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ل اأدري اأاأهديه لـلبيا�ض يف خ�شونة ذقن اأبي..

اأم 
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 اإىل كل اإن�شان يحمل مع عبء قلبه، م�شوؤولية اإنارة عقل اآخر........
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مقدمة
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اآجمعني،  والنا�ِض  الب�شرية  وُمَرّبي  ُمعلِّم اخللق  على  وال�شالم  وال�شالة 
اأّما بعد، 

قال تعاىل: "واإذ قال رّبك للمالئكة اإّن جاعل يف الأر�ض خليفة"، 
 َ َباِل َفاأََبنينْ ِ �ِض َوالنْ أَرنْ َماَواِت َوالنْ أََماَنَة َعَلى ال�شَّ َنا النْ ا َعَر�شنْ وقال تعاىل: "اإِنَّ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهول". إِن�َشاُن اإِنَّ َها َوَحَمَلَها النْ َن ِمننْ َفقنْ �شنْ ِملنَْنَها َواأَ اأَن َيحنْ

بالعزم  واإّنا  والك�شل  بالعجز  توؤخذ  والهبات ل  احلياُة هبة اهلل 
واحلب والكثري من الر�شا، واأ�شعاف ذلك من العمل، العمل بحب يف كل 
مهماتك هو قيمتك احلقيقة وحجم تاأثريك الفعلي يف هذا الكون الوا�شع 
دقيق التنظيم بديع ال�شنع حتت جالل اهلل وجمال اأمره، العمل بحب هو 
وليد النية النقية واإطاره الإخال�ض وجماله الإح�شان، وذلك مبلغ العطاء 

واأوج كرامة الإن�شان.

ويف في�شفي�شاء هذا الكون ال�شا�شع واأ�شخا�شه ياأتي جمهر ويكرب 
ال�شورة فيربز دورك اأنت يف حمرابك يف هذه احلياة ليوؤكد لك اأهميتك 



ووجودك وخالفتك، فكيف باأهمية �شانع العقول ومن�شىء الكيان الأهم 
)الفرد( وتطويره حتى يدرك دوره يف دورة احلياة الدنيا وجمال الغر�ض 
اأو  اأبًا  اأو  اأمًا  الفا�شل  املربي  اإّن  الأخروي،  النتاج  وارتباطه جمال  فيها 
وطاقات  يانعة  عقول  وهند�شة  عظيمة  اأمانة  عاتقيه  على  يحمل  معلمًا 
باحلب  غر�شت  اإذا  واأخالقية  اجتماعية  قيمة  ذات  ما  يومًا  �شتكون 
احلقة،  الإ�شالم  ور�شالة  ور�شوله  اهلل  منهج  على  وكربت  فيه  وترعرت 

في�شلم به جمتمعه وي�شلم منه عباد اهلل، وي�شلم قلبه من كل �شغينة. 

اأي عملية  ولأّن  ُمرٍب وعظيم عمله  اأي  دور  اأهمية  وانطالقًا من 
اأ�شا�شاته والذور، وعلى جمال  اأيِّ جمتمع تبداأ من  تغيري وحت�شني يف 
الغر�ض يكون جمال النتاج، فقد جاد اهلل علّي وَمّن بتوفيقه يِف هذا الكتاب 
بطرِح منهجية بّر الوالدين بطفلهما واإعداده اإعدادًا �شليمًا، واقتب�شُت 
الر�شول الكرمي وتوجيهاته يف هذا الانب، بدءًا من بّرهما  من هدي 
الطفل  خ�شائ�ض  معرفة  ُثم  ومن  احلياة  ل�شريك  الختيار  ُح�شن  يف 
والهدف من قيامنا برتبيته، والعالقة ال�شليمة بني الطفل ووالديه، وبناء 
ركائز الإ�شالم فيه، وتربية الطفل ج�شديًا وفكريًا وعاطفيًا واجتماعيًا 
منهَج  كان  حيث  �شليم،  كمنهج  الرفق  التزام  يف  وتوجيهاٌت  واأخالقيًا، 
حبيب القلوب وطبيبها �شلى اهلل عليه واآله و�شحبه اأجمعني، يف التعامل 



�شعيدًا، معافى يف  قارئًا  واإعداده طفاًل  الطفل وت�شحيحها  اأخطاء  مع 
نف�شيته، قويًا يف اإرادته، منار العقل مبتهج الروح، واثقًا يف قدراته، عارفًا 
بها  الغارق  التكنولوجيا  تعامله مع موجة  كيفية  بها، مع  ملواهبه عاماًل 
عاملنا، وتوجيهاٌت للوالدين للتعامل وكرثة ت�شاوؤل الطفل وعناده وكيفية 
بناء عادة لديه، ع�شى اأننْ ي�شاهَم ذلك يف تغيرٍي فعليٍّ واأن ُيلهَم �شخ�شًا 
يف اإعداد الطفل الذي نريد حتى ينعك�ض  ذلك وتتوجه الطاقات الفردية 
وتت�شكل لبنات املجتمع الأ�شا�شية فيكون البناء متما�شكًا باحلب، عامرًا 

به عارفًا هلل و�شائرًا اإليه، قال تعاىل: "وعلى اهلل ق�شد ال�شبيل". 
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اختيار ال�سريك املنا�سب

مذ كانت الأ�شرُة حجَر الأ�شا�ض يف املجتمع كان احلُق يف رعايتها 
الإ�شالُم  كان  ومذ  واجب،  ال�شليِم  بال�ّشكل  قياِمها  بجوانب  والهتماِم 
ال�شالة  عليه  اأو�شى  بال�ّشمولية  ويّت�شُف  احلياة  ديُن  هو  اهلل  و�شريعُة 
وال�شالم بالختياِر ال�ّشليم ل�شريك احلياة، وجعَل خرَي �شفة هي الدين 
واخُلُلق، فعلى كال الن�شني الختيار بناء على ذلك فعن عائ�شة، ر�شي 

اهلل عنها قالت: تخريوا لنطفكم وانكحوا الأكفاء. 

بنف�شه  ِه  برِّ ومن  حياته  �شريك  اختيار  يف  مّنا  كاًل  اهلُل  فلنْرياِع 
واأطفاله )حتى قبل جميئهم(، اأننْ يختاَر �شخ�شًا يحمُل معايرَي اأخالقية 
ثابتة متزنًا وجديرًا بامل�شوؤولية وَيِعي متاَم الَوعي دوَرُه العظيم يف تن�شئِة 
امل�شكالت  حلّل  الالزم  الهد  ببذل  يقوُم  بل  �شعوبته،  ومدى  اأطفاله، 
التي تواجُهه، بل ويت�شلُح بالعلم والأخالق والدين والثقافة ول ي�شتهنُي 
بهذه  ثابت  ركٌن  باأنه  ويدرك  الوا�شع  الكون  هذا  يف  حمرابه  يف  بدوره 
املعمورة واجٌب عليه الإح�شان والتح�شني فيها ومن متام الأمومة والأبوة 
تقدير هذه الأمانة العظيمة واأهمية الإخال�ض وال�شدق واإ�شالح النف�ض، 
فالزواج فطرة اإن�شانية ل�شتمرار النوع الب�شري واملحافظِة على الأن�شاب 
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لل�شكن  وحتقيقًا  والأمرا�ض  الأخالقي  النحالِل  من  املجتمع  و�شالمِة 
الروحي والنف�شي باملودة والرحمة والألفة ما بني الزوجني ، قال تعاىل: 
"ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�شكم اأزواجًا لت�شكنوا اإليها وجعل بينكم 

مودة ورحمة، اإّن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

واملراأة  الأطفال، فالرجل  الأ�شرة وتربية  بناء  الّتعاون يف  وحتى يتحقَق 
مكمالن لأعظِم كياٍن يقوم على �شالحِه �شالُح املجتمع.

الأبوة(  )الأمومة،  العواطُف  الوالدين  نف�ض  يف  تتاأجُج  وبالزواج 
وذلك من كرمِه عّز وجّل حتى تكون رعاية الأبناء وال�شهر على م�شاحلهم 
بكامل  ح�شنًا  نباتًا  واإنباتهم  ال�شليمة  الرتبية  وتربيتهم  بهم  والنهو�ض 

احلب وال�شرب.

فلول ال�شرُب على رعاية الأولد، ما �شلح طفل ول كمل عقل ول 
تاأّلق جنم يف �شماء الن�شج اأحدا.

اأزواجنا وذرياتنا قرة  "والذين يقولون ربنا هب لنا من  قال عز وجل: 
اأعني واأجعلنا للمتقني اأماما".
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بالأولد تقرُّ العنُي وُي�شرُّ القلب وَتهناأُ الروُح وتكتمل امل�شاعر القلبية 
فالرحمة  ورحمته،  ورعايته  بالطفل  لالهتمام  �شوقًا  الوالدين  وي�شاق 
مع  بالّتعامل  جوارحِه  على  واأ�شدله  اأنارته  فيه  ُقذفت  اإذا  قلبي  عطاء 
الّطفل، قال عليه ال�شالم: "لي�ض منا من ل يرحم �شغرينا ويعرف حق 

كبرينا".

روى البخاري وم�شلم عن اأ�شامة بن زيد ر�شي اهلل عنهما قال: 
اأر�شلت بنت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإن ابني قد احت�شر فاأ�شهدنا، 
فاأر�شَل عليه ال�شالة وال�شالم يقرئ ال�شالم ويقول: اإن هلل ما اأخذ وهلل 
ما اأعطى وكل �شيء عنده باأجل فلت�شرب ولتحت�شب، فاأر�شلت اإليه تق�شم 
عليه لياأتينها، فقام ومعه �شعد بن عبادة ومعاذ بن جبل واأبي بن كعب 
بن مالك وزيد بن ثابت ر�شي اهلل عنهم، فُرفع اإىل ر�شول اهلل ال�شبي، 
فاأقعده يف حجره ونف�شه تقعقع ففا�شت عيناه، فقال �شعد: يا ر�شول اهلل 
ما هذا ؟ فقال: هذه رحمة جعلها تعاىل يف قلوب عباده. ويف رواية "جعلها 

اهلل يف قلوب من �شاء من عباده واإنا يرحم اهلل من عباده الرحماء".
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ملاذا نقوم بالرتبية؟

نارا  واأهليكم  اأنف�شكم  قوا  ءامنوا  الذين  اأيها  "يا  تعاىل:  قال 
اإّن تربيتك لأبنائك وتن�شئِتهم تن�شئًة فا�شلة  وقودها النا�ض واحلجارة". 
تخلي �شبيلك اأمام اهلل وجتعلك بريء الذمة من حقهم عليك، فهم اأمانة 
عظيمة وواجب عليك رعايتهم، وحتى ُتن�شئ جياًل قويًا عليك �َشدُّ وثاقه 
اإىل  اإذا �شلح اليل بالنتماء  ال�شديد،  بالقوة العظمى )اهلل( والركن 
والأخالق  وحت�شينه  املجتمع  يف  دوره  ُر  �شيقدِّ حتمًا  ال�شحيح،  الإ�شالم 

الكرمية. 

قال تعاىل: )�شبغة اهلل ومن اأح�شن من اهلل �شبغة(، فاإن اأنَبتَُّهم 
نباتًا ح�شنًا ورويتهم باحلب �شغارًا عاد ذلك عليك خريًا دنيا واآخرة، 
فالرتبية مبثابة �شدقة جارية قال ر�شول اهلل: "اإذا مات ابن اآدم انقطع 

عمله اإل عن ثالث: �شدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد �شالح يدعو". 

كلُّ عمل خرٍي يقوُم به، كلُّ اإح�شان ُيح�شن به لنف�شه خللقه اقتداء 
نورًا  اآثره  �شرتى  لك  اهلل  اإىل  به  يبتهل  دعاء  وكُلّ  اأجرِه  مثُل  لك  بك، 
يف قربك وقت ل نور �شوى �شدق العمل وعلى قدر جمال الزرع والبذر 

�شيكون حلو الثمر.
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تن�شئة  ففي  الأخالق  ء  �َشيِّ من  للطفل  حَت�شينًا  الرتبية  اأّن  كما    
الطفل اأنت تزرع فيه كلَّ ما كُمَل من الأخالق احلميدة والأفعال القومية، 
اأنت تقيُم  ُل فيه جذور اخلري وحدود احلرام وعواقبه بذلك،  ُتاأ�شِّ اأنت 
على  قادرًا  جتعله  الهدامة،  والأفكار  املف�شدات  وبني  بينُه  منيعًا  �شدًا 
الوقوف اأمام اخلطاأ وعدم ارتكابه بكامل اإرادته حبًا يف اهلل، رغبة يف 
الآجر، خوفًا من العقاب، كل ذلك طوعًا وعن طريق اختياره احلر، كما 
اأنها جتعل العالقة وثيقة بني الوالد والطفل والقرب الدائم يجعله قادرًا 
على مالحظة املواهب اخلفية التي ميتلكها طفله حتى ُتكَت�شف وُترعى 

وُت�شقل كي ترى النور كالكتابة والر�شم وال�شعر..... الخ

واأنت ُترِبَي ل يغيُب عن باِلَك اأبدًا فكرة اللقاء الأخري، ففي اإحدى 
املواقف �شتكون كذلك وحينها ي�شكن الأمل والندم قلب من يبقى، فلحظة 
الفراق مرة ل ُتطاق فكيف تزيد مرارتها ب�شنع ذكريات �شيئة، وتدخل 
احلزن اإىل قلبك وطفلك، ارفق وتلطف واأح�شن واأكرم ول تبخل بكلمة 
العاطفي  خمزونه  واإثراء  طفلك  عقلية  لتاأ�شي�ض  الثوان  وا�شتغل  طيبة 
الر�شول  َهدي  اإليها من  والإح�شاُن  بالقلوب  فالّرفُق  الأخالقي،  املعريف 
واحل�شن  العينني  يف  والنظر  واملوؤان�شة  وال�شلُح  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
والرتبيت على الكتف وحر�شك الدائم على اإ�شعاده اأبدع و�شفة �شحرية 
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واللني  الي�شر  واإنا  احلزم  عدم  بلك  نق�شد  ول  القلوب،  بها  تتملك 
باعتدال، وَتَرّفق حتى عند تنفيذك للعقاب باأننْ ل توؤذي القلوب، واجعل 

معالتك للموقف حكيمة. 

وَتَذّكر باأن تتحكَم بغ�شِبك فاإننْ عجزتنْ عن الّتحكم بنف�ِشك فاأنت 
ال�شحاِبي  على  رّده  وال�شالم يف  ال�شالة  عليه  قال  اأعجز،  عن غريها 

الذي قال له: اأو�شني، فقال: ل تغ�شب ورددها ثالث مرات. 

له  اللطيفة، العتذار  املعاملُة  القومية  العالقة  يغذي  واأعظُم ما 
والولء للغائب والوفاء بالعهود معه والهدية دون منا�شبة وم�شاحمته بال 
لوم ومدحه ب�شدق، قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "اأحب النا�ض 
اإىل اهلل اأنفعهم للنا�ض، واأحب الأعمال اإىل اهلل عز وجل �شرور يدخله 

على م�شلم، اأو يك�شف عنه كربة اأو يق�شي عنه دينا......". 

اأجُر ال�شرور عظيم والإيداع العاطفي هو اأجلُّ ما يكنزه الإن�شان 
الأحق  لي�ض  اأو  النا�ض،  عموم  مع  هذا  كان  واإننْ  الإن�شان،  اأخيه  قلب  يف 
بهذا طفلك، واأبواب ال�شرور وا�شعة وكٌل مّنا يعلم ما ينع�ض قلب �شغريه 
فلتتفنن يف اإ�شعادهم، وهذا �شيد اخللق طبيب القلوب كان حري�شًا على 
َها_ اأنها  ُ َعننْ َي اهلَلّ التلّطف اإىل فاطمة، عننْ اأم املوؤمنني َعاِئ�َشَة _َر�شِ
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َلّى اهلُل  ِ �شَ ًيا َوَدًلّ ِبَر�ُشوِل اهلَلّ ًتا َوَهدنْ َبَه �َشمنْ �شنْ ُت اأََحًدا َكاَن اأَ :  ) َما َراأَينْ َقاَلتنْ
َها  ِه َقاَم اإَِلينْ َهَها، َكاَنتنْ اإذا َدَخَلتنْ َعَلينْ ُ َوجنْ َم اهلَلّ ِه َو�َشَلَّم ِمننْ َفاِطَمَة َكَرّ َعَلينْ
يِف  َل�َشَها  َواأَجنْ  ،) عينيها  اأوبني  راأ�شها  على  )وقيل  َلَها  َوَقَبّ ِبَيِدَها،  َفاأََخَذ 
ُه  َل�َشتنْ ُه، َواأَجنْ َلتنْ ِه، َفاأََخَذتنْ ِبَيِدِه َفَقَبّ َها َقاَمتنْ اإَِلينْ ِل�ِشِه، َوَكاَن اإذا َدَخَل َعَلينْ جَمنْ
ابن عمر _ر�شي  ال�شفر روى احلاكم عن  ِل�ِشَها(، وحتى عند  جَمنْ يِف 
اهلل عنهما _: " اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم كان اإذا �شافر، كان 
اآخر النا�ض عهدًا به فاطمة، واإذا قدم من �شفر كان اأول النا�ض به عهدًا 

فاطمة ر�شي اهلل عنها." 
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واجب الوالدين عند ولدة الطفل

قال تعاىل: "وب�شروه بغالم عليم" �شورة الذاريات 28، وقال: "يا زكريا 
اإنا نب�شرك بغالم ا�شمه يحيى مل جنعل له من قبل �شميا" �شورة مرمي.

من حق امل�شلم على امل�شلم تهنئته اإذا حلت به نعمة واأعطاه اهلل 
عطية ورزقه رزقًا ح�شنًا فكيف بهبة الأطفال، فلقد ورد احل�شن الب�شري 
يف التهنئة باملولود: "بورك لك يف املوهوب، و�شكرت الواهب، وبلغ ر�شده، 

ورزقت بره".

عليه  كان  حقه  واأدى  نعمته  اهلل  العبد  و�شكر  باملولود  ب�شر  فاإذا 
اأن يرتمن بالأذان على م�شامع الطفل، حتى اإذا كان اأجمل النداء واأرق 
الدعوات قد خالطت فطرته التي فطره اهلل عليها، وكاأنها دعوة لالإ�شالم 
وال�شالم والإذعان ل�شر كل وجود واأ�شل كل عطاء، اأي اأعطيتني اأياه يا 
رب فبكل تكبرية األقيها يف اأذنه، اأعاهدك يا رب اأننْ اأجعله يعرفك حق 
املعرفة وي�شري على خطى الهدى، ويقيم احلق كما تريد، ويعلم اأنك اأكرب 
من كل �شيء واأقرب من كل �شيء، حينها اأطمئن يا رب فلقد جعلته يف 

حمايتك ووليتك ولن تقربه دعوة ال�شيطان اأبدا.
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الأطفال_حديثي  حتنيك  ال�شالم  عليه  �شنته  من  ورد  ومما 
النبي  به  فاأتيت  اأبي مو�شى قال: ولد يل غالم  بالتمر فعن  الولدة_ 
بالربكة  له  ودعا  بتمرة  وحنكه  اإبراهيم،  ف�شماه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

ودفعه اإيل".

ويف العقيقة عن الطفل قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "كل غالم رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم �شابعه وي�شمى فيه ويحلق راأ�شه" قال الرتمذي: 
حديث ح�شن �شحيح. وكاأنها فداء عن هذا الطفل كما افتدى اهلل عز 
وجل �شيدنا اإ�شماعيل بكب�ض عظيم، وتطهريًا له من حق ال�شيطان فيه، 
ت�شمية  ا�شتحباب  اإىل  اأ�شارة  وال�شالم  ال�شالة  عليه  حديثه  يف  ونرى 

املولود قبل اليوم ال�شابع. 

احل�شن  ال�شم  له  اختيارهم  اأبويه  على  الطفل  حق  ومن 
ال�شياطني  اأ�شماء  من  واملكروهة  املحرمة  الأ�شماء  واجتناب 
تكرهها  معان  لها  التي  والأ�شماء  املالئكة  اأ�شماء  وحتى  والبابرة 
الدرداء قال:  اأبي  اأ�شماء اهلل عز وجل، فعن  اأو  وتنفر منها  النفو�ض 
القيامة  يوم  تدعون  "اإنكم  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال 

اأ�شماءكم")1(  فاأح�شنوا  اآبائكم  وباأ�شماء  باأ�شمائكم 
1. رواه اأبوداود.
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�شلى  اهلل  ر�شول  قال  قال:  عنهما:  اهلل  ر�شي  عمر  ابن  وعن 
اهلل  عبد  وجل:  عز  اهلل  اإىل  اأ�شمائكم  اأحب  "اإن  و�شلم:  عليه  اهلل 

الرحمن")1( وعبد 

بعد اإعطاء الطفل حق الت�شمية، ياأتي الدعاء من الوالدين للطفل 
وخا�شة دعاء الأم، وحت�شينه واعاذته باهلل من �شر ال�شيطان الرجيم 
الذي هو�شبب كل هالك و�شالل وجدير بالذكرعظيم اآثر دعاء الأمهات 
والآباء لالبناء. فرنى ا�شتجابة اهلل عز وجل ل امراة عمران ام ال�شيدة 
مرمي عليها ال�شالم حينما دعت ملرمي بالتن�شئة الطيبة التي تطيب بها 
احلياة، فما بعد القبول من اهلل اإل الإح�شان، قال تعاىل: "فتقبلها ربها 

بقبول ح�شن واأنبتها نباتا ح�شنا ")2(

واأي اإح�شان اأجمل من النبات احل�شن، فهو من عند اهلل والنبات 
الرزق  هو  لهذا  واإنه  الوا�شع  والعلم  اهلل  من  اخلريات  نيل  هو  احل�شن 
النافع، علم يقرب اإىل اهلل وزيادة يف الهدى واحلق واملعرفة العميقة يف 
اهلل، فالعلم هوالرزق الأبقى، قال تعاىل: "قال يقوم اأراأيتم اإن كنت على 

بينة من ربي ورزقني رزقا ح�شنا")3( 
1. رواه م�شلم.

2. �شورة عمران.
3. �شورة هود.
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هذا  بجعل  الأم،  رحم  النطفة  تخلق  من  يبداأ  الوالدين  دور  اإّن 
الطفل خال�شًا لوجه اهلل، حمررًا نح�شنه بالدعاء والبتهال باأن يكون 
هبة ن�شري بها اإىل طريق جنته، وبذرة نغر�ض بها جميل اأخالق ال�شالم 
كان  اإذا  حتى  اهلل  �شبيل  يف  والعي�ض  اهلل  حب  كنف  يف  وترعرع  فتكرب 
احل�شاد واأينعت الثمرة وكان الر�شا وحتقيق املبتغى ونيل خريي الدنيا 

والآخرة.

احلنيفية  الفطرة  خ�شال  من  له  وما  الطفل  حلقوق  وا�شتكماًل 
التي هي ملة اإبراهيم اخلتان، فلقد قال ر�شول_ اهلل �شلى اهلل عليه 
وتقليم  ال�شارب  وق�ض  وال�شتحداد  اخلتان  خم�ض:  _الفطرة  و�شلم 

الأظافر ونتف الإبط ".)1(  

ويف ذلك طهارة البدن واّتباع �شنة النبي وعالمة ظاهرة لفطرة 
اهلل التي �شبغ بها القلوب حتى ظهرت على اأبدانهم.

اأراد  ملن  كاملني  حولني  اأولداهن  ير�شعن  "والوالدات  تعاىل:  قال 
الر�شاعة")2(  

1. �شحيح بخاري.
2. �شورة البقرة.
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امللقاة  الأمانة  لثقل  اإل  والرجل  املراأة  امليثاق غليظًا بني  ما كان 
الأوىل  ولبنته  الأ�شا�ض  من  يبداأ  ال�شالح  املجتمع  وبناء  عاتقيهم،  على 
من  حق  على  يدل  قراآن  خطاب  ال�شابقة  الآية  ويف  الطفل،  هي  التي 
م�شامعها،  على  الأوىل  �شرخته  منذ  الر�شاعة  وهو  األ  الطفل  حقوق 
مل  وكاأنه  املخا�ض  اأمل  وتن�شى  الر�شى  بكامل  واحلنان  الرحمة  ت�شقيه 
اأتراها �شرت�شعه حليبًا فقط وهي حتنو وتخ�ض الطفل برعايتها  يكن، 

الفائقة وحنانها الدافق.

الر�شاعة  اأثر  عظيم  من  اإل  عليه  واأكد  بذلك  الإ�شالم  جاء  ما 
الطبيعية على الطفل والأم معًا، فتجد الطفل ير�شع لبنًا نظيفًا معقمًا 
ل باردًا ول حارًا متوفرًا دائمًا، يلبي احتياجات الطفل وتتنا�شب مع رقة 
تكوينه وجاهزية ج�شمه ومعدته وتقوي بذلك رابطته باأمه وتعزز حنانها 

عليه وا�شت�شعارها به.

فعملية الر�شاعة مبثابة العناية بزهرة حال تفتحها فبكل ر�شعة 
وقطرة حليب ينبت بها حلم �شغريك وينمو بها ج�شمه اأنت بذلك ت�شيدي 
البناء وتعليه، تلقيمه احلب مع حليبك بنية ح�شنة طالبة ر�شى اهلل يف 
ذلك، فغر�شك �شيكرب �شيزهر وما اأجمله اإذا كان خال�شًا هلل �شائرًا على 

هداه.
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فالّنوايا هي �شر الفالح والإخال�ض كمال اأي مهمة فلقد روي عن 
عمرو بن عبد اهلل اأّنه قال لمراأته وهي تر�شع ابنها: "ل يكونن ر�شاعك 
بالرحم  الرحمة  من  عليه  عطفت  قد  لولدها،  البهيمة  كر�شاع  لولدك 
ولكن اأر�شعيه تتوخني ابتغاء ثواب اهلل واأن يحيا بر�شاعك خلق، ع�شى 

اأن يوحد اهلل ويعبده". 

خ�سائ�ص الطفل

كرثة احلركة: فهو مفعم باحلياة ميتلك طاقة زائدة ون�شاط 
حركي عاٍل، وحتى يتم توجيه هذا اخلا�شية اإىل الطريق ال�شحيح ل بد 

من: 

اإ�شغال فراغ الطفل مبا هو مفيد واإجناز املهمات الب�شيطة.�

تعزير ميول الطفل يف ريا�شة ما با�شرتاكه بناٍد مثاًل. �

الزيارات واخلروج والتنزه )على الأقل مرة اأ�شبوعيًا(. �

كثري التقليد: يف حني غفلتك عنه تراه ي�شعك حتت منظوره 
بد  ل  ح�شنة  قدوة  تتكون  وحتى  بك،  يقتدي  يقلدك  منك  يقتب�ض  بدقة 
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الطيبة  والنماذج  النبوية  وال�شرية  والناجحني  العظماء  �شري  �شرد  من 
والقادة، وا�شطحاب الطفل اإىل امل�شاجد وزيارة الأقارب.

كرثة الأ�سئلة: جزء من طبيعته كطفل، ل تطفىء ال�شغف فيه 
بعدم الإجابة، الرغبة امللحة يف ال�شوؤال وال�شوؤال يف كل وقت، هوعن�شر 

مهم يف تن�شئة الطفل �شليم الفكر، منفتح العقل حمبا للبحث والعلم. 

نقية  زالت  ما  كونها  جدًا  قوية  الذاكرة  القوية:  الذاكرة 
بعيدة كل البعد عن امل�شاكل والهموم التي ت�شغل الكبار لذلك جتده قادرًا 
على احلفظ ب�شكل رهيب وتركيز عال، ومن واجب الوالدين توظيف هذه 
املرحلة العمرية يف حفظ القراآن والأحاديث وكل ما يعود بخريي الدنيا 

والآخرة على الطفل، حتى ي�شتد عوده وتت�شلب اأر�شه.

مبثابة  هو  مادي  اأو  كان  معنوي  ت�شجيع  كل  الت�سجيع:  حب 
�شبيل  يف  املبذولة  الهود  تكثيف  على  وحتفيزه  الطفل  لإقدام  الطاقة 
اإجناز اأي مهمة موكلة اإليه واأي ن�شاط ن�شاركه اإياه ومن الدير بالذكر 
ربط الطفل بالثواب الأخروي الأبقى والأ�شمى وباأنه هو الثواب الفعلي. 
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حب اللعب واملرح: اللعب و�شيلة لكت�شاب املهارات وجتميع 
اخلربات وتنمية الذكاء بل يعد اللعب من اأف�شل الو�شائل التعليمة ومييل 
فيه،  ذلك  ويحفز  املعرفة  وامتالك  املهارات  اكت�شاب  اإىل  الطفل  بها 
ذلك  فيعزز  تفكريه  يف  الأكرب  الن�شيب  للخيال  اإّن  اإذ  اخليايل  تفكريه 

قدرته على البتكار والإبداع ويرثي عقله مبا هو مفيد. 

 منوه اللغوي: يف مرحلة الطفولة يحدث اإثراء املعجم اللغوي 
الألفاظ  وت�شويب  وال�شتائم  ال�شيئة  الألفاظ  اإبعاده عن  فيجب  للطفل، 
املعكو�شة لديه وعدم ال�شخرية من حيث اخلطاأ، حتى ي�شحح مفاهيمه 

ول يخجل من تهجئته ومتارينه على الكالم. 

حدة النفعالت: اخلوف، والغ�شب، والمتناع عن الأكل كل 
هذه الت�شرفات قد يلجاأ اإليها معربًا عن غ�شبه وانزعاجه من اأمر ما 
اأورف�شه للقوانني، وقد يبلغ اخلوف مبلغًا حتى ي�شبح الطفل يعان من 

اأمرا�ض نف�شية كالتبول الالرادي اأو كبت وانطواء. 
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حاجات الطفل الف�سيولوجية 

الغذاء والإخراج وامللب�ض وامل�شكن املنا�شب اللعب والنوم واحلب 
الأمن التقبل والتقدير والنجاح واحلرية ل بد من اإ�شباعها لأن اأي نق�ض 
والجتماعي  الوجدان  النمو  حاجات  من  حاجة  اإحباط  اإىل  �شيوؤدي 

واحلاجة لالأمن.

م�ساكله:

اخلوف: 

عند  وبدن  نف�شي  انفعال  ي�شاحبها  وجدانية  �شعورية  حالة  هو 
�شعور الطفل بخطر يداهمه �شواء من ذاته اأو ب�شبب موؤثر خارجي اأي اأّن 
اخلوف قد يكون فطريًا اأو مكت�شبًا وهو اأمٌر طبيعي اإذا مل يتعَد مرحلة 
النب وي�شبح مبالغ به ب�شكٍل وا�شٍح ويعوُد باأ�شراَر نف�شية على الطفل 
عالجًا  تتطلب  ووالديه  للطفل  مرهقة  ومعاناة  مر�شية  حالة  وي�شبح 

ومنهجيًة للق�شاء عليه.
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اأ�سباب خوف الطفل: 

تخويف الطفل من الظالم اأواحليوانات ب�شكل متكرر.. 1

التهاون يف اإخافة الطفل من باب الت�شلية وال�شحك عليه.. 2

تهديد الطفل ب�شكل م�شتمر وترهيبه حتى ينجز اأمرًا ما.. 3

تعر�ض الطفل للعنف والأذى ال�شمي اأو النف�شي.. 4

حدوث كوارث طبيعية كـ العوا�شف.. 5

عدم . 6 من  حالة  يولد  مما  الزوجية  وال�شجارات  العايل  ال�شوت 
ال�شتقرار عند الطفل. 

جهل الطفل بحقيقة الأ�شياء يجعله يخ�شاها.. 7

خوف اأحد القدوات الثابتة يف حياة الطفل من اأمر ما ينتقل تلقائيًا . 8
اإىل الطفل. 

الغ�شب الدائم على الطفل والنفعال املبالغ به يف التعامل معه. . 9
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اخلطة العالجية: 

ل ت�شخر اأبدًا مما يخاف منه الطفل. . 1

ناق�ض الطفل فيما يخاف ول تتجاهله اأو تطلب منه ن�شيانه.. 2

اأحد . 3 بوجود  يخاف  ملا  تدريجًا  وتعري�شه  التحدث  على  �شجعه 
الوالدين.

لدى . 4 التخيل  حيز  ت�شغل  اإيجابية  بفكرة  املخيفة  الفكرة  ا�شتبدال 
الطفل وتوجه خياله حتى ل يكرب الوهم يف خمزونه العقلي.

عر�ض نوذج اإيجابي �شجاع من خالِل ق�شٍة اأو فلٍم تربوي هادف، . 5
وردد معه العبارات التحفيزية مثل اأنا �شجاع اأنا قوي حتى يتربمج 

عقله الباطن على ال�شجاعة. 

اإحاطة الطفل بجو اأ�شري ودي واألفة حتى ي�شعر بالأمن النف�شي.. 6

ل ت�شعر الطفل بخوفك من اأمر ما حتى ل يكت�شبه.. 7
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على . 8 وال�شتحواذ  انتباهك  لذب  يكون  قد  طفلك  خوف  يف  دقق 
حبك لنق�ض يف حاجة نف�شية لديه.

معلومات عنها . 9 واإياه  اجمع  الطفل  نتيجة جهل  املخاوف  كانت  اإذا 
واجعله يدرك حقيقة هذا الأمر. 

مكافاأة الطفل وامتداحه عندما جتد منه ا�شتعدادا للتغيري حتى . 10
ي�شبح اأكرث �شجاعة.

ازرع ثقة الطفل باهلل اأوًل وباأنه معه يتوله يحميه ويرعاه يف كل . 11
حلظة وحني. 

اإبراز . 12 القوة لديه من خالل  بنف�شه وني نقاط  الطفل  ثقة  عزز 
مواهبه. 
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اخلجل: 

انطواء الطفل وانزواوؤه يف الزيارات اأو مقابلة الآخرين والتواجد 
يف مكان لوحده بعيدا عن النا�ض وقد جتده كثري ال�شرحان، قِلق، غري 
واثق بنف�شه، لديه هاج�ض من خطر ما غري وارد يف الوقت احلا�شر ول 

يحب م�شاركة اأقرانه يف اأن�شطة، وترجع �أ�سبابه �إىل:

الدلل الزائد الذي يجعله ياألف املعاملة الناعمة التي يفقدها حال . 1
تواجده وحده خارج املنزل.

التاأنيب . 2 كرثة  من  بنف�شه  ثقته  فاقد  الطفل  جتعل  زائدة  ق�شوة 
والتوبيخ في�شعر بالنق�ض وينزوي عن النا�ض.

تق�شري اأحد الوالدين يف اإيالء الطفل الهتمام الكايف.. 3

لعدم . 4 معاملة  اأو�شوء  �شحية  م�شكلة  من  ما  بنق�ض  الطفل  �شعور 
و�شامته اأو�شعف حت�شيله اأوقدراته العقلية.
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وحتى يتم التخل�ص من م�سكلة اخلجل عند الطفل 
عليك بـ:

املعاملة الو�شطى ل �شدة حد الق�شوة، ول لني حد الدلل.	 

بث روح الثقة بالنف�ض يف الطفل، عن طريق اإجنازه ملهمات ب�شيطة 	 
ومكافاأته على ذلك.

عدم الطلب من الطفل مهمات تفوق قدراته ال�شمية اأو العقلية، 	 
حتى ي�شعر بالتقدير.

مع 	  التعاون  ج�شور  ومد  ال�شداقات  تكوين  على  الطفل  تدريب 
الأقران.

وال�شجاعة 	 التي تعر�ض الراأة  والعظماء  ال�شحابة  �شرد �شرية 
كق�شة عبداهلل بن الزبري عند مرور عمر بن اخلطاب.
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العدوانية:

حتى ي�شبع الطفل الطبيعي حاجاته العقلية يتحقق من كل ما هو 
وقد  ويتفح�شه،  يجربه  ما  كل  من  وينده�ض  ومي�شكه  ويتح�ش�شه  حوله 
اإىل  ذلك  فيوؤدي  هذا،  الطبيعي  ت�شرفه  على  لعقوبة  الطفل  يتعر�ض 
عناده واإقباله على القيام بتلك الت�شرفات عمدًا ب�شكل يزيد عن حب 
متزيق  اأو  اأو�شرقة  مثاًل  ال�شباك  من  الأ�شياء  برمي  فيقوم  ال�شتطالع 

املالب�ض اأو الكذب على اأحد بفعل مل يرتكبه. 

وتعود اأ�سباب العدوانية اإىل:

الطاقة 	  هذه  توجيه  عدم  مع  الزائد  والن�شاط  ال�شدي  النمو 
لن�شاط مفيد يحبه الطفل.

حرمان الطفل من عطف اأحد الأبوين اأو كليهما.	 

الق�شوة الزائدة. 	 

ال�شطراب النف�شي من عنف اأ�شري. 	 

ال�شعور بالذنب من اإخفاق باملدر�شة.	 
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وحتى يتم عالج عدوانية الطفل وا�ستئ�سال اأ�سبابها 
اإليك ما يلي:

اإ�شراف 	  حتت  حوله  ما  كل  على  للتعرف  فر�شة  الطفل  اإعطاء 
الوالدين واحلماية املطلوبة. 

وال�شمانية 	  العقلية  بقدراته  وتقبله  بغريه  الطفل  مقارنة  عدم 
كما هو.

بالطفل 	  واخلروج  نادي  يف  ملعب  يف  للطفل  اللعب  فر�ض  اإتاحة 
على متنزهات وحدائق.

اإ�شعار الطفل بذاته واإك�شابه الثقة وال�شماح له بال�شوؤال وال�شتماع 	 
له.

اإخوته 	  حتى  اأحد  اأمام  �شاأنه  من  والتقليل  الطفل  لوم  عدم 
واأ�شدقائه.

الإكثار من التعلم التعاون واحلديث بحب عن ف�شل الأخوة.	 

اإذا كان يعان من ا�شطراب نف�شي �شديد فال بد من عر�شه على 	 
متخ�ش�ض تربوي ونف�شي.
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�سعوبة النطق: 

�شرعة  اأو  التاأتاأة  اأو  بع�ض احلروف  نطق  الطفل يف  معاناة  وهي 
اأربطة  كاختالل  ع�شوي  ب�شبب  يكون  وقد  الكلمات  بع�ض  وقلب  الكالم 
اأو اأ�شباب نف�شية كال�شعور بالنق�ض  اأو املراكز الكالمية بالتلف  الل�شان 
وال�شجار  الأبوين  بني  التوافق  عدم  اأو  قريب  كموت  انفعالية  �شدمة  اأو 

الدائم. 

وللتغلب على تلك امل�سكلة ل بد من اتباع ما يلي:

عر�ض الطفل على طبيب متخ�ش�ض. . 1

حتفيظ الطفل القراآن وق�شار ال�شور كي ي�شتقيم ل�شانه.. 2

توفري جو اأ�شري اآمن وعالقة طيبة بني الوالدين.. 3

عدم اإجبار الطفل على النطق يف مرحلة مبكرة وعدم القلق حيال . 4
ذلك.

ت�شويب الأخطاء اللغوية للطفل اأوًل باأول.. 5
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�شعوره . 6 حال  يف  عليه  وال�شرب  وحتمله  باهتمام  للطفل  ال�شتماع 
مب�شقة يف التعبري حتى يعرب عن نف�شه مبنطقه هو.

�شرد الق�ش�ض على م�شامعه والطلب منه بعد ذلك التعبري عن ما . 7
�شمع.

تدريبه على احلديث بهدوء بكل اأريحية.. 8

عدم ال�شخرية منه ومن اأخطائه اأبدًا اأبدًا.. 9
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ذكاء الطفل:
هو قدرة الطفل على الإبداع ودقة املالحظة، وال�شرعة يف الفهم 
على  قادر  بناءة،  واأفكاره  وا�شع  خياله  الذكي  والطفل  امل�شكالت،  وحل 
لو�شول  وو�شع اخلطط  والبتكار  والأمور  الأ�شياء  العالقات بني  اإدراك 

الهدف.

وحتى تزيد ن�شبة ذكاء الطفل يجب اأن يحظى بفر�شة جيدة يف 
والعالج  ال�شليمة  التغذية  على  بح�شوله  وعقليًا  ج�شديًا  وينمو  التعليم 
الالزم وجدير بالذكر اأّن ممار�شته لريا�شة معينة ب�شفة م�شتمرة يزيد 
توفري  اأّن  كما  اأف�شل،  ب�شكل  العقلية  قدراته  وتنمو  الطفل  تركيز  من 
عقله عامل مهم يف  ت�شو�ض  التي  والنفعالت  ال�شو�شاء  واإبعاد  الهدوء 
اإقباله  عند  وحتفيزه  ت�شجيعه  مع  وتركيزه  الطفل  الذكاء  معدل  زيادة 
الفر�شة  اإقامة  اأّن  ل�شيء ما، كما  ابتكاره  اأو  اأو ر�شمه  على فكرة جيدة 
الكافية للطفل حتى يلعب وي�شبع حاجته منه القراءة والطالع يطور عقل 
الطفل ويعزز فيه الإبداع وحماور التفكري، ومن مواقف الهدي النبوي يف 
التعامل مع الطفل الذكي، عر�ض النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على ابن 
عمه علي بن اأبي طالب، فقال له علي: �شاأذهب لأ�شت�شري اأبي وكان عمره 
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اآنذاك نحو �شبع �شنني وما هي اإل �شاعات حتى جاء علي فاأعلن اإ�شالمه 
النبي �شلى اهلل  ف�شاأله  و�شلم،  اأمام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  وت�شهد 
عليه و�شلم: ا�شت�شرت والدك يا علي؟ فقال له الطفل بكل ثقة: اأعندما 
خلقني اهلل ا�شت�شار اأبي؟ ل واهلل ولذلك فلي�ض يل حاجة ل�شت�شارة اأبي 

يف عبادة من خلقني.
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الذوق العام عند طفلك:

يف مرافقة طفلك يف الأماكن العامة ولقاءات الآخرين، هل تراه 
يحرتم الكبري اأو يتاأمل ل�شعيف اأو لبكاء الآخر فاإّن ال�شخ�شية العظيمة 
هي التي تن�شاأ ومن �شغرها وفيها الإح�شا�ض بالآخرين بل والتفكري يف 
التخفيف من اأوجاعهم، كاأننْ يرى م�شكني في�شاعده اأو كبري �شن فيقوم 
بينهم  وتن�شاأ  الب�شر  بها  ياأن�ض  اهلل  نعمة من  بالآخرين  فالإح�شا�ض  له، 
العام  الذوق  بركائز  بالتحلي  فعليك  قدوته  اأنك  ومبا  الأخوة،  اأوا�شر 
من  �شخريتك  بعدم  والآخرين  معه  العملية  مواقفك  يف  بها  واللتزام 
الآخرين اأو تقليدهم اأو معايرتهم واللتزام باملواعيد يف الزيارات وعدم 
اإطالة زيارة املري�ض اأو نقد طعام من ي�شت�شيفك بل �شكره والثناء عليه، 
�شنًا،  مّنا  اأكرب  اأمام من  ال�شوت خا�شة  ورفع  الآخرين  اإحراج  وجتنب 
وخماطبة الآخرين باأحب الأ�شماء اإليهم، وعدم رمي الورق يف ال�شارع، 

وطرق الباب ا�شتئذانًا، وعدم التعدي على خ�شو�شيات الآخرين. 
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واجبات تربوية على الوالدين:

يف اأي عملية تغيري ل بد من �شرب وت�شابر وقوة وهمة ونية خال�شة 
هلل عز وجل، ول �شك اأّن العملية الرتبوية هي من اأجّل واأعظم عمليات 
التغيري امل�شتمرة والتي يقوم بها الأب والأم على مدى حياتهما منذ ولدة 
الوليد وحتى ا�شتداد عوده وثبات قدمه و�شالبة اأر�شه وارتكازه ون�شجه، 
ا�شتثمار يف احلياة تن�شىء عقاًل مدركًا لدوره، لذلك نرى  اأعظم  وهي 
اأّن امل�شوؤولية كبرية والأمانة عظيمة فال بد من اأ�شاليب تربوية على ِكال 
�شحيح  اخللق  قومي  �شليمًا  الن�شىء  يكون  حتى  بها،  التحلي  الوالدين 

ال�شريرة مدركًا لغاية وجوده.

عن ابن عبا�ض قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "علموا وي�شروا 
�شحيح  ول تع�شروا، وب�شروا ول تنفروا واإذا غ�شب اأحدكم فلي�شكت". 

البخاري.

تلك الن�شائح النبوية والإر�شادات التي حتث على الرفق واللني 
والتي�شري هي قاعدة تربوية عظيمة النفع اإذا �شح تطبيقها، فاأ�شا�ض كل 
جور وحياد عن الهدف والطريق القومي هو الغ�شب، فالغ�شب اإننْ حتكم 
اإل  فيك هزمك واأردى بك يف غري �شبيلك ول �شك هنا ما هي غايتك 
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الرتبية والعناية والولية للطفل ولكن كل ذلك ومالك الأمر هو الرفق 
فلقد قال عليه ال�شالة وال�شالم: "ما كان الرفق يف �شيء اإل زانه وما 

نزع من �شيء اإل �شانه".

والقاعدة الأوىل: 

تر�سيخ قدوة ثابتة يف حياة �لطفل: . 1

يف مرحلة الطفولة يكون الطفل طور التقليد ومنذ كان ذلك ل بد 
من تر�شيخ قدوة ثابتة يف ذهنه يقتدي باأخالقها القولية والفعلية واأكمل 
خلق اهلل ُخُلقًا هو ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وعلى كال الوالدين 
لبناء ذلك عن طريق �شرد �شريته عليه ال�شالة وال�شالم  و�شع ثوابت 
على �شكل ق�شة يومية قبل النوم، وال�شت�شهاد باأحاديثه خالل املواقف 
اليومية، وتخلق الوالدين باأخالقه لأن الأطفال يف مراقبة م�شتمرة لهم 

واللتقاط منهم بوعي وبدونه. 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عنه عن  اهلل  ر�شي  اأبي هريرة  فعن 
كذبة"  فهي  يعطه  مل  ثم  هاك  تعال  ل�شبي  قال  "من  قال:  اأنه  و�شلم 
اأخرجه اأحمد. ت�شريح نبوي وا�شح على �شرورة التحلي بخلق ال�شدق 



41 نباتاً ح�سناً

مع الطفل، حتى يتم زرع اخللق فيه، فريى والديه �شادقي القول والفعل 
فين�شاأ �شادقًا وِق�ض على ذلك باقي الأخالق ومتام املروءة.

�شيقوم  به  تقوم  وكل ت�شرف  الطفل  الأول يف حياة  املوؤثر  فاأنت 
به طوعًا وحبًا بل يراك انت م�شدر كل معرفة ومداد كل طاقة فجاهد 
نف�شك دائمًا باللتزام باأف�شل الأخالق وعامله بال�شدق والوفاء بالعهد 
ول تخلفه وعدًا فاأنت م�شدر ثقته بهذا العامل و�شعلة النور التي تت�شلل 
اإىل قلبه، ل تطفئها بيدك، ول توؤذيه قوًل اأو ت�شتم اأحدًا اأمامه بل رافقه 
وقم  وقتها  ال�شالة يف  واحر�ض على  له  واجعله عادة  �شلوك اخلري  يف 
من  حتقرن  ول  رفيق  وجه  يف  وابت�شم  �شعيفًا  و�شاعد  اأمامه  مبعروف 
املعروف �شيئًا، فاأنت ت�شيد بناًء ويف مرحلتك هذه تقيم الأ�شا�ض، ت�شويه 
تهتم فيه وت�شقيه حبًا، اأخالقًا، عطاًء ورحمة و�شدقًا وعدًل وكل خلقه 
ح�شن تزرعه �شينبت زهرًا غدًا و�شيعطر املكان و�شتوؤجر كل ما قام مبا 
عّلمته اإياه �شتوؤجر وتثاب فمن اأعظم الأمانات اأن توؤمتن على عقل ب�شري 

اآخر توؤثر فيه وجتعله مدركًا معنى احلياة فيعمرها بر�شى اهلل.
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�ختيار �لوقت �ملنا�سب للن�سح و�لتوجيه:. 2

حيث يكون الطفل يف حالة نف�شية قابلة للتلقي وبكامل النتباه ك 
اأثناء ال�شري معه اأواخلروج يف نزهة وذلك حتى ي�شتفيد الطفل ويتلقى 

الأفكار وتت�شح لديه املفاهيم ويبنى لديه ال�شلوك ال�شليم. 

ولقد اأخرج الرتمذي عن ابن عبا�ض: كنت خلف النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم يومًا فقال: يا غالم، اإن اأعلمك كلمات: احفظ اهلل يحفظك، 
احفظ اهلل جتده جتاهك اإذا �شاألت فاأ�شال اهلل واإذا ا�شتعنت فا�شتعن 
باهلل، واعلم اأن الأمة لواجتمعت على اأن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك اإل 
ب�شيء قد كتبه اهلل لك، واإذا اجتمعوا على اأن ي�شروك ب�شيء مل ي�شروك 

اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم وجفت ال�شحف".

ال�شالة  عليه  الر�شول  اقتنا�ض  جند  ال�شريف  احلديث  ويف 
يف  ينق�ض  حتى  للتلقي  وا�شتعدادًا  قبوًل  النف�ض  حالت  لأكرث  وال�شالم 

عقله اأعمق واأجّل املعان وهكذا.

اأثناء  ومثاًل لتعليم الطفل اأخالق تناول الطعام يتم توجيهه لها 
ب�شكل  ت�شحيحها  يتم  اخلاطئة  ال�شلوكيات  باأحد  قام  واإن  اإياه  تناوله 

عملي واأ�شلوب حيوي.
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�لعدل بني �لأطفال:. 3

اإّن اأ�شا�ض كل ف�شيلة هو العدل و�شالح كيان الأ�شرة قيامها على 
ذلك، وارتكاز بر الطفل م�شتقباًل بوالديه هو عدلهم معه �شغريًا، ف�شعور 
احل�شد  رذيلة  فيه  �شريبي  منه  اأكرث  اأخيه  اإىل  الوالدين  مبيول  الطفل 
لن  �شيئة  ت�شرفات  اإىل  فتتحول  تقوى  حتى  نف�شه  اأح�شاء  يف  وينميها 
يقوى الوالدين على ردعها، ويف ق�شة �شيدنا يو�شف واإخوته موقف عملي 
وا�شت�شهاد وا�شح على كيد الإخوة وموؤامراتهم حتى يوقعوا بيو�شف لأن 

اأبيهم يحبه اأكرث منهم.

فامل�شاواة املادية واملعنوية من بر الوالدين بالطفل وحتى يحفظ 
الطفل من الأذى النف�شي فحتى امليول القلبي ل يجب اإظهاره لطفل دون 

الآخر، كرامة لقلوب الأطفال واإحقاقًا للحق يف مملكة الأ�شرة.

فعن النعمان بن ب�شري ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم: "اعدلوا بني اأولدكم يف النحل، كما حتبون اأن يعدلوا 

بينكم يف الرب واللطف "، النحل: اأي العطية.

واإحقاق  بينهم  التفريق  من  بد  ل  �شجار  بينهم  وقع  اإذا  وحتى   
احلق واإبطال الباطل والعدل وامل�شاواة.
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فلقد روى م�شلم عن عبداهلل بن عمر بن العا�ض ر�شي اهلل عنه 
قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "اإن املق�شطني عند اهلل على 

منابر من نور الذين يعدلون يف حكمهم واأهليهم وما ولوا".

�إعطاء �لطفل حقه:. 4

ال�شتجابة للطفل وال�شماع منه والأخذ براأيه مبثابة تدريب عملي 
نف�شه  للتعبري عن  له  وفتح طاقة  اأثره،  راأيه وعظيم  اأهمية  للطفل على 

واملطالبة بحقه ورف�ض اخلنوع لأي كان.

فعن ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال: قلت للنبي �شلى اهلل عليه 
"اعبد اهلل ل ت�شرك به �شيئا،  و�شلم، علمني كلمات جوامع نوافع قال: 
وزل مع القران اأينما زال واقبل احلق ممن جاء به �شغريًا كان اأو كبريًا 
واإن كان بغي�شًا بعيدًا، واردد الباطل ممن جاء به �شغريًا اأو كبريًا واإن 

كان حبيبًا قريبًا".

ن�شيحة تربوية نبوية على �شماع احلق وقبوله واإن جاء به طفل 
�شغري بعك�ض ت�شرفات البع�ض من تهمي�ض فحق الطفل اأننْ ي�شبح قائدًا 
واإمامًا واإن كان على من يكربه عمرًا اإذا كان قارئًا عاملًا، قال اأبو�َشَلمه:  
"قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا كان ثالثة على �شفر فليوؤمهم 

اأقروؤهم واإذا كان اأ�شغرهم فاإذا اأمهم فهواأمريهم ".
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فالنفو�ض العظيمة والعقول النرية تقبل احلق والن�شح والإر�شاد 
واإن كان من طفل �شغري بل وت�شتمع اإليه، فنجد الإمام اأبوحنيفة يتعظ من 
طفل �شغري، حينما مر به وهو يلعب بالطني فقال للطفل: اإياك وال�شقوط 
بالطني، فقال الغالم: اإياك اأنت من ال�شقوط لأن �شقوط العامِل �شقوط 

العامَل.

مع  كاماًل  �شهرًا  مدار�شتها  بعد  اإل  فتوى  يخرج  ل  بعدها  الإمام  فكان 
تالمذته.

�لدعاء للطفل:. 5

اإىل  اهلل  ر�شول  �شمني  قال:  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�ض  ابن  عن 
�شدره وقال: "اللهم علمه احلكمة".

�شنة من �شننه عليه ال�شالم الدعاء للطفل والت�شرع هلل حتى يكون 
وتتمكن  العاطفة  تزداد  فبالدعاء  م�شتقبله،  يف  ناجحًا  وفردًا  �شاحلًا 
الرحمة من قلبي الوالدين اأكرث، ويف املقابل نهى الر�شول �شلى هلل عليه 
و�شلم من الدعاء على الطفل يف �شاعة الغ�شب اأو مبا فيه ف�شاده بالتايل 
اخللق  قومي  الطفل  اإن�شاء  وهو  األ  الأ�شرة  من  الأ�شمى  الهدف  ف�شاد 
ال�شالة  عليه  فقال  الر�شالة،  و�شاحب  والفطنة  احلكمة  ذو  العقل  نري 
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تدعوا  ول  اأولدكم  على  تدعوا  ول  اأنف�شكم،  على  تدعوا  "ل  وال�شالم: 
على خدمكم ول تدعوا على اأموالكم، ل توافقوا من اهلل �شاعة، فينزل 
فبالدعاء تقتلع اأي جذور عقوق كامنة بل  فيها اإعطاء في�شتجاب لكم". 

ويحولها اإىل بر بحول اهلل وكرمه وا�شتجابته.

ومنذ عهده �شلى اهلل عليه و�شلم حر�شت الأمهات على نيل ف�شل 
اهلل  ر�شول  من  تطلب  اأن�ض_  _والدة  �شليم  اأم  فنجد  النبي  دعاء 
اأم �شليم  اأن�ض ر�شي اهلل عنه قال: قالت  اأن�ض فيدعوله، عن  الدعاء ل 
يا ر�شول اهلل خادمك اأن�ض اأدعوله، فقال اللهم اأكرث ماله وولده وبارك 

فيما اأعطيته.

عالقة الطفل بوالديه:

روى الطربان باإ�شناد ح�شن عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما قال: 
ن�شاوؤكم"،  تعف  وعفوا  اأبناوؤكم،  تربكم  اآباءكم  "بروا  اهلل:  ر�شول  قال 
اأتى ر�شول اهلل �شلى  اأنه  اأبو داود عن كليب بن منفعة، عن جده  وروى 
اهلل عليه و�شلم فقال: يا ر�شول اهلل، من اأبر؟ قال: اأمك، واأباك، واأختك 

واأخاك ومولك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا مو�شوًل". 
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ِبرُّ الوالدين حق واجب على الولد لوالديه واأثره عظيم على الفرد 
امل�شلم بالتايل على املجتمع، لذلك وجب تر�شيخ ذلك لدى الطفل ببيان 
ف�شل ِبرِّ الوالدين يف الدنيا من زيادة يف العمر والرزق. قال ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم: "من �شره اأن ميد له يف عمره ويزداد له يف رزقه 

فليرب والديه، ولي�شل رحمه."

ِّ اأنه: ومن عظيم ف�سل البرِ

ر�سى �هلل من ر�ساهما:. 1

من  "ما  قال:  عنهما،  اهلل  ر�شي  عبا�ض  ابن  عن  البخاري  روى 
بابني  له  اهلل  فتح  اإل  اإليهما حمت�شبًا  ي�شبح  م�شلمان  والدان  له  م�شلم 
_ يعني من النة _ واإن كان واحدًا فواحدًا واإن غ�شب اأحدهما مل 

ير�ض اهلل عنه حتى ير�شى عنه، قيل: واإن ظلماه ؟، قال: واإن ظلماه".

النبي  عن  عنهما  اهلل  ر�شي  العا�ض  عمروبن  بن  عبداهلل  وعن 
�شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: "ر�شى اهلل من ر�شى الوالدين، و�شخط 
اإياه  اإل  األ تعبدوا  "وق�شى ربك  قال تعاىل:  الوالدين".  اهلل يف �شخط 

وبالوالدين اإح�شانًا................." �شورة الإ�شراء.
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�لرب مقدم على �جلهاد:. 2

روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما قال: قال 
نعم  اأبوان، قال:  ؟ قال: لك  اأجاهد  و�شلم،  للنبي �شلى اهلل عليه  رجل 

قال: ففيهما جاهد.

�شبيل اهلل  الوالدين على الهاد يف  بر  تقدمي  بيان �شريح على 
وحتى  واحلج  والأ�شدقاء  الر�شول  كزيارة  النوافل  كثري من  على  وحتى 
حب الأولد، بيد اأن مهما بلغ الرِب مبلغًا اإل اأنه ل طاعة ملخلوق يف مع�شية 

اخلالق، مع �شرورة اللتزام بالإح�شان اإليهما والرفق بهما.

�لدعاء لهما بعد مماتهما: . 3

اإّن الدعاء من اأعظم �شور الرِب القلبي بني الوالدين واأولدهما اإذ 
ل احلب والود ويزيد وثاق الرحمة بني القلوب. ثبت عن النبي �شلى  ُياأ�شِّ
اهلل عليه و�شلم اأنه �شئل: يا ر�شول اهلل: "هل بقي علّي من ِبر اأبواي �شيء 
لهما،  وال�شتغفار  عليهما،  ال�شالة  نعم،  قال:  موتهما؟  بعد  به  اأبرهما 

و�شلة الرحم التي ل تو�شل اإل بهما، واإكرام �شديقهما ".
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�ملحافظة على ��سم �لو�لدين من �ل�سب: . 4

ِمن ِبرِّ ال�شخ�ض بوالديه عدم �شتمهما اأوحتى التعر�ض لالآخرين 
مبا يجلب ال�شتيمة لهما، فعن عبد اهلل بن عمروبن العا�ض ر�شي اهلل 
يا ر�شول اهلل، وهل  والديه قالوا:  الرجل  الكبائر �شتم  عنهما قال: من 
ي�شتم الرجل والديه ؟ قال: نعم، ي�شب اأبا الرجل في�شب اأباه، وي�شب اأمه 

في�شب اأمه ". 

ويفتخر  بهما  ويعتز  والديه  الولد  ي�شت�شب  اأّل  الرِب  عالمات  من 
باأنه ابن لهما ويعرتف بف�شلهما وكذلك احلج عنهما واإنفاذ و�شيتهما 
َل  ونذرهما وق�شاء دينهما، ولأن العقوق كبرية من الكبائر فجزاءه ُعِجّ
يف الدنيا قبل الآخرة، فلقد قال �شلى اهلل عليه و�شلم: "كل الذنوب يوؤخر 
يعجله  اهلل  فاإّن  الوالدين  عقوق  اإل  القيامة  يوم  اإىل  منها  �شاء  ما  اهلل 

ل�شاحبه يف الدنيا قبل الآخرة. 
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غر�ص العقيدة الإ�سالمية يف الطفل:

العقيدة،  ترجمة  يف  ذكرناه  ما  اإّن  "اعلم  الغزايل:  الإمام  قال 
ينبغي اأن يقدم اإىل ال�شبي قي اأول ن�شوئه ليحفظه حفظًا، ثم ل يزال 
يك�شف معناه يف كربه �شيئًا ف�شيئًا فابتداوؤه احلفظ ثم الفهم ثم العتقاد 
والإميان والت�شديق به وذلك مما يح�شل يف ال�شبي بغري برهان، فمن 
ف�شل اهلل �شبحانه على قلب الإن�شان اإن �شرحه يف اأول ن�شوئه من غري 

حاجة اإىل حجة اأوبرهان" الأحياء /)94/1(.

قال اأبو احل�شن الندوي: "وكان هذا الإميان مدر�شة خلقية، وتربية 
وقوة  اإرادة،  �شرامة  من  اخللقية  الف�شائل  �شاحبها  على  متلي  نف�شية 
نف�ض وحما�شبتها والإن�شاف منها، وكان اأقوى وازع عرفه تاريخ الأخالق 
وعلم النف�ض عن الزلت اخللقية وال�شقطات الب�شرية، حتى اإذا جمحت 
ال�شورة البهيمية يف حني من الأحيان و�شقط الإن�شان �شقطة، وكان ذلك 
حيث ل تراقبه عني ول تتناوله يد القانون، حتّول هذا الإميان نف�شًا لوامة 
عنيفة، ورغدًا لذعًا لل�شمري، وخياًل مروعًا ل يرتاح معه �شاحبه حتى 
يعرتف بذنبه اأمام القانون، ويعر�ض نف�شه للعقوبة ال�شديدة، ويتحملها 

مطمئنًا مرتاحًا، تفاديًا من �شخط اهلل وعقوبة الآخرة ".
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وحتى ترت�شخ العقيدة الإ�شالمية وي�شتد اأ�شا�شها يف قلب الطفل 
وجب على الوالدين اإتباع ما يلي: 

اأوًل: تلقني الطفل ))ل اله اإل اهلل ((:

قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "كل مولود يولد على الفطرة، 
وروى احلاكم عن ابن عبا�ض ر�شي اهلل  اأو ميج�شانه"،  فاأبواه يهودانه 
عنهما عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: افتحوا على �شبيانكم اأول 
كلمة ل اإله اإل اهلل ولقنوهم عند املوت ل اإله اإل اهلل". تربية النبي حددت 
نقطة النطالق وو�شعت الأ�شا�ض لبناء الطفل عقديًا بناًء �شليمًا واإفرادًا 
اأدرك  الطفل  دعا  اإذا  بحيث  به  وال�شتعانة  ومقدرته  واألوهيته  لالله 
عمق ل اإله اإل اهلل ور�شوخ جذورها يف قلبه وانعكا�شها على ت�شرفاته يف 

ال�شر والعلن. 

ثانيًا: ا�شتعانة الطفل باهلل و�شدق التكال عليه.

اأخرج الرتمذي عن ابن عبا�ض: كنت خلف النبي �شلى اهلل عليه 
يحفظك،  اهلل  احفظ  كلمات:  اأعلمك  اإن  غالم،  يا  فقال:  يوما  و�شلم 
احفظ اهلل جتده جتاهك اإذا �شاألت فاأ�شال اهلل واإذا ا�شتعنت فا�شتعن 
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باهلل، واعلم اأن الأمة لواجتمعت على اأن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك اإل 
ب�شيء قد كتبه اهلل لك، واإذا اجتمعوا على اأن ي�شروك ب�شيء مل ي�شروك 

اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم وجفت ال�شحف". 

نف�ض  يف  وجل  عز  اهلل  على  التكال  �شدق  لرت�شيخ  نبوي  توجيه    
الطفل، وبيان على القوة الإميانية التي متده بال�شرب والر�شا دائمًا على 
وال�شعور بحفظ  فيه،  اأذى  كل  والحتماء من  به  والعت�شام  اأقدار اهلل 
اهلل لهم يف كل �شيء واأدق �شيء، وبذلك يتاأ�شل يف الطفل مراقبة اهلل يف 
ال�شر والعلن، ومواجهة احلياة وم�شاكله اخلا�شة طفاًل، ورجاًل اأوامراأة 

م�شتقباًل اإذا ن�شج. 

ثالثًا: تر�شيخ حب النبي واآل بيته واأ�شحابه: 

روى الإمام اأحمد وال�شيخان عن اأن�ض ر�شي اهلل عنه باأّن رجاًل 
�شاأل النبي _�شلى اهلل عليه و�شلم_متى ال�شاعة ؟ فقال ر�شول اهلل: 
وماذا اأعددت لها ؟ فقال: ل �شيء اإل اإن اأحب اهلل ور�شوله فقال: اأنت 
مع من اأحببت فقال اأن�ض: فاأنا اأحب النبي واأبا بكر وعمر واأرجو اأن اأكون 
ال�شخ�شية  بناء  الطفولة مرحلة  اأّن مرحلة  ومبا  اإياهم".  بحبي  معهم 
وجب �شد انتباه الطفل اإىل �شخ�ض الر�شول قدوة ثابتة را�شخة _كما 
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باحياء  وذلك  الطفل،  قلب  يف  بيته  واآل  حبه  وتاأ�شيل  �شابقا_  ورد 
على  الطفل  اليومية وحث  الت�شرفات  وال�شالم يف  ال�شالة  عليه  �شنته 
ممار�شتها مثل: ال�شنن الرواتب، واأذكار ال�شباح وامل�شاء، واأذكار النوم، 
حفظ  على  الطفل  وحتفيز  وال�شراب،  الطعام  واآداب  احلمام  ودخول 
جندب  بن  �شمرة  عن  وم�شلم  البخاري  اأخرج  ال�شالم،  عليه  اأحاديثه 
و�شلم  ر�شول اهلل �شلى عليه  لقد كنت على عهد  قال:  ر�شي اهلل عنه، 
رجاًل  هنا  ها  اإّل  القول  من  كان مينعني  فما  عنه  اأحفظ  فكنت  غالمًا 

اأ�شن مني.

ذكر اخلطيب البغدادي عن طلب الولد علي بن عا�شم قال: "دفع 
اإيّل اأبي مئة األف وقال: اأذهب فال اأرى لك وجهًا اإّل مبائة األف حديث". 

واأي�شًا َق�ّض ال�شرية النبوية على الطفل وتعليمه اإياها فهي اأحد 
م�شادر الت�شريع يف ال�شالم وجب �شردها و�شرحها للطفل وتعليمه اإياها 
فهي مكملة ملعان القراآن �شارحة لتفا�شيله، مف�شرة ملا جاء فيه تف�شريًا 
جليًا، قال زين العابدين بن احل�شني بن علي ر�شي اهلل عنهم: "كنا نعلم 

مغازي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كما نعلم ال�شور من القراآن". 
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�ُض الطفل بريئٌة وتهتُز وتتاأثُر بحوادِث ال�شرية، واأثُر انعكا�ِشِها  فَنفنْ
يف النف�ض اإذا ن�شجت عظيٌم، اإذا ُترجَم لأفعاِل اخلري وح�شن اأثر وقبل 

كل هذا �شدق نية. 

رابعًا: تعليم الطفل القراآن الكرمي. 

عن م�شعب بن �شعد اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنهما عن اأبيه قال: 
قال ر�شول اهلل: "خريكم من تعلم القراآن وعلمه".

ينبت  اهلل  كالم  حب  على  ون�شاأته  بالقراآن  الطفل  ارتباط  اإَن 
يف قلبه خلق المتثال لأوامره عز وجل التي جاءت فيه، والوقوف عند 
بالقراآن،  وتاأثرًا  قبوًل  اأكرث  جتعلها  الطفولة  نف�ض  ف�شفاء  نواهيه، 
على  وحثه  له،  �شليمًا  فهمًا  الطفل  فهم  على  احلر�ض  من  بد  ل  لذلك 
حفظه والبدء بق�شار ال�شور التي تنا�شب طبيعته والتدرج و�شحن نف�شه 
ولقد  بعمله،  واإعمال الوارح  به  العقل  بكتاب اهلل وحتريك  لالهتمام 
ورد اأن ال�شافعي حفظ القراآن وهو ابن �شبع ويف هذا برهان واقعي ملن ل 

يتخيل اأن الطفل ي�شتطيع اأن يحفظ القراآن.
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بناء اأركان ال�سالم عند الطفل: 

كمال  على  الب�شرية  النف�ض  تهيئة  مرحلة  الطفولة  مرحلة  ُتَعدُّ 
العبودية هلل والت�شال به ومناجاته حتى اإذا �شب كان للخ�شوع والرقة 
ال�شهوات  اأمام  واأ�شلب  اأقوى  املقاومة  فتكون  قلبه  يف  الأكرب  الن�شيب 
وميل الهوى لذلك وجب بناء العبادة يف الطفل منذ �شغره فالعبادة هي 
كل عمل �شالح يكون امل�شلم فيه ملتزمًا فيه نهج اهلل ومبتغيًا به وجهه، 
وهذا مفهوم العبادة العام اأّما اخلا�ض فهو فري�شة واأمر اإلهي جاء به اهلل 
يف كتابه اأو اأخرب به نبيه حتى ياأمر به امل�شلمني، فعن اأبي عبد الرحمن 
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما قال: �شمعت ر�شول اهلل 
_�شلى اهلل عليه و�شلم_ يقول: "بني ال�شالم على خم�ض: �شهادة 
اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممدا ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة 

وحج البيت �شوم رم�شان".

ا�شتهل  بعدما  احلديث  هذا  يف  ال�شالم  عليه  توجيهاته  من 
للركن  ناأتي  عقائديًا،  بناءه  يف  للطفل  تلقينها  يتم  والتي  بال�شهادتني 

الثان من اأركان الإ�شالم: ال�شالة. 
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قي  جهوده  بح�شد  الإن�شان  متد  فاعلة  طاقة  ال�شالة  كانت  مذ 
حتقيق غاية وجوده، مذ كانت عماد الدين ونقطة ارتكازه، و�شلة الفرد 
باهلل وم�شنع �شنعه على عني اهلل حتى يقيم اأمره يف هذه احلياة وجب 
َطرِبنْ  اَلِة َوا�شنْ َلَك ِبال�شَّ غر�شها يف الطفل من �شغره، قال تعاىل:" َواأنُْمرنْ اأَهنْ

َوى" )طه 123(.  َعاِقَبُة ِللتَّقنْ ُزُقَك َوالنْ ُن َنرنْ ًقا نَّحنْ اأَُلَك ِرزنْ َها َل َن�شنْ َعَلينْ

يف  الوالدين  مع  للوقوف  للطفل  الأوامر  توجيه  يف  اإلهي  اأمٌر 
ال�شالة وهذا من نهج النبوة وكمال الرتبية، فلقد روى الطربان عن 
عبد اهلل بن حبيب اأن النبي قال: " اإذا عرف الغالم مينيه عن �شماله 
فُمروه بال�شالة" )حديث مرفوع(، توجيه نبوي حتى يت�شرب الطفل معنى 
ال�شالة وواجباتها وكيفيتها ومف�شداتها بدءا من �شن ال�شابعة قال عليه 
ال�شالة وال�شالم: "ُمروا ال�شبي بال�شالة اإذا بلغ �شبع �شنني فاإذا بلغ 
وعن ابن م�شعود اأنه قال: "حافظوا على  ع�شر �شنني فا�شربوه عليها"، 

اأبنائكم يف ال�شالة وعودهم اخلري فاإن اخلري عادة".

وما دام الطفل يحتذي بوالديه ويتخذهما قدوة وجب على الوالدين 
ا�شطحاب الطفل اإىل امل�شجد يف ال�شالة وح�شور المعة و�شالة العيد 
امل�شلمني  باجتماع  واملجتمع  الألفة  اأثر  ويقع  امل�شاجد  نف�شه  تاألف  حتى 
وتتحقق له التغذية الإميانية واملدد الروحي حتى يقيم ال�شلوات اخلم�ض 
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وي�شتمر يف طاعة اهلل يف كل حني، فال بد من تاأ�شيل الربط بني البيت 
وامل�شجد حتى يتكون الولد روحيًا واإميانيًا، قال عليه ال�شالة وال�شالم 
اإىل بيت من بيوت اهلل  "من تطهر يف بيته ثم م�شى  فيما رواه م�شلم: 
ليق�شي فري�شة من فرائ�ض اهلل كانت خطواته اإحداهما حتط خطيئة 
والأخرى ترفع درجة" )رواه م�شلم(، عدا ما لرتياد امل�شاجد من الب�شارة 
"ب�شروا امل�شائني يف الظلم  بالنور التام يوم القيامة قال عليه ال�شالم: 

اإىل امل�شاجد بالنور التام يوم القيامة" )رواه ابو داود والرتمذي(.

اللطيف واملوعظة  الن�شح  الوالدين بذل كافة الهود من  فعلى 
ترغيبا  ال�شالة  وتر�شيخ  نحوالأطفال  والعطف  واللني  والرفق  احل�شنة 
بعظيم الأجر وحبًا يف اهلل واإتباعا لأوامره وخوفًا ومهابة من مع�شيته 

وعدم اإطاعة فرائ�شه.

ويف قوله عليه ال�شالة وال�شالم: "مروا اأولدكم بال�شالة على �شبع 
وب�شكل منطقي و�شريح لي�ض املق�شود ال�شرب  وا�شربوهم على ع�شر". 
قطعًا بل ال�شري على منهجية �شليمة �شحيحة ت�شتويف �شروط بناء ركن 
بها  وال�شتئنا�ض  اإياها  وتعويده  ال�شابعة  عمر  من  الطفل  لدى  ال�شالة 
حتى ت�شهل عليه اإقامتها حني بلوغه، واأثبتت الدرا�شات اأن �شن ال�شابعة 
هوال�شن الذي يكون فيه الطفل اأكرث ا�شتعدادًا وقدرة على التلقي والقبول 
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لأنه يف طور بناء ال�شلوك وميتلك فطرة نقية قابلة للنق�ض، ووا�شح جدا 
تلك  اإنها  اأي  �شنني(  )ثالث  ال�شرب  وذكر  لل�شالة  الأمر  بني  الفرق 
ال�شنوات هي �شنوات تاأ�شي�ض ال�شلوك والعمل الاد من الوالدين حتى 
يلتزم الطفل وبالت�شجيع والتعويد الكايف يقينًا لن يبلغ الطفل العا�شرة 

اإل وهو ملتزم ب�شالته ويعتربها جزء من حياته.

 فالتدرج كفيل لبناء رغبة الطفل بال�شالة واللتزام بها، وتربويًا 
اإذا قمت بواجبك على اأكمل وجه لن ت�شطر اأبدًا اإىل اللجوء اإىل العقاب، 
ودقيقة تفكر فيها عند رف�ض الطفل اأو عدم قبوله لل�شالة واإجابة �شادقة 
منك �شتجد اأنك جزء من امل�شكلة التي تود عقابه عليها، فثالث �شنوات 
اإذًا كم فر�شًا تكرر؟ اإقامته مع الطفل ل بد اأنها كم هائل، اأي تكرر قيام 
الوقت  اعتقادًا وغر�ض يف عقله  قلبه  ا�شتقرت يف  لل�شالة حتى  الطفل 
انتظامًا، والر�شول عليه ال�شالم:( ما �شرب امراأة ول خادمًا ول �شرب 
�شيئًا بيده قط (، لأن التاأديب بالحرتام واحلب ل التخويف والأذى ل 
كالمًا ول فعاًل، فالحرتام عماد الثقة بينك وبينه واحلب اأ�شا�ض قوته 
يقيم  اأن  نود  نحن  تربويًا  به،  ي�شطدم  �شيء  خلق  كل  �شد  وحت�شينه 
الطفل �شالته بدافع الإخال�ض وحالوة الإميان فكيف نوؤذيه يف ج�شده 

حتى يقيم اأمر اهلل نحن نطمح لقبول حمب ل تاأدية اخلائف. 
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الآثر ال�سلبي لل�سرب:

بنف�شه  لثقته  واهتزاز  كاإن�شان  الطفل  لذات  اإهانة  فيه  ال�شرب 
م�شرة  الطفل  على  وال�شدة  قلبه  يف  حمبة  اأ�شا�ض  لأي  وته�شيم  وك�شر 
على املدى البعيد ففيه قهر للطفل ومدعاة له حتى يكذب ويوؤذي حتى 
اللوحة  و�شفاء  نقاء  يف  ت�شعه  قد  ما  اأ�شوء  واإليك  ما،  عقاب  ينجومن 

البي�شاء التي وهبك اهلل اإياها واآمنك عليها اإذا قمت ب�شربه: 

احلق . 1 الطفل  بها  مييز  التي  ال�شحيحة  املعايري  يقتل  ال�شرب 
والباطل.

ل يثمر بنتيجة اأبدًا ول ي�شحح اأفكارًا ول يغري �شلوكًا.. 2

يجعل الطفل مفتقرًا للمحبة وغارقًا بوحل من الكراهية، وممن؟ . 3
من م�شدر اأمانه يف هذا الكون.

جتعل عالقتك به قائمة على اخلوف ل الحرتام.. 4

يجعل الطفل �شهل النقياد يخ�شع لأي �شخ�ض يهدده بقوة بدنية.. 5
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يجعل الطفل كائن عنيد ملجرد العناد وعدوان جدًا.. 6

يجعل الطفل ميتلك الراأة عليك.. 7

الثقة . 8  ( حياته  يف  الأ�شا�شية  املهارات  لأهم  فاقدًا  الطفل  يجعل 
بالنف�ض، الراأة....(

اأ�شلوب . 9 اأ�شوء  يهدم نوذج القدوة يف عني الطفل ويطبع يف تخيله 
ومثال للمربي.

يجعل الطفل كائن عنيف يظن اأن اأي م�شكلة حتل بالقوة البدنية. . 10

يجعل الطفل منطوي على نف�شه عاجزًا عن امتالك اأي مهارات . 11
اجتماعية.

يلغي كل دافع داخلي جيد لدى الطفل، ويعزز اخلوف لديه.. 12

يجعل الطفل مقتنع باأن احلياة حلبة �شراع اإما ن�شر اأو هزمية.. 13

يجعل الطفل من�شلخ عن اأي قيمة تربوية اإيجابية واأي خلق �شليم . 14
كالأمانة وال�شدق حتى يحمي نف�شه.
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الركن الثالث: ال�سوم.

اأما ال�شوُم فهو عبادة روحية تزرع يف قلب الطفل اللد وال�شرب 
ال�شر  يف  اهلل  ومراقبة  النف�ض  على  وال�شيطرة  ال�شهوات  جماح  وكبح 
والعلن وال�شعور بالآخرين ومعاناتهم وما يعرتيهم من فقر وعوزه فيوقظ 
ذلك يف نف�ض الطفل الإن�شانية ويعزز حب اخلري فيه والفطرة ال�شليمة 
التي يوؤملها اأن ل متد يد العون ملن يحتاجها فهو مبثابة مدر�شة اأخالقية 
للتكليف  وتهيئه  للخري ويف اخلري  ال�شلوك وحتدد اجتاهه  تقوم  تربوية 
عند بلوغه فال يجد بذلك �شعوبة ول بد من التدرج يف تدريب الطفل 
على ال�شوم، واحلر�ض على الربط بني اأهمية فري�شة ال�شيام وعظيم 
الآجر املرتتب عليها حتى يعي الطفل ما جدوى القيام بذلك ويت�شرب 
تعاىل:  قال  ال�شغر،  منذ  اهلل  وتقوى  الإميان  وحالوة  اليقني  طماأنينة 
من  اللذين  على  كتب  كما  ال�شيام  عليكم  كتب  ءامنوا  الذين  اأيها  "يا 

قبلكم........ ".

اأبي  فعن  اأجره،  وعظيم  التطوع  �شوم  ف�شل  بيان  اإىل  بالإ�شافة 
�شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: "ما 
من عبد ي�شوم يوما يف �شبيل اهلل اإل باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن 

النار �شبعني خريفا".
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الركن الرابع: احلج.

روى م�شلم ومالك عن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما اأن ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: امل�شلمون، 
قالوا: من اأنت؟ قال: ر�شول اهلل. فرفعت امراأة �شبيًا فقالت: األهذا حج؟ 

نعم ولك اأجر.

احلج ركيزة من ركائز الإ�شالم فاإننْ كان الطفل مرافقًا لوالديه 
فيه وقام به كان ذلك من اأرقى درجات الإح�شان والرب يف الرتبية، غري 
اأن  عنه  اهلل  ر�شي  جابر  فعن  كفري�شة،  احلج  عنه  ي�شقط  ل  ذلك  اأن 
"لو حج �شغري حجة كانت عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 

حجة اإذا بلغ، اإن ا�شتطاع اإليه �شبيال".

حتاكي  املا�شي،  من  اإبراهيم  اأبينا  لنداء  تلبية  احلج  فري�شة 
البعد التاريخي للتوحيد والأ�شا�ض الثابت للم�شتقبل جمرد فكرة حتويل 
�شحراء قاحلة اإىل اأر�ض تعج باحلياة كل من فيها ي�شعى وما �شعيه اإل 
هلل رحلة لكل النا�ض وكافة الأجنا�ض، قال تعاىل: "فيه اآيات بينت مقام 
اإبراهيم ومن دخله كان ءامنا وهلل على النا�ض حج البيت من ا�شتطاع 

اإليه �شبيال ومن كفر فان اهلل غني عن العاملني".
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فعلى الوالدين طرح فري�شة احلج و�شرحها �شرحًا وافيًا للطفل 
وبيان وقتها وعظيم اأجرها حتى ولومل يتي�شر لهما اإقامة هذه ال�شعرية 

معه. 

الركن اخلام�ص: الزكاة 

قال تعاىل: "خذ من اأموالهم �شدقة تطهرهم وتزكيهم بها")1(

الأطفال واحلنفية  الزكاة على  ال�شافعية قالوا بفر�ض  اأن  وجند 
اآثر يف تطهري  قالوا بعدم فر�شيتها وعلى اختالف الآراء اإل اأن للزكاة 
للم�شلم  امل�شلم  موا�شاة  وهي  والبخل  ال�شح  من  وتزكيتها  الطفل  نف�ض 
العظيم  اآثرها  تو�شيح  الوالدين  على  وجب  وبذلك  بحاجته  وال�شعور 
وتزيد  اهلل  من  الطفل  تقرب  فهي  ال�شالم  اأركان  من  كركن  ووجوبها 
والرحمة  �شلوكه  وال�شماحة يف  الطفل  نف�ض  الكرم يف  وتورث  به  اميانه 
يف قلبه مع بني الإن�شان وتطهر من الأخالق ال�شيئة كالبخل وال�شح ومن 
املمكن تطبيق فكرة �شندوق الزكاة يف البيت وم�شاركة الطفل يف �شنعه 
فبذلك  وتوزيعها  اإخراجها  يف  الطفل  واإ�شراك  ظاهر  ركن  يف  وو�شعه 

اأثبت يف تركيز الآثر ب�شكل عملي يف نف�ض الطفل.

1. �شورة التوبة /103. 
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تربية الطفل ج�سديًا:

قال تعاىل:"يا النا�ض كلوا مما يف الأر�ض حالل طيبا")البقرة  168(. 

ي�شتويف حقه يف مرحلة  اأن  بد من  ل  للطفل  البناء ال�شمي  اإن 
البنية  قوي  الطفل  يكون  حتى  والعظام،  الع�شالت  نو  حيث  الطفولة 
تعلمه  عند  بنف�شه  الثقة  ويك�شبه  الطفل  حقوق  من  حق  وهذا  وال�شم 
ريا�شة من الريا�شات، قال خالد بن الوليد: اأمرنا اأن نعلم اأولدنا الرمي 
والقراآن، وعن عمر بن اخلطاب قال: "علموا اأولدكم ال�شباحة والرماية 

واأن يثبوا على اخليل وثبا." 

الغالم احلرور".  اأيها  واأمي  اأبي  "ارم فداك  ل�شعد:  ال�شالم  قوله عليه 
وعن اأبي العالية: اإن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مر بفتية يرمون 
فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ارموا بني اإ�شماعيل، فان اأباكم 

كان راميا.

اهلل  �شلى  الر�شول  حر�ض  على  تدل  ال�شريفة  الأحاديث  هذه 
الطفل  بنية  تكون  وحتى  ج�شمه،  وكمال  الطفل  بنية  على  و�شلم  عليه 
قوية، يجب على الوالدين اأوًل: ابتغاء وجه اهلل يف الإنفاق على الأطفال 
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وتوخي احلذر يف نيل الرزق احلالل قال تعاىل: "وعلى املولود له رزقهن 
وك�شوتهن باملعروف")1( 

روى م�شلم لقوله ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "دينار اأنفقته 
يف �شبيل ودينار اأنفقته يف رقبة، ودينار ت�شدقت به على م�شكني ودينار 

اأنفقته على اأهلك... اأعظمها اأجرًا الذي اأنفقته على اأهلك".

الطفل  مليول  النتباه  يجب  برزق حالل  الطفل  توفري حاجة  بعد 
ريا�شيًا وحتفيزه على ممار�شة هوايته، وتوفري البيئة املنا�شبة له حتى 
يبدع ويتاألق فيها، وو�شع برنامج متابعة اأ�شبوعي اأويومي ح�شب الن�شاط 
املغرم الطفل مبمار�شته، وكم من م�شاركة الوالدين له يف هواياته من 
عظيم الأثر يف نف�ض الطفل وجمال انعكا�شه على ودية العالقة بينهما 
باإر�شال توجيهاتهم الرتبوية  الوالدين  الثقة بل وحتى قيام  ومد ج�شور 
ونف�ض الطفل يف اأوج حالتها من ال�شتقبال وقبول الن�شيحة والأخذ بها. 

"وتهدف الريا�شة اإىل تنمية اللياقة  وقال الدكتور بدير حممد: 
البدنية، والنمو ال�شمي لل�شباب، مبا يك�شبهم درجة عالية من التحمل 
مل�شاق العمل، ومقاومة الإجهاد والتعب، وكذلك ا�شتثمار اأوقات الفراغ مبا 

1. �شورة البقرة /233.
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يوظف طاقات ال�شباب، ويعمق يف نفو�شهم معانيي ال�شجاعة والإقدام، 
فيكونوا قادرين على حماية جمتمعهم من الف�شاد والتحلل، ووطنهم من 
التي  التي  امل�شتخدمة  الريا�شة  اأنواع  ويقا�ض على ذلك  باأنواعه،  الغزو 
تربي اأج�شام ال�شباب، وتزيدها قوة ومتانة على هدي اأوامر الإ�شالم، يف 
اأوقات الريا�شة، وتعلم اأنواع الرمي املختلفة، وا�شتخدام اأنواع الأ�شلحة 
بالإعداد  يتعلق  اأمر  وال�شفن احلربية، وكل  الطائرات  املتعددة، وقيادة 

ال�شمي والنف�شي وامليدان لل�شباب.

اإن الإ�شالم يف حاجة اإىل كيان �شليم قوي فيا�ض، متحرك متمكن 
البناء  يف  والقوة  احلق،  يف  القوة  ر�شالة  هي  ر�شالته  اإن  احلياة،  من 
والتعمري، القوة يف حمل الأمانة، القوة يف القيام مبقت�شياتها، القوة يف 
احلياة  متاع  يف  النا�ض  اأزهد  من  املجاهد  وامل�شلم  �شبيلها،  يف  الهاد 

الدنيا وزينتها، اإنا هي زهادة القوة، ل زهادة الالمبالة." 

والت�شليم عندما قال:  اأمّت ال�شالة  كل ذلك حتقيقًا لهديه عليه 
عز  وقوله  ال�شعيف"،  املوؤمن  من  اهلل  اإىل  واأحب  خري  القوي  "املوؤمن 
فالقوة ال�شدية من وجوه  "واأعدوا لهم ما ا�شتطعتم من قوة"،  وجل: 
الجتماعي  البناء  وتكمل  احلياة  يف  احلقيقي  لدوره  الطفل  ا�شتعداد 

باإعداد الفرد قوي البنية الذي نريد. 
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تربية الطفل فكريًا:

وهي تكوين فكر الطفل وتهيئة بكل ما هو نافع من علوم الدنيا والدين. 
فلقد جاء يف اخلطاب القراآن قوله تعاىل: "اقراأ با�شم ربك الذي خلق، 
خلق الإن�شان من علق، اقراأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإن�شان 

ما مل يعلم". 

اأمر وا�شح و�شريح على القراءة والنهم من في�ض العلم وال�شتزادة 
من املعرفة والرتقاء يف الفهم حتى تتهياأ اأ�شباب احل�شارة، روى م�شلم 
يف �شحيحه عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم قال: "ومن �شلك طريقًا يلتم�ض فيه علمًا �شهل اهلل له طريقًا اإىل 
واأكمل خطابه النبوي عليه ال�شالم يف هذا احلديث روى م�شلم  النة"، 
عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
اإذا مات ابن ادم انقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو علم ينتفع 

به، اأو ولد �شالح يدعو له.

الطفل مباء  و�شقي  الولد  مع  العلم  اجتمع  اإذا  العطاء  اأوفى  وما 
امل�شلح،  ال�شالح  ال�شخ�ض  مثال  واأ�شبح  ناجحًا  ترعرع  حتى  املعرفة 
والإن�شانية  للم�شاواة  يدعو  ودنيا  دين  وروح  مادة  الإ�شالم  كان  ومنذ 
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والنفتاح والتعارف وهو الدين امل�شتمر املتجدد، كان التعليم اإلزاميا.

روى ابن ماجه عن اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه اأنه قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم: "طلب العلم فري�شة على كل م�شلم".

وهناك اأ�سا�سيات حتى ين�ساأ الطفل ن�ساأة فكرية �سليمة:

اأوًل: رواية الق�شة للطفل. 

قال تعاىل: "وكال نق�ض عليك من اأنباء الر�شل ما نثبت به فوؤادك 
وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى للموؤمنني" �شورة هود /120.

وقال الإمام اأبو حنيفة رحمة اهلل عليه: "احلكايات عن العلماء 
وحما�شنهم اأحب ايل من كثري من الفقه لنها اأداب القوم".

وموؤثر جدًا ميازج خياله  الطفل عظيم  نف�ض  الق�شة يف  اأثر  اإّن 
ويرتكز يف عقله، فالق�ش�ض النبوي و�شرد ال�شرية والق�ش�ض القراآن 
على م�شامع الطفل يثري فيه النتباه ويعزز فيه الميان وحرارته فيزيده 
بالنتماء  عمقًا  اإح�شا�شه  ويزداد  الإ�شالمي  بالتاريخ  ثقة  ويزيده  ثباتًا 
كونه  والعقلية  الفكرية  اليقظة  يثري  تربوي  اأ�شلوب  وهو  الدين،  لهذا 
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التي  بالق�ش�ض  الطفل  خطاب  مراعاة  مع  ثابتة،  حقائق  على  يرتكز 
اختيار  اإىل �شرورة  الوالدين  واإدراك  الفكرية،  وطاقته  وعقله  تتنا�شب 
املفردات والكلمات التي تنا�شب الطفل ويعرفها، فالق�شة تاأخذ مبجامع 
القلوب والنف�ض الب�شرية اأكرث تقبال لها وتاأثرا فيها، وهي طرح لالأفكار 
وتوثق  الطفل  وجتذب  والت�شويق  الإن�شانية  العاطفة  بني  متزج  بطريقة 
الفكرة وت�شيب الهدف وتر�شخ املعان الإميانية وتغر�ض الف�شائل وتعزز 
اإل  فيه  �شيق  ما  التي  بالق�ش�ض  عامر  الكرمي  القراآن  الأخالق، وجند 
ا�شتخال�شًا لهدف تربوي وعظة يتو�شل لها �شاحب العقل ال�شليم والفكر 
كثري  على  الكرمي  القراآن  "ي�شتمل  القطان:  مناع  ال�شتاذ  قال  الواعي، 
من الق�ش�ض الذي تكرر يف غري مو�شع، فالق�شة الواحدة يتعدد ذكرها 
والإيجاز  والتاأخري  التقدمي  يف  خمتلفة  �شور  يف  وتعر�ض  القراآن،  يف 
تتبع وطفلك موا�شع ذكر  وحتقيقًا لذلك  والإطناب، وما �شابه ذلك"، 

ق�شة �شيدنا مو�شى يف الكتاب احلكيم واجعله ي�شتخل�ض العرب واإياك

ثانيًا: خطاب الطفل بو�شوح. 

باأهميته  �شاعرًا  لقيمته،  مدركًا  يجعله  للطفل  املبا�شر  اخلطاب 
اأكرث  الأ�شلوب  وهذا  التلقي  على  ا�شتعدادًا  اأكرث  ويجعله  الآخرين  عند 
يف  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول  فنجد  الطفل  طبيعة  مع  ان�شجامًا 
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خطابه لبن عبا�ض قد حقق ذلك، روى الرتمذي عن ابن عبا�ض ر�شي 
يا غالم،  فقال:  و�شلم  عليه  النبي �شلى اهلل  قال: كنت خلف  اهلل عنه 
اإذا  اأحفظ اهلل جتده جتاهك،  اأحفظ اهلل يحفظك  اأعلمك كلمات  اإن 
�شاألت فاأ�شاأل اهلل واذا ا�شتعنت فا�شتعن باهلل واعلم لو اأّن الأمة جميعها 
اجتمعت على اأن ينفعوك ب�شيء لن ينفعوك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل لك ولو 
اجتمعوا على اأن ي�شروك ب�شيء لن ي�شروك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك 

رفعت الأقالم وجفت ال�شحف." 

ال�شالم للطفل كان ل�شتثارة اهتمامه وت�شل�شل  النبي عليه  نداء 
املنا�شب  للوقت  اختياره  مع  اإدراكها  للغالم  النبي  يريد  التي  املعلومات 
اأوج  يف  الطفل  كان  حيث  اخلطاب  هذا  من  املرجو  الهدف  حققت 

ا�شتعداده لتلقي الن�شيحة.

ثالثًا: احلوار مع الطفل. 

احلوار الهادىء مع الطفل هدفه بناء ج�شر و�شل بني الوالدين 
والطفل في�شتطيع الطفل بذلك التعبري عن حقوقه وال�شوؤال عن اأي �شيء 
لقي  اإذا  خا�شة  واأثره،  ووجوده  اأهميته  ويدرك  فكريا  فينطلق  يجهله 

التقدير وال�شتماع من الكبار باأناة و�شرب وحلم.
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ها هو عليه ال�شالة وال�شالم يحاور طفاًل يريد الدخول يف املعركة 
بكل هدوء وروية، وي�شمع راأيه وين�شفه، عن �شمرة بن جندب ر�شي اهلل 
عنه قال: "اأميت اأمي، وقدمت املدينة فخطبها النا�ض، فقالت: ل اأتزوج 
ال برجل يكفل يل هذا اليتيم، فتزوجها رجل من الأن�شار، قال: فكان 
اأدرك منهم  فيلحق من  الأن�شار يف كل عام  يعر�ض غلمان  ر�شول اهلل 
قال: فعر�شت عاما فاأحلق غالما وردن فقلت: يا ر�شول اهلل لقد اأحلقته 
ف�شرعته،  ف�شارعته  ف�شارعه  قال:  ل�شرعته،  ولو�شارعته  ورددتني 

فاأحلقني".

واحلوار عادة مكت�شبة اإذا غر�شت يف الطفل وكانت اأ�شلوب احلياة 
يف الأ�شرة ر�شخت فيه احرتام الآخر وتقدير اختالفه ونت �شخ�شيته 
الآراء عند  ولغته وحتى يف اختالف  اأداب احلوار  متزنة م�شتقلة جتيد 
احلوار على الوالدين تذكري الطفل باأن حبهم له غري م�شروط مطلقًا مع 
احلر�ض على احلوار بنربة �شوت منا�شبة ل ي�شاحبها انفعال فمرة يكون 
وتذكر  والتفاو�ض،  الوجدانية  بامل�شاركة  اأو  الدافىء  باخلطاب  احلوار 

قوله عليه ال�شالة وال�شالم: "كفى باملرء اأثما اأن ي�شيع من يعول".
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رابعًا: تدريب الطفل عمليًا. 

اأخرج ابوداود عن اأبي �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: اأن ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مر بغالم ي�شلخ �شاة وما يح�شن فقال له عليه 
ال�شالة وال�شالم: "تنح جانبًا حتى اأريك" فاأدخل يده بني اللد واللحم 

فدخ�ض بها حتى دخلت اإىل الإبط ثم م�شى، ف�شلى للنا�ض ومل يتو�شاأ.

عمليًا  التوجيه  �شرورة  على  عملي  در�ض  النبوي  املوقف  هذا 
بتدريب حوا�ض الطفل بحيث ي�شاهد العمل اأوًل وكيفية اإجنازه ومن ثم 

يحاول بنف�شه وهكذا حتى ينجز العمل على اأمت وجه، خطوة بخطوة. 

خام�سًا: تر�شيخ قدوة ثابتة يف حياة الطفل

ل بد من ربط عقل الطفل ب�شخ�ض الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم 
بتقدمي �شريته و�شلوكه وغزواته واجنازاته وحتويله حلال العرب اإىل اأمة 
احل�شارة، حتى يقتدي الطفل به ويفخر بالنتماء اإليه، وقد ورد تو�شيح 

ذلك يف ف�شل �شابق. 



73 نباتاً ح�سناً

 تربية الطفل نف�سيًا: 

اإن بناء النف�شية ال�شليمة للطفل من اأهم الواجبات الرتبوية على 
الوالدين ولبناء الطفل نف�شيًا ب�شكل جيد ل بد من: 

اأوًل: �شحبة الطفل. 

تاأثري  له  ميادين احلياة  كافة  وا�شطحابه يف  الطفل  اإّن مرافقة    
كبري يف حت�شن عاداته وتهذيب نف�شه وك�شر حاجز اخلجل عنده، ويك�شبه 

ثقته بنف�شه ويدفعه لقول احلق بحيث ل يخ�شى يف �شبيله لومة لئم. 

روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما _وكان 
دون احللم _ اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: اإن من ال�شجر 
�شجرة ل ي�شقط ورقها واإنها مثل امل�شلم، فحدثون ما هي؟ فوقع النا�ض 
يف �شجر البوادي قال عبداهلل: ووقع يف نف�شي اأنها النخلة فا�شتحيت، ثم 
قالوا: حدثنا ما هي يا ر�شول اهلل؟ قال النخلة، فلما قمنا حدثت اأبي مبا 
وقع يف نف�شي فقال: لأن تكون قلتها اأحب اإيّل من اأن يكون يل حمر النعم.

وروى البخاري عن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما وكان دون احللم 
اأنه قال: كان عمر ر�شي اهلل عنه يدخلنياأي يف اأيام خالفته مع اأ�شياخ 
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بدر يف امل�شورة فكاأن بع�شهم وجد فلي نف�شه )اأي غ�شب( فقال مل يدخل 
هذا معنا ولنا اأبناء مثله؟ 

قال عمر: اإنه من حيث قد علمتم؟

فدعان ذات مرة فاأدخان معهم، فما راأيت اأنه دعان يومئذ اإل 
لرييهم. 

قال: ما تقولون يف قوله تعاىل ))اذا جاء ن�شر اهلل والفتح ((.

فقال بع�شهم: اأمرنا اأن نحمد ون�شتغفره اإذا ن�شرنا وفتح علينا 
و�شكت بع�شهم فلم يقل �شيئًا. 

فقال يل: اأكذلك تقول يا ابن عبا�ض؟ قلت: ل قال: فماذا تقول ؟

قلت: هو اأجل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأعلمه له. 

قال اإذا جاء ن�شر اهلل والفتح ذلك عالمة اأجلك )ف�شبح بحمد 
ربك وا�شتغفره انه كان توابا(.

فقال عمر ر�شي اهلل عنه: ما اأعلم منها اإل ما تقول.
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ِكال املوقفني تربية عملية على الراأة يف قول احلق وقبول احلق 
من الطفل وا�شت�شارته حتى يف الق�شايا العامة وغر�ض اأنبل معان الفهم 
يف نف�شه، فما اأجل هذه الرتبية الفا�شلة التي تنتج الطفل الريء �شمن 
حدود الأدب ومراعاة �شعور الآخر املتخلق بف�شيلة احلياء ابتغاء مر�شاة 
"اإن لكل دين خلق وخلق  وال�شالم:  لقوله عليه ال�شالة  اهلل وان�شياعًا 

الإ�شالم هواحلياء".

واحلياء، فاخلجل  للتفريق بني اخلجل  الطفل  توعية  بد من  ول 
باأريحية  الت�شرف  على  القدرة  وعدم  الآخرين  مالقاة  يف  التجايف  هو 
واآداب  الف�شيلة  مبناهج  اللتزام  فهو  احلياء  اأما  مبنطقية  والتعبري 

ال�شالم.

ثانيًا: اإ�شعاد الطفل واإدخال ال�شرور يف نف�شه.

براعم الرباءة وال�شفاء ت�شتحق اأن تغدق عليها وابل من القبالت 
الطعام  اأطيب  لهم  وتقدم  وجتمعهم  ومتازحهم  ا�شتقبالهم  وحت�شن 
وت�شاركهم اإياه، كل ذلك يثبت بناء العاطفة وي�شد اأوا�شر احلب ملا للفرح 

من قوة تاأثري يف نف�ض الطفل.



نباتاً ح�سنا76ً

الرحيمة  والنظرة  ال�شامل  العدل  ظالل  يف  الطفل  ينعم  وحتى 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  الرحيمة  واملعاملة  ال�شادق  والعطف 
الأر�ض يرحمكم  ارحموا من يف  الرحمن،  "الراحمون يرحمهم  و�شلم: 

من يف ال�شماء".

فاأ�شا�ض التعامل مع الطفل هو الرحمة والرفق واللني ونهى عليه 
ال�شالة وال�شالم عن التحقري والزدراء للطفل وغريه لأنك بذلك تربي 
بالطفل �شعور النق�ض ومن مظاهرهذا التحقري والإهانة مناداة الطفل 
باألفاظ نابية وعبارات �شيئة اأمام اأخوته اأو الأ�شدقاء والتقليل من �شاأنه 
اأمام الأقارب مما يولد فيه نظرة ال�شتحقار لذاته والعقد النف�شية التي 
اأعظم  من  وذلك  وكراهية  حقد  نظرة  الآخرين  جتاه  ب�شعوره  تنعك�ض 

الأ�شباب يف النحرافات النف�شية واخللقية. 

قال تعاىل: "يا اأيها الذين ءامنوا ل ي�شخر قوم من قوم...............
الظاملون ")1( 

1. �شورة احلجرات.
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ثالثًا: التناف�ض البناء واأ�شلوب املكافاأة. 

اإّن املناف�شة اأ�شلوب ين�شط نفو�ض الأطفال وي�شحذ همهم ويحرك 
يف  احلياة  فهم  على  ويدربهم  الماعة  روح  فيهم  وينمي  طاقاتهم 
اخل�شارة والفوز ويفجر كوامن الطاقات العقلية والريا�شية وغريها من 

الكنوز املوجودة يف الأطفال. 

كان  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  احلارث  بن  عبداهلل  اأن  اأحمد  اأخرج 
ر�شول اهلل ي�شف عبد اهلل وعبيد اهلل وكثريًا من بني العبا�ض ر�شي اهلل 
عنهم ثم يقول: من �شبق اإيّل فله كذا وكذا قال: في�شتبقون اإليه فيقعون 

على ظهره و�شدره فيقبلهم ويلتزمهم.

ففي ت�شرفه عليه ال�شالة وال�شالم حتفيز لالأطفال حتى يبذل 
ال�شعادة  ن�شوة  ينال  حتى  وال�شباق  والتدرب  التعلم  يف  و�شعه  طفل  كل 
ومتعة امل�شاركة فالت�شجيع املعنوي واحل�شي له تاأثري كبري يف نف�ض الطفل 
وتقدمه وك�شف طاقاته ودفعه للتقدم نحو القمة، وحتى حينما كان ينبه 
الأ�شاليب  اأرق  يلتم�ض  وال�شالم  ال�شالة  عليه  كان  نق�ض  اأو  لتق�شري 

ويلم�ض بها الوتر احل�شا�ض يف نف�ض الطفل.
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اأخرج البخاري عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما قال: كان الرجل 
يف حياة النبي اإذا راأى روؤيا ق�شها على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
فتمنيت اأن اأرى روؤيا فاأق�شها على ر�شول اهلل وكنت غالمًا �شابًا وكنت 
اأنام يف امل�شجد على عهد ر�شول اهلل، فراأيت يف النوم كاأن ملكني اأخذا 
بي فذهبا بي اإىل النار فاذا هي مطوية كطي البئر، واإذا لها قرنان واإذا 
فيهم اأنا�ض قد عرفتهم فجعلت اأقول: اأعوذ باهلل من النار، قال: فلقيا 
ملك اآخر، فقال يل: مل تدع فق�ش�شتها على حف�شة فق�شتها حف�شة 
على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فقال: نعم الرجل عبداهلل لوكان 

ي�شلي الليل فكان بعد ل ينام من الليل اإل قلياًل. 

املنا�شب  الوقت  والثناء يف  املدح  اأ�شلوب  ا�شتخدام  هنا  نرى  اإذًا 
وباأ�شلوب حمبب للنف�ض فكانت املوعظة اأكرث اأثرًا.

رابعًا: مالعبة الطفل. 

وهو  معاوية  على  دخلت  قال:  �شفيان  اأبي  عن  ع�شاكر  ابن  روى 
اأو�شبية تناغيه فقلت: امط هذا  م�شتلق على ظهره وعلى �شدره �شبي 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  �شمعت  قال  املوؤمنني،  اأمري  يا  عنك 

يقول: من كان له �شبي فليت�شاب له.
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للطفل ومالعبته وممازحته  الت�شابي  نبوي على �شرورة  توجيه 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  فعن ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال: كان 
اأن  اأرادوا  فاإذا  على ظهره،  واحل�شني  وثب احل�شن  �شجد  فاإذا  ي�شلي، 
مينعوهم، اأ�شار اليهم اأن دعوهما فلما ق�شت ال�شالة و�شعهما يف حجره 

وقال: "من اأحبني فليحب هذين".

اللعب حاجة فطرية للطفل وو�شيلة لكت�شاف ما هو جديد وتفريغ 
الطاقة ال�شدية واكت�شاب املهارات الجتماعية وتنمية املهارات العقلية 
وتهذيب اأخالقه وتربيته على ال�شلوك القومي، لذلك جند فر�شة اإتاحة 
اللعب للطفل �شرورة تربوية حث عليها عليه ال�شالة وال�شالم، وابدا ل 
نظر اإىل اللعب على اأ�شا�ض اأّنه م�شيعة وقت بل هو مرحلة تطوير الطفل 
لنمو  �شروري  واأ�شا�ض  امل�شتقبل  يف  للتكيف  وتهيئة  وج�شده  عقله  يف 
الطفل وله فوائد ج�شدية فهو ينمي ع�شالت الطفل واأخرى تربوية حيث 
يتعلم وتزداد معرفته ويزيد من الن�شاط النف�شي والإبداعي لدى الطفل 
وي�شاعده يف مد ج�شور عالقاته مع الأطفال من حوله ويكت�شف مهاراته 
املكبوت لدى  العدوان  لت�شريف  الو�شائل  اأف�شل  و�شيلة من  اللعب  ويعد 

الطفل.
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فكل ما يجعل الطفل �شليم الفكر نا�شج العقل واجب عليك كمربي 
غر�شه وتاأ�شيله فيه، حتى يت�شرف باتزان واإرادة ويتحرر من العوامل 
النف�شية ال�شلبية التي توؤثر فيه فتجعله بال طموح اأو هدف، كاره للحياة 
�شعيفًا  فردًا  يجعله  مما  تعقيدا  امل�شاكل  اأقل  اأمام  اخليبة  اأذيال  يجر 

متن�شاًل من دوره يف احلياة.

اأّن كل غر�ض من هذه الأ�شول له انعكا�ض يف تعامل الطفل  ومبا 
مع الآخر، وجب عليك تن�شئته يف ظل الأمان حتى يكون واثقًا من نف�شه، 
والإجناز  بالدعم،  ي�شعر  حتى  والتاأييد  يحب،  اأن  يتعلم  حتى  والتقبل 
حتى ي�شبو للهدف، واحلر�ض دائمًا على البتعاد عن اإغراق الطفل يف 
م�شاعر ال�شفقة والغرية واخلوف والعداوة التي جتعل منه �شخ�شًا ناقمًا 

على نف�شه يتح�شر عليها ويرتقب ال�شر دائمًا.
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خام�سًا: بناء ثقة الطفل بنف�شه. 

ومقدار  العقلية  قواه  قدر  على  وخماطبته  للطفل  بالتودد  وذلك 
له،  والت�شابي  ومالعبته  وهديته  عليه  الأ�شماء  باأحب  ومناداته  فهمه 
والرحمة به والعفو عنه عند زلته، وتوجيهه بالرفق واللني ورمقه بنظرة 
والثناء  بلم�شة حمبة دافئة ومدحه  الأمان وا�شتقباله بالبت�شامة ومل�شه 
عليه يف وجود اأ�شدقائه واأقرانه، وت�شجيعه عند ال�شوؤال والواب وقبول 
بالتحية  وتخ�شي�شه  ومكافاأته  معاملته  يف  والعدل  له،  وال�شماع  راأيه 
اأثناء احلديث معه فذلك يزيد حمبتك ويجعل الطفل متطلع  وت�شويقه 

بحب ولهفة ملا تريد قوله.

الطفل  ثقة  بجذور  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اهتم  ولقد 
بنف�شه وبناء الطفل القوي الذي نريد بالأ�ساليب الآتية:

1.اجلراأة: 

من الأ�شول النف�شية التي �شعى الإ�شالم لغر�شها يف نف�ض الطفل، 
حتى يكون له احلظ الأوفر من ال�شجاعة وقول احلق، فالراأة باحلق 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عن  ابوداود  روى  الهاد،  اأنواع  اأعظم  من 
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و�شلم اأنه قال: " اأف�شل الهاد كلمة حق عن �شلطان جائر " كما روى 
م�شلم يف �شحيحه عن عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه اأنه قال: بايعنا 
ر�شول اهلل على ال�شمع والطاعة يف الع�شر والي�شر واملن�شط واملكره وعلى 
اأن تروا كفرًا بواحًا عندكم  اإل  اأهله  األ نتنازع الأمر  اآثرة علينا، وعلى 
من اهلل فيه برهان "على اأن نقول باحلق اأينما كنا ل نخاف يف اهلل لومة 

لئم". 

فف�شيلة الراأة تنمي الثقة الجتماعية والعلمية يف الطفل وتنمي 
تعويده  طريق  عن  وذلك  والتجارية  القت�شادية  املعامالت  على  قدرته 
اأوامر  وتنفيذ  الوالدين،  ب�شحبة  والبيع  وال�شراء  البيت  ق�شاء حاجات 
الوالدين وجمال�شة الكبار وتعليمه القراآن و�شنة امل�شطفى عليه ال�شالم.

2. الرحمة: 

واذا  هونا  الأر�ض  على  مي�شون  الذين  الرحمن  "وعباد  تعاىل:  قال 
خاطبهم الاهلون قالوا �شالما".

"الراحمون  قال:  اأنه  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الرتمذي عنه  روى 
ال�شماء"،  يف  من  يرحمكم  الأر�ض  يف  من  ارحموا  الرحمن،  يرحمهم 
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وقال اأي�شًا: "لن توؤمنوا حتى ترحموا، قالوا: يا ر�شول اهلل كلنا رحيم، 
قال اإنه لي�شت برحمة اأحدكم �شاحبه ولكنها رحمة العامة".

لبع�شهم  النا�ض  رحمة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  جعل 
واإنا  املوؤمنني  تتجاوز  الرحمة  هذه  وجعل  اإياهم  اهلل  لرحمة  اأ�شا�ض 

ت�شمل كل خلق اهلل بل حتى بلغت احليوان الذي ل ينطق. 

وروى املوؤرخون عن عمرو بن العا�ض يف فتح م�شر نزلت حمامه 
بف�شطا�شه )اأي خيمته( فاتخذت اأعالها ع�شًا، وحني اأراد عمرو الرحيل 
راآها فلم ي�شاأ اأن يوؤذيها وترك لها الف�شطاط، ويرجح لهذا ال�شبب �شميت 

بهذا ال�شم.

برفقته،  الائع  كاإطعام  عمليًا  بالطفل  الرحمة  عاطفة  وتغر�ض 
اأو التربع ملر�شى ال�شرطان اأو ب�شندوق ال�شدقة اليومي الذي يعزز فيه 
الرحمة وال�شعور بالآخرين والراأفة بهم والتاأمل لهم، وهذه الرحمة مداد 

ل�شيل ف�شيلة الإيثار يف الطفل وحتقيق اخلري لالأن�شان ككل. 

يحبون  قبلهم  من  الميان  الدار  تبوؤوا  "والذين  تعاىل:  قال 
ويوؤثرون  اأوتوا  مما  حاجة  �شدورهم  يف  يجدون  ول  اليهم  هاجر  من 
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هم  فاأولئك  نف�شه  �شح  يوق  ومن  خ�شا�شة،  بهم  ولوكان  اأنف�شهم  على 
املفلحون".

�ساد�سًا: تكرار املالحظة 

قال ر�شول الله�شلى اهلل عليه و�شلم: ))مروا اأهلكم بال�شالة وهم ابناء 
�شبع وا�شربوهم وهم ابناء ع�شر �شنني((. 

اأي  وتثبيت  عادة  اأي  لتاأ�شيل  التكرار  �شرورة  على  نبوي  توجيه 
�شلوك لدى الطفل، فجعل ال�شالة وتعليمها ثالث �شنوات فاإذا كان هذا 
رفقه يف اأمر من ثوابت الإ�شالم وركن من اأركانه، توجيه للتاأن يف تعليم 
الأطفال والتدرج يف ذلك فالرتغيب بالثواب على قيام الطفل بها وذلك 
لأن النف�ض الب�شرية متيل اإىل حب الرتغيب وتنجز فيه اأكرث، اإل اأنه ل 
اأمر  الرتهيب وذكر عواقب خمالفة  اأ�شلوب  ا�شتخدام  يعني ذلك عدم 

اهلل مع مراعاة عدم التفزيع الذي يثري الهلع يف نف�ض الطفل.

تربية الطفل اجتماعيًا:

تن�شئته متكيفًا مع  ثقة، ل بد من  ويورق  الطفل  ي�شتد عود  حتى 
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بيئته الجتماعية غري خجول ول انطوائي بل اجتماعي ودود يجيد مد 
�شغر  اأو  عنه  كرب  من  مع  واأمتها  الأخالق  اأكمل  على  التعامل  ج�شور 
الطفل  �شخ�شية  ت�شقل  تربية  العملية خري  والرتبية  اأقرانه،  مع  وحتى 
الجتماعية فرتاه ياأخذ ويعطي بحب واأدب واحرتام، وجند منهج النبوة 

اهتم بهذا الانب كما يلي: 

اأوًل: تعويده اإلقاء التحية. 

ال�شالم حتية امل�شلمني وهو اأن ت�شلم القلوب من كل اأذى فتحيي 
بع�شها وتتعانق يف كل لقاء يتجدد فهي �شنة خري خلق اهلل، تلني الانب 
وتر�شخ �شلوك التوا�شع لدى الطفل، وطاملا الطفل يتعر�ض ملواقف لقاء 
النا�ض فهو بحاجة لكلمة مفتاحية وو�شيلة توا�شل معهم ول يوجد األطف 
واأرق من اأ�شلوبه عليه ال�شالة وال�شالم، عن اأن�ض ر�شي اهلل عنه قال: 
اأهلك  على  دخلت  اإذا  بني  "يا  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال 

ف�شلم، يكن بركة عليك وعلى اأهل بيتك " الرتمذي.

اأن ر�شول  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه  وروى البخاري وم�شلم عن 
اهلل قال: "ي�شلم الراكب على املا�شي واملا�شي على القاعد والقليل على 
الكثري ويف رواية بخاري ال�شغري على الكبري"، وعن اأن�ض بن مالك ر�شي 
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اهلل عنه اأنه َمرَّ على �شبيان، ف�شلم عليهم وقال: كان ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه ومل يفعله. 

اأي يجب توجيه الطفل لاللتزام بال�شالم واإلقاء التحية يف حال 
وعلى  ما  الدخول على مكان  اأو  البيت  الدخول على  النا�ض ويف  مالقاة 
الوالدين اللتزام بذلك دائمًا فالطفل يقتدي بهما وي�شري على خطاهما. 

ثانيًا: تكليف الطفل للقيام مبهمة ما. 

حتمل  على  له  تدريب  احلاجات  لق�شاء  الطفل  اإر�شال  يف  اإن 
امل�شوؤولية و�شقل ملهاراته، فرتاه مبتهجا وهو ينجز ما متليه عليه بفرح 
ون�شوة املعرفة بدءًا من ق�شاء احلاجات املنزلية حت�شري مائدة الطعام 
واإعدادها اإىل ما خارج املنزل ومما يتكل ويوؤمن عليه يف اإجنازه وعمله 
يف  ال�شري  من  متكنه  التي  واملهارة  اخلربة  يكت�شب  وبذلك  يجب،  كما 

حياته بخطى ثابتة ودون خلل. 

روى الن�شائي عن اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: قال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: وذلك عند ال�شحور يا اأن�ض اإن اأريد ال�شيام 
فاأطعمني �شيئًا، فاأتيته بتمر واإناء فيه ماء وذلك بعدما اأذن بالل )اأي 
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ياأكل معي فدعوت  اأن�ض، انظر رجاًل  يا  الفجر( قال:  الأول من  الأذان 
زيد بن ثابت فجاء، فقال اإن اأريد �شربة �شويق واأنا اأريد ال�شيام فقال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: وانا اريد ال�شيام فت�شحر معه ثم اقام 

ف�شلى ركعتني ثم خرج اإىل ال�شالة. 

تربية عملية على توكيل الطفل مبهام ب�شيطة وحتفيزه لإجنازها، 
�شلى اهلل عليه واآله و�شحبه اآجمعني ومن تبعه باأح�شان اإىل يوم الدين. 

ثالثًا: زيارة الطفل املري�ض. 

زيارة الطفل املري�ض تغر�ض اخلري يف قلبه وجتعله ي�شعر باأهميته 
وقيمته لدى الكبار فخري علم وخري خلق من غر�ض واقعًا وترجم فعاًل 

حتى يقتدي به الطفل خلقًا يعود عليه باخلري.

فعن ان�ض بن مالك قال: ))كان غالم يهودي يخدم النبي، فمر�ض 
فاأتاه النبي يعوده، فقال له: اأ�شلم فنظر اإىل ابيه وهوعنده، فقال له: اطع 
من  اأنقذه  الذي  احلمدهلل  وهويقول:  النبي  فخرج  فاأ�شلم  القا�شم،  اأبا 

النار (( 

بزيارة  يقوم  رحمته  ورقة  اأخالقه  كمال  ال�شالم  عليه  كان  اإذا 
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الطفل وعيادته اإذا مر�ض بل ويقتن�ض الفر�شة لإر�شال ر�شالة وتوجيه 
وغر�ض ف�شيلة يف نف�ض الطفل فانظر لهذا الطفل كيف ا�شتجاب لدعوة 

الإ�شالم ورق قلبه. 

 رابعًا: اأ�شدقاء الطفل و�شحبته. 

اإّن ال�شداقة من اأرقى العالقات الب�شرية اإذا اتفقت القلوب على 
ال�شحبة يف اهلل ومع اهلل وهلل، فالطفل حتى ينمو اجتماعيًا ب�شكل �شليم 
يجب اأن تتاح له الفر�شة لختيار اأ�شدقائه مع املراقبة غري املبا�شرة من 
الآهل حتى يكون هناك اإ�شراف وتوجيه اإذا كان الختيار خاطئ فالطفل 
قد يزل عن ال�شواب وهو يف عمر غري موؤهل لبناء العالقات الإن�شانية 
ب�شكل م�شتقل وبكامل احلرية فقد يودي به ذلك اإىل اأح�شان رفاق ال�شوء 
اأو ا�شتغالله جن�شيًا، ناهيك عن ماآلت ذلك عليه م�شتقباًل، اإذ ل بد من 
املتابعة الدائمة من الوالدين وتوعية الطفل ب�شفات ال�شديق احلقيقي.

تربية الطفل اأخالقيًا

قال تعاىل: "واإنك لعلى خلق عظيم"، وقال عليه ال�شالة وال�شالم: 
اإميانا  املوؤمنني  "اأكمل  وقال:  احل�شن"  اخللق  امليزان،  يف  �شيء  "اأثقل 
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ال�شبي  ))اإن  ح�شني:  اخل�شر  حممد  ال�شيخ  وقال  اأخالقا"،  اأح�شنهم 
يولد على الفطرة اخلال�شة والطبع الب�شيط فاإذا قوبلت نف�شه ال�شاذجة 
را�شخة  تزل كيفية  ثم مل  لوحها،  نق�شت �شورته يف  الأخالق  بخلق من 
فيها مائلة لها عن النفعال ب�شدها يوؤيد هذا اأنا اإذا يف الغرباء من هو 
لطيف اخلطاب، جميل اللقاء، مهذب الأملعية، ل نرتاب يف دعوى، اأنه 

ممن اأنبته اهلل يف البيوت الفا�شلة نباتًا ح�شنًا((.

ُعرف اأّن الأدَب ما ُحِمَد قوًل وفعاًل وقيل هو ح�شن الع�شرة والأخذ 
عليه  اهلل  �شلى  ر�شول اهلل  قال  قال:  عبا�ض  ابن  الأخالق، عن  مبكارم 
و�شلم: "اأكرموا اأولدكم واأح�شنوا اأدبهم" فالبناء الأخالقي منذ ال�شغر 
مهم حتى يغر�ض ح�شن اخللق فيه وي�شبح طبع من طباعه ويرت�شخ فيه 

العمل ال�شالح حتى ينال ر�شى اهلل عز وجل.

اإّن ارتكاز املجتمع و�شبب نه�شته هو قيام كل فرد فيه بواجبه على 
اأكمل وجه واأف�شل حالة ومبلغ ذلك ذوبان كل فرد يف دائرة الـ )نحن( 
التزامًا بالأخوة ال�شليمة، ومتثاًل لالأخالق القومية اإقامة لر�شالة الإ�شالم 
احلقة واإعداد روح حتمل القيم واملثل العليا التي ترتقي بالإن�شان وجتعل 
منه فردًا اأف�شل وبالتايل جمتمع اأف�شل قائم على العقيدة متجاوزًا اأي 
فروق يف اللغة اأواللون اأوالعرق، متج�شدًا لالأخالق مهتمًا لإنارة العقول 
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بوعي  لكن  الأخرى  املجتمعات  على  منفتح  اهلل،  بنور  والأرواح  بالعلم 
بحيث يدرك حق الإدراك عند حاجته اإىل اقتبا�ض فكرة من اأي جمتمع 
و�شوابطه  لقيمه  التزامه  يف  ويبدع  فيها  ب�شمته  ي�شع  فاإنه  له،  مغاير 
الأخالقية والدينية ول ي�شتنزف طاقاته عبثًا، فاملجتمع ال�شالمي يوفر 
جوروحان للفرد بحيث ي�شكل ذلك له طاقة دافعة للعمل باعثة للحياة، 
اإىل  حا�شدة لهود الأفراد وتوجيهها مل�شلحة املجتمع وحتويل الأفكار 

منتجات. 

قوة  من  بد  ل  كان  والعمل  الكلمة  بني  وثيقة  العالقة  كانت  ومذ 
فعالة  اإىل طاقة اجتماعية  بتوجيهها  وتقوم  وزن  للكلمة  اأخالقية جتعل 
وال�شبيل اإىل هذا بناء الطفل بناًء اأخالقيًا على الوجه الذي يجعل منه 
�شعلة نور ت�شيء زاوية من زوايا املجتمع، ولك اأن تتخيل حجم النور يف 

جمتمع كانت ن�شاأة الطفل فيه كذلك.

ومن نور النبوة نقتب�ض �شوابط الأدب الواجب توافرها يف الطفل 
مع الآخرين وهي: 
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اأوًل: اأدب الطفل مع والديه. 

قال تعاىل عز وجل ))وقل لهما قوًل كرميًا ((، اأي يجب اأن يكون 
خطاب الطفل لوالديه خطاب يدخل ال�شرور لقلبيهما وب�شوت منخف�ض 
وتوقريهم  واحرتامهم  معا�شرتهم  يف  واللطف  ح�شرتهم  يف  يعلو  ل 
وامل�شارعة يف خدمتهم، فالحرتام ركيزة اأي تعامل ب�شري راق ل يتبادله 
يزرع  الفا�شل  فاملربي  وتعامل مع خلقه  نف�شه  مع  بال�شالم  َنِعَم  اإل من 

الحرتام يف طفله بتمثله معه والتحدث بلطف واياه والتب�شم يف ملقاه. 

وعن ابن م�شعود قال: �شاألت النبي اأي العمل اأحب اإىل اهلل قال: 
"ال�شالة على وقتها، قال: ثم اأي؟ قال: ثم بر الوالدين، قال: ثم اأي؟ 

قال: الهاد يف �شبيل اهلل. 

والرِبّ ا�شم جامع لكل فعل خري وهو ال�شلة وفعل الميل والتو�شع 
فيه واللطف والطاعة. 

ثانيًا: اأدب الطفل مع معلميه وكبار ال�شن. 
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روى الطربان عن اأبي اإمامة عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
قال: ))ثالثة ل ي�شتخف بهم اإل منافق، ذوال�شيبة يف الإ�شالم، وذوالعلم 
واإمام مق�شط((. وعن عبادة بن ال�شامت اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم قال: لي�ض منا من مل يجل كبرينا ويرحم �شغرينا ويعرف لعاملنا 

حقه".

اإ�شارة نبوية وا�شحة ل�شرورة اأدب الحرتام والتوقري لكبري ال�شن 
الآخر  وتقدير  الحرتام  فغر�ض  ال�شغري،  رحمة  اإىل  بالإ�شافة  والعامل 

�شيثمر يف تعامله عمليًا وينعك�ض نتاج جميل تربوي.

للطفل  الأخالق  جالل  لكن  الوالد  اأيها  َنَعمنْ  عطاًء  العمر  بذلت 
وعلى  هنا،  فخرًا  العامل  به  و�شتباهى  رجليه  تطوؤها  ناحية  كل  �شيعطر 
روؤو�ض الأ�شهاد يف يوم القيامة، يوم جتد عظيم الآجر يكال على ميزان 

ح�شناتك.

ثالثًا: اأدب الطفل مع الأرحام. 

عن عبد الرحمن بن عوف ر�شي اهلل عنه اأنه �شمع ر�شول �شلى 
"اأنا اهلل واأنا الرحمن خلقت  اهلل عليه و�شلم يقول: عن اهلل عز وجل: 
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قطعها  ومن  و�شلته  و�شلها  فمن  ا�شمي  من  ا�شما  لها  و�شققت  الرحم 
قطعته". 

الإن�شان  لها  ينتمي  التي  القرابة  و�شلة  الأرحام  خ�شو�شية  بني 
وبيان حق ال�شلة ملا يبعث الرحمة بني النا�ض ويوؤلف القلوب ومتى بلغ 
الطفل �شن الر�شد واأ�شبح جدير بالفهم وجب على الوالدين حثه على 
�شلة الرحم والإح�شان اإىل القرابة وتعويده زياراتهم وبيان ف�شل ذلك، 
قال تعاىل: )) واتقوا اهلل الذي ت�شاءلون به والأرحام اإن اهلل كان عليكم 
رقيبا (()1( ، واأي�شًا من قوله عز وجل: ))واآت ذا القربى حقه وامل�شكني 
وابن ال�شبيل ول تبذر تبذيرا (()2( ول بد من تو�شيح ارتباط �شلة الرحمة 
بالإميان باهلل واليوم الآخر وما تورثه من زيادة يف العمر و�شعة يف الرزق 
وبركة يف املال وتكفريًا للخطايا وتي�شريًا للح�شاب، وغر�ض هذه الف�شائل 
يف نف�ض الطفل منذ ال�شغر حتى يكرب وهو م�شبع بهذه الأخالق احلميدة 
حمبا للخري �شائرًا اإليه، فلقد روى ال�شيخان عن اأبي هريرة ر�شي اهلل 
باهلل  يوؤمن  كان  ))من  قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  عنه 
واليوم الآخر فليكرم �شيفه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�شل 

رحمه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريًا اأو لي�شمت((. 
1. �شورة الن�شاء/1

2. ال�شراء /26
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واأي�شًا روى ال�شيخان عن اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: ))من اأحب اأن يب�شط له يف رزقه وين�شاأ 

له يف اآثره فلي�شل رحمه((.

رابعا: اأدب الطفل مع الار. 
واليتامى  القربى  وبذي  اإح�شانا  ))وبالوالدين  تعاىل:  قال 
القربى والار النب وال�شاحب بالنب وابن  وامل�شاكني والار ذي 

ال�شبيل (()1( 

 وقال عليه ال�شالة وال�شالم: ))ما زال جربيل يو�شيني بالار 
حتى ظننت اأنه �شيورثه ((.

املجتمع  لروابط  توثيقًا  ال�شالم  يف  عظيمًا  الار  حق  كان  مذ 
ال�شعور  التعامل معه، من ح�شن  اآداب  امل�شلم، وجب توعية الطفل على 
به وعدم اإيذائه واملعاملة احل�شنة معه بكامل الأدب، ومراعاة حقوقهم 
واإعارته،  يطلبه  ما  وبذل  والإح�شان،  بالرب  وو�شلهم  اإزعاجهم  وعدم 
وم�شاركته عند احلزن والفرح والبدء بال�شالم وعيادته عند املر�ض وكل 
ذلك وجب على املربي غر�شه عمليا مبواقف ي�شاركه اياها الطفل حتى 

ين�شىء ن�شئة اجتماعية وخال من اآفات العزلة. 
1. الن�شاء/36.
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خام�سًا: اأدب الطفل يف ال�شتئذان. 

وخ�شو�شيته  الآخر  احرتام  الطفل  يف  يعزز  ال�شتئذان  خلق  اإّن    
وا�شتقاللية  خا�شة  م�شاحة  �شخ�ض  لكل  اأن  فيه  وتوقظ  وكينونته، 
بد  ل  بل  م�شبق،  اإذن  دون  اقتحامها  يجب  ل  و�شكنه  اإقامته  مكان  يف 
بالتم�شك بخلق ال�شتئذان وقد �شرعه اهلل يف كتابه الكرمي حيث قال: 
"يا اأيها الذين اآمنوا لي�شتاأذنكم الذين ملكت اأميانكم والذين مل يبلغوا 
احللم منكم ثالث مرات من قبل �شالة الفجر وحني ت�شعون ثيابكم من 
جناح  عليكم  لي�ض  لكم  عورات  ثالث  الع�شاء  �شالة  بعد  ومن  الظهرية 
بعدهن طوافون عليكم بع�شكم على بع�ض كذلك يبني اهلل لكم الآيات 

واهلل عليم حكيم". 

ال�شتئذان يف كل حني يدخل  الطفل احللم وجب عليه  بلغ  فاإذا 
البيت وغريه واأين ما وجد مكانًا مغلقًا، وقد اأخرج اأحمد واأبو داود عن 
عبد اهلل بن ب�شر اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا اآتى بابًا، يريد اأن 

ي�شتاأذنه مل ي�شتقبله جاء ميينًا اأو �شماًل، فاإن اأذن له واإل ان�شرف.
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�ساد�سًا: اأدب الطفل يف كتم ال�شر. 

اأ�شل من اأ�شول الأخالق الإ�شالمية ون�شوء الطفل على هذا اخللق 
العظيم فيجعله قوي الإرادة، واأجدر على �شبط نف�شه وجند ذلك يتجلى 
وا�شحًا يف موقف اأم اأن�ض ر�شي اهلل عنه حينما تاأخر عليها اأن�ض، فقالت: 

ما اأبطاأك؟

قلت بعثني ر�شول اهلل يف حاجة 

قالت: وما هي، قلت اإنها �ِشّر. 

فقالت اأمه: ل تخربّن ب�ِشّر ر�شول اهلل اأحدًا.

ال�شر يف  القديرة قد عززت خلق حفظ  العظيمة  الأم  نرى هذه 
طفلها ومل ت�شر على معرفة ما اأ�شر له به ر�شول اهلل، بل قامت بو�شيته 
على حفظ ال�شر وكتمان اخلرب ففي هذا �شالح الطفل يف حاله وم�شتقبله 

بالتايل �شالح الأ�شرة ومن ثم املجتمع.
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�سابعًا: اأدب الطفل وخلق ال�شدق.

 اأخرج اأبو داود عبد اهلل بن عامر قال: دعتني اأمي ور�شول اهلل 
قاعدًا يف بيتنا فقالت: تعال اأعطيك فقال لها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
اأنك لومل  اأما  اأعطيه مترًا،  اأن  اأردت  اأن تعطيه؟ قالت:  اأردت  و�شلم ما 

تعطه �شيئا كتبت عليك كذبة. 

الطفل  ال�شدق يف  اأ�شول  تثبيت  بد من  ل  اأنه  على  نبوي  توجيه 
و�شيلة،  باأي  خداعه  وعدم  وفعاًل  قوًل  معه  وال�شدق  احل�شنة  بالقدوة 
�شيبان، قال: قلت  ال�شعدي ربيعة بن  اأبي احلوراء  اأخرج الرتمذي عن 
للح�شني بن علي ر�شي اهلل عنهما: ما حفظت من ر�شول اهلل قال: حفظت 
منه: دع ما يريبك اإىل ما ل يريبك فاإن ال�شدق طماأنينة والكذب ريبة.

وقال علية ال�شالة وال�شالم: ))اإن الكذب ل ي�شلح من جد ول 
هزل ول اأن يعد الرجل ابنه ثم ل ينجز له((.

مع  بال�شدق  الوالدين  حتلي  �شرورة  على  وا�شح  نبوي  ت�شريح 
الطفل والوفاء بالعهد والوعد، ونهي عن الكذب باأي حال من الأحوال 
لأن الطفل يقتدي بوالديه ويقتب�ض من اأخالقهم، مع مراعاة عمر الطفل 
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)وعدم اإدراكه للكذب قبل �شن اخلام�شة(، فتجد الطفل قد يكذب قبل 
الطفل  خيال  م�شدره  اأي  تخيلي(  )كذب  هذا  ويعد  الثالثة  �شن  بلوغه 
غري املحدود وعلى الوالدين يف هذه احلالة توجيه الطفل وخياله وقراءة 
الق�ش�ض له حتى ت�شبع هذه الرغبة عنده وقد يختلط على الطفل اخليال 
والواقع، فريى حلمًا ويحدثك به واقعًا وقد ين�شج ق�شة ل اأ�شل لها وهذا 
يعد )كذب التبا�شي(، وقد يلجاأ الطفل للكذب تعوي�شًا لنق�ض من عاطفة 
اأو احتاجات خا�شة اأوخوفًا من عقاب اأو حبًا يف الظهور وعلى اختالف 
اأ�شباب لوئه لهذا اخللق ال�شيء فعلى الوالدين لفت انتباه الطفل اإىل 
�شرورة التحلي ب�شدق مهما حدث، قال ابن تيمية: ))ال�شدق اأ�شا�ض 
احل�شنات وجماعها والكذب اأ�شا�ض ال�شيئات ونظامها((، وقال تعاىل: 
))ان  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  وقال   ،)) الزور  ي�شهدون  ل  ))والذين 
ال�شدق يهدي اإىل الرب وان الرب يهدي اإىل النة وان الكذب يهدي اإىل 

الفجور وان الفجور يهدي اإىل النار ((. 

ثامنًا: اأدب الطفل ب�شالمة ال�شدر من الأحقاد. 

ر�شالة ل�شفاء القلوب وتنقيتها حتى تليق باأن تكون حمط نظر اهلل 
واإفراغ لها من و�شاو�ض خال من الغ�ض والنفاق و�شيء الأخالق، قال عليه 
ال�شالة وال�شالم: "ل يدخل النة من كان يف قلبه حبة من خردل كرب". 
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اأمرا�ض  ومعرفة  ومراقبته  الطفل  متابعة  الوالدين  فم�شوؤولية 
القلب وما يعرتيه منها، وحتذيره باأن اهلل ميقت هذا اخللق، وباأن الكرب 

يحرم على �شاحبه النة وما ا�شتعلى اأحد حتى وجد اهلل ذلياًل. 

تا�سعًا: اأدب الطفل يف الن�شاطات اليومية. 

)الأكل، ال�شرب، النوم( 

لرت�شيخ القواعد ال�شحية يف الأكل وال�شرب والنوم وحتى ت�شبح 
عادة يومية لدى الأطفال ل بد من التوجيه لها اأثناء قيام الطفل بالفعل 
يف  وال�شالم  ال�شالة  عليه  هديه  ومن  خطاأ،  منه  بدر  اإذا  وت�شحيحه 
الطعام الأكل مبقدار وعدم ال�شبع حتى ميالأ بطنه، روى الإمام احمد 
عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: ))ما مالأ اآدمي وعاء �شرا 
من بطنه بح�شب ابن اآدم لقيمات يقمن �شلبه فان كان ل بد فعال، فثلث 
لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث لنف�شه (( وكذلك ال�شرب على دفعات ونهى 

عن التنف�ض يف الإناء والت�شمية عند البدء واحلمد عند النتهاء. 

روى الرتمذي عن ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنهما قال: قال ر�شول 
ولكن  البعري،  ك�شرب  واحدا  ت�شربوا  ))ل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
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ا�شربوا مثنى وثالث و�شموا اإذا اأنتم �شربتم واحمدوا اإذا انتم رفعتم((، 
ويف ال�شحيحني عن اأبي قتادة اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )) نهى 

اأن يتنف�ض قي الناء (( 

واأما النوم فكان نومه على ال�شق الأمين وذلك اأ�شلم للقلب واأريح 
للتنف�ض. 

عنهما  اهلل  ر�شي  عازب  بن  الرباء  عن  وم�شلم  البخاري  روى 
اأتيت م�شجعك فتو�شاأ  اإذا  قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
لل�شالة، ثم ا�شطجع على �شقك الأمين، وقل: ))اللهم اأ�شلمت نف�شي 
اليك، ووجهت وجهي اليك، وفو�شت اأمري اليك، والاأت ظهري اليك، 
رغبة ورهبة اليك ل ملجاأ ول منجا منك ال اليك، اآمنت بكتابك الذي 

اأنزلت ونبيك الذي اأر�شلت واجعلهن اآخر ما تقول((.
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تربية الطفل عاطفيًا

وعن اأبي   قال عليه ال�شالة وال�شالم: "من ل يرحم ل يرحم"، 
وهو حامل  بالنا�ض،  ي�شلي  اهلل  ر�شول  كان  قال:  عنه  ر�شي اهلل  قتادة 
�شجد  فاإذا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  بنت  زينب  بنت  اأمامة 

و�شعها واإذا قام حملها.

اإن للعاطفة م�شاحة كبرية يف نف�ض الطفل ودور وا�شح حتى ين�شاأ 
الطفل  اإغداق  ل�شرورة  النبوية  التوجيهات  جند  ولذلك  متزنًا،  �شليمًا 
بطيب امل�شاعر والرحمة حتى ينمو نوًا �شليمًا ويقوى قلبه باحلب والرقة 
ل بالف�شا�شة والق�شوة فتجده هينًا لينًا رحيمًا ي�شعر بالآخر ومنذ كانت 
الأبوة والأمومة هما مداد هذه العاطفة واأ�شلها و�شبب نوها وجب على 
الوالدين التزان يف ذلك، فال عطاء حد الدلل املفرط، ول حرمان حد 
انتهج نهجا �شليما يف  الق�شوة املجحفة، فنجده عليه ال�شالة وال�شالم 

بناء العاطفة بداأ مبا يلي: 
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اأوًل: الراأفة بالطفل وممازحته: 

روى الطربان عن جابر ر�شي اهلل عنه قال: كنا مع ر�شول ااهلل، 
فاأ�شرع  يلعب يف الطريق مع �شبيان،  اإىل طعام، فاذا احل�شني  فدعينا 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأمام القوم، ثم ب�شط يده، فجعل يفر ها هنا 
وهناك، في�شاحكه ر�شول اهلل، حتى اأخذه، فجعل احدى يديه يف ذقنه 
والأخرى بني راأ�شه واأذنيه ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: ح�شني مني، واأنا 

منه اأحب اهلل من اأحبه، احل�شن واحل�شني �شبطان من الأ�شباط. 

اأنه عليه ال�شالة وال�شالم كان يح�شن الطفل ويقبله ويحنو  اأي 
عليه، رحمة فيه وتعزيزًا للمحبة فيه، وت�شييدًا لعالقة احلب بني ال�شغري 
الطفل  قلب  تنري  ال�شغري،  اإىل  الكبري  من  الانب  وتوا�شع  والكبري 
وت�شرح نف�شه وتزيد من تفاعله مع غريه وهي �شنة ثابتة عن امل�شطفى 

عليه ال�شالم.

اأهله  يف  يكون  اأن  للرجل  "ينبغي  عنه:  اهلل  ر�شي  عمر  وقال 
كال�شبي، اأي يف الأن�ض والب�شر و�شهولة اخللق واملداعبة مع اأولده، فذا 

التم�ض ما عنده وجد رجاًل".
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ثانيًا: تقدمي الهدية للطفل: 

الهدية برهان حمبة ودليل عطاء واأثرها طيب يف الب�شرية فكيف 
بنف�ض الطفولة النقية الربيئة التي متيل ملن يكرمها ويدللها ويغدق عليها 

باحلب والعطاء، قال عليه ال�شالة وال�شالم: "تهادوا حتابوا". 

فعند بناء اأي خلق �شليم يف الطفل اأو تعويده عادة خري اأو الإقالع 
عن ت�شرف �شيء اإذا رافق ذلك هدية كان ذلك حافزًا ل اإقدام الطفل 

على اخلري توثيقًا ملحبة الوالدين له.
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 كيف نن�سىء الطفل الذي نريد: 

تريده  ما  فكل  وبدونه،  بوعي  وقوًل  فعاًل  يقلدك  الطفل  اأوًل: 
ي�شلكه يف حياته، حتلى به اأنت، فاأنت القدوة والنموذج احلي اأمامه، يف 
حني اأنك تظن اأنك غري منتبه لك هويف اأعز اأوقاته يقظة واأكرث تخزينا 
كان  الأخالق  قاعدة  تر�شيخ  يف  اجتهدت  ما  فكل  به،  تتخلق  خلق  لكل 
قد  �شلبي  �شلوك  وكل  احلياة  مغريات  اأمام  را�شخ  ثابت  �شليم  الن�شىء 

يواجهه.

حبًا،  طفلك  يف  واملعتقدات  القيم  وابني  بال�شرب  حتلى  ثانيًا: 
اأقنع بكل �شلوك تريده واأ�شباب اختياره له وامتثالهم لهذا الت�شرف واأما 
املعتقدات فعليك بناءها من خالل اإبراز اأهميتها يف ديينا والإميان بها 
وكمية الآجر العائدة من التحلي بها، وجمال الميان وتاأ�شل جذوره يف 

قلب الطفل، حتى ي�شب موؤمن باهلل عارفًا للحق كارهًا للباطل. 

هم  الأطفال  اإّن  كاإن�شان،  طفلك  م�شاعر  عن  تغفل  ل  ثالثًا: 
بهية  واأرواحهم  نقية  قلوبهم  و�شدقًا،  و�شفافية  براءة  اهلل  خلق  اأكرث 
وت�شرفاتهم عفوية، لذلك ل بد من بناء امل�شاعر والأحا�شي�ض يف الطفل 
بعد تثبيت القيم واملعتقدات حتى تن�شىء فيه واعز حب ال�شلوك فيتخلق 
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بهالة  طفلك  �شيحيط  فذلك  وقيمته  باأهميته  واقتناعًا  اخللق  يف  حبًا 
حت�شنه اأمام كل خطورة �شلبية قد تعرت�ض خط �شري العملية الرتبوية 

وتعترب �شيء عابر. 

با�شتمرار  الطفل  جمال�شة  من  بد  ل  طفلك،  حاور  رابعًا: 
اأو يرف�ض، خا�شة يف حالة حدوث موقف �شلبي  ومناق�شته فيما يرغب 
فذلك يجعله يعرب عن راأيه ويعزز فيه بغ�ض الت�شرف ال�شيئ بعينه ل 
ال�شخ�ض ول بد من القتناع واملحاورة لأنها اأكرث تاأثريًا يف روح الطفولة 

من اأ�شلوب التهديد اأوالإرغام.

لطفلك  اأخبارك  اإّن  م�شروط  وا�شحًا غري  اجعل حبك  خام�سًا: 
لديه  وير�شم  بالر�شا  و�شعوره  ذاته  تقبل  فيه  يعزز  هو،  كما  اإياه  بحبك 
ال�شورة الإيجابية عن الذات قي اأجمل األوانها واأبهى حلة لها، فرتاه عن�شر 
فعال متعاون لأنه ن�شاأ وهو م�شبع احلاجات النف�شية لذلك ل تبخل عليه 
بكلمة ثناء اأو مدح وعرب له عن حبك واجعل كلمة )اأحبك( جملة اإخبارية 
م�شتوفية ال�شروط، ول تتبعها بعندما اأو ولكن فذلك يجعل حبك م�شروط 
ويحبط طفلك وي�شعر باأن تقبله وحمبته مرتبط فقط ب�شروط اأو توقعات 
مبالغ فيها ل يقدر هو عليها، فذلك ي�شعف مقاومته الداخلية فريى بنف�شه 

فرد غري قادر على اإجناز �شيء فهو غري قادر على اإر�شاء والديه.
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وتذكر دائمًا نحن نتطلع لأهداف بعيدة املدى ونحتاج كائن قوي    
غري ه�ض ي�شقط اأمام اأي �شدمة خارجية اأو �شخرية اأقران. 

�ساد�سًا: جمال الطفل، عليك تن�شئته الطفل على قيمة المال 
احلقيقي يف حياة الإن�شان وعليك توعيته على اختالف اأو جهه من جمال 
الروح والأخالق والعلم واحلب والكون والطبيعة والنة وغريها، عليك 
ت�شوية معايري المال يف منظوره اإبراز اأ�شكال المال احلقيقي وباأنه 
كما هو)طفلك( اإنا هو �شور المال، خلقه اهلل اأكرمه من بني خلقه، 
حباه بنعم كثرية اأهمها العقل فذلك ي�شعره بغنى حقيقي يجعله ممتلىء 

بالمال وي�شكل حاجز و�شد منيع اأمام �شخرية اأونقد.

�سابعًا: اأعطه الأمان، ل تفرغ عليه غ�شبك وتوترك اأو اإحباطاتك 
املخزنة من املا�شي، اأنت ماأمنه ل جتعله يتوه منك حائرًا اإىل الال�شبيل 
وقدم له الر�شالت الإيجابية وبقيمته املهمة لديك بذلك يرتجمه على 
القدرة وحتفيزه على الإجناز وقلل من تنبيهاتك اأو حتذيراتك التي تبداأ 
بكلمة "ل"، وربت على كتفه واأخربه اأنه من اأجمل اأقدارك اأنك رزقت به 
وباأنه طفل طيب قادر على الإجناز وباأنه متميز وكفيل بتحقيق اأحالمه 

لأنه ميتلك �شخ�شية رائعة. 
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 اأ�ساليب تربوية يف التعامل مع خطاأ الطفل: 

امنحه الثقة دائمًا واإياك �شلبه اإياها.. 1

اأم خطاأه ناجت عن . 2 بتعليمه  به، قد قمت  اأخطاأ  للحظة هل ما  فكر 
عدم علم.

اجعله ميتلك ح�ض امل�شوؤولية ومهارة التحكم بالذات.. 3

ابحث يف دوافع اخلطاأ.. 4

وجهه ب�شكل اإيجابي ول جتعله خ�شمك اأبدًا. . 5

اجعل البت�شامة حا�شرة يف حمياك واأنت تقنعه يف خطاأه.. 6

ل تل�شق الأخطاء ب�شخ�شه وتو�شفه بها.. 7

اجعل هناك ارتكازات وا�شحة وثابتة يتعرف منها خطاأه.. 8

اإياك وزرع اخلوف فيه بل حفزه على حماولة ت�شحيح خطاأه دائمًا . 9
مهما ف�شل. 
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عرف الف�شل عنده باأنه حماولت متكررة ت�شبق النجاح لي�ض اإل.. 10

تكرر . 11 مهما  ال�شلوك  تعديل  وا�شل  والياأ�ض،  اإياك  وموجه  كمربي 
اخلطاأ.

ب�شره، حفزه، وامنحه التفاوؤل. . 12

ان�شت له حتى تفهم جذور اخلطاأ.. 13

اإل  الرفق يف �شيء  "ما كان  وال�شالم:  ال�شالة  دائمًا قوله علية  وتذكر 
زانه وما نزع من �شيء اإل �شانه " وعواقب الرفق يف الرتبية جدًا عظيمة
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كيف نن�سىء طفاًل قارئًا. 

قال لقمان لبنه: يا بني، ما بلغت من حكمتك ؟ قال: ل اأتكلف ما 
ل يعنيني، قال: يا بني! اأنه قد بقي �شيء اآخر جال�ض العلماء، وزاحمهم 
بركبتيك فاإن اهلل يحيي القلوب امليتة باحلكمة، كما يحيي الأر�ض امليتة 

بوابل ال�شماء يا بني ل تتعلم العلم لثالث، ولترتكه لثالث.

ل تتعلمه: لتماري به، ول لتباهي به، ول لرتائي به.

ول تدعه: زهادة فيه، ول حياء من النا�ض، ول ر�شا بالهالة. 

يا بني! ل جتادل العلماء فتهون عليهم، ويرف�شوك، ول جتادل ال�شفهاء 
العلم،  فاقك يف  هو  ملن  نف�شك  ا�شرب  ولكن  وي�شتموك،  عليك  فيجهلوا 
وملن هو دونك، فاإنا يلحق بالعلماء من �شرب لهم ولزمهم واقتب�ض من 

علمهم يف رفق. 

يا بني! اإّن احلكمة اأ�شكنت امل�شاكني جمال�ض امللوك.

العلم والتعلم  اأهمية غر�ض حب  من قول لقمان ن�شتخل�ض مدى 
يف نف�ض الطفل وعقله حتى ينطلق من ذاته ويقدر على حتمل ال�شعاب 
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وامل�شقات يف �شبيل العلم والقراءة وجه من وجوه ال�شتزادة لبناء عقل 
الطفل فكريًا.

وبه  العقل  نعمة  هي  الإن�شان  على  واأعظمها  اهلل  ِنَعم  اأجّل  من    
متيز الإن�شان وتفرد على جميع خملوقات اهلل وبه اأ�شبح حمط التكليف 
والت�شريف باخلالفة على هذه الأر�ض، ومنذ كان العقل نعمة وجب علينا 
زكاتها وال�شبيل اإىل اأعلى درجات الح�شان والزكاة هي اأن تكون الزكاة 
من جن�ض النعمة وزكاة العقل بال �شك هي التفكري حتى يرتقي ويبدع 
اإثرائه باملعارف والعلوم واملفاهيم، حتى يتمكن من  ويتاألق فال بد من 
وجهود  هائلة  طاقات  اإىل  يحتاج  فالإبداع  ال�شليمة  الت�شورات  تر�شيخ 
مكثفة اأ�شا�شها يرتكز على الوالدين وحتى يوجه الوالدين عقلية الطفل 
لتنتج الأفكار ل بد من غر�ض القراءة ك�شرورة يومية من �شغره، فمرحلة 
الطفولة هي مرحلة الت�شاوؤل وحب الف�شول ولتكوين عادة القراءة فيها 
انعكا�شًا اإيجابيًا على م�شتواه الرتبوي التعليمي العقلي والثقايف، و�شت�شكل 
له القراءة مبثابة درع واٍق اأمام بركان التكنولوجيا الآ�شر فئة ل باأ�ض من 
الأطفال، فاملربي املقدر حلجم الدور العظيم املوكل اإليه بتاأ�شي�ض عقلية 
الطفل حتمًا �شيبداأ بالقراءة له منذ �شن الثالثة ب�شكل يومي كق�شة ما 
قبل النوم وا�شطحابه ب�شكل �شهري اإىل مكتبة وحتفيزه لختيار الكتب 
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املنا�شبة وعمل ركن للقراءة يف املنزل واإثرائه مبكتبة �شغرية وال�شتمرار 
بالقراءة له وتو�شيح املفاهيم والقيم والأخالق مبا تتنا�شب مع عمره، 
اأجمل  وما  و�شوؤاله عما قراأ،  ت�شجيعه  القراءة يجب  الطفل  يتقن  وحني 
فقرة اأثارت اهتمامه وحني يكون يف مرحلة قادر على التعبري ل بد من 
عقد جل�شات نقا�شية اأ�شبوعية وعدم ال�شتهانة بق�شية القراءة يف دورها 
يف نو الطفل وقدرته على مواكبة التحديات واملواقف الديدة، وكلما 
قراأ اأكرث كانت فر�شة الإبداع اأكرث ومقدرته على حل امل�شكالت اأعلى من 

جمرد التذمر وال�شكوى. 

وتقدير  اأو�شح  ب�شكل  لذاته  وفهم  داخلي  ب�شالم  الطفل  فين�شج 
فتجد  امل�شوؤولية  وحتمل  القرار  اتخاذ  يف  وا�شتقالليته  ل�شخ�شيته  اأثر 
ومن  نف�شه  من  والتح�شني  الرتقاء  يحاول  دائمًا  لذاته  متقباًل  الطفل 
حوله وعلى درجة عالية من الوعي بالختالفات الطبيعية بني النا�ض من 
لون الب�شرة اأوالو�شع املادي وتعزيز مفهوم اأن التمييز احلقيقي ل يكون 
بهذا الختالفات اأبدا فاهلل عز وجل قد و�شع معيار املفا�شلة بني خلقه 
وهوالتقوى وما حتمل القلوب من خري اأو�شر وتقوم به الوارح من عمل 

انعكا�ض لذلك.
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كيف جتعل طفلك �سعيد؟

الطفل  بها  يعرب  داخلي  واإح�شا�ض  نف�شية  حالة  ال�شعادة  اإّن 
بت�شرفاته ومالحمه وابت�شامته واأفعاله مع والديه واملحيطني به نتيجة 

لأفعال معينة قد تكون: 

عند اإجناز الطفل: اإّن قيام الطفل بن�شاط ما اأو مهمة معينة يقوم . 1
بها على وجهها ال�شحيح يجعله را�ض عن نف�شه، مقبل على احلياة 

ب�شغف لأنه قادر على الإجناز واثق من نف�شه. 

بحريته . 2 الطفل  �شعور  اإّن  ذاته:  على  معتمدًا  م�شتقاًل  يكون  عندما 
باملتعة  ي�شعره  راأيه  طرح  اأو  القرار  اتخاذ  يف  طبعا(  )املن�شبطة 

وال�شتقاللية. 

عند اإح�شا�شه باحرتام الآخرين له وتفهمهم وقبولهم له. . 3

عند التقدير واملدح والت�شريح باملحبة: ل بد من تقدير جهود الطفل . 4
والثناء عليها ومدحه باأح�شن الألفاظ وح�شنه والرتبيت على كتفه 

وتقبيله ومل�شه واأخباره باأنه حمبوب دائمًا وعلى اأي حال كان.
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الهم�ض يف اأذن الطفل بكل ما تعلم اأنه يدخل ال�شرور على قلبه.. 5

�شاركه يف الأجر والإح�شان اإىل الآخرين بطعام بوردة بكلمة. . 6

ل تتخل�ض من اأ�شياء طفلك اأو األعابه دون موافقته ويف حال رف�شه . 7
اأقنعه بحب وبلجهة العطاء. 

قدمه لأ�شدقائك يف املنا�شبات ول تتجاهل وجوده.. 8

ا�شتقبله بابت�شامة وذراعني مفتوحني وا�شاأله عن الأ�شباب والأفعال . 9
التي جتعله ي�شعر باحلب وال�شعادة وقم بتطبيقها.

التقط له الكثري من ال�شور يف خمتلف مراحله العمرية. . 10

ادع له، ادع لك، ادع دائمًا اأن يدمي اهلل �شفو الوداد ويوؤلف بني . 11
القلوب ويقر عينك به.
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ت�سرفات تدمر نف�سية طفلك: 

الإكثار من ال�ستم: جتعله غارق يف جو مليء بالفح�ض والكالم . 1
البذيء وتوجه له ال�شتائم ب�شكل م�شتمر. 

اإّن اأرق ما قيل يف و�شف النة: "ل ي�شمعون فيها لغوا ول تاأثيما " 
فا�شنع جنتك هنا واأقم بيتك على ركن الكلمة الطيبة فقل خريًا وترفق 
بقولك مع طفلك وخاطبه بلني واتق اهلل فيه، وتذكر حديثه عليه ال�شالة 
وال�شالم مع ال�شحابي معاذ بن جبل –ر�شي اهلل عنه _ قال: )وهل 
يكب النا�ض يف النار على مناخرهم اأو على وجوههم يف النار اإل ح�شائد 
األ�شنتهم(، ويف و�شية له اأخرى قال: )ل تغ�شب وكررها ثالث(، فالغ�شب 
فتيل الأذى اللفظي وكل لغووحتى تكبح جماح الغ�شب ل بد لك من �شرب 
اأن تغرق طفلك بوحل  وت�شابر وقوة وقبل ذلك توفيق من اهلل، فاياك 
لفظي ول�شان جارح عافاك اهلل واياه من كل زلل وكالم فاح�ض وجعلك 
ممن هم�شوا بالكالم الطيب الذي يطيب القلوب ويلينها ويجعلها عامرة 

باحلب. 
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املقارنة: عند قيامك مبقارنته مع غريه من اأقران اأو اأخوة فاأنت . 2
تدمر ذاته وتلغيها متامًا. 

احلب امل�سروط: اأحبك عندما، اأو اأحبك اإذا عملت كذا، يجب . 3
عليك ف�شل ذاته عن �شلوكه وحمبته حمبة مطلقة غري م�شروطة. 

ترهيبه . 4 اأو  يبكي،  ل  الرجل  مثاًل  خاطئة:  معلومة  تعليمه 
بالأ�شاطري املغلوطة واإيهامه باأنها حقيقة.

باأ�شوء . 5 نعته  اأو  �شاأنه،  من  والتقليل  به  ال�شتهزاء  الإحباط: 
الأو�شاف مثاًل يا )�شمني(. 

عدوه . 6 باأنك  فيه  �شيغر�ض  نف�شيا  واإرهابه  له  تهديدك  التهديد: 
موقف  باأقرب  �شيتجلى  بالكراهية  خفي  �شعور  لديه  و�شيتولد 

تت�شادم معه فيه. 

املنع غري املقنع: عدم تربير قول ل، عند منعك لطفلك من �شيء . 7
قدم اأ�شبابك دائمًا.
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"ل تدعوا . 8 الدعاء عليه: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
�شاعة  فتوافق  اأموالكم  على  ول  اأموالكم  على  ول  اأنف�شكم  على 

ا�شتجابة فتهلك".

اأتعلم حجم الك�شر يف قلب الطفل اإذا انهالت عليه الدعوات وممن؟ 
ممن هم اأمانة اأم هل ترى عمق الرح وهو يرى اأنك حما�شر بال�شيق 
وتدعو على نف�شك بالهالك حتى ترتاح منه، اأبواب ال�شماء قريبة على 
اأي حال فتودد بطيب الكالم وابتهل بالدعاء له وعانق ال�شحاب حبًا، اإذا 

كانت الفردو�ض تدرك بالدعاء، ادع دائمًا.

الف�سيحة: ذكر عيوبه واإخفاقاته اأمام النا�ض حتى واإن كانوا من . 9
بال�شوء  وي�شعر  حمبطا  يجعله  ذلك  فاأن  والدة،  كالد  الأقارب 
اأنواع  ويتولد لديه كره لذاته. وكل ما ورد ذكره اأعاله ي�شنف من 

العنف �شد الطفل.

عدم م�ساركتهم وجبة الطعام ول مرة يف اليوم، قال ر�شول . 10
اهلل عليه و�شلم: "كلوا جميعًا ول تفرقوا فاإن الربكة مع الماعة". 
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ل ثناء، ل توجيه، ول عفو: ثالث لءات تدمر اأي بناء يف . 11
�شخ�شية الطفل، قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ثالثة من 

الفواقر: اإمام اإن اأح�شنت مل ي�شكر واإن اأ�شاأت مل يغفر....".

ال�سرب على الوجه: هو اإهانة لكرامة الإن�شان واجرتاء على . 12
كائن ب�شري كرمه اهلل واأجّل من قدره، عن جابر بن عبد اهلل ر�شي 
اهلل عنه قال: مّر حمار بر�شول اهلل قد كوي يف وجهه يفور منخراه 
من دم فقال ر�شول اهلل: لعن اهلل من فعل هذا. ونهى عن الكي على 

الوجه وال�شرب عليه.

اذا كان عليه ال�شالة وال�شالم رحم وجه احليوان ورق قلبه عليه 
وهو اإمام الإن�شانية فتخيله اأمامك، بينك وبني وجه طفلك تلميذك وقد 
اأتراه ير�شى بهذا حا�شاه حبيبنا ومربينا وموجهنا  هممت باأن تلطمه، 
�شلى اهلل عليه واآله و�شحبه اآجمعني ومن تبعه باح�شان اإىل يوم الدين.

بل�شم . 13 اإليه عند اخلطاأ يف حقه: العتذار  عدم العتذار 
القلوب، يرمم العالقات ويعيد احيائها مباء ال�شفاء. 



نباتاً ح�سنا118ً

كيف تن�سئ طفاًل واثقًا بنف�سه: 

امدح الطفل اأمام غريه.. 1

ل جتعله ينتقد نف�شه.. 2

قل له )لو �شمحت( و�شكرًا.. 3

عامله كطفل.. 4

�شاعده يف اتخاذ القرارات.. 5

علمه ال�شباحة.. 6

اجعله )�شيف �شرف( يف اإحدى املنا�شبات.. 7

ا�شاأله عن راأيه.. 8

اجعل له زاوية يف املنزل لعر�ض اأعماله وابتكاراته.. 9

�شاعده يف ك�شب ال�شداقات.. 10
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اجعله ي�شعر باأهميته )اأن اهلل اأودع فيه قدرات(.. 11

�شل معه واغر�ض الإميان باهلل.. 12

علمه كيف يتكلم )مهارة العر�ض والتقدمي (.. 13

لهاز . 14 تعليمات  )مثال  ويطبقها  التعليمات  يقراأ  كيف  علمه 
كالتلفاز اأواملوبايل(.

علمه كيف ي�شع قوانني لنف�شه وكيف يتبعها ويلتزم بها.  . 15

علمه مهرارات الإ�شعاف الأولية.. 16

اأجب عن اأ�شئلته )كل اأ�شئلته(.. 17

اأوف بوعودك له.. 18

علمه مهارات الطبخ الب�شيطة.. 19

علمه قوة الربكة واأهمية الدعاء.. 20

علمه كيف يعمل �شمن فريق )روح التعاون والعمل الماعي(.. 21
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�شجعه على توجيه الأ�شئلة والنقا�ض )مهارة التوا�شل(.. 22

اجعله ي�شعر باأنه جنم بني زمالءه )اأثني واأمدح دائمًا(.. 23

اأف�شح عن اأ�شباب اأي قرار تتخذه.. 24

كن معه يف اأول يوم من اأيام الدرا�شة.. 25

احكي له ق�ش�شًا عن اأيام طفولتك.. 26

اجعل طفلك يلعب دور املدر�ض واأنت تلميذه.. 27

علمه كيف ميكن العثور عليه عندما ي�شيع.. 28

علمه كيف يرف�ض )كيف يقول ل للخطاأ(. . 29

علمه كيف مينح ويعطي )ن�شاط تطوعي (.. 30

اأعطه مال بقدر حاجته وراقب كيفية ت�شرفه به.. 31

�شجعه على احلفظ وال�شتذكار )القراآن، ال�شعر..(.. 32
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اأعطه فر�شة لال�شتك�شاف.. 33

علمه كيف يدافع عن نف�شه ويحمي ج�شده.. 34

ا�شرح له ما يجول يف ذهنه من �شبهات و�شححها له.. 35

ل تهدده على الإطالق.. 36

اأعطه حتذيرات م�شبقة.. 37

علمه كيف يواجه الف�شل عند حدوثه.. 38

تنميته . 39 على  و�شجعه  بذلك  واأخربه  البنك  يف  ح�شاب  له  افتح 
بالطرق احلالل. 

جرب �شيئًا جديدًا له ولك يف اآن واحد ) مغامرة، تخييم، �شنع . 40
�شابون....الخ(.

علمه كيف ي�شلح اأغرا�شه.. 41

�شاطره اأحالمه وطموحاته و�شجعه اأن يتمنى ويحلم بامل�شتقبل. . 42
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علمه عن اختالفات الن�شني الذكر والأنثى ) من وحي القراآن(.. 43

علمه كيف يتحمل م�شوؤولية ت�شرفاته.. 44

علمه قيمك، مبادئك ور�شخ فيه الثبات عليها.. 45

امدح اإجنازاته وعلمه كتابتها. . 46

علمه كيف يعتني بحيوان األيف ويتعامل معه )كالقطة (.. 47

اعتذر له عن اأي خطاأ وا�شح ي�شدر منك.. 48

اجعل له يومًا فيه مفاجاآت.. 49

اأخربه اأنك حتبه و�شمه اإىل �شدرك. . 50

كل قيمة تر�شخها فيه اأنت جتعل منك فرد �شالح جدير باحلياة 
مدركة لقيمته فيها وغاية وجوده فيها، اأنت ت�شيد بناء ومنارة احلق ل 
�شك بعظيم الهد وكرثة التعب لكن النتيجة ت�شتحق والأمانة عظيمة، 
وعلى قدر الإح�شان للعقول والإكرام للقلوب �شيتولك اهلل ويعلي �شاأنك 
و�شاأنه يف الدنيا والآخرة، ول �شك يف ذلك ما دمت �شائرًا على مبتغاه، 
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ما جعلت اأبًا اأو اأمًا اإىل لأنك كفوؤٌ لذلك فاإياك والتن�شل من م�شوؤوليتك 
ال�شرب عن كاهليك واحلب من جانبيك، فاهلل اهلل يف نف�شك،  واإلقاء 
والذي هلل مي�شي ما  اإليك، وتذكر هلل ن�شي  اأح�شن اهلل  واأح�شن كما 

يئ�ض. 
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احذر ! معايري تعني اأنك ل حتب طفلك: 

كلما . 1 باأنه  فالأ�شل  والعقاب،  وال�شراخ  والإرغام  الت�شلط  ممار�شة 
اإىل  اللجوء  اإىل  حاجتنا  قّلت  عظيمة  تربوية  مهارات  امتالكنا 

العقاب.

اإف�شاد الأبناء: مثال باإعطائهم احلرية املطلقة يف ا�شتخدام الأجهزة . 2
اللكرتونية وتركهم اأمام ال�شا�شات واإدمانهم عليها فيف�شد بذلك 

عقولهم وي�شعف ذاكرتهم.

باأن . 3 اأن مينع الطفل من كل من �شاأنه  الت�شاهل يف الرتبية: فيجب 
مي�ض الأمانة اأو ال�شالمة اأوالدين، اإذ ل بد من حزم ولني معًا اأّما 
الت�شاهل فين�شىء الفرد �شعيف ال�شخ�شية غري جدير بامل�شوؤولية.

الإكثار من الن�شح: الن�شح يغلق النفو�ض والطبيعة الب�شرية ت�شتثقل . 4
الن�شيحة وت�شاأمها لذلك حتى الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم كانت 
يتحني الوقت املنا�شب ويجعل الن�شيحة ق�شرية وموجزة ول بد اأن 

ل تتجاوز ن�شف دقيقة حتى حتقق الفائدة املرجوة منها.

من يت�شيد اأخطاء اأطفاله ول جتده يتدخل اإل يف وقت غلط الأطفال . 5
وفقط من اأجل اأن يعاقب. 
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طفلك والتكنولوجيا: 

العامل حاليًا  يغزو  الذي  الإنرتنت  واإدمان  التكنولوجيا  اإّن موجة 
يجعل الطفل غارق يف نوبة تخدير تف�شله عن واقعه الذي يعي�شه لأنها 
تزيد من م�شتوى ال�شتثارة لديه ومهما اعتقدت اأن املحتوى مفيد وثري 
قدرة  على  �شلبي  واأثر  فهو يف خطر  الثالثة  يبلغ  اأنه مل  دام  ما  لطفلك 
تركيزه ومعدل نومه مما يوؤدي اإىل تعر�ض الطفل اإىل قلق م�شتمر، ويجعل 
الطفل �شريع الغ�شب والتعب، فكل �شيء من �شاأنه اأن يجعل طفلك ُي�شيع 
لعله  تهدف  التي  العقلية  للطاقة  وا�شتنزاف  اإهدارًا  ُيعد  الثمني  وقته 

مبدعًا اأو مبتكرًا فيما بعد. 

التي  احلديثة  الت�شال  و�شائل  اأهمية  اإنكار  ي�شتطيع  اأحد  ل 
غزت العامل وت�شهيلها حلياتنا اليومية والتي تعترب و�شيلة مهمة لتناقل 
املعلومات وتبادلها، ومع تفاقم الثورة الرقمية التي جمعت العامل باأ�شره 
الهد  من  الكثري  واأختزلت  التوا�شل  و�شهلت  امل�شافات  واأخت�شرت 
التوا�شل  ويزدها احرتاقًا، جيل  لي�شعلها  الثورة  والوقت جاء جيل هذه 
اللكرتون وال�شتخدام اليومي لالنرتنت، هذا اليل هو عماد املجتمع 
وحجر اأ�شا�ض امل�شتقبل، ذاك امل�شتقبل الذي هو امتداد حل�شارتنا واإرثنا 



نباتاً ح�سنا126ً

يف  ودوره  النا�شىء  اليل  هذا  اأهمية  من  وانطالقًا  املعهود،  وتاريخنا 
بناء ذاته وجمتمعه، ودوره الغافل عنه، دوره القائم على عقله املحتل، 
امل�شلوب  ن�شميه باليل  باأن  لنا  اأحق  التوا�شل اللكرتون  فاأ�شبح جيل 
ذهنيًا، لي�ض تقلياًل من �شاأنه واإنا اعرتافًا بوجود فئة ل باأ�ض بها من 

مدمني هذه املواقع.

تلك الظاهرة ال�شلبية التي غيبت عقول الكثريون بل لرمبا تعدت 
يقومون  والذين  والأمهات،  الآباء  جيل  حتى  وتف�شت  املراهق  اليل 
بدور املوجه واملربي الفا�شل والداعم الأول والقدوة املثلى لهذه الفئة، 
يوميا  �شاعات  خم�ض  من  اأكرث  وق�شاء  لالنرتنت  املفرط  فال�شتخدام 
على هذه املواقع يجعل مرتاديها من مدمني النرتنت، م�شلوبي الإرادة 
وفاقدي ال�شيطرة على ذواتهم، وجتعلهم قليلي احليلة ل حل لهم �شوى 
الهروب من الواقع اإىل هذا العامل الفرتا�شي، الذي يجعل م�شتخدميه 
وملا  يردون  الذي  الدور  تقم�ض  من  ال�شيطرة  يف  عام  ب�شعور  ينعمون 
توفره من �شرية ال�شتخدام وا�شتبدال هويتهم احلقيقة باأي هوية مزيفة 
تعو�ض بذلك النق�ض يف ذواتهم، اأي�شًا ال�شتالب الذهني الذي يجعل 
اإذا  اإل  يكت�شفه  لن  الذي  املدفون  كنزه  الذي هو  لعقله  مغيبًا  ال�شخ�ض 
لدور  امتداد  هي  والتي  امل�شتمرة  التغيري  عملية  يف  عن�شر  اأنه  اأدرك 
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النبياء والر�شل والعلماء يف اإ�شالح العامل وا�شتئ�شال اأمرا�ض العقول.

اإّن ماذكرته من جوانب ال�شتخدام ال�شلبي ل يفقده دوره املهم يف 
حياتنا اإن ا�شتخدمناه ال�شتخدام املتزن، الذي يجعل منه نعمة �شخرها 
اهلل فاأوجب بها علينا �شكره بح�شن ا�شتخدامها، وجعل لكل عن�شر منا 
ركن حقيقي ملمو�ض يف واقع حياتنا لنبدع فيه ونخلق البيئة املنا�شبة له، 
اأ�شباه الأحياء، فاحلرية احلقة تلك التي  ل نركن ل�شعفنا ونن�شم اإىل 
�شهواته،  وكبح  برغباته  التحكم  على  القادر  القوي  الإن�شان  منا  جتعل 

وحتكيم قراراته، التي هي امتداد لعمق غاياته وروؤيته امل�شتقبلية.

كل اأب، اأم، مربي، بل كل اإن�شان يقع على عاتقيه م�شوؤولية يف مكانه 
القابع فيه، كي ي�شاهم ب�شكل فعلي يف حل م�شكلة التوا�شل الغائب حتت 
خيمة الإدمان، حتى ل ت�شتنزف طاقاته هدرًا وتوجه للطريق ال�شواب، 
القائم على اإدراك اليل لقيمته ودوره احلقيقي يف اعمار هذه الأر�ض 
التي هوخليفة اهلل فيها، وكما قال عز وجل يف كتابه احلكيم: "فان اهلل 

ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�شهم".
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ومذ كان دورك كمربي توجيه الطفل اإىل ال�ستخدام املعتدل 
اإليك هذا: 

التكنولوجيا  اإدمان  من  طفلك  بها  حتمي  التي  املعايري  اأوًل: 
واحلفاظ على عقله والتي اأثبتت الدرا�شات فيها اأق�شى حد م�شموح به 

للطفل كا�شتخدام يومي مبا يتنا�شب مع عمره: 

الطفل الذي مل يبلغ عامني:. 1

اأبدًا لأن دماغه يف هذه املرحلة �شريع  ل ي�شمح له با�شتخدامها 
النمو واملعرفة ت�شل األيه اأ�شرع من توا�شله مع الب�شر ولي�ض الآلة، لذلك 
يجب ا�شتثماره يف هذه املرحلة وتعزيز روابط عالقته بالب�شر اأكرث فكل 
وكان  النا�ض،  لقاء  عند  رهبته  قلت  اأثبت  الجتماعي  تاأ�شي�شه  كان  ما 
اأكرث قبوًل لهم لأنه يف هذه املرحلة العمرية مبجرد ال�شتماع وامل�شاهدة 
اأكرث على هذا العامل وت�شليمه لهاز  هويتعلم ويخزن املعرفة ويتعرف 

الكرتون هومبثابة قتل لهذه املهارة وا�شتالب حلق عقله.
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الطفل من عامني اإىل �ستة اأعوام: . 2

اأكرث  اليومي  ي�شمح له با�شتخدامها بحيث ل يتجاوز ا�شتخدامه 
من �شاعة، اأي �شبع �شاعات كحد اأق�شى، واذا كانت اأقل فذلك اأف�شل.

الطفل من �ستة اإىل اثنا ع�سر عامًا: . 3

اأكرث  اليومي  ي�شمح له با�شتخدامها بحيث ل يتجاوز ا�شتخدامه 
من �شاعتني اأي مبعدل اأربع ع�شرة �شاعة اأ�شبوعيًا.

الطفل الذي يبلغ اثني عامًا فاأكرث: . 4

اأكرث  اليومي  ي�شمح له با�شتخدامها بحيث ل يتجاوز ا�شتخدامه 
من ثالث �شاعات اأي مبعدل واحد وع�شرين �شاعة اأ�شبوعيًا. 

ومن موؤ�شرات الإدمان باأن يفوق ا�شتخدامه اليومي �شت �شاعات 
واإذا �شحب منه الهاز تراه مكتئبًا قلقًا ومتوترًا، ويجب عليك كمربي 
البحث يف اأ�شباب اإدمانه بكل �شراحة و�شفافية حتى تعرف كيف تعاله 
وحتميه من ذلك، وحذاري اأن تكون اأنت اأحد اأ�شباب الإدمان لطفلك، 
علك عدت مرهقًا من العمل وزاحمك باأ�شئلته وف�شوله فاأم�شكت بهاتفك 
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و�شلمته اإياه، اأو كنت يف حديث م�شوق مع اأحدهم فقاطعك وحتى تكمل 
ا�شرت�شالك يف الكالم �شلمته اإياه، اأو األح عليك طلبًا يف اخلروج فاألهيته 
اأنت كمربي دورك عظيم وكاهليك ملقى عليها  اإحلاحه عليك به،  عن 
لنكن  طفلك،  للفراغ  وتلقي  دورك  من  تتن�شل  اأن  اإياك  عظيمة  اأمانة 
وا�شحيني اإن اإدمان الطفل مل يكن وليدة اللحظة فاحذر اأن تغفو عينك 

عن دورك فال ت�شتيقظ اإل وقد فات الأوان. 

اأ�سباب اإدمان الطفل على التكنولوجيا: 

غياب اأحد الوالدين اأو كالهما لفرتة طويلة عن الطفل بحيث يخلق . 1
هذا الغياب فجوة كبرية لدى الطفل فتجعله يلجاأ اإىل هذا العامل 
حمبوب  اأنه  وي�شعر  الواقعي  عامله  يف  النق�ض  ليعو�ض  الفرتا�شي 

وهناك من يتقبله وي�شعر به.

الدلل الزائد للطفل بحيث ي�شمح له ا�شتخدامه فرتة تفوق الفرتة . 2
امل�شموح بها �شحيًا مما يت�شبب ذلك يف اإتالف عقله.

النرتنت و�شيلة رائعة لإ�شباع خيال وف�شول الطفل ويف ذات الوقت . 3
ي�شكل مهرب له من اإ�شاءة اأو عنف ي�شيبه يف املدر�شة اأو البيت. 
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الأهل . 4 بع�ض  يلجاأ  وقد  ال�شوؤال  بكرثة  يتعلم  ف�شويل  كائن  الطفل 
للتخل�ض من ازعاج الطفل با�شتخدام تلك املواقع.

الطفل يتطلع دائمًا اإىل قدوته الأوىل )والديه( قد يكون اأحدهما . 5
اإىل  اأحدنا  فلينظر  للتكنولوجيا،  ا�شتخدامه  يف  مفرط  اأوكالهما 

نف�شه عله هو ال�شبب الرئي�شي للم�شكلة.

هناك من يتباهى ويتفاخر باأن طفله يجيد ا�شتخدام التكنولوجيا . 6
وملم بها دون اأن يعي خطورة الإفراط يف هذا ال�شتخدام.

طرق العالج: 

ميار�ض . 1 وجتعله  الطفل  وقت  ت�شغل  فعلية  حياتية  ن�شاطات  توفري 
قدراته العقلية وذكاءه الجتماعي.

و�شع قوانني للطفل تتيح له ال�شتخدام املتوازن مبا يتنا�شب وفئته . 2
العمرية.

احلزم والعزمية القوية يف تطبيق القوانني وعند التزام الطفل بها . 3
ل بد من اإعطائه مكافاأة.
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ا�شتخدام . 4 اأبدًا  فيه  ي�شمح  العائلة ل  فيه  حتديد وقت معني جتتمع 
الهواتف مبا فيهم الوالدين.

رقابة الطفل واملواقع والألعاب التي يرتادها حتى ل يقع الطفل يف . 5
وحل ل اأخالقي ي�شعب بعد ذلك عليك اإنقاذه وفلرتة عقله منه.

يف . 6 بهم  يقتدي  الطفل  يجعل  الوالدين  قبل  من  املتزن  ال�شتخدام 
ذلك.

لأن . 7 النوم،  قبل  اليباد  اأو  الهاتف  با�شتخدام  للطفل  ال�شماح  عدم 
ذلك يوؤثر �شلبًا على معدل نومهم.

على 8.  وم�شاعدته  واأهدافه  اهتمامته  الطفل  الوالدين  م�شاركة 
حتقيقها واقعيًا حتى يخرج الطفل طاقته وتتحق له ال�شعادة الفعلية. 
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طفلك كثري الأ�سئلة. 

اأنك  لنف�شك  امنت  تقول:  اأمريكية  و�شاعرة  كاتبة  بارثر  دروثي    
ما زلت ذا ف�شول، واأن يف الف�شول لديك بقية، واأن ف�شولك على قيد 
به  مررت  ما  رغم  منك،  يختطف  مل  اأنه  نعمة  قدر  واعرف  الف�شول، 
طوال فرتات التعليم التي فرتتك من الف�شول وحددت من قدرتك على 
اإىل  اأقرب  كائنًا مربجمًا  الده�شة وجعلتك  لديك ح�ض  وقتلت  الت�شاوؤل 
الآلية ومت�شبعًا بق�ش�ض الروتني الذي اأطفىء جذوة الت�شوق وحرارته، 
كل الرثاء لـ اأولئك الذين ت�شاقطوا يف معركة المود والركود التي �شنت 
غاراتها على بكارة الف�شول يف دواخلها، اعتذار لكل طفل يف هذا العامل 
اأ�شاءت عائلته فهم دوافع ال�شتطالع والف�شول لديه ولكل طفل ا�شتجاب 

لكبتهم حتى اأ�شبح طفاًل مرتاخيًا يخاف من ا�شباع ف�شوله. 

الطفل  يتعلم  حتى  اهلل  من  نعمة  والف�شول  الت�شاوؤل  حَب  اإّن 
الطفل  طبيعة  من  نف�شية  حاجة  فالت�شاوؤل  حوله  من  الكون  ويكت�شف 
يرثي  ومهارة  علم  ال�شوؤال  ح�شن  اإن  كاإن�شان،  العقلي  نوه  على  ودللة 
التفكر والتاأمل ويعزز اخلروج باأفكار جديدة خالقة بل وي�شكل �شد منيع 
حتى ل يت�شرب الطفل اأي معلومة دون اأن يتحقق منها ويتاأمل منطقيتها، 
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وعندما �ُشئل ابن عبا�ض عن �شبب غزارة علمه قال: )اإنا اأوتيت ل�شان 
�شوؤول وقلب عقول(، واإن كان الكثري من املربني يعتربها م�شدر اإزعاج 

اأواإحراج فيتجاهلها وهذا من الأخطاء التي يجب تفاديها. 

ولتفاديها يجب عليك ما يلي: 

الإجابة عن الأ�شئلة التي يطرحها الطفل بكامل امل�شداقية، فالطفل . 1
يثق بك جدًا واإذا ن�شج واكت�شف اإجابتك الكاذبة �شيهز ذلك ثقته 

بك وي�شيع م�شدر اأمانه الأول.

اختيار اأ�شلوب يتنا�شب مع عمر الطفل وقدرته الإدراكية ول نتهرب . 2
من اأ�شئلته مهما كانت واعلم اإن اإجاباتك امل�شتمرة هي مبثابة اإثراء 

ملعلوماته املخزنة يف ذاكرته.

اأجب على �شوؤاله ب�شوؤال يحفزه على البحث وال�شتك�شاف اأكرث.. 3

جاوب باأ�شلوب هني لني ول تنفعل اأثناء الإجابة.. 4

اأن�شت له واأ�شئلته واأعطه من وقتك فاأنت تن�شئ عقاًل وترعى اإن�شانًا . 5
وذاك لي�ض ب�شهل بتاتًا، فاهلل اهلل يف اأمانتك. 
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علم طفلك اأّن الإجابة على الأ�شئلة قد ل تكون جاهزة وحتتاج اإىل . 6
جهد و�شعي كالرجوع اإىل كتاب اأو�شوؤال �شخ�ض متخ�ش�ض.

وطلب . 7 به  املحيطني  �شوؤال  على  يقدر  حتى  الراأة  طفلك  ملك 
م�شاعدتهم وقت احلاجة. 

مدى . 8 يخترب  اأن  دون  الاهزة  الإجابات  يقبل  ل  اأن  طفلك  علم 
�شحتها وم�شداقيتها.

اإن اإتقان فن الت�شاوؤل يجعل الطفل قادر على التفكري والتعامل مع . 9
اأفكاره باختبار �شحة الإجابات والبدائل املطروحة.

ما . 10 اأعظم  وذاك  والإدراك  الوعي  م�شتوى  يزيد من  الت�شاوؤل  فن 
ميكن اإجنازه يف تربية الطفل تربية عقلية �شليمة جتعله يليق به اأن 

يكون خليفة اهلل يف اأر�شه.
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طفلك كثري العناد: 

اإّن عناد الطفل قد يكون م�شدر اإزعاج ويعرب عن مترده اإل اأن له 
اأثر اإيجابي يجعل منه اإن�شانًا م�شتقاًل يف راأيه يف امل�شتقبل لأنه يرف�ض اأن 

يقاد، واإليك بع�ض الأ�شباب التي قد جتعل من طفلك عنيدًا: 

اإعالن من الطفل عن ا�شتقالليته واإثبات لذاته.. 1

يخربك باأنه قادر على اتخاذ القرار.. 2

حتى يرى ردة فعلك.. 3

حتى ينتقم منك ويكون ذلك جراء اإهمال غري مق�شود منك.. 4

حتى يح�شل على ر�شا من حوله ويلفت النتباه.. 5

حتى يخترب مدى حبك وقبولك له. . 6
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وحتى يتم عالج ذلك: 

اأوًل: جتاهل �شلوك العناد وركز على اإيجابيات الطفل اأكرث.

ثانيًا: ل تقوم بو�شف الطفل بالعناد فحكمك عليه بذلك يقطع 
حبل التوا�شل بينكما.

جتاهه  الإيجابي  و�شعورك  للطفل  حمبتك  عن  عرب  ثالثًا: 
ور�شاك عن �شلوكه.

رابعًا: حافظ على هدوئك فالقلق الزائد م�شكلة.

خام�سًا: تركيزك على عناد الطفل يزيد منه.

�ساد�سًا: العناد قد ينهيه ابت�شامة ر�شا منك كمربي.

�سابعًا: حاور الطفل العنيد بهدف وبكامل الهدوء.

ثامنًا: امدح الطفل وكافئه على �شلوكه الإيجابي.

تا�سعًا: ا�شتغل �شفة العناد ب�شكل اإيجابي جتعل من الطفل طموح 
وميلك الكثري من الإ�شرار.
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بناء عادة لدى طفلك: 

نيتك . 1 وليكن حا�شرًا يف  لن�شوؤها،  وال�شاحلة  املنا�شبة  البيئة  هيئ 
وطفلك قول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "اأحب الأعمال اإىل 

اهلل اأدومها واإن قل".

�شع قوانني منظمة واتفق مع جميع اأفراد الأ�شرة على تنفيذها.. 2

واأكرث . 3 الطفل من�شبطًا  �شي�شبح  وتلقائيًا  اأوًل  بها  الوالدين  التزام 
التزامًا.

تذكر اأنت املثل الأعلى له.. 4

انتبه ملا وراء ال�شلوك )قد تكون هناك حاجة نف�شية تنق�شه فيتمرد . 5
ويرف�ض الن�شياع (.

الإن�شات بحب وبكامل الرتكيز للطفل.. 6

التعبري عن احلب ومدح الطفل دائمًا. . 7
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كيف جتعل طفلك متقن لفن احلوار: 

رفيع  تربوي  الطفل عمل  وزرعها يف عقل  ثقافة احلوار  بناء  اإّن 
امل�شتوى وبحاجة اإىل ال�شرب والعطاء باإتقان واإخال�ض، فاحلوار يعني اأن 
الطفل قادر على الإن�شات لوجهة النظر املغايرة لراأيه بكامل الحرتام 
التي  والأدلة  التحدث وعر�ض وجهة نظره مع الرباهني  مع قدرته على 
تثبت �شحتها واأن يكون احلوار يف بيئة ندية لطيفة مع توخي احلذر من 
اأثناء احلوار لأن ذلك يقلل من �شاأن الأحرتام الذي  رفع نربة ال�شوت 
هونقطة ارتكاز اأي حوار، والعرتاف ب�شدق اأو�شحة راأي الأخر اإذا كان 
كذلك، وباأنه ل يعني ذلك هزمية لك وانت�شار لالآخر فمهما كان نحن 
لالإبحار يف موا�شيع خمتلفة حتى  ال�شماح  يف حوار ل حرب، مع عدم 

ي�شيع املو�شوع الرئي�شي. 

الأخالقية  الأطر  و�سمن  هادف  حوار  الطفل  يدير  وحتى 
يجب اللتزام مبا يلي: 

كبداية: نختار مو�شوع املبني عليه احلوار.. 1

نحن وال�شخ�ض املحاور معه نهدف لزيادة الوعي والإدراك يف ذات . 2
املو�شوع.
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ياأخذ وقته يف عر�ض راأيه ويدعم راأيه ويدعمه بالرباهني . 3 كل منا 
والأدلة القوية ونتذكر اأي برهان �شعيف ي�شتخدم �شد من يقدمه.

نقبل الراأي ال�شحيح املبني على احلق.. 4

الختالف يف الراأي �شيء �شحي ومن طبيعة احلياة واأبدًا ل يجب . 5
املو�شوعية  عن  خرجنا  فنحن  واإل  �شخ�شي  خالف  اإىل  حتويله 

وال�شفافية يف احلوار.

اأو . 6 م�شدود  طريق  اإىل  الو�شول  مت  واإذا  احلوار  من  بنتيجة  نخرج 
تغيري املو�شوع نن�شحب بهدوء.

اأن . 7 ملحاورك  ت�شمح  ل  الأخالق  باأجمل  تتحلى  مهذب  طفل  اأنت 
لك  اأوي�شبب  ال�شيئة  الألفاظ  م�شتنقع  يف  النزلق  نحو  ي�شحبك 

التوتر.

لوكنا . 8 العامل  هذا  يف  امللل  كمية  تخيل  نعمة،  الختالف  تذكر 
مت�شابهني. 
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حلل م�سكلة ما تواجهك وطفلك: 

قال عليه ال�شالة وال�شالم: "اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�شوان 
اهلل، ل يلقي لها باًل، يرفع اهلل بها درجات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة من 

�شخط اهلل ل يلقي لها باًل، يهوي بها يف جهنم".

كلمة واحدة قد حتطم طفلكـ وتدمره وم�شتقبله واإّن ِمن حكمتك 
كـ مربي هو م�شاعدة طفلك على )جتاوز م�شكلة اأو جتربة فا�شلة( باأقل 
اأثر نف�شي �شيء واأف�شل م�شاعدة توليها اإياه هي تقبلك له رغم اإخفاقه 
اأ�شباب ف�شله وتذكريه  واإعطاءه الأمل ومنحه فر�شة للتعلم والبحث يف 
باأن احلياة جتارب وحتى جتاربها املريرة تك�شبنا القوة وتطيل �شربنا 
ومتنحنا �شالبة اأكرث اأمام عوا�شف احلياة، فالطفل عند الإخفاق بحاجة 
اإىل الدعم ل اللوم وعليك التاأكيد له باأنه خليفة اهلل يف اأر�شه وهناك دور 
مهم له يجب عليه العثور عليه وا�شتنفاذ قوته حتى يحقق خالفته على 
هذه الأر�ض، قال تعاىل: "ونف�ض وما �شواها، فاألهمها فجورها وتقواها، 
ولقد خلق اهلل الإن�شان وجعل  قد اأفلح من زكاها وقد خاب من د�شاها"، 
يف نف�شه ا�شتعداد قوي للخري وذات الوقت القدرة على الفجور والعملية 
الرتبوية فيها نزع وزرع م�شتمرة واأي �شر حتى يقاوم ل بد من ا�شتبداله 
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فيه  يطغى  واإن�شان  ب�شري  عقل  هواإن�شاء  الأ�شمى  هدفك  وليكن  بخري 
جانب اخلري.

ولتحقيق ذلكـ وطفلك يجب عليك: 

ال�شليم  بالتخطيط  امل�شكلة وذلك  بالنجاح وتخطي  الثقة  اأوًل: 
والو�شوح والإ�شرار على تنفيذ احلل.

ثانيًا: عليك بعقد جل�شة و�شريك حياتك حتى تكونا حلفًا واحدًا 
ال�شراع يف  امل�شكلة من جذورها وجهة داعمة ل نزاع يخلق  يف اقتالع 
عن  التعبري  يف  وي�شتمر  فيتمرد  ومعار�ض(  له  موؤيد  )بني  الطفل  عقل 

غ�شبه. 

ثالثًا: الكلمة الطيبة �شدقة، قال تعاىل: )اأمل تر �شرب اهلل مثال 
اأحمد  د  ويقول  ال�شماء (،  ثابت وفرعها يف  اأ�شلها  كلمة طيبة ك�شجرة 
خريي العمري: "اأحيانا مبنتهى ال�شغف... واأحيانا مبنتهى البوؤ�ض، لكني 
ل اأزال اأوؤمن بقوة الكلمات." املديح والثناء على الطفل واإبراز جوانب 
واإجناز  ال�شواب  للطريق  طاقاته  توجيه  يف  مهم  عامل  عنده  القوة 
الأهداف املرجوة منه كما لذلك اأثر عظيم مما يعود عليه بالبهجة يف 
روحه وقلبه، فريتقي به اإىل م�شتوى اأف�شل ولكن ل بد من النتباه اإىل 
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عدم املبالغة يف املدح، بحيث يرتبط بذهنه اأن دافعه لالإجناز اأن ميدح، 
اأي نعم نركز على الانب احل�شن يف الطفل ونقدر جهده املبذول ولكن 
باعتدال وب�شكل يزيد من ثقته بنف�شه ون�شجه واعتماده على نف�شه ب�شكل 

وا�شح. 

لطفلك  الفر�شة  اإتاحة  اإّن  و�شرته.  للطفل  الإن�شات  رابعًا: 
باحلديث معك باأريحية عما يقلقه وبكل و�شوح يبني ج�شر الثقة بينك 
وبينه ويوؤكد له باأنك ت�شعره به ت�شاركه انزعاجه، و�شرته واجبا تربويا 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  الأخطاء،  لت�شحيح  اأ�شا�شية  وخطوة 
و�شلم: "ل توؤذوا عباد اهلل، ول تعريوهم، ول تطلبوا عوراتهم، فانه من 
طلب عورة اأخيه امل�شلم طلب اهلل عورته حتى يف�شحه يف بيته "، اأخي 
املربي اإياك وتتبع الأخطاء والعيوب املخفية فان ذلك مدعاة اإىل ك�شفها 
وجراأة الطفل عليها، فاملواجهة التي تهدف للتغيري ل تكون اإل باللطف 
واملحبة والثقة بطفلك باأنه �شيكون اأف�شل و�شيحرتم �شرتك له وقبولك 

له رغم اأخطائه.

خام�سًا: احلزم والعزم يف التطبيق، اإّن توا�شلك الب�شري ونربة 
الطفل  من  هومطلوب  ما  وحتديد  الأن�شب  للوقت  اختيارك  مع  �شوتك 
بدقة مع الثناء عليه بعد اإجنازه يجعل منه طفاًل مفعمًا باحلياة ومقدرًا 
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مل�شوؤولياتها ويعلم ما يجب عليه فعله وما ل يجب، وتذكر عليك الت�شلح 
بال�شرب دائمًا واملتابعة. 

�ساد�سًا: تاأكد اأنك علمته ما تطلبه منه، دربه على ذلك وخ�ش�ض 
وقتًا و�شاركه اإياه. 

�سابعًا: ل تنجز عن طفلك �شيء قادر هو على اإجنازه، اأي عمل 
ميكنه القيام به دعه يفعله وحده باإ�شرافك ولكن اإياك جماراته والعمل 
امل�شوؤولية  عدمي  فين�شئ  لحقًا،  وتتعبه  وتتعب  موؤقتًا  ترتاح  حتى  عنه 

ابتدءًا من تناوله الطعام اأواإ�شالح �شيء اأف�شده. 

كيف تن�سىء طفاًل �ساكرًا؟ 

روى المام اأحمد اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: "من اأتي 
اليه مبعروف فليكافىء به، ومن مل ي�شتطع فليذكره، فاإن من ذكره فقد 

�شكره." وقال تعاىل: "واأما بنعمة ربك فحدث". 

فغر�ض ال�شكر واجب تربوي ثماره عظيمة، وعلى الطفل اأن يعلم 
اأن ال�شكر يكون هلل اأوًل على جميل كرمه ووا�شع عطائه ونعمه، و�شكره عز 
وجل يكون يف اأجمل �شوره اإذا كانت زكاة النعمة من جن�شها، مثاًل نثري 
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اهتمام الطفل بنعمة الب�شر باأن يتاأمل بديع �شنع اهلل وكتابه املنظور، 
وما  اإذا كان مما ير�شي اهلل،  اأذنيه  ي�شكب يف  يتحرى ما  باأن  وال�شمع 

يتفوه به من طيب الكالم وهكذا..

قومية  بطريقة  ون�شتثمرها  مهارة  الطفل  قدرات  من  ون�شتقرئ    
تخدم جمتمعه وبهذا يتعدى نفعه ويح�شن �شكره مثاًل طفلك يتقن فن 
تعلم  طفلك  لها،  مقدمًا  ويكون  الحتفالت  يف  ي�شارك  اجعله  الإلقاء 
هلل  وال�شكر  ي�شكرها،  فبذلك  بها  غريه  يخرب  اجعله  جديدة  معلومة 
بحمده والثناء عليه وتوظيف نعمه يف �شبيل �شق طرق احلياة التي ن�شري 

بها اليه، فال�شكر قول وعمال متالزمان.

روى اأحمد عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه قال: "ل ي�شكر اهلل 
من ل ي�شكر النا�ض"، �شكر النا�ض من الف�شائل ومكارم الأخالق وحتى تراه 
�شلوكا يتمثله طفلك يف تعامالته والآخرين يجب اأن تكون قدوته فرياك 
ت�شكر �شريك حياتك اأمامه وتظهر المتنان على خدمة قدمها لك، اجعله 
ي�شمعك تقول �شكرًا، جزاك اهلل خري، �شعدت بوجودك، �شعدت بلقائك 
اأ�شباب  باأن يذكر  اأو ر�شالة �شكر وعوده  وغريها من دعاء وتقدير وثناء 
�شكرك لالآخرين، �شجعه ي�شكر زميل �شاعده، �شجعه يعرتف بف�شل معلمه 

ويقدر جهوده معه وي�شكره اأمام النا�ض، ويدعوله يف غيابه. 
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الأمام  وكان  لل�شافعي رحمه اهلل،  تلميذًا  اأحمد  الأمام  كان  لقد 
المام  قال  بف�شله،  اعرتافا  يوميًا  يدعوله  وكان  لأ�شتاذه،  وفيًا  اأحمد 

اأحمد: ان لأدعو لل�شافعي منذ اأربعني �شنة يف �شالتي.

اأدرك منه علمًا،  اأبو حنيفة رحمة اهلل وفيًا ملن  وقد كان الإمام 
و�شخيًا مع من تعلم منه، وكان يقول: "اإن ل�شتغفر ملن تعلمت منه علمًا 

اأو علمته علمًا". 
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خامتة:

ليكن اأول اإ�شالحك لطفلك اإ�شالحك لنف�شك ومن ثم تقبلك له 
كما هو، وحتى بعد ما كل ورد اياك اأن ترجو املثالية وتتخيل بيت هادىء 
يف  والجتهاد  والد  الواقعية  لكن  �شعوبات،  اأو  م�شاكل  اأي  دون  وجنة 
به  وينعم  ودي  الأ�شري  يجعل الو  اأن  �شاأنه  يبذل من  تربوي  كل جهد 
الأطفال ب�شعادة وثقة بالنف�ض والإجناز، وتذكر اأن الأطفال �شبب رئي�شي 
من جمال هذا الكوكب الذي نكافح فيه ون�شتجدي اأق�شى ما فينا حتى 
وثبات،  ب�شرب  الأخرى  ال�شفة  اإىل  ونعرب  اخل�شارات،  اأقل  يف  جنتازه 
ويقول ابن تيمية: "يف الدنيا جنة من مل يدخلها، مل يدخل جنة الآخرة" 
اهلل  اأح�شن  كما  واأح�شن  جانبيك  باحلب  وعمر  واأطفالك  جنتك  فابن 
حمبًا  هلل  وكن  منهم  وح�شن  منك  وح�شن  واحلزم  بالعزم  و�شر  اإليك، 
وارُج ر�شاه، واأعلم اأن غر�ض العقول هو الأنفع ورهانك الأكرب اأن تن�شئ 
جياًل واعيًا واثقًا بقدراته يعلم غاية وجوده وين�شج اأحالمه باحلب وي�شري 

اإليها بال�شرب........  
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