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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تقدمي 

صلى اهللا  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهلدى حممد
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه واهتدى ديـه إىل يـوم   

  . الدين
  : دــأما بع

نفسي، وهو دوري كأم ذلـك   إىلانطالقاً من دوري احملبب 
غايل على قلب كـل  وال -سبحانه وتعاىل –الدور املعظم عند اهللا 

آبـاء وأمهـات املسـتقبل     إىلإنسان، فإنين أقدم خالصة جتربيت 
آباء وأمهات املاضـي   إىللالستفادة منها، كما أقدم هذه التجربة 

  . واحلاضر للنقد واإلضافة، راجية من العلي القدير التوفيق والقبول
أخـي احلبيـب    إىلوإين أتقدم بالشكر بعد محد هللا وشكره 

يار الذي اقترح هذه الفكرة، وابنيت الغالية إميان املعجـل  سلطان الط
على استعدادها لعمل ما يطلب منها واألخـوة األفاضـل الـذين    
ساعدوين على هذا العمل وأخص بالذكر األخ حممد أبو عيسـى  
واألخ خالد مازن، فجزاهم اهللا خرياً، وتقبل منا ومنهم، ورحم اهللا 

  . والدينا ووالديهم واملسلمني
  عبد اهللا أم

  هـ١٢/٥/١٤٢٦
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  بديهيات تربوية 
التفكري بعملية التربية البد أن يكون قبل الزواج، وذلـك   -١

باختيار الزوج املناسب والبيئة املناسبة إلجناب وتربية أبناء صاحلني، 
النية احلسنة من إجناب هـؤالء األبنـاء واخلطـة    : والبد من توافر

ن الظن به، ولنا يف هـذه  الصاحلة والتوكل على اهللا ودعائه وحس
إِذْ قَالَت امرأَةُ عمـرانَ  : اآليات الكرميات خري مثال، قال تعاىل

   ـتأَن ـكي إِننلْ مقَبا فَتررحطْنِي مي با فم لَك تذَري نإِن بر
 يملالْع يعمالس *تعضي وإِن بر ا قَالَتهتعضا وفَلَم اللَّهثَى وا أُنه

أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَى وإِني سميتها مريم وإِني 
فَتقَبلَها ربها بِقَبـولٍ  * أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ 

فَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَ
  ـوه ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحالْم

هنالك دعـا  * من عند اللَّه إِنَّ اللَّه يرزق من يشاُء بِغيرِ حسابٍ 
 هبا ركَرِيز   يعـمس ـكةً إِنبةً طَييذُر كنلَد ني مل به بقَالَ ر

فَنادته الْملَائكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللَّـه  * الدعاِء 
مـن   يبشرك بِيحيى مصدقًا بِكَلمة من اللَّه وسيدا وحصورا ونبِيا

نيحالالص]٣٩-٣٥:آل عمران.[  
فتأملوا النية الصاحلة واخلطة املباركة المرأة عمـران حـني    

جعلت نيتها عظيمة، وهي أن تفرغ مولودهـا خلدمـة بيـت اهللا    
إِنـك  : توكلت على اهللا ودعته، مث أحسنت به الظن حني قالت

يملالْع يعمالس تأَن  فهل كان اهللا ها؟ ماذا رزقها؟عند ظن  
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مث حسن ظنه بربه كذلك حـني   مث فلنتأمل دعاء زكريا  
وهكذا عندما أحسن كل منهما الظـن   إِنك سميع الدعاِءقال 

  . بربه كان اهللا عند ظنهما
إن التربية ليست بالعملية اهلينة أبداً، والبد أن يكون لدينا  -٢

ضوء الكتاب والسـنة، مث  تصور عام خلطتنا وأهدافنا التربوية على 
جيب أن نبلغ الطفل مباشرة أو عن طريق اإلحياء ذه اخلطة، وماذا 
نريده أن يكون يف املستقبل فمثال إذا كنا نريده طبيبا لقبناه الطبيب 

  . فالن، وإذا كنا نريده أن يكون عالمة نناديه الشيخ فالن وهكذا
قول ما  :كما جيب أن نتحلى بالصرب واحلكمة، واحلكمة هي 

: ينبغي على الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغـي، وأدواـا   
  . اجلهل والطيش والعجلة: العلم واحللم واألناة، آفاا

إن شخصية الطفل تتأسس خالل السنوات اخلمس األوىل  -٣
  . كما جيمع على ذلك علماء النفس

إن الطفل يكون فكرته عن ذاته من خالل رأي أمه بـه مث   -٤
  . قي أفراد األسرة واألقارب مث املدرسة وباقي أفراد اتمعبا

  . إن الطفل يتأثر بالقدوة أكثر مما يتأثر بالتوجيه املباشر -٥
أن القدوة اليت جيب أن نريب أطفالنا عليها هـي مثلـهم    -٦

  . األعلى حممد 
  : أن لكل طفل حاجات أساسية البد من معرفتها وهي -٧
  :حاجات مادية -أ

  . أكل ومشرب وملبس ومأوىمن م
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  :حاجات معنوية مثل -ب
  . احملبة والعطف إىلاحلاجة *
  . االحترام والتقدير إىلاحلاجة *
  . األمن إىلاحلاجة *
  . سلطة ضابطة إىلاحلاجة *
  . املعرفة واالستطالع إىلاحلاجة *
  . العبادة ومعرفة اخلالق إىلاحلاجة *
  . النجاح إىلاحلاجة *
ريه انفعاالت ال غىن للمريب عن معرفتـها  إن كل طفل تعت -٨
  : وهي

  ). حب الوالدين(انفعال احلب *    . انفعال اخلوف*
  . انفعال الغضب*    . انفعال الغرية*
  .انفعال الفرح*    . انفعال احلزن*
  . انفعال احلياء*    . انفعال الزهو*
) شعور كرد فعل ألشرطة العنف اليت يشاهدها(انفعال العنف *

خطورة االنفعال  إىلجديد على الطفل، وألفت األنظار وهو انفعال 
اجلديد نظراً، ألن آثاره املدمرة ال تظهر إال عند الكـرب، حيـث   
أظهرت كثري من الدراسات أن غالبية األزواج الـذين يضـربون   

  . زوجام كانوا يشاهدون أفالم العنف منذ الصغر



  

  ٩  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

جهه إن لكل طفل قدرات وميوالً جيب أن نعرفها كي نو -١٠
الوجهة اليت تناسبه، وجيب أن نعرف أيضاً أن هناك فروقاً فردية بني 

فمنـهم املتفـوق ومنـهم    . األطفال فيما خيتص بالقدرات وامليول
فمثالً اكتشافنا لوجود القدرة اإلبداعيـة  . املتخلف ومنهم العادي

عند الطفل جيعلنا نوجهه الوجهة املناسبة لتفعيل إبداعه من أجـل  
  . ، والشكل التايل يوضح صفات الشخص املبدعأفضلمستقبل 
إن لكل مرحلة من مراحل العمر املختلفة خصائصها اليت  -١١

متيزها عن غريها من مراحل النمو، وهلا ظروفها ومطالبـها، ولـذا   
ختتلف قدرة الفرد على السلوك والتصرف إزاء املوقف الواحد من 

  .)١(أخرى إىلمرحلة 
مراحل تعليمة تسـاير   إىلورة النمو ويقسم املهتمون بالتربية د

  : النظم الدراسية على أساس تربوي حسب املراحل التالية
  . مرحلة ما قبل املدرسة، وتقابل سين املهد والطفولة املبكرة -أ

  . مرحلة املدرسة االبتدائية وتقابل الطفولة املتوسطة -ب
  . وغمرحلة املدرسة اإلعدادية وتقابل الطفولة املتأخرة والبل -ج
  . مرحلة املدرسة الثانوية وتقابل املراهقة املبكرة -د

العايل وتقابل املراهقة املتأخرة  أومرحلة التعليم اجلامعي  -هـ
  .)٢(والرشد 

                              
، ، الطبعة الرابعة٢١علم النفس، ص ، تربية املراهق بني اإلسالم وحممد الزعبالوي) ١(

  .هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية١٤١٠
، دار ١٩٨٧، ٣٥٥وجية للنمو ، ص عباس عوض ، األسس النفسية والفسيول) ٢(

  .املعرفة اجلامعية
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  )١( صفات الشخص املبدع                  

  
  
  
  
  

جيب توفري البيئة العلمية والثقافية والنفسية واالجتماعية  -١١
ريق توفري كل الوسائل املمكنة من أبسـط وسـيلة،   املناسبة عن ط

  . وهي الكتاب وحىت آخر ما توصلت إليه التقنية احلديثة
إن لكل فرد يف األسرة دوراً مهماً بالنسبة لآلخرين ولـه  -١٢

تأثري على نفسيام وطريقة تفكريهم، فالبد أن يتعاونوا من أجـل  
هما دور ال يقـل  الصاحل العام لألسرة خاصة األم واألب، فلكل من

  . أمهية عن دور اآلخر
هناك مواقف معينة جتعلنا حنتاج إىل االتفاق مع احمليطني  -١٣

                              
، اجلزء األول ٢٣أسامة حممود فريد ، كيف متين مهاراتك اإلبداعية ؟ ص) ١(

  .م١٩٩٥

املقـدرة 
 الذهنية 

الرغبة والدافع إشبـاع اخليال 
 واإلبدع

منط مميز وراق 
 من التفكري  

إحساس مسبق 
للمشكالت 
 واحلاجات

  املثابرة 
  واجللد 

البعد عن 
مجودية التفكري 

الرغبة يف 
 التميز
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املدرسة واألصدقاء واألقـارب علـى   : بالطفل من خارج األسرة 
  . األسلوب األمثل يف التعامل مع الطفل

دور األم ال يستهان به أبداً، فهو دور عظيم، وعلى كل  -١٤
تها كأم، وال حتاول التنازل أبداً عن هذه القيمـة،  أم أن تشعر بقيم

وعليها أال تبحث عن قيمتها خارج نطاق األسرة، ألا إن حبثـت  
عن قيمتها بعيداً عن أبنائها فسوف تندم كما ندمت املمثلة الشهرية 

احذري اد، احذري كل من : مارلني مونرو حيث قالت منتحرة
لى هذه األرض مل أسـتطع أن  خيدعك باألضواء، إين أتعس امرأة ع

  : )١(أكون أما، قال شوقي معظماً دور األم
ــت مل ــى لقل ــوال التق ــدا     ل ــواك الول ــنع س   يص
  إن شئت كـان األسـدا      إن شئت كـان العـري أو  
ــدا      وإن تــرد غيــاً غــوى أو ــداً رش ــغ رش   تب

ويذكر لنا التاريخ اإلسالمي أمهات وجهن أوالدهـن منـذ   
مثل أم اإلمام الشافعي رمحـه اهللا حيـث    الصغر الوجهة الصحيحة

الكتاب ومل يكن  إىلكنت يتيماً، يف حجر أمي، فدفعتين «: يقول 
، وكـذلك  »عندها ما تعطي املعلم وقد رضي مين أن أخلفه إذا قام

صـالة الفجـر يف    إىلأمحد بن حنبل كانت أمه تأخذه كل يـوم  
.. تعود بهاملسجد وعمره سبع سنوات حيث نشأ يتيماً وتنتظره مث 

وقد حفظ القرآن يف صباه وتعلم القـراءة والكتابـة، بفضـل اهللا    
                              

هـ دار ١٤٠٥، ٢٢٩إبراهيم صبيح ، الطفولة يف الشعر العريب احلديث ، ص ) ١(
  .الثقافة
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سبحانه وتعاىل، فعلمته أمه أمور دينه حىت أصبح أعظم علماء األمة 

  . اإلسالمية
ما اإلمام مسلم فقد ولد أعمى، وظلت أمه تدعو له ملدة مخس أ

سنوات حىت أبصر، أما الشيخ ابن باز رمحه اهللا فيذكر فضل أمـه  
ليه بعد اهللا وإا هي اليت اهتمت بتعليمه، وحنن ركزنا باألمثلـة  ع

ألن هذا الكتاب موجه  على دور األم ألن هذا الكتاب موجه لألم
باألساس إىل النساء، ولكن يف احلقيقة املسؤول األول عن التربية هو 

 واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنـه : األب، حيث قال اهللا تعاىل 
وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصـلَاة  * كَانَ صادق الْوعد وكَانَ رسولًا نبِيا 

  ]. ٥٥-٥٤:مرمي[والزكَاة وكَانَ عند ربه مرضيا
ال تستهن بقيمة ابنك أبداً، فقد يصبح رجالً عظيمـاً يف   -١٥

هلـم أن يتعلمـوا   املستقبل، وكل العظماء كانوا أطفاالً ولكن قدر 
  . سنوات ١٠عرف ربه وعمره  صغارا مثل الكثريين فإبراهيم 

وأنا ابـن   تويف رسول اهللا «عن نفسه  يقول ابن عباس 
: ويف روايـة أخـرى  » عشر سنني، وقد قرأت احملكم وهو املفصل

  . )١(سلوين عن التفسري فأنا حفظت القرآن وأنا صغري
 بن مسعود، وعمرو بن وكذا الرباء بن عازب، وكذا عبد اهللا

سلمة وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز اخلليفة اخلامس وغريهم 
ألف حديث  ٧٠وقد كان البخاري سريع احلفظ فقد حفظ . كثري

  . وهو صغري
                              

  .هـ دار طويق ١٤٢٢منصور العواجي ، أطفال أذكياء جداً، الطبعة األوىل ) ١(
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أما ابن تيمية فقد كان شديد احلرص على العلم منـذ صـغره   
حىت أنه رفض الذهاب يف يوم العيد مع أبيه وأخيه ليتفرج، فلمـا  

أنتم ما تزايد لكم شيء وال جتـدد،  : الموه يف آخر النهار قال هلم 
جنـة  [وأنا حفظت يف غيبتكم هذا الد، وكان ذلك الد هـو  

  ]. املناظر وصفة الناظر يف أصول الفقه
أما احلافظ ابن حجر الذي شرح صحيح البخاري وألف كتبا 

املصـلني   هامة جداً غريه فقد حفظ القرآن وهو ابن تسع سنني وأم
يف املسجد احلرام وعمره اثنا عشر عاماً، وكذالك اإلمام الطـربي  

  . حفظ القرآن لعشر سنني، وكتب احلديث لتسع سنني
ومن علماء العصر احلديث الذين حفظوا القرآن صغاراً نـذكر  
على سبيل املثال ال احلصر الشيخ أمحد احلكمي والشيخ عبد العزيز 

وال نشك . ني رمحنا اهللا وإياهم مجيعاًبن باز والشيخ حممد بن عثيم
يف أن أمتنا اإلسالمية املنجبة ال يزال فيها من األطفال النجباء الذين 
هم بأمس احلاجة إىل من يكتشفهم ويوجههم بالتربية والتعليم وقد 

  . يكون ابنك واحداً منهم فانتبه
نعم إن الوالدين الصاحلني مها اللذان جيعالن حيـاة أبنائهمـا   

دة، وليس هذا فحسب بل وممتعة أيضاً وذلـك عـن طريـق    مفي
اإلمكانيات املتاحة ال أكثر وبتنظري التطبيق أي شرح العملية التربوية 

ا، وكلما فعلنا ذلـك  للطفل ومصارحته وإقناعه وكأنه أعز أصدقائن
ية التربوية مثارها، وكان هلا تأثريها على حياته كلها لمكلما آتت الع

ك قصة ألحد الشيوخ يف الثمانني من عمـره  حىت شيخوخته، وهنا



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
١٤  

 
لقد كان أليام سـعيدة قضـيتها يف   : عندما مرض، مث تشاىف قال 

طفوليت مع أيب أثر على متاثلي للشفاء ، كنت أعيش على ذكراها، 
فكانت بلسماً شافاً، وهكذا لو علم اآلباء مبردود سعادة األطفـال  

اعلى خريف أعمارهم حىت ملا تركوا فرصة يسعدو م .  
والسؤال اآلن ماذا يفعل اآلباء كي ينجح أبناؤهم يف احليـاة؟  

  : ولإلجابة على هذا السؤال البد من
  . معرفة معوقات التربية السليمة: أوالً
  . تعريف الشخصية الناجحة أو السوية: ثانيا

  معوقات التربية السليمة: أوال
  . معوقات خاصة باألسرة -١
  . معوقات خاصة باتمع -٢
  . معوقات عامة -٣
  :معوقات خاصة باألسرة -١

وذلك مثل التعارض بني الوالدين يف االجتاهـات الدينيـة أو   
التربوية، أو كثرة اخلالفات بينهما مما جيعل العملية التربوية آخـر  
اهتماماما، أو نتيجة انشغاهلما كليهما أو أحـدمها أو جهلـهما   

األسرة أو الفقر، مما جيعل الوالدان  بأمهية التربية أو انفصاهلما وايار
يستعينان باألبناء يف عملية حتصيل الـرزق، ويف بعـض األحيـان    
حرمام حىت من املدرسة، وغىن عن البيان أن الفقر املادي يـؤدي  

  . إىل الفقر العلمي والثقايف والنفسي واالجتماعي يف الغالب
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  :معوقات خاصة باتمع -٢
ثة ألقت بظالهلا الثقيلة علـى بعـض   ال شك أن املدنية احلدي

جوانب حياتنا االجتماعية والنفسية، وهذا ال يعين أننا نعلق أخطاءنا 
على مشاعة اآلخرين، ألننا نعترف أن هناك أسـباباً أخـرى هـي    

ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّـه ومـا   : -تعاىل  –ذنوبنا، قال 
نفَم ئَةيس نم كابأَص  كَفَى بِاللَّهولًا وساسِ رلنل اكلْنسأَرو فِْسكن

، إن انتشار أمراض النفوس كالكرب وسـرعة  ]٧٩:النساء[شهِيدا
االستثارة واالستفزاز وغياب احللم وغياب احلكمة وعدم التسامح 
وانتشار البذخ وحب املظاهر والظهور والشهرة وقطيعـة الـرحم   

كي على اتمع مما جيعل األبنـاء يسـعون   وسيادة النمط االستهال
تعـاىل   –تقليد أقرام وتفضيل منط أبناء األغنياء قال  إىلباستمرار 

- : نِنيبالٍ وم نم بِه مهدما نمونَ أَنبسحـي  * أَيف ملَه ارِعسن
مراض إن انتشار هذه األ] ٥٦:املؤمنون[ الْخيرات بل لَا يشعرونَ

  . جيعل عملية التربية كأصعب ما تكون
  :معوقات عاملية-٣

وتتمثل يف احملاوالت بل والتصميم الواضح ألعداء اإلسالم على 
تشويه صورته عرب وسائل اإلعالم العاملية من قنوات فضائية وغريها 
وحماولة إضعاف الوازع الديين عن طريق نشر الفسـاد واالحنـالل   

ولَوِ اتبـع الْحـق أَهـواَءهم لَفَسـدت     : األخالقي قال تعاىل 
   ـنع ـمفَه مكْرِهبِذ ماهنيلْ أَتب يهِنف نمو ضالْأَرو اتومالس

إن هذا التخريب املتعمـد أدى  ] ٧١:املؤمنون[ذكْرِهم معرِضونَ
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ممـا يهـدد    إىل ايار كثري من األسر وبالتايل ايار العملية التربوية

بايار اتمع ككل، خاصة مع وجود من يتلقف هـؤالء األبنـاء   
الذين اارت أسرهم ليعيد ضرب اتمع م مرة أخرى، ولذا فإننا 
هنا نشدد على أمهية احتواء هؤالء األبناء بإعطائهم احلب والعطف 
واألمان وبالتقرب إليهم وحماولة فهمهم واحترام مشاعرهم وتلبيـة  

النضج االنفعايل  إىلام، والذي يؤدي كما سنذكر الحقاً احتياج
 أوالذي يهدئ من االبن، وجيعله يف مأمن من أي دعوى مضـللة  

  . إفساد حمتمل
  تعريف الشخصية السوية: ثانيا

إن الشخصية السوية هي اليت تتكامل فيها اجلوانب التالية لدى 
  : الفرد

روحي، اجلانـب  اجلانب اجلسدي، اجلانب العقلي، اجلانب ال
االنفعايل، اجلانب االجتماعي، اجلانـب األخالقـي،    أوالوجداين 

  . اجلانب اجلمايل
  :اجلانب اجلسدي -١

يعين الصحة اجلسمية والتغذية الصحية واللياقة اجليدة واملظهـر  
  . احلسن النظيف، ولن نركز على هذا اجلانب ألنه ليس جمالنا

  :  اجلانب العقلي-٣
قلية وإمناءها مثل الذكاء والقدرة على التفكري يعين القدرات الع

والتخيل والتذكر والتفكري اإلبداعي وكذلك القدرة اللغوية والفنية 
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واحلسابية وغريها، وعلى الوالدين االهتمام الشديد ـذا اجلانـب   
وحماولة التعرف على أي من هذه القدرات يتمتع ا ابنـهما، ويف  

اختبارات القدرات للتأكد منها،  تطبيق إىلبعض األحيان حيتاجون 
مث توفري كل اإلمكانيات والوسائل املتاحة اليت تضمن تنميـة هـذا   
القدرات وتوجيهها أنسب وجهة، واجلـدير ذكـره أن القـراءة    

  . واالطالع هي أفضل وأيسر طريقة لتنمية أية قدرة
  :اجلانب الروحي -٣

نة املطهرة، يعين العقيدة السليمة والتمسك بالقرآن الكرمي والس
درس  أووالعقيدة السليمة ال تغرس يف نفس الطفل من خالل حصة 

منهجي، وإمنا من خالل التفاعل مع أمور احلياة اليوميـة، ومبـا أن   
الطفل حيب أن يكون حمبوباً كما سبق وأن ذكرنـا عنـد تعـداد    
حاجات الطفل فلم ال نستغل هذا اجلانب لنجعل أعظم حمبة يسعى 

  .)١(ورضاه عنه؟ -عز وجل-بة اهللا هلا الطفل هي حم
وقد تقدم معنا عدد من األئمة األجالء الذين مل حيفظوا القرآن 
العظيم إال وهم صغار، كما جيب تعويدهم على تالوتـه يوميـاً،   
باستخدام الثواب والعقاب على أن األمر سيكون يف غاية الصعوبة 

  . إذا كان الوالدان كالمها ال يفعالن ذلك
سنة املطهرة ثانياً اليت جيب أن حيدد منها ما ميس حياة مث تأيت ال

الطفل مباشرة كاألذكار اليت البد أن ميارسها الطفل يف سائر يومه، 
                              

 ،م٢٠٠٢الطبعة األوىل ، ٧٣جماهدة ديرانية، نصائح لتربية طفل صاحل ص ) ١(
  .للترمجة والنشر األجيال
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 إىلوما أحلى أن يضع الطفل رأسه على الوسادة وهـو يسـتمع   

القرآن الكرمي فكم سيكون سعيداً ألنه سيشعر باألمان، ومن املهم 
لى آله أفضل الصالة والتسليم وكذلك قراءة سرية املصطفى عليه وع

قراءة سري األنبياء عليهم السالم وسري الصـحابة وغريهـم مـن    
  . العظماء

ألننا الحظنا أن الطفل ال يستجيب لقراءة القصص إال عنـد  
تعليم : النوم وهناك مبادئ للتربية الدينية معروفة من قبل كل مسلم

رم عليهـا يف سـن   األطفال الصالة وأمرهم ا منذ السابعة، وض
العاشرة، كذلك تعويدهم على التسمية قبل كل عمل والـذكر يف  

ما اضطجع أحد مضجعا «:  خمتلف األوضاع، قال رسول اهللا 
ترة يوم القيامة، وما قعد أحد  همل يذكر اسم اهللا عليه إال كان علي

  . »مقعدا مل يذكر اسم اهللا عليه إال كان عليه ترة يوم القيامة
ديهيات يف ديننا تدريبهم على االستغفار عند كل ذنب ومن الب

اللهم أنت ريب «: وتالوة سيد االستغفار يف الصباح واملساء وهو 
ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك مـا  
استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، 

، وأيضا )١(»وب إال أنتوأبوء بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذن
: تدريبهم على الشكر هللا كلما جتددت عليهم نعمة، قـال تعـاىل  

  ـذَابِيإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمنلَأَزِيد متكَرش نلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو
                              

هـ مطبعة  ١٤٢٥سعيد بن وهف القحطاين، حصن املسلم، الطبعة الثالثون ) ١(
  .سفري 



  

  ١٩  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

يددلَش]فمن الشكر تعويدهم على أذكار الشكر يف ]٧:إبراهيم ،
: أعظم أذكار الشكر ما حثنا عليه نبينـا  الصباح واملساء، ومن 

بأحد من خلقك فمنك وحدك ال  أواللهم ما أصبح يب من نعمة «
: ، وكذلك يف املسـاء يقـول  »شريك لك فلك احلمد والشكر

  . »...اللهم ما أمسي يب«
ما : ومن الشكر تعويدهم على سجود الشكر هللا، قال تعاىل

شكَرتم وَآمنـتم وكَـانَ اللَّـه شـاكرا      يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ
  ]. ١٤٧:النساء[عليما

يا أَيها الَّذين َآمنوا : وكذلك تدريبهم على الذكر قال تعاىل
ــثريا    ــرا كَ ــه ذكْ ــروا اللَّ ــرةً  * اذْكُ ــبحوه بكْ سو

  ].٤٢-٤١:األحزاب[وأَصيلًا
لدعاء فعلينا أن نعلمه الدعاء كلما وأحوج ما حيتاج إليه الطفل ا

مشكلة ما، وعليه أن يعلم أن اسـتجابة اهللا   أواشتكى إلينا صعوبة 
للدعاء قد ال تكون مباشرة، علينا أن نعلمه التوكل علـى اهللا وأن  
ندربه على الصرب، جيب أن يفهم أن ليس كل ما يتمىن املرء يدركه 

ع القصص اليت نرويها له من واقع حياته وحياة احمليطني به، ومن واق
من خالل الصعوبات اليت واجهت أبطال هذه القصص خاصة بطل 
األبطال حممد عليه وعلى آله أفضل الصالة والتسليم، ومع أنه جيب 
أن يتعلم الصرب جيب أيضا أن يعرف حقيقة هامة جداً من خـالل  

وما أَصابك  ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه: هذه اآلية الكرمية 
فِْسكن نفَم ئَةيس نم]جيب أن يتعلم شيئا فشـيئا  ]٧٩:النساء ،
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٢٠  

 
كيف يواجه املشاكل وأنه البد سيمتحن إن هو ادعي اإلميان جيب 

أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ : أن نكرر على مسامعه هذه اآلية 
ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَـيعلَمن  * يقُولُوا َآمنا وهم لَا يفْتنونَ 

  بِنيالْكَـاذ نلَمعلَـيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه] وإن ]٣:العنكبـوت ،
االمتحان سنة من سنن هذا الكون، ولذا عليه أن يستعد للفنت اليت 

ـ  ه تأيت كقطع الليل املظلم كما أخربنا عنها الصادق واملصدوق علي
وعلى آله أفضل الصالة والتسليم أن يستعد هلا مبعرفتها والقـراءة  
عنها من األحاديث الصحيحة وباالستعداد للثبات على احلق عنـد  

يدي الساعة فتنا كقطـع   إن بني« مواجهتها، قال رسول اهللا 
الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كـافرا، وميسـي   

عد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري مؤمنا ويصبح كافرا القا
من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، فكسـروا قسـيكم   
وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم احلجارة، فإن دخل علـى  

رواه اإلمام أمحد وابـن ماجـة    )١(»أحدكم، فليكن خري ابين آدم
ا رسول وأبو داود واحلاكم يف املستدرك وصححه األلباين، وقد أمرن

اهللا صلى عليه وعلى آله وسلم أن خنرب أبناءنا عن هذه الفنت خاصة 
فيما يتعلق باملسيح الدجال، وأنه لن خيرج إال عندما ينسى النـاس  

غـري  «:  قال رسول اهللا : قال ذكره، عن النواس بن مسعان 
نا حجيجه دونكم، ا فيكم فأالدجال أخوفين عليكم، إن خيرج وأن

فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، واهللا خلـيفيت  وإن خيرج ولست 

                              
  .، دار ابن اجلوزي ٥١٤٢٢يوسف الوابل، أشراط الساعة ، ) ١(
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، ونؤكد ونشدد كل التشديد على )١(رواه مسلم» على كل مسلم
هذه السنة الكونية أي االمتحان، ألن كثرياً من الناس من حبـهم  
ألبنائهم وخوفهم عليهم يبعدون عنهم عن كل ما ميكن أن يكـدر  

مسوم خاطرهم، فلذا خيفون عنهم كل ما ميكن أن يزعجهم، فيغ
يف الترف والرفاهية، وحنن نظن أن هذا من الغش، ألن الطفل جيب 
أن يعرف احلياة على حقيقتها حىت ميكنه مواجهتها مبا تستحق مـن  

ففي احلياة مشاكل ومصائب . قوة وعزمية وإصرار على احلق وثبات
وفنت، والبد أن يعرف هذه السنة الكونية اليت تلخصها هذه اآليات 

ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم : ل تعاىلالكرميات، قا
فَلَولَـا إِذْ جـاَءهم بأْسـنا    * بِالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ 

تضرعوا ولَكن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشـيطَانُ مـا كَـانوا    
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء * ونَ يعملُ

فَقُطع * حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ 
نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحوا وظَلَم ينمِ الَّذالْقَو ابِرد]٤٢:األنعام-

٤٥ .[  
هذا هو الوجه القبيح للحياة، أما الوجه السعيد فهو أن للحياة 
رباً عظيماً قادراً على أن يبدل احلزن سروراً وقادراً على أن جيعـل  
احملنة منحة، ولكن بشروط وهي أن يتمسك بعقيدته كل التمسك، 

ا تحزنوا ولَا تهِنوا ولَ-تعاىل–ويثبت على احلق كل الثبات، قال 
نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنو]قـال  ] ١٣٩:آل عمران » إن
                              

  .٥٠٦ووي، رياض الصاحلني ، ص اإلمام الن) ١(
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من ورائكم أيام الصرب، للمتمسك فيهن مبا أنتم عليه أجر مخسني 

أخرجه ابـن  » بل منكم«: يا نيب اهللا أو منهم؟ قال: ، قالوا»منكم
  . )١(نصر يف السنة، وصححه األلباين بشواهد

يتشرب الطفل هذه احلقيقة عن طريق شرح الواقـع   فيجب أن
 -تعاىل–له وعن طريق إخباره عن قصص السابقني مع األدلة، قال 

 :      ُـةباقكَـانَ ع ـفوا كَيظُـران ضِ ثُـمي الْأَروا فريقُلْ س
كَذِّبِنيالْم]١١:األنعام .[  

الني وهو أن من الفنت كثرة الض جيب أن يعرف أمراً هاماً جداً،
وإِنْ تطع أَكْثَر من في : ن عليه أال يغتر بكثرة اخلبث قال تعاىلوأ

الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هـم إِلَّـا   
  ]. ١١٦:األنعام[يخرصونَ

وكلما عرف الطفل ربه أكثر وكلما مارس دينه أكثر كلمـا  
ربه وخشيه ورجا رمحته أكثر وهذه هي بذرة اإلميان الـيت   أحب

سيظل ينمو من خالهلا اإلخالص واإلحسان أعلى مراتب الـدين،  
وكلما أردنا أن نرقيه أكثر فعلينا دعوته إىل إخفاء أعماله الصـاحلة  

احملافظة على أداء الصـلوات يف   إىلعن الناس قدر اإلمكان ودعوته 
الوة القرآن الكرمي، واإلكثار من الـذكر  وقتها يف املسجد وكثرة ت

وهناك خطأ يرتكبه كثري من الناس حني يقولون البنائهم ال تفعلوا 
كذا، انتبهوا فنحن نراكم من حيث ال تروننا، ألن هذا األسـلوب  

                              
، ١٢٤ص ) قطوف من الشمائل احملمدية واألخالق النبوية(حممد مجيل زينو ) ١(

  .هـ، دار طيبة ١٤١٦
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: يدرم على الشرك، وأيضا مما يغرس يف نفوسهم النفاق قولنا هلم 
، وإذا أردنا أن ) لون كذاعيب ماذا يقول الناس عندما يرونكم تفع(

نغرس يف أنفسهم التقوى نقول هلم إن اهللا وحده هو الذي يـراهم  
من حيث ال يرونه وميكن أن يعاقبهم يف الدنيا واآلخـرة ولرمبـا   
يساحمهم، ألنه كرمي رمحن رحيم، فهكـذا سـيحبونه وخيشـونه    

 )١(كمال العبوديـة   إىلويرجون رمحته، وذا يكونون قد وصلوا 
سيؤيت الغرس مثاره وما أحلى طعم هذه  –بإذن اهللا  –عائنا ومع د
  !. الثمار

وحىت يبلغ درجة األولياء البد أن نعلمه كيف يكون طموحـه  
: فعل أحسن األشياء، قال اهللا سبحانه وتعـاىل  إىلعالياً بأن يطمح 

كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنم نسوا أَحبِعاتو] ل وقـا ] ٥٥:الزمـر
ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ : تعاىل

نيملسالْم ننِي مإِن]٣٣:فصلت .[  
اهللا منذ صغره بـدعوة وتـذكري    إىلفيجب أن ميارس الدعوة 

إخوانه وأصدقائه باألعمال الصاحلة ويهم عن األعمال املنكـرة،  
تقدمي النشرات واألشرطة والكتب والكتيبـات  وأسهل طريقة هي 

أصدقائه، وهذا األسلوب كفيل من جهة أخرى حبمايته  إىلاملفيدة 
من الدعوات املضللة، ألن بإعطائهم هذه الوسائل الدعوية فإنه جيد 

  . نفسه يلعب دور املؤثر ال املتأثر شاء أم أىب
                              

،  ١٢٤ص] قطوف من مشائل احملمدية واألخالق النبوية[حممد مجيل زينو ) ١(
  .هـ دار طيبة١٤١٦
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أيضاً جيب أن يتدرب على التسامح وميارس فضـيلة العفـو   

وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا : واإلحسان ملن أساء إليه قال تعاىل
  ]. ٦٣:الفرقان[ سلَاما

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي : وقال تعاىل
يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح  يمما * حلَقَّاها يمو
وإِما ينزغَنك من * إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ 

يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيالش]٢٤:فصلت-
٣٦ .[  

  : وإن مما يعني الطفل على التسامح
وما الْحياةُ :  -تعاىل –احتقار الدنيا والزهد فيها، قال  -١

الدنيا إِلَّا لَعب ولَهو ولَلدار الَْآخرةُ خير للَّـذين يتقُـونَ أَفَلَـا    
ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا : وقال تعاىل] ٣٢:األنعام[تعقلُونَ

اجوأَز بِه  ـريخ كبر قرِزو يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا م
آكل كما يأكل العبد، « وقال رسول اهللا ]. ١٣١:طه[وأَبقَى

فو الذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضـة  
  ]. صححه األلباين[»ما سقى منها كافرا كأساً

حلسنة لإلنسان، وهي طلب وجه اهللا واإلخالص هللا النية ا -٢
عند أي عمل، ألن هذا جيعلنا ال ننشغل بالناس وماذا قالوا وماذا لنا 

قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي وممـاتي  : لغرينا، قال تعاىل أو
 نيالَمالْع بر لَّهأَ   * لو تـرأُم كبِـذَلو لَـه رِيكلُ  لَا شـا أَون

نيملسالْم]١٦٣-١٦٢:األنعام .[  
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ــال تعــاىل ــا : وق ــإِنس إِلَّ ــن والْ ــا خلَقْــت الْجِ مو
وندبعيل]٥٦:الذاريات .[  
الـتمس  «:  حسن الظن باآلخرين، قال رسـول اهللا   -٣

  . »ألخيك سبعني عذراً
ئشة عند اإلساءة إليه، عن عا علينا االقتداء برسول اهللا  -٤

شيئا قط بيـده   ما ضرب رسول اهللا : قالت  -رضي اهللا عنها–
وال امرأة وال خادماً، إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وما نيل منه شيء 
قط، فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء من حمارم اهللا فينـتقم هللا  

  ]. رواه مسلم[
كيف أستطيع أن أقنـع طفلـي   : ويبقى سؤال هام جداً وهو

  ما أقوله؟ بأمهية 
إن الطريقة األفضل إلقناع الطفل هي طبيعة احلال إقناعه عـن  
طريق األدلة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، إن هناك فارقاً كبرياً 

  . جداً بني هاتني اجلملتني
ال تؤخر الصالة، ألن اهللا سيغضب عليك، وبني أن أقـول ال  

* ويـلٌ للْمصـلِّني   فَ: قال تعاىل: تؤخر الصالة وأسوق له الدليل
، فأيهما أشد وقعا ]٥-٤:املاعون[الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ

واألول  وأكثر إقناعاً؟ الشك أن القول الثاين أبلغ، ألنه قول اهللا 
لذا فمن املهم جـداً أن   قولنا وشتان ما بني أثر قولنا وأثر قوله 

 إذا ا كتاب رم وسنة نبيهم يتعلم املربون أمور دينهم، وحيفظو
  . كانوا يريدون تربية درجة أوىل
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وإذا ما ملسنا من االبن ميالً إىل التعلم الديين فيجب مسـاعدته  
على ذلك ومكافأته كلما تقدم فقد يكون ذات يوم عاملاً فاضـال  

  . ينتهي إليه العلم
  : اجلانب االنفعايل -٤

يل واالتزان العـاطفي،  ويعين تكامله حتلي الفرد بالنضج االنفعا
والذي يعترب مؤشرا صادقا على نضج شخصية الفرد وعلى متتعـه  
بالصحة النفسية، وإن من أهم دواعي اإلثـارة االنفعاليـة لـدى    
اإلنسان طيلة حياته هي حاجة اإلنسان إىل األمان، لذا كلما شـعر  
املرء باألمان كلما كان نضجه االنفعايل أكـرب والواجـب علينـا    

مستوى  إىلأبنائنا، على تثبيت انفعاالم وصقلها للوصول مساعدة 
النضج واالستفادة من عامل االستثارة والدافعية يف تعليمهم احلكمة 

  .والصرب والتسامح والقدرة على التكيف
واالستفادة من منهج القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف ضـبط   

ينا تدريبه على االنفعاالت كما سبق وذكرنا حينما قلنا أنه جيب عل
من أساء إليه، ونضيف جيب أن نعلمه كيف  إىلالتسامح واإلحسان 

يتعامل مع االنفعاالت السارة بشكر اهللا، وكيـف يقضـي علـى    
االنفعاالت غري السارة مثل احلزن والغرية والغضب، حيث يذكر لنا 

أن الغضب من الشيطان فأمرنا بالوضوء عند الغضب  رسول اهللا 
 -عليه الصـالة والسـالم  –شيطان خلق من نار فقال ، ومبا أن ال

فأبردوا باملاء، ألن الشيطان يسري من ابن آدم مسـري الـدم يف   
أنه أمر بتغيري وضع اجللوس، واألفضل مـن   إىلالعروق،  باإلضافة 
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» ال تغضب« كل ذلك عدم الغضب، حيث قال عن أيب هريرة 
 عن الرسول وعن معاذ بن أنس » ال تغضب«: فردد مراراً قال 

من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعـاه اهللا علـى   «: قال
حققـه  »  رؤوس اخلالئق حىت خيريوه من احلور العني ما شـاء 

  .األلباين
هذه األحاديث كلها جيب أن نذكرها ألبنائنا، وأن نكافأهم  

على حماولة تطبيقها ومالحظتهم، وتنبيههم إذا هم جتاوزوها، وشيئاً 
دأ عقام على خمالفتها، ومبا أننا أكـدنا علـى جانـب    فشيئا يب

القصص، فمن املهم هنا تذكريهم بقصة ابين آدم قابيـل وهابيـل   
قتل هابيل والذي كـان منشـؤه    إىلوكيف دفع الغضب بقابيل 

أمراض النفوس اليت سبق وأن حذرنا منها من غرية وحسد وحقـد  
هلا، وأن رسول وكرب، فكلما تشاجروا جيب أن نذكرهم ا وبأمثا

إذا أراد اهللا بأهل بيت خـرياً  «: قال -عليه الصالة والسالم–اهللا 
: عن ابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهما قاال » أدخل عليهم الرفق

خريكم خريكم ألهلـه وأنـا خريكـم    «: قال إن رسول اهللا 
  . حديث صحيح» ألهلي

وكما سبق وذكرنا عند احلديث عن حاجات الطفـل، وأنـه   
احملبة واالحترام واليت هي من أهم الدوافع الـيت حتـرك    إىلة حباج

االنفعاالت، لذا البد من إمدادهم بالقدر الكايف من احلب والعطف 
  : واالحترام والتقدير عن طريق

إظهار احلب، إذ ال قيمة للحب املخفي، فالطفل حباجة إىل  -١
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أمل يقـل  احلب كما ذكرنا منذ البداية والبد أن نعلمه أننا حنبـه،  

فكيـف  » أحب أحدكم أخاه فلعلمه أنه أحبه إذا« رسول اهللا 
وذلك عن طريق تدريب النفس على الكلمة الطيبـة عـن   ! بابين؟

واحدة ولو فعلنا هذا ) حلسة عسل(طريق إعطاء الطفل كل يوم لو 
مرة واحدة كل يوم لوجدنا أنفسنا قد تدربنا على احلب واإلكثـار  

أنه يزيد عدد الوصالت العصـبية يف   من تقبيل الطفل الذي وجد
الدماغ، والنظرة احلانية والضمة واالبتسامة ومالزمتهم أطول فترة 

  .ممكنة
والذي مل يعتد على هذا الشيء ويريد أن يعود نفسه فلو محل  

معه حقيبة حب وفتحها مرة واحدة يف اليوم وأخرج منـها قبلـة   
) أحبك(حدة واحدة وابتسامة واحدة وضمة واحدة وكلمة حب وا

وكلمة تشجيع واحدة وكلمة مديح واحدة يوميا لوجـد  ) حبيب(
  . نفسه يوما وراء يوم وقد أصبح إظهار احلب هو طبعه

 -جمتمع القسـوة  –تدريب النفس على اللني يف جمتمعنا  -٢
ما هو أول شـيء  : كما مساه الشيخ سلمان العودة، حيث تساءل 

أليس هو إلقاء احلقيبة بكـل  يفعله الطفل عندما يأيت من املدرسة؟ 
 أفـراد قوته؟ مث يتتابع سلوكه القاسي مع كل شيء، وكذلك باقي 

األسرة ليسوا أحسن حاالً منه بل إنه تعلم جزءاً كبرياً من القسـوة  
منهم، واحلال هذه أننا أمام كارثة بيئية البد أن نتـداركها بـأن   

ا أكثر من نفرض اللني على أنفسنا وإال قتل بعضنا بعضا كما مسعن
مرة ويف أحسن األحوال ينفض أبناؤنا من حولنا ليتلقفهم غرينـا،  

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ :-تعاىل–قال 



  

  ٢٩  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

 مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضالْقَلْبِ لَان
  ]. ١٥٩:آل عمران[فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه في الْأَمرِ

أمر موسى أن يلني القول لفرعون، قـال   والعجيب أن اهللا 
فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر * اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى : تعاىل

وتعاىل يأمر باللني مـع  فاهللا سبحانه ]. ٤٤-٤٣:طه[أَو يخشى
  أطغى أهل األرض أفال نكون لينني مع طفلنا املسلم؟

لذي مل يعتد على ذلك فعليه أن يعود نفسه على محل حقيبة وا 
اللني والذوق وفيها كلمة لو مسحت، شكراً، آسـف، سـاحمين،   

اخل فلو استخدم كل يوم كل كلمة من .. املعذرة، هذا لطف منك
دة، لوجد نفسه كذلك وقد تدرب علـى  هذه الكلمات مرة واح

  ). الربوتوكول(اللني و
استخدام كلمات املديح والثناء اليت تعزز القيم الذكوريـة   -٣

أنت رجل، أنت سندي، : عند الذكر والقيم األنوثية عند البنت مثل
أنت مجيلة، أنـت رقيقـة   : أنت قوي، وبالنسبة للبنت ألفاظ مثل 

نا من آن آلخر عند احلاجة إليه ال والبد أن نعلم أن مدح الطفل ه
بل إن املدح » ذروا يف وجه املداحني التراب« يتعارض مع قوله 

 إىلاالقتصار على املدح دون اإلشارة  أواملذموم هو املبالغة يف املدح 
 قـال رسـول اهللا   : قال  أخطائه وتصويبها، عن أيب هريرة 

جل أبو عبيـدة  نعم الر! نعم الرجل عمر! نعم الرجل أبو بكر«:
نعم الرجل ثابت بـن  ! نعم الرجل أسيد بن حضري! بن اجلراح

نعم الرجل معاذ بـن  ! نعم الرجل معاذ بن جبل! قيس بن مشاس
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صححه األلباين، »!نعم الرجل سهيل بن بيضاء! حعمرو بن اجلمو

يستخدم أسلوب املدح والتشجيع مع رجال  فها هو رسول اهللا 
ه األساليب، ولكن هذا ال يعين أم ال هم أقل الناس حاجة ملثل هذ

  حيتاجون إليها، أفال حيتاج إليها الطفل الصغري؟ 
البعد عن األساليب التربوية اخلاطئة مثل الصراخ والضرب  -٤

والشتم واالستهزاء، مما يثري األمل النفسي عنده خاصة عند تفضـيل  
ليـه،  فالن أحسن منك، ومثل نبذه والدعاء ع: غريه عليه مثل قولنا

يا رسول اهللا ادع على املشركني، قال : قيل: قال عن أيب هريرة 
  :»رواه مسلم[»إين مل أبعث لعاناً وإمنا بعثت رمحة .[  

رفض الدعاء على املشركني فكيف ندعو على  فرسول اهللا 
ما ضـرب  : قالت-رضي اهللا عنها–أطفالنا املسلمني؟ وعن عائشة 

مرأة، وال خادماً، إال أن جياهد يف شيئا قط بيده وال ا رسول اهللا 
سبيل اهللا، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إال أن ينتهك 

  ]. رواه مسلم[شيء من حمارم اهللا فينتقم هللا 
ما شابه أو  أواحلرامي  أوومن أقسى األساليب ختويفهم باجلين 

 يف القمامة واالستخفاف باهتمامام مهما أوبرميهم خارج املنزل 
  . كانت يف نظرنا تافهة

استخدام األساليب التربوية الناجحة كاإلقناع واحلـوار،   -٥
صرب كبري، ولكن نتائجه سوف توفر علينـا   إىلوهذا بالطبع حيتاج 

أن أسلوب اإلقنـاع ال   إىلالكثري من املعاناة يف املستقبل مع االنتباه 
 يعين أن يتصرفوا على حسب قناعام ولو كانت خاطئـة، فهـل  



  

  ٣١  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

نتركهم مثالً يفعلون الفرائض مىت ما اقتنعوا ا فقـط أم جنـربهم   
عليه؟ ومع هذا حناول إقناعهم أي أن نكون حازمني، الشـك أن  
هذا هو الصواب أن جنربه على أداء الفرائض ومـع هـذا حنـاول    

مروهم بالصـالة  «:  إقناعه، وهو ما جاء به شرعنا احلنيف قال 
لبنت اليت ترفض احلجـاب إمنـا   فا»لسبع واضربوهم عليها لعشر

التاسعة  أوترفضه ألننا أمرناها به وهي كبرية ولن ترفض ابنة الثامنة 
احلجاب طبعاً، وهلذا فيجب أن ال نؤخر تعويد الطفل على الفرائض 
منذ الصغر حىت ال ندخل يف صعوبات اإلقنـاع، ويـا هلـا مـن     

دام صعوبات، ولعل من األساليب اليت تعني على اإلقنـاع اسـتخ  
أسلوب اإلحياء وهو أن نقول له إنه يتصف بالصفات اليت حنب أن 
تكون فيه ومن اإلحياء تلقيب الطفل بألقاب حمببة توحي بصـفات  
طيبة مثل الكرمي، الشهم، الرجل، وهذا اللقب من أحب األلقـاب  

لعبد  الطفل، ألنه جيمع كل الصفات الطيبة وذلك مثل قوله  إىل
حديث » الرجل عبد اهللا لو كان يقوم الليلنعم «:  اهللا بن عمر 

صحيح، فكان عبد اهللا بن عمر ال ينام من الليل إال قليالً، وكذلك 
استخدام أسلوب التشجيع كلما أحسسنا تقدمه أو حىت رغبتـه يف  

معنوياً  أوالتقدم عن طريق كلمات الثناء ومكافأته كلما تقدم مادياً 
حىت يتعلم هذه الطريقة الرائعة وميكن االعتماد على احلوار الكتايب 

  . تركه حىت يقتنع من تلقاء نفسه إىلوأحياناً نضطر 
تعويد الطفل على الطاعة من األمر األول حبيـث نبـدأ    -٦

  . بتطبيق الثواب والعقاب بناء على ذلك وهذا دليل على جناح التربية
االعتذار هلم إذا أخطأنا حبقهم، وهذه فرصة ذهبية لكـي   -٧
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ضيلة التسامح وتقنية االعتذار، وإن مما يعني على التسامح نعلمهم ف

النية احلسنة وحسن الظن باآلخرين، وميكن اسـتخدام االعتـذار   
الكتايب وشرح مربرات اخلطأ ال لشيء إال ليتعلم هـذا األسـلوب   

تقبيل الرأس وهو من  أواللطيف والراقي مث طبعا البد من املصافحة 
واجبات االعتذار كما هو متعارف عليه عندنا فإذا كان رسول اهللا 

 يعتذر، أفال نعتذر حنن؟ .!  
جتنب مقارنة الطفل بغريه بل مقارنته بنفسه، مثل أن نقول  -٨

كنت يف السابق أكثر تفوقا ملاذا تأخر مستواك، وكلما قارناه : له 
بذور الغرية واحلقد واحلسـد وإىل  باآلخرين كلما زرعنا يف داخله 

  . آخر أمراض النفوس
تعويده قبول النقد بروح طيبة وهذا يستدعي أن نتقبـل   -٩

والَّذين اسـتجابوا لـربهِم   : نقدهم ونأخذ مشورم قال تعاىل
       مـاهقْنزـا رممو مهـنيى بـورش مهـرأَمـلَاةَ ووا الصأَقَامو

، فإذا حنن تقبلنا نقدهم وأخذنا مشـورم  ]٣٨:الشورى[ونَينفقُ
سنجدهم بطبيعة احلال يتقبلون نقدنا ويأخذون مشورتنا، وبالتـايل  

  . أصدقاء أفضلنصبح ذا 
الدعاء له بالسر والعلن ونؤكد على الدعاء لـه وهـو    -١٠

يسمع ملا هلا من آثار إجيابية على نفسيته ال تعـد وال حتصـى وال   
يعلم أننا ندعو له بل جيب أن يسـمعنا وحنـن نـدعو     يكفي أن

لآلخرين، حىت يتعلم أن يدعو لغريه، وأن حيب غريه، ويقـدم لـه   
أعظم معونة على هذه احلياة أال وهي الدعاء، كيف يصلي اهللا على 
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إِنَّ اللَّه وملَائكَتـه  : نبيه وخيربه وخيربنا أنه يصلي عليه قال تعاىل
النبِي يا أَيها الَّذين َآمنوا صـلُّوا علَيـه وسـلِّموا    يصلُّونَ علَى 

  . والصالة مبعىن الدعاء] ٥٦:األحزاب[تسليما
التلفظ مبصطلحات الضبط االنفعايل وشرحها له وحثـه   -١١

) تنظري عملية التربية االنفعاليـة (ما ميكن أن نسميه  أوعلى تطبيقها 
جيب أن تكون حكيماً، وقـد  : ها وذلك مثلواليت سبق اإلشارة إلي

البـد أن  : سبق توضيح معىن احلكمة يف املقدمة، وأيضاً ألفاظ مثل 
تتحلى بالصرب، جيب أن تتسامح، وذلك على حسب ما يقتضـيه  

  . املوقف وجيب مكافأته كلما استجاب أحياناً مادياً وغالباً معنوياً
 إىلباهـه  تدريبه على حسن السمت والوقار بلفـت انت  -١٢

ما رأيت رسول «-رضي اهللا عنها–قالت عائشة  مست الرسول 
اهللا مستجمعاً قط ضاحكاً حىت أرى منه هلواته، إمنا كان ضـحكه  

  . )١(رواه البخاري» التبسم
وكذلك إبعاده عن املواقف اهلازلة مثل األفـالم الكوميديـة   

ـ  ت فكثرا وعدم انتقائها ليس بالشيء اجليد للطفل حىت وإن كان
ختلو من العنف والرعب واجلنس، ولكن إذا كانت هادفة بقالـب  

ومـا  : -تعاىل–تروحيي وليس الضحك رد اللهو واللعب، قال 
وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتخ]٥٦:الذاريات .[  

معاجلة خماوفه وحماولة معرفة أسباا وإبعاده عن رؤيـة   -١٣
اخلوف وطمأنته بوجود اهللا وإرشـاده إىل أذكـار   األفالم اليت تثري 

                              
  .مرجع سابق –حممد مجيل زينو ) ١(
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أن حيفظ اهللا لكي حيفظه،  إىلدعاه  النوم واحلفظ، وإن الرسول 

  . »احفظ اهللا حيفظك«:  قال رسول اهللا 
إن مما جيعل الطفل يشعر باإلحبـاط واليـأس إصـرار     -١٤

الوالدين عل أن يكون ابنهما كامالً، حياول هذا النوع من اآلبـاء  
أم كاملون، ويعرفون كل شيء، ويتسم سلوكهم باجلمود  إظهار

  . يف كل املواقف
وبعض اآلباء يقارنون الطفل بأنفسهم ويوجهونه علـى   -١٥

هذا األساس، والصواب هو توجيهه على حسب قدراته وإمكانياته 
هو، وتدريبه على التعامل مع الفشل وكيف ميكن االستفادة منـه  

حتذيره أشد التحذير من اليـأس، قـال   بشكل إجيايب يف املستقبل و
  ]. ٨٧:يوسف[لَا ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرونَ: تعاىل

العدل بني األبناء حىت يف النظرة والقبلة فما بالك مبا هو  -١٦
  أعظم منها؟ 

األسرة عن طريق تكليفه بـبعض   إىلتقوية انتماء الطفل  -١٧
خدمة أحد أفراد األسرة، خاصة إخوانه حىت  أوسرية املسؤوليات األ

ال ينشؤوا على األنانية وهذا ال يتعارض مع تعويدهم على االعتماد 
على أنفسهم حيث إن بعض اآلباء يقعون يف هذا اخلطأ، وهـو أن  
يقتصر كل واحد من اإلخوة على قضاء حاجاته بنفسه دون إعطاء 

يد الطفل على أن يعتمد على مبدأ التعاون أمهية تذكر، بدعوى تعو
نفسه، وإال فميت نربيه على التضحية اليت سيأيت ذكرها يف اجلانـب  

ويـؤثرونَ علَـى    -تعاىل–االجتماعي أيضا نظرا ألمهيتها، قال 
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  ]. ٩:احلشر[أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ
بة عقاب الطفل فينبغي التدرج بالعقو إىلوعندما نضطر  -١٨

على قدر الذنب والبدء باحلوار، وميكن اسـتخدام بعـض هـذه    
حرمانه من جزء من املصروف وليس املصروف كله : التقنيات وهي

حرمانه من  أوأو حرمانه من شيء حيبه أو تكليفه عمالً ما يكرهه، 
يف  اجللوس مع العائلة بعض الوقت، ولنا يف أسلوب الرسـول  

  . حسنة عقاب الثالثة الذين خلفوا أسوة
أما إذا أخطأ الطفل وكانت الظروف غري مناسبة للعقاب  -١٩

فال بأس من جتاهل اخلطأ مث مناقشته حوله يف وقت أنسب، وممـا  
جيعلنا نتجاهل بعض أخطاء الطفل كثرة أخطائه فليس من املعقـول  
أن يكون شغلنا الشاغل هو عقاب هذا الطفل، ألنه قد يكون طفالً 

اسة حالة وعالج، أما إذا اعتـرف الطفـل   در إىلمشكالً وحيتاج 
باخلطأ من تلقاء نفسه فيجب مساحمته بكل تأكيد كما فعل رسول 

مع الذين جاءوا يعترفون بأم اقترفوا أحد احلـدود مثـل    اهللا 
  . اعتراف الزناة

إذا كان الثواب ميكن أن يكون أمام الناس فإنه من اخلطأ  -٢٠
الولـد   أولو كـانوا إخوانـه    أن يكون العقاب أمامهم أيضاً حىت

ما بال أقوام يفعلـون كـذا   «: يقول اآلخر، كان رسول اهللا 
 ومل يكن يفضحهم، ويف سنن أيب داود عن أيب هريـرة  » وكذا
من ستر على مسلم ستر اهللا عليه يف «:  قال رسول اهللا : قال 

  . »الدنيا واآلخرة
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سلوب جيب أن نسمح للطفل بالتعبري عن غضبه ولكن بأ -٢١

ألذكر باألسلوب الكتايب أما إذا مترد الطفل وصرخ  مهذب، وأعود
رافضاً تنفيذ األوامر فال بد من قمع هذا التمرد، ألننا إن مل نصـلح  

  . عيوبه أوالً بأول فال شك أنه سيفسد
وإيانا واغتياب الطفل ألنه لو علم بذلك فسيكون هلـذا   -٢٢

تدمري عالقة الثقة واحملبة  إىلوقعاً مدمراً على نفسيته وسيؤدي ذلك 
واالحترام اليت يهمنا بناؤها مع الطفل حىت لو كانت هذه الغيبة عند 
إخوانه، أما إذا تعلم الغيبة منا فإنه سيتعلم معها اجلـنب أيضـا،ألن   
الذي يغتاب هو يف احلقيقة جبان ال يستطيع مواجهـة اآلخـرين   

  . بشجاعة
الجتماعي، وميكن العقلي والنفسي وا اللعب له مردودة -٢٣

استخدام اللعب يف تعليمه كما هائالً مما حيتاج إليه مـن فضـائل   
أمهية أن نلعب  إىلاجلماعي ونشري  أووقيم، سواء اللعب االنفرادي 

حيث كان يلعب دور احلصان  مع الطفل، وقد فعلها رسول اهللا 
  . ألحفاده
 هناك وسائل غري مباشر للتربية االنفعالية مثـل تنسـيق   -٢٤

احلديقة وتربية احليوانات، فإن هلا مردودا وفائدة تعود على الطفـل  
أا متتص كثريا  إىلمثل تعليمه اإلحسان وحتمل املسؤولية باإلضافة 

من االنفعاالت غري احملمودة لدى الطفل، ولعلنا نستدل على ذلـك  
ما من نيب إال ورعى الغنم حىت أنا رعيتـها علـى   «: من قوله 

واستنتج العلماء أن تربية الغنم تـدرب   »ألهل مكةقراريط كانت 
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  . على الصرب وعلى حتمل املشاق اإلنسان
منعه من اللعب بالعنف والرعب واجلنس، سواء اللعـب   -٢٥

ا بواسطة ألعاب البالي ستيشن أو مشاهدا عرب القنوات الفضائية 
  . عرب أفالم الفيديو أواملنحلة 

ملناسبات اهلامة وإقامة حفـالت  إعطاء الطفل اهلدايا يف ا -٢٦
  . النجاح ولو كانت بسيطة وخمتصرة

من املمكن يف حال شعورنا أننا ال نسـتطيع أن نفـي    -٢٧
الطفل حقه نظراً لكثرة األبناء أن نقوم بعمل جدول حبيث نركـز  
كل يوم على واحد منهم حبيث يكون معنا مبفرده سـواء داخـل   

دون إمهال األبناء اآلخرين خارجه ولكن شريطة العدل، و أوالبيت 
  . إمهاالً تاماً
تعليم الطفل طريقة التأمل الباطين، وهي أن يعتاد حتليـل   -٢٨

سلوكه والتأمل يف دوافع هذا السلوك، ألن هذا سيساعده كـثرياً  
  . على تعديل سلوكه وحتديد أهدافه وخططه مبا يناسبه

لفـة  مما له أثر طيب على نفس الطفل حيث يزيد الترابط واأل
واحملبة بني أفراد األسرة أداء الصلوات مجاعة مع أفـراد األسـرة   

أسبوعية، ومما ينشطها دعوة أحـد   أوأحياناً، وإقامة ندوات يومية 
األقارب للمشاركة فيها خاصة إذا كان من أتراب الطفل وكـان  

  . فيها مسابقات وحوافز ولو بسيطة
  :اجلانب االجتماعي -٥
بالرصيد الثقايف تمعنا مـن قـيم   علينا أن نزود الطفل  -١
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وعادات وتقاليد وأنظمة وتشجيعه على ممارسة العادات والتقاليـد  
اليت ال تتعارض مع الدين ودفعه إىل القيام بالواجبات االجتماعية مع 
الكبار ليتعلم احترام اآلخرين ومساعدم حىت لو أخطؤوا يف حقه، 

ه يف املفهـوم احلـديث   أي يتعلم فن التعامل مع الناس، وما يسمون
حـني   الدبلوماسية، ومن أفضل من مثلها معاوية بن أيب سفيان 

لو كان بيين وبني الناس شعرة ما انقطعت إذا شدوها أرخيتها : قال
أن كثريا مـن العـادات    إىلوإذا أرخوها شددا، وجيب أن ننبه 

والتقاليد الطيبة بدأت تنقرض بفضل النموذج الغريب الـذي غـزا   
عنا عن طريق األفالم، وبدأت تظهر مشاكل مل تكن موجـودة  جمتم

اليت سوف تصبح عضواً ) احلمولة(مثل فشل البنت يف التكيف مع 
فيها ذات يوم، ألن لدينا اآلن معاناة من هذه املشـكلة فالبنـات   
يقلدن املسلسالت واألفالم اليت ليس فيها شيء عـن العالقـات   

كل ما يف األمر أن البطلـة  االجتماعية الصحيحة مع أهل الزوج و
تتمشى مع حبيبها البطل طوال الوقت، وهنا ندق ناقوس اخلطـر،  

  . ألن هذه األفالم واملسلسالت اهلدامة ضد أهدافنا التربوية
  . أن يكون لديه وعي مبشاكل جمتمعه ولديه احلل العلمي هلا - ٢
  . أن يزود خبربات واسعة ميكن أن تطوره وتطور جمتمعه -٣
قُـلْ لعبـادي   : تعلم قيم التضحية والبذل قال تعاىلأن ي -٤

 نةً ملَانِيعا ورس ماهقْنزا رمقُوا مفنيلَاةَ ووا الصيمقوا ينَآم ينالَّذ
وجيـب أن  ] ٣١:إبراهيم[ قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَالٌ

أت ختتفي من وجدان أبنائنا أال وهـي  يتدرب على خصلة هامة بد
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احلياء وهذا ما يالحظه املعلمون خاصة، ونشري بأصابع االام مـرة  
  . الربامج اهلدامة يف خمتلف القنوات املنحلة إىلأخرى 
أن يعتاد حتمل أذى الناس، خاصة الذين أمر بصلتهم، قال  -٥
  :»    الذي خيالط الناس ويتحمل أذاهم خـري مـن الـذي ال
  . »لطهم وال يتحمل أذاهمخيا

أن يزود بأصول التعامل مع السلطة السياسـية القائمـة،    -٦
وألننا منر مبرحلة احلوار جيب أن يعرف كيف يبدي رأيه، وكيـف  
يسهم يف إمناء الرأي العام والفكر السياسي ملصلحة اتمـع، وأن  
يكون لديه مهارة مساع الرأي املعارض مبعىن أن البعـد السياسـي   

جتمع البد أن يكون يف اعتبار التربية، وأن يكون لدى الفـرد  للم
التزام بالقواعد األساسية لشريعة اتمع واخلط العام للنظام السياسي 

  . )١(اإلسالمي
  : اجلانب األخالقي -٦

هو اجلانب العملي لكل اجلوانب السابقة، فكـأن اجلوانـب   
جلانـب  السابقة هي اجلانب النظري، واجلانب األخالقـي هـو ا  

التطبيقي، ألنه عمل اجلوارح أو السلوك مبفهوم علم النفس، ولـذا  
كلما صلحت اجلوانب السابقة وهي اجلانب العقلـي واجلانـب   
الروحي واجلانب االنفعايل واجلانب االجتماعي كلما صلح اجلانب 

:   األخالقي، بل إن أمهها على اإلطالق اجلانب الروحي، قال 
إذا صلحت صلح اجلسد كلـه، وإذا   أال إن يف اجلسد مضغة«

                              
  .قمرجع ساب: عباس عوض) ١(
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، وأهم جزء يف هـذا  »فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

وهل يكب الناس يف النـار علـى   «:  البحث هو اللسان قال 
حققه األلباين، وينبغي معرفـة أن  » وجوههم إال حصائد ألسنتهم

سيد األخالق هو احللم فإذا استطاع اإلنسان أن يكون حليماً فهو 
اهللا ونعمة، ينبغي شكرها، أما املسكني الذي يثور ألتفـه   فضل من

سبب، فعليه أن يوطن نفسه على احللم، وعلى الوالدين أن يـدربا  
أوالدمها على احللم، وأهم ما جيب التنبيه عليه هنا هو أمهية القدوة 

  : الصاحلة، لذا فالبد من االهتمام باألمور التالية
  . وأنه هو قدوم حتفيظهم سرية الرسول حممد  -١
  . لن نغري ما بأطفالنا ما مل نغري ما بأنفسنا -٢
البد أن نعطيهم فرصة االلتقـاء بالعلمـاء والصـاحلني     -٣

  . والشخصيات الناجحة املعاصرة
أن نعلمهم كيفية اختيار األصدقاء والبعد عـن أصـدقاء    -٤

السوء ومتابعة األبناء عن طريق اسـتقبال أصـدقائهم يف املنـزل    
رامهم وإعطائهم اهلدايا ليقدموها هلم والتعرف على اجتاهـام  وإك

  . والتعرف على أهلهم
رواية قصص األشخاص الذين متيزوا حبسن اخللـق بعـد    -٥

كان ملعاوية بن أيب سفيان مزرعـة يف  : النبيني وإليكم هذه القصة 
املدينة جبانب مزرعة عبد اهللا بن الزبري، فدخل عمـال معاويـة يف   

د اهللا بن الزبري وكان هو اخلليفة آنذاك فغضب ابن الزبري مزرعة عب
  : وبينه وبني معاوية إحن فكتب ملعاوية
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فإن عمالك قـد  : أما بعد.. معاوية بن هند آكلة األكباد إىل(
دخلوا مزرعيت، فمرهم باخلروج، وإال فو اهللا الذي ال إلـه هـو   

  )ليكونن يل ولك شأن
أحلم الناس وذكر حلمـه  معاوية وكان من  إىلفأتت الرسالة 

ابن كثري وابن تيمية وغريهم من العلماء فقرأ الرسالة فعرضها على 
: ما رأيك يف ابن الزبري كتب يتهددين، فقال : ابنه يزيد السفاك قال

قـال   –أي بالشام  -أرسل إليه جيشاً أوله يف املدينة وآخره عندك
ليه رسـالة  بل خري من ذلك زكاة وأقرب رمحاً، مث أرسل إ: معاوية

  : قائالً فيها
عبد اهللا بن الزبري وابـن أمسـاء    إىلمن معاوية بن أيب سفيان (

فو اهللا الذي ال إله إال هو لو كانت الدنيا : أما بعد.. ذات النطاقني
دمشق  إىلبيين وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعيت من املدينة 

زرعتـك،  م إىللسلمتها إليك، فإذا أتتك رساليت فخذ مـزرعيت  
  ). وعمايل إىل عمالك فإن جنة اهللا عرضها السماوات واألرض

 إىلفلما وصلته الرسالة بكى حىت بلها بالـدموع مث ذهـب   
ال أعدمك اهللا حلماً : معاوية يف دمشق وسلم عليه وقبل رأسه وقال

  .)١(أحلك يف قريش هذا احملل
  :اجلانب اجلمايل -٧

لذوق والتـذوق،  فيعين احلس املرهف ورقة الشعور وحسن ا
                              

  .هـ، مكتبة دار البيضاء ١٤١١، ٢٦وصف اجلنة، ص –عائض القرين ) ١(
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ومنه املظهر احلسن لكل ما يف احلياة واالهتمام ذا اجلانب جيعـل  
احلياة أمتع، ولذا جيب االهتمام بالقدرة الفنية عند الطفل وتنميـة  

اهتمامه ذا اجلانب حيث قال  ذوقه اجلمايل وأثر عن رسول اهللا 
علميهـا  «: لليت جاءت لتعلم أم املؤمنني حفصة رضي اهللا عنـها 

  . »جتميل اخلط كما علمتيها الكتابة
يف  هذه اجلوانب السبعة تواجدت يف شخصية رسـول اهللا  

مـا   إىلتكامل بديع، فنجح جناحاً ليس مثله جناح، ألن اهللا وفقـه  
–كلفه به ألنه أخذ باألسباب وأصبح شخصية حمبوبة مـن ربـه   

ومن عباد اهللا الصاحلني والسـؤال اآلن كيـف    -سبحانه وتعاىل
اع رسول اهللا أن يصبح شخصية حمبوبة؟ واجلواب جنـده يف  استط

 قال رسـول اهللا   ثنايا هذا احلديث القدسي عن أيب هريرة 
من عادى يل ولياً فقـد آذنتـه   «: فيما يرويه عن ربه عز وجل 

عبدي بشيء أحب إىل مما افترضته عليه  إىلباحلرب، وما تقرب 
ه، فإذا أحببته كنت وما زال عبدي يتقرب إىل بالنوافل حىت أحب

مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش به، 
ورجله اليت ميشي ا، وإن سألين ألعطيتـه ولـئن اسـتعاذ يب    
ألعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 

صححه األلباين من صحيح  »املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته
  . البخاري

أحب اهللا عبداً نـادى   إذا«:  حلديث الصحيح قال ويف ا
إين أحب فالناً فأحبه، فيحبه جربيل، مث ينـادي يف  : جربيل وقال

أهل السماء إن اهللا حيب فالناً فأحبوه فيحبه أهـل السـماء، مث   
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يوضع له القبول يف األرض، وإذا أبغض اهللا عبداً نادي جربيـل  
ربيل مث ينادي يف أهـل  إين أبغض فالنا فأبغضه فيبغضه ج: وقال

السماء أن اهللا يبغض فالناً فابغضوه، فيبغضه أهـل السـماء مث   
وبالتمسك بالنوافل كما رأينا ميكن » توضع له البغضاء يف األرض

مث تكون حمبة الناس  –سبحانه وتعاىل  –حمبه اهللا  إىلأن يصل االبن 
  . بعد ذلك حتصيل حاصل

وإعطاءه مزيداً من الوقـت  الطفل  إىلوبعد فإن علينا االلتفات 
وعدم االنشغال عن املسؤولية األكرب واألهم وهي تربيـة األبنـاء   
خاصة مع وجود هذا الكم اهلائل من املعوقـات والتحـديات، إن   
الذين يهملون أبناءهم ال لشيء إال ألـم مشـغولون مبشـاهدة    

غريها مـن   أواملضاربة باألسهم  أواالنترنت  أوالقنوات الفضائية 
  . عمال هلو خيرب أكثر مما بين وهو حياة ابنهاأل

إن هناك أسلوباً مؤثراً بعبارة بسيطة جداً، يوفر علينا كثرياً من 
غداً تكرب ويصبح لديك أطفـال  : األساليب وهي أن نقول للطفل 

أال حتب أن يطيعوك ليصبحوا صاحلني؟ فإذا مل تؤثر فيه هذه العبارة 
  . كما سيعامل والديه سيعامله أبناؤه فال خري فيه، وعليه أن يعلم أنه

وإنين حني استشهدت مبا قدرين اهللا عليه من أدلة من الكتـاب  
والسنة مل أفعل ذلك كي أقنعك بل كي تقنع ا ابنك، فإن كنـت  
ال حتفظ القرآن كامالً فإين أنصحك على األقل أن حتفـظ هـذه   

يقـوم   مـا  أواآليات الكرميات واألحاديث الشريفة اليت ذكرناها 
وهذا ضروري جداً لنجـاح   مقامها مما شرف اهللا به أمة حممد 
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وتيسري عملية التربية، وإين أقول هذا عن جتربة ليس إال، أعاننا اهللا 

  . وإياكم
وحنن حني نقوم بعملية التربية إمنا نقوم ا وحنن متوكلون على 

– اهللا آخذون باألسباب، أما التوفيق واهلداية فمن عند اهللا، قـال 
إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي مـن يشـاُء    -تعاىل

يندتهبِالْم لَمأَع وهو]٥٦:القصص .[  
  . هذا ما وفقنا اهللا إليه وله سبحانه وتعاىل احلمد واملنة

  . وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  أسئلة تطبيقية
  : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي: الأو
  : إذا قابلتنا مشكلة تربوية فيفضل أن -١
  . نقرأ عن حلها يف الكتب -أ

  . نسأل عنها اربني -ب
  . نفكر فيها حبكمة -ج
  . كل ما سبق -د
  :نضج الشخصية يعين -٢
  . تكامل اجلانب األمين -أ

  . االتزان العاطفي+ النضج االنفعايل  -ب
  . البيئة+  الوراثة -ج
  ). ج(و ) أ(اإلجابتان  -د
   :السعادة حالة عقلية وميكن أن أوفرها له إذا -٣
  . تركته يفعل ما يريد -أ

  . وفرت له كل شيء يريده -ب
  . غرست يف نفسه اإلميان باهللا وبالقضاء والقدر -ج
  . ساعدته على التفوق على أقرانه -د
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  :أحسن طريقة لتنمية ميول الطفل هي -٤
  . عرفة ميوله احلقيقية وتوفري اإلمكانيات ملمارستهام -أ

  . بالتعاون مع املدرسة يف اكتشاف هذه امليول -ب
  . تشجيعه باستمرار -ج
  . كل ماسبق -د
  :األسرة إىلأحسن طريقة لتقوية انتماء الطفل  -٥
  . أعوده املشاركة يف حتمل مسؤولية البيت -أ

   .دائماً أنصحه بأن حيب أفراد األسرة -ب
  . أفرض عليه البقاء يف املنزل أكرب فترة ممكنة -ج
  . ال أشغل بايل ذا األمر -د
  : التشجيع هو -٦
اتصافه خبصلة طيبة حىت لـو مل   إىلأن ننبه الطفل باستمرار  -أ

  . تكن موجودة فيه
معنويـاً عنـد أدىن    أوأن نكافئه دائماً وباستمرار مادياً  -ب

  . تقدم
  . بأن نوحي إليه أنه طي -ج
  . ال شيء مما سبق -د
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  :اإلحياء هو -٧
أن نكرر على مسامعه أنه يتصف بالصفات اليت حنـب أن   -أ

  . تكون فيه
  . أن نوحي إليه أنه طيب -ب
  . أن نوحي إليه أنه يف تقدم -ج
  . ال شيء مما سبق -د
إذا أخطأ الطفل وكانت الظروف غري مناسبة للعقـاب   -٨

  : فإين
  . اماًأجتاهل بعض أخطائه مت -أ

أجتاهل بعض أخطائه ولكن جيب أن أتناقش معه فيها فيما  -ب
  . بعد

  . ال أترك خطأ بدون عقاب حىت ال يتمادى -ج
  . ال شيء مما سبق -د
  : فيما يتعلق بالثواب والعقاب -٩
  . جيب استخدام الناحية املادية فقط -أ

  . جيب استخدام الناحية املعنوية فقط -ب
دم الناحية املادية ومـىت نسـتخدم   جيب معرفة مىت نستخ -ج

  . الناحية املعنوية
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  :إذا أخطأت يف حق الطفل فإين -١٠

  .أعتذر عن خطئي فخري اخلطائني التوابون -أ
  . أبرر خطئي حىت أبدو أمامهم أين ال أخطئ -ب
  . أجتاهل خطئي وكأن شيئاً مل يكن -ج

  :العقاب فإين إىلإذا اضطررت  -١١
  . اً وأكتفي بالتقطيبال أستخدم العقاب أبد -أ

  . استخدم الضرب واحلرمان واحلبس بالتناوب -ب
أعاقب الطفل بأي طريقة فإين ال أسيطر على نفسي عند  -ج
  . الغضب
  . أتدرج بالعقوبة على قدر الذنب وأبدأ باحلوار -د

  :من تقنيات العقاب املقترحة -١٢
تكليفه  أومن شيء حيبه  أوحرمانه من جزء من املصروف  -أ

  . بعمل يكرهه
  . دقيقة على حسب الذنب والسن ٩٠ إىل ١٠احلبس من  -ب
دقيقة علـى   ٩٠ إىل ١٠النظر إليه من  أوعدم التحدث  -ج

  . حسب الذنب والسن
  . كل ماسبق -د
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  :ملعاجلة خماوف الطفل فالبد -١٣
  . أن نزرع يف قلبه اإلميان باهللا ونبعده عن كل ما يثري خوفه -أ

  . خوفهأن نشرح له سبب  -ب
  . أن نبعده عن أفالم الرعب -ج
  ). ج(و) ب(اإلجابتان  -د

  :  إىلعدم متابعة األبناء يؤدي  -١٤
  . اعتمادهم على أنفسهم -أ

  . الفوضى والفشل -ب
  . عصيان والديهم -ج
  . كل ماسبق -د

   :احتواء الطفل يعين -١٥
  . أن نعطيه كلَّ ما حيتاج إليه مادياً -أ

  . وحناول أن نفهمه أن نغدق عليه احلب -ب
  . أن نتقرب إليه -ج
  ). ب(و ) أ(اإلجابتان  -د

  :حىت يكون طفلي حمبوباً فإنين -١٦
  . أشجعه على أداء النوافل -أ

  . أشجعه لكسب رضاء الناس -ب
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٥٠  

 
  . أحافظ على مظهره العام -ج
  . أوجهه لكي يكون ناجحاً -د

   :حىت يكون طفلي ناجحاً فإنين -١٧
  . ن درجاته كاملة مهما يكنأحرص على أن تكو -أ

  . أوجهه على حسب قدراته، أتابعه وأتوكل على اهللا -ب
  . أدعو له اهللا وأتوكل على اهللا -ج
  ). ب(و ) أ(اإلجابتان  -د

  :حىت يكون طفلي سعيداً فإنين -١٨
  . أخفي عنه كل ما جيري من مشاكل يف هذا اليوم -أ

  . لق يف كبدأشرح له حقيقة هذا الكون وأن اإلنسان خ -ب
  . أدعو اهللا له وأتوكل على اهللا -ج
  ). ج(و) ب(اإلجابتان  -د

إذا أكثرنا الثناء على الطفل زائداً عن احلد فإنه يؤدي  -١٩
  : إىل

  . شخصية مغرورة -أ
  . شخصية قوية -ب
  . شخصية سعيدة -ج
  . شخصية واثقة -د



  

  ٥١  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

  :أَنسب سن لتقدمي فكرة اجلنة للطفل هي -٢٠
  .  األولينييف السنتني -أ

  . سنوات ١٠-٦من  -ب
  . ٦ – ٢من  -ج

  : احلزم يعين -٢١
  . أن أكون صارماً يف تنفيذ أوامري -أ

  . أصر على تنفيذ أوامري لكن بأسلوب حكيم -ب
أصر على تنفيذ أوامري ولو استدعي األمـر اسـتخدام    -ج
  . القسوة
  . ال أعطيهم فرصة مناقشة أوامري -د

   : ن يف نفس الطفل هيأنسب سن لغرس اإلميا -٢٢
  . منذ السنة األوىل وحىت البلوغ -أ

  . خالل السنتني األوليني -ب
  . سنة ١٢-٦من  -ج
  . سنة ١٨-١٢من  -د

  :عندما يتشاجر أطفايل فإين -٢٣
  . أراقب عن بعد وأتدخل يف الوقت املناسب -أ

  . أوجههم التوجيه املناسب -ب



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٥٢  

 
  . أعري األمر اهتماماً ع وأحياناً اليأحياناً أضرب اجلم -ج
  ). ب(و ) أ(اإلجابتان  -د

  :إذا صرخ الطفل رافضاً تنفيذ األوامر فإنه يسمى -٢٤
  . متمرداً -أ

  . عنيداً -ب
  . شقيا -ج
  . كسوالً -د

  :مترد الطفل على األوامر فإنين إذا -٢٥
  . أجتاهله -أ

  . أضربه أوأصرخ عليه  -ب
  . اصغ إذاأصر على تنفيذ أوامري مث أحاوره  -ج
  . أحاوره ألعرف أسباب التمرد -د

  :بالنسبة للبنت -٢٦
  . أعودها على لبس احلجاب الشرعي منذ االبتدائية -أ

ال أضغط عليها للبس احلجاب الشرعي حـىت ال تكـره    -ب
  . الدين

  . بلغت إذاآمرها باحلجاب الشرعي  -ج
  . أترك هلا حرية القرار -د



  

  ٥٣  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

  :الطفل فالبد أنحىت أغرس اإلخالص يف نفس  -٢٧
  . أداء الصالة يف املسجد يف وقتها إىلأشجعه على املسارعة  -أ

  . أشجعه على إخفاء أعماله الصاحلة عن الناس -ب
  . أشجعه على كثرة تالوة القرآن الكرمي وقيام الليل -ج
  . كل ما سبق -د

  :نظرية تكوين فكرة عن الذات تقول -٢٨
  . ن خالل أمه فقطإن الطفل يكتسب فكرته عن ذاته م -أ

  . من خالل أمه مث أبيه مث اآلخرين -ب
  . حتديد األهداف التربوية بعد الزواج -ج

  : التدرج يف التربية يعين -٣٠
  . التدرج يف العقاب -أ

  . البدء يف األهم مث املهم -ب
  . التعليم على حسب مراحل النمو -ج
  ). ج(و ) ب(اإلجابتان  -د

  : ألاتربية احليوانات مفيدة  -٣١
  . تعلم الطفل اإلحسان -أ

  . تعلم الطفل حتمل املسؤولية -ب
  . تساعد على اإلشباع العاطفي -ج



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٥٤  

 
  . كل ما سبق -د

  :من األصلح لشخصية االبن -٣٢
  . أن نتخذ له القرار املناسب -أ

أن نوفر له البيئة الثقافية والعلمية واالجتماعية املناسبة اليت  -ب
  . املناسب تساعده على اختاذ القرار

  . أن نتركه يعتمد على جتاربه -ج
  ). ج(و ) أ(اإلجابتان  -د

استخدام مصطلحات هامة يف جمال الضبط االنفعـايل   -٣٣
  : وشرحها والتأكد عليها يسمى

  . تربية انفعالية -أ
  . تنظري التربية االنفعالية -ب
  . شرح املواقف التربوية -ج
  ). ج(و ) أ(اإلجابتان  -د

  :الطفل تنفيذ فريضة دينية فإنين إذا رفض -٣٤
  . أتركه حىت يقتنع بنفسه -أ

  . أحاول إقناعه ولكن البد أن أجربه على تنفيذ الفريضة -ب
  . أحاول إقناعه ولكن ال أجربه على التنفيذ -ج
  . أستعني بغريي إلقناعه -د



  

  ٥٥  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

   :أفضل طريقة لتوجيه الطفل إذا أخطأ -٣٥
  . بيين وبينه -أ

  . وانهال بأس أمام إخ -ب
  . أخرب أبيه حىت يوجهه -ج
  . املهم توجيهه بأي طريقة -د

  : أفضل طريقة لوقاية األطفال من الدعوات املضللة -٣٦
  . منعهم من استخدام وسائل االتصال املنحلة -أ

  . ضررها إىلتركهم يستخدموا لكن توجيههم  -ب
تعويد األطفال أن يعطوا زمالءهم النشرات واألشـرطة   -ج
  . ة وينصحومالدعوي
  ). ج(و ) أ(اإلجابتان  -د

  : يف موضوع التعاون مع اآلخرين يف التربية -٣٧
  . لن يتجاوب معي أحد -أ

  . ال أعتمد على غريي يف تربية أبنائي -ب
  . البد من التعاون مع الذين هلم تأثري على الطفل -ج
  . ال شيء مما سبق -د

  :ج االنفعايلمن أهم وسائل مساعدة األبناء على النض -٣٨
  . تعليمهم احلكمة -أ



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٥٦  

 
  . تدريبهم على التسامح -ب
  . رواية القصص القرآنية وقصص الصاحلني -ج
  . كل ماسبق -د

  . من وسائل تربية الطفل اجتماعياً -٣٩
  . القيام بالواجبات االجتماعية لوحده إىلدفعه  -أ

  . إعطاؤه هدايا ليقدمها ألقرانه -ب
ت هـدفها رضـا اهللا وأساسـها    إقامة عالقا إىلتوجيهه  -ج

  . التعاون والتسامح
  :أفضل الطرق إلقناع اآلخر إذا أصر على رأيه -٤٠

  . احلوار الكتايب وإال تركه فسوف يقتنع يوماً ما -أ
  . مقاطعته حىت يقتنع -ب
  . استمرار احلوار حىت إثبات رأينا -ج
  ). ب(و ) أ(اإلجابتان  -د



  

  ٥٧  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

  : أجب بصح أو خطأ: ثانيا
  (    )  .........................بة تعلم اجلنبالغي  -١
إذا درس الطفل كثرياً فإنه يستحق املديح حىت    -٢

  .........................ولو فشل
)    ( 

اللعب يساعد على النمو النفسي واالنفعايل   -٣
  والعقلي

)    ( 

 )    (  . ال جيب أن نترك الطفل يعرب عن غضبه  -٤

اعة االحترام واألدب يف التعامل من الواجب إش  -٥
  .........................لينشأ الطفل مهذباً

)    ( 

 )    (  . مقارنة الطفل بنفسه أسلوب تربوي صحيح  -٦

آخذ أحد أطفايل معي لوحده ملكان ما ليس له   -٧
  .........................أثر تربوي

)    ( 

نا نراهم مما يعلم األطفال الرياء أخبارهم أن  -٨
ونكتشف أخطاءهم من حيث ال 

  .....................يروننا

)    ( 

 )    (  من أساليب اإلحياء تلقيب األطفال بألقاب حمببة  -٩

 )    (  من اخلطأ الفاحش جتاهل بعض األخطاء  - ١٠

إذا علمت الطفل كيف ينتهز الفرص يصبح   - ١١
  انتهازياً

)    ( 



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٥٨  

 
 )    (   جيب أن يتحلى ا ابينالبد أن أحدد القيم اليت  - ١٢

إذا مل نقم بتقومي سلوك الطفل أوالً بأول فإنه   - ١٣
  .سيفسد

)    ( 

البد من قمع التمرد مهما   - ١٤
  ....................يكن

)    ( 

تعليم الطفل أن يهتم بأدق التفاصيل أول   - ١٥
  درجات النجاح

)    ( 

+ حب  :املعادلة الصحيحة لتربية ناجحة هي  - ١٦
  شدة

)    ( 

 )    (  . اللعب مع األطفال من أفضل وسائل التربية  - ١٧

كثري من فشل األزواج عائد إىل ما حتتويه بعض   - ١٨
  .األفالم

)    ( 

العادات والتقاليد تتعارض مع   - ١٩
  ................الدين

)    ( 

 )    (  . مقارنة الطفل بغريه أسلوب تربوي صحيح  - ٢٠

الفكر السياسي ضار  إمناء  - ٢١
  .................بالطفل

)    ( 

 )    (  . ال شيء جيعل شخصية االبن مكروهة كالكرب  - ٢٢

 )    (واجب أعداء اإلسالم نشر االحنالل والفساد   - ٢٣



  

  ٥٩  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

  . األخالقي
لوقاية األطفال من الغزو الفكري البد من   - ٢٤

  .احتوائهم
)    ( 

س ينتهي أثرها مشاهدة العنف والرعب واجلن  - ٢٥
  .مبجرد أن يكرب الطفل خاصة إذا وجهناه

)    ( 

من أجل تربية ناجحة البد أن يتعلم املربون    - ٢٦
  . دينهم

)    ( 

الشخصية تتكون خالل الست سنوات األوىل    - ٢٧
  .................من حياة الطفل

)    ( 

التربية أمر عظيم ولكن ليس إىل درجة متنع األم   - ٢٨
  ................عمل خارج البيتمن ال

)    ( 

من وسائل تربية الطفل لكي يكون داعية دفعه   - ٢٩
إىل تذكري إخوانه بالصالة وغريها من أعمال 

  ................. اخلري

)    ( 

إن االوالد ال ينفعون إذا «: أنا مع من يقول  - ٣٠
  .»كربوا

)    ( 

، قراءة القرآن الصالة(أهم ركائز التربية الروحية   - ٣١
وحفظه، األذكار، االستغفار، الشكر، الصرب، 

  ).الدعاء، الدعوة

)    ( 

 )    (كل األطفال متشاون يف صفام وقدرام ألم   - ٣٢



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٦٠  

 
مل يتعرضوا بعد للمؤثرات 

  ................اخلارجية
على قدر ما ميكث األبوان يف املنزل على قدر ما   - ٣٣

تلفة لصاحل عملية يستغالن املواقف املخ
  .................التربية

)    ( 

استقبال أصدقاء الطفل يف املنزل وإكرامهم له   - ٣٤
مردود جيد على تربيته االجتماعية وصحته 

  ..النفسية ألن الصداقة شيء مهم حلياة الطفل

)    ( 

من أولويات التربية االقتصادية تعليمه كيف ينفق   - ٣٥
الصدقة، صلة (الية مصروفه على األوجه الت

الرحم، شراء ما حيتاجه، 
  )................االدخار

)    ( 

من الطبيعي أن أقلق إذا فشل   - ٣٦
  ................طفلي

)    ( 

 )    (  ................األطفال ال حيقدون  - ٣٧

مما يساعد على التسامح النية احلسنة وحسن   - ٣٨
  ................الظن باآلخرين

)    ( 

النضج االنفعايل واالتزان العاطفي يؤديان إىل   - ٣٩
  ................نضج الشخصية

)    ( 



  

  ٦١  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

) محولة الزوج(أسباب عدم تكيف الفتاة مع   - ٤٠
عائد إىل خلل يف التنشئة 

  ................االجتماعية

)    ( 

فيما يلي تقنيات وأساليب تربوية كل منها يعلمه صفة : ثالثاً
ات تؤدي يف جمموعها إىل الثقة بالنفس وقوة الشخصية، من الصف

  :ضع كل أسباب أمام الصفة اليت تناسبه
 ).اجلدية –احلكمة  –الشجاعة  –التسامح (

تعليمه التسامح وأن الدنيا ال تستحق أن نغضب   -١
  . ألجلها

(    )  

    ................تكليفه املشي ليالً مع مراقبتنا  -٢
ة ليتكلم أمام الناس وممارسة فن إعطاؤه الفرص   -٣

  . اإللقاء
  

أساحمه على أخطائه ولكن ليس إىل احلد الذي   -٤
  ................يؤدي إىل متاديه

  

تدريبه على رياضة الدفاع عن   -٥
  ................النفس

  

أصر على أن يعتذروا لبعضهم إذا تشاجروا   -٦
  ................وخريهم الذي يبدأ بالسالم

  

    . تعليمهم األسلوب األمثل للتعبري عن الغضب  -٧



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٦٢  

 
    . قراءة قصص األبطال  -٨
    ................أعتذر إليهم إذا أخطأت حبقهم  -٩

ه االعتماد على نفسه يف حل مشاكله يف يدتعو  - ١٠
  . املدرسة

  

تعظيم أوقات العبادات واحملافظة الشديدة على   - ١١
  ................أوقات املذاكرة

  

    . تعليمهم التفكري العلمي حلل املشكالت  - ١٢
    .عدم السخرية منهم خاصة أمام اآلخرين   - ١٣
    ................اإلحسان ملن أساء إليه  - ١٤
    ................إبعاده عن أفالم الرعب  - ١٥

  :أجب على األسئلة التالية: رابعاً
  عرف احلكمة؟ ): ١(س

.......................................................  
...........................................................  

........................................................  
مـا  : ما هو املوقف األمثل لتذكريه ـذه اآليـة  ): ٢(س

م كابا أَصمو اللَّه نفَم ةنسح نم كابأَص فِْسـكن نفَم ئَةيس ن 
  ه؟ توما هي نتائج اإلميان ذه اآلية على شخصي

.......................................................  



  

  ٦٣  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 
...........................................................  

........................................................  
درجـة   إىلل تستطيع أن ترتقي بشخصية طفلك ه): ٣(س

  األولياء؟ كيف ذلك؟ 
.......................................................  
...........................................................  

........................................................  
  عر بنقص أمام طفل آخر؟ ماذا تقول له إذا ش): ٤(س

.......................................................  

...........................................................  
........................................................  

  . اقترح عقاباً تربوياً مؤدباً وليس مؤذياً): ٥(س
.......................................................  

...........................................................  
........................................................  

إذا كان طفلك متميزاً على أقرانه والحظت عليـه  ): ٦(س
  الغرور فماذا تفعل؟ 

.......................................................  
...........................................................  

........................................................  
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٦٤  

 
وضح منهج القرآن الكرمي والسنة املطهرة يف ضبط ): ٧(س

  االنفعاالت؟ 
.......................................................  

...........................................................  
........................................................  

  :اقتراحات*
.......................................................  
...........................................................  

........................................................  
.......................................................  
...........................................................  

........................................................  
.......................................................  

...........................................................  

...........................................................  
........................................................  

***  



  

  ٦٥  كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة
 

  
  

  الفهـرس
  

  ٥  .......................................................  تقدمي
  ٦  ..............................................بديهيات تربوية

  ١٤  ...............................  معوقات التربية السليمة: أوال
  ١٤  ...............................  :معوقات خاصة باألسرة - ١
  ١٥  ...............................  :معوقات خاصة باتمع - ٢
  ١٥  ........................................ :معوقات عاملية- ٣

  ١٦  ..............................  تعريف الشخصية السوية: ثانيا
  ١٦  ......................................  :اجلانب اجلسدي - ١
  ١٦  ........................................  :اجلانب العقلي- ٣
  ١٧  ......................................  :اجلانب الروحي - ٣

  ٢٤  ...........................  :وإن مما يعني الطفل على التسامح
  ٢٦  ......................................  :اجلانب االنفعايل - ٤
  ٣٧  ...................................  :اجلانب االجتماعي - ٥
  ٣٩  .....................................  :اجلانب األخالقي - ٦
  ٤١  .......................................  :اجلانب اجلمايل - ٧



  
كيف جتعل طفلك شخصية حمبوبة وناجحة

  
٦٦  

 
  ٤٥  ..............................................  أسئلة تطبيقية

تقنيات وأساليب تربوية كل منها يعلمه صفة من الصفات تؤدي يف 
  ٦١  ....................  جمموعها إىل الثقة بالنفس وقوة الشخصية

  ٦٥  ...................................................  الفهرس
  
  
  

* * *  

 


