس، بعاطفته وحبه لولده ااألب مدفوع  

، ويكثر الرفاق حوله، يندفع إىل الشهوات ومنها التدخني، بني يديه ا كثري   الولد ماال  

، وقد يندفع الولد عندئذ إىل التدخني للمباهاة، ومنهم من يدور يف فلكه من أجل ماله

وقد يؤدي به األمر إىل تناول ، طالع عندهستب االأو تعاطي الشيش إلشباع دافع ح

 . ته إىل املخدراتل  ص  ومتى ولج اخلمر أو  ، منهم اخلمر ليدلل لزمالئه أنه أكثر ماال  

له، يدفع لولده ما يلزمه كيمواألب ال د ابنه ليعو  ، ويسأل ولده أين رصف أموا

ا من وهذه تكفي ملا هل، فقهسأل يوم الساب عن ماله من أين اكتسبه وأين أنعىل أنه سي  

 تعويد األوالد عىل االقتصاد. 

( من الشباب املتعاطني للمخدرات %71) أنإحدى الدراسات اتضح من وقد 

ومل يعرفوا أن جمرد التجربة ستجعلهم ، تعاطوها للمرة األوىل ملجرد حب االستطالع

بل ذلك ومل جرب اخلمور أو الشيش ق - ربام - ذلك ألن بعضهم، متعاطني دائمني

عىل مال وفري ملا خطرت يف  ئهذا الشاب لوال أنه يتكوا، جيعله ذلك التجريب مدمن  

ه بذلك، ذهنه هذه التجارب  . وقد يكون وجود املال الوفري معه هو الذي أغرا

( من املتعاطني ممن وضع هلم آباؤهم %37عىل أن ) اتالدراسإحدى كام دلت 

وللهرب ، بعد وفاهتم امضمون   منوا هلم مستقبال  حتى يض، أرصدة بأسامئهم يف البنوك

ئب التصاعدية  . وأكد هؤالء أهنم يسحبون من أرصدهتم دون علم آبائهم، من الرضا

كام يدمن ، من مهوم فقره اومن العجيب يف داء املخدرات أن الفقري يدمن هرب  

كانت  - يةوهي من الدول الثر - ففي الواليات املتحدة، عن لذة موهومة االثري بحث  

ولكنها ، ( فقط من جمموع السكان%4م( )1962نسبة الذين يدخنون الشيش عام )

كام زاد مدمنو الكوكايني يف الفرتة ذاهتا من )نصف( ، م(1982( عام )%64قفزت إىل )

من أسباب  فالفقر ورتابة الياة املصاحبة له سبٌب ا. مليون   (22مليون مدمن إىل )
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ء الناتج، التعاطي مشاعر اإلنسان ودفعه إىل  ل  عن الياة الديثة املعقدة أك   والثرا

 . التعاطي

 :تفضيل املال عىل األوالد -5

فاألب مشغول ، إمهال آبائهم هلم؛ ومما يساهم يف تعاطي األوالد للمخدرات

، ويعلل نفسه بأنه يشقى يف مجع املال من أجل أوالده، بتجاراته وصفقاته وأسفاره

ضهم عن أن يعو   يمكن املال الأن وما درى األب ، علية القوم ليصبحوا أغنياء ومن

وربام ، هولدىل انحراف أن انشغاله عن ولده قد يؤدي إ، ورعاية األب وعطفه وتوجيهه

 ؟مال ينفعه عندئذرات فأيي  تعاطي املخدوجروه إىل، التف رفاق سوء حول ابنه

، دهلا متابعةب لولده ال تع  وأيبتت التجارب والبحوث امليدانية أن متابعة األ

ويندفع إىل رفاق ، وأن الولد يندفع نحو الصالح واخلري عندما يعرف أن والده مهتم به

 . هإذا عرف أن والده منشغل عن السوء

 :أوقات الفراغ -6

( من متعاطي املخدرات يف عينة %41أن )من إحدى الدراسات اتضح 

وقد تبني . م الفراغ إىل القلق فاالنحرافوبالتايل يدفعه، الدراسة عاطلون عن العمل

س الطاقة لعلامء النفس أن القلق واالضطراب لدى الشباب ناجتان عن الفراغ وحب  

والقلق واالضطراب الناجتان من الفراغ وتعطيل الطاقة يؤديان إىل ، الفائضة عندهم

 .ومن أنواع االنحراف تعاطي املخدرات، االنحراف

أن الفراغ هو سبب إحدى الدراسات العينة يف ( من أفراد %7وقد أجاب )

فيلجأون إىل ملء وقت الفراغ عن طريق املخدرات ، انحرافهم وتعاطيهم للمخدرات

 . والسلوك املنحرف الستثامر وقت الفراغ عندهم
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 وهذه بعض سبل شغل أوقات الفراغ: 

 :وهو أن يساعد الولد أباه يف عمله إن كان له مثل هذه  العمل املبكر

ق األب ولده يف الصيف لح  أن ي  ، أو عامل التي تتطلب املساعدةاأل

بأحد حمالت البيع أو إحدى ورش النجارة أو الدادة أو إصالح 

ولكن برشط أن يكون العامل  إلخ...  السيارات أو األدوات الكهربائية

يف هذه املحالت أو الورش ممن يغلب عىل ظن األب أهنم يعينونه عىل 

 ال إفساده. نه،إحسان تربية اب

 :وخاصة إذا بدأ الفتى بحفظه منذ الطفولة حفظ القرآن الكريم ،

وي شجع الفتى عىل إتقان الفظ ، فرياجعه ويثبته أيناء هذه الفرتة

وإن مل . بالقراءة الصحيحة أو القراءات الصحيحة عىل عامل متخصص

نه وما زال ذه، تهع عىل الفظ يف فتو  يبدأ بالفظ يف الطفولة يشجَّ 

 .للحفظ مالئام  

 :ومن أفضل سبل الوقاية من خطر الفراغ تعويد الطفل عىل  املطالعة

ال  ل املطالعة بحرٌ قوح، حتى ينشأ عىل حبها، املطالعة منذ الصغر

، كام أهنا أفضل سبل شغل الوقت لكبار السن عند التقاعد، حدود له

فظه من حت؛ وحب املطالعة نعمة كبرية ينعمها اهلل عىل عبده املسلم

وقد يبدأ الوالد بتكليف ولده ، ومن الشيخوخة، ومن الفراغ، اجلهل

ويشجعه عىل إنجازه ويكافئه ، تتوفر مراجعه يف البيت، إعداد بحث ما

 . ومع التكرار يعتاد الولد عىل حب املطالعة، عليه

 :ومن األعامل التي تقيض عىل الفراغ أن يعد  إعداد قاموس اإلنجليزية

، وبعد أن حيرض األب الدفرت املناسب، لإلنجليزية االولد قاموس  

الفكرة من أول كتاب  ثم يبدأ بتنفيذ، يقسمه عىل أحرف اإلنجليزية

فيضع كل كلمة مرت يف هذه الكتب يف حملها من تعلمه الولد، 

، فعل، اسم)وتصنيفها اللغوي ، مع كتابة معناها العريب، القاموس
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أفضل الطرق من وهذا العمل . وترصيفاهتا اللغوية (لخإ...  صفة

 ا. لتعلم اإلنجليزية وللقضاء عىل الفراغ مع  

 :ومن سبل الوقاية من الفراغ أن يطلب  التحضري للعام الدرايس القادم

د الصعبة  ، والقواعد، كالرياضيات)األب من أوالده حتضري بعض املوا

كرب أو مع األب أو األم أو األخ األ، للعام القادم (لخإ...  واإلنجليزية

 . ويرشف األب عىل سري ذلك التعليم ،مع مدرس

 :ومن أفضل سبل الوقاية من أوقات الفراغ أن يكتب اهلل  الدعوة

عندئذ يطمئن األبوان عىل ولدمها بأنه ، بعض الدعاةللولد االلتحاق ب

، بل صار قدوة يف اخلري، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى صار رجال  

 . اجلنة وسلك أرسع وأقرص طريق إىل

 التي حتصنه من ، إلاق الولد باملخيامت اإلسالمية واملراكز الصيفية

لق االنحراف، رفاق السوء كام تشبع لديه حاجة ، وتبعده عن مزا

 . رضورية يف النمو االجتامعي والنفيس

 :سفر الشباب إىل اخلارج -7

(، بالد الكفار)ومن أسباب تعاطي الشباب للمخدرات سفرهم إىل اخلارج 

يف الفندق ، الشهوات مبثوثة يف كل مكان؛ حيث جيد الشاب املسلم املحافظ عىل دينه

 ل  بل جيد سامرسة الرذيلة يتلقونه يف املطار وأينام ح  ، وال يكفي ذلك، واملطعم والشارع

 . ورسوله  يعرضون عليه خدماهتم يف تأمني ما يريد مما حرم اهلل 

وحاملا يفارق ، دينه وعقله وجمتمعهب اومن البدهي أن الشاب يعيش منضبط  

وقد جيد هذا الشاب . د أحد الضوابط التي حترسه من شياطني اإلنس واجلنجمتمعه فق  

يقدمون له ، ويف الفنادق واملطاعم، ه يف املطارات الدولية الكربىنينتظرو من

وبعض املخدرات اآلن يكفي (، املخدرات حتت اسم أي دواء )مسكن للصداع مثال  

 .ث اإلدمان عليهاد  هلا مرة واحدة حتى حت  لتناو
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وقد ، أن متنع أتها األب ولدك من السفر إىل بالد الكفار للسياحة والل:

 .صدرت فتاوى من كبار العلامء تبني أنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفار للسياحة

 :إخراج الولد من رفاق السوء

ت األوان وانخرط الولد يف ولكن إذا فا، من قنطار عالج وقاية خريٌ  م  ره  د  

، فقد صار الولد عىل حافة هاوية اهلالك يف الدنيا واآلخرة، جمموعة من رفاق السوء

لدان م ، كيف حترتق يف نار الدنيا مهاكبدكتويف األيدي يتفرجان عىل فلذة وهل يقف الوا

 وهو أشبه ماا،   ال شك أن العالج صعب جد   ويتصورانه كيف حيرتق يف نار اآلخرة؟

وقد يتطلب األمر ، كيموال ينجح فيه غري األب ال، يكون بالعمليات اجلراحية

 . االستعانة بخبري تربوي

 فامذا يفعل الوالدان؟

، أول ما خيطر للمسلم عندما يقع يف ملمة اللجوء إىل اهلل: اللجوء إىل اهلل -1

لدان من اال، أن يرفع عنه ذلك البالء اوهنار   فيدعوه ليال    ستغاثة باهلل ويكثر الوا

 طلب املعونة إلبعاد ابنهم عن رفاق السوء. ان يف ويلح  

لدان هذا الولد بلطف ول  ثم يذك   -2 ني، ولغة يبدو فيها العطف واخلوف ر الوا

نه بالنصوص الرشعية التالية: عىل مستقبل الولد، يذك    را

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل تعاىل: هقول 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 .(30 -28الفرقان: )  هت مت خت حت جتهب

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل : وقوله 
 يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن يمجن
  .(28الكهف: ) َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ن  خي  ال ل  »:  وقوله م  م  ك  د  ، ف ل ي ن ظ ر  أ ح 
ل يل ه  ىل  د ين  خ  ل  ع  ج  )رواه «. الرَّ

 أبو داود، وصححه األلباين(. 
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 ث ل  »:  وقوله ن اف خ  م   و 
ك  س 
 
ام ل  امل ح  ، ك 

 
ء و  السَّ ح  و 

ال  اجل ل يس  الصَّ

ن ه  
ا أ ن  جت  د  م  إ مَّ ن ه ، و 

ب ت اع  م  ا أ ن  ت  إ مَّ ، و  ي ك 
ا أ ن  حي  ذ  : إ مَّ

ك  س 
 
ام ل  امل ، ف ح  ري 

الك 

ا أ   إ مَّ ، و  ي اب ك 
ق  ث  ا أ ن  حي  ر  : إ مَّ ري 

ن اف خ  الك  ، و  ي ب ة  حي ا ط  ب يث ة  ر  حي ا خ  د  ر 
«. ن  جت  

( ي   )رواه البخاري ومسلم(. ي ك 
ذ   ع  )حي  

  .يك  ط 

 ال  ي  »:  وقوله ن ا، و 
م  ؤ  ب  إ الَّ م 

اح  ي  أ  ال  ت ص 
ك  إ الَّ ت ق  ام  ل  ط ع  )رواه « ك 

، أ و   أبو داود، وحسنه األلباين(. ال 
ام  ن ا(: أ ي  ك 

م  ؤ  ب إ الَّ م 
اح  )ال  ت ص 

د ا ا ة يف  امل  ر  َّ
رض  ب تهم  م  اح  ص   نَّ م 

امل  ن اف ق ني  أل  ار و  فَّ ب ة ال ك  اح  ص  ن  م  ي ع  لنَّه 

. ن ني  م  ن س امل  ؤ  ن  ج  م  د ب امل  ؤ  ا ين، ف امل  ر  ال  ي   الد  ( أ ي  أ  )و  ي 
ك إ الَّ ت ق  ام  ل  ط ع  ك 

ف  ق وَّ  ا ي رص   ع  ر  ت و  ي ا م 
ق  ك إ الَّ ت  ام  م  ط ع 

 ال  ت ط ع 
 
 اَّللَّ
ة  ب اد 

ام  إ ىل  ع    . ة  الطَّع 

ويترصف معه ، قد يصعب عىل األب أن يرى ولده حيرتقادئ: الوار اهل - 3

سيتشبث الولد برفاقه ليثبت ، لكن العنف والتوتر سيؤديان عكس ما يريد األب، هبدوء

سب يترصف هبدوء وح كيمواألب ال. هه أصحاب  ينتقي له والد   أنه رجل وليس طفال  

، فيبني مساوئ رفاق السوء، خطة ليقنع ابنه بأن اخلري له يف االبتعاد عن هؤالء الرفاق

، وسوء أدهبم مع أرسهم، وإمهال واجباهتم الدينية واملدرسية، وفشلهم يف املدرسة

وجيتهد األب للحصول عىل معلومات وافية عنهم قبل اختاذ القرار إلخراج ولده من 

دفعه إىل تقديمها ، مةاملعلومات عىل شكل نصائح غري ملز  عىل أن يقدم هذه  ،شلتهم

 . حبه لولده

دأب بعض اآلباء عىل منع أبنائهم : تأمني جمموعة من البدائل قبل الوار -4

 ٌس حب   ألن املنع  ، دون تأمني البديل اإلسالمي ملا ينهون عنه مع رفاق السوء ل ع بمن ال

ف هذه الطاقة يف والصحيح رص  ا، لطاقة متفجرة يستحيل حبسها وستنفجر أخري  

 . قبل أن ينهاه عن رفاق السوء ن األب رفاق اخلري لولدهفيؤم  ، قنوات مرشوعة نافعة

ثم حياوره  لخإ...  ر األب لولده صالت وزيارات وخميامتويف جمال الرفقة يوف  

األخيار من هؤالء  يذكر له عرشين أو ثالثني اسام  ، يف انتقاء أصحابه ممن يشاء من هؤالء

وهؤالء أفضل من رفاق السوء فالن ، أنصحك بانتقاء أصحابك من بينهم» :ويقول له
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 . وهكذا يترصف األب مع ولده ضمن الرية املحددة، «وفالن

لدان عندئذ من وسائل تأمني اجلليس الصالح ومنها عىل ، ويكثف الوا

اط دعوي أو درس ونش، أو رحلة إسالمية، إلاق الولد بمخيم إسالمي: األخص

 . وهذه البدائل ستساعد الولد عىل ترك رفاق السوء إن شاء اهلل تعاىل، إسالمي

وتشجيعهم عىل ذلك ، ومنها حث بعض األقران الصالني عىل مصاحبته

ومساعدهتم عىل إقامة . وتكرار الزيارات هلم يف بيوهتم، بدعوهتم إىل املنزل وإكرامهم

 . إلخ...  ةأنشطة مشرتكة كالرحلة أو ألعاب مجاعي

وإذا كان رفاق السوء الذين التحق الولد هبم من : نقل الولد من املدرسة -5

ل ولده من يسارع األب إىل نق  ، وممن ال يمكن أن يلتقي هبم يف غريها، زمالء املدرسة

حتى لو أدى ذلك إىل ضياع سنة دراسية ، هذه املدرسة يف أي وقت من العام الدرايس

 . وربام تضيع آخرته، ن من ضياع الولد طول حياتهوهذه السنة أهو، عليه

 :نقل مسكن األرسة من الي -6

وممن ال يمكن ، وإذا كان رفاق السوء الذين التحق الولد هبم من سكان الي

ل مسكن أرسته من هذا الي فال يتأخر األب يف نق  ، لولده خمالطتهم يف غري هذا الي

وقد ، وتكثر فيه األرس امللتزمة بإسالمها، يطوفيه مسجد نش، ر فيه رفاق خريإىل آخ  

ء دار أخرىضط  ي   ما فيه من التعب واملشقة مع ، ر األب إىل بيع داره يف هذا الي ورشا

فالولد هو الثروة القيقية ، لكن ذلك أهون من ضياع أحد أوالده؛ وربام التكلفة املالية

 . لألب وللمجتمع يف الدنيا واآلخرة

لمة من أوربا أو أمريكا أو كندا وترك األب املسلم عمله وقد انتقلت أرس مس

من التحاقهم بإحدى جمموعات  اخوف  ، املمتاز فيها عندما صار أوالده يف مرحلة األقران

، وهو أشبه بالعمليات اجلراحية، ظ صعوبة العالجيالح   ا وأخري  . السوء الكثرية هناك

لدين اإلرشادات الرتبوية ال الزمة من أجل توفري اجلليس وسبب ذلك إمهال الوا

 . ودرهم وقاية خري من قناطري عالج، الصالح ألوالدهم منذ الصغر
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 عالج المدمن على المخدرات: 

د هو وكل مدمن يمكن عالجه وشفاؤه مع حتفظ واح، اإلدمان له عالج -1

ئية املتشائمة الذي ال يثق بأحد، وصعوبة عالج )السيكوبايت(  . هو الشخصية االنطوا

إذ إن ، واستمرار بدون توقف، ومن املعلوم أن إنقاذ مدمن حيتاج إىل صرب -2

وال يكون ذلك ، نام هو االستمرار يف التوقفإو، العالج ليس هو التوقف عن التعاطي

نام هو عرض إو، فاإلدمان ليس هو املرض، إال بعالج األسباب التي تدفعه إىل التعاطي

 . للمرض

وإنام هو إنسان قريب منه ، ليس هو الطبيب واملعالج القيقي للمدمن -3

وإذا ، وال يمكن عالج مدمن عىل اإلطالق بدون وجود هذا اإلنسان يف حياته، حيبه

 . بل سيتامدى حتى املوت، خلت حياة املدمن من إنسان حيبه فلن يشفى

 . وال بد من إسهام املدمن نفسه يف خطة العالج -4

، أننا نحبه: لة إىل وجدان املدمن حمتواهاكون يف شكل رساتبداية العالج و -5

 . معه اعندئذ يكون الوار ممكن  ، وال بد أن نعرب له عن حبنا له بطريقة ما

 . وهدم جدار الصمت ليقول ما عنده، الوار الرصيح مع املدمن -6

ل ت  عىل ق   رٌ ى له تآمٌ عط  درهم مال ي   فأيي ، الوقوف بحزم فيام خيتص بالنقود -7

 . نفسه

مراجعة الطبيب الذي يتعرف عىل الالة بكل تفاصيلها من املدمن  -8

وال بد أن ينال ، ثم يصف العالج ويرشح طريقة العالج للمدمن وألرسته، وأرسته

 . الطبيب ثقة املدمن وحبه له

يعود لترشف عليه أرسته التي جتتهد يف ، بعد خروج املدمن من املستشفى -9

 .التعاطي إزالة األسباب التي تدفعه إىل

، عالج املدمنني عىل املخدرات مستشفيات متخصصة يفوهناك عيادات و

ر ه وتقد  ع  وإنام تشج  ، ومجيع دول العامل ال تعاقب املدمن الذي يسعى نحو العالج

ويمنح هؤالء خالل فرتة العالج الضامنات التي حتميهم من خدش كرامتهم ، ظروفه
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رهم حمافظة عىل مراكزهم االج ويتقدم املريض مبارشة إىل قسم . تامعيةوتكتم أرسا

وقد يستمر العالج بمراجعة . االستقبال يف املستشفى فيبدأ العالج دون عقاب

أو ينوم ، العيادات اخلارجية حتت إرشاف الطبيب النفيس واألخصائي االجتامعي

 .من اإلدمان اونفسي   ااملدمن يف املستشفى ليعالج جسدي  
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 :حرافجنوح الشباب ومشكالت االن

ظاهرة اجلنوح واالنحراف عند الشباب من أبرز املشكالت التي تعاين تعترب 

بام ختل فه من تأيريات نفسية واجتامعية عىل شخصية الشاب  ،منها املجتمعات يف العامل

وما ترتكه من آثار سلبية وخطرية عىل املجتمع يف جماالت اجلريمة والرسقة وانتشار 

نفسها  ل اخللقي. وجتد املؤسسات االجتامعية والدينيةاملخدرات والفساد واالنحال

ل مسؤولية معاجلة أسباهبا والوقاية مضطرة للتصدي هلذه االنحرافات وقمعها وحتمي 

  منها.

 اجلنوح واالنحراف وعوامله: 

يوضح علم االجتامع أن اجلنوح نموذج من السلوك االجتامعي، يقوم املنحرف 

انني االجتامعية واألعراف والقيم السائدة يف املجتمع، من خالله بترصفات خمالفة للقو

يبدأ اجلنوح غالب ا عند األحداث الذين ترتاوح  وييسء به إىل نفسه وأرسته وجمتمعه.

سنة، وهي بداية فرتة املراهقة التي تعترب من أخطر مراحل العمر  18 - 12أعامرهم بني 

 يف حياة اإلنسان. 

تامعية عىل أمهية دور الرتبية الصالة للشاب وتؤكد الدراسات النفسية واالج

منذ الطفولة يف كنف األرسة ثم املدرسة، فإذا تلقى الشاب منذ صغره رعاية وتربية 

جيدة ينشأ إنسان ا صال ا، وإن كانت تربيته سيئة تظهر لديه ظواهر االنحرافات يف وقت 

  مبكر.

 :أسباب جنوح األحداث

 :البيئة األرسية -1

أهم مؤسسة اجتامعية تؤثر يف شخصية اإلنسان؛ حيث ينشأ الطفل  تعد األرسة

ه؛ وقد أيبتت الدراسات الديثة  أنَّ أكثر  بني يدي والديه يشك  
ه واجتاهات  الن سلوك 

 ، كة، كام أنَّ هناك عالقة  قوية بني انحراف الشباب  فكَّ اجلانحني ينتمون إىل أرس م 

ني االنحراف والتنشئة االجتامعية اخلاطئة، وانحراف أحد والديه، كام توجد عالقٌة ب
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ئد، القسوة الزائدة، اإلمهال،  واألساليب الرتبوية غري الصحيحة، مثل: "التدليل الزا

 ".التفرقة يف املعاملة بني األوالد

ك األرسةإن  لدين، أو فقدان األب يف األرسة،  تفك  والنزاعات الدائمة بني الوا

ذا إىل إمهال األوالد. وممارسة القمع والقسوة تدفع يؤدي ه ، مماأو وجود زوجة األب

الناشئة من الشباب إىل اهلروب املستمر من البيت واللجوء إىل الشوارع والزوايا السيئة، 

  فيتعل م منها بسهولة العادات والقيم غري األخالقية.

األرس تدفع بأبنائها إىل سوق العمل لساعات طويلة خالل اليوم،  بعضو

ا فيغيبون ع ب  ا عن الرعاية واملتابعة، مما يفتح أمام األطفال أبوا ن البيت أو املدرسة بعيد 

امل والسلوكيات الطائشة واملتهورة واالنغامس يف واسعة لالنحراف والقيام باألع

الشذوذ األخالقي واالجتامعي، فالطفل يتأير بسهولة بالبيئة املحيطة به، وينجر  وراء 

 رعاية واملتابعة املستمرة.رفاق السوء إذا مل يلق ال

وليس فرديا. فالشاب ال يقوم بتنفيذ  ي  وقد بينت الدراسات أن اجلنوح مجع  

أعامل منحرفة كالرسقة والنشل وعمليات التهريب وغريها بمفرده، بل بعمليات مجاعية 

نه. من هنا تأيت أمهية الرفقة  شبه منظمة عىل شكل عصابات أو شل ة بالتعاون مع أقرا

  ة للشاب واختياره ألصحابه من أهل الصفات الميدة.الصال

ل رب  ب  ن ق  ر وتعاطي املخدرات م  ك  ومن أسباب االنحراف اإلدمان عىل الس  

ب من املدرسة ومن البيت، وعدم ش   ل أوقات فراغه غ  األرسة. كام أن اهلروب والترس 

إىل ظهور الشذوذ ، يؤدي (لخإ -ثقافية  -أدبية  -بنشاطات وفعاليات مفيدة )رياضية 

 واالنحراف النفيس واألخالقي واخلروج عىل قيم املجتمع عند الشاب.

 :البيئة املدرسية  -2

ا   األير يف تكوين شخصية الفرد علمي ا وتربوي 
تعد املدرسة من العوامل عظيمة 

وسلوكي ا واجتامعي ا، فيتعلم الطالب القوق والواجبات، والتوفيق بني حاجاته 

ن والتعاي ش مع اآلخرين وق بوهلم، ومن خالل  وحاجات  اآلخرين، ويتعلَّم التعاو 

ا لدى األطفال؛ مما  بكر  صون كشف  عوارض االنحراف م  املدرسة يستطيع املتخص 
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يسهل عالج املشكلة قبل استفحاهلا، وقد أظهرت الدراسات الديثة مدى أمهية دور 

 .افاإلدارة املدرسية يف محاية الطالب من االنحر

 عوامل نفسية:  -3

ا ما تؤدي مشاعر اإلحباط واليأس وخيبة األمل، نتيجة الفقر والاجة يف  كثري 

ء ما يسد  األرسة إىل انحراف الشباب واتباع السلوكيات السيئة، مثل الرسقة لرشا

لدين وبخلهام  حاجته من املالبس واأللعاب ووسائل الرتفيه، وأحيان ا شح   الوا

 وف عىل أبنائهام. وتقتريمها باملرص

فالشاب ضمن هذه األجواء األرسية سيعاين من الرمان املادي والعاطفي 

والرعاية والب والنان والعطف والرتبية السنة. وهي من الرضورات النفسية 

لينشأ الشاب نشأة صالة، تقيه خماطر اجلنوح ، األساسية التي جيب أن تتوفر يف األرسة

 والشذوذ االجتامعي.

 :وسائل اإلعالم وما يشاهده فيها   -4

إنَّ العالقة بني ما ي شاهده الشباب يف وسائل اإلعالم، وبني االنحراف عالقة 

ها الواضح وانعكاسها  الربامج واألفالم املثريةفطردية؛  التي يشاهدها الشباب يظهر  أير 

لوك العدواين، وإثارة الغرائز يف حماولة من الشباب لتقليد ما يشاهدونه،  عىل السي

ن خطورة هذه املواد اإلعالمية يف نرش معدالت اجلرائم املختلفة بشكل خطري  .وتكم 

نية التي تسكنها أرسة ":بالي املقصودالي والقرناء، و  -5 املنطقة العمرا

ه وعاداته وسلوكه من هذا املجتمع الذي يعيش  فيه،  ي م 
ث"، ويكتسب اإلنسان  ق  ال د 

ن  ث مَّ فإن للح
كمال  وم  ا م  ا وإما  ي دور  ا إجياب  لدور األرسة يف توجيه الطفل، وي ؤثر فيه إمَّ

العالقة  بني مستوى الي االقتصادي  الديثة   سلب ا، وقد أظهرت الدراسات  

 .واالجتامعي والبيئي، وبني انحراف األحداث

األصدقاء الذين يصاحبهم الشباب"، وغالب ا ما يكون : "بالقرناء املقصودو

اثلني يف السن، أو أكرب سن ا، أو من األقارب واجلريان، وال يقل دور  القرناء األ صدقاء  مم 

واألصحاب يف تكوين شخصية الفرد؛ حيث  يتَّخذهم املراهقون أحد  املصادر املهمة 
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القة بني مجاعة  .لآلراء واألفكار، وتكون الطبقة املفضلة لدى املراهقني لالقتداء فالع 

فية لدى األحداث األصدقاء واالن القٌة قوية، وأبرز  مصادر الثقافة االنحرا حراف ع 

 .املنحرفني هم األصدقاء

 :اببمظاهر اجلنوح عند الش

ي عدائية مفرطة جتاه حميطه األرسي بد  في   اببتتنوع مظاهر اجلنوح عند الش

ووسطه االجتامعي عىل شكل جتاوزات مستمرة ومترد وعصيان لألوامر والتوجيهات. 

نه ويقو م باالعتداء عىل حقوق وأمالك اآلخرين. ويفتعل العراك والنزاعات مع أقرا

 ق األذى هبم. وتبلغ عدوانيته حد  حتطيم ممتلكات غريه، وإشعال النار يف املنزل. لح  وي  

 :نتائج اجلنوح

 ألنه يؤدي إىل إمهال الشاب لواجباته املدرسية  ؛اإلخفاق يف املدرسة

ب والتعويض عن هذا الفشل باتباع ويدفعه إىل التحايل والكذ

 أساليب غري مرشوعة إلثبات وجوده يف املجتمع. 

 مربني الشباب اجلانحني ظاهرة اإلدمان عىل التدخني واخل تنترش 

 واملخدرات. 

  يتميز اجلانحون بضياع رغباهتم وعدم وضوح غاياهتم يف الياة وعدم

 قدرهتم عىل حتديد ما يريدون.

 الوقاية والعالج: 

بحت اضطرابات السلوك االجتامعي عند الشباب مشكلة اجتامعية حقيقية أص

حتتاج إىل كثري من البحث والدراسة والعقالنية والتأين  والوعي والثقافة واالستعانة 

بأصول الرتبية اإلسالمية وعلم النفس الرتبوي وطرائقه، ملعاجلة هذه املشكلة من 

سات االجتامعية و  (املسجد -املدرسة  -الرتبوية )األرسة خالل تضافر جهود املؤس 

سات باألساس تتحمل مسؤولية انحراف وجنوح األوالد منذ البداية.   ألن هذه املؤس 

لة التي تعاين من األزمات واملشكالت، واملدرسة التي يسود فيها فاألرسة املهم  

مة والعنف هاد واملجتمع الذي يامرس القمع واالضط ،ظاهرة التعليم بالقوة والرصا
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جتعلهم يشعرون بالظلم والقهر والضياع  ، قدويفرض القيود الصارمة عىل الشباب

نتيجة اإلحساس بفقدان الرية واملسؤولية والقيمة االجتامعية. فيتحول الشاب إىل 

شخص عدواين مشاكس يعمل عىل االنتقام لذاته وشخصيته املفقودة باألساليب 

  املنحرفة.

شاملة وعميقة  ةتاج إىل تكوين رؤيحتد الشباب اجلة مظاهر االنحراف عنومع

، وحتليالت علم النفس ستند عىل أصول الرتبية اإلسالميةوفق معايري وأسس، ت

، الرتبوي الديثة، لفهم مشكالت الشباب ومعاناهتم ومعرفة دوافعهم لالنحراف

م باالنضباط السلوكي والقوانني واألنظمة، ومعايري القيم االودف   جتامعية عهم لاللتزا

 .والدينية

ولتحقيق هذه األهداف، جيب حتقيق التفاعل البن اء مع الشباب وكسب 

وإبعادهم عن مشاعر وأجواء العنف واخلوف والقلق والتوتر والنفور ، وحمبتهم ثقتهم

   والضياع.
 مؤقٍت، خيتفي وإال فإن أسلوب الرتهيب والعقاب ال يشكل سوى حل  آين 

ر  ويتالشى باختفاء مؤثراته. أما القناعة والتجاوب الذايت، فتشكل ضامنة الستمرا

م الشاب وتطوير وترسيخ دافعية االنضباط اإلجيايب لديه. فيكتسب من خالهلا  التزا

ا لقيم املجتمع وأخالقه.  فق  ا، موا ا جديد   سلوك 

ولألرسة دور أسايس يف تكوين شخصية الشاب النفسية والسلوكية من خالل 

س املفاهيم والقيم السنة وتقديم الرعاية والب واالهتامم الرتبية الصالة وغر  

والتوجيه الالزم. وإال فإن أوضاع ومشكالت األرسة، خاصة الفقر والبطالة 

واالنحالل اخللقي والنزاعات داخل األرسة، تؤدي إىل ضياع الشباب وانحرافهم 

ا عن الذات، ضد م ؛وشذوذهم والتمرد عىل القانون االجتامعي ا يشعرون به من دفاع 

  ظلم اجتامعي وقهر وحرمان.

الوقاية من االنحراف أهم وسائل معاجلة ظاهرة جنوح األحداث عن طريق إن 

عظيمة الفهم الواعي الثقايف واالجتامعي والديني واعتبار األبوة واألمومة رسالة 

جيب أن تؤدتها األرسة عىل أكمل وجه. كام جيب عىل املؤسسات خطرية ومسؤولية 
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ا بعامل الشباب ورعايتهم وتطوياالهتامم جي، لرتبوية واالجتامعية والدينيةا ثقافتهم ر د 

 -رياضة  -مجعيات  -نوادي  -ل أوقات فراغهم بنشاطات متعددة )رحالت غ  وش  

ع حاجاهتم ورغباهتم شب  مما يتالءم مع ميوهلم وي   (لخإ -بحث  -علوم  -أدب 

 املرشوعة. 

ذ البداية هو األساس يف معاجلة هذه الظاهرة فاستئصال أسباب اجلنوح من

يف أحضان أرسة صالة ومستوى معييش جيد وتكوين ، لتأمني حياة أفضل للشباب

 أرسة عاملة ومتعلمة ومسؤولة، تشكل ضامنة له من االنحراف.

وغياب الشاب عن البيت بسبب الدراسة والتعلم والنشاطات االجتامعية 

حتل  حمل األرسة خالل  ،ت رعاية مؤسسات تربوية صالةاملختلفة أمر جيد؛ إذ يبقى حت

فرتة الغياب عن البيت. أما غيابه لساعات طويلة، بسبب الاجة املادية وانخراطه يف 

ه الدراسة، فهو أمر يسء له نتائجه اخلطرية. فأجواء العمل ك  عمر مبكر وتر  يف العمل 

ا غري سليمة وغري تربوية، تنعدم فيها الرعاية واالهت امم الصحيح. وتصبح مرتع 

 للعالقات املشبوهة مع رب  العمل أو رفاق السوء ومن ثم االنحراف واجلنوح.

فالوقاية من انحراف الشباب، حتتاج إىل إجراءات حازمة ملعاجلتها من جذورها 

وذلك بتحسني األوضاع املعيشية لألرس الفقرية وانتفاء الاجة إىل العمل املبكر. 

وتوفري ظروف صحية وسليمة  إللزامي يف املرحلة التعليمية األساسية.وفرض التعليم ا

  سامية وغايات نبيلة يعملون من أجل حتقيقها. ملتابعتهم الدراسة وإجياد اهتاممات قيمي ة

قوة إيامن الشاب ورسوخ العقيدة اإلسالمية يف نفسه ووعيه هي األساس  إن

يته من االنحرافات والشذوذ والبقاء عىل يف حتديد مساراته واجتاهاته يف الياة. ووقا

الطريق الصحيح والصمود أمام مغريات الياة وعواصفها ومواجهة املخط طات 

املشبوهة التي تستهدف ختريب عقول الشباب وإفسادهم من أجل تقويض املجتمع 

  اإلسالمي وانحالله وهدم أسسه.

واجهة والتحمل والصرب فاإليامن يمد  الشاب بالقوة الال زمة عىل الصمود وامل

ع الدنيوية واجلري وراءها، هبدف الصول ت  عىل املكاره ومقاومة الشهوات وحب امل  
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ئه للصابرين وجتنب معصية اهلل تعاىل ، عىل مرضاة اهلل تعاىل والفوز بوعده وجزا

مات واخلوف من عقابه تعاىل. وليكن شعار الشاب املسلم  قوله تعاىل: وارتكاب املحر 

 (.3 - 2الطالق: ) ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن 

  :التدابري الوقائية ومن

ب ل  االنحرافالتي يمكن أن  التدابري الوقائيةومن  نيب الشباب س   :تعمل عىل جت 

ف عىل األسباب التي تؤدي بالشباب إىل السلوك غري  السوي، وإغالق هذا الباب،  التعري

ر    .األمان وتوجيههم نحو سبل آمنة، تصل هبم إىل ب 

 :االهتامم باألرسة -أ

دد شخصية املولود، وإمهال  األرسة لرتبية أبنائها جير  األرسة هي التي حت 

ثَّ اإلسالم عىل  وقدعواقب  وخيمة عىل املجتمع بأرسه؛  ملساواة بني األوالد؛ حتَّى اح 

لدين بتفريق اإلناث  فه، وأمر الوا عن ال يشعر أحدهم بالظيلم، فيكون سبب ا النحرا

سبباته ا عىل سالمة األبناء من دواعي االنحراف وم  كور يف املضاجع، وذلك حرص   .الذي

 :االهتامم بالتعليم -ب

للمدرسة دوٌر كبري يف العملية الرتبوية، ورسم معامل شخصية الطالب، فيجب 

م،  تطوير  طرق التدريس، ووضع مناهج مطورة وحديثة تراعي ميول  الطالب ورغباهت 

النفسية واالجتامعية، والتأكيد عىل دور املعلم كقدوة يف تكوين شخصية وحاجاهتم 

راسة،  الطفل؛ مما يقي األطفال من االنحراف، كام ينبغي معاجلة ظاهرة االنقطاع عن الد 

 .بالتوجيه والرعاية واملتابعة والتقييم
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 :االهتامم بوسائل اإلعالم -ج

ئل الرتفيه بالنسبة إىل الشباب؛ أصبحت وسائل اإلعالم املختلفة من أهم  وسا

ن  ث مَّ يقع عىل األرسة جانٌب كبري من 
حيث يشغلون معظم أوقات فراغهم أمامها، وم 

، وتوفري أكرب والتي ال تتعارض مع دينهم اختيار وهتيئة وسائل الرتفية املناسبة ألبنائهم

بط والرقابة، قدر منها داخل املنزل، وحتت رعاية األرسة؛ وذلك إلجياد نوع من الضَّ 

وينبغي للقائمني عىل أجهزة اإلعالم أن  يفطنوا للدور اخلطري الذي تلعبه وسائل 

اإلعالم املختلفة يف التأيري عىل الشباب، فيجب استغالل  هذه األجهزة يف نرش الفضيلة 

اربة الرذيلة واإلسفاف  .والقيم واألخالق، وحم 

 :التوجيه واإلرشاد الرتبوي واملهني -د

املريب عىل شغل وقت الفراغ لدى الشباب بام يفيده، وينمي قدراته  حيرص

اجلسمية والعقلية، كـ "حضور املحارضات والنَّدوات التثقيفيَّة، والرص عىل مزاولة 

األنشطة الرياضية"، واختيار الرفقة الصالة، والعمل عىل تنمية مواهب األبناء 

الحظتها ورعايتها  .وم 

 :حداثوسائل عالج انحراف األ

ال بد للعالج أن يتناول أسباب االنحراف ويزيلها، ويزيل الدواعي والاالت 

املتمثل يف  طوعي الشعبي:تاملستوى المن ذلك االجتامعية والنفسية املهيئة هلا، و

وال  إصالح دور األرسة واملنتديات الثقافية االجتامعية ودور املدرسة وتعديل املناهج.

وجتديد العزم والدعوة إىل أن تتخذ األرسة واملدرسة ووسائل  بد هنا من تضافر اجلهود

اإلعالم املبادرة، لقيام كل منها بواجباته ومسئولياته بالشكل الذي حيقق النمو السوي 

 لألطفال واألحداث، ويعدهم لياة سوية مستقيمة.
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 وتتمثل هذه اجلهود يف: 

األطفال من العنف وسوء تقوية دور األرسة وفاعليتها، ومحايتها، ومحاية   -1

 املعاملة.

نرش الوعي بني اآلباء واألمهات حول املشاكل الصحية والنفسية  -2

 واالجتامعية التي يتعرض هلا األطفال واملراهقون وطرق معاجلتها.

تعميق دور املدرسة والتعاون مع األرسة من أجل بناء شخصية الطفل  -3

 العلمية والنفسية واالجتامعية.

 ار من الربامج التثقيفية والرتفيهية املناسبة لألطفال واألحداث.اإلكث -4

إعطاء األطفال واملراهقني الفرصة للتعبري عن أنفسهم وطرح مشاكلهم  -5

 وبيان ما يعانون أو خيافون منه.

مراقبة نشاطات األطفال واألحداث وجتمعاهتم وصداقاهتم وحرصها  -6

 ضمن دوائر سليمة.

افظ عىل سالمة املجتمع من االنحراف واألمراض  يةالتدابري العالج ومن التي حت 

 :السلوكية

 :الرتبية اإلسالمية لغرس الوازع الديني -أ

رضورة تقوية الوازع الديني لدى الشباب، كخط  دفاع ي منع الشباب عن 

م العقلية  االنحراف، وجيب خماطبة الشباب بجميع الوسائل املتاحة، وحسب مستوياهت 

ة والنفسية، وعىل املريب أن يتبع الكمة يف التوجيه واإلرشاد، واللطف واالجتامعي

باع األسلوب غري املبارش يف  واللني واملوعظة السنة، والبعد عن التعصب والشدة، وات 

ره وعناده  .مواجهة الشباب بأخطائه؛ حتى ال يزيد يف إرصا

 :شغل املراهقني بالعمل وملء أوقات الفراغ -ب

األمثل الستيعاب عدد ساعات الفراغ لدى الشباب، واستثامره جيب التخطيط 

يف أنشطة إجيابية طوال العام كـ "حث الشباب عىل االلتحاق بمدارس القرآن الكريم، 
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تنمية مواهب املوهوبني وذوي القدرات العلمية بإنشاء أندية علمية هلم، إجياد أندية 

تعددة األنشطة، تشجيع الشباب  عىل العمل التطوعي من خالل مصغرة باألحياء م 

 .اهليئات اإلسالمية واجلمعيات اخلريية

ب التخطيط لشغل أوقات ف التوسع راغ الشباب يف أيام اإلجازات بـوكذلك جي 

يف افتتاح املراكز الصيفية، وتشغيل الشباب يف وظائف مؤقتة موسمية خالل اإلجازة، 

عىل مهنة تتناسب مع طموح  والتشجيع عىل الرحالت السياحية الداخلية، والتدريب

 بحوثالشباب يف تلك املرحلة، وعمل املسابقات يف جماالت متنوعة مثل كتابة ال

 وغريها.

 تقديم النصح للشباب: -ج

اه املجتمع الذي يعيش فيه، فعندما يرى صورة  إنَّ كل فرد عليه مسؤوليته جت 

، "باملوعظة السنة، أو من صور املنكر، فعليه أن يغريها بيده، فإن مل يستطع فبلسانه

بالتوبيخ والزجر"، وإال رفع أمره جلهات االختصاص؛ الختاذ الالزم، فإن مل يستطع 

 .فبقلبه

 :رعاية الشباب املنحرفني يف املؤسسات اإلصالحية -د

 :وتتمثل يف ناحيتني 

ور  التوجيه االجتامعي، والتي : الرعاية الوقائية :األوىل ويقوم هبذه املهمة د 

، وتقديم أوجه الرعاية املتكاملة؛ ليعودوا إىل أهيل األحداثأهدافها يف تربية وت تتمثل

م تمعهم، وقد صلح حاهلم واستقامت ترصفاهت  م وجم  ه   .أ رس  

م هذه الرعاية  لألحداث املنحرفني من: الرعاية العالجية :الثانية دَّ ق  خالل  وت 

ور  املالحظة االجتامعية نفسية والدينية والطبية والتعليمية ، وتقدم أوجه الرعاية الد 

واالجتامعية كافَّة، ويبذل القائمون عىل تلك الدور أقىص جهودهم؛ لتقويم الدث 

 .وتأهيله النسجامه وتعاي شه مع جمتمعه
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 :وأهم أهدافها الرعاية الالحقة، -ـه

جن،  العمل عىل حتقيق أسس الرعاية والتوجيه لفئات املفرج عنهم من الس 

رات واملسكرات، واملرىض وخرجيي  دمني املخد  الدور واملؤسسات االجتامعية، وم 

النفسيني، وتقوم الرعاية عىل توثيق الرابطة األرسية بني السجني وأرسته، وتسهيل 

إجراءات االلتحاق باملؤسسات التعليمية، والتشجيع عىل مواصلة التعليم، والتمكني 

واهلدف من هذه اخلطوات: دمج  من الصول عىل عمل بعد اخلروج من السجن،

ئه؛ يئة املجتمع لتقبله واحتوا ا فاعال   املفرج عنه يف املجتمع، وهت  يف  ليكون  عضو 

 .املجتمع، وعدم عودته لالنحراف مرة أخرى
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 :اختالف الوالدين في طريقة التربية

طريقة تربية األبناء، بحيث إن كال منهام يرى ما ال يراه  يفإذا اختلف األبوان 

حيث إن  ،فتنة االبنإىل  اآلخر، فهل جتب عىل الزوجة أن تطيع زوجها فيام تراه يؤدى

ر الطاعة أمامه، ثم تفعل ما تراه ظه  أم إهنا ت  ؟ د أن حياسبه عىل كل كبرية وصغريةأباه يري

 ؟مناسبا بعد ذلك مع ابنها

: ََواب   اْلج

لدين، فقد والمها اهلل إن  حفظ هذه  تربية األبناء مسؤولية مشرتكة بني الوا

األمانة، كل بحسب موقعه وقدرته، وال ينبغي حرص هذه املسؤولية العظيمة يف واحد 

 . منهام دون اآلخر

 املسؤوليات املشرتكة جاءت الرشيعة باألمر بوسيلة تؤدي يف الغالبويف أداء 

"، ولعل هذه القيمة النتائج وأحسنها، وذلك من خالل "احلوار واملشاورةأكمل إىل 

أعظم سبب لسعادة األرسة ونجاح الرتبية، وقد جاء األمر بالشورى يف املسؤوليات 

 حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مفاملشرتكة يف قوله تعاىل: 
 . (233:البقرة)

                                                           

 : املصدر( 1)

ريغ بعضها موقع الشبكة قام بتف ،وتية للدكتور حممد إسامعيل املقدمحمو األمية الرتبوية، دروس ص* 

 . اإلسالمية

ف الشيخ حممد صالح املنجد، islamqa.infoموقع اإلسالم سؤال وجواب، *   . بإرشا

ف الدكتور عبد اهلل الفقيهislamweb. netموقع الشبكة اإلسالمية *   . ، بإرشا

  .islamtoday.net* موقع اإلسالم اليوم 

 . بإرشاف الدكتور حممد بن عبد اهلل الدويش ،almurabbi.com موقع املريب،* 
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أي: فإن اتفق والدا الطفل عىل فطامه قبل احلولني، »: قال اإلمام ابن كثري 

عا عليه: فال جناح عليهام يف ذلك، را يف ذلك، وأجَ ا يف ذلك مصلحة له، وتشاوَ يَ ورأَ 

خر ال يكفي، وال جيوز لواحد منهام أن فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون اآل

من غري مشاورة اآلخر، قاله الثوري وغريه، وهذا فيه احتياط للطفل، يستبد بذلك 

وإلزام للنظر يف أمره، وهو من رمحة اهلل بعباده حيث حجر عىل الوالدين يف تربية طفلهام 

 . [(380/ 1تفسري القرآن العظيم )]. «ما يصلحهام ويصلحهإىل  وأرشدمها

إىل  الزوجية التي تؤديأن كثرًيا من املشاكل إىل  وتشري بعض الدراسات

اخلطأ أو  " من حياة األرسة،ها غياب هذا النمط من املعايشة "نمط الشورىالطالق سبب

 . يف ممارسته، فإن احلوار والشورى فن وعلم حيتاج دربة وممارسة وتفهام

ومن الطبيعي أن تتعارض آراء الزوجني يف بعض املسؤوليات املشرتكة كرتبية 

تدّخل بعض األقارب يف ذلك، وغري أو  ختالف ثقافة الزوجني،األبناء؛ وذلك بسبب ا

حالة األزمة احلقيقية إال إذا مل إىل  ذلك من األسباب، ولكن ذلك ال يستلزم الوصول

 . طريقة مناسبة الحتواء هذا التعارضإىل  يتوصل الزوجان

لدين يف  ثمة حل وعالج يمكن اقرتاحه لفك التعارض القائم بني أسلويب الوا

من تتيرس استشارته يف املشاكل التي ختتلفون حوهلا، أو  رتبية، وهو استشارة املختص،ال

ممن كانت عنده اخلربة واألمانة الكافية يف ذلك؛ فالرتبية علم وفن قائم بذاته، تقام له 

نح فيه الشهادات، بل هو من أخطر التخصصات وأدقها، ولن يعدم الدراسات وت  

لرتبويني األمناء، فيلجؤوا إليهم ألخذ رأهيم يف حمل الزوجان بعض املستشارين ا

 . اخلالف خاصة

ولعل إدراك الوالدين خلطورة انعكاسات تعارض أساليب الرتبية عىل شخصية 

 . االبن حيثهام عىل رضورة جتاوز هذه املشكلة

فالرسالة الرتبوية التي حيرص األب عىل إيصاهلا ستضيع ويتالشى أثرها إن 

اختيار االبن الرسالة التي تناسبه إىل  يه رسالة مغايرة هلا، ويؤدي ذلكقامت األم بتوج
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ه هو، وذلك يعني صعوبة يف تييز االبن بني  هو، بل كثريا ما يبتدع حاًل ثالًثا تبًعا هلوا

 . الصواب واخلطأ، واحلالل واحلرام، وهو أخطر ما يواجه الرتبية الصحيحة

كراهة الطفل أحد الوالدين وضعف  إىل ض أساليب الرتبية قد يؤديعار  وتَ 

امليل نحوه، وقد تبدو املشكلة أكرب فأكرب يف مراحل متقدمة من تعمق اخلالف بني األب 

 . واألم حول تربية األبناء

فمن الواجب أن يكون هناك اتفاق مبدئي بني األب واألم عىل عدم قيام  نإذ

األبناء، إىل  ي وجهها أحدمهاأي طرف منهام بتوجيه رسالة تربوية خمالفة للرسالة الت

 اعرتاضات عىل تلك الرسالة فيؤخر أمرهاأو  خاصة أمامهم، وإن كان ثمة مالحظات

 . حني املشاورة واملحاورة بعيدا عن عني األبناءإىل 

لدان بينهام بالصدق والرصاحة، فال ينبغي  ا أن يتعامل الوا كام أن من املهم جدًّ

لدين  فقةً ظه  أن ي   -ا وأدبً  ا وتربيةً قً ل  ا وال خال رشعً  -ألحد الوا عىل أسلوب  ر لآلخر موا

ا ما يكتشف تربوي معني، ولكنه يف حقيقة األمر خيالفه ويناقضه وال يقوم به، ورسيعً 

إىل  د الثقة بني األبوين يف مسألة الرتبية، وال تؤدي إالفقَ الطرف اآلخر خداعه له، فت  

إىل  واملشاورة واملراضاة بني األبوين يؤديتفاقم املشكلة، يف حني أن سلوك الرصاحة 

جتاوز اخلالف، كام أنه يتجاوز باألبوين كل خالف آخر، وذلك حني يعتادان عىل 

 . الشورى والتفاهم

قبة اهلل  سنة يف أصول الكتاب والإىل  يف تربية األبناء، والتحاكم وجيب مرا

يقه املشاورة واملحاورة بني الرتبية عند االختالف، فإن كان االختالف يف الوسائل فطر

أو  األبوين، ثم بعد ذلك يكون احلََكم بينهام هو الناصح األمني، من أهل االختصاص

لدان يف نيتهام َصالح األبناء خلقا ودينا فإن اهلل  سيجعل هلام  اخلربة، وإذا صدق الوا

 . من خالفهام خمرجا

رأة ما مل جيعل يف الرجل، أن اهلل تعاىل جعل يف املإىل  -أخرًيا  -مع التنبيه 

ة أكثر منه عند الرجل، ورجاحة العقل وقوة اإلرادة واإلدارة  فالعاطفة واحلنان عند املرأ



 د 
  

720 

ة، فرياعى هذا اْلانب يف اخلالف بني الزوجني، ولعلَّ  عند الرجل أكثر منه عند املرأ

 . والعقلاألمر لو أوكل للزوج أن يكون فيه نفع بالغ، إن كان الزوج متصًفا بالدين 

لدي طفل صغير في الثالثة، وأريد أن ينغرس اإليمان في نفسه فماذا 
 أفعل؟

ينبغي لطفل الثالثة من العمر أن يرى أمه وأباه ومها يصليان، وينبغي أن 

يسمعهام يتلوان القرآن، فإن استامع الطفل للقرآن واألذكار اليومية من والديه وإخوانه، 

، ألن لسامع الطفل والديه ومها يذكران اهلل وحييي قلبه لسامع، يغذي روحهوتكرار هذا ا

له  . تعاىل، ومشاهدته هلام يف عبادهتام لذلك أثر يف أفعاله وأقوا

 ومن األمثلة عىل ذلك قصة هذه الطفلة: 

انتهت األم من الوضوء، وإذا بطفلتها البالغة من العمر ثالث سنوات تغسل 

ا السبابة قائلة: ال إهل إال اهلل، فهذا يدل عىل أن وجهها ويدهيا مقلدة أمها، وترفع إصبعه

 . الطفلة الحظت والدهيا أن هناك ذكر خمصًصا يقال بعد الوضوء

وقصة أخرى: أدت إحدى األمهات سنة الوضوء يف أحد األيام وقامت إلكامل 

عملها يف املنزل، وقد اعتادت طفلتها أن ترى والدهتا بعد الصالة جتلس يف مصالها 

هي أذكار ما بعد الصالة، ولكن الطفلة الحظت عىل والدهتا النهوض من حتى تن

ملاذا قمت من مصالك قبل أن تقويل: » بعد أداء السنة مبارشة، فقالت هلا: املصىلَّ 

قبة األطفال لوالدهيم. «استغفر اهلل  . وهذا املوقف يدل عىل شدة مرا

ولذا ينبغي أن  اإلنسان معرض لألسقام واألمراض وقد يمرض أحد األبناء،

يكون مرضه فرصة لتقوية صلته باهلل تعاىل، وذلك بتذكريه بفضل الصحة والعافية، 

وأهنا من نعم اهلل تعاىل، وأنه جيب شكره عليها، وأن اإلنسان ضعيف ال حول له وال 

هماملستشفى، نإىل  الذهاب بهأو  ذ الدواءقوة إال بربه، وعند أخج  ه أن الشفاء من اهلل فج

نرضب له هم بالرقى الرشعية والعمل هبا، ونربطأسباب أمرنا اهلل هبا، ثم  ن هذهلك

 كاهلم عىل اهلل تعاىل، كقصة أيوب وأخذهم باألسباب واتّ األمثلة باألنبياء 

حني أمر أبناءه بالدخول من أبواب متفرقة وأنه ال يغني  ومرضه وقصة يعقوب 

 .  تعاىلاهللإىل  ذلك عنهم من اهلل شيًئا وتفويضه األمر
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احتساب األجر، والصرب عىل املرض، وعىل بومن أهم األمور تذكري األبناء 

يسموهنا طبًيا  أراد هلا أن تصاب بمرض ا أن اهلل كر والدهت  الدواء، فهذه طفلة تذج 

كر تذج  -ولكن الشفاء بيد اهلل تعاىل  -مرض مزمن وذلك حسب تقدير الطب البرشي 

رها دائاًم ألخذ الدواء مرتني يومًيا، وكانت أمها تذك  رت األم أن هذه الطفلة اضط  

حصل عىل أأنا »باألجر، فام كان من هذه الطفلة إال أن قالت ألمها يوًما من األيام: 

تقول ذلك وكأهنا تفتخر وتتميز هبذا األجر والثواب . «األجر ألنني أخذ هذا الدواء

 . عىل أهلها وأخواهتا

 ؟من هللاطفالي على الخوف أربي أكيف 

اخلوف من اهلل كمفهوم تربوي إيامين خيتلف من مرحلة عمرية ألخرى، ففي 

السن الصغرية يرتبط معنى اخلوف باألشياء غري املحببة ومصادر االضطراب فيفضل 

قبة مثال، كام نحتاج للعديد من األمثلة امللموسة واملحسوسات ااستبد له بمفهوم املرا

 . إليصال املعنى وغرسه

قبة يف نفوس األبناء هي وجود وأول و  سيلة لغرس اخلوف من اهلل واملرا

لدين  القدوة احلية وامللموسة أمامهم، واملتمثلة يف سلوكيات املحيطني هبم عامة والوا

 . عىل وجه اخلصوص

فيلمس الطفل احلرص عىل حتقيق اخلوف من اهلل يف سلوكيات والديه حتى 

ز املفهوم من خالل رشحه للطفل واإلجابة عىل يقتدي هبام، ويف السن الصغرية يتم تعزي

لدين، فإذا سأل الطفل مثال:   ،«ملاذا ال نسمع األغاين؟»تساؤالته حول سلوكيات الوا

نا وال نريد أن يغضب »تكون اإلجابة:  ألن اهلل ال حيب األغاين وهي حرام، واهلل يرا

 . «علينا

نية من خالل الوقوف عىل آيات  كام يتم استخدام أسلوب الرتبية باآليات القرآ

ل الطفل حيفظها اخلوف يف القرآن وتفسريها بام يتناسب مع عمر الطفل، وتدبرها وجعج 

 . قدر إمكانه ويرددها باستمرار
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ومن أنفع األساليب كذلك يف تعزيز مفهوم اخلوف من اهلل االعتامد عىل احلوار 

هو األسلوب كذلك يعترب أسلوب رضب األمثال من أنجح األساليب و، والوعظ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ الذي اتبعه لقامن يف وعظ ابنه، قال تعاىل:
 . (16لقامن: ) حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

ويمكن للوالدين غرس الفكرة من خالل أسلوب التكرار واملامرسة، ذكر 

أنا كنت و»الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين عن سهل بن عبد اهلل التسرتي أنه قال: 

 أال»صالة خايل حممد بن سوار فقال يل يوما: إىل  ابن ثالث سنني أقوم بالليل فأنظر

قل بقلبك عند تقلبك بثيابك »فقال:  ،«كره؟كيف أذج »، فقلت: «تذكر اهلل الذي خلقك

، فقلت «اهلل معي، اهلل ناظري، اهلل شاهدي: ثالث مرات من غري أن حترك به لسانك

، فقال: هت  مج لَ أعج ، فقلت ذلك ثم «قل يف كل ليلة سبع مرات»ه، فقال: ت  مج لَ ثم أعج  ذلك ليايلَ 

 . «، فقلته، فوقع يف قلبي حالوته«قل ذلك كل ليلة إحدى عرشة مرة»

كام يمكن استخدام أسلوب القصة ومن أروع القصص التي تعزز مفهوم 

ء بحجة أن ت األم يف مزج اللبن باملااخلوف من اهلل قصة ابنة بائعة اللبن، حني رغبَ 

إن كان أمري املؤمنني ال »ال يرامها فكان جواب االبنة:  اخلليفة عمر بن اخلطاب 

نا فرَ  نا ب  يرا  . «أمري املؤمنني يرا

كذلك البد من تعزيز املواقف واستغالل األحداث وربطها بصورة مبارشة 

قبة اهلل، فيمكن لألم أن تستغل  - ملثالعىل سبيل ا - باخلوف من اهلل واستحضار مرا

فرتة االختبارات وتتحدث عن حتريم اإلسالم للغش وربط ذلك برضورة اخلوف من 

 .  اهلل

هذه جمموعة من األساليب الرتبوية التي يمكن أن تساعد الوالدين يف تعزيز 

مفهوم اخلوف من اهلل يف نفوس األبناء، واحلقيقة أن من واجب الوالدين أن حيرصا عىل 

 ة، كام جيب عليهام أن حيرصا عىل ما ييل: تنوع األساليب الرتبوي
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  ّر الطفل وتوصل له االبتعاد تاما عن األساليب التي من شأهنا أن تنف

مفهوم خاطئ عن اخلوف من اهلل، كأسلوب القسوة واملبالغة 

 . والرتهيب والتخويف والتهديد

   التقليل من مصادر اخلوف وإشباع حاجة الطفل لألمن؛ حتى يصبح

 .  معنى أكرب يف نفس الطفلللخوف من اهلل

   أن يرشحا للطفل الفرق بني اخلوف من اهلل واخلوف من الناس، وأن

ا اهلروب منه بل يعني احلرص عىل رضاه اخلوف من اهلل ال يعني أبدً 

 . والتقرب منه

   امليسء هو من جيب أن خياف من اهلل، أما من حيرص عىل طاعة اهلل

 . العطاء فإن اهلل حيفظه ويرعاه وجيزل له

   احلرص عىل املوازنة يف تقديم مفهوم اخلوف، فاخلوف البد أن يقابله

 . الرجاء

   أهم عائق ومشكلة هو تربية الطفل عىل اخلوف من الناس، ورغم أن

الضابط االجتامعي له أمهيته لكن جيب أال يكون املعيار األول 

لبحث للسلوك؛ فذلك سينتج عنه إحسان العمل أمام الناس )رياء( وا

لدين احلرص عىل غرس خمافة اهلل يف  عن رضاهم، فيجب عىل الوا

 . نفوس األبناء يف املقام األول

، فيما يعملون بناء على مراقبة هللا أهم الخطوات لتربية األ ما هي
 ؟أنهم دون الخامسة من العمرب علما

االهتامم برتبية األبناء من صغرهم دليل عىل الصدق يف طلب صالحهم 

امتهم، وهو الطريق للمحافظة عليهم من التيارات املفسدة التي قد يمرون هبا، واستق

قبة اهلل   تكون الرتبية عليها ملن يف هذا العمر بأمور: ومرا

: وأنه هو اخلالق والرازق خلق اإلنسان واحليوان  تعريفهم بصفات اهلل -1 

  ، وجيع املخلوقات.واْلبال

 . نه يسمع كل الناس ويبرصهم كذلكالعه: وأتعريفهم بكامل إطّ  -2 
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تدارس اآليات واألحاديث يف هذا املعنى، وطرحها عليهم بأسلوب  -3

 . سهل، كبيان عظمة الساموات

عرض القصص املناسبة يف ذلك، كقصص األنبياء وخاصة إبراهيم  -4

نزهة الفضالء "والبحث عن القصص املناسبة من كتاب ، من الناس حني أنجاه اهلل 

، وهناك كتاب مناسب جًدا يف "خمترص منهاج القاصدين"و "ذيب سري أعالم النبالءهت

 . ملحمد حسن احلميص ؟"فأين اهلل"هذا املوضوع بعنوان: 

وعدم خمالفة هذا األصل يف  القدوة احلسنة: من الوالدين يف مراقبة اهلل  -5

 . التعامل مع األبناء

اء لذلك، واستغالل مثل هذه الفرصة ن عند خمالفة أحد األبنالتنبيه احلَس  -6

 .  بأنه لو مل نرك لرآك اهلل

 ؟حفظ األوالدالتي تذكار األدعية وما األ

 إن من أهم أسباب احلفظ والوقاية ما ييل: 

واالحتساب، فهو أعظم ما تدفع به اآلفات وأنفع ما  التوكل عىل اهلل  -1

 . كلهكفاه أمره  حتصل به املطالب، فمن توكل عىل اهلل 

يف أمره وهنيه  واجتناب نواهيه، فمن حفظ اهلل  امتثال أوامر اهلل  -2

 . يف دينه ودنياه وأهله وماله حفظه اهلل 

من تالوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري  كثرة ذكر اهلل  -3

له ، فهذا من أنفع ما حيفظ به العبد نفسه وأهواالستغفار والصالة عىل النبي 

 . وولده
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ومن األذكار التي تنبغي املداومة عليها حلفظ النفس والولد قراءة آية الكريس 

 َحاف ظ   هَعَليج  َيَزال  ن قرأها ال عند النوم، ففي احلديث الصحيح أن مَ 
 
َن اَّللَّ

َرب  ، َواَل م   ه   َيقج

ب َح ي  َشيجَطان  َحتَّى  ( .صج ي  ب َخار   . )َرَواه  الج

تيم  ي  . (1)اهتَ فَ سورة البقرة، فمن قرأها يف ليلة كَ وكذلك قراءة خوا ب َخار  )َرَواه  الج

 .) م 
ل  سج ذ احلسن واحلسني، فيقول: يعوّ  وكذلك تعويذ الصبي كام كان النبي َوم 

ٍ اَل » ل  َعنيج نج ك 
ٍة، َوم  ل  َشيجَطاٍن َوَهامَّ نج ك 

، م  ة   التَّامَّ
 
اَم ب َكل اَمت  اهلل ك  يذ  ةٍ أ ع  اه  )َروَ . «مَّ

) ي  ب َخار   ذياهلَامة: واحدة اهلوام وهى احليات وكل . تصيب بسوء التيالعني الالمة . الج

 . هسم   يقتل   م  س  

: فقد قال . ومن األسباب أيضا حفظ الصبي من احلركة ساعة الغروب

نجح  اللَّيجل  إ  » َسيجت مج  -َذا َكاَن ج  ، َفإ نَّ الشَّ  -أو َأمج مج بجيَاَنك 
وا ص  ف  ينَئ ٍذ، َفإ َذا َفك    ح 

يَاط نَي َتنجترَش 

مج  ل وه  َن اللَّيجل  َفح 
(« َذَهَب َساَعة  م  م 

ل  سج ي  َوم 
ب َخار  يجل  ). )َرَواه  الج نجح  اللَّ : ظالمه، وقيل (ج 

مج ). أول ما يظلم بجَياَنك 
وا ص  ف  واحلكمة يف . : أي ضموهم وامنعوهم من االنتشار(َفك 

ر كج النجاسة التي تلوذ هبا الشياطني موجودة معهم غالبا، والذ   ختصيص الصبيان هبذا أن

 . الذي حيرز منهم مفقود من الصبيان غالبا، فلذلك خيف عليهم يف تلك الساعة

ر بيته من التامثيل ومن األسباب التي حتفظ اإلنسان وأهله وولده أن يطهّ 

ا ئكة ال تدخل بيتً املال أن ملا ثبت عنه . املحرمة وصور ذوات األرواح والكالب

(. فيه تلك األشياء م 
ل  سج ي  َوم 

ب َخار   . )َرَواه  الج

                                                           

(1 )) ل  :)َكَفَتاه  َفات، َوحَيجَتم  نج اآلج
يجَطان، َوق يَل: م  نج الشَّ

، َوق يَل: م  آن  رج ق  َيام اللَّيجل ب الج
نج ق 

نَاه  َكَفَتاه  م  يَل: َمعج
نج ق 

م 

تَا َعنج  َزأَ يَل: َأجج
يع. َوق  َم  تَاه  اْلج َزأَ نَاه  َأجج يَل: َمعج

جَها، َوق  اَلة َأمج َخار  ل الصَّ
ء َكاَن َداخ  َلًقا َسَوا طج آن م  رج ق  َءة الج َرا

ه  َعنج ق 

نَاه  كَ  يَل َمعج
َااًل، َوق  اَمل إ جج َعج ياَمن َواألج نج اإلج 

َتَمَلَتا َعَليجه  م  شج
ا ا  َ
 
ت َقاد  مل عج

ّل س  ف ياَم َيَتَعلَّق ب اال  يَل َكَفَتاه  رَشّ َفَتاه  ك 
وء، َوق 

نج 
اَم م  نَاه  َكَفَتاه  َما َحَصَل َله  ب َسَبب ه  يَل َمعج

ّن، َوق  نجس َواْلج  يَل َدَفَعَتا َعنجه  رَشّ اإلج 
يجَطان، َوق  ء  الشَّ الثََّواب َعنج َطَلب ََشج

نَ نج الثَّ
نََتاه  م  ا َتَضمَّ َ

 
َتا ب َذل َك مل َتصَّ خج

َحاَبة آَخر، َوَكَأهنَّ اَم ا    اء َعىَل الصَّ
 
َيادهمج إ ىَل اهلل

يل  ا نجق  َهاهلمج  ب َجم 
ت  َوابج

نج 
 َوَما َحَصَل هَل مج م 

وعهمج إ َليجه  ج  َجاَبة إ ىَل َمطجل وهبمج  َور  َم. ، اإلج  د َج يع َما َتَقدَّ َرا  وجَي وز َأنج ي 



 د 
  

726 

ومما يرجى بركته للولد أن يعلم العلم النافع إذا بلغ سن التعلم فيحفظ كتاب 

عىل العباد من قول وعمل  ينبغي أن يعلموا ما فرض اهلل و. وسنة نبيه  اهلل 

ن ذلك من قلوهبم، وسكنت إليه أنفسهم، قبل بلوغهم ليأيت عليهم البلوغ وقد تك

ئعه  دين اهلل  م  قلوهبم فهج إىل  ليسبق ؛بام يعملون به من ذلك جوارحهم تج َس وأن   ورشا

 . ما ترجى هلم بركته وحتمد هلم عاقبته

حبب بناتي في حفظ القرآن وتعلمه وما هي الوسائل أن أستطيع أكيف 
 ؟المفيدة في ذلك

 : من الوسائل املفيدة يف ذلك

 وهي كثرية ،تعلميهن فضائل حفظ القرآن . 

 ترتيب برنامج وجدول زمني مناسب هلن . 

 حتديد وقت يومي مناسب هلن ومريح . 

 إحياء روح املنافسة واملسابقة بينهن . 

 فز هلن  . )كالتشجيع والثناء واخلروج يف نزهة وغري ذلك( منح احلوا

 أنه توجد برامج كام قتناء وسائل مساعدة كربامج الكمبيوتر وغريها،ا 

 . لتعليم القراءة يمكن البحث عنها يف املكتبات ودور النرش

 ؟تحفيظ الطفل القرآنفي متى نبدأ 
 ما هي الطرق السليمة لتحفيظ الطفل؟و ؟حتفيظ الطفل القرآنيف متى نبدأ 

 ؟كيفو ؟سمعت عن أطفال حفظوا القرآن يف سن مخسة سنني هل باإلمكان حتقيق هذا

: ََواب   اْلج

حفظ القرآن حني يعقل، والغالب مع سن دخوله للمدرسة، يف الطفل  أيبد

وما ينقل من أن بعضهم حفظ . ويمكن قبلها أن حيفظ الفاحتة وبعض قصار السور

حاالت نادرة، والناس يتفاوتون يف قدراهتم  - إن صحت -القرآن يف اخلامسة فهي 

 .هبم ّي لرق  وعىل ا ،ومن املهم أن نحرص عىل أطفالنا. وإمكاناهتم
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 ما هو السن األفضل لتعليم الطْفل القُرآن؟ 
 وكيف يكوُن ذلك؟

رآن الكريم هو من سن  الثَّالثة من العمر؛   األطفال الق 
إنَّ أفضل سن  لتحفيظ 

ظ لديجه نقيَّة، ورغبته يف امل حاكاة والتَّقليد  فج
ل الطفل يقًظا، ومَلكات احل  حيث  يكون  عقج

َن الكريم ما ييلومَن الط  . قويَّة لة يف حَتفيظ األطجفال القرآ  :رق املفضَّ

 األبَويجن؛ لعدم است قامة لسان الط فل  -1
أن يكوَن التَّحفيظ يف البداية عىل يد 

ليم  .غالًبا، وصعوبة تركيزه عىل الن طق السَّ

ر عليه اآلية، فإن كانت اآلية -2 ن الط فل قصاَر السور وت كرَّ َلقَّ ل أن ي   ويفضَّ

ٍل؛ حتَّى يستطيَع استيعاهَبا وتكريَرها خلفك ها عىل ج   .طويلة، فيمكن توزيع 

د يف حَتفيظ الصغار؛و برامج الكمبيوتر وغريهااالست عانة ببعض  -3  التي ت ساع 

طة رصي املصحف كأرش   .املعل م للح 

ي يرس   -رشح معاين الكل امت بأسلوٍب شائ ق، وبه دعابات وأساليب تشبيه  -4

م جَيعل احلفظ أسهل ظ؛ فالَفهج  .للطفل احلفج

ر، بل كلَّام أتيحت الفرصة، ونشطتج  -5 عدم التقي د بوقٍت معنيَّ يف بداية األمج

 .رغبة الط فل

َدتإ -6 ج  رآن التي تتناسب  مع سن ه إن و  خاله يف حلقات الق   .دج

فظ،  -7 رآن، وتشجيع ه عىل احل  ل بعض امل حاوالت مع الط فل لتحبيب ه يف الق  بذج

س روح املنافسة  بينَه  ظ قدًرا من اآليات، وأيًضا غرج
ب ه كلَّام حف  ه شيئًا حي  ومن ذلك إهداؤ 

ن ه  .وبني إخوت ه أو بعض أقرا

َغر فيه من اخلري الكثري والثَّواب اْلزيل، فعىل اآلباء هذا رآن يف الص  ؛ وتعل م الق 

 ذلك إن شاء اهلل 
 
لَديجن  من وراء غر، وي رجى للوا هم منذ الص 

ص عىل َتعليم أبنائ  رج
احل 

آَن َوَعلََّمه  »: األجر  العظيم؛ قال النَّبي   رج مج َمنج َتَعلََّم الق  ك  ي  )َرَواه   «َخريج  ب َخار  الج

  .) م 
ل  سج  َوم 
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 حفظ القرآن: ينفر منابني 

سنوات، وأحاول أن أشجعه عىل حفظ القرآن، لكنه  5يبلغ ابني من العمر 

نه حيفظون بعض  ينفر من ذلك ويبدي ترصفات توحي بتضايقه، مع العلم أن إخوا

 هي نصيحتكم يف كيفية التعامل معه؟ السور وحيبون تالوة القرآن، ما

 َ :اْلج  َواب 

إن الطفل ذو طبيعة مزاجية متقلبة وعاطفية، وقدرات حمدودة، فليس من 

العدل أن نطالبه فوق قدره واستطاعته، بل نحاول أن نعتدل معه فيام نطلب، وما ما 

 مناسبة له: قد تكونبعض املقرتحات التي  فها هناوبالنسبة لطفلك، . نريد أن حيققه

 . ر املحفوظ طوياًل ال جتعل القدج  -1

توجد يف األسواق كالكمبيوتر، وحاول االستفادة من الوسائل احلديثة،  -2 

بعض التقنيات املناسبة كاملصحف املعلم، جهاز الوسيلة حلفظ القرآن الكريم، 

 . األجهزة السمعية واملرئية

فز واملكافآت له عندما حيفظ القدر املطلوب -3   . تقديم احلوا

نه بمساعدته وتشجيعهمن اْليد تكليف من هو أكرب -4   .  منه من إخوا

 . اطلب منه القراءة أمام بعض الضيوف، ففي هذا تشجيع له -5 

 . ه الطفل عىل ما ال يريده، لئال ينفرر  كج ال ت   -6 

 :حفظ القرآنعلى األبناء إجبار 

حكم حتفيظ القرآن اإلجباري بحيث نطلب من األبناء حفظ القرآن رغاًم ما 

يظ القرآن للطلبة والطالبات يف املدارس، البعض ال يرغب يف عنهم؟ وما حكم حتف

 ا من القرآن؟ذلك وربام إن مل يقم بتسميع اآليات تسميعا جيدا يأخذ موقفا سلبيًّ 
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: ََواب   اْلج

إن اآلباء مطالبون بتنشئة أبنائهم عىل ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم، وتعويدهم 

لقرآن من أعظم الفضائل، وهو فرض كفاية عىل الفضائل واملكارم، وال شك أن حفظ ا

 عىل املسلمني إال ما جيب يف الصالة ففرض عني.

ب وي مَدح يف كثري من األحيان عىل إجباره ألبنائه عىل  لد يصوَّ وال خيفى أن الوا

وكذلك  مصالح دنياهم كقضية الدراسة والتعلم يف املدارس املوجودة يف هذا العرص.

ا هلم عليها. فكذلك ال حرج عليه يف ود األدب تعويدً يف إجبارهم عىل مراعاة حد

 إجباره هلم عىل حفظ القرآن، وهذا من جلة حقوق األبناء عىل اآلباء.

لد ولده عىل تعلم القرآن. ه الوا فال حرج  وقد نص طائفة من الفقهاء عىل إكرا

لد يف إجبار املناسب ولده عىل حفظ القرآن، وعليه أن خيتار يف ذلك األسلوب  عىل الوا

ا أن يتدرج يف ذلك فيبدأ باألخف ال ا، وعليه أيًض ا أو ترهيبً لشخصية الصبي ترغيبً 

 باألشد.

وكذلك ال حرج يف حتفيظ القرآن للطلبة والطالبات يف املدارس وإن كان 

 بعضهم ال يرغب يف ذلك، فإن أولياء األمور مطالبون برعايتهم ومحلهم عىل ما ينفعهم.

ن ال جييد حفظ املقرر لسلبي الذي يمكن أن يأخذه مَ وأما مسألة املوقف ا

مه بذلك قد يكون سببً  ا يف حتسني عليه، فهذا أمر مظنون، ويقابله ظن آخر وهو أن إلزا

عالقته بالقرآن وإقباله عىل حفظه وتعلمه. ثم إن االحتامل األول قد يذكر حتى يف 

برضهبم عليها إذا  نبي إلزامهم بالواجبات الرشعية كالصالة، ال سيام وقد أمر ال

وعىل أية حال فينبغي للقائمني عىل ذلك أن جيتهدوا يف اإلصابة، وأن  بلغوا عرش سنني.

 ها، ومن الوسائل أفضلها. يتخريوا من الطرق أمثلَ 

 :لحفظ القرآناألبناء ضرب 

يل ابن سوف يكمل السابعة من عمره بعد شهر، وزوجتي تريد أن حيفظ القرآن 

فظ حتى اآلن ثامنية أجزاء، وقد وصل لدرجة أنه أصبح يفضل املوت كاماًل، وقد ح

معه كل الوسائل السلمية ثم تبدأ برضبه رضًبا  دعىل احلفظ، حيث إن زوجتي تستنف
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مربًحا حتى حيفظ، وبالرغم من أهنا ترضبه إال أنه قد ال حيفظ آيتني بعد ساعتني من 

دأت تشعر بالذنب لتكرار الرضب والتوبيخ، فهل جيوز ذلك، حيث إن زوجتي ب

أنه ليس من الرمحة أن إىل  الرضب والتوبيخ؟ وأنا أشعر أنه قد يكره القرآن باإلضافة

 . نعامل األطفال هبذه الطريقة

: ََواب   اْلج

 ال جيوز هذا العمل عىل اإلطالق ألسباب: 

 . أن الطفل ال يزال صغرًيا جًدا -1

يكونوا كلهم  مل وهم أصحاب خري اخللق أن الصحابة  -2

 . اًظا، وكانوا يف احلفظ ال يتجاوزون عرش آيات حتى حيفظوها ويعملوا بمقتضاهافّ ح  

إذا كان الطفل ال يؤمر بالصالة املفروضة إال بعد إكامل سبع سنني من  -3

ب عليها إال بعد اكتامل العارشة، فكيف بام مل يأت يف الرشع بشأنه رَض عمره، وال ي  

 . هلل كل راع عىل رعيتهإلزام؟! أال فليتق ا

    :ضرب الصغار ألجل االلتحاق بالحلقة

عامرهم دون العرش سنوات من أاستخدام الرضب مع األبناء الذين جيوز هل 

 ؟ نآ لتحاق بجامعة حتفيظ القرأجل اال

: ََواب   اْلج

أورد الشارع احلكيم الرضب كعقوبة مرشوعة للزجر واألمر، ويستخدم حني 

بدأ به دوًما، ألنه قد تكون . د بعد اللجوء لألسباب األخرىيكون هو احلل الوحي فال ي 

ج  ي ألنه يؤدي إىل أن د  له آثار سلبية، فمثال إرغام األوالد عىل احلفظ بالرضب ال جي 

كت السيطرة عليهم لعدم ر  حيفظوا استجابة للضغط دون إقبال منهم، وينفلتون إذا ت  

استخدام الثناء والتشجيع هو آن، فالبديل وجود القناعة باحلفظ والذهاب حللقة القر

فز ملن حيفظ ويشارك يف احللقة، ويكون ذلك كله بصورة حسنة  ورصد املغريات واحلوا

 . لون عليهقب  حتبب الصغار يف احلفظ وجتعلهم ي  
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 :ملكة جيدة في الحفظ عندهطفلي 

 كة جيدة يف احلفظلَ طفيل يبلغ من العمر سنتني ونصف وقد الحظت عليه مَ  

ألناشيد حيث يفضل كن املشكلة تكمن يف حبه الكبري لول ،حيث حيفظ بعض األدعية

رغم أن  وحيفظ الكثري من املقاطع فيها ،سامعها أغلب األحيان حتى عىل سامع القرآن

ن أن يؤثر حبه لألناشيد عىل حبه للقرآن وستمرار ونحن خائفاوالدته تسمعه القرآن ب

 ؟فبامذا تنصحوننا ،وحفظه

 َ :اْلج  َواب 

ك عىل ابنك ومعرفة ما يتميز به وحرصك عىل استغالل منك حرص   جيل  

 وتنمية موهبة ابنك لكن البد عليك من مراعاة أمور وهي: 

  ال يزال سن ابنك مبكًرا عىل احلفظ بصورة كبرية وال يزال ال يفهم

 . كثري من األمور املتعلقة حول احلفظ

 ه الطفل عىل احلفظ قد يؤثر يف حبه  . للقرآن فينفر عنه منذ صغره إكرا

 أو  حتبيب كتاب اهلل تعاىل للولد وذلك بإعطائه جائزة إن قرأ سورة

ء مصحف خاص له وجعله يقرأ أمام أو  حفظ سورة جديدة رشا

 . األقرباء والزمالء والثناء عليه

  البد من إشباع رغبته يف سامع األناشيد ويراعى يف ذلك صغر سن

 . الولد

 فظ مع مراعاة مناسبة تلك األوقات لهختصيص أوقات للح . 

 ابنتي؟أو  كيف أكون صديقا البني

من املهم أن تكون العالقة بني األوالد ووالدهيم عالقة ودية وأن يشعر األوالد 

والتعامل معهم عىل هذا األساس له أثره املهم عىل استقرارهم . رب والدهيم منهمبق  

لدينيَ لهم لق  النفيس واالجتامعي، وعىل تقب    ومن وسائل حتقيق ذلك:. م الوا

 . ا من الوقت واالهتاممإعطاؤهم مزيدً  -1

 . التبسط يف احلديث معهم والنزول ملستواهم -2
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واإلنصات حلديثهم، واالستفسار والسؤال منهم حني  االستامع هلم -3 

 . يتحدثون

 . مشاركتهم يف اللعب، ومداعبتهم -4

 . ني وقت وآخرب - ولو رمزية - تقديم اهلدايا -5

 . االعتدال يف النقد والبعد عن التجريح -6

 . دوا آراءهم وحياوروا والدهيمبج فتح املجال هلم لي   -7

لدين، وإىل إىل  كام جيب أن يراعي الوالدان أال يصل األمر ذوبان شخصية الوا

ة التي تتجاوز حدود األدب، فيجب أن يفهم األوالد الفرق بني األب والزميل  اْلرأ

 . لصديقوا

ربي ابني في ظل العولمة وانتشار الفضائيات أن أكيف يمكنني 
 ؟نترنتواإل

يف ظل العوملة وانتشار الفضائيات أو ابنتي ريب ابني أن أي كيف يمكنن

لديالسالمية دون النفور من املحافظة عىل القيم اإلعىل واالنرتنت   بني معهأوكيف ن، وا

  حيطة بنا؟ظل الظروف امل معها الصداقة والعالقة الصحيحة يفأو 

: ََواب   اْلج

العوملة واالنفتاح يف وسائل االتصال أحد أهم التحديات التي  دّ أصبح مَ لقد 

تواجه األرسة املسلمة، وملا كانت األرسة شبه عاجزة عن االنعزال عن هذه املتغريات 

ناء وذلك فإن واجبها الرتبوي أن تستفيد من التحدي يف تدعيم جوانب الرتبية لدى األب

 . بتوظيف التحدي يف تقوية اْلانب الديني والفكري واألخالقي

فيتم تعزيز الرتبية الدينية من خالل غرس مبدأ الرقابة الذاتية، وذلك باحلرص 

وأنه ال خيفى عليه  ،الواسع وعلمه عظمة اهلل إىل  عىل توجيه عقول األبناء وأفئدهتم

عزة بالدين منذ الصغر من خالل تعريف َشء يف األرض وال يف السامء، ثم غرس ال

ب الفكر واحلضارة اإلسالمية هو يوتوعيته بأن هتميش وتغي ،النشء بالرتاث اإلسالمي
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لدين أن حيرصا عىل حتقيق الرتبية التعبدية يتغي ب حلارض األمة ومستقبلها، كام عىل الوا

 . بطريقة عملية

اب احلوار واملناقشة احلرة، ح بفتج إىل  ناويف جانب البناء الفكري يسعى الوالد

ح ما يريد من أسئلة ليحصل عىل معرفة صادقة وحقيقية من والديه والسامح للطفل بطرج 

من أن حيصل عىل معلومات مزيفة من جهات أخرى، كام حترص األرسة عىل  بداًل 

ها مهارات التفكري النقدي والربهان العقيل، وفن البحث عن املسببات، ئإكساب أبنا

دراك النتائج والتبعات، والقدرة عىل التمييز بني الغث والسمني، ودراسة وحكمة إ

األفكار وتحيصها وقياسها عىل الثوابت اإلسالمية قبل قبوهلا والعمل هبا، وتوعيتهم 

بأن دور املسلم الصادق أال يرفض املدنية ولكن يرفض ما يمكن أن ينتج عنها من 

 . عيد تشكيله بام ينفع الناسيورشور، ويستفيد يف ذات الوقت من خريها 

ويف جانب األخالق البد من غرس القيم األخالقية يف نفوس األبناء من بداية 

نشأهتم وتعويدهم عليها وإلزامهم هبا، واحلرص عىل أن يّطلع األبناء ويتابعوا اآلثار 

التي خلفها االنحالل األخالقي والبعد عن الطريق القويم واالندفاع وراء الشهوات 

ة بمزيد من الرعاية واالهتامم  عىل املجتمع والفكر الغريب، وخيص جانب املرأ

 . والتوضيح

ل وقت الفراغ ومساعدة األبناء عىل تكوين الصحبة وال بد من االهتامم بشغج 

 . الصاحلة املعينة عىل االستقامة

وبعد حتقيق جيع ما سبق يظل عىل الوالدين مسؤولية كبرية يف متابعة األبناء 

وغريها، واحلرص عىل إجياد البديل اإلسالمي  الت املختلفة إعالميةً دَخ امل   ةرتفلج و

 . وترغيب األبناء فيه

جذور الصداقة والثقة مع  دّ وحتى تنجح األرسة يف ذلك البد من بناء ومَ 

 األبناء منذ الصغر باالعتامد عىل: 

  لدين للقدوة يف أنفسهم أواًل بتطبيق  لزمون األبناء، فال ي  حتقيق الوا

 . َشء إال وقد سبقوهم إليه
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 إعطاء األبناء الوقت الكايف من الرعاية واالهتامم احلرص عىل . 

   ل األبناءالعمل عىل إشباع احلاجات، وتقدير املواهب، وتقب . 

 االهتامم بجانب التعزيز والتشجع واملدح . 

 تباع طرق التوجيه التي تعتمد عىل احلوار واالستامع لآلراء ا

مها، وحتقيق الطرق السوية للرتبية والبعيدة عن القسوة وفرض واحرتا 

 . التقريع واإلهانةأو  اآلراء

  تنوع األساليب الرتبوية وعدم االكتفاء بطريقة واحدة للتوجيه بل يتم

 . وغريها، التوجيه من خالل القصة ورضب األمثال والسؤال

 ن التغايض والتغافل عن األخطاء البسيطة التي ال تس الدي

 . واألخالق

  ،مصاحبتهم واحلرص عىل اصطحاهبم يف قضاء الشؤون والزيارات

 . وتعريف اآلخرين عليهم بفخر وتقدير

  َهم يزيد من الرتابط العاطفي والثقةالدعاء لألبناء بظاهر الغيب وأمام . 

ل وإدراك وأخريا نويص اآلباء باحلرص عىل التعامل مع األبناء بصرب وتقب  

 . وا األجر يف الرتبيةووعي، وأن حيتسب

ب أ   في الصالة؟نا طفالكيف نرغ ِّ

َمن يقوم برعاية أو  -البداية جيب أن يكون هناك اتفاق بني الوالدين نم

عىل سياسة واضحة وحمددة وثابتة، حتى ال حيدث تشتت للطفل، وبالتايل  -الطفل

ود األب هبدية أكرب يعثم ، فتكافئه األم مثاًل عىل صالته ضياع كل اْلهود املبذولة هباءً 

مما أعطته أمه، ويعطيها له دون أن يفعل شيًئا يستحق عليه املكافأة، فذلك جيعل املكافأة 

أن تقوم األم بمعاقبته عىل أو  بال قيمة؛أو  التي أخذها عىل الصالة صغرية يف عينيه

 . عليه تقصريه، فيأيت األب ويسرتضيه بشتى الوسائل خشيةً 

أن تكون املكافأة رسيعة حتى يشعر الطفل بأن هناك  ويف حالة مكافأته جيب

ألفعاله، ألن الطفل ينسى برسعة، فإذا أدى الصلوات اخلمس مثاًل يف يوم ما،  نتيجةً 
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 . املكافأة بعد صالة العشاء مبارشة تكون

 اخلامسة(: و أواًل: مرحلة الطفولة املبكرة )ما بني الثالثة

 بداية استقالل الطفل وإحساسه بكيانه إن مرحلة الثالثة من العمر هي مرحلة

 وذاتيته، ولكنها يف نفس الوقت مرحلة الرغبة يف التقليد؛ فمن اخلطأ أن نقول له إذا

ال يا بني من حقك أن تلعب اآلن حتى تبلغ »وقف بجوارنا ليقلدنا يف الصالة: 

كام يشاء،  ه عىل الفطرة يقلدع  ندَ ال، بل ؛ «السابعة، فالصالة ليست مفروضة عليك اآلن

ل ما خيتاره ويرغب فيه، وبدون عج ويترصف بتلقائية ليحقق استقالليته عنا من خالل ف  

 . إال حني يدخل يف مرحلة اخلطر، لناتدّخ 

يسجد ثم بدأ يصفق مثاًل أو  فإذا وقف الطفل بجوار املصيل ثم مل يركع

رحلة قد يمرون أمام ه وال نعلق عىل ذلك، ولنعلم جيًعا أهنم يف هذه املعج ويلعب، فلندَ 

قد يبكون، ويف احلالة األخرية ال أو  يعتلون ظهورهم،أو  جيلسون أمامهمأو  املصلني،

إذا مل يكن هناك بالبيت مثاًل أو  حرج علينا أن نحملهم يف الصالة يف حالة اخلوف عليهم

دث منهم أخطاء حت ندمامن هيتم هبم، كام أننا ال جيب أن ننهرهم يف هذه املرحلة ع

 . بالنسبة للمصىل

 . ويف هذه املرحلة يمكن حتفيظ الطفل سور: الفاحتة، واإلخالص، واملعوذتني

 : (ثانيًا: مرحلة الطفولة املتوسطة )ما بني اخلامسة والسابعة

 وفضله يف هذه املرحلة يمكن بالكالم البسيط اللطيف اهلادئ عن نعم اهلل 

جعل أن نلعباده، ورمحته؛  ن حب اهلل م بالعديد من األمثلة(، وعه )املدعَّ م  وكرَ 

، ففي هذه املرحلة يكون الرتكيز عىل  إرضاء اهللإىل  الطفل من تلقاء نفسه يشتاق

وقدرته وأسامئه احلسنى وفضله، ويف املقابل، رضورة طاعته  كثرة الكالم عن اهلل 

 . وجال الطاعة ويرسها وبساطتها وحالوهتا وأثرها عىل حياة اإلنسان

نفس الوقت البد من أن يكون هناك قدوة صاحلة يراها الصغري أمام عينيه،  ويف

ملل أو  رؤية األب واألم والتزامهام بالصالة مخس مرات يومًيا، دون ضجر، فمجرد

ا يف نظرة الطفل هلذه الطاعة، فيحبها حلب املحيطني به هلا، ويلتزم هبا كام ر إجيابيًّ يؤث  
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 . يلتزم بأي عادة وسلوك يومي

العبادة، البد من أن  عادة وتبقى يف إطارإىل  ل الصالةولكن حتى ال تتحو

ء  يصاحب ذلك َشء   من تدريس العقيدة، ومن املناسب هنا رسد قصة اإلرسا

رسد قصص الصحابة الكرام وتعلقهم بالصالة، ومن أو  واملعراج، وفرض الصالة،

أو  وب املواعظ والنقد الشديدعليها دوما االبتعاد عن أسلجيب الرتكيز املحاذير التي 

 أسلوب الرتهيب والتهديد؛ وغني عن القول أن الرضب يف هذه السن غري مباح، 

بد من التعزيز اإلجيايب، بمعنى التشجيع له حتى تصبح الصالة جزًءا أساسًيا من  فال

 . حياته

ويراعى وجود املاء الدافئ يف الشتاء، فقد هيرب الصغري من الصالة هلروبه من 

البارد، هذا بشكل عام؛ وبالنسبة للبنات، فنحببهم بأمور قد تبدو صغرية تافهة  املاء

ولكن هلا أبعد األثر، مثل حياكة طرحة صغرية مزركشة ملونة تشبه طرحة األم يف بيتها، 

ويمكن إذا الحظنا كسل الطفل أن نرتكه يصيل .  سجادة صغرية خاصة بالطفلةوتوفري

بحالوة الصالة ثم نعلمه عدد ركعات الظهر والعرص  ام بعدركعتني مثال حتى يشعر في

فيتمها من تلقاء نفسه، كام يمكن تشجيع الطفل الذي يتكاسل عن الوضوء بعمل 

طابور خاص بالوضوء يبدأ به الولد الكسول ويكون هو القائد ويضم الطابور كل 

د املوجودين باملنزل يف هذا الوقت  . األفرا

ة التدريب عىل الصالة يكون بالتدريج، فيبدأ الطفل ظ أن تنفيذ سياسويالَح 

الصبح يومًيا، ثم الصبح والظهر، وهكذا حتى يتعود بالتدريج إتام الصلوات  بصالة

اخلمس، وذلك يف أي وقت، وعندما يتعود عىل ذلك يتم تدريبه عىل صالهتا يف أول 

 . وجتاوبهالوقت، وبعد أن يتعود ذلك ندربه عىل السنن، كل  حسب استطاعته 

ويمكن استخدام التحفيز لذلك، فنكافئه بشتى أنواع املكافآت، وليس 

اخلمس ولو فروض البالرضورة أن تكون املكافأة مااًل، بأن نعطيه مكافأة إذا صىل 

، ثم مكافأة عىل الفروض اخلمس إذا صالها يف وقتها، ثم مكافأة إذا صىل قضاءً 

 . الفروض اخلمس يف أول الوقت
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ف له ما يف اْلنة من ص  ونَ اْلنة، إىل  الصالة سعي  إىل  علمه أن السعَي وجيب أن ن

إىل  من يقوم مقامهم من الثقات(أو )عىل مصاحبة والدهيم البنني  تشجيعنعيم، ويمكن 

 سعادة هلم؛ أواًل الصطحاب والدهيم، وثانًيا للخروج من املنزل سبب   وذلكاملسجد، 

 وصرب منوقت وجمهود إىل  ت األربطة التي حتتاجكثرًيا، ويراعى البعد عن األحذية ذا

 . خلعهاأو  الصغري لربطها

ويراعى يف هذه املرحلة تعليم الطفل بعض أحكام الطهارة البسيطة مثل أمهية 

التحرز من النجاسة كالبول وغريه، وكيفية االستنجاء، وآداب قضاء احلاجة، ورضورة 

و جيب أيًضا . عالقة الطهارة بالصالة املحافظة عىل نظافة اْلسم واملالبس، مع رشح

 . تعليم الطفل الوضوء، وتدريبه عىل ذلك عملًيا

 ثالًثا: مرحلة الطفولة املتأخرة )ما بني السابعة والعارشة(: 

هبا،   سلوك األبناء جتاه الصالة، وعدم التزامهمظ تغري  لحَ ي  قد يف هذه املرحلة 

لتكاسل والتهرب وإبداء التربم، إهنا ببساطة لحظ احتى وإن كانوا قد تعودوا عليها، في  

من  طبيعة املرحلة اْلديدة: مرحلة التمرد وصعوبة االنقياد، واالنصياع وهنا البد

 ؛«هل صليت العرص؟»التعامل بحنكة وحكمة معهم، فنبتعد عن السؤال املبارش: 

إما الصياح الكذب وادعاء الصالة للهروب منها، فيكون رد الفعل إىل  يميلونقد ألهنم 

 .، بالرغم من إدراك كذبهإغفال األمرأو  به،يف وجهه لكذ  

 : من هذا وذاك هو التذكري بالصالة يف صيغة تنبيه ال سؤال، مثلىَل واألوج 

لقد » :نه صىل يف حجرته، فقلإمرة، مرتني ثالثة، وإن قال مثاًل  «العرص يا شباب»

لنباركها، وحتسب تلك الصالة ك بالربكة، فتعال نصيل يف حجريت حجرت   تج استأثرَ 

 . ، ولنقل ذلك بتبسم وهدوء حتى ال يكذب مرة أخرى«نافلة

أنا يف »ويقول:  -لإلحراج  - األم بجوارهأو  إن مل يصل  الطفل يقف األب

 
ٍ
بطريقة حازمة ولكن غري ، «رضوري البد أن حيدث قبل فوات األوان االنتظار ليشء

 . التهديد بعيدة عنوقاسية 
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، «معي هيا سوف أصيل تعايل»ب تشجيعهم، ويكفي للبنات أن نقول: كام جي

صالة اْلامعة، ألهنا أيرس جمهوًدا وفيها تشجيع، أما الذكور فيمكن إىل  نَ لج فالبنات يم  

هي بالنسبة للطفل فرصة للرتويح بعد طول املذاكرة، و تشجيعهم عىل الصالة باملسجد

ء اخلبز،ولضامن نزوله يمكن ربط النزول بمهمة ثان   .السؤال عن اْلارأو  ية، مثل رشا

 واإلشارةالطفلة أو  الطفلتعزيز وتشجيع جيب أن ال ننسى ا احلالتني: تويف كل

مه بالصالة من أفضل ما يعجبنا يف شخصياهتم، وأهنا ميزة تطغى عىل باقيإىل   أن التزا

، وصفة ويف هذه السن يمكن أن يتعلم الطفل أحكام الطهارة. املشكالت والعيوب

 . ، وبعض األدعية اخلاصة بالصالةالنبي صالة 

ويمكن اعتبار يوم بلوغ الطفل السابعة حدث مهم يف حياة الطفل، بل وإقامة 

ى إليه املقربون ويزين املنزل بزينة خاصة، إهنا مرحلة دعَ احتفال خاص هبذه املناسبة، ي  

لطفل باإلجياب، بل يمكن شك أن هذا يؤثر يف نفس ا وال بدء املواظبة عىل الصالة!!

شهر حتى أو  املناسبة داخل البيت قبلها بفرتة كشهرين مثال، أيًضا اإلعالن عن هذه

 يظل الطفل مرتقًبا ملجيء هذا احلدث األكرب!!

اخلمس كل يوم، وإن فاتته صلوات الويف هذه املرحلة نبدأ بتعويده أداء 

عىل ميقاهتا، نبدأ بتعليمه الصالة بقضائها، وحني يلتزم بتأديتهن جيعا  إحداهن يقوم

األذان وعدم تأخريها؛ وحني يتعود أداءها بعد األذان مبارشة، جيب تعليمه  فور سامع

 . حني يكربأو  ونذكر له فضلها، وأنه خمريَّ بني أن يصليها اآلن، سنن الصالة

  وفيام ييل بعض األسباب املعينة للطفل يف هذه املرحلة عىل االلتزام بالصالة:

احلس نحو الصالة، فمثال إذا  جيب أن يرى االبن دائاًم يف األب واألم يقظةَ  -1

لد، وبدون تفكريأذان أراد االبن أن يستأذن للنوم قبل  أو  العشاء، فليسمع من الوا

يف املسجد، أو تصيل وحدك يف نصيل معا  ؛قليلالمل يبق عىل صالة العشاء إال »تردد: 

مثاًل، وقد زيارة أحد األقارب وإذا طلب األوالد اخلروج ل ؛«ثم تنام بإذن اهللالبيت 

لدين:  ؛ ومن «نصيل املغرب أواًل ثم نخرج»اقرتب وقت املغرب، فليسمعوا من الوا

وسائل إيقاظ احلس بالصالة لدى األوالد أن يسمعوا ارتباط املواعيد بالصالة، فمثاًل: 
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 . «رتنا بعد صالة املغربسيحرض فالن لزيا»و ،«سنقابل فالًنا يف صالة العرص»

إن اإلسالم حيث عىل الرياضة التي حتمي البدن وتقويه، فاملؤمن القوي  -2

ممارسة أو  اهلل تعاىل من املؤمن الضعيف، ولكن جيب أال يأيت حبإىل  خري وأحب

 . الرياضة عىل حساب تأدية الصالة يف وقتها، فهذا أمر مرفوض

ده عىل أداء الصالة قدر إذا حدث ومرض الصغري، فيجب أن نع -3 و 

استطاعته، حتى ينشأ ويعلم ويتعود أنه ال عذر له يف ترك الصالة، حتى لو كان مريًضا، 

نعمة اهلل تعاىل إىل  ت نظرهوإذا كنت يف سفر فيجب تعليمه رخصة القرص واْلمع، ولفج 

 . مملوء بالرمحة يف الرخصة، وأن اإلسالم ترشيع  

دعوة زمالئه للصالة، وعدم الشعور باحلرج  اغرس يف طفلك الشجاعة يف -4

غري ذلك من أجل أن يلحق بالصالة أو  حديث مع شخص،أو  من إهناء مكاملة تليفونية

جاعة باملسجد، وأيًضا اغرس فيه أال يسخر من زمالئه الذين هيملون أداء الصالة، بل 

 . هذا اخلري، وحيمد اهلل الذي هداه هلذاإىل  يدعوهم

 . درج يف تعليم األوالد النوافل بعد ثباته عىل الفروضجيب أن نت -5

  أطفالنا: الوسائل املباحة رشًعا لنغرس الصالة يف نفوس منو

 املسطرة املرسوم عليها كيفية الوضوء والصالة . 

  تعليمهم احلساب وجدول الرضب بربطهام بالصالة، مثل: رجل صىل

وهكذا،  ها؟ركعتني، ثم صىل الظهر أربع ركعات، فكم ركعة صال

مرت وهو  500وإذا كان كبرًيا، فمن األمثلة: رجل بني بيته واملسجد 

 سنتيمرت، فكم خطوة خيطوها حتى يصل 40يقطع يف اخلطوة الواحدة 

املسجد يف الذهاب والعودة؟ وإذا علمت أن اهلل تعاىل يعطي عرش إىل 

 حسنات عىل كل خطوة، فكم حسنة حيصل عليها؟

 طة الفيديو التي تعل م الوضوء والصالة، وغري أرشبرامج الكمبيوتر و

 .  ذلك مما أباحه اهلل
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أما مسألة الرضب عند بلوغه العارشة وهو ال يصيل، فإذا قمنا بأداء دورنا كام 

القائمني برعاية أو  ينبغي منذ مرحلة الطفولة املبكرة وبتعاون متكامل بني الوالدين،

ذلك، إىل  ه يف العارشة، وإذ اضطروارضب  إىل  - إن شاء اهلل - الطفل، فإهنم لن حيتاجوا 

ح، وأال يكون يف األماكن غري املباحة كالوجه؛ وأال نرضبه أمام  فليكن رضًبا غري مرب 

 .أحد، وأال نرضبه وقت الغضب

 يف هذه املرحلة   كام أمر به الرسول الكريم  وبشكل عام، فإن الرضب

إلهانة وخلق املشاكل؛ وإذا رأى املريب  أن ه اإلصالح والعالج؛ وليس العقاب واغرض  

كره الصغري للصالة، فليتوقف عنه إىل  سوف يؤديأو  الرضب سوف خيلق مشكلة،

 . تاًما

 - به ألطفالناكس  مثل أي سلوك نود أن ن   -ولنتذكر أن املواظبة عىل الصالة 

حني   ولكننا نتعامل مع الصالة بحساسية نتيجة لبعدها الديني، مع أن الرسول

مج »: هنا لتعليم أوالدنا الصالة راعى هذا املوضوع وقالوجَّ   َوه 
اَلة  مج ب الصَّ الََدك  وا َأوج ر  م 

مج  ق وا َبيجنَه  نَي َوَفر 
ن  مج َأبجنَاء  َعرشج  س  مج َعَليجَها َوه  ب وه  ن نَي َوارضج  ع   يف  َأبجنَاء  َسبجع  س  ََضاج  . «املج

 . ()رواه أبو داود، وصححه األلباين

فرتة زمنية قدرها ثالث سنوات، يكتسب الطفل هذه العادة، ثم يبدأ ففي 

احلساب عليها ويدخل العقاب كوسيلة من وسائل الرتبية يف نظام اكتساب السلوك، 

يف اكتساب السلوك، وال جيب أن نغفله حني نحاول أن نكسبهم أي  الوقت مهم   فعامل  

ختطيط وخطوات وزمن كاف إىل  تاجسلوك، فمجرد التوجيه ال يكفي، واألمر حي

إكساب السلوك من األمور اهلامة، وحتى يتكون، إىل  اهلدف، كام أن الدافعإىل  للوصول

الطفل حتى يكون إىل  بداية مبكرة وإىل تراكم القيم واملعاين التي تصلإىل  فإنه حيتاج

 . إياهلديه الدافع النابع من داخله، نحو اكتساب السلوك الذي نود أن نكسبه 

لدان يف تعويده الصالة ر الوا إىل  سن العارشة، فإهنام حيتاجانإىل  أما إذا تأخَّ

ن طبيعة التكوين النفيس والعقيل لطفل العارشة إءا مبكرين، حيث وقت أطول مما لو بدَ 

جمهود أكرب مما حيتاجه طفل السابعة، من أجل اكتساب السلوك نفسه، فاألمر إىل  حيتاج
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 . صرب وهدوء وحكمة وليس عصبية وتوترإىل  تاجيف هذه احلالة حي

ففي هذه املرحلة حيتاج الطفل منا أن نتفهم مشاعره ونشعر بمشاكله ومهومه، 

ونعينه عىل حلها، فال يرى منا أن كل اهتاممنا هو صالته وليس الطفل نفسه، فهو يفكر 

عامني، أو  د عامالعامل حوله، وبالتغريات التي بدأ يسمع أهنا ستحدث له بعيف كثريا 

ويكون للعب أمهيته الكبرية لديه، لذلك فهو يسهو عن الصالة ويعاند ألهنا أمر 

أن يتوقع منا إىل  فال جيب أن نصل بإحلاحنا عليه. يسبب له ضغًطا نفسًياو مفروض عليه

 أن نسأله عن الصالة كلام وقعت عليه أعيننا!!

ر بالصالة يف هذه السن ولنتذكر أنه ال يزال حتت سن التكليف، وأن األم

،أو  فقط، ولالعتياد ال غري!! لذلك فإن سؤالنا عن مشكلة حتزنه، للتدريب أو  هم 

ه األمني، بنا إليه ويوث ق عالقتنا به، فتزداد ثقته يف أننا سند  خوف يصيبه سوف يقر  

صالة، فإذا ما ركن إلينا ضمنَّا فيام بعد استجابته التدرجيية لل .الدافئوصدره الواسع 

 . والعبادات األخرى، واحلجاب

 رابعا: مرحلة املراهقة: 

د والرفض، وصعوبة االنقياد، والرغبة يف ايتسم األطفال يف هذه املرحلة بالعن

وتضخم الكرامة العمياء،  حتى لو كان ذلك باملخالفة ملجرد املخالفة ،إثبات الذات

 االستمرار فيه، إذا حدث أنّ إىل  - رغم إيامنه بفداحة ما يصنعه -التي قد تدفع املراهق 

أن قراره بالتوقف عن اخلطأ إىل  شارشبهة من أن ي  أو  فه عن فعله سيشوبه شائبة،توقّ 

 . بعيدأو  ليس نابًعا من ذاته، وإنام بتأثري أحد من قريب

ولنعلم أن أسلوب الدفع والضغط لن جيدي، بل سيؤدي للرفض والبعد، وكام 

مساٍو له يف القوة ومضاد له يف االجتاه" لذا جيب أن نتفهم يقولون "لكل فعل رد فعل 

 . حديثه ونعامله برفق قدر اإلمكان مَّ ت  أن ي  إىل  االبن ونستمع إليه
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 :أساليب تربية األطفال عىل الصالةمن 

 :برجمة حياة الطفل ومواعيده بأوقات الصالة وربطها بام حيبه -1

الة حتى يتعود الطفل ويربمج حياته عىل األب أن يقرن األمور املحببة بالصف

لعبة حيبها، فال أو  يشرتي له هديةأو  عىل مواعيد الصالة، مثاًل: بعد صالة العرص نزهة،

 تقول له مثال: الساعة السادسة سآخذك وسأعمل كذا، إنام تقول له: بعدما نصيل العرص

واضبطها بالصالة وحدد املواعيد،  -دائاًم  -بعدما نصيل املغرب سنعمل كذا، اربط أو 

لكي تكون جزًءا أساسًيا يف اْلدول اليومي بالنسبة إليه؛ ألنه إذا عرف أنه بعد الصالة 

 . سيخرج يتنزه فسيتحفز لذلك ويستعد للصالة يف وقتها القرتاهنا بأمر حمبوب لديه

كذلك يرتب جيع مواعيده مع أوالده بأوقات الصالة؛ فيتعلمون تنظيم الوقت بناء عىل 

 . ت الصالةأوقا

رهم بني احلني واحلني بفضائل الصالة من القرآن الكريم والسنة يذكّ  -2

 . الرشيفة؛ حتى يكتمل تصورهم الفكري عن الصالة ومنزلتها يف الدين

د الصبي خاصة بعد سن العارشة عىل أداء السنن الرواتب مع يعوَّ  -3

ا، فيعلن األب ألوالده أنه الصلوات املفروضة، وحيرص عىل قيام الليل ولو جزًءا يسريً 

سيقوم ليصيل يف الليل وقت كذا وكذا، ثم يرتكهم يتنافسون يف االستيقاظ يف ذلك 

ل أنفسهم، وخيفف هبم يف بَ ن ق  الوقت، دون أن يوقظهم األب لتقوى إرادهتم ويعتادوا م  

 . الصالة، ومن نعس منهم أمره بالنوم رفًقا به

كذلك ينبغي متابعته يف مدى : وتشجيعه متابعة انتظام الطفل يف الصالة -4

غاب وّكل من يقوم أو  انتظامه للصالة، وتكرار األمر هبا دون ملل، فإذا شغل األب

مثاله: لو أن الطفل له لعبة حمببة إليه جًدا وتريد أن تأمره بالصالة، فكيف . بمتابعته

 . «لكي تلعب ل  َص »تأمره؟! قل له: 

الصالة فقد يشعر أنه إىل  و شددته من اللعبوعىل كل حال: يف هذه احلالة ل

ربام يعاندك، وهو ال يعاندك ألنه ال يريد أن يصيل، لكن ألنه أو  حرم مما كان يفضله،
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يتمتع باللعب، فاحلل يف هذه احلالة أن تعمل حسابك قبل موعد الصالة بعرش دقائق، 

 . وختربه بأن الصالة ما بقي عىل وقتها إال عرش دقائق

الصالة، لكن تأيت إليه قبل إىل  تقطعه عن اللعبأو  حترمه من اللعبفأنت ال 

عرش دقائق؛ أي: فاللعب يف أو  موعد الصالة، وتقول له: بقي عىل األذان ربع ساعة

هذه الفرتة حتى إذا سمعنا األذان فعليك أن تقوم وتتوضأ وتصيل، فنراعي مثل هذه 

 . األمور

سباب فإنه يوكل من يقوم بمتابعته غاب ألي سبب من األأو  فإذا شغل األب

 . شغلهأو  من الذين يف املنزل ويأمرون الطفل بالصالة خالل فرتة غيابه

ته أحياًنا النتظامه يف الصالة، لكن أاحلل هو الرتبية بالعادة، وال نبخل بمكافف

ال يواظب عىل ذلك حتى ال نعلمه عىل أن التعامل تعامل مادي حتى يف العبادة، بل 

 . بالثواب له من عند اهلل تعاىل نربطه

ته أحياًنا أوأيًضا املديح له والثناء والتشجيع من األبوين مثاًل، فال بأس بمكاف

النتظامه يف الصالة، وإذا حصل منه خطأ فقل له: كنت سوف أحاسبك عىل هذا اخلطأ، 

. ةأافهذا نوع أيًضا من املك. الصالة فسوف أعفو عنك هذه املرةلكن ألنك حتافظ عىل 

ت املادية ال يواظب املريب عىل ذلك، ويف نفس الوقت آعىل كل األحوال بالنسبة للمكاف

 . آخر ينوعهاإىل  إذا أعطى هدية مادية من وقت

ال يشتد األب مع الطفل قبل سن ف: التساهل مع الطفل يف رشوط الصالة -5

الصالة إىل  يأيتن أن يمكالتمييز يف أمر الطهارة للصالة وسرت العورة، بمعنى أن الطفل 

فام فوق وهو مقرص يف بعض أركان ورشوط الصالة خصوًصا أو  حتى يف سن السابعة

وقد  يف سرت العورة؛ ألن صالته تصح، ومعلوم حديث الصبي الذي كان يصيل بالناس
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فالشاهد أن  ، تهعور سرتواطالبت أن يالنساء وإحدى  ت، فاشتكف جزء من عورتهش  ك  

  .(1) صالته كانت صحيحة

فإًذا: ال بأس بالتساهل يف حتصيل رشوط الصالة يف مراحل التدريب األوىل، 

يف أي األوضاع، فهذا فيه نوع من التدريب، يعني: ال أو  كأن يسجد يف أي األحوال

تتشدد معه قبل سن التمييز يف أمر الطهارة للصالة وسرت العورة، بل اتركه يقلدك كيفام 

 . د؛ ألن زجره يف هذه السن وهو غري مكلف ينفره من الصالةه عن التقليكان، وال تكفّ 

الطفل الذي يصيل : فعدم تصيد األخطاء للطفل الذي يواظب عىل الصالة -6

أنت »، أو: «أنت تصيل وتعمل كذا»قول له: أخطأ خطًأ نال نتصيد له األخطاء، وكلام 

ب الصالة عبًئا هه يف الصالة، وسيحتسهذا سوف يكر  . إلخ ،«أمكطيع تصيل وال ت

 . شديًدا عليه فينفر منها

ه نتغاىض عن أخطائه؛ ألنه من حقه أن خيطئ يف هذينبغي أن بالعكس ولكن 

، ويتعلم من التجربة واخلطأ، ويمكن حتويل العبارة بطريقة أكثر إجيابية، رحلة العمريةامل

أنه إذا ختلص عليه، و واستبدال هذا التوبيخ املبارش الذي قد يشعره بأن الصالة عبء  

فبداًل من . ببيخ؛ ألن الذي ال يصيل ال يعاتَ من الصالة سوف يتخلص من كل هذا التو

وهذا ، «كذا وكذا ن تفعلومؤدب، والذي يليق بك أتصيل أنت »نقول له:   ،النقد اهلدام

. «أنت حمجبة وتفعلني كذا»حيدث أيًضا مع البنات يف موضوع احلجاب فيقولون هلا: 

                                                           

و بجن  َسل َمةَ ( 1) ر  وا َفَلمج يَ أن قوَمه   َعنج َعمج نج َنَظر  نج  ك  ًنا م  آ َثَر ق رج و ،ه  َأَحد  َأكج م  هي مج  ه  َفَقدَّ
َ َأيجد  وَ وَ  ،َبنيج ابجن   ه 

ت  
ن نيَ س  َدة   ه  َوَكاَنتج َعَلي ،َأوج َسبجع  س  رج َ  ،ه  َتَقلََّصتج َعنج  إ َذا َسَجدَ  انَ كَ ف ،ب  َن احلج

ة  م  َرأَ  امج
َغط وا َعنَّا  َأاَل » :ي  َفَقاَلت  ت 

مج  ك 
ئ  َت َقار  وا لَ «اسج ا َفَقَطع  وج رَتَ يًصا ه  . َفاشج َح َقم   بيَشج  ، َفاَم َفر 

ٍ
يص   ه  َفَرَح  ء َقم   )رواه البخاري(. .ب َذل َك الج

ت أجج  ( َأيج انجضمَّ ؤ  زَ )َتَقلََّصتج .  اهَ ا َتَفَعتج ت)َوارج ب ر(اسج ا(. : مؤّخر  الّشخص، حلجقة الد  وج رَتَ ا :)َفاشج وج رَتَ  َأيج اشج

ًبا. يص   َثوج َقم   َبعجض  الج َوالج
ى يف  َو َما ي َسمَّ ، َوه  وف  ر  ب   لجَدان  ب  َمعج َو َثوج ، َوه 

َطان  فج ق  ب يَّة  َأو  الج َالَّ ، َأو  اْلج ب   ب الثَّوج
َعَرب يَّة  الج

و   يص  َوَنحج َقم  ، َوَجيجب  الج ن ق   الع 
ل  ف يه  خ  ، َوَله  َجيجب  َيدج

َيَدان  اَم الج ل  ف يه  خ  ن  َتدج امَّ يط  َله  ك 
أجس  خَم  نجه  الرَّ

َخل  م  : َما ي دج
ه 

 . ه  بجس  نجَد ل 
 ع 
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أنت حمجبة ومؤدبة ومهذبة، والذي يليق بك أن تفعيل كذا »قال هلا: والصحيح أن ي

 . ، بدون إظهار النقد اهلدام«وكذا

 :هتيئة الطفل الستقبال الصالة بعد سن السابعة -7

هناك مناسبة: وهي بلوغ الطفل سن السابعة من العمر يف التقويم اهلجري، 

ه بتحصيل رشوطها كالطهارة وسرت وهنا جيب عىل األب أن يأمره بالصالة، وأيًضا يأمر

مع العلم أن التدريب املبكر عىل الصالة بلطف وبرفق مع االستمرار جيعل . العورة

الصالة يف حياة هذا الطفل جزًءا من كيانه ال يمكن أن ينفصل عنه أبًدا، فإذا أحكمنا 

أن إىل  غرس الشعور بأن الصالة جزء من شخصيته وهويته وكيانه؛ كان هذا أدعى

 . يتمسك هبا حينام جتب عليه وال يضيعها

، وإن ك ن اوعند إكامل سن السابعة ال ينبغي أن يمر هذا التاريخ مروًرا عابًرا

ميالد، ألن  عيدَ  يسسن السابعة لفاالحتفال بعيد امليالد بدعة ليس هلا عالقة باإلسالم، 

بالصالة، فيجب  رهبدأ بأمج سن السابعة له مناسبة رشعية مهمة جًدا، وهي أنه سوف ي  

عىل األب أن يأمره بالصالة، وهي غري واجبة عىل الطفل، فبالتايل جيب أن يسلط الضوء 

بقي لك أربعة أشهر وتبدأ »عىل هذا التاريخ، ويعد للطفل مقدمات؛ كأن يقول له: 

، فتضع له يف الكالم شيًئا مغرًيا، وأن أماًل كبرًيا سيتحقق، وأن فالًنا «تصيل مثل الكبار

 . ا أكمل السابعة سيحافظ عىل الصالة باستمرار ويواظب عليهاإذ

فاملطلوب تعميق هذا احلدث اهلام، ألننا نريده أن يعلم أن ما قبله مفصول عام 

بعده، وأنه اآلن يستقبل مرحلة جديدة؛ فالبد أن هييئ نفسه هلا مسبًقا، ولكن ليس عىل 

كم سنك »نه سيكرب، فتقول له: ، ولكن ألمسئولية ستلقى عىل كتفهو عبء عليهأهنا 

عندما تبلغ سبًعا ستصبح رجاًل إن شاء »فتقول:  ،«ست سنوات»فيقول لك:  ،«اآلن؟

 . ، فنربطها بيشء يكون له أمل وطموح هو متطلع إليه بلهف«اهلل

، بل البد أن يعمق نفإذ : ال ينبغي أن يمر تاريخ إتامه سن السابعة مروًرا عابًرا

عىل أمر عظيم، وهو اقرتاب نوعي  خالل إعالمه قبلها بأنه مقبل   هذا احلدث اهلام من

ألمره بالصالة، فإذا بلغ السابعة فصىل أول فرض جع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته يف 
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أو  حفل صغري ابتهاًجا هبذه املناسبة الطيبة، وكذلك يأيت له والده بمنبه ملواعيد الصالة،

 يأيت بأي نوع من أنواع اهلدايا ملثل هذه املناسبة، أو تقويم حتى يعرف مواعيد األذان،

حلوى حيبها، وكل صديق حيرض له هدية بسيطة، فيحس أن املناسبة عظيمة جًدا، ال أو 

احتفال بعيد ميالد، ألن هذا تضخيم لألمر العظيم، واملهم الذي هو مقبل عليه، وهو 

 . كي يعلم هبا مواعيد الصالةمثاًل يقدم له ساعة لأو  أداء الصالة،إىل  بداية التحول

 :أسلوب التعليم النظري والعميل للصالة -8

عىل األب أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالرشح النظري، ثم بالتدريب 

 ي  العميل املتكرر، مع تبسيط األمر بقدر املستطاع، فال 
السنن يف أو  ر عليه من األدعيةكث 

لشديد يف العبارة، فيعلمه الوضوء والطهارة املراحل األوىل، ولكن بنوع من التبسيط ا

بالرشح النظري، ثم بعد ذلك بالتدريب العميل املتكرر، فيمثل نموذًجا للوضوء أمامه 

وجيعله يكرر ذلك خطوة خطوة كام يفعل هو يف الوضوء، ويسمح له بالتطبيق أمامه، 

له واحتضنه وقبَّ  هه بلطف وبدون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحهمه ووجَّ لّ فإن أخطأ عَ 

شعًرا إياه برضاه عنه، وهذا نوع من املثوبة املعنوية )املدح بالثناء عليه(، وال يشرتط م  

ر الرضا عنه اظهإبأن يكون مكن من املأن يكون الثواب دائاًم باحللوى والنقود، لكن 

به. وتقديره ملا صنع  . كذلك يعلمه فضائل الوضوء وحيفزه عىل احلرص عىل حتصيل ثوا

ويالحظ أننا هنتم كثرًيا بأمور الرتهيب مع الطفل، وإن كان وال بد من الرتهيب 

فيكون الرتهيب بصورة عامة دون أن تقول له مثال: إذا مل تصل فسوف تدخل النار، 

؛ ألن األول كذب، «من ال يصيل يعاقبه اهلل»وسوف يعذبك اهلل بكذا وكذا، لكن قل: 

 . مثل هذاإىل  ، ألنه غري مكلف، فلينتبهوالطفل إذا مل يصل فلن يدخل النار

 :أسلوب الرتبية بالعادة -9

كذلك يتم تعليمه الصالة منذ السن الباكرة دون توجيه مبارش، بل يكرر األب 

صالة النوافل يف املنزل عىل مشهد من أوالده، وهم سوف يتأثرون بام يرونه أعمق 

ه الصالة تج ا، قائاًم خاشًعا، قد استغرقَ ساجدً  تعاىلاألثر، إذا رأوا أباهم يمرغ وجهه هلل 

ه تاًما عام حوله؛ ألن الطفل مع الوقت يالحظ ويستنتج أن الذي يدخل يف تج ورصفَ 
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يرشب؛ ألن الصالة قد استحوذت عىل أو  الصالة ال جيوز أن يكلمه أحد، وال أن يأكل

 . كل كيانه

دخل يف الصالة الشاهد: أن الطفل سوف يعلم من هذا املشهد أن أباه متى ما 

تعاىل وهذا مما يؤثر وكذلك صالة األب خاشًعا هلل . فإنه لن يستجيب له، وكذلك أمه

وهذه هي . نهنفوس األطفال عظمة اهلل سبحا فيه أعمق األثر، ومن شأنه أن يغرس يف

إىل  ومن ثمَّ تتحول ،الرتبية بالعادة، فهم يتعرفون عىل أعامل الصالة وحيبوهنا بالعادة

 . اظب عليها، وهذا مما يعينه فيام بعد عىل االستقامة عىل هذه األمور الرشعيةعادة يو

 :الدعاء من وسائل الرتبية عىل الصالة -10

كذلك من األسباب التي ينبغي أن ال نغفل عنها عند تربية األطفال عىل 

 ، وأن يتأسى بإبراهيم املحافظة عىل الصالة: أن يستعني اإلنسان بدعاء اهلل 

  جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص ما كان يقول يف دعائه:عند

ينبغي لإلنسان أن يلهج هبذا الدعاء يف كل مناسبة، ويتحرى أوقات ف(، 40)إبراهيم: 

 . اإلجابة؛ ألن الدعاء بال شك من أنجح وأقوى أسباب حصول املقاصد

 :عالج تقصري الطفل يف الصالة

ه ه وتذكري  ظ  األب وعج إذا قرص الولد يف الصالة بعد العارشة وجب عىل 

فه، وال بالنصوص الرشعية يف الصالة، فإذا استمر يف هتاونه أغلظ له يف القول وعنَّ 

رمه من بعض األشياء املحببة لديه؛ فإذا فشل العقاب يكلمه وال خيالطه وال يامزحه، وحيج 

ابة العقاب البدين برشوطه؛ فاملريب يقدم أسلوب الرتغيب واإلثإىل  النفيس يلجأ األب

والتشجيع، ويتجاهل تقصري الطفل يف بعض األوقات، مع حسن اإلشارة والتلميح 

، ويعبس يف وجهه، فإن أرص عاتبه جهًرا أمام أرسته  دون الترصيح، فإن أرص عاتبه رًسا

عىل اإلطالق، فإذا  اغري مسموح هب ه األشياءهذفحتقري، أو  سبأو  رفاقه بدون شتمأو 

 م عىل الطفل بأنه فاشل مثاًل وال أمَل الترصف، لكن ال ختت  و أ د املوقففانتق   انتقدَت 

فيه، فهذا حتقري للذات، وحتطيم لقدرات الطفل، لكن تنتقد الترصف فقط ال أن تنتقد 

 . حتقرها وتوبخها بصورة عامةأو  ذاته هو،
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فإن تادى رغم ذلك هيدده بالرضب ويعلق عًصا صغرية بحيث يراها، فإن مل 

 الرضب لكن بالرشوط اآلتية: إىل  ئل يلجأتنفع هذه الوسا

 . أواًل: ال يرضب بأي حال قبل سن العارشة

ثانًيا: أن يعلم املريب أن الرضب وسيلة عالج وإصالح، وليست إلهانته 

وحتقريه وتشويه نفسيته، وليس الرضب وسيلة انتقامية يقصد هبا تفريغ شحنة غضب 

م د  قج استثنائية ملصلحة الطفل، وعليه فال ي  املريب وإراحة نفسه، ولكنه رضورة تربوية 

 . املريب عىل عقوبة الرضب وهو غضبان ثائر

يستعمل فيه عصا معتدلة احلجم أن ًحا، وثالًثا: أن ال يكون الرضب شديًدا مربّ 

لد أن يزيد عرش كحد أقىص، وأن إىل  والرطوبة، وال يزيد عىل ثالث رضبات، وللوا

ساسة من البدن، وال يكرره يف املوضع الواحد بل يتوقى رضب الوجه واملواضع احل

 . يفرقه، ويرتك بني الرضبتني زمنًا يذهب فيه أمل األوىل

 .سوء ظنأو  يكون الرضب عىل تقصري حقيقي ال عىل شبهةأن  رابًعا:

أن يتناسب العقاب مع حجم اخلطأ ونوعه، وأن يتوقف عن الرضب خامًسا: 

، وهنا البد أن نزرع يف الطفل تعظيم اسم اهلل . واستغاث به إذا ذكر الغالم اهلل 

أنه إذا ذكر اسم اهلل يتوقف األب عن الرضب؛ فريتبط ذكر  فمن تعظيم اسم اهلل 

 . اسم اهلل بالرمحة، والعفو وتوقف األذية؛ فهذا َشء سيحبب إليه ذكر اهلل تعاىل

كسالح، فال  ال يكرر العقاب؛ ألن العقاب الذي يتكرر سيفقد فاعليتهسادًسا: 

يكرر العقاب بقدر اإلمكان حتى ال تفقد العقوبة قيمتها فال يبايل هبا الطفل، لكن 

 . القاعدة: أن اإلنسان متى استطاع أن ينجز ما يريد بالرفق فال يعدل عن الرفق تاًما

وهذا َشء مطلوب، فإن الطفل الراقي املحافظ عىل كرامته يكون الكالم أشد عليه من 

مته وال هندرها، فالرضب َشء استثنائي، وبرشوط الرضب، فنرت كه حيافظ عىل كرا

 . كثرية
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 تنبيه:

ره بالصالة يف سن السابعة وجتاوز السابعة والثامنة  يف أمج أن األب قرصَّ  لو

والتاسعة وجاءت العارشة؛ فإذا بلغ عرش سنني ومل يكن قد أمره بالصالة هل يبدأ 

 يف أمره بالصالة بعد السابعة، فال قد قرصَّ بالرضب؟ ال يبدأ بالرضب، فإذا كان 

يستعمل معه العقاب البدين مبارشة بعد العارشة وقد قرص يف تعويده بل يتدرج معه 

 . ده عليها من جديدويمرنه ويعو  

 جتارب األمهات: 

فيام ييل بعض من جتارب األمهات التي نجحت يف ترغيب أطفاهلن يف الصالة، 

ر جانبيةولكل أم أن ختتار ما يتن  . اسب مع شخصية طفلها، دون أرضا

الحظت أن االبن األصغر مستاء  كثرًيا ألنه األصغر »قالت أم لولدين:  -1

هل »نت كلام أردته أن يصيل قلت له: وكان يتمنى دائاًم أن يكون هو األكرب، فك

إن الكبار »، فأقول: «ال» :، فيقول«؟هل أنت صغري»:، فأقول«ال» :فيقول، «صليت؟

 .«الصالةإىل  ، فتكون النتيجة أن جيري«يصلون ط هم الذينفق

وأم  أخرى كانت تعطي لولدها ذو الست سنوات جنيها كلام صىل اخلمس  -2

به هدية كبرية، وظلت هكذا  يشرتتدخر املبلغ حتى ت تصلوات كاملة يف اليوم، وكان

به ر برضورة تعليم الطفل أونذك  اعتاد الصالة ونيس املكافأة!! ] حتى ن أجر اهلل وثوا

 . [صالة خري له وأبقى من أي َشء آخرعىل كل 

ن والد الطفل رجل أعامل ووقته الذي يقضيه بالبيت إ وأم  ثالثة قالت -3

ال يبذل أي جهد لرتغيب ابنه يف الصالة، ولكن اهلل تعاىل رزقهم بجار  حمدود، وكان

أقرب مسجد للبيت، إىل  كان يكرب الولد قليال وكان يأخذ الصبية من اْلريان معه

عند كل صالة ويلتقون فيمرحون ويضحكون يف طريقهم من وإىل  افكانوا خيرجون معً 

 .املسجد حتى اعتاد ابنها الصالة

أحلقت أوالدي بدار لتحفيظ القرآن، وكانت املعلمة بعد »: وأم  رابعة تقول -4

ظهم اْلزء املقرر يف كل حصة تقوم بحكاية قصة هادفة هل م، ثم حتدثهم عن أن حتف 
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بهم فيها وحني يأيت موعد الصالة أثناء احلصة تقول هلم:  هيا »فضائل الصالة وترغ 

، حتى أقبل أوالدي عىل الصالة «نصيل الظهر جاعة، وليذهب للوضوء َمن يريد

 .«بنفوس راضية واحلمد هلل

يف كنت أترك ابنتي تصيل بجواري وال أنتقدها »سة فتقول: امأما األم اخل -5

حتى .. . أي َشء خمالف تفعله، سواء صلت بدون وضوء، أم صلت الظهر ركعتني

كربت قلياًل وتعلمت الصالة الصحيحة يف املدرسة، فصارت حترص عىل أدائها 

 .«بالتزام

نه ال يريد أن يصيل ألن الصالة تضيع إن ولدها قال هلا إة دسوتقول أم سا -6

ربة عملية وقالت له أنت تصيل صالة الصبح اللعب، فطلبت منه أن جيريا جت عليه وقت

بتشغيل ساعة اإليقاف اْلديدة اخلاصة بك )كان الولد فرح جًدا هبذه الساعة،  وأنا أقوم

، فبدأ يصيل وقامت األم بحساب الوقت الذي استغرقه يف هاتني (فتحمس هلذا األمر

د كنت تصيل ببطء، الركعتني، فوجدا أهنام استغرقتا دقيقة وعدة ثوان!!، فقالت له لق

وأخذت منك صالة الصبح هذا الوقت اليسري، معنى ذلك أن الصلوات اخلمس ال 

يأخذن من وقتك إال سبعة عرش دقيقة وعدة ثواين كل يوم، أي حوايل ثلث ساعة فقط 

 . من األربع وعرشين ساعة كل يوم، فام رأيك؟!!! فنظر الولد إليها متعجًبا

 :لتعليم األوالدوضوء األم وصالتها وهي حائض 

سنة أحاول أن أجعلهم يعتادون علينا )أمهم وأنا(  2.5سنوات و 4يل طفالن 

نصيل، فهل جيوز لزوجتي وهي حائض ادعاء الوضوء والصالة أمامهم حتى ال يفقدوا 

 هذا التعود، مع مالحظة استفسارهم الدائم هلا لعدم أدائها للصالة؟ 

: ََواب   اْلج

والصالة ألجل الغرض املذكور وال غريه، وذلك  ال داعي للتظاهر بالوضوء

نفاًل، كام أهنا ممنوعة من الطهارة عىل أو  ألن احلائض ممنوعة من الصالة فرًضا كانت

وجه التعبد وهذه ليست حالة اضطرار حيث يغتفر فعل ما ال يرشع فعله، والذي ننصح 

 الدورة جتنًبا به زوجتك هنا هو أن تنشغل بيشء آخر عند وقت الصالة ما دامت يف
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وترتكك أنت تقوم بام حتب أن تقوم به من الصالة مع األوالد  ،إلحراج أسئلة األطفال

ليتعودوا عليها بانتظام، مع أننا مل نجد نًصا يمنع جمرد القيام والركوع بال نية وال قراءة 

  .وال عىل وجه التعبد، كام أنه ال مانع أيًضا من جمرد غسل أعضاء الوضوء بال نية

أن هذا ليس مطلوًبا منكام رشًعا ما دام األوالد مل يبلغوا سبع إىل  وننبه هنا

وما دام الصبي مل ، سنني، فإن من املعلوم أن الصبي يؤمر بالصالة إذا بلغ سبع سنني

يبلغ سبع سنني فال يؤمر وليه بأمره بالصالة ومع ذلك فال مانع من تعويده عليها 

 إذا هني باإلضافة ّف املسجد إذا كان ينضبط ويك  إىل  هوترغيبه فيها من خالل اصطحاب

 . جعله بجانب والده يف الصالة يف البيت أيًضاإىل 

ىل يف هذه السن أن حيفظ األذكار اليومية وأذكار األكل والرشب والنوم واألوج 

 . واالستيقاظ، وأن يعلم األخالق الفاضلة كالصدق والكرم ونحو ذلك

 :والد عن ضرب ولده إذا امتنع عن الصالةالعمر الذي يتوقف فيه ال

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أرسخ دعائم اإلسالم، وكل من قدر عىل 

تغيري املنكر بوجه ال يرتتب عليه مفسدة أعظم منه لزمه، وترك الصالة من أنكر 

املنكرات وأعظمها شناعة وقبًحا، والواجب عىل كل والد أن حيمل ولده عىل فعلها، 

وأن يرضبه عىل تركها منذ بلوغه عرش سنني، وليس لذلك سن معني ينتهي إليه، فلألب 

 . تأديب ولده وإن كان كبرًيا ولو بالرضب، إذا كان ذلك جمدًيا معه ويؤثر يف إصالحه

وقيد بعض الفقهاء وجوب الرضب عىل األب لرتك االبن الصالة بعدم بلوغه 

 . األب رضبه لذلك، ذكر هذا فقهاء الشافعيةرشيًدا، فإذا بلغ رشيًدا مل جيب عىل 

قامة الصالة ويتعني عىل األب استخدام ما أمكن من الوسائل يف إقناع الولد بإ

 . يحرضه عىل إقامتها بام ثبت يف نصوص الوحي من الرتغيب فيها والرتهيب من تركهاف

 ؟كه الصالةهل تمنع ابنها الصغير من الرحلة خشية ترْ 

ابني البالغ من العمر تسع سنني، فنحن هنا يف الغربة نالقي مشكلة مع  يَّ لدَ 

حتديات كبرية خاصة يف مدارس أوالدنا، ابني يطلب مني أن أسمح له بالذهاب يف 

منطقة بعيدة ملدة ثالثة أيام ال يسمح هلم باالتصال إىل  رحلة مدرسية يذهبون فيها

سالم لكنه ال يصيل ويدخن، بذوهيم ويرافقهم أستاذ كافر بالطبع وآخر حمسوب عىل اإل
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ابني يلح عيلَّ بأن أتركه يذهب، وذلك . وهذا األستاذ يقول إنه سوف حيثهم عىل الصالة

 منذ ثالثة أسابيع، فهل ينبغي أن أسمح له بالذهاب؟

: ََواب   اْلج

عرضه فال جيوز لك السامح له بالذهاب، أو  إن خشيت عىل ولدك يف أخالقه

التي كلفك اهلل هبا، وإن أمنت عليه يف هذا اْلانب وخشيت  فإن ذلك تفريط يف األمانة

من تركه الصالة خالل تلك األيام فلك أن تأذين له ألنه غري مكلف مع حثك له قبل 

 . ىَل ذهابه باملحافظة عىل الصالة والقيام هبا يف وقتها، ولك أن تنعيه وهو األوج 

 :حكم ضرب الصغير على ترك صالة الجماعة

يرضب األوالد فوق العرش سنني عىل ترك صالة اْلامعة أم أن هل لألب أن 

الرضب يكون فقط لتارك الصالة، وماذا يفعل األب إذا كان الولد مرصا عىل الصالة 

 يف البيت؟

: ََواب   اْلج

 -إذا بلغ العرش - مانع أن يرضب األب ولده الصغري تأديًبا رضًبا غري مربح ال

رضبه عىل أدائها، حتى ال يتعود الطفل ترك صالة  عىل ترك صالة اْلامعة كام جاز له

ن نَي »اْلامعة، وقد استدل الفقهاء بحديث:  مج َأبجنَاء  َسبجع  س   َوه 
اَلة  مج ب الصَّ الََدك  وا َأوج ر  م 

ن نيَ  مج َأبجنَاء  َعرشج  س  مج َعَليجَها َوه  ب وه  عىل أنه . )رواه أبو داود، وصححه األلباين(. «َوارضج 

يف جاعة، كام نص الفقهاء أيًضا عىل أنه: جيوز لألب واألم رضب الصغري يؤمر هبا 

 . واملجنون زجًرا هلام عن يسء األخالق وإصالًحا هلام

وال شك أن تعويده الصالة يف اْلامعة من أعظم اإلصالح للولد، ولكن ينبغي 

عالج  أن ال يكون الرضب مربًحا بل رضًبا خفيًفا يؤدي املقصود، وليكن الرضب آخر

يلجأ إليه األب، وليسلك قبله أسلوب الرتغيب والرتهيب بغري الرضب، وليكثر الوالد 

لد مستجاب  . من الدعاء لولده باهلداية فإن دعاء الوا

 :وصالة الفجر األطفال
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وعندما أوقظه لصالة الفجر يصيل وهو  ،ونصف سنة 10ابني يبلغ من العمر 

 ؟والده وبامذا تنصحوناأو  نائم وخاصة يف السجود فهل عيل َشء

: ََواب   اْلج

أمر الرشع احلكيم اآلباء برتبية أبنائهم تربية إسالمية صحيحة بام يف ذلك 

تعويدهم عىل إقامة الصالة عندما يكونون يف سن السابعة من أعامرهم فام فوق، وعىل 

ه قارب فليعلم أولياء هذا الطفل أن أمرهم له بالصالة متأكد حتى يعتاد عليها؛ ألن ،هذا

ى من تكاسله َش عىل الصالة وهو يف هذه السن من العمر فإنه خي   دج تَ البلوغ، وإذا مل يعج 

 . عنها عندما يبلغ ويكون مكلًفا، وهذه مسألة يف غاية اخلطورة

ر الطفل، وذكج إىل  والذي ننصح به ملعاْلة هذا األمر أمور منها: حتبيب الصالة

ه عىل النوم مبكًرا حتى يأخذ حاجته من النوم فضلها ومكانتها يف اإلسالم، ثم تعويد

 . قبل الصالة، وإذا مل ينفع هذا معه فال بأس برضبه رضًبا غري مربح

فإذا أفادت هذه اْلهود بإقامة الطفل للصالة فاألمر واضح؛ وإال فعىل األبوين 

 . تكرير املحاوالت، وذلك لعظم املسؤولية امللقاة عىل عواتقهام

 ؟لفجراإذا ناموا عن صالة هل يضرب األبناء 

أبنائي يصلون، ولكنهم يتأخرون عن صالة الفجر حتى تطلع الشمس، عندما 

املدرسة يقومون فيصلون، وأحيانا يف أوقات متأخرة للغاية، مع إىل  يريدون الذهاب

أنني أستعمل معهم جيع الوسائل أحيانا املاء، وأحيانا التعزير، وهل حيق يل رضهبم 

( لتأخرهم عىل صالة الفجر؟ مع العلم أهنم مج وه  ب  ارضج  احلديث )وَ عىل هذا حسب 

وهل آثم لرتكهم أحيانا . ا يف الثامنة ودخل يف التاسعةجتاوزوا العرش سنوات عدا واحدً 

 نائمني عندما يرفضون القيام حاال؟

: ََواب   اْلج

إن تنشئة الصغار عىل العبادة مقصد مهم من مقاصد الرشيعة، إذ هم دعامة 

ألمة وبناة املستقبل، فام مل ينشؤوا صاحلني ويشبوا طائعني نتج عن ذلك من الفساد ما ا

ومن هانه حث الشارع احلكيم عىل أمر الصغار بالصالة إذا بلغوا . يصعب تداركه
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فعليك أيتها األخت الفاضلة أن حتثي من هو . هبم عليها إذا بلغوا عرشا سبعا، ورضج 

 . رضب وال زجردون العرش عىل الصالة من غري 

، فعليك أن جتتهدي يف تعليمهم وتفهيمهم، وأن وأما البالغون منهم عرًش  ا

تبيني هلم أن ترك صالة الفجر من عالمات املنافقني، وتذكري هلم فضائل احلفاظ عليها 

من كون من حافظ عليها فهو يف ذمة اهلل، وأن من صىل الربدين ومها الصبح والعرص 

ظ عىل الصالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا كوفئ يوم دخل اْلنة، وأن من حاف

غري ذلك من الفضائل الثابتة لصالة الصبح، والتي إىل وجه اهلل إىل  القيامة بالنظر

. ، ثم عليك ترغيبهم بمكافأة من قام منهم وإثابته وتشجيعه(1)صحت عن النبي 

                                                           

(1 ) 
 
ول  اهلل بَّه  : »َقاَل َرس  َكه  َفيَك  ر   َفي دج

ٍ
ء يَشج

ت ه  ب  مَّ
نج ذ 

م  اهلل  م  ، َفاَل َيطجل بَنَّك 
 
ة  اهلل مَّ

َو يف  ذ  بجَح َفه  يف  َمنج َصىلَّ الص 

َض له برض  أو أذًى، فمن فعل )رواه مسلم(. أي: هو يف أمان  « َنار  َجَهنَّمَ  ه، فال ينبغي ألحٍد أن يتعرَّ
ر   وجوا

 
اهلل

ا وال ملجأ. ، ومن يطلبه مل جيد مفرًّ
ه   ذلك فاهلل  يطلبه بحق 

َديجن  َدَخَل اْلَنَّةَ : »وقال  َيتَ « َمنج َصىلَّ الرَبج م  ، س  ر  َوالجَعرصج  َفجج د  َصاَلة  الج ا )رواه البخاري ومسلم(. َواملج َرا

َر   َهب  شدة احلج ء  َوَتذج ََوا يب  اهلج
نَي َيط  ا َطَرَفاه  ح  َ َدي  النََّهار  َومه   َبرج

َيان  يف  َصلَّ هَنَّ اَم ت 
َديجن  أل    .َبرج

بجَح يف  َجَاَعٍة َفكَ : »قال و ، َوَمنج َصىلَّ الص  َف اللَّيجل  صج
 َجَاَعٍة َفَكأَنَّاَم َقاَم ن 

أَنَّاَم َصىلَّ اللَّيجَل َمنج َصىلَّ الجع َشاَء يف 

لَّه   يَاَمة  : »وقال  )رواه مسلم(.« ك  ق  َم الج  ب الن ور  التَّام  َيوج
د  )رواه أبو داود « َبرش   امَلّشائ نَي يف  الظ َلم  إىَل امَلَساج 

 والرتمذي، وصححه األلباين(.

 و
 
 اَّللَّ
ير  بجن  َعبجد  نجَد النَّب ي   َعنج َجر 

نَّا ع  َر  -َفنََظَر إ ىَل الَقَمر  َليجَلًة   َقاَل: ك  ن ي الَبدج مج »َفَقاَل:  -َيعج إ نَّك 

َلب وا  ت مج َأنج الَ ت غج تََطعج  اسج
َيت ه ، َفإ ن  ؤج  ر 

وَن يف  َن َهَذا الَقَمَر، الَ ت َضام  ، َكاَم َتَروج مج َن َربَّك  وج  َقبجَل ط ل وع   َسرَتَ
َعىَل َصاَلةٍ

ر   س  َوَقبجَل غ  مج َا َفافجَعل وا الشَّ (. « وهب  م 
ل  سج ي  َوم 

ب َخار   )َرَواه  الج

. َيت ه  ؤج ل  إ ىَل ر   التََّوص 
وَن يف  وَن َوَتَتَلطَّف  يم  وَفتجح  التَّاَء: َتَتَضام 

يد  املج  د  وَن( ب َتشج يم   )تَضام 
ف يف  املج  وَن( بَتخج )ت َضام 

َو املجَ  مج َضيجم  َوه  ك  .وَضم  التَّاَء: َيلجَحق  ة  َوالتََّعب  وَن  َشقَّ  وَضم  التَّاَء: ت َضار 
 
ء ا  الرَّ

يد  د  وَن( ب َتشج َي: )ت َضار 
و  َور 

َعل وَن أَ  ََفائ ه  َكاَم َتفج َها خل   َأوج َغريج 
َية  ؤج  الر 

اَلَفٍة يف  َ ٍَة َأوج خم   ب َزمحج
َية  ؤج  الر 

مج يف  َحاَلة  ك  َ .َغريج ر  هج َن الشَّ
َل َليجَلٍة م   وَّ

.َضار  ت  ) ر  َ َو الرضَّ  َضريج  َوه 
َيت ه  ؤج  ر 

مج يف  ك   وَضم  التَّاَء: َيلجَحق 
 
ء ا ف يف الرَّ  وَن( ب َتخج

وح   ض  و   الج
َية  يف  ؤج  ب الر 

َية  ؤج ب يه  الر  نَاه  َتشج َن َهَذا الَقَمَر( َمعج ، َكاَم َتَروج مج َن َربَّك  وج مج َسرَتَ نَّك 
ََشقَّ )إ  ك  َواملج ة  َوَزَوال  الشَّ

. ت اَلف  خج  َواال 
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أن يكون رضبك إياهم واحريص عىل ، الدواء الكي، فارضيب من نام منهمواجعيل آخر 

 . غري مربح، فإذا فعلت هذا فقد زالت عنك التبعة، وارتفع عنك اإلثم بإذن اهلل

 كيف يتم تعويد األطفال على الصوم؟

د ابني عىل صوم  9عندي ولد عمره  سنوات، وأريد مساعديت يف كيف أعو 

 .يوًما 15؛ ألنه صام رمضان السنَة املاضية فقط  رمضان، إن شاء اهلل

: ََواب   اْلج

سنوات ليس من املكلفني رشًعا بالصيام؛ لعدم بلوغه، ولكنَّ  9االبن يف عمر 

لدين برتبية أوالدهم عىل العبادات، فأمرهم اهلل  بتعليمهم  اهلل تعاىل كلَّف الوا

 هبم عليها وهم أبناء عرش، كام كان الصحابة الصالة وهم أبناء سبع سنني، ورضج 

مون أوالدهم يف ص ، وكل )رواه مسلم( غرهم تعويًدا هلم عىل هذه الطاعة العظيمةيصو 

ذلك يدل عىل عظيم االهتامم بالذرية لتنشئتها عىل خري ما يكون من الصفات، 

 . واألفعال

 أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان عىل الصيام: فينتظم يف أمور، منها: 

ْلنة، وأن يف حتديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول ا -1

 . اْلنة باًبا يسمى الريان يدخل منه الصائمون

أيام من شهر شعبان؛ حتى ال  ةالتعويد املسبق عىل الصيام، كصيام بضع -2

 . يفجؤهم الصوم يف رمضان

د املدة شيًئا فشيًئا -3  . صيام بعض النهار، وتزا

 . هارآخر الليل، ففي ذلك إعانة هلم عىل صيام النإىل  تأخري السحور -4

ئز ت دفَ  -5  . كل أسبوعأو  ع هلم كل يوم،تشجيعهم عىل الصيام ببذل جوا

الثناء عليهم أمام األرسة عند اإلفطار، وعند السحور، فمن شأن ذلك أن  -6

 . يرفع معنوياهتم

بذل روح التنافس ملن عنده أكثر من طفل، مع رضورة عدم تأنيب  -7

 . املتخلف
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بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد، كام كان أو  ،إهلاء من جيوع منهم بالنوم -8

م  ، وهناك برامج أطفال )رواه مسلم( يفعلون مع صبياهنم الصحابة الكرا

 . مناسبة، وأفالم كرتونية حمافظة يف القنوات اإلسالمية املوثوقة، يمكن إشغاهلم هبا

ل أن يأخذ األب ابنه  -9 للمسجد لشهود  -وخاصة بعد العرص  -يفضَّ

 . ة، وحضور الدروس، والبقاء يف املسجد لقراءة القرآن، وذكر اهلل تعاىلالصال

ختصيص الزيارات النهارية، والليلية، ألرس يصوم أوالدهم الصغار؛  -10

 . تشجيًعا هلم عىل االستمرار يف الصيام

صنع ما تشتهيه نفوسهم من أو  مكافأهتم برحالت مباحة بعد اإلفطار، -11

 . والفواكه، والعصائراألطعمة واحللويات، 

إكامل الصوم؛ حتى ال ب نلزمهأنه إذا بلغ اْلهد من الطفل مبلغه أن ال إىل  وننبه

ضية، وهو رَ يف مضاعفات مَ أو  يتسبب له يف الكذب،أو  غضه للعبادة،يتسبب ذلك يف ب  

 . ليس من املكلفني، فينبغي التنبه هلذا، وعدم التشدد يف أمره بالصيام

 بناء فوق العشرين؟ن اللين والشدة في التعامل مع األهو الضابط بي ما

أو  الضابط يف اللني والشدة هو النتيجة املتوقعة من أثر هذا اللون من املعاملة

ى لالقتناع واملحبة ومن املهم أن نعلم أن األصل هو الرفق واللني؛ فهو أدعَ . ذاك

سن باألوالد صاروا أدعى وكلام تقدم ال. والتواصل اإلجيايب بني املريب وبني أوالده

 . تأثري الشدة يف تعديل سلوكهم ومواقفهم للرتكيز عىل احلوار واإلقناع، وقّل 

 ؟ب الطفل فيها إذا بلغهاالسن التي يمكن ضرْ ما 

لدين تأديب أبنائهام بام تقتضيه املصلحة ويكون ذلك بالوعيد أو  جيوز للوا

صبي باألمر بأداء الفرائض والنهي يؤدب الفالرضب حسبام تقتضيه احلالة، و التهديد أ

ج  . الطرق املذكورة قبله د  عن املنكرات بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف ثم الرضب إن مل جت 

 . أما األنواع األخرى فال مانع منها ألهنا ليس فيها رضر عىل جسم الطفل

 :حكم منع الولد من الخروج من البيت كعقاب

القلب ولكنها ال تستجيب لتوجيهاتنا هلا  عاما، طيبة15يل ابنة تبلغ من العمر

أنا وأبوها، حيث تقع يف بعض املخالفات الرشعية وقد قمنا بنصحها عدة مرات، 
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ولكن ال تستجيب وقد هددناها بأهنا ستحبس بالبيت ولن خترج إذا أتت هبذه األعامل 

فهل مرة أخرى، وبالفعل بعد إعطائها عدة فرص قرر والدها عدم خروجها من البيت، 

لدين أن يوقعوا مثل هذه العقوبات عىل أبنائهم لعدم  ما نفعله صواب؟ وهل للوا

 استجابتهم ألمور الدين أم فقط يرشدوا ويعلموا ويرتكوا األبناء عىل راحتهم يستجيبوا 

 ال يستجيبوا وهم يف مثل هذا السن؟أو 

: ََواب   اْلج

استفراغ اْلهد يف  ينبغي أن يكون العقاب هو هناية املطاف وآخر الدواء بعد

ما جيب من  - هداها اهلل -النصح والتعليم بالرفق واللني، وما دمتم قد بذلتم البنتكم 

بمنعها من  النصح والتوجيه وهي ال تستجيب فال حرج عليكم فيام اختذتوه من قرارٍ 

 . اخلروج من البيت كعقوبة هلا، فإن والية التأديب تثبت لألب عىل ولده

بام  بينها وبني معصية اهلل  ا م هو أن تنعوها وحتولوبل الواجب عليك

 . تستطيعون باليد واللسان وهذا من تام النصح هلا والرمحة هبا

 :ق يدهحكم تأديب الولد إذا سرق بحرْ 

رسق أخي مبلغا ما من جديت فسخنت شوكة عىل النار وحرقت له يده لكي ال 

 فام حكم هذا؟. يفعلها مرة أخرى

: ََواب   اْلج

، إ الَّ َرب  النَّار  اَل »ن التأديب بالنار ال جيوز ملا يف احلديث: إ ب  ب النَّار  رواه ) « ي َعذ 

ا، وال شك أن احلرص عىل هتذيب أخالق الولد أمر مهم جدًّ . (وصححه األلباين ،أمحد

ج األمر من جوانب عدة، فيتعني غرس القيم فيه واملبادئ ولكن ينبغي أن يعالَ 

 .تحذير من األخالق الذميمةواألخالق، وال

أخذ إىل  وينبغي كذلك أن توفر له حاجاته الرضورية حتى ال تتطلع نفسه

حاجته عن طريق االختالس، فإن احلاجة قد تدفع الولد لالختالس عىل أهله وأخطر 

من ذلك االختالس من عند اآلخرين، وصحبة الرفقة السيئة اإلجرامية، ثم إذا تعهد 

ح ووسائل اإلقناع والرتغيب يف األخالق الفاضلة، والرتهيب من األهل ابنهم بالنص
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ج  ، فال بأس باستخدام التأديب اْلسدي بقدر ا، ومل يرتك أثرً ذلك نفعً  د  ضدها، ومل جي  ا

ج  قه بالنار فال جيوز للحديث الذي ذكرنا سابقا، وقد يكون ديً احلاجة إن كان جم  ا، أما إحرا

 . النتقامسببا يف أن يرتبى عىل العنف وحب ا

 :حكم ضرب الطفل المعاق ذهنيا

 ؟طفل غري طبيعي )منغويل( رضبه حالل أم حرام

: ََواب   اْلج

إن رضب األطفال للتأديب جائز إذا كانوا يعقلون ويفهمون معنى الرضب 

لجأ للرضب إال بعد استنفاد جيع الوسائل  أن ال يَ ىَل ولكن األوج . ويفيد يف أدهبم

وإن أمكن االستغناء بأقل فعليه أن ال . يتجاوز عرش رضبات كام يتعني أن ال. األخرى

 . يتجاوز قدر احلاجة

 :عزل األبناء المعاقين لكي ال يراهم الناس

نان معاقان عزهلام يف غرفة وال يريد أن ثما احلكم يف والد لديه من بني أبنائه ا

ى أن لديه أبناء لمون حتيرامها أحد وال خيرجان هنائًيا من البيت وبعض اْلريان ال يع

 معاقني؟

: ََواب   اْلج

فة النفس من نسبة إن كان املانع له من إظهار أوالده واخلروج هبم هو أنَ 

املعاقني إليه فال شك أن يف هذا نوع اعرتاض عىل ما قدره اهلل وقضاه، واملسلم ال 

 . يكمل إيامنه إال بالرضا بقدر اهلل 

ده، وفق اهلل اْلميع ملرضاته، رشإىل  ولذا، فعليه أن حياسب نفسه ويرجع

، ونسأل اهلل هلم العافية  . وجزى اهلل هذا األب بصربه عىل أوالده املعاقني أجًرا

ن كان احلامل عليه غري ذلك كاملبالغة يف حضانة هؤالء، واحلال أن يقوم إو

عليهم بام حيتاجونه يف عزلتهم، وال حاجة هلم وال فائدة تعود عليهم من اختالطهم 

 . س فال حرج عليهبالنا

 :تأديب صاحب المرض المزمن
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لنا بنت مريضة وأحياًنا نرضهبا رضًبا خفيًفا، لكننا نتأمل نفسًيا من ذلك، فهل 

 علينا يف ذلك َشء؟

: ََواب   اْلج

ل ما يزيد مرضها، وإذا كانت ال عج الواجب عليكم مراعاة حاهلا، وعدم ف  

املرض خفيًفا وهي ختطئ وتعمل  ز لكم الرضب، وأما إن كانتتحمل الرضب مل جَي  

 . بعض األشياء التي تستحق عليها التأديب اخلفيف فال بأس

لكن جيب أن تراعوا حاهلا، فإن كان الرضب يرضها فال ترضبوها، أما إذا 

إىل  كانت ال يرضها هذا الرضب الذي تعملونه معها ألن مرضها خفيف واحلاجة ماسة

 .  حرج يف ذلكتأديبها حتى ترتدع عام ال ينبغي فال

 :يضرب طفله ويقرصه وعمره سنة ثم يشعر بالندم

وهبني اهلل طفاًل جياًل، وأنا ينتابني شعور غريب جتاه هذا الولد، وهو: عندما 

ا ونفسيًّا، فأرضبه وأقرصه يبكى أخرج عن شعوري ، وبعدها أجد نفيس مهزوًزا جسديًّ

ك ويلعب معهم، وعندما يراين مع العلم أنني أحبه بشدة، وعندما حيمله الناس يضح

 أنا يبكي ويرصخ، ابني مل يتعدَّ عمره السنة، ماذا أفعل مع العلم أنني أصيل وأصوم؟

: ََواب   اْلج

هذا الترصف جتاه ولدك يف غاية العجب، وهذه بعض الوقفات معك لعلَّ اهلل 

 أن ينفعك هبا: 

ن من أطيب طعام ورشاب ونوم وهواء، والعطف واحلناإىل  حيتاج الطفل -1

لدان لطفلهام، فاحلرص عىل الطعام املادي دون ذلك املعنوي  األطعمة التي يقدمها الوا

 . تفريط يف حاجة الطفل الفطرية هلا جيًعا

وإلعطاء احلنان للطفل نتائجه اإلجيابية العالية، ولذلك كانت الوصية  -2

اب مع طيب املقام بإرضاع الطفل رضاًعا طبيعيًّا حتى جيتمع له طيب الطعام والرش

جد يف األبحاث احلديثة عظم تأثري الرضاع من حليب األم يف  وهو حضن أمه، لذا و 

 . نمو جسم الطفل وعاطفته
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العكس، وهو النتائج السلبية حلرمان الطفل من حليب أمه  -كذلك  -ووجد 

جرها، واملجتمعات التي كثر فيها العنف ضد األطفال أضحت جمتمعات فاسدة وح  

 . ت فيها اْلرائم واملوبقاتانترش

وقد ذكر بعض املختصني يف علم االجتامع أن رضب اآلباء ألبنائهم وتعنيفهم 

أن يتفاقم إىل  املستمر هلم يريب عقًدا نفسية لدى األبناء، بل ويزيد من العنف األرسي،

املجتمع، إىل  تحول العنف من األرسةيويمثل مشكلة من الصعب مواجهتها، إذ 

 من أشكال السلوكيات الشاذة، وضحاياه مؤهلون نفسيا ملامرسة ويصبح شكاًل 

 . اإلرهاب النفيس عىل األفراد مما هيدد أمن املجتمع

 والذي يقسو مع أطفاله فإنام خيالف الفطرة والرشع، فقد فطر اهلل  -3

اآلباء بأبنائهم فيام يتعلق  وال رسوله  الناس عىل حب أوالدهم لذا مل يوص  اهلل 

رهم من العقوقهب  . ذا اْلانب، وعىل العكس فقد أوىص األبناء بآبائهم وأمهاهتم، وحذَّ

وأما خمالفة الرشع: فإن الرضب وعدم احلنان جتاه األطفال يدل عىل نزع الرمحة 

 . حلرمانه من رمحة اهلل  ن يفعل ذلك، وهو موجب  ن قلوب مَ م  

ط يف تربية طفلك بفعلك هذا، وأ -4 ه يف ئنك قد ترى مساوواعلم أنك مفر 

ا؟!  الدنيا قبل اآلخرة، إذ كيف هلذه املعاملة أن تثمر تربية صاحلة وولًدا سلياًم بارًّ

واعلم أن بكاء الطفل ال يكون من فراغ، بل لكل بكاء سبب، فالواجب  -5

من جوع، أو  عليك أن تأخذك الرمحة جتاه هذا البكاء لتعلم سببه، كأن يكون من مرضٍ 

 لرضبه وقرصه والقسوة عليه، فتضيف لبكائه سبًبا آخر وهو البكاء من األمل! ال أن تبادر

ويرى علامء النفس أن البكاء شأنه »ل أحد املختصني يف الطب النفيس: يقو

تفريغ الشحنة االنفعالية الكامنة أو  شأن سلوكيات أخرى تستخدم للتنفيس االنفعايل

املمتلكات أو  املرتفع وختريب األلعابفالبكاء والصياح والصوت احلاد  ،يف الشخصية

احلزن، وملا كان أو  والتململ كلها وسائل تعبريية عن حالة انفعالية مرتبطة بالغضب

اإلحباط الذي يتعرض له الطفل يولد شحنة نفسية عدوانية فإن البكاء يعد بمثابة 

ون مؤرًشا عدم البكاء قد يكأو  البكاء ّف التعبري عن هذه الشحنة والتخلص منها، وكَ 
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الالشعور حيث ينساها الطفل إىل  لكبت هذه الشحنة االنفعالية يف النفس، وقد تنتقل

مرضية كالقلق أو  لكنها ال ختتفي تاما وتبقى لتعرب عن نفسها يف الكرب بأساليب رمزية

 . «والعدوان املدمر الظاهر كلام أتيحت الفرصة للطفل

جسديَّة فكيف أو  سب ب إعاقات عقليةأن هزَّ الطفل قد ي -أخرًيا  -واعلم  -6

ض للرضب؟ فقد حذر باحثون أمريكيون خمتصون من أن هّز  سيكون األمر لو أنه تعرَّ

ون أن ثإصابتهم بإعاقات عقلية شديدة، وأوضح الباحأو  وفاهتمإىل  األطفال قد يؤدي

دث عندما يتم حي "متالزم هّز الطفلـ"ف طبيًّا بعرَ تلف الدماغ الذي يميز احلالة التي ت  

إصابتهم باعتالالت عصبية وعاهات عقلية: أو  هّز األطفال بعنف، وقد يسبب وفاهتم

كالتخلف العقيل والشلل الدماغي والعمى ونوبات تشنجية شديدة وعرس القراءة 

 . «واضطراب االنتباه وغريها من اإلعاقات التعليمية

ولكنها طريقتهم يف  رت  إن بكاء األطفال مزعج وموَ  وقالت إحدى املختصات

التعبري عن حاجاهتم، لذلك ينبغي أوال معرفة أسباب بكائهم والسعي حللها بدال من 

من  % 57أن األوالد أكثر عرضة لإلصابة من البنات حيث يكون إىل  هم، منوهةهزّ 

 . الضحايا من الذكور

أو  ساكهرميه يف اهلواء وإمأو  أن هّز الطفل بعنف عند بكائهإىل  وأشار الباحثون

تلف دماغه نتيجة اندفاعه إىل  اهلرولة به كلها عوامل قد تؤديأو  هزه عىل الركبة بعنف

حول اْلمجمة فيسبب تفجر األوعية الدموية التي تغذيه وحيدث نزيف يف املخ، ونوه 

حديثي الوالدة يعتربون أكثر األطفال عرضة لإلعاقات أن األطفال الرضع وإىل  اخلرباء

 . «ز مقارنة باألطفال األكرب سنًّاالناجتة عن اهل

 واخلالصة: 

عليك بتقوى اهلل تعاىل، وأن ال ختالف الفطرة، وال ختالف رشع اهلل تعاىل، وأن 

إعاقته فتعيش عمرك كله أو  تكون حنوًنا عىل طفلك اْلميل، وأن ال تتسبب يف خسارته

 . صاحلةوأصحابه ليكونوا لك قدوة  بتلك اخلطيئة، وانظر يف حال النبي 
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واحرص عىل الدعاء والرقية لك ولبيتك ولولدك خشية أن تكونوا مصابني 

 . سحر، والرقية نافعة بكل حالأو  بعنيٍ 

راجني لك التوفيق والعفو والعافية، ولطفلك السالمة من الرش، ونسأله تعاىل 

 . أن يعينك عىل تربيته تربية صاحلة

 :معنى التفرقة بين األوالد في المضاجع

بالتفرقة بني األبناء يف املضاجع عند بلوغهم  ملقصود من أمر الرسول هل ا

 ؟التفرقة بني الولد والولد وبني البنت والبنتأو  العارشة التفرقة بني البنات واألوالد

: ََواب   اْلج

ه عىل العفة والطهارة وغرس ذلك يف الناشئة من حماسن اإلسالم اْلليلة حرص  

هي التفرقة بني األوالد يف املضاجع، والعلة من التفريق من أتباعه، ومن ذلك أمره ب

 . الشهوة وإن كن أخوات)رشور( ذر من غوائل احل

تبه أن حي   فقد بينهم باللباس،  اَل وهذا التفريق شامل للجنسني معا، وأدنى مرا

وقيل: . عىل حدته ل لكل واحد منهم فراش  عَ أن جي  : معنى التفرقة يف املضاجعقيل يف 

ء  يفرق بينهام جلةً ، وقيل: حائل ولو كان عىل فراش واحد ل بينهم ثوب  عَ أن جي   وسوا

 . ذكورا وإناثاأو  إناثا،و كانوا ذكورا، أ

 ُرش؟!يكفي في تفريق المضاجع تفريق الفهل 

سنة، وأريد أن أجعل  11و 7، وبنتان أعامرهن 15و 14عندي أوالد أعامرهم 

هقون وأخاف من الوقوع يف املحذور، لألوالد غرفة مستقلة عن البنات، هم مرا 

عي أن التفرقة يف املضاجع جعل رسير مستقل لكل واحد يف غرفة وزوجي يرفض، ويدَّ 

واحدة، علام أننا نسكن يف شقة مستأجرة، فيها مخس غرف من غري املطبخ، واحدة منها 

 مكتبة، هل األوىل املكتبة أم غرفة األوالد؟ 

: ََواب   اْلج

ر بالتفريق بني األوالد يف املضاجع أمر بذلك وهم أبناء حني أم إن النبي 

ال شك أن التفريق بينهم يف املضاجع ال يلزم منه أن و)عرش(، ال أبناء )مخس عرشة( 
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ق فرشهم، وهذا يكون وهم أبناء عرش،  يكون كل واحد منهم يف غرفة بل يكفي أن تفرَّ

ته  فكيف إذا كان بعضهم بلغ اخلامسة عرشة، وال شك أن نوم من  -هذا البالغ مع أخوا

املحذور ووقوع املفسدة، فهو مراهق، ويعيش إىل  قد يؤدي - بنات العرش وما فوق

فن أثناء النوم فتبدو عوراهتن فليلبسن  زمن الفتن واإلغواء، وإذا كانت البنات ممن يتكشَّ

ويل طويلة، وما دام يف اإلمكان َج   سًدا للفتنة ىَل األبناء يف غرفة مستقلة، فهو أوج  ل  عج رسا

 . ودرًءا للمفسدة

سنوات مع الوالدين في غرفة  9أو  10أو  11حكم نوم البنات البالغات 
 :واحدة

الظاهر أنه ال حرج يف مبيت البنات مع الوالدين يف غرفة واحدة مع مراعاة 

بن عبد اهلل الضوابط الرشعية يف التسرت، ويدل لذلك ما يف الصحيحني من مبيت 

)رواه ، لته ميمونة يف إحدى الليايل التي بات عندها الرسول مع خاعباس

ومبيته عندها فيه دليل عىل جواز مثل ذلك من املبيت عند املحارم البخاري ومسلم(، 

 . مع الزوج

ويتعني عىل الزوجني عند املعارشة الزوجية أن يكونا يف مكان ليس فيه معهام 

 صغرًيا غرفة النوم ة أن ال يكون معه أحد يف أهله فالسنإىل  غريمها، فمن كانت له حاجة

 . كبرًيا أو 

 هل من الحرام أن ينام الرضيع بين األب واألم؟

األصل جواز نوم الرضيع بني أبويه، وال حرج يف ذلك إن شاء اهلل إال إذا كان 

غريه وقت النوم، وقد أو  يرتتب عيه مانع خارج كاخلوف عليه من أذية أحدمها بتقلب

 . اعً ضَّ ل العلم نوم األطفال مع الزوجني وقت اْلامع ولو كانوا ر  كره بعض أه

 :حكم ترك الرضيع في غرفة وحده

أطفال وقرأت يف كتاب طبي أن الطفل يمكن أن ينام بمفرده يف غرفة  4لدي 

إذا بلغ أربعة أشهر وأنا أعمل هكذا مع أطفايل ولكن طفلتي الرابعة وجدهتا ميتة يف 

تها جيدا وأظن السبب هو أن الغرفة كانت باردة وتقيأت الصباح علام أين غطي

 ها ساحمني يف الدية فامذا يلزمني؟ابواختنقت فهل عيل دية علام أن أ



 د 
  

764 

: ََواب   اْلج

ك الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر ينام يف غرفة وحده تفريط، وقد ترج  إنّ 

ًء كان مبارًشا لإلتالف متسبًبا أو  اإلهالك،و أ نص العلامء عىل أن املفرط ضامن، سوا

أمثاله حيتاجون القرب منهم والرعاية هلم بني أو  فيه، ووجه التفريط هنا: أن هذا الطفل

احلني واآلخر، وأيًضا ال يستطيعون القيام وامليش إلعالم غريهم بام قد حيصل هلم من 

يف هم ك  البكاء، وترج أو  برودة واختناق ونحوه، ويف الغالب يكون إعالمهم بالصياح

 . مغلقة حيجب السامعأو  غرفة وحدهم بعيدة

والواجب عليك اآلن هو كفارة هلذا التفريط، وهي عتق رقبة، فإن مل جتدي 

فصيام شهرين متتابعني، وأما بالنسبة للدية فهي عىل العاقلة، وهم العصبة من 

 . األقارب، ولكن ما دام الوارث قد عفا فال دية عليهم

 :يث الوالدة وعدم ترك وحدهوضع المصحف عند الطفل حد

ا يف حديث حول عدم ترك الطفل حديث الوالدة وحيدً أو  هل هناك قول

 وضع مصحف بالقرب منه؟أو  غرفة،
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: ََواب   اْلج

غريه عند الطفل حديث أو  مل نقف عىل أصل يف الرشع يفيد وضع املصحف

يئات ال الوالدة إذا ترك وحده، ولعل هذا من عادات بعض الشعوب، ويف بعض الب

أو  سالحأو  مولودها وحدمها إال إذا كان معها سكنيأو  يرتكون املرأة حديثة الوالدة

بجانبها مصحف، وسبب ذلك هو اخلوف من اْلن والشياطني، والوقاية من هذه 

األمور تكون باالعتامد عىل اهلل تعاىل والتوكل عليه، والتعوذ به من رشهم، وباألدعية 

 . واألذكار املأثورة

أن ترك الطفل الصغري وحده ال ينبغي ملا يف ذلك من التفريط فيه إىل  ذا وننبهه

أو  غري ذلك، وخاصة يف أوقات النوم،أو  عليه من التقلب واالختناق وخشية الرضر

 . إذا كان حديث الوالدة

امرأة حديثة الوالدة ال حرج أو  مكان فيه مولودأو  ووضع املصحف يف غرفة

أو   مكان حمرتم طاهر غري ممتهن، وال خيشى عليه السقوط منهفيه برشط أن يكون يف

 . العبث به

هل تخصيص الوالدين أحد أبنائهم لينام في غرفة وحده يخالف وجوب 
 العدل بين األوالد؟

 6سنني، وأصغرهم عمره  10سنة، واآلخر  12إخوة: أحدهم عمره  3لدي 

لة لوحدي، وإخواين الثالثة يف سنة، فأعطاين والدي غرفة كام 17سنني، وأنا حوايل 

 غرفة واحدة مع بعضهم البعض، فهل يف ذلك ظلم؟

: ََواب   اْلج

"؛ ألهنا ال يف "النفقة، من الواجب عىل الوالدين العدل بني أوالدهم يف العطية

 . أنثىإىل  كبري، ومن ذَكرإىل  ختتلف من صغري

ىل أن ال فإن من األوج  يف القضية الواردة يف السؤال، يقال" يف "النفقة لاقيوما 

تنام البنات يف غرفة أشقائهن الذكور، وأن ال ينام الكبار يف غرفة الصغار، وهذه األمور 

ق هلا بالعدل بني األوالد، بل تقتضيها الطبيعة، واملصلحة، فإنه من املعلوم أن لّ عَ ال تَ 
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مكن أن طبيعة اإلناث ختتلف عن طبيعة الذكور، وحتتاج األنثى يف غرفتها ما ال ي

 . يشاركها فيه شقيقها الذَكر، واألمر نفسه يقال يف حال اختالف األعامر بينهم

ولو كانت  -مثاًل  -وعليه: فال مانع من أن جيعل األب غرفًة مستقلة البنته 

يف غرفة واحدة، كام ال مانع من فصل الكبري  -بعدد مناسب  -وحدها، وجيمع الذكور 

 . شقائه الذين هم أصغر منه سنًّاوحده مستقاًل هبا عن أ بغرفةٍ 

 أمور، منها: إىل  وننبه هنا

  وجوب مراعاة الفصل يف الفراش بني األوالد منذ سن  مبكرة، ويتحتم

 . هذا الفصل إذا بلغوا عرش سنني

 من املصلحة نوم الكبار مع الصغار يف غرفة واحدةيس ل . 

  يف غرفة  -نثى أأو  ذكر -قد تكون املصلحة أحياًنا أال يستقل كل ولد

الواحد يف الوسوسة، واحلث إىل  مستقلة وحده؛ ألن الشيطان أقرب

عىل السوء واملعصية من االثنني والثالثة، فإذا اجتمع أكثر من واحد 

 . يف غرفة فهو أفضل

 كيف يكون العدل بين األوالد في النفقة والهدية؟

 ىليل مل  يك ىكيف قوله:  العدل بني الذكور واإلناث بام عدل اهلل به 
الذكر ريالني، أعط األنثى  َت فإذا أعطيج . (11: النساء) زنمن رن مم ام

ثياب إىل  رياال، لكن العدل يف النفقة أن تعطي كل واحد ما حيتاج إليه، قد حتتاج األنثى

طاقية تساوي عرشة رياالت، عىل كل حال أعط إىل  تساوي مائتي ريال، والذكر حيتاج

ه وال تعط إىل  كام أنه لو احتاج أحدمها هذا ما حيتاج وهذه ما حتتاج، جج الزواج َزو 

ه جج هذه مسألة النفقة، العدل فيها أن تعطي . اآلخرين مثله، إال من بلغ حد الزواج فَزو 

 . كل واحد ما حيتاج

وأما التربع املحض فالعدل أن تعطي الذكر ضعف ما تعطي األنثى كام قسم 

 . اهلل بينهام كذلك يف املرياث
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به من أما م ن كان يشتغل مع أبيه يف جتارته وفالحته، فإذا تربع بذلك وأراد ثوا

أنا أريد من الدنيا كام أن إخواين كل واحد »، فثواب اآلخرة خري، وإن قال:  عند اهلل

إما أجرة شهرية وإما نسبة من  :همنهم يشتغل لنفسه ويشتغل بامله، فهذا جيعل له والد  

ه كأن د  ه رجل أجنبي إذا كان مثله يف الشهر يعطى مرتبا ألف ريال األرباح؛ ولكن َيع 

ناتج الفالحة الثلث أعطاه أو  أعطاه ألف ريال يف الشهر، وإذا كان يعطى من الربح

 . الثلث وهكذا بال حماباة

 :الوسائل الترفيهية لألطفال

السابعة إىل  ما هي الوسائل الرتفيهية لألطفال بنني وبنات من السنة األوىل

  ؟عيدة عن املحرمات والشبهات التي تساعد الطفل عىل املتعة والنفعالب

: ََواب   اْلج

وأثناء اختيار . الوسائل كثرية ومتنوعة واألصل فيها اْلواز إال ما حرمه الرشع

لد   الوالدة هلذه الوسائل ينبغي مراعاة اآليت:أو  الوا

حلركة للطفل أن تكون األلعاب مما يشجع عىل احلركة واالنطالق ألن ا -1 

 . مهمة ورضورية

أن تنمي ملكة التفكري عند الطفل وتثري قدراته العقلية، كاأللغاز  -2

 . والعمليات احلسابية اليسرية وغريها

يفضل التنويع يف هذه الوسائل فيجمع بني ما هو فردي وما هو جاعي  -3

 : نيج لتحقيق مقصودين هامَّ 

 تنمية اجتاهات التعاون والعمل اْلامعي.  

 ة الفردية  . االستقالل الذايت واْلرأ

يفضل أيًضا اختيار الرفقة املناسبة لطبيعة الطفل ومستواه االجتامعي  -4

 . والسلوكي
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كام جيب أخرًيا أن ختلو هذه الوسائل من املخالفات الرشعية فمهام يكن من  -5

بالرشع أمر فالغاية ال تربر الوسيلة، وحسن النية والقصد ال يغني عن االسرتشاد 

 واتباعه. 

 :الكذب على األطفال كالكذب على غيرهم

هل من كان يالعب أطفاله الصغار وقال هلم اآلن إن أمسكت بأحدكم سوف 

إنه مل يقصد املعنى  مع ،آكله وأمسك أحدهم ومل يأكله هل هذا يعد كذبا ونأثم عىل ذلك

 . احلريف للكلمة

: ََواب   اْلج

نه ال جيوز عىل غريهم، وربام يكون الكذب الكذب ال جيوز عىل األطفال كام أ

فالكذب عىل األطفال . عىل األطفال أشد رضرا وأكثر سلبا عىل تربيتهم وتكوينهم

كالكذب عىل غريهم، فعىل املسلم أن يتجنبه، ومن املعلوم أن األب ال يريد بام ذكر 

 . املعنى احلريف، ولكن يف ذلك تعويد وتربية لألطفال عىل الكذب

 ة:القصـص المختلق سرد بعض

منها  ةعىل الطفل ألخذ العظة والعرب ةهل يمكن رسد بعض القصـص املختلق

 ؟يف املكتبات املوجودةكام هي احلال يف بعض القصص 

: ََواب   اْلج

القصص غري الواقعية نوعان: القصص األدبية والروايات وهي فن حديث 

كذب، ومنهم من أجازه عىل  وقد اختلف أهل العلم يف جوازه فمنهم من منعه عىل أنه

. يعرف ذلك، وأن هذا يشبه رضب املثل ئيقصد أن هذا وقع، والقار أن الكاتب ال

وتتاز بأن الكاتب جيد فيها حرية يف التوجيه . ومنهم من منع منها عىل أهنا كذب

املتحدث فال جتوز ألهنا أو  أما القصص التي خيتلقها الكاتب. وتضمني املعاين الرتبوية

 . كذب



 769 استشارات تربوية

 :قراءة األلغاز البوليسية

ما رأيك يف قراءة األلغاز البوليسية لألطفال واملراهقني، وهل من املمكن أن 

  كتهم الفكرية؟لَ تزيد من عدوانيتهم، أم أهنا تنمي مَ 

: ََواب   اْلج

القصص هلا آثار تعليمية وسلوكية فهي تؤثر عىل سلوك القارئ وطبيعة تفكريه 

ولذا البد من العناية باختيار ما . ذلك الواقعإىل  أثناء قراءهتاخاصة أهنا تنقل القارئ 

يقرأ من القصص مما له أهداف تربوية سامية والبعد عن القصص غري اإلسالمية أيًا 

 وآثار القصص السيئة كثرية منها: . كانت وجهتها

ة وكونه أمًرا طبيعًيا ال ينكر مع نسف  -1 إلف املنكر كاختالط الرجل باملرأ

 .  من األخالق اإلسالمية يف احلياة والسلوككثري

أهنا تزيد من السلوك العدواين لدى األطفال بمحاولتهم تقليد ما يقرءون  -2

 . وانتحال شخصيات الرموز التي تسمى يف القصص أبطااًل 

 . د عىل االحتيال واإلجرام وتصوره عىل أنه شجاعة وذكاءأهنا تعو   -3

ذه القصص منها: قصص الصحابة والتابعني وهناك بدائل كثرية وجيدة هل

كالمها لعبد  "صور من حياة التابعني"، وكتاب "صور من حياة الصحابة"ككتاب 

كتب حممد حسن احلميص وحممد املجذوب وحممود شيث و. الرمحن رأفت الباشا

الروايات اإلسالمية عموًما مع االنتقاء ألن بعضها قد ال ختلو من هفوات و. اخلطاب

ويمكنك لالستزادة . ن بام يف الروايات واأللغاز السيئةيقارَ  ، لكن ذلك الوأخطاء

 . كتاب "قصص األطفال دراسة نقدية إسالمية" حلبيب بن معال املطرييإىل  الرجوع

 ب األطفال عبث أم استكـشاف؟عِّ ل  

 ب فوائد؟ أم هو إضاعة للوقت؟ع  هل للَّ 

يستغرق  حيث الطفل ممارسةً  كثر أنشطةأب يف سن ما قبل املدرسة هو ع  اللَّ 

اللعب لدى الطفل يدل  غيابو .معظم ساعات يقظته وقد يفضله عىل النوم واألكل

اللعب له عدة . وي تعلم فاللعب نشاط تلقائي طبيعي ال عىل أن هذا الطفل غري عادي.
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ئد فهو يكسب الطفل مهارات حركية فيتقوى جسمه. عمليات معرفية  وأيضا فوا

ئ كاالستكشاف ويزيد  د.من املخزون اللغوي لدية وغريها من الفوا

 أنواع اللــعب:

 هلم قائد يوجههم وعادة  اللعب التعاوين: يتم اللعب كجامعة ويكون

 ة.يكون يف بداية املرحلة االبتدائي

 الطفل وحده فيتحدث للعبة وكأهنا شخص  اللعب التناظري: يلعب

 .جموعاتامل وهو تعوييض لألطفال الذين ال يلعبون مع ،حقيقي

  اللعب باملشاركة: يتشارك جمموعة من األطفال يف لعبة معينة لكن

 .كالسري يف طابور أو ترتيب األلعاب، قائد دون

 الثامن عرش من عمر الرضيع ويصل  اللعب اإلهيامي: يظهر يف الشهر

"رشطة أو  للذروة يف العام السادس بحيث يلعب "عروس وعريس"

 اينمي الطفل معرفيًّ أنه كثرية منها:  حرامي" وللعب اإلهيامي فوائدو

 .اا وانفعاليًّ واجتامعيًّ 

 حيصل عىل لعبة  فعندما ،ستطالعي: ينمي الطفل معرفيااللعب اال

 فاللعبة جديدة كالسيارة مثال يكرسها ليعرف ما حتتويه يف الداخل.

 املعقدة تثري اهتاممه أكثر من اللعبة البسيطة.

يوم عليه ألنه سيأيت  ؛يعش طفولته ويتمتع هبا طفلك فاللعب له فوائد كثري فدع

 ينشغل يف احلياة.، وويكرب

    :ب األطفالعِّ كثرة ل  

اللعب رضورة ومطلب للطفل، ففيه تفريغ لطاقته، وهو وسيلة للتعلم، 

منع الطفل من اللعب وووسيلة للرتفيه وقضاء الوقت، وتعلم مهارات اجتامعية، 

لدين. واحلركة يرض به أن يستوعبا هذه الطبيعة للطفل، وأن يتيحا ألطفاهلام  وينبغي للوا

مراعاة آداب  - بام يتناسب مع سنهام -تعليمهام إىل  ممارسة اللعب، لكن يسعيان
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اللعب أمام أو  اللعب، كالبعد عن إيذاء اآلخرين، وعن خماصمتهم، وإزعاجهم،

  . الضيوف والغرباء

 :ابمن وقته على الكمبيوتر في األلع ايقضى كثير  

متجري واملتخصص بأجهزة إىل  عندي ولد يف اخلامسة من عمره ويذهب معي

من وقته عىل  ا مساء ويقىض كثريً  7إىل  9الكمبيوتر والصيانة وجيلس معي من الساعة 

والسؤال هل هناك أي تأثري مستقبيل عىل شخصية هذا الطفل . الكمبيوتر يف األلعاب

  الكمبيوتر؟أو  سواء من جو العمل

 َ :اْلج  َواب 

 هذا األمر له آثار سلبية عليه، ومنها:

 ه من واقع الناس املراجعني ء من خمالفات أو  البيعأو  ما يرا الرشا

 . وأخطاء

 نه  . الضعف يف نموه االجتامعي حيث ال خيتلط بأقرا

  ،كثرة اللعب عىل احلاسب له أثره، فهو حيتاج للتنوع يف األلعاب

 . ولأللعاب احلركية

 ه ابنك ما ييل: والوصية لك جتا

 استغالهلم أو  مصاحبته لك ألنه أمر جيد يبعده عن التأثر باآلخرين

 . السيئ ملثله

  تنويع النشاط الذي يامرسه عىل الكمبيوتر فال يكون لعًبا فقط بل مرة

 . غريهاأو  مسابقاتأو  كتابة

 ب مناسبة يف املحل غري الكمبيوتر مما فيها فائدة له سواء اإحضار ألع

 . مهاراتهأو  هبتفكري

 تعويده عىل ألعاب أخرى يف املنزل تتطلب احلركة والنشاط . 

  نه املأمونني خلقًيا خارج هذا الوقت ولو ملدة حمدودة ربطه ببعض أقرا

 . احتى ينمو اجتامعيًّ 
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 ه من أوضاع سيئة يف الوسط الذي ت عيشونه يف السوق حتى انتقاد ما ترا

 . ال يألفه

 نمي قدرته من برامج يف احلاسب وغريهاتدريبه عىل األمور التي ت . 

 :كترونيةللعاب اإلاأل

لعاب ة عند معظم األبناء وهي ظاهرة األتنترش يف اآلونة األخرية ظاهر

 مثل برأيكم؟ فام احلل األ. كرتونية )البالي ستيشن(لاإل

: ََواب   اْلج

ب حيقق ع  البد أن نقدر طبيعة األطفال والشباب وحاجتهم للعب، وأن اللَّ 

ثمرات عدة، منها: إشغاهلم ورصفهم عن األنشطة املنحرفة والضارة، والرتويح وإبعاد 

عب التي حتوي خمالفات رشعية أما الل  . امللل والسآمة عنهم، وتعليمه مهارات جديدة

ليس فيه خمالفات فال ينبغي أن  ناع الناس بجدوى تركها، وماقإمالزمة هلم فيسهل 

 اعى يف ذلك ضوابط، منها: نتشدد يف املنع منها، لكن ير

التنويع وعدم الرتكيز عىل مثل هذه األلعاب، فهي تسبب بالدة للذهن،  -1

 . وقد تكون هلا آثار صحية ضارة

 . االعتناء باأللعاب التي تتطلب احلركة -2

 . االعتناء باأللعاب اْلامعية، فهي تنمي مفاهيم العمل اْلامعي -3

 . تعليمية، فيحسن االعتناء هباهناك ألعاب هلا فوائد وآثار  -4

مراعاة الرفقة التي يصاحبها األوالد يف اللعب، واالعتناء بإبعادهم عن  -5

  . ممارسة اللعب يف الشوارعأو  الرفقة السيئة،

ا يهدد أطفالنا؟  هل أصبحت األلعاب اإللكترونية خطر 

يكاد خيلو  حقيقية يف جمتمعاتنا إذ ال أصبحت األلعاب اإللكرتونية ظاهرةً  لقد

قد و ن واخليال واملغامرة،ا منطقة، جتذب األطفال بالرسوم واأللو منها بيت وال

وأغرقت األسواق بأنواع خمتلفة  انترشت انتشارا واسًعا وكبرًيا ونمت نمًوا ملحوًظا

الطفل  ىفرت ،ألطفال اليوم الشغل الشاغلودخلت إىل أغلبية املنازل وأصبحت  ،منها



 773 استشارات تربوية

قبً متسم   ا يف صنع االنتصارات ومشاركً  ا ومنفعاًل را إىل جانب الشاشات اإللكرتونية مرا

فام هي أخطار هذه األلعاب، وما هو دور األرسة واملجتمع واملؤسسات ومهية!! ال

 واالجتامعية والثقافية يف محاية وتوعية أطفالنا؟ الرتبوية

 النفسية واالجتامعية  األسباب

 اإللكرتونية:  التي تقف وراء تعلق األطفال باأللعاب

   إن األلعاب اإللكرتونية بمختلف أنواعها جتذب : بجذج  ل  عام

بام توحيه هلم من معارك حقيقية يف األدغال أو تومههم دخول  األطفال

قتال الديناصورات والفضاء والرسوم  عصور ما قبل التاريخ مثل

 .واملغامرة ن واخليالواأللوا 

 أفكار وموضوعات األلعاب اإللكرتونية متنوعة إذ : نقطة تركيز

عىل الرتكيز  رات يتعود الطفل من خاللها للسياأحياًنا سباقً  يقدمون

مون ألعاًبا للخيال العلمي إىل حد ما، أو يقدّ  وجتنب احلواجز والقيادة

ر ويتغل ب عىل يف الفضاء أو شخصية بطل خارق يقارع األرشا

 .املصاعب

 تشكل األلعاب اإللكرتونية بالنسبة إىل الطفل: التامثل مع األبطال 

ا يتمثل فيه بطاًل يتحرك وينتقل ويعدل سلوكه والطفل يندمج مع إطارً 

والتكامل اللذين توفرمها لعبة الفيديو، يسامهان  ل وإن التداخلـالبط

لتامثل مع يف تعلق األطفال هبذه األلعاب، وتوفر للطفل إمكان ا

والعوائق  األبطال من خالل تعرضها لعقبات كاأللغام واملتفجرات

 .الطبيعية التي يتوجب عىل بطل اللعبة التعامل معها

 عن  األلعاب اإللكرتونية لألطفال ختلق عاملا ومهًيا بعيًدا: عامل ومهي

العامل اليومي ولكنه حمدد يف الزمان واملكان ويمثل موقًعا مادًيا 

ما من خالل اندماجه ببطل  له إمكانية تثيل ذاته يف إطارٍ  توفر وأحداًثا

 .حماولته السيطرة عىل هذا العامل الومهي معني أو حيقق ذاته من خالل
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 إن األسباب الكامنة وراء تعلق األطفال باأللعاب: سيطرة عىل الذات 

اإللكرتونية والفيديو هي نفس األسباب الكامنة وراء ممارسة أي لعبة 

اللعبة جزءا من النشاط االجتامعي يسعى الطفل من  يمثل إطار حيث

 .العامل خالله إىل السيطرة عىل ذاته وعىل

 أخطار األلعاب اإللكرتونية: 

لكرتونية يف إقصاء الطفل عن عادات طيبة كان يتمتع اإل تساهم األلعاب -1

 لوك اإلجراميا واجتامعيا كالسغري مرغوبة أرسيًّ  هبا وإكسابه بدال عنها سلوكيات

أغلب األلعاب اإللكرتونية تعتمد عىل ، فتربية الطفل واملراهق عىل العدوان والعنفو

عتداء عليهم دون وجه حق، ستمتاع بقتل اآلخرين واالالعنف والعدوان عن طريق اال

 .ساليب ارتكاب اْلريمةأو يَل م الطفل ح  عل  فت  

من املشاهد املخيفة أو  كام تؤدى إىل تبلد املشاعر وقسوة القلب فال خياف

 22ن أالبشعة، كام يصاب الطفل بالقلق ويفقد الطمأنينة واألمن، فقد أثبتت الدراسات 

عىل العنف واْلريمة والقتل، هلذا تؤثر تلك األلعاب  األف لعبة تعتمد تامً  30من  األفً 

من  ال وتزيد من السلوكيات العدوانية لدهيم، حيث تكون أكثر رضرً اطفعىل عقلية األ

 .أفالم العنف بالتليفزيون

 :خياله ساد عقل الطفل ونرش صورة اْلنس يفإف -2

حرية من أمره، كام  يفقد يرى الطفل مشاهد غري الئقة تفسد عقليته وجتعله 

ترويج الفاحشة بني األطفال واملراهقني، إذ أن هناك الكثري من األلعاب  يفتساعد 

تكون عىل شكل أن يقوم الطفل مثال  والتيحية تروج لألفكار اإلبا التياإللكرتونية 

مامه ويتسابق مع صديقه عىل ذلك، ومن يستطيع أن يقوم أ التيبخلع مالبس العروسة 

بسبب عدم  العريبالسوق  إىلفهو الفائز! وتتسلل تلك األلعاب  بتجريد مالبسها أواًل 

 .يشرتوهنا عن طريق اإلنرتنت التيالرقابة وانتشار ضعاف النفوس 

مذاكرة  لكرتونية يؤدي غالًبا إىل إمهال األطفال يفاإلدمان عىل األلعاب اإل -3

التعود عليها ومن ثم إدماهنا  يفعندما يكرر الطفل لعبته املفضلة، يبدأ ف .دروسهم
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والشعور  الدرايسالتحصيل  يفالتأخر  يفنتباهه، فيبدأ ابإفراط، ألنه جيد فيها ما يشد 

عيد معينة من ا ال واجباته املدرسية، واحلل هو ضبط موالتعلم وإمه يفضطراب باال

 .البداية لتلك األلعاب

 :هوَّ َش م   تربويمرجع  -4

اكتساب السلوكيات السيئة  يفاللعبة، فيبدأ  يفيبدأ الطفل بحفظ ما يشاهده 

احلرية  يفالطفل  عاداتنا وتقاليدنا، فيبدأديننا ووتتكون لديه ثقافة مشوهه ال تناسب 

 .ضطرابواال

ف مع للطفل وعدم التكي   تقليص العالقات االجتامعيةو جتامعيةالعزلة اال -5

مل الرمز  إرساف الطفل يف التعامل معف ،اآلخرين وعدم فتح املجاالت للحوار عوا

إقامة  فيفتقد املهارة االجتامعية يف ،يمكن أن يعزله عن التعامل مع عامل الواقع

  ال جييد الكالم والتعبري عنح الطفل خجواًل ويصب ،الصداقات والتعامل مع اآلخرين

 .نفسه

 يَّ ن يلعب أأب وحده بتلك األلعاب اإللكرتونية عىل ع  اللَ  يفضلإن الطفل 

نه مما يسبب  فينعزللعبة جاعية أخرى مع أصدقائه،   ف عىلله صعوبة يف التعرّ عن أقرا

تلك يف ذلك والسبب  ،بهمواخلجل من اآلخرين وكيفية التعامل معهم وكسج  ،ذاته

ع طَّ قَ بعضها يف إصابة الكائنات يف اللعبة حيث تتمزق إربا وت   األلعاب التي تتمثل

ا داخلًيا ينعكس أحياًنا يف بعض ترصفاته فتسبب له عنفً  ،رؤوسها وتسيل دماؤها

 .وسلوكياته

 له من أخالقيات وأفكار سلبية إىل املزيد منقد تؤدي هذه األلعاب بام حتم   -6

 ألرسي والرتابط اإلنساين مع اآلخرين وارتباط الطفل بالقيم واألخالقياتاالنفصال ا

 .الغربية التي تفصله عن جمتمعه وأصالته

 استخدام أجهزة الكمبيوتر د األطفال عىلو  حذّر خرباء الصحة من أن تعَ  -7

وإصابات قد تنتهي إىل  واإلدمان عليها يف الدراسة واللعب، ربام يعرضهم إىل خماطر

هذه اإلصابات  قات أبرزها إصابات الرقبة والظهر واألطراف، وأشاروا إىل أنإعا
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فقً  تظهر يف العادة عند البالغني بسبب استخدام تلك األجهزة لفرتات طويلة ا مع مرتا

خفيفة خالل  اْللوس بطريقة غري صحيحة أمامه، وعدم القيام بأي تارين رياضية ولو

 .وترأوقات اْللوس الطويلة أمام الكمبي

املستويات  ومن ناحية أخرى كشف العلامء مؤخًرا أن الوميض املتقطع بسبب

األلعاب، تتسبب يف  العالية واملتباينة من اإلضاءة يف الرسوم املتحركة املوجودة يف هذه

 .حدوث نوبات رصع لدى األطفال

تؤثر  ( ساعات7-6طويلة من ) ض لشاشة الكمبيوتر ولفرتاتالتعر  كام أن 

أثبتت الدراسات الطبية أن األطفال اللذين جيلسون وقًتا فقد  ،ىل عني الطفلسلًبا ع

 .يف تركيز البرص أمام شاشة احلاسوب يعانون صعوبةً  طوياًل 

 :لتجنب أخطار األلعاب اإللكرتونية عىل الطفل واملراهقنصائح 

حيبها، واكتشاف سبب تعلقه هبا  التيحماولة التحدث مع الطفل عن اللعبة  -1

وبذلك  ،م مشاركة الطفل تلك اللعبة إلحياء روح الصداقة بداخله من جديدن ثَ وم  

قبة تلك اللَ   .وقت أي يفبة والسيطرة عليه ع  تستطيعني مرا

ليلعب فيه الطفل وبذلك سيتم السيطرة  امعينً  اعدً وم اال بد وأن حتددا معً  -2

 .دمان الطفل هلذه األلعابإعىل إمكانية 

ئها لطفلك، عىل غالف ك نظريا -3 إرشادات السالمة  يئقراول لعبة قبل رشا

ال  يالعمر املناسب هلا ك ااملكتوبة عليها حول نوع اللعبة وكيفية استخدامها وأيًض 

 .طفلك دون قصد يتؤذ

ء لعبة لتنمية الذكاء أو لتعليم نشاطات جديدة بداًل  يعشج   -4 من  طفلك برشا

بداًل ستفادة من اللعبة ل واإلبداع واالالتخي   يف بمثل تلك األلعاب، فيبدأ ب دائاًم ع  اللَّ 

 .فقط اترفيهيًّ ا ن كوهنا شيئً م

كب ئيبدا  -5 قدر  يلاأللعاب اْلامعية وحاو يفطفلك مع أصدقائه  إرشا

واألصدقاء والبعد  املستطاع إبعاده عن األلعاب الفردية، ليتكون لديه حب املجتمع

 .كتئابعن العزلة واال
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حتافظ ي  ممارسة التامرين الرياضية التطفل منذ الصغر عىلد اليجيب تعو  -6

 ٍ يفبداخله  ةج الطاقة الكامنر  عىل رشاقة جسمه كام خت  
ٍ
ء  يفجه ا خرإعن  امفيد بعيدً  ََشج

 .لعبة عدوانية

رس حب القراءة بداخله، فيبدأ مسلية، لغ اقصًص  لطفلك لياًل  ئيقرا -7

 .األلعاب غري املفيدة فقطنجذاب هلا وال يقترص وقت الرتفيه عىل باال

م أو عن كل ما هو ا ، ليبتعد ذاتيًّ نفس الطفل دائاًم  يفبناء احلصانة  -8 ضار حرا

 .خمالف للعادات والتقاليد وأ

 :حكُم الرسومِّ المتحركة

؟   التي ت عَرض  لألطفال 
 ما حكم  الرسوم  املتحركة 

 ؟ اوهل هي من التصوير  املحرم  رشعً 

: ََواب   اْلج

 كل ما فيه روح   :أواًل 
ال خيفى أنَّ الرشيعَة جاءت بتحريم  تصوير  ورسم  ونحت 

 تعاىل، بل جاء التشديد  والوعيد  الشديد عىل من فعل ذلك
 
 . من خلق  اهلل

 . وقد استثنت الرشيعة من التحريم: الصور التي يلعب هبا األطفال

ئَل الشيخ ابن عثيمني: ما حكم  صور  الكرتون  التي خترج  يف التلفزيون؟ وس 

 التي ذكرتم أهنا خترج  يف التلفزيون:» فأجاَب:
ا صور  الكرتون  فإن كانت عىل  أمَّ

: فحكم  النظر  فيها حمل  تردٍد، هل ي لحق  بالصور  احلقيقية أو ال؟ واألقرب   شكل  آدمي 

ا، إذا مل . أنه ال ي لَحق  هبا يصحبها وإن كانت عىل شكل  غري  آدمي: فال بأس بمشاهدهت 

لج  ها، ومل ت  ، من موسيقى أو نحو  /سؤال 2جمموع الفتاوى )]. «ه  عن واجٍب أمر  منَكر 

 . [(333رقم 

إن موضوَع الرسوم  املتحركة  وأفالم الكرتون من أخطر  املواضيع   :اثانيً 

ها، وذلك لألثر  اهلائل  الذي ترتكه  تلك األفالم  يف نفوس  الناشئة  من 
الرتبوية  وأعظم 

 . مصدَر التلقي والرتبية األول يف كثري من دول  العامل  اليوم أصبحتطفال، وألهنا األ
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 يكون  عقل  الطفل  وقلب ه  كالصفحة  البيضاء، ال تر هبا 
ويف هذه املرحلة 

 . عوارض  إال انتقشت عليها وثبتت

 وهذه بعض اإلجيابيات من مشاهدة الطفل هلذه الربامج:

ٍت ثقافيٍة كبرية وبشكٍل سهٍل حمبوب: فبعض  أفالم  تزّود الطفل بمعلوما -1

فيٍة معينة، والبعض  اآلخر يسلط  الضوَء  الرسوم املتحركة ت سل ط  الضوَء عىل بيئاٍت جغرا

ب  الطفَل -كعمل أجهزة  جسم اإلنسان املختلفة  -عىل قضايا علمية 
، األمر الذي ي كس 

 . معارَف متقدمة يف مرحلٍة مبكرة

، وتنمية  اخليال  من أكثر ما يساعد  عىل تنمية   -2
خيال  الطفل، وتغذية  قدرات ه 

 لإلبداع، ويعّلمه  أساليَب مبتكرًة ومتعددًة يف التفكري  والسلوك
 . نمّو العقل، وهتيئته 

ها الطفل  يف بيته وال حتى  اتعليم اللغة  العربية  الفصحى واّلتي غالبً  -3 ال يسمع 

 مقصد  من مقاصد  يف مدرسته، ومن املعلو
م  أّن تقويَم لسان  الطفل  عىل اللغة  السليمة 

 . العلم  والرتبية

 النافعة: كالرمحة واملودة وبر   -4
ئز  النفسية  تلبية  بعض  احلاجات  والغرا

لدين واملنافسة والسعي للنجاح ومواجهة التحديات وغري ذلك كثري من املعاين  ،الوا

 التي ي مكن  غرج 
ها يف ثنايا حلقات  أفالم  الكرتوناإلجيابية   . س 

 جمموعة من السلبيات املرتتبة عىل مشاهدة هذه الربامج: اوهناك أيًض 

 التلفاز بشكٍل عام، وهي سلبيات  كثرية،  -1
السلبيات  املرتتبة  عىل مشاهدة 

ر  بصحة  العينني، وتعويد الكسل واخلمول، وتعويد التلقي وعدم  منها: اإلرضا

وبذلك تعيق  النموَّ املعريّف الطبيعّي، وذلك أّن العلَم بالتعلم  والبحث   املشاركة،

التلقي فقط، كام أّن يف متابعة  التلفاز  إىل  والطلب، والتلفاز ينتقل  باملتابع مَن البحث  

د  األرسة، وذلك حني ينشغلوَن باملتابعة  عن تبادل  احلديث   إضعاًفا لروح  املودة  بنَي أفرا

 . هم البعضمع بعض

تقديم  مفاهيم عقدية وفكرية وعملّية خمالفة لإلسالم: وذلك حني تنغرس   -2

يف بعض  األفالم مفاهيم  االختالط والتربج  املحّرم، وبعض  أفالم الكرتون مثل ما 
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فًة عن اآلخرة، واْلنة والنار واحلساب، كام أّن )توم وجريي( حتوي مفاهيَم حمرَّ  ـي عَرف ب  

ها اآلخر حيتوي عىل سخريٍة من بعَضها حيت  والرسل، وبعض 
 
هًة لألنبياء وي قصًصا مشوَّ

البوكيمون( حتوي عقائد لدياناٍت )مثل ما يعرف بـ ، اإلسالم  واملسلمني، وأفالم  أخرى

، وإن مل حتملج ما خيالف اإلسالم خمالفة ظاهرة، فهي حتمل  وغري ذلك كثري. رشقية وثنية

 . غريبًة عن جمتمعات نا وديننا يف طّياهتا ثقافة غربيةً 

من أن يكون  ومن الّتأثر املقيت هبذه الثقافة، اختاذ القدوة املثالية الومهية، بداًل 

وأصحابه والعلامء الربانيني واملجاهدين، فتجد  األطفاَل  القدوة هو الرسول 

( و )الرجل Batman( و )الرجل الوطواط Supermanيقّلدون )الرجل اخلارق 

ونحو ذلك من الشخصيات  الومهية التي ال وجود هلا،  (Spiderman) بوتالعنك

 . فتضيع  القدوة يف خضم القوة  اخليالية املجردة من اإليامن

بعد تبنّي هذه اإلجيابيات والسلبيات، يبدو املوقف  الرشعّي بعَد ذلك واضًحا 

التحريم  أكثر، وما ىل إ إن شاَء اهلل تعاىل، فكلام وجدت السلبيات  أكثر اقرتَب احلكم  

اْلواز، وهذا يدلنا عىل رضورة  السعي إلجياد إىل  أمكَن فيه جتنب  هذه السلبيات اقرتَب 

نَفى  ، بحيث ت غَرس  فيها جيع  الفضائل، وت 
رشكات  إنتاٍج ألفالم  الكرتون  اإلسالمية 

 . عنها جيع املضار والرذائل

 :أفالم كرتونية " وما فيها منحكم مشاهدة قناة "سبيس تون

 "فالم الكرتون التي تبث يف قناة "سبيس تونما حكم مشاهده أ

 Speace toon " توم وجريي " )القط والفار( و عىل سبيل املثال: " كابتن ماجد "

 . وجزاكم اهلل خرًيا . الكبار؟أو  سواء للصغار

: ََواب   اْلج

ا ويبدأ تضليله هذه القناة تشتمل عىل منكرات كثرية، وفيها مفاسد متعددة،

منكراهتم وفسادهم يف  ّث ون بعدها ببَ ؤ"، ثم يبداإلنجليزيللمسلمني من اسمها "

ن أوالده من مشاهدهتا؛ ملا هلا من  عقول الصغار والكبار، ولذا ال حيل لويل أمٍر أن يمك 

 ء عىل عقائد من يشاهدها، وعىل سلوكهم، ومن املفاسد واملنكرات التي فيها: تأثري يس  
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 وسيقىامل . 

  ،العري واللبس الفاضح، كألبسة الالعبني، واملصارعني، والسابحني

 . واإلناث عموًما

 العشق، واحلب، واْلريمة، وغريها من معاين وأخالق السوء والرش . 

إن من أكثر املوضوعات تناواًل يف الرسوم املتحركة: املوضوعات املتعلقة 

َذيجن يضمنا نجاح بالعنف واْلريمة، ذلك أهنا توفر عنرصي اإلث ارة والتشويق اللَّ

الرسوم املتحركة يف سوق التوزيع، ومن ثم يرفع أرباح القائمني عليها، غري أن مشاهد 

العنف واْلريمة ال تشد األطفال فحسب، بل ترّوعهم، إال أهنم يعتادون عليها تدرجييًّا، 

هتم، واجتاهاهتم التي ومن ثم يأخذون يف االستمتاع هبا وتقليدها، ويؤثر ذلك عىل نفسيا

ًذا  تبدأ يف الظهور بوضوح يف سلوكهم حتى يف سن الطفولة، األمر الذي يزداد استحوا

 .عليهم عندما يصبح هلم نفوذ يف األرسة واملجتمع

ًعا بني الذكاء قصص "توم وجرييو " تبدو بريئة، ولكنها حتوي دائاًم رصا

مية كامنة وراء املنتج، يَ انعكاس ملنظومة ق  والغباء، أما اخلري والرش: فال مكان هلام، وهذا 

 . وكل املنتجات احلضارية جتسد التحيز

" هي أكرب آلية نقل فكرة أثبتت إحدى الدراسات أن أفالم "توم وجرييوقد 

 . حسم املشاكل عن طريق العنف لألطفال

ق للنساء، وقد جاء يف أفالم كرتونية مشهورة أهنم جعلوا السارق، وامل   الح 

حرش هبنَّ رجاًل ضخاًم له حلية!، ومن املعلوم أن اللحية شعار املسلمني، وال خيفى واملت

 . وجه جعلهم الرش متجسًدا يف هذه الصورة

ر  -والذي جاء ذ كره يف السؤال  -" ويف الفيلم الكرتوين "كابتن ماجد يصوَّ

حضور الفتيات للمباريات، وما فيه من تشجيع لالعبني، ويصاحب ذلك الرقص، 

خ، واملعانقة بني الذكور واإلناث حال تسجيل اهلدف، وجتد الفتاة تالحق و الرصا

 العبها املفضل عندها، وتقدم له هدية تعبرًيا عن حمبتها، ويقب لها ذلك الالعب!
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فامذا يمكن أن يتعلم من هذا فتياننا وفتياتنا؟! إهنا الوقاحة، وقلة األدب، 

عبني حتبه وتتعلق به، وهكذا ت غرس املعاين والعشق، واحلب، وجعل قدوة هلا من الال

 . واقع عميل يف سلوكهمإىل  الفاسدة يف أذهاهنم، وتتحول

 اخلطر عىل العقيدة، ويتمثل ذلك يف تلك الرسوم يف صور كثرية، منها: و

  يف صورة بشعة يف السامء حيكم بني  -عياًذا باهلل  -تصوير الرب تعاىل

" الواردة يف حلقات "توم وجرييصمني، وهذا موجود يف بعض املتخا

 . السؤال

  تصوير الرب يف صورة بشعة أيًضا، ينظر بمنظار يف األرض كلها من

األمطار، والرياح، يف السامء! وينزل لنرصة املظلوم! ويستطيع التحكم 

" ويف السامء له "فأًرا"، وجعج يف حلقات "ميكي ماوس، وهذا والرباكني

 . اال خيفى عىل عاقل سبب فعلهم هذ

  وللتدليل عىل ذلك: الرسوم املتحركة الشهرية التي حتمل اسم " آل

 Matt جلصاحبها مات قرونين The Simpsonsسيمسونز 

Groening الذي رّصح أنه يريد أن ينقل أفكاره عرب أعامله بطريقة ،

جتعل الناس يتقبلوهنا، ورشع يف بث مفاهيم خطرية كثرية يف هذه 

احلكومة، أو  ض اخلضوع لسلطة الوالدين،الرسوم املتحركة منها: رف

األخالق السيئة والعصيان مها الطريق للحصول عىل مركز مرموق، 

 .أما اْلهل فجميل، واملعرفة ليست كذلك

 أخطر ما قدمه هو تلك احللقة التي ظهر فيها األب يف العائلة و

Homer Simpson  وقد أخذته جمموعة تسمي نفسها "قاطعي

انضم هلم األب، وجد أحد األعضاء عالمة يف "!! عندما األحجار

األب رافقته منذ ميالده، هذه العالمة جعلت املجموعة تقدسه، 

وتعلن أنه الفرد املختار، وألجل ما امتلكه من قوة وجمد: بدأ 

Homer Simpson من يتساءل أن »نه الرب حتى قال: يظن نفسه أ

  «!!أناهناك ربًّا، اآلن أنا أدرك أن هناك ربًّا، وأنه 
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الرسوم  بعض حلقات برنامجففي  ،السخرية من العرب واملسلمني أما عن

 William"، واململوك لـ Scobby Dooسكويب دو" "املتحركة املعروف باسم "

Hanna وJoseph Barbera فاق بعد نجاح رسومهام اللَّذين طّبقت شهرهتام اآل

 مسلم عندما يرى حر عريب"، يف إحدى احللقات يفاخر سااملتحركة "توم أند جريي

 . «شخص  أمارس سحري األسود عليه هذا ما كنت أنتظره تاًما،»سكويب بقوله: 

قرد، لكن السحر ينقلب عىل إىل  بدي الساحر املسلم رغبته يف حتويل سكويبوي  

قرد، ويضحك سكويب وهو يتحدث مع نفسه قائاًل: إىل  الساحر ويتحول الساحر نفسه

، ومرة أخرى يف حلقة «حر املشوش ندم عىل ترصفاته العابثة معناال بد أن ذلك السا»

تقوم مومياء مرصية بمطاردة سكويب ورفاقه، ويرتابون يف أن  "سكويب دومن حلقات "

 . َحجرإىل  -العريب املسلم  - "نسيب"املومياء نفسها حولت صديقهم الدكتور 

شباك كرة السلة،  ويف النهاية يستميل سكويب املومياء ويلقي هبا يف إحدى

مل تكن مومياء بل  -لدهشة سكويب  -ولكن عندما يكشف النقاب عن املومياء جيد أهنا 

نفسه الذي أراد رسقة قطعة عملة ثمينة من سكويب متنكًرا يف زي  "نسيب"الدكتور 

غ املسلم هذا احلد من مومياء، أي: أن سكويب يريد إنقاذ مسلم يود رسقته، لقد بل

 . الرداءة

 والدي في الدراسة؟أتعامل مع أ كيف

اإلجابة عىل هذا السؤال تطول، لكن نذكر هاهنا بعض ما يمكن مراعاته 

 بإجياز، ومن ذلك: 

احلرص عىل تقليل الفجوة بينهم وبني املدرسة، وعىل تنمية حمبة املدرسة  -1

 . لدهيم قدر اإلمكان

 .االعتناء بتنمية حرصهم عىل التحصيل الدرايس -2

 . اْلو األرسي املالئم الذي يعينهم عىل االستذكار وأداء الواجبات هتيئة -3

االعتناء بالتعرف عىل أحواهلم يف املدرسة ومتابعتهم، ومما ينبغي متابعتهم  -4

 فيه: 
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 التأكد من مستواهم الدرايس ومن عدم وجود مشكالت لدهيم . 

 التأكد من سلوكهم يف املدرسة ومتابعتهم يف ذلك . 

 صدقائهم وزمالئهم ومن جيالسوهنم والسعي لتصحيح ما التأكد من أ

 . ينتج من عالقات غري مرغوبة

التعرف عىل معلميهم وما يمتازون به، والسعي الستفادهتم منهم، من  -5

 . خالل توجيههم للوسائل املعينة هلم عىل ذلك، ومن خالل التواصل مع معلميهم

ن مدارسهم وما يواجهون فيها فسيكون وبصفة عامة كلام أحتنا هلم أن يتحدثوا معنا ع

 . ذلك فرصة ثمينة الكتشاف كثري من األخطاء، وجتاوز عديد من املشكالت

 :حكم إلحاق األوالد بمدرسة يقوم عليها راهبات

أنا أعيش بدولة عربية وأريد أن أسجل ابني يف املدرسة واملشكلة أن املدرسة 

ساط إدارهتا راهبات ولكن أغلبية املدرسات املتميزة واملناسبة من ناحية التعليم واألق

مسلامت وملتزمات، واْلميع يثني عىل املدرسة من كل النواحي واملدارس املامثلة هلا 

 من الناحية املادية التعليم فيها ليس بنفس الكفاءة؟

: ََواب   اْلج

إن اهلل تعاىل محل اآلباء واألمهات مسؤولية رعاية أبنائهم وتريب هتم الرتبية 

صحيحة اخلالية من كل شائبة تشوب الدين، وعىل هذا فام دام القائمون عىل هذه ال

ل أحًدا من أبنائك يف هذه املدرسة، ألنه ال دخ  املدرسة نصارى فإنه ال جيوز لك أن ت  

 . سوا عىل أطفالك يف دينهم وعقيدهتم ويؤثروا عىل أخالقهميؤَمن أن يلب  

 ا تلقى فيها تعليمه النظامي تأثرً سة التي يفال يشك عاقل أن الناشئ يتأثر باملدر

، حتى إن ما يغرسه التعليم يف الطفل من قيم وأخالق )سلبية أو إجيابية( لينازع ما ابالغً 

ه، بل إنه يتفوق عليه يف كثري من األحيان  . يغرسه أبوا

ختلو من خلل  - القائمة عىل مناهج غري إسالمية -وال تكاد املدارس النظامية 

 مفهوم القيم واألخالق وتعاليم الدين، فكيف بمدارس تقوم رصاحة عىل وقصور يف

نية  . تعليم النرصا
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قد آمن املستعمرون اإلنجليز والفرنسيون بأن املعركة مع املسلمني جيب أن ل

بتدمري التعليم الديني، كام تكون بنرش  - من املدرسة -تبدأ من الفصل الدرايس 

كل البالد العربية، وحماربة اللغة العربية، وباإلنفاق ببذخ املدارس األجنبية املنافسة يف 

عىل تعليم اللغات األجنبية وربطها بالتقدم والتكنولوجيا، والعلوم العرصية، وفرص 

 . الثراء واملرتبات األكرب

من  -التعليم النظامي استغل أعداء اإلسالم إىل  ومع اجتاه أغلب الناس

فعددوا نظم التعليم وأساليبه بام خيدم  اسلمني فكريًّ هذا التعليم لغزو امل - املحتلني

أهدافهم، فهذا تعليم علامين، وهذا تعليم أجنبي، وغري ذلك مما تعددت مسمياته، 

 . واحتدت أهدافه

ولقد كانت قوة املسلم الفاتح تكمن يف أسلوب تعليمه، فقد ذكر كاتب 

ن إنجلرتا وفرنسا قد " ألاإلسالم املقات"يف كتابه  E. H. Jancerإنجليزي يدعى: 

نه من فتح البالد ك  ، وتَ وصالبة اإلنسان العريب )املسلم( عن أسباب قوة اأجرتا بحوثً 

ختوم الصني، فوجدت أن الرس يف ذلك كان طريقه تعليم الطفل إىل  املحيطة به من اهلند

 . العريب، وكيف أنه بدأ قبل اخلامسة بحفظ القرآن وختمه

 عىل منهج تنصريي، ولو عّمتج  ا)املسيحية( تقوم أساًس التنصريية واملدارس 

عىل املسلمني أهنا ال تقوم بتلك املهمة، وهي تستخدم يف أسلوب تعميتها عىل السذج 

، وتدريسها ألطفال املسلمني الرتبية اإلسالمية، اًح من املسلمني إذاعتها للقرآن صبا

سيها املختارين بعناية هتا، ومدر  ولكنها يف الوقت ذاته تنسف كل القيم واملبادئ بمقررا

 . فائقة ليقوموا باملهمة املطلوبة

، فيصطبغ بكل ما يقوله له، وقد أنشأ وحماكاةً  افالطالب يتأثر بمدرسه تقليدً 

املستعمرون مدراس أجنبية )مسيحية( دخل فيها أوالد الطبقات احلاكمة، حتى يقوموا 

بأن مقامهم يف تلك البالد البد أن تكون هلا بالدور ذاته الذي يقوم به املستعمر، لعلمهم 

هناية، فكان هلم ما أرادوا حيث جاء من حيمل اللواء نفسه، ويفكر بالعقلية ذاهتا، بل إن 
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دور هؤالء مؤثر أكثر من تأثري من يوجهوهنم، فهم يتكلمون بلسان قومهم ويفكرون 

 . بعقلية من علمهم

اإلسالم وختضعوا شوكته،  إن أردتم أن تغزوا»يقول املسترشق شانيل: 

وتقضوا عىل هذه العقيدة التي قضت عىل كل العقائد السابقة والالحقة، فعليكم أن 

نفوس الشباب املسلم واألمة املسلمة، بإماتة روح االعتزاز إىل  توجهوا جهود هدمكم

 . «بامضيهم املعنوي وكتاهبم القرآن

لغزو الفكري املعارص، فاملدارس املسيحية )األجنبية( أسلوب من أساليب ا

هلم ال  ابً تسبيها، فيصري من خترج منها ذنَ حيث تعمل عىل تغيري القيم واملفاهيم لدى من

 . يرى إال بعيوهنم، وال يفكر إال بعقلهم

هل أستطيع أن أصيل »فطالبة يف إحدى تلك املدارس تسأل إحدى الداعيات: 

 ذلك أهنا حتسن اللغة اإلنجليزية وما الرس يف ذلك؟ الرس يف !! «باللغة اإلنجليزية؟

 أكثر من العربية، فأي تغريب، وأي غزو هذا؟
عىل دينه وقيمه، وجيب أن ينتبه هلذا اخلطر  اإن املسلم جيب أن يكون غيورً 

العظيم والرش املستطري، وأن يعلم أن اهلل وهب له األوالد، واسرتعاه عليهم، وسيسأله 

 . واهلل أعلم. من اآلن عام اسرتعاه، فعليه أن يعد اْلواب

 كيف أتعامل مع سرحان طفلي في الروضة؟

هن)حان ابني عمره أربع سنوات، يعاين من الرَس  ه ملا انتبوعدم اال رشود الذ 

له د ورائي، داخل الروضة، وال يردد وراء املعلمة األناشيد، إال إذا قالت له رد  ( َحوج

. حان، ونحن نتابعه جيداطبيعة الرَس إىل  فيقوم بالرتديد، وبعد ثانية من الزمن يرجع

وأيضا يعاين من . قلت له أن يندمج، وأن يردد، وغري ذلك بأسلويب، ولكن بال فائدة

 . اخلوف من بعض األشخاص، لكن هذه املشكلة بدأت بالتالَش بعض اليشء
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: ََواب   اْلج

لديه، فاالن فصال عن الطفل يف مثل هذه الفئة العمرية يكون أكثر التصاًقا بوا

بيئة املنزل ربام يسبب حالة من عدم التوافق مع البيئة اْلديدة، وهي بيئة الروضة، فال 

 . يترصف الطفل فيها بصورة طبيعية

فمجتمع الروضة قد يتيح له فرصة تعلم أكرب، وربام يتعلم فيها ما مل يكن متوفًرا 

اآلخرين، وقد يكتسب  يف البيت، فيكون أكثر اعتامًدا عىل نفسه، وأكثر استقاللية عن

بعض مهارات التواصل والسلوك االجتامعي بصورة أفضل من البيت، وقد يتعرف عىل 

 . مثريات بيئية تزيد من تفتق قدراته العقلية واالجتامعية

نه؛ فربام يكون نتيجة القلق،أما موضوع الرَس  أو  حان وعدم الرتديد مع أقرا

هذا إن شاء اهلل خيتفي بالتدريج، ومع اخلوف االجتامعي الذي يعاين منه الطفل، و

 . معايشة أكثر مع األطفال يف سنه

أما إذا كان الطفل لديه فرط يف النشاط، مصحوب بتشتت يف االنتباه؛ فربام 

يكون عدم الرتديد نتيجة لذلك، وللتأكد أكثر يمكن مقابلة املختصني يف هذا املجال؛ 

 . العالجي املناسبألن التشخيص السليم يساعد يف وضع الربنامج 

كام أن هناك حاالت الصمت االختياري يعاين منها بعض األطفال عندما 

 . يكونون يف مواقف اجتامعية غريبة عليهم

 ؟عن أداء الواجبات المدرسيةاألوالد كسل كيف نعالج 

يتعامل أبناؤنا وبناتنا اليوم مع املدرسة تعامال سلبيا، ويغلب عليهم الكسل 

 . ة يف التحصيلوالبعد عن اْلدي

التعليم وما يتصل به نظرة إجيابية، وهذا إىل  من املهم أن ينظر أبناؤنا وتالمذتنا

 يتطلب خطوات عدة، منها: 

ل الطالب السعي قدر اإلمكان لتحسني البيئة املدرسية، وزيادة تقب   -1

لامت، ل املعلمني واملعبَ ن ق  ن التعامل م  سج والطالبات هلا، ومن وسائل حتقيق ذلك ح  

ال، واالعتناء بتذليل العقبات والتعامل مع التكاليف املدرسية بصورة جتعلها أكثر تقب  
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غري إىل  ،التي تواجه الطالب والطالبات أكثر من االكتفاء بمطالبتهم باْلد واإلتقان

 . ذلك

ومن وسائل ذلك مراجعة اْلو املدريس السائد يف املدرسة والتوازن فيه بني 

مة يف النظام، وحسن التعامل واْلو الودي مع الطالب والطالبات  الضبط والرصا

 . وهتيئة البيئة املرحية هلم

االعتدال يف التكاليف والواجبات املدرسية، فال ينبغي أن يفرتض املعلم   -2

لوا بشغف عىل حل واجباهتم قب  أن الطالب والطالبة ينتظرون العودة للمنزل لي  

 . واستذكار دروسهم

 . لطالب والطالبات بأمهية التحصيل الدرايس هلم وحاجتهم إليهإقناع ا -3

ا، وأصبحت فرص ا وثيقً مهم هلم ألن حتصيل العمل والرزق ارتبط به ارتباطً  فهو

وهو مهم  . ا ملعدل الطالب والطالبة يف املرحلة الثانويةتضيق تبعً أو  الدراسة تتسع

 جمتمعاهتم املسلمة ويسعون للشباب الصاحلني والصاحلات الذي يريدون التغيري يف

لإلصالح؛ إذا ارتبط احلصول عىل مسؤوليات ومواقع مهمة يف املجتمع بالتحصيل 

 . العلمي املدريس

العمل أو  وهو مهم هلم أيضا ليوسع هلم دائرة االختيار بني فرص الدراسة

 . فيختاروا ما يعتقدون أنه أقرب لتحقيق األهداف الدعوية اإلصالحية

م أيضا ألثره يف بناء شخصياهتم؛ فالتحصيل املتميز دراسيا له أثره وهو مهم هل

اإلجيايب يف بناء شخصية الطالب والطالبة وتوسيع أفقهم وخرباهتم، وهذا ستظهر آثاره 

عىل شخصيتهم ونظرهتم للحياة، وعىل تعاملهم مع مشكالهتم الشخصية مستقبال، 

 . وعىل دعوهتم، وعىل رعايتهم ألوالدهم

أخذنا شخصيتني متفقتني يف كافة اخلصائص والسامت وأحدمها يتميز  ولو أنا

بتحصيله العلمي فسنجد آثار ذلك التميز واضحة عىل شخصيته وطريقة تفكريه، ولعل 

 . ن تعامل مع فئات من أصحاب املستوى التعليمي املتدين يظهر له أثر ذلكمَ 
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ات برتسيخ هذه املعاين إن اعتناء املعلمني واملعلامت، واعتناء اآلباء واألمه

كام يسهم يف اعتناء . لدى أبنائهم وطالهبم سيكون له أثره اإلجيايب عىل حياهتم الدراسية

القائمني عىل توجيه الشباب وتربيته هبذا األمر، بل وعيهم له ابتداء والسعي ملراعاته 

 . عند تنظيم الربامج الرتبوية للشباب

في المدرسة مع وجود قدراته  كيفية معالجة عدم التركيز لدى الطفل
 :العقلية الخاصة

طلب منه، مثل حل ( عاًما، ولديه عدم تركيز فيام ي  11ابني يبلغ من العمر )

 ،«ماذا أخذت؟»واجباته وحفظ جدول الرضب، وعند تدريسه يف املدرسة نسأله: 

قائق سه يف البيت وأعطيه املعلومة أسأله عنها بعد مخس د، وعندما أدرّ «نسيت»فيقول: 

، وال أدري ما السبب، مع أنه يف األجهزة مثل احلاسوب وطرق «نسيت»فيقول: 

نت والتحميل يبورج وَ االتعامل يف فتح املجلدات ونسخ ولصق الصور واملواضيع والب

واإلرسال وتنزيل املواضيع ال ينسى من خطواهتا شيئًا، لدرجة أنه يفهم يف برجمة 

 . احلاسب

شخصيته، ولو مر عليه موقف منذ زمن بعيد وكان وال أدري سبب التناقض يف 

ر عىل  له فإنه يتذكره بحذافريه، فام سبب ذلك؟ وكيف أتعامل مع نسيانه الذي أثَّ مهامًّ 

  دراسته وتعامله مع من حوله؟!

: ََواب   اْلج

سبب تأخره الدرايس، والذي ربام يكون ناجًتا من عدم الرغبة إىل  جيب أن ننظر

، وذلك ألن بيئة املدرسة ربام تكون غري مشجعة له، أو ربام يكون يف التحصيل الدرايس

هذا االبن لديه مشكلة يف الرتكيز، والتي تنتج من اإلفراط يف احلركة وزيادهتا، وهذه 

علة طبية نفسية معروفة، والسبب الثالث هو أن ضعف التحصيل الدرايس يكون ناجًتا 

 . عكس مستوى الذكاء لدى الطفلعام يف القدرات املعرفية، والتي ت من ضعٍف 

أما بالنسبة لقدراته فيام خيص التعامل مع احلاسوب وكذلك األجهزة، والقدرة 

عىل فتح املجلدات والنسخ واللصق والتحميل واإلرسال؛ فهذه القدرات ربام تكون 
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قدرات خاصة، أي أن الطفل لديه قدرات خاصة، ولكن الذكاء العام لديه ليس من 

 . كون عىل املستوى املطلوبالرضوري أن ي

والقدرات اخلاصة ال تعني أبًدا أنه كامل الذكاء، حيث إن بعض األطفال قد 

يكون لدهيم قدرات يف أمور معينة وتضعف قدراهتم يف أمور أخرى معينة أيًضا، 

وهؤالء أيًضا يمكن أن يندرجوا حتت انخفاض الذكاء، واألمر اآلخر هو أن يكون 

لضعف رغبته يف  حية قدرته وذكائه، أي أنه طبيعي، ولكن نسبةً الطفل عادًيا من نا

الدراسة ذاهتا وعدم استشعاره بأمهيتها، كام أن افتقاد الوسائط التي حتببه للدراسة؛ هذا 

ربام يؤثر عىل الرتكيز يف الغالب، ويكون من الصعوبة عليه الرتكيز، وقد ينشغل يف أمور 

 . تكام ذكرج أخرى مثل األلعاب أو احلاسب اآليل 

هل ابنك يقوم بنفس األشياء  :املهارات احلياتية األخرىإىل  وجيب أن نلتفت

نه يف  التي يقوم هبا بقية األطفال يف عمره وذكائه العاطفي؟ أي: طريقة تعامله مع أقرا

لدين، وهكذا، هذه مهارات رضورية لتحديد درجة القدرات  عمره، والتعامل مع الوا

ؤ  املعرفية لدى الطفل،  م االجتامعي، أي أن سنه الفكري وهناك أيًضا ما نسميه بالتوا

 يوائم ما هو مطلوب اجتامعيًا أم ال؟

ؤ   م الوجداين أو العاطفي، كيف يتفاعل مع أيًضا هنالك ما يسمى التوا

األحداث، مع األفراح مع األحزان، مع الغضب، هذه كلها مقاييس مهمة لتحديد 

 . املعرفة الشخصية هلذا االبن

أخصائي نفيس ليقوم بإجراء إىل  ومن هذا املنطلق أقرتح بأن تذهب بابنك

اختبارات الذكاء بالنسبة له، واختبارات القدرات التعليمية اخلاصة؛ ألن هناك ضعًفا يف 

القدرات لدى بعض األطفال يف حروف اهلجاء مثاًل، أو هناك ضعف يف اإلمالء، 

تكون له قدرات عالية يف بقية املواد، والبعض قد يعاين من ضعف يف الرياضيات و

وهكذا، هناك عدة أمور طبية أعتقد أنه ال يستطيع أن يقوم هبا إال شخص متمرس 

األخصائي النفيس إىل  وأخصائي يف تلك األمور، فالذي أنصحك به أن تذهب بابنك

 . ليقوم بتقييم وتقدير نسبة ذكائه، وكذلك تواؤمه الوجداين والعاطفي واالجتامعي
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به يف املدرسة، وأيًّا كانت النتائج فإن هناك أموًرا تربوية مهمة، وهي أن ترغ  

ره بأمهيته، وأن تكون هنالك دوافع قوية وذلك بتشجيعه ع  وأن تشد من أزره، وأن ت شج 

وحتفيزه وترغيبه بكل ما هو مطلوب ومعروف يف هذه املرحلة، وأن تتجنبوا االنتقاد 

نهَ  وهعدساتبقدر املستطاع، وجيب أن  ى بصورة لطيفة عن التعامل يف إدارة وقته، وأن ي 

مع هذه األجهزة لساعات طويلة، كام أنه من الرضوري أن تتاح له فرصة للعب مع 

نه واملشاركة يف نشاط ريايض، وأن ختصص له وقًتا معينا للدراسة، وأعتقد أن  أقرا

سدي لك إن سوف ي   األخصائي النفيس سوف يقوم بتقييمه فيام خيص ذكاءه، وأيًضا

 . شاء اهلل الكثري من النصائح الرتبوية

 ة:ابن خارج عن الطاع

 إىلقد تصل  ةيذهب معهم لساعات طويل أصحابسنه لديه  16ابن عمره  يل

هيمه قلق والديه عليه  ورغم كل النصائح ال، ا عن املدرسةحيانً أوقد يتغيب  ،ساعة 18

 . ه عدة مرات ولكن دون فائدةت  وقد نصحج  نه يرشب الدخانأ وأنا أعلم ،من االنحراف

: ََواب   اْلج

 وهذه بعض معامل املعاْلة:. هذا الوضع خطري والبد من املبادرة بعالجه

أواًل: ينبغي أن نحرص عىل أوالدنا ابتداًء بالوقاية والرتبية وإبعادهم عن 

 . املشكالت

بغض النظر عن  ثانًيا: حني تقع املشكلة البد من التعامل معها والسعي حللها

 . مدى شعورنا بحدود مسؤولياتنا عنها

أو  حل املشكلةإىل  ثالًثا: هناك بعض الوسائل التي بسلوكها يمكن أن نصل

 عىل األقل احلد من نفوذها: 

 اهلادئة واحلوار اهلادئ، فخذه معك خارج املنزل واجلسا  اْللسة

 . ه يعرب عام بنفسه برصاحةعج جلسة ودية ودَ 
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 ئه الوسائل التي تعينه عىل التخلص من املشكلة أكثر من ركز عىل إعطا

الرتكيز عىل اللوم والتأنيب التي أصبحت يف كثري من األحيان وسيلة 

 . عديمة اْلدوى

   عه بأنه يستطيع التخلص مما هو فيه بذكر املواقف والقصص التي اقن

 . تيزت بقوة اإلرادة والرغبة يف التوبة

 لبحث عن أحد املعلمني املؤثرين ليقوم تصال باملدرسة وايمكنك اال

 . بمحاولة التأثري عليه ومناصحته

  البد من قدر من احلزم وعدم السامح له باخلروج من البيت إال وفق

 ضوابط حمددة؟ 

 السعي إلجياد بيئة اجتامعية مناسبة يف املنزل فيشعر بيش 
ٍ
من األنس  ء

 داخل البيت؟ 

 لد لولده مستجابة ف   من الدعاء البنك باهلداية؟ر ث  كج أَ دعوة الوا

 :التعامل مع االبن العاق المصر على الفسق

سنة ال أستطيع السيطرة عليه أبدا فهو غري مؤدب معي وال مع 14يل ابن عمره 

أمه، وضعني يف مشاكل كثرية، أدخلني مراكز الرشطة عدة مرات بسبب كثرة مشاكله 

أخرى لكثرة مشاكله مع اهليئة  إىل يه عليهم، أنقله من مدرسةد  مع اآلخرين وتعَ 

نه وهو ال ته وإخوا  التدريسية، ليس له احرتام للبالغني، خلق مشاكل يف مدارس أخوا

ع مع السلطات ووصلت القضيةإىل  ينتمي اعتدائه إىل  تلك املدارس، أدخلني يف رصا

نه وأخواتهإىل  ، حتى أنه أثر عىل عطائنااملسئولنيعىل   .بقية إخوا

التعامل مع يسء ونصحو عىل أخرى وهو سيئ األخالق و ننام عىل مشكلة

ه ولكنه ت  ه قبل هروبه وحاورج ت  مج كلّ  ،والدته، وأخريا محل أغراضه وهرب من البيت

ًرا وحلًقا بأذنه خالصة الكالم أنه ينتقل من . هرب، يريد أن يضع سلسلة يف رقبته وسوا

علام بأين ليس لدي أي حيلة . عنه مسئولرشعا أنا  أي عمرإىل  أسوأ والسؤالإىل  سيئ

 . وال أرحب بدخوله البيت خشية أن يفسد أخاه وأخواته الثالث

: ََواب   اْلج
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البلوغ، وأما بعد البلوغ إىل  جيب عىل األب رعاية ولده وتربيته واإلنفاق عليه

فأكثر أهل العلم عىل أنه ال يلزمه اإلنفاق عليه بعد البلوغ إال أن يكون عاجزا عن 

وعىل كل حال فإذا كنت بذلت جهدك يف إصالح هذا الولد ، جنون مثالالكسب كامل

ره عىل فسقه وسوء  وقمت بواجبك الرتبوي نحوه فال مؤاخذة عليك بعد ذلك يف إرصا

خلقه، وتبقى مسألة طرده من البيت وهجره خاضعة للنظر يف أخف املفسدتني 

نهاملرتتبتني عىل طرده من البيت، واملفسدة املتوقعة منه إل ونسأل اهلل لولدك . خوا

اهلداية والرشد، وإن استطعت أن حتتضنه وتربيه الرتبية الصحيحة فهذا من حقه عليك، 

 . وفقك اهلل ملرضاته

 كيف يتصرف األهل مع الولد العاصي؟

يدعي بعض اآلباء أن دورهم ينتهي عند تبيني احلالل واحلرام ألطفاهلم، وعىل 

ع احلرام بكل الطرق أم ختيار، فهل عىل اآلباء منج سنة( عندئذ اال 18 - 13أطفاهلم )

عليهم فقط التوضيح؟ وإىل أي حد جيب عىل اآلباء منع أبنائهم من ارتكاب ما هو 

ويظن بعض اآلباء أنه بوصول الطفل لسن البلوغ تنتهي مسئوليتهم عنهم،  حرام؟

نوا أن يبيّ بعد  ويكون االبن حينها مسئواًل عام اكتسب من ذنوب وآثام، وال َشء عليهم

، فهل هذا صحيح؟ أم أن عىل اآلباء مسئولية ال تنتهي عن أبنائهم، ألبنائهم ما هو حرام

م   حتى لو كان بعد النصح والتبيني؟وعن منعهم من فعل احلرا

: ََواب   اْلج

ليست فقط يف البيان  هيو ،كبرية امللقاة عىل عاتق اآلباء جتاه أبنائهم ةاملسؤولي

هي بالتأديب والرتبية، والرعاية والعناية، بشتى الوسائل املمكنة  والتعليم، وإنام

ر أن كان أحد  من األوالد فإذا ق  . للوالدين عىل خالف الرشع يف  -إناًثا أو  ذكوًرا -د 

ئع أو  تطبيق األوامر، نه به من الرشا لديه فيام يأمرا فعل النواهي، وكان عاصًيا لوا

مزيد من اْلهد يف هدايته، بالرتغيب تارة، فإن عىل الوالدين بذل  ،واألخالق

أو  وبالرتهيب أخرى، وبسلوك سبيل النصح له بتكليم من يثقون به من األساتذة،

هم ونصحهم، كام ينبغي هلام املداومة عىل الدعاء هلذا هاألقرباء ليشاركوهم يف توجي

 . العايص باهلداية، وعدم امللل من ذلك
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يهم عن املنكر، وعد تكينهم م وتعليمهم، وهنج يجب العناية باألوالد وتربيتهف

له، وهذا ليس من التشدد يف َشء، وجيب التلطف مع العايص منهم، وبذل عج ن ف  م  

السبل املتعددة يف توجيهه ونصحه وإرشاده، ولو بلغت معاصيه ما بلغت؛ فإنه جزء من 

 . األرسة ال يمكن التخيل عنه بسهولة

 الدهم؟متى تنتهي مسئولية األهل عن أو

ق العلامء بني والية االبن واالبنة، وقال جهورهم باستمرار والية أهلها،  فرَّ

 . ووجوب العناية هبا حتى بعد بلوغها، وبعد زواجها

وكلمة العلامء تكاد تكون متفقة عىل أن مسئولية األهل عىل ابنتهم تستمر حتى 

من أجل وجود مسئول  ن جعل زواجها هناية تلك املسئولية؛ وذلكلو بلغت، ومنهم مَ 

هنا يف مكاٍن آمن ال خوف عليها فيه، وتفريقهم بني آخر عنها، ومنهم من اشرتط كوج 

، والقاسم املشرتك بني الذكر واألنثى: أنه إن كان ال ت ؤمن  الذكر واألنثى واضح بني 

شى عليهم من الصحبة الفاسدة،أو  أخالقهم إذا انفردوا، عدم حسن أو  كان خي 

 . ن مسئولية األهل تبقى متصلة، غري منقطعة، ولو وصلوا سن البلوغفإ ،الترصف

قد جعل الرجل راعًيا يف بيته، وأخرب أنه مسئول  عن رعيته،  رسول اهلل ف

فإن  ،هذا بسن  دون سن، فام دام الرجل قادًرا عىل رعاية بيته ومل حيدد النبي 

 . الواجب عليه رعايته، وهو مسئول  عن أهله

 ت عن فعل األوالد للمعايص يف البيت؟هل ي سكَ 

ما يفعله األوالد من منكرات يف البيت ال ي سكت عليه، بل ي نصح فاعله، إن 

لدين أن يعينا فاعل ذلك املنكر عىل فعله، كأن يعطوه  ه لفعل اخلري، وال ينبغي للوا وي وجَّ

م، وال أن يمك    . ناه من فعلهمن املال ما يشرتي به ذلك املحرَّ

يف حال وذلك  ،السكوت عنه وعدم الترصف العميل حيال فاعله بالطرد وهلام

أن يكون ترصفهام يسبب مفاسد أكثر وأكرب من تلك املعصية، فقد يسكت الوالدان عىل 

م، ويكون ذلك خشيةَ أو  سامع املوسيقى، الترصف العميل بالطرد والرضب  النظر املحرَّ

ج نطاق البيت واألرسة، ومن املعلوم أن اإلكثار من تلك املعايص خارإىل  الذي يؤدي
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ه يف البيت، فتزداد املفاسد لَ عج ما ال يستطيع ف   ل  عج ن ف  د من بيته فإنه سيتمكن م  ن ي طرَ مَ 

 . واملشكالت التي يسببها ذلك الولد العايص العاق

اهلجر، فإن كثريا من األبناء، إذا أو  الطرد والقطيعةإىل  بل حتى لو مل يصل األمر

سامع األغاين يف البيت، ومل يكن قد هدى اهلل قلبه، ورشح أو  من مشاهدة التلفاز،م ر  ح  

أو  قضاء شهوته، وإشباع رغبته مع رفقة السوء،إىل  صدره لاللتزام بذلك، فإنه يتحيل

، وهنا خيلو له اْلو بال رقيب عىل ترصفاته، وهو أمر يوشك يف أي مكان خارج البيت

با مضاعفة  . من الفساد أن يفتح عليه أبوا

لد عن تقويم ولده، ومَ  عه من هذه املنكرات املعتادة يف نج فحينئذ؛ إذا عجز الوا

لرش أكرب  التلفاز وغريه، فإن املصلحة تقتيض أن يتغافل عن بعض ذلك من ولده، اتقاءً 

 . منه، يتوقع حصوله متى منع من ذلك

َر َوالنَّهج » :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  َمج نًا َفإ نَّ األج َتَضم  َي َوإ نج َكاَن م 

ََصال ح   نج املج
وت  م  ي َيف 

ض  َله  َفإ نج َكاَن الَّذ   املج َعار 
َسَدٍة َفي نجَظر  يف  َلَحٍة َوَدفجع  َمفج يل  َمصج

ص  َتحج
ل 

ًما إَذا َكا رَّ َ ون  حم   ؛ َبلج َيك 
وًرا ب ه  نج َمأجم  َثَر مَلج َيك   َأكج

د  ََفاس  نج املج
ل  م  نج َأوج حَيجص 

َثَر م  ه  َأكج َسَدت  َنتج َمفج

َلَحت ه    . (1)«َمصج

مررت  أنا وبعض  أصحايب »وقد طبَّق شيخ اإلسالم هذا األمر عمليًّا، فقد قال: 

يف زمن  التتار  بقوٍم منهم يرشبون اخلمَر، فأنكَر عليهم من كان معي، فأنكرت  عليه، 

ا تصد   َم اهلل اخلمَر ألهنَّ هم اخلمر  وقلت  له: إنَّام حرَّ ، وهؤالء يصد 
الة  عن ذكر  اهلل والصَّ

، وَسبجي  الذّ ع وس  ، وأخذ  األموال  فدَ ن قتل  النَّف  ة  يَّ  . (2)«همعج ر 

هم خارج البيت ال شك أنه دَ طرج  وهكذا يقال يف حال األبناء والبنات، فإنَّ 

ر فرص فعل د مما كان عليه، وأشنع من الذي قبله، حيث تتوفيَ سيسبب فعاًل للمنكر أزج 

                                                           

 (.28/129جمموع الفتاوى ) (1)

 (.5/  3نقله عنه ابن القيم يف "إعالم املوقعني" ) (2)
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تلك املنكرات بعيًدا عن رقابة البيت وأهله، فعىل اآلباء تقدير هذا األمر وإال كانت 

 . خسارهتم فادحة

 أما بخصوص طرد املخالف منهم للرشع: فينبغي التنبه ألمرين اثنني: 

 . األول: التفريق بني الذكر واألنثى

 . والثاين: طبيعة املخالفة وحجمها

ق املفاصلة، وينبغي معرفة أن املعايص منها ما هو من كل معصية تستح تفليس

الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، وأن الكبائر درجات، وأن بعض املعايص منها ما 

 . يتعدى فاعلها لغريه من الناس، ومنها ما ال يتعدى

االبنة األنثى، أو  ن الواقع يف هذه املعايص االبن الذكر،بني كوج  افرقً  هناك كام أن

الذي ينبغي عىل الوالدين التنبه له وعدم إغفاله: أنه إن بلغ الرش باالبن ما بلغ، و

وتعدى رشه، ووصل لدرجة مل ت عد تطاق: فإنه يمكن هلام طرده من البيت حفاًظا عىل 

باقي األرسة، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل هلدايته وتقويم أمره، وأن االبنة األنثى ال 

هم، رض  ي ظرف من الظروف، ومهام بلغت معاصيها؛ فهي ع  ينبغي طردها حتت أ

 . وجيب عليهم احلفاظ عليه، ومحايته من الذئاب البرشية التي تنتظر مثل هذه الفرائس

واخلالصة يف هذه النقطة: أنه قد يصل األمر يف بعض األحوال ألن ي طرد االبن 

ر ذلك بحسب املصلحة واملفسدة، وأن األنث ى ال ت طرد مهام بلغت من املنزل، ويقدَّ

 . معاصيها

 :طرد الولد العاق من البيت

هل حيق للمسلم أن يطرد ابنه صاحب العرشين سنة من املنزل إذا كان ال يطيعه 

 ويتعمد خمالفة أوامر والده والتي تصب أساسا يف مصلحة الشاب؟
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: ََواب   اْلج

أبيه، إال أن يكون أن االبن البالغ ال جتب نفقته عىل إىل  جهور العلامء ذهبوا 

وجوب نفقة االبن عىل أبيه ما دام االبن إىل  عاجًزا كاملريض واملجنون، وذهب احلنابلة

 . ال جيد ما ينفق به عىل نفسه ولو كان صحيًحا قوًيا

ر بالولد وتعريض له للفساد، وطرج  د الولد من البيت ال جيوز إذا كان فيه إرضا

املصلحة ذلك لكون املفسدة يف طرده أقل من  وإنام جيوز يف بعض احلاالت إذا اقتضت

وننصح الوالد بتوجيه ولده وإعانته عىل التمسك بالرشع . مفسدة بقائه يف البيت

 . ، فذلك مفتاح كل خري والتقرب من اهلل

التعامل بحكمة، فهو حيب أن يشعر إىل  أن الولد يف هذه السن حيتاجإىل  وننبه

لد أن يعني ولده عىل بره، فال يثقل عليه باألوامر التي بيشء من االستقاللية، فينبغي للو ا

يظن أنه سيخالفها، ويعطيه حقه يف االختيار واختاذ القرار، ما دام األمر ال يتعلق بفعل 

 . ترك حمرم، وإنام هو يف أمور املعاش التي ختتلف فيها وجهات النظرأو  واجب رشعي

لد بكثرة الدعاء لولده باهلداية،  لدين لولدمها من ونويص الوا فإن دعوة الوا

 . الدعوات التي ال ترد

 :تحليف االبن المخطئ على المصحف قد ينزع هيبته من قلبه

سنة وعندما  18مشكلتي أن ابن أختي تعلم التدخني من رفقاء السوء وعمره 

احلف عىل » :عطته املصحف الرشيف وقالت لهأعلمت به أمه رضبته رضًبا شديًدا و

وحلف هلا وهي تقوم برضبه وبعد شهر ونصف رجع  ،«رتك التدخنياملصحف أنك ست

 . وقامت برضبه مرة أخرى ،للتدخني

ما حكم اإلسالم يف وضع اإلنسان يده عىل املصحف واحللف به؟ أفيدوين 

بكل اخلطوات التي يمكن أن يغفر اهلل البن أختي ويرجع للصواب علاًم بأن أرسته من 

ن يكون أبناؤها من ذوي األخالق العالية؟ وهل اخلطأ من عائلة حمافظة وحتاول دائام أ

 من ابنها؟ وهل هذه املرحلة التي يعيش فيها تعترب مرحلة مراهقة؟أو  أختي

: ََواب   اْلج
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لإلمهال وعدم االهتامم برتبية  إن التدخني مظهر من مظاهر االنحراف نتيجةً 

نتائج الصحبة السيئة  الطفل وتوجيهه يف املراحل األوىل من حياته، وهو كذلك من

 . وقرناء السوء

وعالجه يف هذه املرحلة اخلطرية من عمر الولد يكون بالنصح والرتغيب 

قبه وبيان حرمته رشًعا وخطورته عىل حياة املدخن، وأنه سبب  والرتهيب من عوا

 . للرسطان واْللطة الدماغية

ه ويوثق به جيعله كام أن إشعار الولد يف هذه املرحلة أنه أصبح رجاًل يعتمد علي

 . يثق بنفسه ويتحمل املسؤولية فيام تعهد به

وأما احللف عىل املصحف فالشك أنه أكثر توكيًدا لليمني وأغلظ يف احلنث، 

وال ننصح هذه األم ، ه الكفارةتج غريه وحنث لزمَ أو  وهلذا فمن حلف عىل املصحف

ره، فلعل حتليفه عىل بعالج انحراف ابنها هبذه الطريقة وهو يف هذه املرحلة من عم

يقلل من شأنه عنده، ثم إنه ليس من املناسب رضب أو  املصحف ينزع هيبته من قلبه

غري أو  الولد وقد صار يف مثل هذه السن، وعليها أن تنصحه وتوجهه بأسلوب مبارش

الصحبة الصاحلة واالهتامم بمعايل األمور، وحتاول أن تسد الفراغ لديه بام إىل  مبارش

ره أنه أصبح رجاًل يتحمل املسؤولية وعليه أن يفي شع  األعامل النافعة وت   يشغله من

 . بوعده

 :عالج كثرة كالم المراهقات في التليفون

ن ملكنها تنشغل باهلاتف أكثر سنة  14مشكلتي أن لدي ابنة تبلغ من العمر 

التها فهم هم من بنات خالتها وخاهلا وخات  أن كل الذين هت  بإنني عىل يقني ، الالزم

ولكن املزعج يف املوضوع أهنا تطيل مكاملاهتا، ربام السبب هو الفراغ ربام  ،وبنات عامهتا

حبها الكبري هلؤالء الذين هتاتفهم أريد أن أعلمها أنه من العيب أن تطيل الفتاة 

أسلوب يرتقي هبا  ،أسلوب األوامرب ، ليساملحادثات يف اهلاتف ولكن بأسلوب تربوي

مع العلم أنني زوجة أبيها ولست أمها احلقيقية ألن أمها قد ، ن تنفذهلتفكر فيه قبل أ

 . أحبها هي وأخواهتا مثل أمهم وأكثر -واهلل يعلم  -ولكني توفيت، 
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جزاك اهلل خريا عىل حرصك عىل تربية ابنة زوجك تربية صحيحة، واعلمي أن 

املراهقة، وهذه املرحلة  هذه الفتاة قد جتاوزت مرحلة الطفولة ودخلت يف مرحلة

فاستعيني باهلل تعاىل . مزيد عناية من القائمني عىل تربية من يمر هباإىل  العمرية حتتاج

يه التوفيق يف تربيتها، وجتنبي األساليب التقريرية يف تقويمها إال عند الرضورة، ل  وَس 

صحك هلا هو فها اإلشفاق والرمحة حتى تعلم أن احلامل عىل نواجعيل نصائحك هلا يغلّ 

 . حرصك عليها

ما يملك  إعالمها بأن العمر هو رأس مال اإلنسان وهو أثمن  : ومن النصائح

سأل عن كل حلظة من عمره وأن ما مىض منه ال يعود، واألعظم من ذلك أن اإلنسان سي  

لميها أن الكالم مع القريبات وإن كان مباًحا، فيم قضاها وخاصة مرحلة الشباب، وأعج 

وال يستوي من أضاع عمره يف شهوة الكالم مع من  عن اخلري والطاعة، فإنه يشغل 

 . حيب ومن أنفق عمره يف طاعة اهلل وذكره

 خل وأعلميها أن اإلعراض عن اللغو من صفات املؤمنني احلميدة، قال تعاىل:
املؤمنون: ) ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ا يشمل: ما ال فائدة منه من األقوال واللغو املذكور يف اآلية يشمل من جلة م. (1-3

ثم أعلميها أن العبد سيسأل يوم القيامة عن كل ما تلفظ به، وأن اإلكثار من . واألفعال

 ٰى ٰر ٰذ ييسقط الكالم الذي فيه الوزر واإلثم، قال تعاىل: إىل  الكالم املباح قد جير
 . (18: ق) ُّ َّ ٍّ ٌّ

 وَ »: وقد قال 
 
ن  ب اَّلل

م  تج َمنج َكاَن ي ؤج م  يَصج
ًا َأوج ل  لج َخريج  َفلجيَق 

ر  خ  م  اآلج يَوج « الج

رصيح يف أنه ال ينبغي أن يتكلم إال إذا  ص  هذا احلديث نَ و. )رواه البخاري ومسلم(

كان الكالم خرًيا وهو الذي ظهرت له مصلحة، ومتى شك يف ظهور املصلحة فال 

 . يتكلم

وب القدوة، فأحرضي ومن األساليب الرتبوية بخالف النصيحة والوعظ أسل

هلا بعض الكتب التي فيها قصص الصاحلني من علامء األمة الذين كانوا حريصني عىل 
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استغالل أوقاهتم، واستمعي ملحارضة" كيف نفهم املراهقني" وسلسلة " حمو األمية 

. الرتبوية" وكالمها للشيخ حممد بن إسامعيل املقدم، وجتدينهام عىل موقع طريق اإلسالم

www.Islamway.com . 

ي ِّنة، لكنها تتابع المسلسالت!  ابنتي د 

عاقلة وال تسمع  -وهلل احلمد -لدي ابنة يف السادسة عرشة من عمرها، وهي 

األغاين وال تلبس عباءة الكتف، ولبسها دائاًم ساتر، ولكنها ممن ابتليت بمشاهدة 

ها للرتفيه ليس املسلسالت اخلليجية، وحينام أنصحها بعدم متابعتها تقول إهنا تشاهد

)ال تقل يل إبعاد التلفاز؛ ألن  ،أرجو إعطائي األسلوب األمثل حلل هذه املشكلة. إال

 . والدها ال يرىض بذلك(

: ََواب   اْلج

نحمد اهلل عىل ما أوتيت ابنتك من عقل وهدى، وننصح األم إذا كانت عاجزة 

 عن إبعاد التلفزيون بأن تتخذ بعض التدابري املهمة، ومنها: 

 . ال: أن يكون التلفزيون يف مكان عامأو

 . ثانيا: أن حترص عىل جمالسة ابنتها قدر اإلمكان ال سيام وقت املشاهدة

 . ثالًثا: أن ختترص القنوات بإبعاد القنوات التي يغلب عليها الفساد

 . رابًعا: احلرص عىل مصاحبة الصاحلات البنتك

  .خامًسا: إهداء األرشطة والكتيبات املفيدة هلا

وأخرًيا: ليس كل ما يعرض يف الفضائيات سيئ، فعليك بتوجيه ابنتك نحو 

 . اخلري باتباع احلكمة والرفق، وأسأل اهلل للجميع اهلداية والتوفيق
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 :بعض الوسائل النافعة لتجنيب األوالد خطر األغاني والمسلسالت

. بةدينيا ولدهيا الرغ ملتزمةعاًما وأريد أن أجعلها  13عندي بنت عمرها 

أو ال رضر يف  ولكنها ترغب يف سامع األغاين ومتابعة املسلسالت هل أمنعها هنائًيا

 ؟ألنني أخاف عليها أن تنفر من الدين عند الضغط عليها ،ذلك

: ََواب   اْلج

يف وسائل اإلعالم اليوم هلا رضر ال شك أن األغاين واملسلسالت التي تعرض 

فإن واجب اآلباء منع أبنائهم وبناهتم من  م عىل أبناء املسلمني وبناهتم، وهلذايعظ

 االستامع إليها، وينبغي أن يكون هذا املنع بحكمة ورفق خشية أن يؤديأو  مشاهدهتا

منكر أعظم منه، والنفور إىل  نتائج عكسية، فمعلوم أن رشط إزالة املنكر أن ال يؤديإىل 

 . من الدين أعظم بال ريب من سامع األغاين ومشاهدة املسلسالت

ن تنصح ابنتها وتبني هلا مفاسد األغاين أفالذي ننصح به هذه األم هو 

إجياد البديل احلالل كاألناشيد املباحة، ولتحرص عىل ربط إىل  واملسلسالت، ثم تسعى

بنتها ببنات صاحلات يف مثل عمرها، وملء فراغها باهلوايات النافعة اْلائزة، وتشجعها 

ت يف هذه األعامل، وهكذا لن جتد البنت وقًتا لسامع بالكالم الطيب واهلدايا كلام تقدم

 . مشاهدة املسلسالتأو  األغاين

 :تشاهد المسلسالت العربيةأختي 

 هي الوحيدة من البناتو هي أصغرناو سنة 12إن لدي أخت صغرية عمرها 

قد و لكنها ال تلبيو عن هذا أنا أمنعها دائامو هي تشاهد املسلسالت العربية،و

بأن هذه  دّ لكنها تر  و حرام اهي مقتنعة بأهنو اإلقناعو عها أساليب اللنيم ت  استخدمج 

 فهي تشاهد، ت  لكن إذا خرجج و تشاهدها أمامي ال اآلنهي و يل أنا تليسو الذنوب هلا

قد يدافع عنها أيب و معي وال معها أهل البيت يوافقوين عىل فعيل ولكن ال يقفون الو

 . قليال، فام هو احلل
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ََواب    :اْلج

يمكن استخدام بعض الوسائل واملقرتحات مع مراعاة اللني والتدرج ومن 

 ذلك: 

مكافأهتا عىل انضباطها وعدم مشاهدهتا كأن جتعل هلا مكافأة معينة إن هي  -1

 . ثالثةأو  ختلت عنه ملدة يومني

 . مطالبة األهل والتعاون معهم يف منعها من ذلك واحلزم يف هذا األمر -2

أو تشفريه وإبقاء القنوات اخلالية التلفاز وإخراجه من املنزل التخيل عن  -3 

مقاطع حمله مع الضبط ملا يدخل من اسب وإحالل احلمن املخالفات الرشعية، 

 . الفيديو

 . وإظهار الصدق يف ذلك بذل النصح هلا وتذكريها باهلل  - 4 

 :ابنته ترفض الحجاب وتهدد بإيذاء نفسها

قد ارتدت احلجاب منذ سنتني واآلن قامت بخلعه سنة وكانت  14عمر ابنتي 

وهي هتددنا بإيذاء نفسها يف حال أرغمناها عىل ارتدائه مع العلم أنني ملتزمة وأبوها 

 . كذلك وقد سلكت معها أسلوب احلوار واإلقناع دون جدوى

: ََواب   اْلج

نسأل اهلل تعاىل أن هيدي ابنتك، ويصلح حاهلا، ويعيذها من رش نفسها ومن 

زغات الشيطان، وال شك أن ما ذكرت من خلعها احلجاب ورفضها له، من البالء ن

صرب، إىل  الكبري الذي يبتىل به املؤمن يف ولده ويف أحب الناس إليه؛ وهو بالء حيتاج

 . وحسن معاْلة، نسأل اهلل أن يعينكام عىل ذلك

، وأن جيب عىل األب أن يأمر ابنته باحلجاب، وأن يلزمها به يف حال بلوغها

وعىل األب أن يشدد يف . يمنعها من اخلروج من البيت بدونه؛ ألنه مسئول عن رعيته

 . ذلك، وأن ال يتهاون فيه، ألنه أمر بواجب، ومنع من معصية تتكرر بتكرر اخلروج

هذا هو األصل الذي جيب العمل به، لكن إذا كانت البنت هتدد بإيذاء نفسها يف 

ا، عها من اخلروج بدونه، وكان هذا التهديد حقيقيًّ نج مأو  حال إرغامها عىل احلجاب،
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ك تفكر يف اهلرب من البيت وترج أو  ذي نفسها أذى بالغا،بحيث يغلب عىل الظن أهنا ستؤج 

األرسة، فحينئذ يكتفي األبوان باألمر والتوجيه والنصح، مع إحسان املعاملة، 

يف  وحمبة رسوله  والرتغيب يف الصاحلات، وتقوية اإليامن، وغرس حمبة اهلل 

 . قلب الفتاة، فلعل هذا يكون دافعا هلا الرتداء احلجاب

وينبغي إحاطة الفتاة ببعض الصديقات الصاحلات، فإن أثر الصداقة قد يكون 

 عاملأو  سدي هلا النصح، من قريبأقوى من تأثري الوالدين، كام ينبغي االستعانة بمن ي  

لة عن خطورة التربج وإثمه، واحلال أهنا ستجمع غفأو  داعية، فقد تكون لدهيا شبهة،أو 

لدين، وترك احلجاب  . بني منكرين عظيمني: عقوق الوا

ثم إننا نوصيكم بالدعاء هلا، واختيار أوقات اإلجابة، فإن القلوب بني أصبعني 

 . من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء

 :القضاء على أسباب انحراف الشبان والشابات

سنه إن اكتشفت أهنا عىل عالقة  14تي التي تبلغ من العمر كيف أترصف مع ابن

فون، أرجو منك يمع شاب ال أعرفه، وعرفت هذا من بعض حركاهتا واستخدامها للتل

 . إرشادي بطريقة ملواجهتها وكيفية الترصف معها

: ََواب   اْلج

هذا الشاب أم مل  َت ن هذه العالقة بني ابنتك وهذا الشاب حرام، سواء عرفج إ

 فه، وهذه العالقة هلا أسباب، والوقوف عىل هذه األسباب وعالجها كفيل برد البنتتعر

اْلادة، فقد يكون من األسباب أن ابنتك تر بمرحلة املراهقة ومل جتد يف هذه املرحلة إىل 

 .التوجيه املناسب الذي يبني هلا حرمة هذه العالقات وخطورهتا

الختالط بالشباب، فمع وقد يكون من هذه األسباب السامح للبنت با

االختالط ال بد أن ت توقع مثل هذه العالقات، وقد يكون منها توفري وسائل الفساد يف 

نحو ذلك مما له أعظم األثر أو  أغاين ماجنةأو  قنوات خليعةأو  البيت من أفالم هابطة

 .يف إفساد الشباب والفتيات
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عالج، فإنه ال يمكن فال بد من القضاء عىل هذه األسباب أوال لتتمكن من ال

عالج املرض وأسبابه قائمة متوفرة، ثم عليك بوعظ البنت وختويفها باهلل وتوفري بيئة 

 . إيامنية داخل املنزل وخارجه ومنعها من العالقة هبذا الشاب بكل طريقة ممكنة

 :رقابة الوالدين ألوالدهما

ذا ما قمت كأم مسلمة أحاول تربية أوالدي تربية إسالمية، ما هي نصيحتك إ

م بتفتيش املمتلكات الشخصية لألوالد؟ ممنوع هل يل أو  وإذا ما وجدت ما هو حرا

احلق بأن أخذ هذه األشياء وأقوم بإتالفها علاًم بأن هذه األشياء ختص األوالد وهي يف 

 حوزهتم؟

: ََواب   اْلج

خر بتفتيش ممتلكات واآل نييقوم األب بني احلأو  الذي ننصح به أن تقوم األم

ال أو  والده، وذلك ملا قد يزينه الشيطان لألوالد باقتناء َشء حمرم ال حيل النظر إليهأ

لدين جتاه أبنائهم حيل استامعه، وهذا من املسئولية التي أوجبها اهلل   . عىل الوا

كهم ما هم فيه من وكثري من األبناء والبنات كان السبب يف هدايتهم وترج 

 ن رعايتهم، والقضاء عىل املنكر يف أول ه،سج وأمهاهتم، وح   املنكرات واآلثام: يقظة آبائهم

صاحبة سوء من أول الطريق أمر سهل، أما لو طالت املدة فإن أو  ر من صاحبذيلتحفا

 . فكاك األبناء والبنات من هؤالء املفسدين يكون أمًرا صعًبا

 ائبهمويف أكثر األحيان يعرف ما عند األبناء والبنات من املنكرات بتفتيش حق

 . معرفة أصحاهبمأو  قراءة كتبهمأو 

هم ترصفاته وفتشوا متاعهم يف أول شابة تنى أن لو راقب أهل  أو  وكم من شاب

 . حياهتم قبل تكن الفساد من قلوهبم

لذا فإننا ننصح هبذا، وليكن ذلك بني الفرتة واألخرى، ومن غري أن يشعروا 

 . فيه يف متاعهم االنتباه وعدم وضع ما يرتاب هم بذلك، خشيةَ 

لد أمارة عىل بداية انحراف ولده، أما إذا  قبة إنام تكون إذا ظهر للوا وهذه املرا

لدين وال لغريمها  كان الولد ظاهر حاله االستقامة واالبتعاد عن املنكرات، فليس للوا
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مراقبته وال تفتيش ممتلكاته الشخصية، ألن ذلك يدخل يف سوء الظن، والتجسس وقد 

 . عنهام هنى اهلل 

ًما فإن الواجب عليهام إتالفه، أو  وأما إذا وجدت األم مَّ نصيحة ث  األب شيًئا حمرَّ

جد معه هذا املنكر  . من و 

 :حكم اطالع األب على الرسائل الخاصة بأبنائه

هل جيوز ألب أن يفتح رسائل أبنائه بدون موافقتهم وهل يعترب هذا التطلع عىل 

  رسائل األبناء جتسًسا عليهم؟

: ََواب   اْلج

يتجسس أو  عىل خصوصيات اآلخرين األصل أنه ال جيوز للمسلم أن يطلع

 . يظن هبم السوء، هذا من حيث العمومأو  عليهم

بحكم الوالية  -ما أشبه ذلك فله أو  م أن ألبنائه عالقات حمرمةأما إذا عل  

حال  يقّل  التحقيق يف ذلك ويف حدود املصلحة بام يردعهم عن املنكر، فال -عليهم 

ب الذي جوز له العلامء البحث والكشف عىل مرتكب األب هنا عن حال املحتس  

ألن قاعدة والية احلسبة: األمر  ؛للمحتسب أن يكشف عىل مرتكبي املعايصفاملعصية؛ 

 . باملعروف والنهي عن املنكر

 ؟كيف يخبر الصغير عن معنى الشيعة

يعملون املعايص واملخالفات، إذا سأل الطفل عن الشيعة قيل له هؤالء أناس 

ونحن  وزوجاته، الذين هم أفضل الناس بعد األنبياء  ويسبون أصحاب نبّينا 

حيتفلون أو  رض أنه رآهم يف التلفاز يتمسحون بالقبورال نحبهم ألجل ذلك، ولو ف  

، وال نسجد هذا الذي يعملونه ال جيوز، ونحن ال نعبد إال اهلل »بعاشوراء، قيل له: 

، وهكذا يفهم الطفل أن «وال لغريه من املخلوقات، وال نرضب أنفسنا وال أبناءنا لقرب

هؤالء القوم غري مرضيني، بل خمطئون منحرفون، وعىل قدر انتباه الطفل وإدراكه تكون 

 . املعلومة املوجهة له
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ا من خمالفات الشيعة، ليقرتن التحذير منهم ولو أمكن أن يشاهد الطفل شيئً 

ضحة، كان حسنا، وبإمكانك الوقوف عىل َشء من ذلك من خالل بالصورة املو

 . املواقع املوثوقة التي حتّذر من الشيعة وتبنّي ضالهلم

 :يسافر كثيرا ويخشى على أوالده من االنحراف

 مسنتني ثم أعود ألجلس معهأو  أنا كثري السفر، أسافر بعيًدا عن أوالدي سنة

كل هذا من أجل اكتساب املال، وتوفريه . ذاا، ثم أسافر مرة أخرى وهكا واحدً شهرً 

وقد الحظت يف السنوات األخرية أن أخالقهم بدأت تسوء، وأخاف عليهم . ألوالدي

أقطع السفر أو  فامذا أفعل؟ هل أبقى مسافًرا ألجع املال من أجلهم،. من االنحراف

 وأرجع إليهم؟

: ََواب   اْلج

سأل عنها يوم نقه ومسؤولية سي  يف عاألوالد أمانة  ن كل أب قد محله اهلل إ

ما جيب عىل األب االهتامم به نحو أوالده هو الدين واخللق، فقبل  لوأو. القيامة

مسؤولية املال والنفقة هناك ما هو أعظم من ذلك وهو احلرص عىل نجاهتم يف اآلخرة 

 .  من عذاب اهلل

عليهم جتاه وهناك نامذج مرشفة لرجال حفظوا األمانة وقاموا بام أوجب اهلل 

فهذا رجل يف الثلث األخري من الليل يوقظ أهله للصالة، ويف ، زوجاهتم وأوالدهم

القرآن  ويقرؤونالفجر يوقظ أبناءه ويأخذهم للمسجد وجيلس معهم يذكرون اهلل 

 . حتى رشوق الشمس

وآخر اعتاد أن يصحب أبناءه معه للمسجد لتأدية الفروض اخلمسة، وحينام 

رص يبقى معهم باملسجد يتدارس وإياهم القرآن تعلاًم وحفًظا ينتهي من صالة الع

 . وجتويًدا، وتفسرًيا ثم يعودون سوًيا للبيت

من مراعاة  بهاهلل  همبام أمر ونالكثري من اآلباء ال يقوم -لألسف  -وهناك 

 مراعاهتم يف أمور الدنيا!! مأهله يف أمور دينهم، ويكون كل مهه
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وارتفعت درجة حرارته ارتفاًعا يسرًيا َهبَّ  فمن اآلباء من إذا مرض ولده

وهذا حسن  وجيد، . ه بحًثا عن الطبيب والدواءهله قرار، هييم عىل وج مذعوًرا ومل يقرّ 

ولكن العجب أنه ال يبايل ما ارتكب ولده من املحرمات، وال الكبائر . باألوالد ورمحة  

ري يف درجة حرارته، وال فكيف خاف عليه من ارتفاع يس وكم حرارة جهنم؟. املوبقات

 خياف عليه من نار جهنم!!

ختلف عن اللحاق بزمالئه طار عقل أو  ومن اآلباء من إذا تأخر ولده يف دراسته

األب وذهب نومه وأتاه األرق فال هيدأ له بال، وال يقر له قرار، حتى يأيت بمدرس 

أتوا أو  تركوها،أو  م،أما إذا هتاون األوالد يف صالهت. ما نحو النجاحد  ليدفع بابنه ق  

  .ال لوم عليهمعندئذ حمرًما، وركبوا الكبائر، ف

هتاون يف أو  ومن اآلباء من يغضب غضًبا عارما إذا انتقص ابنه حًقا من حقوقه،

ضيع أمًرا من أو  وال يبايل إذا انتقص الولد حقا من حقوق اهلل تعاىل،. أمر من أوامره

 . أوامره

وال  يقودهم بكتاب اهلل وسنة رسوله فاألب الذي هيمل أوالده وال

ال شك يف انحرافهم وخروجهم ، ينشئهم عىل عقائد اإليامن وسلوكيات اإلسالم

من سيصيبه فسادهم  ل  وأوّ . للمجتمع بشخصيات ضعيفة منتقمة منحرفة شاذة

 . وانحرافهم هو ذلك األب وتلك األم اللذين قرصا يف تربية أوالدهم

إن رأيت أن سفرك وبعدك عن األوالد  -ي السائلأخ -ولذلك النصيحة لك 

يف انحرافهم، فعليك الرجوع إليهم، والسعي يف أو  سيكون سببا يف ضعف تربيتهم

ماذا يستفيد األوالد إن جعت هلم أو  وماذا تستفيد أنت؟. تربيتهم الرتبية احلسنة

 األموال، ولكنهم خرجوا للمجتمع منحرفني؟

شاماًل لرأيت أمثلة لرجال سافروا عن أوالدهم وذاقوا ولو َقلَّبت نظرك يمينًا و

مرارة الغربة والوحدة من أجل جع املال ألوالدهم، ثم رجعوا معهم املال، ولكنهم 

لغياب  خرسوا ما هو أهم من املال، خرسوا أوالدهم، فقد انحرف األوالد نتيجةً 

 . األب، وضعف رقابة األم
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ر األوالد ملا فعل اآلباء من أجلهم، فاستولوا عىل األموال التي معهم،  وتنَكَّ

وصاروا يسبوهنم ويسيئون معاملتهم، بل ويرضبوهنم أحياًنا، فندم اآلباء عىل سفرهم 

 . وب عدهم عن أوالدهم أشدَّ الندم

 ماذا ينفع الندم بعد فوات األوان؟! ولكن

ئ َل شيخ اإلسالم ابن تيمية  يَال   َوس  ع  ب  الج  َأَجاَب: فَ . َعنج َسَفر  َصاح 

َفر  َيرض   »  َفإ نج َكاَن السَّ
َيال  ع  ب  الج ا َسَفر  َصاح  رج َأمَّ

َساف   مَلج ي 
َيال ه  ؛ َفإ نَّ النَّب يَّ  ب ع 

وت  »َقاَل:   إثجاًم َأنج ي َضي َع َمنج َيق 
 
ء َرج ة  النََّفَقة  . (1) «َكَفى ب املج لَّ مج ل ق  ه  ر  ء  َكاَن َترَض  أو  َوَسَوا

ه   ف  َضعج
م  ل  ثجل  َهَذا َحَرا

، َوَسَفر  م   . مج

َدة  
َفر  َفائ   السَّ

نج يف  نج مَلج َيك 
؛ َفإ  هل  مج َوا ص  َأحج وَن َبلج َيَتَأملَّ وَن َوتنجق  ر  َوإ نج َكان وا ال َيَترَضَّ

ب و يَمة  َترج
َته  َوَشيجٍخ  (2) َجس  مج َكَعَلٍم خَيَاف  َفوج نجَده 

ه  ع  َقام  اَمع  ب ه  َيَتَعنيَّ   َعىَل َثَواب  م 
ت  ؛  االجج

مج َأفجَضل   نجَده 
ه  ع  َقام  َيًة . َوإ ال َفم  ج  ر  َقَلًقا َوَتزج

َساف  اَم ي  نج النَّاس  إنَّ
ا إنج َكاَن َكَسَفر  َكث رٍي م  َوَأمَّ

َتاج  َص  (3)ل لجَوقجت   ل  َحاٍل، َوحَيج  َخريج  َله  ب ك 
 َبيجت ه 

َ يف  ب د  اَّللَّ ه  َيعج َقام  َال  َأنج َفَهَذا م  ه  احلج ب  َهذ 
اح 

 َوب اَم ي صج 
ا ب َحال ه  ً

 
ال َعامل  َرج 

ه  س  ة  َنفج  َخاصَّ
رَي يف  َتش  وًنا َعىَل َذل َك َيسج ه  َمأجم  ح 

َل ل  َوا ؛ َفإ نَّ َأحج

َتَباي نًا اَلًفا م 
ت  ثجل  َهَذا اخج َتل ف  يف  م   .(4) «النَّاس  خَتج

                                                           

 رواه أبو داود، وصححه األلباين. ( 1)

 ( أي تزيد. 2)

 . للوقت ادً استنفاإمضاًء وقضاًء و( أي 3)
 
ء ج : َدفجع  اليشَّ َية  ج  ج  ، والتَّزج َء َتزج يجت اليشَّ : َزجَّ َقال  فجٍق ي   ،يًة إ ذا دَفعته ب ر 

ي وَ  : َكيجَف ت َزج  َقال  َها.ي  ع 
َداف  َيَّاَم َأيج َكيجَف ت   األج

 (.28/28جمموع الفتاوى ) (4)
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 :معالجة الولد العصبي سريع الغضب

 :عالج الغضبائل من وس

 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم . 

 السكوت . 

 السكون، فإن كان قائاًم فليجلس، وإن كان جالًسا فليضطجع . 

  ،فأن يتذكر جزاء كف الغضب 
 
َداء رج :  َعنج َأيب  الدَّ َيا »َقاَل: ق لجت 

َنَّةَ  ن ي اْلج ل  خ  ي َعىَل َعَمٍل ي دج
ن  لَّ ، د 

 
وَل اَّللَّ اَل َتغجَضبج َوَلَك : »، َقاَل «َرس 

َنَّة     )رواه الطرباين، وصححه األلباين(.« اْلج

 معرفة املنزلة العالية و. معرفة أن كظم الغيظ من عالمات املتقني

َوَمنج َكَظَم » ملك نفسه كام يف احلديث الصحيح: واملرتبة الرفيعة ملن 

َضاه  َمأَل اهلل   يَه  أمج
ض  َم الق يَاَمة  َغيجًظا َوَلوج َشاَء أنج ي مج ىًض َيوج )رواه . «َقلجبَه  ر 

 و. وحسنه األلباين( ،الطرباين
 
ول  اهلل َمنج َكَظَم َغيجًظا : »َقاَل َرس 

، َحتَّى 
ق يَاَمة  َم الج ق  َيوج

اََلئ  ء وس  اخلج ، َدَعاه  اهلل  َعىَل ر  َذه 
نجف  ر  َعىَل َأنج ي 

َو َقاد  َوه 

نج احلج ور  الجع ني  
ه  م  َ َري  )رواه أبو داود والرتمذي، وحسنه « َما َشاءَ خي 

 األلباين(.

  عند الغضب معرفة هدي النبي . 

   واالمتثال للناصح ّف ر عند التذكري، والكَ التذك . 

 معرفة مساوئ الغضب . 

 تأمل الغاضب نفسه حلظة الغضب . 

 الدعاء بأن يذهب اهلل غيظ قلبه . 

 ذكورة حالته: وفيام ييل قصة جيلة تساعد يف عالج الولد امل

به بشكل مستمر فأحرض له والده كيًسا  كان هناك ولد عصبي وكان يفقد صوا

يا بني أريدك أن تدق مسامًرا يف سياج حديقتنا اخلشبي كلام »مملوًءا باملسامري وقال له: 

 . «اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك
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مسامًرا، ولكن  37فدق يف اليوم األول  ،وهكذا بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده

فبدأ حياول تالك نفسه عند الغضب، وبعدها . إدخال املسامر يف السياج مل يكن سهاًل 

وبعد مرور أيام كان يدق مسامري أقل، ويف أسابيع تكن من ضبط نفسه، وتوقف عن 

الغضب وعن دق املسامري، فجاء والده وأخربه بإنجازه ففرح األب هبذا التحول، وقال 

 . «اآلن يا بني استخراج مسامر لكل يوم يمر عليك مل تغضب فيه ولكن عليك»له: 

وبدأ الولد من جديد بخلع املسامري يف اليوم الذي ال يغضب فيه حتى انتهى 

 . من املسامري يف السياج

السياج وقال له: إىل  والده وأخربه بإنجازه مرة أخرى، فأخذه والدهإىل  فجاء

تلك الثقوب يف السياج، هذا السياج لن إىل  آلنيا بني أحسنت صنًعا، ولكن انظر ا»

عندما تقول أشياء يف حالة الغضب فإهنا ترتك آثاًرا مثل »، وأضاف: «يكون كام كان أبًدا

رج السكني ولكن ال . هذه الثقوب يف نفوس اآلخرين تستطيع أن تطعن اإلنسان وخت 

 . «ألن اْلرح سيظل هناك ؛«أنا آسف»هيم كم مرة تقول: 

 :رامألب ألبنائه إنهم أبناء حل اقوْ 

وخاصة إذا كان املتكلم أبًا،  ينبغي للمسلم أن يعود لسانه عىل القول الطيب،

آبائهم عىل أهنم املثل احلسن من حيث القدوة واالتباع إىل  ألن األبناء يف الغالب ينظرون

م بالرشع واألخالق احلميدة، والبعد عن األ لفاظ مما حيتم عليهم احلرص عىل االلتزا

فعله، فيتسببوا يف أو  البذيئة واملشينة حتى ال يرتبى أبناؤهم عىل ما ال ينبغي قوله

انحراف أبنائهم عن الدين واخللق الرفيع، فيكونوا بذلك قد فرطوا يف املسؤولية التي 

 . أوكل اهلل إليهم يف تربية أبنائهم

م أبناء حرام، وال شك أن من األلفاظ القبيحة املحرمة قول األب ألبنائه إهن

وذلك أن هذا اللفظ كناية، فإن قصد صاحبه القذف كان قذًفا، وال خيفى ما يف القذف 

من التحريم، وإن قصد به الشتم والسب فقط ال يعترب قذًفا ألن ألفاظ القذف تابعة 

 . لالستعامالت العرفية والقرائن احلالية
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 أن يفعل المعصية أمام أوالده؟ هل من المجاهرة

 َ :اْلج  . املجاهرة( إساءة تربيةإىل  من املجاهرة )ألن فيه باإلضافة هذا أعظم   َواب 

ا؟  هل كونه فعلها داخل بيته وليس أمام الناس ال زال يعتبر مجاهر 

: ََواب  نعم، ألنه لو كان يفعلها يف حجرته )وحيًدا( ما قلنا )عنها( جماهرة،  اْلج

وهلذا جيب عىل املدخنني أن . ة تربية أيًضا(لكن هذا )يفعلها( أمام عياله )ويف ذلك إساء

 . ال يرشبوا الدخان أمام عوائلهم، ألن )يف ذلك( تدريًبا هلم عىل التدخني

 ؟شتم األوالد وإهانتهم أمام الغيرهل يجوز 

أبنائي يكرهون والدهم ألنه كثري الشتم والسب وهو هيينهم أمام اْلميع دون 

أمام أعاممهم وأخواهلم وحتى أو  السوقأو  الشارعمراعاة األماكن التي يكون فيها يف 

يتباطأ يف رد، أو  يطلب شيئاأو  أصدقائهم وأحيانا بدون سبب كأن يسأل أحدهم سؤاال

رهم هلذا أصبح أوالدي مثله فامذا أفعل حتى أمحيهم من سوء اخللق، علام بأين أذكّ 

فائدة فيقولون يل هو اهلل وبالصالة وأحثهم عىل طاعته دون تذمر، لكن ال  بمخافة 

وأسوأهم أصغر  9، 14، 18، 20يعاملنا هكذا ونحن سنكون مثله، أوالدي أعامرهم: 

 اثنني، فأرجوكم أفيدوين ماذا أفعل؟ 

: ََواب   اْلج

لد ألوالده بالطريقة املذكورة ال جتوز رشًعا، ملا هلا من أثر نفيس إن  معاملة الوا

ملة كراهيتهم للوالد، وهل يرجو بًرا وإحساًنا ممن ، وأول ثامر هذه املعاء عىل األبناءيس  

تلك الطريقة، كام أن األوالد حياكون والدهم يف ترصفاته، ويقتدون به، فربام بيعامله 

 تأثروا بسوء خلقه، فننصح األم لكي حتمي أبناءها من الناحيتني املذكورتني بام ييل: 

 لد وحتذيره من عاقبة ترصفاته، وأن هذا يعو د بالرضر عليه نصح الوا

 . هو أواًل؛ ألنه سيجني العقوق منهم مستقباًل 

 اخلري، وإىل عدم التأثر بام يسمعون من إىل  نصح األوالد وتوجيههم

 . والدهم

  حماولة ربطهم برفقة طيبة، واحلرص عىل إحلاقهم بمركز حتفيظ القرآن

 . الكريم إن وجدت
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 ال تستعجيل الثمرة املرجوة من النصيحة والصرب . 

 رجو أن تقرئي كثرًيا عن موضوع الرتبية ومشاكل الشباب وكيفية ن

 . التعامل مع املراهقني منهم

 :نث مث ٱ ال تنيس وصيتهم بوالدهم خرًيا وتذكريهم بقوله تعاىل 
  ممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 جئ يي ىي  ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن

 . (15لقامن: )

 م وجيعلهم قرة عني لك اهلل بأن يصلحهإىل  عليك بكثرة اللجوء

 . ولوالدهم

 ؟هل يأثم اآلباء إذا أخطأ األبناء

ال إثم عىل الوالدين يف أخطاء االبن بمجرد حصول اخلطأ منه، ألن الصبي 

لد أن كان قرص يف  مرفوع عنه القلم فيام يتعلق بحق اهلل، ولكنه يقع اإلثم عىل الوا

عىل الرشع واألخالق الفاضلة، فقد عليه جتاه ولده والقيام برتبيته  مسؤولية اهلل 

كلف اهلل العباد برعاية ما اسرتعاهم من األبناء والسعي يف وقايتهم من النار وتعليمهم 

 . وتأديبهم

 :تخطيط الوالدين حياة األبناء دون رأيهم

لدين اللذين حيبان التحكم يف أوالدهم حتى وهم كبار  سنة  25ما حكم الوا

 وهل مواجهتهم باحلقيقة فيها عصيان هلم؟ هم؟وخيططان ملستقبلهم عوضا عن

: ََواب   اْلج

فإن املختصني بالرتبية ينصحون اآلباء بزرع الثقة يف نفوس األبناء، وبتعويدهم 

وهذا يف  عىل االعتامد عىل أنفسهم منذ الصغر وعدم القيام بواجباهتم عوضا عنهم،

 . الصغار فام بالك بالكبار

لدين برغبة االبن ورأيه يف األمر وإن كان وعليه، فال بأس بمواجهة الوا 

لدين، وليس يف ذلك عصيان هلام إذا كانت الطريقة صحيحة   وتوخيبخالف رغبة الوا

 . فيها جانب األدب وحسن الكالم
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 :ال ينبغي لألب أن يجبر ولده على دراسة تخصص ال يحبه

 أريده، إين أواجه مشكلة مع والدي، حيث إنه جيربين عىل ختصص معنّي وأنا ال

فهو يرى أين ال أستطيع . بل أريد ختصصا آخر يتامشى وطموحايت وقدرايت ورغبتي

 . االختيار وأنه األدرى بمصلحتي

؟ وما هو احلكم يف اختياري التخصص الذي أريد وخمالفتي لرأي لاحل هو فام

 غضبه وعدم رضاه؟!إىل  مما سيؤديأيب 

: ََواب   اْلج

لد أن حيج  ولده عىل ختصص ال حيبه وال يرغب فيه، بل  لم  ليس من مصلحة الوا

خلق الناس عىل طباع شتى  ملواهبه وحتطيم لقدراته، فإن اهلل  يف قرسه عليه إفساد  

 . وميول خمتلفة، وجعل كل واحد ميرًسا ملا خلق له

الفروق الذهنية واخللقية واالستعدادات الفطرية عند  ةمراعاوينبغي لآلباء 

رئيس يف نجاحهم وتفوقهم يف ما يستقبلون من حياهتم، أبنائهم، فإن ذلك سبب 

عد تعليم األب البنه ما ال بد له من العلوم الدينية والدنيوية عليه أن بفاملقصود أن 

ًعا، وال يقف عائًقا أمام فرغب فيه، وحيبه إن كان مباًحا نايمكنه من التخصص يف ما ي

 . ولده

عىل والده، ويتلطف معه غاية  ونرجو من األخ الكريم أن يعرض هذه الفتوى

ما هو خري له يف دينه ودنياه، هذا وإن أرص إىل  التلطف، ونرجو أن يوفقه اهلل تعاىل

والدك عىل أن تدرس علاًم معينًا ال ترغب فيه فال يلزمك طاعته هنا، وال يكون ذلك 

ة معينة ال تريد عقوًقا منك كام لو أن أمرك أن تأكل ما تشتهي فإذا . هاأو تتزوج بامرأ

كان يلزمه طاعتهام يف أكل ما ال يريد وهو مرارة ساعة، فكيف بمرارة سنوات من علم 

 . ال حيبه وال يرغب فيه

 :منع االبن من الطعام حفاظا على صحته

سنوات وزنه زائد عن العادي، وطبيبته دائام متحرية  4ابننا الذي يبلغ من العمر 

، وخاصة أهنا ختاف عليه من األمراض مثل من هذا اْلانب وتنصح بأن يقلل من أكله
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جده كذلك ، وخاصة أن أباه عنده ارتفاع الضغط والدم القلب وارتفاع ضغطأمراض 

جانب مرض القلب، سؤايل هو: هل إىل  وجدته من جهة أبيه عندهم نفس املرض

ال أعطيه بعض أو  أرتكب ذنبا عندما يطلب مني أحيانا أن أزيده يف األكل وال أفعل

ا عندما أمنعه من أكوالت التي تسبب زيادة الوزن؟ أحس أحيانا أنني أرتكب ذنبً امل

أحدد له الكمية املناسبة، وخاصة عندما يبدأ يف البكاء، أو  أكل نوع ما من املأكوالت

 . ولكن هذا من أجل مصلحته وصحته

: ََواب   اْلج

 ال إثم عليك يف ذلك، بل هو األفضل واألحسن فإن كثرة الطعام سبب

 . الطبيبةأو  األمراض، وحبذا لو كان ذلك وفق توجيه الطبيب

    :تأثير األقارب على األطفال

قارب حيث أنا حريصة عىل تربية أبنائي وفق رشع اهلل وأعاين من بعض األ

وئلك أبعاد أطفايل عن إهل  .حه يف عامي يف جلسة واحدة ما أصل  ئيفسدون يف أبنا

 .يبتدائربعة يف الثالثة االن أكرب أبنائي األأعلاًم قارب يعترب من قطيعة الرحم األ

: ََواب   اْلج

االعتناء برتبية األبناء الرتبية الصحيحة، وأال تكون الرتبية  إىل حيتاج األمر

نا برتبية أوالدنا فسوف يتعرضون د األوامر والنواهي، ومهام اعتنيمقترصة عىل جمر

وحني . األقارب ويف مواطن كثرية ملؤثرات أخرى: يف الشارع، ويف املدرسة، وعند

يكون عند األقارب أخطاء وانحرافات فعىل األبوين االعتناء بتقليل أوقات بقاء 

أوالدهم عند األقارب، وأن يكونوا قريبني منك، وأن حتذري من خلوهتم بأحد 

 . األوالد

بقاؤهم معك وتقل فرص التأثري  لداموا يف هذه السن فيسه وأظن أهنم ما

حني يتقدم هبم السن فعليكم بتقليل أوقات زيارة أمثال هؤالء، وإن أمكن أن عليهم، و

عدم زيارهتم فهذا متعني وليس من القطيعة؛ إىل  رتمر  تكونوا بدون أوالدكم، ولو اضط  
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ألن وجود املنكر وعدم القدرة عىل إنكاره عذر يمنع من الزيارة، فكيف إذا كان يؤثر 

  . عىل األوالد

 :وجها غير الملتزمين وتخشى على ابنتهاتسكن فوق أهل ز

عمرها أربعة شهور ونسكن  ولنا طفلة -هلل  واحلمد –نحن زوجان ملتزمان 

فوق أهل زوجي وهم غري ملتزمني يسمعون الغناء وحيرضون التلفاز وأنا أخاف عىل 

 مصري ابنتي يف املستقبل وال أريد أن أقطع عالقتي معهم ماذا أفعل؟

: ََواب   اْلج

ننصحك به هو أال تقطعي عالقتك معهم وعليك أن تدعيهم باحلكمة  فالذي

 عج ك هذه املنكرات واالبتعاد عنها وأن ت  ترج إىل  واملوعظة احلسنة
ميهم بحرمة ذلك ألن ل 

 ،الغناء واملوسيقى ومشاهدة األفالم واملسلسالتإىل  بعض الناس يرى جواز االستامع

وحاويل أن  ،ل اهلل جيعلك سبًبا يف هدايتهموعليك أن ختوفيهم بعذاب اهلل وعقابه فلع

دهيم بعض األرشطة والرسائل الدعوية التي تتحدث عن هذا املوضوع، وال تنيس هت  

 . امرأة عىل يديكأو  ثواب اهلل فيام إذا اهتدى رجل

ني هلا ما جيوز وما ال وتبي   ،وأما بالنسبة البنتك فعليك أن تربيها تربية صاحلة

ي هلا عىل تلك املنكرات التي ترين أهل زوجك يامرسوهنا، وال ترتكيها زوأن ترك   ،جيوز

مرحلة من عمرها تيز فيها إىل  معهم بمفردها حتى ال يؤثروا عليها، وهذا عندما تصل

 . جيوز وما يرتتب عىل كل منهام بني ما جيوز وما ال

 أحالم اليقظة: 

حالم اليقظة يف حد أحالم اليقظة ظاهرة وواضحة جًدا يف سن املراهقة، وأ

ذاهتا ليست ضارة، لكن الغلو فيها هو الضار؛ ألنه يستهلك الوقت، وسن املراهقة من 

يف العرشين، وذلك َشء طبيعي، ألن اإلنسان أو  الثانية عرشة وحتى الثامنة عرشة

وجسمه وعقله ينمو، وإمكانياته تنمو، ويتطلع دائاًم للمستقبل،  ،عىل احلياة ل  قب  م  شبابه 

 . آخرهإىل  و دائاًم خيطط للمستقبل، يقول: سوف أفعل كذا ثم بعد كذا أفعل كذافه
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ل يف املستقبل يف أمور حسنة لكي يفعلها ن اإلنسان حيلم أحالم يقظة ويؤمّ فكوج 

دنيا، ال بأس بذلك، وهذا َشء طبيعي، وَشء مستحسن لو أن هذه أو  يف أمر دين

 . عىل أن تنجح وتتخرج وتدخل كلية كذااآلمال حتفزك عىل اإلنتاج، وتعطيك طاقة 

ل املسئولية، والغرق يف األوهام، ففي لكن إن كانت األحالم هروًبا من حتم  

قها عىل هذه احلالة تكون القصة قريبة من قصة ذلك الرجل الذي أتى بجرة العسل وعلّ 

ال أبيع هذا العسل وأكسب منه كذا، ثم آيت بامل»احلائط وهو ممسك بالعصا ويقول: 

ثم »أن قال: إىل  مرشوعات متسلسلة يلد بعضها بعًضا،إىل  ،«وأشرتي منه كذا وكذا

أتزوج، ويرزقني اهلل ولًدا، ثم هذا الولد آخذه باألدب وأكون حازًما يف تربيته، فإذا 

، ورفع العصا فكرس جرة العسل وسال «عصاين قلت له كذا، وأرضبه هبذه العصا

 . العسل عىل األرض

وضع غري حسن؛ ألنه أو  يف أحالم اليقظة صفة غري محيدة فاالستغراق

استهالك للوقت بصورة غري سوية، لكن إذا كان املستقبل حيفزك عىل العمل، وباملعدل 

فهذا هروب من الواقع . ساعة يف أحالم يقظةأو  املعقول فال بأس، أما إضاعة ساعات

 . فلرياجع نفسه

 :شخص آخر إلى ابني تبدل من طفل وديع مطيع محبوب

ابني يف الرابعة عرش من عمره منذ سنة تقريبا بدأ يتغري حاله فقد تبدل من طفل 

درجة غري معقولة يف الدراسة إىل  شخص آخر أصبح كسواًل إىل  وديع مطيع حمبوب

وانسحب من املكتبة ألنه ال يريد أن  ،واالستذكار ويف أداء الصلوات ويف حفظ القرآن

الشارع كثريا وال نعرف كيف إىل  م، قليل االهتامم بنظافته خيرجيقرأ، كثري النوأو  حيفظ

 ينفع فيه الكالم والنصح؟يعد نتعامل معه فلم أو  نمنعه
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: ََواب   اْلج

عىل اآلباء واألمهات أن يفهموا خصائص ومراحل أبنائهم وبناهتم العمرية 

علم "ملفدى وأن يستفيدوا من الكتب التي كتبت حول هذا املوضوع ومنها كتاب عمر ا

 "املراهقون"، ومما يتناول مرحلة املراهقة بوجه أخص كتاب "نفس املراحل العمرية

خلولة درويش وحممد  "تربية املراهق يف رحاب اإلسالم"لعبد العزيز النغيميش، وكتاب 

 . حامد النارص

وتغيري االبن يف مثل هذه املرحلة طبيعي، والبد أن نحرص عىل أن يتخطى 

 رحلة بنجاح وذلك بأمور منها: االبن هذه امل

 . تغيري أسلوب التعامل معه والقرب منه -1

كه يف اختاذ القرارات التي تعنيه -2  . إرشا

 . االعتناء باإلقناع له واحلوار معه -3

 . و  رَ ه وحماولة التعامل معها بتعقل وتَ غري  البحث عن أسباب تَ  -4

 . احلرص عىل تقوية عالقته بزمالء طيبني -5 

 . التواصل مع مدرسيه واالستعانة بمن يناسب منهم يف توجيهه -6

احلديث معه عن مرحة البلوغ والتكليف، ورشح التغريات التي تواجه مع  -7

مرحلة جديدة، إىل  للشخص وانتقال له ل  بداية املرحلة، والرتكيز عىل أن التكليف تأه  

 . وإهداؤه له وقد يكون من املناسب اختيار كتاب تناول هذا املوضوع

 طفلتي ترفض تناول الطعام إال المخلوط بالمرضاعة، فما الحل؟

ابنتي عمرها سنة ونصف، وما زالت ال تأكل إال األكالت املائعة بالرضاعة، 

التفاح، وقد حاولنا كثريا إطعامها لكنها ال تريد، أو  مثل املوز املخلوط باحلليب

مناسب  - احلمد هللو -العلم أن وزهنا وأحيانا تضع اللقمة بفمها ثم خترجها، مع 

 . لعمرها
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وقد نصحني األطباء أن أتركها جتوع، وأن أبعد عنها الرضاعة، وقد فعلت، 

ولكن دون فائدة، لكنني رصت أضع هلا البيض مع املوز والعسل يف اخلالط، وأطعمها 

ذا الوضع، رغام عنها، حيث أهليها بالرسومات وأغاين األطفال، وأنا خائفة عليها من ه

ا )املرضوب باخلالط( ا وحليبً ا وتفاًح فهل هو طبيعي أم ال؟ وهل ستظل دائام تأكل موزً 

أرضاس، وتستطيع  4فقط؟ وكيف يمكنني أن أطعمها الطعام العادي؟ علام أن لدهيا 

 . اأن تضغ الشيبس، وهي عنيدة جدً 

: ََواب   اْلج

كثري من الصرب، ومعاودة الإىل  األمر حيتاج دائام عندما نتعامل مع األطفال

، ويبدو أن الطفلة متفاوتةاملحاولة، ودائام ما يقاوم األطفال إعطاءهم الطعام بدرجات 

 . موضع السؤال تقاوم تناول الطعام

جيب جتنب إعطاء الطفلة كل َشء عن طريق الرضاعة، وإنام جيب أن تأكل 

لكن جيب أن نعطي الطفلة شبه سائل وسهل البلع،  ابامللعقة، حتى وإن استخدمنا طعامً 

 . بامللعقة ونتجنب الرضاعة

خ أو  األمر حيتاج صربا وجهدا، وجيب جتنب العنف مع الطفلة سواء بالرصا

العنف اْلسدي؛ لتجنب زيادة مقاومتها للطعام، وعدم ربطها بني الطعام وبني أي 

 . سلوك سلبي

توعب أن عقلية شائع بني األهايل، لكن جيب أن نسأمر  د اوصف األطفال بالعن

األطفال هلا طبيعة تستوعب مفاهيم معينة، ولن يستوعب األطفال أمهية الطعام 

لصحتهم ولنموهم، وغري ذلك، فإن الطفل ال يعرف غري ثوابت اعتاد عليها، وقد اعتاد 

 . الرضاعة، وبالتايل من الطبيعي أن يقاوم الطعام

البدء يف عرض احلليب ا من الرضاعة، وعليك بالتحضري لفطام الطفلة تامً 

ت اتركيها لتجوع، عليها من خالل الكوب، والطعام من خالل امللعقة، ولو قاومَ 

ب أي عنف يف إعطاء الطفلة الطعام بحرش املالعق واعريض عليها مرة أخرى، مع جتن  

اتركيها وعاودي املحاولة، عليك بااللتزام بضبط النفس،  تج بالفم وغريها، وإن رفَض 
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الم للغضب والقلق، وستأكل الطفلة وترشب عندما ال جتد سبيال غري وعدم االستس

 . امللعقةو الكوب

 :خوانه الكبارإا مع صامت جد  

نه الكبار وال يتكلم معنا ونخاف عليه من إا مع خي الصغري صامت جدًّ أ خوا

السيئني، نحن حريصني عليه  األصدقاءإىل  نه ال حيب حتفيظ القران ويميلصدقائه ألأ

 .نا سلبيا بالنسبة لهص  رج ن يكون ح  أونخاف  جًدا،

: ََواب   اْلج

لكم لكنه كغريه من املشاعر واألساليب يؤدي دوره حني بَ ن ق  احلرص مهم م  

 يكون يف إطاره الصحيح، لذا فعليكم مراعاة ما ييل: 

 االستمرار يف احلرص واالعتناء بأخيكم . 

   فيه غةَ روا املبالظه  أن يكون احلرص بقدر االعتدال فال ت . 

 تدرج وتدريب إىل  العناية بتنمية قدرته عىل التواصل وهذا حيتاج

ووقت، ومن وسائل ذلك حرصكم عىل احلديث الفردي والتواصل 

 . معه ضمن اهتامماته وما حيب، حتى تنمو مهارة التواصل لديه

 فيه، فكثري من حاالت املبالغة يف احلرص ثقتكم من املهم إشعاره ب

 . قةر بعدم الثشع  ت  

  هتيئة صداقات صاحلة له بطريقة غري مبارشة، كربطه ببعض األخيار

 . من أبناء أصدقائكم وأقاربكم، وتنظيم برامج وزيارات مشرتكة

  د املفيدة له هتيئة بدائل تربوية له، كتعويده عىل القراءة، وعىل سامع املوا

 . هواملناسبة لسنّ 

  بتلبية بعض طلباته مما هتيئة أجواء ترفيه ولعب مناسبة له، والعناية

 . ا منكميزيده حبا فيكم وتقديرا لكم، وبالتايل سامعً 
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 مفاسد اإلنترنت:من 

اليوم كان يتصفح  ،نرتنتخي يف الصف السادس االبتدائي يستخدم اإلأ

ين احتاج أخربته أ ،ا ألنه ينوي الرجوعنرتنت ونزل ليتناول الغداء وتركه مفتوًح اإل

، كتابةً  وجدته يدردش مع صديقه عىل املاسنجر ،فوافق، ا بهليس خاصًّ فاْلهاز  ،اْلهاز

ولكن  ،حد املواقعأعن اخلروج لرحلة اليوم مع حلقة التحفيظ واللعب بالبلياردو عىل 

 ؟نصحهأم ال؟! كيف أدري هل سمعها أغنية وال أن صديقه وضع له رابط أفوجئت 

: ََواب   اْلج

هي و ،لسادسة باملرحلة االبتدائيةمن خالل رسالتك عرفت أن أخاك  يف السنة ا

والتي تتميز بأهنا مرحلة وسط بني الطفولة وبداية  ،سن تقابل مرحلة الطفولة املتأخرة

كالنت  - االنطالق وجتريب كل جديد يسمع عنهإىل  وفيها يتطلع كل طفل ،املراهقة

نطاق  ويعرتيه الفضول جتاه كل غريب فيحاول أن يتعرف عليه، كام يتسع - هنا مثاًل 

زمالئه خارج نطاق األرسة، وحياول  عالقاته االجتامعية، حيث يرتبط بصداقات مع

 أطفال وهذا أمر شائع بني ،املجتمع دائاًم التأكيد عيل استقالله وقدرته عيل التكيف مع

 . أن تفهمي هذه األمور عند تقديم النصيحة له لذلك عليك  . هذه املرحلة

ه ت نظرطريق الصواب ولفج إىل  يك  وإرشادهبد لك من نصح أخ الشك أنه الو

ما قد يقع فيه من أخطاء جراء سامع األغاين وما شابه ذلك من أعامل تلهي اإلنسان إىل 

عن ذكر اهلل وعن أداء دوره وواجباته يف هذه احلياة، وتتناىف مع اخللق والرشع، إال أنك 

ة تسمح لك بالتحدث معه هل هي عالق ؟ما مدى العالقة بينك وبني أخيك   :مل ختربيني

له النصيحة أم ماذا؟ كام أنك مل تذكري يف رسالتك ما  واالستامع إليك إذا قدمت   مبارشةً 

أم اخلالية من املوسيقى نوع األغنية هل هي أغنية حتض عىل الفضائل كاألناشيد الدينية 

 ماذا؟

ي بسؤاله  قومأواًل  :خيك  يف هذا املوقفأح صج ن لن  اوعىل أية حال هناك طريقت 

كيف يقيض وقته أمام أو  هاهتامماتعىل يكتب وكأنك تريدين أن تتعريف أو  عام كان يسمع

نه كان أ، فإن صارحك بام كان يفعل وك بام وجدت  ري له معرفتَ ظه  الكمبيوتر دون أن ت  
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ن صديقه أرسل له أغنية، هنا يكون صادًقا ويمكنك يف أيتبادل الدردشة مع صديقه، و

ني له أن التواصل مع األصدقاء َشء جيل وتبي   ،أن تنصحيه بصورة مبارشةهذه احلالة 

 . لكن البد أال نطيع أصدقائنا عندما يقدمون لنا أشياء تتناىف مع الرشع

أما إن أنكر فهنا جيب أن تنصحيه بصورة غري مبارشة، عن طريق حكاية 

قبه يفالقصص التي تبني   ء   جزاء الصادق املطيع لربه، الذي يرا الرس والعلن، وجزا

الكاذب الذي خيدع من حوله، وكذلك رضب األمثال املاضية واحلارضة مع استخدام 

الرتغيب والرتهيب، فقد يكون التلميح بالنصيحة أفضل من الترصيح هبا أحياًنا، أي 

غري مبارشة، وتأكدي أن أخاك  يف سن تسمح له بفهم ما تقولني  حماولة النصح بطريقة

 . يف النصحك قف عىل طريقتك وأسلوبلكن هذا يتو

ء . للقبول ىأدعَ  كام يفضل البعد عن النقد املبارش وأسلوب األمر، فهذا وسوا

أخيك   بطريقة مبارشة أم غري مبارشة ال بد أن حترتمي شخصية وتفكري النصح   كانأ

حيب أن ينتقص أحد  لو كان صغري السن يف نظرك، فكل إنسان مهام صغر سنه ال ىحت

أو  نه، كام جيب أن يكون النصح بينك وبينه وليس عىل املألأيقلل من شأو  دره،من ق

 . عىل مسمع ومرأى من األهل حتى يكون للنصح أثر

األغنية إىل  كام جيب أن تضعي يف اعتبارك أمًرا آخر وهو أن أخاك  ربام مل يستمع

لك قبل  ه كام بينت  بل ابدئي بسؤاله ثم ابني نصيحتك له عىل إجابت ،به الظن ئيفال تسي

 . قد سمعها -قدر اهلل  ال –كان  إنذلك، بعد التحقق من نوع األغنية 

كام جيب  ،كام جيب أن تكون النصيحة باحلكمة واملوعظة احلسنة وبالكالم اللني

غري أو  املطالعةأو  أن ختتاري الوقت املناسب فال تنصحيه وهو مشغول بأمر كاملذاكرة

يستجيب للنصيحة يف أن وتأكدي أن الطفل يمكن . لكالمكذلك حتى يكون منتبًها 

 . هذه املرحلة وينتفع إذا قدمت له بالطريقة واألسلوب املناسب لسنه وقدراته
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  :أب اكتشف أن ابنه يجلس أمام االنترنت ويخاطب الفتيات

، وأن نحرص عىل غرس اإليامن من املهم أن نعتني بالرتبية الوقائية ابتداءً 

ع ضج وحني نسمح هلم باستخدام اإلنرتنت فمن املهم وَ . نفوس أوالدنا والتقوى يف

 ضوابط ملثل هذا االستخدام، ومن ذلك:

أال يكون استخدامها من خالل جهاز االبن اخلاص يف غرفته، بل يكون يف  -1

 . مكان عام يف املنزل

 . حتديد أوقات حمددة وخاصة الستخدام الشبكة -2

لدعوية التي تتطلب استخدام اإلنرتنت وتكليفه إشغاله ببعض األعامل ا -3

 . ببعض املهام البحثية

 وحني يكتشف األب سوء استخدامه للشبكة فمام ينبغي اختاذه ما ييل:

 . مناصحته ومصارحته يف املوضوع -1

 . احلوار معه حول األساليب والوسائل التي يمكن أن ختلصه من هذا الداء -2

 . ملية وينبغي أن تتضمن أدواًرا تقويمية لألباالتفاق معه عىل خطوات ع -3

 . احلرص عىل تقوية العالقة معه والقرب منه -4

ويعمد بعض . تصحيح األوضاع غري السليمة كمكان اْلهاز ونحو ذلك -5

زيارة املقاهي إىل  منعه من استخدام اإلنرتنت، لكن هذا يف الغالب قد يدعوهإىل  اآلباء

 . والزمالء وهذا أسوأ 

 :ي يبكي على كل شيابن

وهو ذ أن كان عمرة سنة واحدة، سنوات يبكي عىل كل َش من 7عمره  ابني 

 . مامهم ويبالغ يف البكاءأذا احلال ال خيجل من الناس يبكي عىل ه

: ََواب   اْلج

خيتلف األطفال يف نوعية استجاباهتم للمواقف، ومن هذه األنواع )البكاء( 

لفت نظر ما حوهلم أو  ضغط لتلبية رغباهتمحيث يستخدمه بعض األطفال كوسيلة 

لدين( بغرض إحاطتهم بمزيد من الرعاية واالهتامم وقد يستمر . إليهم )خصوًصا الوا
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أنه تعود عىل البكاء إىل  مرحلة الصفوف الدراسية املبكرة، نظًرا إىل  البكاء لدى الطفل

لدين، وبالتايل تم تعبَ ن ق  معاْلة مناسبة م  حدوث مع عدم  زيز هذا السلوك من ل الوا

 . لهم لديهبَ ق  

ع بإذن اهلل تعاىل أن يزول هذا السلوك تدرجيًيا من خالل املعاْلة توقَّ وي  

أصلحه اهلل، ومن  ،املناسبة، وأيًضا لطبيعة املرحلة العمرية التي يعيشها ابنكم

 املعاْلات املقرتحة أمور أبرزها ما ييل: 

 زرع الثقة يف نفسه وتعزيز تقديره لذاته . 

  حماولة االبتعاد عن الطفل عند مصاحبته والديه يف السوق واملناسبات

قبته عن بعد  . االجتامعية )مثاًل(، واالكتفاء بمرا

 ،السب؛ ألن هذا يزيد من أو  التوبيخ،أو  عدم إسكاته بالرضب

 . املشكلة وال يعاْلها يف الغالب

 االستجابة لرغباته عندما يبكيإىل  عدم املسارعة . 

 وتربيته عىل ذلك ،ويفهعدم خت . 

  فز يف حالة تركه للبكاءعدم وعج  . ده باهلدايا واحلوا

  ل المراهق ينسجم مع عائلته؟ما هي سبل جعْ 

 من األمور التي جتعل املراهق ينسجم مع عائلته: 

 . احرتامه وتقديره -1

 . االستامع ملشكالته ومهومه -2

 . طائهاحلكمة واهلدوء يف التعامل مع مشكالته وأخ -3

إعطاؤه وقًتا وفرصا للحديث مع أهله ومن املناسب تنظيم الرحالت  -4

 . والنزهات الربية والسفر مع األهل ونحو ذلك؛ فهذا له أثره يف كرس كثري من احلواجز

حسن التعامل مع أصدقائه واستقبال والده هلم، وإتاحة الفرصة له  -5

 . لدعوهتم للمنزل ومشاركتهم بعض جمالسهم
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ره بالثقة وال تشعره شع  ولية بعض املهام واملسؤوليات األرسية التي ت  ت -6

 . بمجرد التخيل عن العبء

 فة:هتمام الطفل بالنظااعدم 

طفيل يبلغ السابعة ويدرس يف الصف األول ومشكلته: عدم املباالة بنظافته 

قبة م ن الشخصية وعدم التنزه من البول وغريه حيث ال يتطهر إال بعد إحلاح ومرا

ر ذلك دينيًّ  لدين، مع تنبيههام الدائم له بأرضا ا، ونخشى من شدة اإلحلاح ا وصحيًّ الوا

 . واللوم والتوبيخ أن يلجأ للكذب حيث الحظنا ذلك مؤخرا 

: ََواب   اْلج

لدين  أواًل: قبل احلديث عن طرق حل هذه املشكلة لدى األطفال فإنه البد للوا

دى قدرته عىل الفهم واالستيعاب ألن من التأكد وفحص قدرات طفلهم العقلية وم

بعض األطفال عندما يكون لدهيم قصور يف القدرات الذهنية وضعف يف مستوى 

 ،الذكاء قد ال يستوعب املطلوب منه بصورة جيدة فيلجأ األهل للضغط عليه واإلحلاح

 . واإلشكال يكمن يف ضعف القدرات لدى هذا الطفل

ء التخل زرع سلوك أو  ص من سلوك غري جيدثانًيا: لتعديل أي سلوك )سوا

جيد( فإن من أكثر األساليب فاعلية أسلوب الثواب والعقاب )احلرمان( ويكون ذلك 

بني الوالدين بحيث ال خيل أحدمها بالربنامج، وكذلك  اق عليهفَ بصورة واضحة ومتَّ 

د تعديلها وعند  االتفاق مع الطفل فيوضع له جدول حيدد له األيام والسلوكيات املرا

ى له هدية، وعند عدم حتقيقه هلذه األهداف يتم عطَ نجاحه يف عدد معني من األيام ت  

حرمانه من َشء حيبه جًدا، وبتكرار هذا األسلوب لفرتة من الزمن بحزم وعدم تراجع 

ل كثري من السلوكيات بإذن اهلل   . فيام يتفق عليه تتعدَّ

 :نظافة غرفتهاابنتها تهمل 

وبشكل كبري لنظافة غرفتها  إمهاهلا ، مشكلتي معهالدي ابنة يف الرابعة عرش

حلل هذه املشكلة وملعرفة  هي من هذا الوضع، وقد حاولت معها اخلاصة مع تضايقها

السبب فيها، وسمعت أنه يوجد هلا مثيالت يف عمرها تقريبا أتنى معرفة األسباب 

  ؟هي طرق العالج وما، الرتبويةأو  النفسية
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: ََواب   اْلج

إمهال النظافة عديدة فقد تكون اعتادت عىل ذلك إىل  التي قد تدعو األسباب

لدين، وقد  كون نظام األثاث يف الغرفة ييف الصغر، وقد تكون نتيجة االقتداء بأحد الوا

 . إلخ. .. غري مساعد

 ومن الوسائل املعينة عىل ترك ذلك: 

 . البدء بتعويد الطفل النظافة والنظام من الصغر -1

فز مناسبة كزيارة األخوالإعطاؤه ح -2  . النزهة ونحو ذلكأو  وا

ترتيب أثاث الغرفة يساعد عىل حتقيق النظام ومن ذلك مثاًل وضع سلة  -3

 . غري ذلكإىل . .. نفايات يناسب حجمها ووضع سلة للمالبس املتسخة ،

الطفلة وقًتا كافًيا للتنظيم وختصيص وقت ذلك، فال أو  إعطاء الطفل -4

 . نطالبه بذلك يف وقت ضيقأو  ترص عىل جمرد املطالبة،يتناسب أن تق

 . القدوة احلسنة من األب واألم والتزامهام بنظافة ما خيصهام -5

 . إحياء املنافسة بني األخوة واألخوات مع مراعاة الفروق الفردية بينهم -6

زيارة غرفتها إىل  القريبات حني يزرن املنزل من املناسب للبنت دعوة بعض -7

 . ا كانت مرتبة والثناء عليها أمامهنإذ

   ابني يحب الظهور فما الحل؟

ه اآلخرون مميَّ  8لدي ابن عمره  ، فتجده يف بعض سنوات وحيب دائام أن يرا زا

سأل ز وي  ياألحيان بل دائام إذا أردنا أن نزور اآلخرين، حياول أن يأخذ معه شيًئا حتى يتم

 ،كن واملجالس جتده حياول الظهور باستمرارر بذلك، وحتى يف األماذكَ ي  أو  عن ذلك،

هل من واجبي كأب أن أكبح جاح هذا األسلوب؟ أم أساعده عىل ذلك؟ ألنني أخشى 

 . ن حياول الظهور بأي طريق ولو كان غري رشعيأمستقبال 
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: ََواب   اْلج

 أمامك وقت كاف لتصحيح هذه املشكلة لديه، ومن الوسائل املفيدة يف ذلك: 

 . قيمة اآلخرين وحقوقهم ورضورة احرتامه هلمإشعاره ب -1

ك األطفال معه يف لعبه والثناء عليه وتعزيزه حني يفعل  -2 تعويده عىل إرشا

 . ذلك

 . تعليمه مفاهيم التواضع واخللق احلسن وتبسيطها له -3

رمه م األرزاق والقدرات بني الناس، وأنه لو شاء حَلَ قّس  تعليمه بأن اهلل  -4

 . عىل اآلخرينمما يفخر به 

والرتكيز عىل جوانب حسن خلقه  االعتناء بتدريسه سرية الرسول  -5

 . وتواضعه وكرمه

احلذر من مواجهته واالصطدام معه بل البد من اهلدوء والتدرج وإعطاء -6

 . يمكن إزالتها بني يوم وليلة العالج وقًتا أطول، فكثري من هذه املشكالت ال

 الدنا؟وأكيف نعالج مرض الكسل في 

 لتالية: ان نراعي اْلوانب أينبغي حني نتناول هذا املوضوع 

   لوا عليهاب  مراعاة الفروق الفردية بني األبناء وطبائعهم التي ج . 

  الطاعات هلا دور كبري يف إذكاء النشاط والوعي لدى االبن

 . كاالستيقاظ لصالة الفجر عىل سبيل املثال

 كهم مع أقراهنم يف برامج خمتلفة تساعدهم عىل االبتعاد  إرشا

أو  حلقة حتفيظ القرآنأو  والتخلص من الكسل سواء أكان يف املدرسة

 . غريها من األنشطة

  خذ الوقت أتعويدهم عىل االستيقاظ يف أوقات حمددة وذلك بعد

 . الكايف املعقول من الراحة والنوم

 التطلع ملا يؤثر عىل صحتهمأو  البد من احلذر من املشقة عليهم . 



 د 
  

826 

    :بث األطفال أثناء اللقاءات العائليةع

لقاء إىل  جتمع أنا وأخوايت املتزوجات وكثرًيا ما يتحول اللقاء من لقاء نافعأ

لينا، علاًم أننا كلنا إباملشاحنات بسبب مشاكل األوالد فيام بينهم، والتي تتنقل ء ميل

 ؟ملتزمات واحلمد هلل، ما توجيهك

: ََواب   اْلج

. عتبار أن العبث واحلركة واخلصومة من طبيعة األطفالالبد أن يوضع يف اال

ملشكالت اليسرية اإىل  ومن الطبيعي أن تكثر املشكالت فيام بينهم فينبغي عدم االلتفات

 . الصادرة منهم وإعطائها أكرب من حجمها

 ومن احللول التي جيدر القيام هبا: 

  كان فيها ترتيب برامج لألطفال تتناسب معهم وتفرغ طاقتهم، وكلام

 ويمكن أن تقوم بذلك بعض الفتيات. جمال للعب واحلركة فهو أوىل

لهم يف مكان آخر يف املنزل ليس بعيًدا وجعج . بعض الشباب الصغارأو 

 . عن األمهات لكن ليسوا بجانبهم

   كن عىل ترك حظوظ النفس والتنازل عنها بوجه ل  بَ ن ق  أمهية التعود م

 . كل عىل وجه اخلصوصعام وفيام يتعلق بمثل هذه املشا

  التعود عىل عدم التدخل مع الصغار يف خالفاهتم ومشكالهتم فكثري

 . منها يزول بعد فرتة

   :األوالد والشارع

. كيف أحافظ عىل تربية ابني خارج املنزل مع وقويف مكتوفة األيدي أمام ذلك

  ؟تبنيه األم خالل سنوات هيدمه الشارع خالل حلظات فام

: ََواب   اْلج

ثرة خروج األبناء للشارع مضار كثرية من مصاحبة أصدقاء السوء والتطبع لك

الشارع، مع استحالة إىل  بطباعهم، فال بد من التقليل قدر املستطاع من خروجهم
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عهم من ذلك، لكن ال بد من احلرص عىل إجياد البدائل وتقوية الرتبية لألبناء حتى ال منج 

 التي تساهم يف عالج هذه املشكلة: يتأثروا بغريهم، وهذه بعض املقرتحات 

الكتب املفيدة والقصص النافعة أو  إجياد بدائل يف املنزل كجهاز احلاسب، -1

 . الشوارعإىل  واملجالت اهلادفة وغريها مما قد يكون بدياًل لألبناء ويقلل من خروجهم

د املنزل كتنظيم مسابقا -2  تتنظيم أنشطة عائلية داخل املنزل يشرتك فيها أفرا

غري ذلك، مما جيمع شمل األرسة ويكون أو  قراءة من كتابأو  دروس علمية بسيطة،أو 

 . الشارعإىل  بديال خلروج األبناء

 . تنظيم نزهات عائلية ورحالت يف اإلجازات -3

حماولة ربطهم بصحبة صاحلة خارج املنزل كإحلاقهم بحلقات حتفيظ  -4

 . القرآن الكريم

ناء عىل تقوية البناء الداخيل، وذلك من خالل األمور الرتكيز يف تربية األب -5

 التالية: 

 قبتهو تقوية اإليامن يف قلوهبم  . تقوية وازع اخلشية من اهلل ومرا

 تقوية إرادهتم وقدرهتم عىل اختاذ القرار واحلكم عىل األمور . 

  َوال بد مع ذلك كله من االستعانة . كة احلوار واإلقناع عندهمتنمية مل

ائه ومالحظة األبناء وتصويب ما يبدو منهم من أخطاء باهلل ودع

  . بلطف وطيب خاطر

  :خروج األوالد للشارع

ختلف أنا وزوجي يف مسألة خروج األوالد للشارع، فأنا أخاف عليهم من ن

ّينا ال خيلو منهم، وزوجي يقول البد أن خيرج األوالد أصحاب السوء، خاصة أن َح 

 (سنة14)ويستقلوا هبا، وفعال قد الحظت من ولدي شخصيتهم  ا نوللشارع حتى يكو  

 .زلت خائفة عليه مع األسف التلفظ بألفاظ بذيئة مؤخرا، ومع أنه اعتذر يل ولكني ما
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: ََواب   اْلج

، وينمي مهارات اجتامعية ا مهامًّ األصل أن اخلروج للشارع حيقق جانبا تربويًّ 

لشوارع تريب عىل األخالق السيئة يعني عىل ذلك؛ فا لدى الشاب، لكن الواقع اليوم ال

االرتباط إىل  والسافلة، وطبيعة جو الشارع جو غري منضبط، بل قد يؤدي بالشاب

بمجموعات فاسدة وسيئة من الشباب، وكثري من حاالت االنحراف األخالقي 

الشارع قدر إىل  ح لألوالد باخلروجسمَ فأرى اليوم أال ي  . واملخدرات بدأت من الشارع

مع أو  مع احلرص عىل إجياد البديل املناسب هلم كالعالقة مع الصاحلني،اإلمكان، 

 . بعض األقارب املحافظني

  :عبث الصغار في المسجد

 ال بد من العناية بتعليمهم آداب الصالة، ومن ذلك: 

 ،حتى أو  مكافأة من يلتزم منهم هبا، وتشجيعه والثناء عليه أمام زمالئه

 . جاعة املسجد

 إىل  رر منهم املخالفة، وتأنيبهم، وإن وصل األمرعقوبة من يتك

 . حرماهنم من االلتحاق باحللقة إذا كان إيذاؤهم كبرًيا 

 تفريق أماكنهم يف الصالة ومتابعتهم أثناءها . 

 وال بد من حتملهم، . تعويدهم عىل أال يصيل كل منهم بجوار زميله

  . فكثري منهم لصغر سنه ال يدرك قيمة املسجد وحرمته

    :استقامة بعض أبناء الصالحين عدم

قد يصاب بإحباط  ابعضهم لذأو  هئبعض األخيار يشكو من ضعف التزام أبنا

 . نه يبني بيت غريه وبيته يتهدمإوفتور يف أعامله الدعوية األخرى حيث 

: ََواب   اْلج

إن القضية التي ذكرهتا يف سؤالك، قضية بدأ الكثري من اآلباء يشتكون منها 

. ظل املتغريات املتالحقة يف الساحة واالنفتاح اإلعالمي والتقني اهلائل خصوًصا يف
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ة أساسية  لذلك من األمهية بمكان معاْلة املوضوع وطرقه، كيف ال والبيت يشكل نوا

 .وقاعدة يف سبيل إصالح األمة وهنضتها

ة الصاحلة املعينة له، فإن   لذلك أنصح الداعية املقبل عىل زواج أن خيتار املرأ

ان متزوًجا أقنع زوجته بتحمل األعباء الرتبوية داخل املنزل حني ينشغل الزوج يف ك

 . نطاق عمله الدعوي

 ومن املقرتحات املفيدة يف ذلك: 

 . اختيار مكان مناسب للسكن -1

 . بات اإلفسادرسة املناسبة بحيث يكون الطفل بمنأى عن مسب  اختيار املدج  -2

تباطاتك ومشاغلك بحيث تكون أكثر أوقاتك أن تسعى جاهًدا يف تنظيم ار -3

تواجًدا يف املنزل أثناء وجود األوالد واستيقاظهم، وعليك أيًضا أن تفكر جاًدا يف تفريغ 

 . وقت ألوالدك ملتابعتهم يف أمورهم العامة واخلاصة

 .ملء فراغهم باملنزل بام يفيد، كاالنشغال باحلاسب اآليل -4

 . احلةاالجتهاد يف ربطهم برفقة ص -5

  . إقامة أنشطة عائلية مشرتكة مع األقارب والزمالء كالرحالت وغريها -6

 :الشرعي لدراسة العلم ابني أنوى أن أفرغ
فامذا  ،من نعومة أظافره الرشعي اهلل بولد أنوى أن أفرغه لدراسة العلم رزقني

 أفعل جتاهه؟

: ََواب   اْلج

خذ يف االعتبار مدى استعداده نية حسنة وموفقة بإذن اهلل، لكن من املهم أن تأ

 عىل غري ما هو مستعد له، وينبغي يف ذلك مراعاة ما ييل:  ربههلذا األمر، فال جت

 امللل إىل  االعتدال وعدم املبالغة فيام يطلب منه فقد يقوده ذلك

 . والسآمة

  ًوحفًظا البدء بإتقان كتاب اهلل تعاىل تالوة . 
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 لقراءة والكتابة، والفهماالعتناء بإتقان املهارات األساسية كا . 

  ه الدرايس وحتصيله يف جيع املواد وباألخص يف االعتناء بمستوا

 . سعة أفقه ومداركهإىل  املراحل األوىل؛ فإن هذا يقود

 احلفظ، إىل  التوازن يف أساليب التعلم وعدم االكتفاء ببعضها فيحتاج

لفهم القراءة واإىل  الدراسة عىل أهل العلم، وحيتاجإىل  وحيتاج

 . والتحليل

  االعتناء بالدراسة عىل أهل العلم وبخاصة من يملكون صفات

 . الربانيني

  االعتناء برتبيته يف جوانب شخصيته األخرى، واحلرص عىل التكامل

يف شخصيته وعالج ما يكون لديه من خلل؛ فإنه إذا تقدم به العمر 

 . صعب ذلك عليه

 :ابنتي لديها بعض المخاوف من الموت

 : هل سوفلدهيا بعض املخاوف من املوت فلو سقطت وتأملت تسألني ابنتي

الباب ألين أذهب عليها  غلقا من أن يللروضة خوفً اليوم ت الذهاب رفَض و ؟أموت

: ملاذا ال ما حتصل مشاجرات مع أقراهنا تبكيوعند ،نومها قلق، وأتركها عمللل

فز من مكان مرتفع من عىل فتق زهاتغامر بأشياء كبرية حتى تثبت تي  و ، ينيصاحبون

هَن ج لرت   رج الد   بدأت سنوات  3 أخوها عمره. اأو حتمل احلرشات بيده، هاا ترصفَ ي أقرا

 . خياف من ظله وال يغادرينة، معه اآلن نفس املشكل

: ََواب   اْلج

فالقلق  :حالةإن كان ة، مَ م س  أن نعرف هل القلق لدى ابنتك حالة أعلينا 

سمة  ا إن كانمأقد تعرضت له مما نتج عنه سلوك اخلوف،  واخلوف نتيجة ملوقف معني

من تكوين شخصيتها، ابنتك حتاول  اصبح جزءً أالقلق واخلوف معها منذ الصغر وف

 خرينتعامالهتا مع اآل يفعيب معني أو  شخصيتها يفنقص ما أو  تعويض اخلوف لدهيا

هنا أأو  قد تكون عنيفةف ،عنها نعدوتقراهنا ولذا يبأتعرف كيف تتعامل مع  هنا الأأو 
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 ن عند التعامل معها، وواضح  وخراآل هال يدرك وهذا ما ،خرين بقوةتعرب عن حبها لآل

 . ظهرها ولكن بطريقة خاطئةن ت  أن لدهيا قدرات ومواهب خمتلفة حتاول أا يًض أ

تعملها فلو مثال حتب أن حتب تي شياء المعها عن األ تكلميومعها  اجليس

ن الرياضة تعطى أل ،ن تارسهاأ وحاويلنوع من الرياضة حتب  يأمنها  اعريفالرياضة 

 يفزها خرين تي  مام اآلأ يهرظتأن  حاويل ما، لعبةٍ  يف االنفس عندما حترز نجاًح  يفالثقة 

 َش
ٍ
ك إمع  جيايبإسلوك إىل  السلبيليتحول السلوك  عمَله يدجت  ء عمل تلك  يفها يخأرشا

 . ممارسة النشاط معهاإىل ه تدفع التي هي أي، هينشطة من خالهلا األ

نك السند أتشعر فهي كها بك نفسها وقدراهتا وتس   يفوهذا سوف يعطيها الثقة 

وأهنا  للعمل تذهبنينك أخربهيا أو ،ها بكل عيوهبانتتقبلي التيفأنت  ،مانالوحيد هلا واأل

 . ترجععندما جتدك 

أن  حاويلا خريً أتائجها، وعن اللعبة، ون حتدثيثم معها لعبة االستغامية  والعبي

 يف ،الرياضة يف ،التعليم يفتلك النقاط  يرظه  شخصيتها وت   يفمناطق القوة  عريفت

 .نشطة اليوميةاأل

 :ابني يخاف

سنة يعانى من بعض املخاوف مثل اخلوف من 12هو العالج لطالب عمره  ما

 األماكن املظلمة ومن األشياء اخليالية؟

: ََواب   اْلج

 ة سبب املخاوف، فقد تكون خربات سابقة سيئة، وقد من املهم معرف

 . تنشئته وتربيته سبًبا لذلك من خالل تكرار ختويفه نتكو

  فيفضل  - وهذا هو األغلب -إذا كان اخلوف مل يصل للحالة املرضية

لدينبَ ن ق  حل املشكلة م    . ل الوا

 عة معه بالتدريج، من خالل الدخول معه اويمكن بناء الثقة والشج

ان املظلم، وتعويده عىل الدخول لغرفته، وإطفاء النور بعد أن للمك

 . يتأكد من أنه ال يوجد فيها ما يدعو للخوف
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 نحو أو  افخوَّ أو  وصفه بأنه جبانأو  السخرية به، ومن املهم جتنب

 . ذلك

  كام يمكن استخدام العالج املعريف معه من خالل إقناعه بأنه ال ينبغي

ب قوي واحتامل لوقوع ما خياف منه، أن خياف إال حني يوجد سب

 . وحيث ال يوجد فال داعي لذلك

   د عىل قراءة أوراد الصباح واملساء واالستعانة باهلل عوَّ كام ي . 

 لدان يف عالجها في   أما نصح إذا كانت احلالة مرضية ومل يستطع الوا

باستشارة أخصائي نفيس، ويمكن االستفادة من املرشد الطاليب إن 

  . درسةوجد يف امل

لدي طفل يخاف من كل شيء حتى من ظله وال أعرف هل طريقة 
 تربيتي خاطئة وكيف أعلمه الشجاعة؟

يرى املختصون بعلم نفس األطفال أن الطفل يف السنة األوىل قد يبدي 

عالمات اخلوف عند حدوث ضجة مفاجئة، أو سقوط َشء بشكل مفاجئ، أو ما شابه 

غرباء اعتباًرا من الشهر السادس تقريًبا، وأما ذلك، وخياف الطفل من األشخاص ال

الطفل يف سنته الثالثة فإنه خياف أشياء كثرية مثل احليوانات، والسيارات، واملنحدرات، 

 واملياه، وما شابه هذا.

إظهاًرا للخوف من الذكور، كام ختتلف شدته تبًعا أكثر وبوجه عام فإن اإلناث 

 ياًل كان أكثر ختوًفا.لشدة ختيل الطفل، فكلام كان أكثر خت

 والزدياد اخلوف لدى الطفل عوامل وأسباب، منها: 

  ختويف األم للطفل باألشباح، أو الغول، أو العسكري، أو الظالم، أو

 الخ. ،العفريت، أو املخلوقات الغريبة

 .دالل الوالدين املفرط، وقلقهام الزائد، وحتسسهام الشديد 

 ئيتربية الطفل عىل العزلة، واال  ة، واالحتامء بجدران املنزل.نطوا
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 إىل غري ذلك من  ،رسد القصص اخليالية التي تتصل باْلن، والعفاريت

 األسباب.

  وقد يبدي الطفل استعداًدا قوًيا اللتقاط خماوف والديه عن طريق

العلم باملشاهدة، وهذه املخاوف التي تكتسب عن هذا الطريق تتاز 

ور كبري يف تربية الطفل عىل عدم بطول بقائها، لذا كان للقدوة احلسنة د

اخلوف، والقدوة املطلوبة هنا هي القدوة الشجاعة يف كل املواقف عىل 

 -اختالفها، وعدم اخلوف من احليوانات التي ال ترض، ومن األفراد 

 يف احلق بالطبع، وعدم اخلوف عموًما بدون داع. -وإن علت مكانتهم 

 لوالدين مراعاة عدة أمور منها: ولعالج ظاهرة اخلوف عند الطفل كان عىل ا

  تنشئته منذ نعومة أظفاره عىل اإليامن باهلل، وعبادته، واللجوء إليه يف

 كل ما ينوب ويروع.

  إعطاؤه حرية الترصف، وحتمل املسؤولية، وممارسة األمور عىل قدر

 نموها.

  عدم ختويفه وال سيام عند البكاء بالغول والضبع واحلرامي واْلني

 .ىل غري ذلكإ ،والعفريت

  تكينه منذ أن يعقل من اخللطة العملية مع اآلخرين، وإتاحة املجال له

لاللتقاء هبم والتعرف عليهم ليشعر من قرارة نفسه ووجدانه أنه حمل 

 عطف وحمبة واحرتام مع كل من جيتمع به، ويتعرف عليه.

  الصحابة تلقينه مواقف السلف البطولية، وتأديبه عىل التخلق بأخالق

 ، ليتطبع عىل الشجاعة، والبطولة. لصحابياتاو

  ومما ينصح به علامء النفس والرتبية: أن تتاح الفرصة للطفل للتعرف

عىل اليشء الذي خييفه، فإذا كان خياف الظالم فال بأس بأن ي داعب 

بإطفاء النور ثم إشعاله، وإن كان خياف املاء فال بأس بأن يسمح له بأن 

 وهكذا. ،إناء صغري يلعب بقليل من املاء يف
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أما إذا كان اخلوف عند الطفلة قلًقا، فسببه يرجع إىل جمموعة من عوامل 

 متداخلة، عاْلتها السنة النبوية بيشء من الروية، ومن هذه العوامل: 

  َحمج : »تكليف الطفل ما ال يستطيع أداءه، يف حني يقول ج َيرج نَّا َمنج مَل
َليجَس م 

 وصححه األلباين(.  ي،أبو داود والرتمذ)رواه  «ب رَيَناَوي َوق رج كَ  َصغ رَيَنا

  عدم إشباع حاجته للنجاح، يف حني ورد عن   
أنه قال: بن  أيب طالٍب  َعيل 

ول    يَّ َما َرَأيجت  النَّب   ت ه  َيق  عج
ٍد، َسم  َد َسعج اًل َبعج ى َرج  َفد  م  ف َداَك َأب ى »: ي  ارج

ذلك توجيه لآلباء إىل تشجيع أوالدهم عىل أي ويف )رواه البخاري(.  .«يَوأ م  

 مستوى أداء حيققونه حتفيًزا هلم عىل مزيد من االهتامم.

  َمنج » يقول: اإلرساف يف العقاب البدين، والقسوة يف املعاملة، والرسول

 َ رَيج جَرم  اخلج فجَق حي  جَرم  الر   .(مسلم )رواه «حي 

 لدي ن لصب  غضبهم عىل أوالدهم. الظروف املعيشية الصعبة التي تدفع الوا

كعدم التوافق بني الزوجني، أو عمل األم، أو عدم الرضا عن العمل يف حني 

نجَد »: يقول الرسول  َسه  ع  ك  َنفج
ل  ي َيمج

يد  الَّذ 
د  ؛ إ نَّاَم الشَّ

َعة  َ يد  ب الرص 
د  َليجَس الشَّ

اد َوفَ « الجَغَضب   ( ب َضم  الصَّ
َعة  َ ع )متفق عليه(. )ب الرص  َ ي َيرصج اء: الَّذ  تجح الرَّ

س   َعكج ء ب الج ا  الرَّ
ون  ك  َعة ب س  ج َفة، َوالرص   الص 

َباَلَغة  يف  لجم 
َاء ل  ، َواهلج ت ه  وَّ رًيا ب ق 

النَّاس َكث 

ه َكث رًيا. عه  َغريج َ َو َمنج َيرصج  َوه 

هذا أال خياف الطفل مطلًقا، فاخلوف ال بد منه يف  ونشري ختاًما أنه ليس معنى

، وإيذاء الناس،  عض األمور، ألنه حيفظ بقاء الطفل، فعليه أن خياف من اهللب

 لخ، وليكن خوًفا طبيعًيا سوًيا ال مبالغة فيه وال هتاون.، إوارتكاب اْلرائم

 م ال؟أهل خوف الطفل من والده محمود 

إال أن هذا اْلانب . قدر من احلزمإىل  سلطة ضابطة، وحيتاجإىل  حيتاج الطفل

فيه كثري من اآلباء واألمهات، ويرون أن نجاح األب يف تربية أوالدهم مرهون بأن  يبالغ

يكونوا خيافون من جمرد نظراته، وكثريا ما يرضب اآلباء كبار السن املثل يف ذلك 
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وال شك أنه ال بد من قدر من احلزم، وال . مقارنني الرتبية القديمة بالرتبية املعارصة

 . وحده كحاله مع والديهيمكن أن تكون حال الطفل ل

 لكن من املهم يف ذلك أن نراعي أمرين: 

  األول: أال تتسع الفجوة بني ما يفعله الطفل إذا كان لوحده وما يفعله

 . أمام الناس

  الثاين: أال يكون احلزم عىل حساب شعوره باحلب واحلنان والعاطفة

 . احلية من والديه، وشعوره باالطمئنان هلام

رسع الحتضانه يعيش حياة يفرح حني يدخل والده املنزل وي  إن الطفل الذي 

 . نفسية وعاطفية أفضل من الذي يرجتف وخياف حني يسمع صوت والده

 :كثيرا هاعمره عامين ويخاف من هاابن

 يفرغب ، أسلويبأ كرهت  . عمره عامني وهو خياف منى كثريا  ابنينا عنيفة مع أ

كيف يمكن  دلوين. كالمينه بدأ ال يسمع أكلة املش. سالميةإيه بطريقة سليمة وربّ أن أ

ر نفسية لهأربيه بدون حدوث أن أ  ان يكون ولدً أريد أو يلول طفل أنه أ علاًم  ،رضا

 ا.ومؤدبً  امطيعً 

: ََواب   اْلج

  من الطبيعي أال حيبك وأن ينفر منك، وهذا األسلوب سيكون له أثره

 . السلبي البالغ عليه مستقبال

 رفق هو األسلوب السائد معه فام كان الرفق يف احريص عىل أن يكون ال

 . َشء إال زانه، وال نزع من َشء إال شانه

  وجيب أن تعلمي أن مقياس ابنك يف احلب ليس هو مقياسك أنت، فهو

 . ه وعدم حمبته وليس دافعها تربيتهغض  ها ب  يرى أن العقوبة والعنف دافع  

  وف لكن هذه القدرة سوتستطيعني اآلن إرغامه عىل أشياء كثرية بالقوة

 . تتضاءل مستقبال

  احريص عىل أن يشعر أنك حتبينه وتودين اخلري له، أشعريه بذلك من

 . خالل احتضانه ومداعبته وتقبيله، وإعطائه اهلدايا ولو كانت يسرية
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 يل عليه النضج قبل أوانهجعوال تت . 

  السلوك احلسن باألسلوب املناسب  مبادئواحريص عىل تعليمه

  .واللني

 ج إىل  وحني خيالف فاعمدي ذلك فإىل حرمانه من  د  تنبيهه، فإن مل جي 

يا حتى يعود فإذا عاد فأعيدي األمر  . نصابهإىل  بعض املزا

 ؟نفس الوقت فيا وجريئا ومهذبا كيف ينشأ الولد شجاع  

من املهم أن نريب أوالدنا عىل الشجاعة واْلرأة يف املواقف، ومن وسائل حتقيق 

 ذلك: 

 ز ا ةإبرا  . لنامذج اإلجيابية يف الشجاعة واْلرأ

 ة والشجاعة  . وضعه يف مواقف تدعوه للجرأ

  يف املواقف شجاعةتشجيعه ودعمه حني يبدي . 

  والديه وأمام الكبار من الناس إمامتعويده عىل إبداء رأيه . 

  واالكتفاء بالتوجيه والتسديد خيطيجتنب النقد الالذع له حني . 

  د عىل التعبري السليم والراقي عن مطالبه عوَّ أن ي  ويف الوقت نفسه ينبغي

ة اءوأفكاره، والتفريق بني املطالبة بحقه وبيان وجهة نظره وبني إس

 .األدب مع اآلخرين

  ومن األمور املهمة التي تعينه عىل ذلك تعويده التعبري السليم، وأن

 . التعنيفأو  القلقأو  يعيش يف جو نفيس مريح فال يشعر باخلوف

 :ن ما يعود إلى الخطأسرعا

ولكن رسعان ما  ،سنوات كثري التأسف عندما خيطئ 9 ابني يبلغ من العمر

 اخلطأ نفسه مرة أخرى فام نوع العقاب الذي جيب أن أتبعه معه؟إىل  يعود
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: ََواب   اْلج

ليس احلل دائام هو العقاب، بل املهم أن تعتني بتعليمه السلوك احلسن الذي 

 . الذي جيب أن يتجنبه السيئوك جيب أن يتعلمه، والسل

ومن املهم الرتكيز عىل معرفة مصدر هذا اخللل يف السلوك لديه أكثر من 

 وقد يكون مصدر هذا اخللل أحد األسباب اآلتية: . الرتكيز عىل البحث عن العقاب

 . واحلسن لديه السيئعدم وضوح معايري السلوك  -1

ثاليَّتكم فيام تطلبون منه -2
 . م 

 . يتالءم مع نموه العمري كون السلوك املنتظر منه الأن ي -3

 . منزلته عن إخوته وّ شعوره بدن  أو  ضعف ثقته بنفسه -4

عقوبته فمن األساليب املناسبة ملثله حرمانه  اخلاطئوحني يستوجب السلوك 

يا كالذهاب مع والده، األلعاب وبعض األماكن إىل  عدم الذهاب بهأو  من بعض املزا

 . منعه من بعض ما اعتدتم إعطاءهأو  التي حيبها،

 :شخصيته مهزوزة وحساس جدا

التعامل مع ابني البالغ من العمر  ةرشدوين عىل طريقأرجو منكم أن ت  

لقد أصبح ، ر يف املدرسةا وعصبي وتدهوَ سنوات شخصيته مهزوزة وحساس جدًّ 10

 .أبيه أنه ناقص عقلم ن ن حولنا وحتى مميقال عنه 

: ََواب   اْلج

له، ومن ذلك:  يمكن  من خالل اْلهد الرتبوي تغيري كثري من أوضاعه وأحوا

 حتطيمهأو  إشعاره بالثقة والبعد عن انتقاده . 

  ابحثي عن املجاالت التي تعتقدين أن ابنك جييدها وحيسنها ووجهيه

وهذا النجاح  ،فسينجح بإذن اهلل تعاىل ،ه عىل أسباب النجاحيهلا وأعين

 .  شخصيتهله بتغري  ر من حوشع  ره وي  شع  سي  

   سنها فهذا سيزيد ل هلا وال حي  مؤهَّ  اجتنبي مطالبته بمجاالت هو غري

 . من شعوره باإلحباط وعدم الرضا عن نفسه
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 احريص عىل ضبط ترصفات والده والتقليل من أخطائه جتاهه . 

   تاملهاراقي أنه بالتدريب يمكن أن حيسن كثريا مما يفقده اآلن من ث 

 . ج وصرب وسعة بالتدر  إىل  تامعية لكن حيتاج األمراحلياتية واالج

 :ابنة تتردد في االختيار

لدي ابنة ترتدد يف االختيار حلاجاهتا اخلاصة عندما تعرض هلا البدائل، وهي 

فام هو األسلوب املناسب لتنمية القدرة لدهيا عىل االختيار . تبلغ من العمر تسع سنوات

 . بني البدائل

: ََواب   اْلج

تؤثر عليها مستقبال، ومن املناسب يف ذلك  د من عالج هذه احلالة حتى الال ب

ويدها عىل احلسم يف اختاذ القرار من خالل مطالبتها يف بعض عتقليل البدائل املتاحة، وت

أنه سيفوهتا كال اخليارين، ومن خالل تعليمها عىل أسس أو  املواقف باختاذ القرار

 . م مع قدراهتااملفاضلة بني اخليارات بام يتالء

ا  :ابني يسأل كثير 

 ّل صنع اْلهاز الفالين؟ حتى أنني أمَ إن ابني يسأل كثرًيا، مثل كيف هذا؟ كيف ي  

 30يف املجلس الواحد يسأل أكثر من  -ال أبالغ  -نه أحيانا إمن كثرة األسئلة حيث 

 . ا ال تتحمل كثرة هذه األسئلةوأمه أيًض . سؤااًل 

: ََواب   اْلج

من طبيعة الطفل، ويتفاوت األطفال يف كثرة األسئلة، ومن املهم  كثرة األسئلة

 ييل:  مراعاة ما

 عدم إظهار امللل للطفل من كثرية أسئلته . 

 ،مه بذلكالتعليق عليه ووصج أو  عدم تأنيبه عىل السؤال . 

 اإلصغاء إليه حني يسأل واالهتامم بأسئلته . 
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  ًكريه، ومن وسائل ذلك ا إجيابًيا يف االرتقاء بتفتوظيف السؤال توظيف

إىل  أال جياب مبارشة عىل السؤال إنام يتم احلوار معه ليتوصل بنفسه

 . اإلجابة فتنمو قدراته العقلية ومهارات التفكري لديه

  ،لدين أن يعلامه األوقات التي ال ينبغي أن يسأل فيها ويمكن للوا

 . االنشغال بأمر آخرأو  كمقاطعته هلام أثناء احلديث

 ترتبة على فقد الحوار بين اآلباء واألبناء؟مج الالنتائ ما

 ، منها: له نتائج سلبية ،احلوار يف البيئة الرتبوية، وباألخص يف البيئة األرسية د  قج فَ 

 إىل  االنضباط اخلارجي دون الداخيل؛ فغياب احلوار يقود الفرد

أو  واالستجابة الظاهرية، فهو غري قادر عىل إبداء رأيه خالرضو

 . فيتظاهر باالنضباطالنقاش، 

  يعيش يف بيئة حوار ال يشعر بقيمته، وال ال ضعف الشخصية؛ فمن

موقف، ومهمته هي يف التسليم واإلنصات أو  بحقه يف اختاذ قرار

 . فحسب

  اللجوء للعناد؛ فحني يعيش الشخص يف بيئة تقدر احلوار سيعتاد عىل

قفه تعبرًيا هادًئا متزًنا، وسيملك أدو ات للتفاوض حول التعبري عن موا

ر عىل موقفه ون  مطالبه، أما حني يفقد ذلك فقد يلجأ للعناد واإلرصا

 . مربر

  ممارسة التسلط مع اآلخرين، فالبيئة الرتبوية التي تفقد احلوار يزداد

ره عىل مواقف غري مقنعة؛ وهذا يؤديإاملريب و طفيها تسل إىل  رصا

 . هذا السلوك واعتياده عليه الناشئب ترش  

  القدرة عىل التعبري عن النفس؛ فجو احلوار يسمح له باحلديث ضعف

عن نفسه وإبداء رأيه واالعرتاض والنقاش مما يزيد من قدرته عىل 

 . التعبري املتزن عن نفسه
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 وار يتيح احرتام حبة بني املريب واملرتيب؛ فجو احلضعف الثقة وامل

تعاطف بني ره بوزنه مما ينمي مشاعر احلب والشع  الطرف املقابل، وي  

 . الطرفني

 :التربية الجنسية لألوالد

ابني عمره مخس سنوات وقد بدأ يسألني بعض األسئلة حول أعضائه التناسلية 

هي؟ وما فائدهتا؟ وأسئلة من هذه النوعية وكذلك بدأ يسأل عن العالقة بني  مثل: ما

ىل هذه والده ووالدته وملاذا ينامون يف نفس الفراش وأنا ال أعرف كيف أجيبه ع

جيب أن أعطيها له يف هذا السن وما ال  التيهي املعلومات  كام ال أعرف ما ،األسئلة

 . جيب خاصة يف ظل احلياة املفتوحة التي نعيشها جيعا يف هذا العامل حاليا

: ََواب   اْلج

إن احلوار مع األوالد والتجاوب معهم فيام يسألون عنه وخطاهبم بام يفهمون 

املريب احلكيم أن يسمع سؤال الولد فإن كان اْلواب عام سأل عنه  مهم جدا، وعىل أمر  

ا له أجابه طبقا للسؤال، وإن كان غري مهم بالنسبة له فال بأس أن جييبه  ومفيدً ا مهاًم أمرً 

بام يفيده وينفعه وهذا هو األسلوب املسمى باألسلوب احلكيم، فيحسن أن حتدثيه عن 

تعاىل حيث خترج منها الفضالت بغري أمل وال مشقة، أعضائه وتفيديه أهنا نعمة من اهلل 

كام يستخدم الفم يف إدخال الغذاء، وأنه يتعني االعتناء هبا وسرتها وحفظها من كثرة 

 . ها واللعب هبا، وأن ذلك قد يؤدي لبعض األمراض التي ترض بحياته املستقبليةحك  

مصادر أخرى تعطيه إىل  وال ينبغي التهرب من أسئلة الولد احلرجة لئال يلجأ

بً  ا غري مناسب، وإذا علمت أن عنده معلومات خاطئة مسبقا فصححي له اخلطأ، جوا

م بأسلوب مؤدب أحكام الطهارة من اْلنابة وأسباهبا، لَّ عَ وإذا قارب البلوغ ينبغي أن ي  

 . م البنات زيادة عىل هذا أحكام احليض وعالمته وما يرتتب عليهلَّ عَ وت  

األبوين فيمكن أن جتيبيه فيها باإلجال فبيني له أهنام زوجان وأما العالقة بني 

يتعاونان عىل تربية األبناء والسعي فيام يسعدهم يف الدنيا واآلخرة، وأن نومهام عىل 

فراش واحد أمر طبيعي وهو ما يعمله كل الناس، ولكنه يتعني التحفظ من أن يرى 
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ع أمام عينيه أي َشء من األمور اخلاصة يستغربه فاحريص أن ال يقأو  ا يريبهالولد منظرً 

 . التي تقع بني الزوجني

وحاويل تعويده تدرجييا عىل أحكام االستئذان وعىل غض البرص وسرت العورة 

والبعد عن االختالط، وحاويل أن تعلمي الولد يف هذا السن األذكار اليومية واآلداب 

القرآن، فإذا وصل السنة السابعة النبوية بقدر ما يمكن أن يستوعبه، وابدئي يف تعليمه 

لد هفعلميه أعامل الطهارة والصالة وحرضي إىل  عىل القيام هبا، وحيسن أن يصطحبه الوا

 . املسجد، ويعلمه اآلداب التي ينبغي القيام هبا ملن دخل املسجد

وأما احلديث معه عن موضوع الرتبية اْلنسية فإن أهم ما ينبغي هو هتذيب 

لوك، وأما احلياة املفتوحة فإن الولد مل يفتحها عىل نفسه فإن مل نفتح الغريزة وتقويم الس

نرتكه يميش لبعض األرس التي تفتح األشياء اخلبيثة يف أو  له جهازا خبيثا يف البيت

يسمع هبا الرش، وشغلنا طاقته وفراغه بام أو  بيوهتا، ومل ندخله أماكن الفساد التي يرى

 وبعض أمور اآلخرة، وفتح املجال له رَي عه عن الس  يفيد من حفظ القرآن، واحلديث م

للرتفيه املفيد املباح وبعض األلعاب الرياضية فنرجو أن يسلمه اهلل من رش فساد احلياة 

 . املفتوحة

 هل يجوز ألوالد العم من الجنسين أن يلعبا مع ا؟

نت  أوالد العم إذا كانوا ذكوًرا وإناًثا وكانوا صغاًرا ومل يبلغوا حد الشهوة وأ م 

عليهم الفتنة فال بأس أن يلعب بعضهم مع بعض، وإن كانوا كباًرا فإنه حيرم عليهم 

ذلك ألن أبناء العم ليسوا من املحارم بل هم أجانب عن بنات أعاممهم وكذلك أوالد 

 . األخوال فإهنم أجانب

 ؟كيف تعلم أوالدك خلق التصرف مع الجنس اآلخر

د صديقتي وهلا بنت وعندما وضعت كال سنوات تركته عن 5عندي طفل عمره 

خيلع مالبسها وهي نائمة، كيف أترصف معه؟  ذالبنت وأَخ إىل  منهام يف رسير ذهب ابني

 . مع العلم أنني أعيش يف بلد أورويب
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: ََواب   اْلج

ترصف الطفل املشار إليه قد يكون فعال عفويا، وقد يكون فعل ذلك حماكاة إن 

 . سائل اإلعالم ونحو ذلك وعلق بذهنهمن وأو  ليشء رآه من والديه

لدين أن حيرتزا من فعل َشء من أمور اْلامع أمام الطفل ولو  ولذا ينبغي للوا

ق بذهنه ثم حياول حماكاته، وكذا عليهام أن حيفظا برصه لَ كان دون سن التمييز ألنه قد يعج 

طفل املشار ما خيل باألدب يف وسائل اإلعالم، والتعامل الصحيح مع الإىل  عن النظر

إليه يكون بتعليمه بالطريقة التي تناسب سنه أن هذا السلوك غري صحيح، وأنه من 

 . العيب أن ينزع ثياب اآلخرين

 :إلباس الطفل مالبس البنات قد يؤثر عليه سلبيا

يل آلة خياطة يف املنزل وأحياًنا أضطر ألن أقيس فساتني بعض البنات عىل ابني 

 ات، فهل جيوز أم ال، علاًم بأن أباه منزعج من ذلك؟ البالغ من العمر أربع سنو

: ََواب   اْلج

أن مثل هذا الفعل قد يكون له أثر سلبي عىل نفس  - واهلل أعلم -الذي يظهر 

د، ومن هنا فقد الطفل، فربام أوجد يف نفسه نوًعا من امليولة األنثوية، وهذا ليس بمستبعَ 

ب هذا الفعل، حذًرا من ذلك املحذور وسًدا  اجتناىَل يكون انزعاج أبيه مربًرا، فاألوج 

 . النزاع بينك وبني زوجكإىل  لباب قد يؤدي

 :كشف كل من الولدين عورته لآلخر

)االبن يف السابعة والبنت  أنا والد يعاين من الضيق الشديد، فقد أمسكت بطفيَلَّ 

ومن هول الصدمة، قمت . يف اخلامسة( وقد كشف كل منها عن عورته لآلخر

إهنام . ا، لكني ال أعلم إن كنت قد ترصفت بشكل صحيح، أم الا مربًح تهام رضبً ورضب

أنا . إال مع والدهتام فقط -إن حتدثا  -اآلن يشيحان بأنظارمها عني، ومها ال يتحدثان 

كلة؟ أننا بحاجة ما هي أفضل الطرق حلل هذه املش. وزوجتي يف قلق من هذا الوضع

 ملساعدتك ونصحك!



 843 استشارات تربوية

: ََواب   اْلج

لد بحكمة واتزان جتاه أخطاء أوالده، وأن حيذر من أن ىَل ألوج ا  أن يتعامل الوا

 . الوقوع يف خطأ أكرب منهإىل  ه عىل عالج خطأ وتالفيهيؤدي حرص  

واألطفال يف هذه السن قد ال يفقهون مثل هذه الترصفات وال يدركون 

ض املشاهد يف هذا السلوك هو يف األغلب رؤيتهم لبعإىل  مغزاها، والذي يؤدي هبم

التلفزيون، والواجب السعي ملعرفة مصدر هذا السلوك ومن أين اكتسبه األطفال 

 . وتعلموه، ومحايتهم وإبعادهم عن مصادر هذه السلوكيات ومحايتهم منها

وهذا الشعور الذي عند أطفالك سيزول يف األغلب بعد فرتة، وبخاصة إذا 

 . إليهم وتعاملت معهم برفق ومودة أحسنَت 

  مج ه  نَ يج وا بَ ّرق  وفَ »:  تنس العناية بتطبيق حديث النبي وال
رواه ) «ع  اج  َض  املجَ يف 

 شناعة هذا الفعل هلام وأن الشيطان يريده كام نيي  بتبج  مج وقَ . (وصححه األلباين ،أبو داود

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث   :تعاىل قال اهلل
   خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل

وأن هذا الفعل الشنيع هو ما يقوم به أهل السوء والفحشاء الذين (. 27عراف: األ)

 . ي غضبون رهبم

 ولدها يمارس العادة السرية يومي ا فماذا تفعل؟

ابني الوحيد يعمل العادة الرسية كثرًيا ويصارحني بذلك، نبهته أن هذا حرام 

 فامذا أفعل؟، من مراقبته تعبت كثرًيا . ثم بدأت بحرمانه حتى الرضب ولكن دون فائدة

: ََواب   اْلج

تتحمل األرسة يف كثري من األحيان مسئولية وقوع أبنائهم يف املعايص؛ وذلك 

 . بسبب قلة التوجيه نحو الطاعة، وتوفري سبل الوقوع يف املعصية

ونحن ال ندري عن حقيقة األمر هنا، إال أنه من املتوقع أن تكون الظروف 

التي جعلته يقع يف املعصية؛ فهو وحيد أبويه، مما جعله مدّلاًل املحيطة هبذا الصبي هي 
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يف الغالب، وهذا التدليل ييرس سبل الوقوع يف املعصية، وعالج هذه املشكلة يكون 

 بعدة أمور: 

التخفيف من التدليل الزائد، والذي قد يفقد الولد الشعور بالرجولة،  -1

 . -مثاًل  -خان برشب الدأو  وحياول إظهارها بمثل هذه العادة

عدم توفري سبل الوقوع يف املعصية وخاصة تلك التي تساهم يف موت  -2

 . القلب مثل توفري أرشطة غنائية ليسمعها، وقنوات فضائية لرياها

إغالق الباب عليه عند النوم، أو  احلرص عىل البعد عن نوم الولد وحده، -3

 . فعلهافاخللوة تساهم يف التفكري يف املعصية، وتشجع عىل 

ربط الولد باملسجد وبحلقاته العلمية، وبالصحبة الصاحلة، وهذه من  -4

 . أعظم ما يعني العبد عىل صالح قلبه، وتقوية إيامنه

ي فيه حب العبادة، وتعلمه توفري مكتبة سمعية ومرئية إسالمية نافعة، تنمّ  -5

 . به من الوقوع يف املعصيةحسن اخللق، وترهّ 

ءة، وخاصة الكتب املتعلقة برتاجم العلامء واألبطال تشجيعه عىل القرا  -6

ل أن يشجع عىل كتابة املجاهدين، فلعله أن يكتسب أخالقهم وحيذو حذوهم، ويفضَّ 

 . تلخيص ملا يقرأ ويسمع ويشاهد وي عطى مكافأة تليق بحاله

تشجيعه عىل حفظ القرآن، والصيام، وال شك أن فيهام إعامًرا للقلوب  -7

 . وإحياًء هلا

حماولة تنظيم الوقت بحيث يكون العمل يف النهار، والنوم يف أول الليل،  -8

 . فالسهر قد جيعله يديم التفكري يف املعصية

تبيني حكم الرشع يف هذه العادة، وأثرها الصحي عىل العقل والقلب  -9

 . واْلوارح

اإلحراج أو  اإلهانةأو  جتنب إهانته ورضبه وإحراجه؛ وليس بالرضب -10

 . ن ترك تلك املعصية وأخواهتا، بل بالتي هي أحسن، وباملوعظة احلسنةيكو
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، فإن دعاء الوالد ء بأن يطهر اهلل قلبه وحيصن فرجهأن جتتهد له يف الدعا -11

 . لولده مستجاب كام دلت عليه السنة

ثم إن كان باإلمكان تزوجيه وعلم من حاله َشء من الرزانة والتعقل  -12

 . عالجفلتزوجه، وهذا خري 

 ؟كيف نجيبها

سنوات عن  (10سنوات( عن طريق ابن خالتها )8قبل يومني علمت بنتي )

سمعه من زمالئه يف املدرسة، وألننا  طريقة حصول الولد باْلامع، فقد أعاد عليها ما

 ال ختفي عنا شيئا فقد بادرت بإبالغ أمها بام حدث وأصبحت تلح طالبةً أنا البنت دج عوَّ 

 ؟منه فكيف نجيبهاعام سمعت  إجابةً 

: ََواب   اْلج

ال بد من سلوك احلكمة يف اإلجابة عىل مثل هذه التساؤالت، حاول أن يكون 

اآلخرين وسؤاهلم، ألن إىل  غنيها عن اللجوءاْلواب جمماًل وعاًما تفهم منه البنت ما ي  

احلديث مع غري والدهيا عن هذا السؤال إىل  اإلسكات سوف ي لجئ البنتأو  السكوت

قلة الثقة بينكم إىل  لتايل سوف حتس بأن أبوهيا خيفيان عنها شيًئا كثرًيا مما يؤديوبا

وبينها، ولكن جيب أثناء اإلجابة التأكيد عىل قضية األدب واملروءة وأن هذه من األمور 

 . التي ال يسوغ احلديث فيها وال كثرة السؤال عنها

تك وتقف أمامها موقًفا وأرجو احلرص قدر اإلمكان أال تنفعل أثناء سؤال ابن

قاسًيا يثري عندها إشكاليات أكرب، واهلدوء واالطمئنان سيساعد بإذن اهلل عىل امتصاص 

 . هذا املوقف املحرج

 كيف نجيبه؟

سنة بمعلومة حمرجة، وهي أن زميله أخربه بأن  ةثنتي عرشفاجئني ابني ذو اال

فسأل زميله اآلخر عن  املعلومة فهماحلمل ال حيدث حتى جيامع الرجل زوجته فلم ي

 أبنائيال حيتك و معنى اْلامع فأخربه بمعنى ذلك، علاًم بأن األرسة حمافظة وهلل احلمد

 . رجوا الرد الرسيع لعالج هذه املصيبةأ. مع والدهم إالبأحد خارج املنزل 
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: ََواب   اْلج

د، وال توجد خطورة كبرية من تعرف االبن عىل هذا السؤال من الطبيعي أن ير  

فهو قريب من البلوغ وقليل من الشباب الذي يصلون هلذا . ه املعلومة يف هذا السنهذ

 . السن دون أن تكون لدهيم معرفة حول هذه األمور

لدان أوالدمها بوضوح عن األسئلة املتعلقة باْلنس  ومن املهم أن جييب الوا

أن إىل  ودهمإجابة تالئم أعامرهم وسنهم، فالتهرب من اإلجابة عن أسئلتهم يف ذلك يق

لدى زمالئهم وكثريا ما تربط إجاباهتم بأفكار أو  يبحثوا عن اإلجابة يف مصادر أخرى

 . وخربات سلبية

ومن املهم عند اإلجابة مراعاة الوضوح بام يالئم مستوى االبن، ومراعاة 

اإلجال وعدم الدخول يف تفاصيل ال حاجة هلا، ومراعاة تعليم اآلداب الرشعية 

راء ذلك، وربطها بخلق اهلل وسنة التكاثر، واستغالل هذه األسئلة واحلكمة من و

 . لتوجيههم لضبط غرائزهم

 كيف نتصرف معهما؟

دورة املياة سنوات، ويدخالن إىل  10وولد خايل عمرة سنوات  8 هأخي عمر

 ،هبمرضرغب أن نعاقبهم وننو ،اكتشفناهم أكثر من مرة ،ر الثاينكَ يري ذَ  مهاوكالمًعا، 

 . ةيامرسون هذه العاد ا ووما زال

: ََواب   اْلج

 ييل:  حني نلحظ مثل هذا السلوك عىل األطفال فينبغي مراعاة ما

أوال: التعرف عىل مصدر تعلم هذا السلوك فالغالب أن الطفل ال يامرسه 

اكتشاف إىل  بصورة تلقائية إنام تعلمه من غريه، وقد يقود معرفة مصادر تعلم السلوك

 . قات سيئةالع

ا: من املهم احلوار مع هؤالء وإقناعهم بمخاطر هذا السلوك وسلبياته ثاني

 . وآثاره املستقبلية عىل حياهتم
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يزال إدراك الطفل وبالذات يف بداية مرحلة التمييز حمدوًدا فكلمة  ثالثَا: ال

تعنيه لدى اإلنسان املكلف، ومن ثم فإقناعه ينبغي أن يراعى فيه  تعني لديه ما احلرام ال

 . ملرحلةهذه ا

رابًعا: مع احلوار واإلقناع البد من قدر من احلزم والعقوبة املناسبة له، وال بد 

إقناع، الثاين: أن يقود أو  من احلذر من التطرف يف أحد أمرين: األول العقوبة دون حوار

 . التعامل معه عىل أنه جمرد خطأ حمدودأو  هتوين األمرإىل  احلوار

 يتم فيه تعليم األوالد الثقافة الجنسية؟ما هو العمر المناسب الذي 

ى بـ "الثقافة اْلنسيةمن  " عند الغرب أصبح هوًسا املعلوم أن تدريس ما يسمَّ

وجنوًنا، وصار شغال شاغال هلم، فخصصت له احلصص يف املدارس؛ والربامج يف 

ن أبناء التلفاز، وعقدت له الندوات، واملؤترات؛ ولألسف أنه تأثر هبذه الثقافة الكثري م

 . املسلمني، وخصوًصا من اغرت بثقافتهم وحضارهتم

وال شك أن تدريس مسائل اْلنس، وما يتعلق هبا، لألبناء يف مراحل مبكرة من 

اآلداب  -ذكوًرا وإناًثا  -لي علم أن تعليم األوالد و .عمرهم: فيه مفاسد كثرية

بتدئ ذلك معهم من الصغر، اإلسالمية املتعلقة بسرت العورة، والنظر، واالستئذان: أنه ي

 . وعند التمييز، قبل البلوغ بمرحلة

ق بني  وعند قرب البلوغ يعلَّم األوالد عالمات البلوغ، والصفات التي تفر 

الرجال والنساء، وأنواع السوائل التي خَترج من القب ل لدى اْلنسني، ومثله أحكام 

لتعليم، وعىل أن يكون ذلك الوضوء، والغسل، عىل أن تراعى األلفاظ املستعملة يف ا

 . حسب احلاجة لذلك

ا  ، وهلام -حوايل السنة الثالثة  -وثمة أمران مهامن غاية، يبدآن يف سن مبكرة جدًّ

 تعلق أصيل بالثقافة اْلنسية، ومها: 

ق الطفل والطفلة بني الذكورة واألنوثة، واخللط بينهام يف  -1 رضورة أن يفر 

حيدث خلاًل وفساًدا يف التصور، والصفات، واألفعال، تلك السن املبكرة من شأنه أن 

لدى اْلنسني، لذا كان من الرضوري إفهام الطفل أنه ال يلبس مالبس أخته، وال يضع 
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احللق يف أذنه، وال يطوق معصمه بسوار؛ ألن هذا لإلناث، ال للذكور، وهكذا يقال 

 . وصفات أخيها الذَكر للبنت بالنسبة ألفعال

ال خصوصية العورة، وأهنا مما ينبغي أن ال ت كشف أمام أحد، تعليم األطف -2

فتعليمهم هذا، وتربيتهم عليه: من شأنه يريب فيهم خلق العفاف، واحلياء، وأن يمنع 

 . املعتدين الشاذين من االعتداء عليهم

بعموم ما يكون بني الزوجني: أو  أما مسألة الثقافة اْلنسية املتعلقة باْلامع،

نضجه بحيث يعقل مسائل أو  ،-مثاًل  -د احلاجة إليها، كقرب زواجه فهذه تكون عن

 . العلم، كأحكام الزنا، وما يشبهه، مما له تعلق باْلامع، والعورات

إىل  أمر فطري؛ وما حيتاج - يف أصله - وليعلم أن ما حيتاج إليه من ذلك هو

احل نموهم، وذلك من مسامع األوالد تدرجييًّا، مع مرإىل  التنبيه عليه ينبغي أن يصل

خالل دروس الفقه، وجمالس العلم؛ وحصص املدرسة؛ مع لزوم التحفظ يف العبارة، 

ومراعاة السن املناسبة لطرح املوضوع، والتحذير من مظاهر االنحالل اخللقي عند 

كر حماسن اإلسالم من حثه عىل السرت، واحلياء، وحفظ الفروج  الكفار، ومقابلة ذلك بذ 

 . عن احلرام

وننصح باالطالع عىل كتاب: "يا بني لقد أصبحت رجاًل" للشيخ حممد بن عبد 

  اهلل الدويش، ففيه بيان طرق املعاْلة الرشعية للشهوة عند األوالد.

 ؟متى نعلم الولد إزالة شعر العانة

معرفة هذا احلكم إذا قارب البلوغ وقامت مظنة إىل  أنثىأو  ا حيتاج الولد ذكرً 

قه استكامال للّطهارة لذي جعله الّشارع عالمة عىل البلوغ وأمر بحلج نبات هذا الّشعر ا

ره ملن قارب البلوغ ضمن نقاط أخرى كج ا للصّحة، وي مكن أن ي درج ذ  والنّظافة وحفظً 

معرفتها والّتذكري هبا، مثل معنى الّتكليف الرّشعي وحقوق اهلل تعاىل إىل  حيتاج

ا، تسجيل سيئاته عليه من البلوغ فصاعدً إىل  والواجبات عىل الّشخص املكّلف، وتنبيهه

لدان حرًج  ا من ذكر هذا املوضوع وأحكام غسل اْلنابة ونحو ذلك، وإذا وجد الوا

 . نرشة حول األحكام املتعّلقة بالبلوغأو  اللولد في مكن إعطاؤه كتابً  مبارشةً 

 كيف نحمي أطفالنا من التحرش الجنسي؟ 
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شمئزاز عند سامعها ونظهر عالمات اال االتحرش اْلنيس كلمة نبغضها جيعً 

 ،هوا بكلمة واحدةوقد يتجرع األطفال سمها دون حتى أن يتفوَّ  ،هلا ةبينام أطفالنا عرض

من  أصعبوهل هناك  ،من األرسة تارة أخرى اتارة وخوفً  اْلاينمن  اوذلك خوفً 

 . كونك تتأمل وال تلك حتى حق الشكوى

له وخماوف  نا الرعب عندما يتعرضووهو أمر يثري لدى الكثري من أطفالن

ر تلحق هبم عىل املستوى  وقد تتد آثارها إىل سنوات عمره ونموه السوي  النفيسوأرضا

 .عند التعرض له افالكل يتأثر سلبً 

 ما هو التحرش اْلنيس؟

التحرش يعني تعرض الطفل عن عمد إىل مشاهد فاضحة أو صور عارية أو 

كتعمد مالمسة جسده باإلضافة إىل االعتداء  تعمد إثارته بأي شكل من األشكال

كراهه عىل ممارسته حتت إاْلنيس املبارش عليه يف صوره املعروفة أو بصوره الشاذة ك

وتعريض الطفل ملشاهد جنسية عن طريق الرؤية أو االستامع وقد تصل ، التهديد

 .اآلخرين لبَ ن ق  احلصول عىل الشهوة أو اللذة اْلنسية م   يفللمامرسة أو استخدامه 

ر الناجة عن التحرش؟  ما هي األرضا

ر اْلسمية -1 قد حتدث بعض اْلروح والكدمات والرضوض للطفل : األرضا

واآلالم اْلسدية بسبب العنف الذي يامرس عىل الطفل عليه إلجباره عىل قبول 

عندما يقاوم الطفل ذلك التحرش فيتشوه  االتحرش من قبل اآلخرين وخصوًص 

 . لة التحرشجسديا بسبب حماو

ر الذهنية -2 كل ما يتعلق بالعمليات العقلية واملعرفية تتأثر وما يتصل  :األرضا

ل والقدرة عيل التفكري والتعلم تتأثر بسبب باإلحساس واإلدراك والتصور والتخي  

 . التشويش الذهني والتوتر واألمل النفيس الذي يعيشه الطفل بعد التحرش اْلنيس

ر النفسية -3 قد تتأثر النواحي املزاجية واملشاعر واالنفعاالت بسبب : األرضا

 اومزاجيً  انفسيً  افيصبح الطفل مضطربً  ،التحرش واستثارهتا ألهنا تسبب األمل النفيس

أو  رشود الذهنيال ةكثر وأوقد يعاين من اخلوف أو القلق أو االكتئاب  ،وغري مستقر
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 ،ألحالم املزعجة والكوابيسوقد يتعرض ل ،ما بعد التحرشفرتة الشعور بالذنب يف 

وقد تتأثر  ،نظرته لنفسه متدنية ألنه تعرض ملحاولة التحرشتكون وقد حيتقر ذاته و

 . يف حالة عدم العالج مستقباًل  صاب بالرضرالشخصية وت

ر االجتامعية -4 امليل لالنسحاب االجتامعي من خمالطة اآلخرين  :األرضا

كفاء بغرفته أو يف املدرسة باالبتعاد عن زمالئه سواء يف املنزل عىل مستوى األرسة واالن

أو السلوك العدواين باالنتقام من املجتمع  ،رفض خمالطة اآلخرين، وأو يف املجتمع

 . والتحرش باآلخرين

ر التعليمية -5 ه الدرايس أو انخفاض قد حيدث لدى الطفل : األرضا يف مستوا

فض الذهاب أو االنسحاب من تأخر يف الدراسة والرسوب أو اهلروب من املدرسة ور

 الدراسة

 ألطفال؟باما هي أسباب التحرش اْلنيس 

 م الديني غياب اال  .  لدى املتحرشني وعدم خمافة اهلل واخللقيلتزا

 هة يف تناوله  . اإلثارة اْلنسية يف اإلعالم املفتوح بكافة صوره والرشا

 ملنع و الرتبية اْلنسية وا، أعدم الوعي لدى األرسة بموضوع التحرش

 . رس يف الكالم مع األطفال عن مثل هذه األمورمن قبل بعض األ

  عدم تثقيف األطفال حول أجسامهم ومن وكيف ومتى يتعامل

 . اآلخرون معه

 االعتامد عىل عاملة املنزل بدون رقابة . 

 االعتامد عىل السائق اخلاص بدون رقابة . 

  قرناء السوء منذ صغره يرافقترك الطفل . 

 ل األهل برتك الطفل يشاهد ما يشاء يف التلفاز واألفالم بَ ق   نم   اإلمهال

 . والنت وغريهاواملجالت 

 ل بعض بَ ن ق  والبخل املادي م   ،قتصادية الصعبةلفقر والظروف االا

 . اآلباء
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 لطفل وتركه بمعزل عن يف الرقابة الوالدية والثقة الزائدة غياب ا

قبة قبة املعدم فتضعف أو تن. املرا ما يتابعون وما و طفالاألسلوك لرا

 . يشاهدون ويبحثون

  يف الشارع  همكوترج  موإمهاهللألوالد، ني صاحلختيار األصدقاء الاعدم

 . وبدون رقابة عليهم

  عدم منح الطفل قدًرا كبرًيا من الثقة وعدم تنشئته عىل رسد أية مواقف

 .أو انتهاكات قد يتعرض هلا من املحيطني

  من األرسة حتى ال تعتربه أو  ،اْلاين منمن العقاب الطفل خوف

 عن جريمة اْلاين.الطفل من اإلبالغ يمنع وف ا، وهذا اخلرشيكً 

  تكراره إىل مما يؤدى  اْلاينمعاقبة  يفخوف األرسة من الفضيحة

 . ْلريمته

 :الوقاية من التحرش اْلنيس لألطفال

 ال الطفولة ما ييلجعلينا كآباء وأمهات ومربني ومهتمني بم: 

 ك األطفال عرضة اخللقي والديني أمام األطفال وعدم ترج لتزام اال

 . لالستثارة اْلنسية من قبل اآلخرين

 علينا الوعي بمخاطر التحرش وكيف حيدث وملاذا حيدث؟ 

 مالتعرف عىل أسبابه ومحاية أطفالنا من التعرض برفع الوعي لدهي 

والرتبية اْلنسية الصحيحة وعدم اخلوف من اخلوض يف الكالم عنها 

 !عهمم

  لدهيم ولكن بحرص  نتباهبطريقة غري مثرية لال أطفالنامراقبة سلوك

 . شديد بالتعرف عىل ما يتابعون وما يشاهدون ويبحثون

 يف الشارع بدون رقابة  ءبنااألوعدم ترك  صاحلنيختيار األصدقاء الا

 . عليهم
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  جيب منح الطفل قدًرا كبرًيا من الثقة وتنشئة الطفل عىل رسد أية

و انتهاكات قد يتعرض هلا من املحيطني به دون خوف من مواقف أ

جيايب معه بشكل يومي بالتواصل وخلق احلوار اإل، العقاب أو الزجر

علينا أي ي ف  خي  بحيث ال  ،الفعال وعدم خلق حاجز بيننا وبينه

بسهولة معرفة ما يمكن فعندها  ،جيابية أو سلبية يتعرض هلاإسلوكيات 

عتداء بحكم الثقة التي بيننا اش جنيس أو يتعرض له من حماوالت حتر

 . وبينه

 العالج من أزمة ما بعد التحرش اْلنيس؟

ء االعالج اْلسدي -1 باملستشفى أو املركز الصحي عليه لكشف الطبي : إجرا

 .و جسديةألدى الطبيب العام أو اْلراح واملداواة الطبية عند وجود مشاكل صحية 

وهو العرض عىل خمتص يف الطب : ريفالعالج النفيس والسلوكي واملع -2

باْللسات النفسية  وسلوكي ومعريف النفيس سواء طبيب نفيس أو معالج نفيس

 . واستخدام بعض األدوية النفسية عند اللزوم لتخفيف املعاناة والتخلص منها

وهو دور املختص االجتامعي أو : العالج االجتامعي واألرسي والبيئي -3

يف حتسني الظروف البيئة واألرسية للطفل وتوعية األهل بذلك األخصائية االجتامعية 

وعىل األرسة أو األهل وكذلك املربية أو ، ذ كأهنا جريمة ارتكبها الطفلَخ ؤن ال ت  أو

 . م ذلك والدعم النفيس واملعنوي للطفل للخروج من األزمة بسالماملعلم تفه  

ية والدعم النفيس -4 ن يعي األهل أالبد  :العالج الرتفيهي وممارسة اهلوا

عديدة ملساعدة الطفل يف التخلص من األزمة وإهلائه بشتى  ان هناك طرقً أن وواملرب

 ذيوال ،جيايب الذي يقوم بهالوسائل السلوكية والتعزيزية بالتشجيع عىل السلوك اإل

زمته النفسية وذلك بالسامح له بمامرسة اهلوايات أالسلبي وإخراجه من  سلوكهغري من ي

بعدم العجز النفيس للتخلص من األمل واخلوف والكآبة  إشعارهب والرتفيه عنه وع  واللَ 

 !النفسية
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يقابلونه قد ا ملا ينبغي علينا تدريب أوالدنا وبناتنا عىل اآليت وذلك حتسبً   :أخرًيا 

 :من حماوالت حترش جنيس من قبل اآلخرين

عندما  والدنا قول ال أو الرفض مع أي شخص غريبأنعلم أن ال بد  -1

و لعبة أو أإلعطائه هدية  هيطلب منه الذهاب معه أو مساعدته أو إغراءه للذهاب مع

 . الكيال خيتيل به وينفرد به ويتحرش به جنسيً ذلك أو ما شابه  ةالتوكيش

 ويطلب النجدة عندما يمسك به أن يرصخ بصوت عالٍ ه نعلمأن علينا  -2 

 . أحد

نحو املكان  اللخلف ثم اْلري رسيعً ن نعلمه كيف هيرب بخطوتني أ علينا -3

 . تواجد اآلخرينمكان اآلمن أو 

عنا أو حتى  او بعيدً أما حيدث له يف اخلارج  ن نعلمه أن خيربنا عن كلأعلينا  -4

 .وهذا مهم ال سيام يف حالة حماولة التحرش اْلنيس من قبل اآلخرين ،باملدرسة
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 ، وغريها:، والفقه، واللغةواحلديثوالعقيدة،  ،كتب التفسريباإلضافة إىل 

  7 سهام حسن ،نصائح للتخلص من مشكلة "مص اإلصبع" عند األطفال. 

  52   إعداد القسم العلمي بدار الوطن، لآلباء واألمهات، لًما يف تربية األبناءع  م. 

 100 لغامدياللطيف بن هاجس ا عبد، فكرة لرتبية األرسة. 

 ابتهال عبد الرؤوف ،آخر العنقود الظامل واملظلوم. 

 .أخطاؤنا يف عالج األخطاء، حممد بن عبد اهلل الدويش 

 .إدارة العمل الدعوي، شحاتة صقر 

 اجلريبةبنت عبد الرمحن ليىل  ،أساليب الرتبية. 

  ،مصطفى أبو سعد د.اسرتاتيجيات الرتبية اإلجيابية. 

  ،رباب الداود.أسلوب احلوار مع األبناء 

 .أسئلة األطفال املحرجة و كيفية اإلجابة عنها، د. مصطفى أبو سعد 

 عبد الرمحن ، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واملجتمع

 .النحالوي

 .أطفال املسلمني كيف رباهم النبي األمني، مجال عبد الرمحن 

 سحر املرصي ،واأللفاظ النابية أطفالنا. 

 ر العمل الرتبوي إىل الضوابط الرشعية، حممد بن عبد اهلل الدويش. جملة افتقا

 .94البيان، العدد 

 د. موالي املصطفى الربجاوي، اإلبداع والرتبية اإلبداعية. 

 الرمحن بن حممد آل  دعب، يف تربية األبناء وقفة 230، اإلمجال يف تربية األجيال

 .عوضة

 األرسة واملشكالت، حممد حسن. 

 عبد الرزاق حسني. ، د.األطفال يف الرتاث العريب 
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 أنوار عيل د. : إعداد التبول الالإرادي عند األطفال: األسباب وطرق العالج

جامعة العلوم ، قسم الصيدلة الرسيرية، خولة نصري .د: إرشاف، بني يونس

  .ةوالتكنولوجيا األردني

 د د. ،علٌم ثنائي املصدر الرتبية اإلسالمية ا  .صالح بن عيل أبو عرَّ

 عباس حمجوب د. ،الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو. 

 عدنان باحارث، د.الرتبية اجلنسية للطفل. 

 .الرتبية اجلهادية يف ضوء الكتاب والسنة، عبد العزيز بن نارص اجلليل 

 ،هاشم عيل األهدل. د. الرتبية الذاتية من الكتاب والسنة 

  ّم األّمة، عبد العزيز بن عبد اهلل احلسيني، جملة الرتبية الذاتية ومسئولية ه 

 .227البيان، العدد 

 .الرتبية الوقائية، فتحي يكن 

 حسام جابر .د، الرتبية باحلب.  

  87الرتبية باحلدث، عبد العزيز احلويطان. جملة البيان، العدد. 

 حممد صالح املنجد.لألطفال قصص مناسبة، الرتبية بالقصة ،  

 مبارك عامر بقنه ،ةأالرتبية باملكاف. 

 .الرتبية عىل منهج أهل السنة واجلًمعة، د أمحد فريد 

 .الرتبية من خالل احلوار، د. عبد الكريم بكار 

 حممد إسًمعيل املقدم دكتورلل  ، حمارضة التشجيع وأثره يف الرتبية. 

 .حسان شميس باشا. التعامل مع األبناء فن له أصول، د 

 ساجد العبديل. د ،التعامل مع األطفال أثناء األزمات.  

 حممد بن إبراهيم احلمد، التقصري يف تربية األوالد. 

 التنشئة األرسية واألبناء الصغار، حمي الدين أمحد حسني.  

 227 جملة البيان، العدد ،أمحد املنصب، التكامل والتوازن يف الرتبية. 

 يلة تربوية، حممد بن عبد اهلل الدويش، جملة البيان، العدد الثناء املنضبط وس

141. 
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  ِالِميَّة بِي ِة اإلس  ُة يف أصوِل الرتَّ   .عيل بن نايف الشحود، اخلاُلص 

 .الدعوة مهارات وفنون، شحاتة صقر 

 د. موسى نجيب موسى ، األسباب والوقاية والعالج ،الرسقة عند األطفال

 . معوض

 جوري ، األطفالمشكلة السلوك العدواين لدى  ،طفالالعدوانية عند األ

 .النعيمي

  214القصة فن تربية النشء، عيل لطفي عبد احلكيم حسني، جملة البيان العدد. 

 الشايب أمحد ،دوافعه وأسبابه وكيفية عالجه: الكذب عند األطفال. 

 موسى نجيب موسى معوض د. ، وعالجه، الكذب عند األطفال. 

  حممد سعيد مريس، الناجحاملريب. 

  228املعايشة الرتبوية، سامل أمحد البطاطي، جملة البيان، العدد. 

 يةاملوسوعة العربية العامل.   

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةرادص، إكويتيةاملوسوعة الفقهية ال :، 

 .الكويت

 سعيد بن عيل بن  د. ، اهلدي النبوي يف تربية األوالد يف ضوء الكتاب والسنة

 .وهف القحطاين

 يوسف حممد احلسن، الوجيز يف الرتبية. 

 خولة درويش، إليك أختي املربية.  

 نورة بنت حممد السعيد، أمهات قرب أبنائهن. 

 خالد اجلرييس.الشباب وطرق العالج عىل ضوء الكتاب والسنة انحراف ، 

 معتز شاهني بيدك أنت! ،انطواء طفلك . 

 .حتفة اآلباء بًم ورد يف تربية األبناء، حييى بن سعيد آل شلوان 

 ن جار اهلل آل جار اهللعبد اهلل ب، تذكري العباد بحقوق األوالد. 

 أمحد الشنتوت خالد د. ، احلديث الرشيف يف تربية األطفال. 

  ،علوانناصح عبد اهلل  د. تربية األوالد يف اإلسالم. 



 857 املراجع

 خالد أمحد الشنتوت ،تربية البنات. 

 خالد أمحد الشنتوت د. ، لآلباء والدعاة، تربية الشباب املسلم. 

 اهلل الدويش. تربية الشباب، األهداف والوسائل، حممد بن عبد 

  اجلهنيي حنان عطية الطور ،تنشئة الفتاة املسلمة. 

 إبراهيم الدويش د. ، توجيهات وأفكار يف تربية الصغار.  

 ينث سامل صالح بن ، الثون خطوة عملية لرتبية األبناء عىل العمل هلذا الدِّ

 .مايض

 مصطفى الصويف، جنوح الشباب ومشكالت االنحراف. 

 طارق حسن السقا، حتى ال تكون أرستك يف ذيل القائمة. 

 ل طاويآترمجة: حنني  ،ل املنزلمخسة أنشطة لألطفال من داخ . 

  عبد الكريم بكار. د. دليل الرتبية األرسية 

 دروس صوتية قام بتفريغها موقع ، حممد حسان، للشيخ سلسلة الرتبية ملاذا

  .الشبكة اإلسالمية

 ع األخوة، مااليان إديًمن بوردن  .رصا

 معتز شاهني، طفلك املوهوب ليس قنبلة موقوتة. 

 خالد سعد النجار .د، إليك احلل ،طفلك فوضوي. 

 ة.أنور نعم د. ،األسباب واحللول ،عادات األطفال السيئة 

 نورة الداوود، عرش خطوات لتتخليص من عصبية طفلك. 

 خالد سعد النجارد، عرش خطوات للتغلب عىل عادة مص اإلصبع .. 

 احلكمي عائشة، عالج التبول الال إرادي لألطفال يف النوم . 

 .فن االستًمع، وصفة أخالقية ومهارة رضورية، عبد اهلل املهريي 

 .فن اإلنصات، عبد اهلل املهريي 

 حممد سعيد مريس، فن تربية األوالد يف اإلسالم. 

  ر واإلقناع، حممد ديًمس.فنون احلوا 

   فنيات التعامل، الضغوط النفسيةstress.سعد االماره  ، 
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 زينب جويل، قصة فتاة أنقذت أختها من الرسقة . 

 .قواعد يف فن املحادثة مع اآلخرين، رسحان بن غزاي العتيبي 

 ار الفعال، لعبد اهلل بن عمر الصقهان، وحممد عبد اهلل قواعد ومبادئ احلو

 فهد سلطان السلطان. د. الشويعر، مراجعة

 مصطفى زينب كيف أتعامل مع أسئلة أبنائي املحرجة؟.  

  خالد السيد ُروشه يف قلب ولدي؟ كيف أرسخ حب النبي. 

  حممد فهد الثويني. د. كيف أقنع أبنائي باحلوار الناجح؛ 

  ُصغي الصغار إليك، وتصغي إليهم عندما يتحدثون، ألديل كيف تتحدث في

 فابر، وإيلني مازلش، تعريب فاطمة عصام صربي.

 .كيف تريب أبناءك يف هذا الزمان؟ د. حسان شميس باشا 

 ليىل بنت عبد الرمحن اجلريبة، كيف تريب ولدك. 

 آالء جابر ،كيف نتعامل مع الطفل املشاغب. 

 الشنتوت خالد أمحد د. ، وء واملخدراتالس كيف نحمي أوالدنا من رفاق. 

 خالد أمحد الشنتوت د. ،كيف نريب بناتنا عىل احلجاب. 

 ب أحباب اهلل يف الصالة؟  .أماين زكريا الرمادي د.  كيف نرغِّ

  كيفية معاجلة عدم الرتكيز لدى الطفل يف املدرسة مع وجود مقدراته العقلية

 .د. حممد عبد العليم، اخلاصة

 أمرية أمحد عبيد ،املشكالت لقاء أرسي حلل. 

 نـي ـرا  .نرسين بنت حممد حسام الدين اخلطيب، لكـنَّ اهلل ي 

 عبد امللك القاسم، ملحات يف تربية البنات.  

 89، 88، 87حلوار، حممد حممد بدري، جملة البيان، األعداد ملحات يف فن ا. 

 .حماور للرتبية االجتًمعيّة، د. عبد الكريم بكار 

 دروس صوتية قام بتفريغ بعضها  ،حممد إسًمعيل املقدم د.، حمو األمية الرتبوية

 .موقع الشبكة اإلسالمية

 حممود مجال أبو العزائم د. ، مشاكل النوم عند األطفال. 
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 يًمن حسني رشيفإد. ، األسباب واحللول، طفالل النوم عند األمشاك. 

 الكريم  عبد د. ، تشخيص وعالج ألهم عرش مشكالت ،مشكالت األطفال

 . بكار

 الرمحن العيسوى عبد د. ، مشكالت الطفولة واملراهقة . 

 .مشكالت تربوية يف حياة طفلك، ملحمد رشيد العويد 

 د. موسى نجيب موسى معوض، مشكلة األنانية عند األطفال. 

 أيمن ، مشكلة اخلجل عند األطفال أسباهبا وعالجها من منظور إسالمي

 .محودة

 معوض موسى نجيب موسى. د، مشكلة اخلجل عند األطفال. 

 معوض موسى نجيب موسى. د، مشكلة اخلوف عند األطفال. 

 التأثري -األعراض - األسباب - غرية عند األطفال )املفهوممشكلة ال-

 .محدي عبد احلميد أمحد مصطفى (،مقرتحات احللول

  أخصائي الطب النفيس، حممد حسني .د، قلق االنفصال عنـد األطفالمشكلة.  

 احلمياينة سامأبو ، أمع الوالدين وبرصاحة . 

 النجار خالد سعد .د، بني احلنان والتدليل شعرة ،ع طفلكم.  

  معامل يف البناء الرتبوي، د. أمحد بن عبد الرمحن القايض، جملة البيان، العدد
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 731........................     ................      كيف أكون صديقا البني أو ابنتي؟

 732              ؟نرتنتتشار الفضائيات واإلريب ابني يف ظل العوملة وانأن أكيف يمكنني 

ب أ   734............................     ...............     يف الصالة؟طفالنا كيف نرغِّ

 750.......     ...................     وضوء األم وصالهتا وهي حائض لتعليم األوالد

 751.....     ....     متنع عن الصالةالعمر الذي يتوقف فيه الوالد عن رضب ولده إذا ا

 751.............     .........     ؟كه الصالةهل متنع ابنها الصغري من الرحلة خشية ترْ 

 752.....     ...........................     حكم رضب الصغري عىل ترك صالة اجلامعة

 753...     .................................................     األطفال وصالة الفجر

 753...     ...........................     ؟لفجراهل يرضب األبناء إذا ناموا عن صالة 

 755...........     ..........................      كيف يتم تعويد األطفال عىل الصوم؟

 756....     ...     العرشين؟بناء فوق هو الضابط بني اللني والشدة يف التعامل مع األ ما

 756...........     ...............      ؟ب الطفل فيها إذا بلغهاالسن التي يمكن رْض ما 

 757...     ..........................      حكم منع الولد من اخلروج من البيت كعقاب

 757...............     ......................     ق يدهحكم تأديب الولد إذا رسق بحرْ 

 758..................     .........................     حكم رضب الطفل املعاق ذهنيا

 758..............     ....................      عزل األبناء املعاقني لكي ال يراهم الناس

 759............     .................................     تأديب صاحب املرض املزمن

 759.......     ...................     يرضب طفله ويقرصه وعمره سنة ثم يشعر بالندم

 762.........................     .............     معنى التفرقة بني األوالد يف املضاجع

 763.......     .......................     هل يكفي يف تفريق املضاجع تفريق الفُرش؟!

     سنوات مع الوالدين يف غرفة واحدة 9أو  10أو  11حكم نوم البنات البالغات 

.............................................................................      763 

م أن ينام الرضيع بني األب واألم؟  764  ...............   .............     هل من احلرا
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 764..........................     ................     حكم ترك الرضيع يف غرفة وحده

 764...........     ....     وضع املصحف عند الطفل حديث الوالدة وعدم ترك وحده

لدين أحد أبنائهم لينام يف غرفة وحده خيالف وجوب العدل بني  هل ختصيص الوا

 765.....................     .............................................     األوالد؟

 766.........     ..................     كيف يكون العدل بني األوالد يف النفقة واهلدية؟

 767.........................     .......................      الوسائل الرتفيهية لألطفال

 768....................     .............     ال كالكذب عىل غريهمالكذب عىل األطف

    768...................  ............................     ةرسد بعض القصـص املختلق 

 771............     ........................................      قراءة األلغاز البوليسية

 769..........     ..............................     بث أم استكـشاف؟ب األطفال ععِ لَ 

 770........................................................          ب األطفالعِ كثرة لَ 

 771.............     ................     من وقته عىل الكمبيوتر يف األلعاب ا يقىض كثريً 

 772..............     ........................................      كرتونيةللعاب اإلاأل

 772.........     ...........      هل أصبحت األلعاب اإللكرتونية خطًرا هيدد أطفالنا؟

 777.........................     ...........................     حكُم الرسوِم املتحركة

 779...........     ......    قناة "سبيس تون" وما فيها من أفالم كرتونية حكم مشاهدة

 782.....................     .................     والدي يف الدراسة؟أتعامل مع أكيف 

 783....     .......................     حكم إحلاق األوالد بمدرسة يقوم عليها راهبات

 785......     ..........................      ان طفِل يف الروضة؟كيف أتعامل مع رسح

 786..............     ......     ؟عن أداء الواجبات املدرسيةاألوالد كسل كيف نعالج 

     كيفية معاجلة عدم الرتكيز لدى الطفل يف املدرسة مع وجود قدراته العقلية اخلاصة

...................................................................   ..........   788 

 790     ....................... ..............................     ةابن خارج عن الطاع

 791........................     ..........     التعامل مع االبن العاق املرص عىل الفسق
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 792.....................     ..............      لعايص؟كيف يترصف األهل مع الولد ا

 795................     ................................      طرد الولد العاق من البيت

 796.     ................      حتليف االبن املخطئ عىل املصحف قد ينزع هيبته من قلبه

   797..................   ...................      تليفونعالج كثرة كالم املراهقات يف ال

نة، لكنها تتابع املسلسالت!   899...............    .........................     ابنتي َديِّ

 800......     ...      بعض الوسائل النافعة لتجنيب األوالد خطر األغاين واملسلسالت

 800.................     .........................      يةتشاهد املسلسالت العربأختي 

 801...........     ........................     ابنته ترفض احلجاب وهتدد بإيذاء نفسها

 802...................     ..........      القضاء عىل أسباب انحراف الشبان والشابات

لدين ألوالدمها  803....................     ..............................      رقابة الوا

 804..........     ...................      حكم اطالع األب عىل الرسائل اخلاصة بأبنائه

 804...........................     ...........      ؟كيف خيرب الصغري عن معنى الشيعة

 805........     ......................     ه من االنحرافيسافر كثريا وخيشى عىل أوالد

 808....................     ...................     معاجلة الولد العصبي رسيع الغضب

 809............     ..............................      ل األب ألبنائه إهنم أبناء حرامقوْ 

 810......     ......................     عصية أمام أوالده؟هل من املجاهرة أن يفعل امل

 810..........     .     هل كونه فعلها داخل بيته وليس أمام الناس ال زال يعترب جماهًرا؟

 810.............     ...................     ؟شتم األوالد وإهانتهم أمام الغريهل جيوز 

 811......................     .....................      ؟ألبناءهل يأثم اآلباء إذا أخطأ ا

 811....................     ................     ختطيط الوالدين حياة األبناء دون رأهيم

 812.......     .............      ال ينبغي لألب أن جيرب ولده عىل دراسة ختصص ال حيبه

 813.....................     ...............     حفاظا عىل صحتهمنع االبن من الطعام 

 813.................................................         تأثري األقارب عىل األطفال

 814......     ..............     تسكن فوق أهل زوجها غري امللتزمني وختشى عىل ابنتها
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 814 ..................     ...........................................     أحالم اليقظة

 815....     .................     ابني تبدل من طفل وديع مطيع حمبوب إىل شخص آخر

 816.......     ......     طفلتي ترفض تناول الطعام إال املخلوط باملرضاعة، فام احلل؟

نه الكبارإا مع صامت جدً   818.............................     ................      خوا

 819...................     ....................................     من مفاسد اإلنرتنت

 821 ......     ...........      أب اكتشف أن ابنه جيلس أمام االنرتنت وخياطب الفتيات

 821........................     ............................      ابني يبكي عىل كل يش

 822 ....     .........................      ل املراهق ينسجم مع عائلته؟ما هي سبل جعْ 

   823......................   ............................     فةهتامم الطفل بالنظااعدم 

 823.................     .................................      نظافة غرفتهاابنتها هتمل 

 824.....................     ...........................     ابني حيب الظهور فام احلل؟

 825......................     ...............     والدنا؟أيف نعالج مرض الكسل يف ك

 825    .......................................      ات العائليةعبث األطفال أثناء اللقاء

 826         ........................................................     األوالد والشارع

  828.............................    .......................      خروج األوالد للشارع

 828..............................     .....................     سجدعبث الصغار يف امل

 828................     .........................     عدم استقامة بعض أبناء الصاحلني

 829.........................     .........     يالرشع لدراسة العلم ابني أنوى أن أفرغ

 830......................     ................     خاوف من املوتابنتي لدهيا بعض امل

 831.....     ...........................................................      ابني خياف

لدي طفل خياف من كل يشء حتى من ظله وال أعرف هل طريقة تربيتي خاطئة وكيف 

 832.................     .........................................     أعلمه الشجاعة؟

 834.........................     .........      م ال؟أهل خوف الطفل من والده حممود 

 835.................     .......................      كثريا  هاعمره عامني وخياف من هاابن
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 836............     .......     ؟نفس الوقت يفهذبا ا وجريئا ومكيف ينشأ الولد شجاعً 

   836..........................   .........................      رسعان ما يعود إىل اخلطأ

 837...............................     ............     شخصيته مهزوزة وحساس جدا

 838....................     ..................................     ابنة ترتدد يف االختيار

 838.............     ..............................................      ابني يسأل كثرًيا 

 839    ....  ...................     رتتبة عىل فقد احلوار بني اآلباء واألبناء؟النتائج امل ما

 840 ....................     ................................     والدالرتبية اجلنسية لأل

 841................     ............     هل جيوز ألوالد العم من اجلنسني أن يلعبا مًعا؟

 841...........     ............     ؟كيف تعلم أوالدك خلق الترصف مع اجلنس اآلخر

 842........     ....................     لبنات قد يؤثر عليه سلبياإلباس الطفل مالبس ا

 842........................     ...............     كشف كل من الولدين عورته لآلخر

 843.........     .....................     ولدها يامرس العادة الرسية يومًيا فامذا تفعل؟

  845.........................    ....................................      ؟كيف نجيبها

 845................     ..............................................     كيف نجيبه؟

 846........................     ..............................     كيف نترصف معهام؟

 847.......     ...      الذي يتم فيه تعليم األوالد الثقافة اجلنسية؟ ما هو العمر املناسب

 848.............................     .............     ؟متى نعلم الولد إزالة شعر العانة

 849 .......................     .........      كيف نحمي أطفالنا من التحرش اجلنيس؟

 850...........    .......................    ألطفال؟باش اجلنيس ما هي أسباب التحر

 851........    ...............................     الوقاية من التحرش اجلنيس لألطفال

 852.....    ...............................     العالج من أزمة ما بعد التحرش اجلنيس

 856     .............................................................  املراجع    قائمة 

 863.................................................................         الفهرس    
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