ساعة واحدة تكفي
 06دقيقة تربية احرتافية

تأليف
حذيفة عبد املعطي
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قبل البدء
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلني سيدنا حممد  الصادق الواعد األمني.
احلمد هلل الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
أسأل اهلل العظيم ،بنور علمه ،وأمسائه احلسنى أن يوفقين
يف تأليفي هلذا الكتاب ،ويفتح لي من فيض علمه وحكمته؛
عسى أن ينتفع به أب ،أو تستفيد منه أم أو أسرة فينتفع به جيالً
بأكمله.
وأسأله تعاىل أن ينفعين مبا كتبت ،وأن يبارك يف أبناء
املسلمني وبناتهم وأزواجهم.
فما كتبت هذا الكتاب إال لشعوري باملسئولية جتاه هذا
اجليل الواعد الذي أرجو أن يكون من بذور احلضارة اإلسالمية
يف العصر احلديث.
وواجيب جتاه آبائنا وأمهاتنا من مساعدتهم ،وعونهم على
تربية أبنائهم وفلذات أكبادهم تربية قيادية ،تربوية صحيحة،
تربية تنموية عصرية نبوية إسالمية...
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والكتاب عبارة عن مقاالت متفرقة املوضوعات ،وخمتلفة
األسلوب ومتنوعة يف عرض املشكالت "  06دقيقة 06 :مقالة
تدور داخل البيت ،ويف ظل األسرة ومع األبناء  ...تتلمس جوانب
نفسيتهم ،تضئ معامل الطريق الصحيح لرتبية سليمة تساعد
الوالدين داخليًا وخارجيًا.
وأشهد اهلل العظيم ،أن هذا الكتاب ما خرجت فكرته للنور
وهاأنت تقرأ تلك الكلمات ،وهذا دليلٌ على توفيق اهلل تعاىل
وكرمه.

س َولََٰكِنَّ أَكْثَرَ
علَى النَّا ِ
اللهِ عَلَيْنَا َو َ
ََٰذ ِلكَ مِن فَضْلِ َّ
النَّاسِ لَا َيشْكُرُونَ ( ( 83
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" فكرة الكتاب
ساعة واحدة تكفي"
 06دقيقة تربية احرتافية
جاءتين بفضل اهلل تعاىل فكرة العنوان
والكتاب من احلديث النبوي الشريف الذي خاطب فيه سيد
ال " إمنا هي ساعةُ وساعة" ..
املبدعني حممدًا  " حنظلة :قائ ً
وإليكم احلديث عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع األسدي
الكاتب أحد كتاب رسول اهلل  قال لقيين أبو بكر رضي
اهلل عنه فقال :كيف أنت يا حنظلة قال :سبحان اهلل! ما نقول ؟
قلت :نكون عند رسول اهلل  يذكرنا باجلنة والنار كأنا رأى
عني فإذا خرجنا من عند رسول اهلل  عافسنا األزواج واألوالد
والضيعات ،نسينا كثريًا .قال أبو بكر رضي اهلل عنه :فواهلل
إنا لنلقي مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على
رسول اهلل  فقلت :نافق حنظلة يارسول اهلل .فقال رسول اهلل
 :وما ذاك؟ قلت يا رسول اهلل نكون عندك تذكرنا بالنار
واجلنة كأنا رأى العني فإذا خرجنا من عندك عافسنا األزواج
واألوالد والضيعات نسينا كثريًا.
فقال رسول اهلل  :والذي بنفسي بيده لو تدومون على ما
تكونون عندي ويف الذكر؛ لصافحتكم املالئكة على
فرشكم ،ويف طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثالث
رواه مسلم
مرات.
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فكانت فكرة الكتاب هو هذه الساعة اليت نقضيها مع
أهلنا وأوالدنا يف املنزل ،منارس فيها الرتبية النبوية اإلحرتافية
عمالً بقول النيب الكريم  " خريكم خريكم ألهله"
 ..وأنا خريكم ألهلى..
فكان العنوان والكتاب :أن ساعة واحدة منارس فيها
الرتبية والتوجيه واملساندة النفسية ،ومالعبة األطفال ،وتقاسم
املهام يف اليوم تكفي..
من باب قول النيب :
" إن اهلل تعاىل حيب من العمل أدومه وإن قل"
فكانت هذه الدقائق نتناول فيها ،موضوعات حيوية،
ومثرية ،وهامة لكل أب وأم ومربٍ من خالل عرض األساليب
الرتبوية ونقد اخلاطيء منها وعالج بعض املشكالت الرتبوية
والسلوكية لتكوين الصحة النفسية لألبناء على مستوى
حيقق التوازن اإلجتماعي واألخالقي.
وأسال اهلل تعاىل أن يفتح قلوبكم ،وينفعنا بهذه الدقائق الستني

اللهم آمني
حذيفة عبد املعطي
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تقسيمتعرض املقاالت
 06دقائق " تهيئة نفسية ومدخل واسع ألسرة متميزة راقية"
تتمتع باألسلوب النبوي العذب يف تربية أبنائها
.0مكاملة جمانية.
 .2هل لنت هلم.
 .3شوربة أسد.
 .4مجعة األدب.
 .5أريد قائدًا.
 .0استعن مبربى.
 .7مائة جنيه.
 .8وظيفة شاغرة.
 .9سنة منسية.
 .06حصان املساء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 06دقائق تلمس احتياج األبناء ،وختاطب الوالدين واملربني
حول ضرورة التماس العذر ألبنائهم من خالل فهم نغسياتهم
وخصائص مراحل عمرهم املختلفة من طفولة ومراهقة ،وتوخي
األسلوب الرتبوي املناسب لكل مرحلة من خالل:
 .00شجرة البامبو.
 .02متطلبات البلوغ.
 .03كن
يكن يوسف.

يعقوب

 .04أحبك ولكن.
 .05إبداع أب.
 . 00حتت السابعة.
 .07سوبرتربية.
 .08احلب من أول نظرة.
 .09فاصطرب عليها.
 .26ال حتطم اخللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 06دقائق نستعرض فيها بأسلوب بسيط ،وسياق هادئ بعض
مشكالت مرحلة املراهقة ومعاناة املراهقني ومُربيهم ،وفهم
االستجابات واملؤثرات الضرورية لتلك املرحلة العمرية وحث اآلباء
على الصرب ،وترغيب املـُربي يف حـُب دوره ،والسعي له بإخالص.
 .20مراهق سريع الذوبان.
 .22املراهقون يريدون.
 .23عصيبٌ أنا.
 .24كامريات ساهر.
 .25التغيري الرمضاني.
 .20املراهق بني الـ أنا والـ حنن.
 .27أم مع إيقاف التنفيذ.
 .28منتصف العصا.
 .29اجلدار اخلفي.
 .36الكابوس املزعج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 06دقائق" ندور يف رحاهلا تقييم عرض املقاالت ،ونلتمس يف
ضوءها بعض املفاهيم اخلاطئة ونقدها لإلستفادة  ،ونقل اخلربة
احلقيقية فيها بطريقة إجيابية وواقعية" .
 .30جعلوني حاسدًا .
 .32األب املغرتب.
 .33وكان أبوهما صاحلًا.
 .34مداخل تليفونية.
 .35ال تؤجل قيمة اليوم.
 .30كما ربياني.
 .37تربية البطل.
 .38آلة الزمن.
 .39املتهم األول.
 .46ياكذاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01

 06دقائق " حناول فيها عرض وعالج ألهم  06مشكالت يف
عامل األطفال وننهل فيها من معني اخلرباء املتخصصني يف هذا
اجملال وفق معايري تربوية ،واقعية بعيدًا عن الكالم الفلسفي
الغري فعّال وجيد فيها املربون حلولًا بإذن اهلل ناجحة ،ومفيدة،
وجمربة".
" الكذب".

 .40أبو املشاكل

 .42القبضة احلديدية
 .43فرقع لوز "

" العنف وتوابعه"

فرط احلركة وقلة اإلنتباه".

 .44إمسك حرامي " السرقة وعالجها".
 .45البعبع " اخلوف وعالجه".
 .40اجملين عليه " إدمان التلفزيون".
 .47الكهف املظلم" اإلنطواء".
 .48املالءة املبللة " التبول الالإرادي".
 .49الرأس الصلبة " العناد وأشكاله".

 .56مش عاوز أذاكر

" ضعف الرغبة للدراسة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 06دقائق "ومسك اخلتام نعيش يف رحاب جمموعة من
العبادات واألمثال احلكيمة حلكماء وخرباء تربويون ،وبعض
القصص املهمة الشيقة يف عامل الرتبية نستكشف من خالهلا
معامل الطريق الصحيح ،لنسري على خطاهم ،وحنذوا مسريهم
من أجل بناء مؤسسة تربوية ناجحة ،ومتماسكة فهي البناء
الضخم الراسخ العمالق الذي متتد إليه معاول اهلدم من كل
جانب ،وحياول السوس الغربي أن يضعفه...
 .50مشروب الثقة .
 .52أغرب حماولة اغتيال.
 .53براءة الطفولة.
 .54اجتماع السواعد.
 .55مليون دوالر.
 .50للزوج والزوجة.
 .57األب لقمان.
 .58حية تسعى .
 .59سياسة النفس الطويل.
 .06ابتسامة وراء األلف .
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الدقيقة األوىل:

مكاملة جمانية
"مكاملة جمانية" والرقم جماني أنت تعرفه جيدًا إنها مكاملة:
من أجل التواصل والتحسني.
من أجل التنمية والتطوير.
من أجل الرتبية والتغيري.
إنها مكاملة أحتدث فيها مع
املسئول األول والرئيس التنفيذي للشركة اخلاصة اليت ترعى
كثرياً من املوظفني.
إنها مكاملة أستوضح منها خطة العمل الذي أباشره كل
يوم.
إنها مكاملة أحتاور فيها من أجل النهوض مبستوى الشركة
واحلصول على شهادة اجلودة العاملية.
إن املتحدث هو أنت والرئيس التنفيذي هو نفسك.
خطة العمل هي طريقة تربيتك ومعاملتك ألبنائك وأسرتك.
تتواصل فيها مع نفسك ،تنتقد فيها ذاتك نقدًا عادلًا تصحح من
مسارك ،حتسِّن من أدائك ،فقد يبدو األمر سهلًا بسيطًا ،ولكن
األمر حيتاج إىل رقم جماني وهو اإلدراك بأهمية تلك املكاملة اليت
جتري على األقل كل شهر تسعى من خالهلا للتعرف على نقاط
قوتك اليت تساهم يف إسعاد أسرتك نفسيًا واجتماعيًا وروحيًا ثم
ماديَا.
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والتعرف على نقاط التقصري فتغري
وتنمي وتطور وتبدأ بداية جديدة.
إنها التواصل مع الذات

" مكاملة جمانية مع ذاتك من أجل أبنائك
توفر مكاملة جمانية مع املستشار النفسي من أجل
أبنائك"
حذيفة
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الدقيقة الثانية :

هل لنت هلم
قال رسول اهلل  ياعائشة :
" ارفقي فما كان الرفق يف شيء إال زانه ومانزع من شيء أال شأنه.

 كم مرة رفقت بأبنائك
عند خطأهم؟
 كم مرة احتضنت فيها
أطفالك يف يومك؟
 كم مرة احتويت فيها
مراهقك يف يومك؟
 كم مرة حاورت فيها
أبنائك يف يومك؟
 كم مرة مزحت فيها مع
أبنائك يف يومك؟
" فبما رمحة من اهلل لنت هلم"
قال تعاىل لرسوله الكريم
( ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك).
 كم من مرة ساحمت فيها"زوجك – زوجتك" يف يومك؟
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ما أحوجنا إىل اللني بدالً من الشدة
وإىل اهلدوء بدال من الصراخ
وإىل اإلبتسامة بدالً من التحديق
وإىل التقبل بدالً من العقاب
ال من السباب
وإىل الصرب بد ً
وإىل احللم بدالً من الغضب

الرفق هو اللغة اليت يسمعها األصم
ويراها األعمى ويتحدث بها احلكيم.

أبناؤنا حيبون أن يسمعوا منا الكلمات اآلتية:
أنا أحبك كثريًا

أنا أقدر مشاعرك

أنا أثق بك

أنا أمسعك دائمًا

أنا موجود متى احتجتين

أنا أهتم بأمورك

أنا أعرف موهبتك

أنا أرفق بك
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الدقيقة الثالثة:

شوربة أسد
هذه الدقيقة برعاية ( األم واألب )
مكونات الشوربة-:







" 2/0كلمة طيبة".
"ملعقة اعتماد على
النفس"
"ورقة اهتمام"
"حبتان ثقة بالنفس"
"كوب خلطة رجال"
"إناء جتارب"

ما أقصده بهذا العنوان أيها القارئ احلبيب :هو "الثقة بالنفس
والشجاعة" وكيف أننا لو استطعنا أن نغرس ونربى أبنائنا
على الثقة بأنفسهم الرحتنا من مشكالت كثرية جدًا.
أغلب احلاالت النفسية التى تأتيين يف اإلستشارات
ومشكالتهم تنبع من تدني ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بالدونية.
"لذلك أن استطعنا أن نورث أبنائنا صفة الثقة بالنفس
فسنكون قد منحانهم قيمة ال تقدر بثمن".
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وأذكر إليكم قصة رمبا يعلمها اجلميع ولكنها قصة
عجيبة وملهمة هذا الفتى الواثق الشجاع الذي وقف حني جرى
الفتيان من أمام أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب هيبة منه وخوفًا.
فسأله سيدنا عمر :ملاذا مل تذهب معهم فقال له هذا الغالم:
مل أذنب ذنبًا فأخاف منك –
دراية وثقة بالنفس من خالل تصرفاته
مل يكن الطريق ضيقًا فأوسع لك –
دراية وإحاطة حبدود املكان.
ال تتعجب! فمن هذا الفتى؟ :إنه " عبد اهلل بن الزبري بن العوام"
ومن أمه ؟ إنها "السيدة أمساء بنت أبي بكر"
ومن خالته ؟ إنها السيدة عائشة رضي اهلل عنها.
ومن زوج خالته؟ إنه رسول اهلل .
فمن الطبيعي أن خيرج إلينا هذا الفتى بسالمه الداخلي
وتوازنه اإلجتماعي وشجاعته املهذبة وثقته الناجحة وحتى ال
أطيل عليكم هذه الرتبية صنعت قائدًا ولنقرأ سريته وماذا
وصل وكيف عاش وكيف مات وألى شيء تعرض فى حياته ..
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ال يكتسب أبنائنا الثقة بالنفس وهم اليسمعون شكرًا.
ال يكتسب أبنائنا الثقة بالنفس وهم يُتهمون بالغباء.
ال يكتسب أبنائنا الثقة بالنفس وهم يُهمَلون يف احلوار.
وإمنا يكتسب أبنائنا ثقتهم واعتزازهم بقدراتهم.
من خالل "الثناء عليهم وتقدير جمهودهم بتوازن".
من خالل "وصفهم ومناداتهم بأوصاف إجيابية".
من خالل "حماورتهم والتواصل معهم برفق".
من خالل "إعطائهم الفرص للخطأ والتجريب".
من خالل "خمالطتهم للناس وجمالس الكبار".
ويف الدقائق العشر األخرية من هذا الكتاب قصة رائعة
ألب رائع  ،نتعلم منها درسًا رائعًا يف أهمية إعطاء مشروب
األسد ألبنائنا يف طفولتهم خاصة..
فى مقال ( مشروب الثقة )
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الدقيقة الرابعة:

مجعة األدب
مسعنا كثريًا عن مجعة الغضب يف مسرية الثورات العربية
والذي ترتب عليها من تغيري وإزالة نظام مستبد فاسد.
فلفت انتباهي التسميات كلها مرتبطة بيوم اجلمعة
"مجعة الرحيل -مجعة الصمود" فقلت يف نفسي ما أحوجنا إىل
مجعة األدب ،وأخص بالذكر هنا "األدب واألخالق" الذي يتلقاها
االبن واالبنة داخل املنزل.
فلو خصص األب واألم
يوم اجلمعة للجلوس
على مائدة الطعام من
أجل العلم والتناصح
ومدراسة كتاب يف
التنمية أو كتابًا يف
األحاديث أو يف السرية
النبوية حبيث يكون
هذا اللقاء أسبوعيًا
جتتمع فيه األسرة حتى تتعود على األلفة والتعاون يطرح يف
هذا اللقاء موضوعًا يناقشه األبناء بالتناوب يف كل مجعة
يتقدم أحد األبناء بطرح موضوع حبثه وقرأه فيتدرب على تقديم
العلم واحلوار وتنمية مهاراته املختلفة من خالل العرض والتقديم.
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قد جند البعض يقول أن يوم اجلمعة تكثر فيه الزيارات
وقضاء األعمال املنزلية ويوم راحة األب وترفيه األسرة أقول هلم:
اجعل هذا اللقاء لقا ًء
متنوعًا ترفيهيًا ينتظره
أبناءك من اجلمعة إىل
اجلمعة وال أريد أن أضيق
واسعًا فلرمبا كان يوم
اخلميس أو يوم السبت من
كل أسبوع ولكن األعم
األغلب أن يوم اجلمعة هو
العطلة الرمسية اليت يرتاح
فيها األب واألم أيضًا إن
كانت تعمل ،لذلك
فوضع "مجعة األدب" من
األولويات اليت جيب أن حنافظ عليها ملا فيها من األثر الرتبوي
والنفسي واإلجتماعي واألخالقي يف األبناء كبارًا وصغارًا
منارس فيه حسن االستماع وحسن الكالم وحسن املعاشرة
وحسن التقبل وحسن احلوار وصفاء العالقة...
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لذلك أعلنت حركة األسر املتعاونة عن مليونية يف يوم
اجلمعة القادمة بعنوان "مجعة األدب" ودعت احلركة إىل
ضرورة توحيد الصف املنزلي وتنمية ثقافة احلوار واملشاركة
بني كافة األعمار السنية لألوالد يف األسرة الواحدة هذا وقد
يشارك يف هذه املليونية ،بعض السياسيني واألدباء والشيوخ من
األقارب واجلريان إثراء للحركة وتطوير ملشروعها القومي داخل
األسرة ،وقد قام أفراد احلركة برفع الفتات يدعون فيها قيادات
األسرة من األب واألم أن يكون وقت املليونية دائمًا اليتجاوز
الساعة الواحدة ويتبعه فسحة أو رحلة ترفيهية تقديرًا للبحث
ودعما إلستمرارها ،وقد قام أفراد احلركة بالتعاون فيما بينهم
بشكل راقٍ بتشكيل جلنة لتجهيز مكان التجمع وحتضري
األدوات الالزمة من أجل تهيئة الوقت املناسب ،ويلتزم كل فرد
من أفراد احلركة مبهمته اليت ميارسها حبب وإخالص..

يقاوم الشعب الفساد جبمعة الغضب
ويقوَّم األب أبناءه جبمعة األدب
حذيفة
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الدقيقة اخلامسة :

أريد قائدَا
الرتبية الصحيحة خترج شخصية سَوِّيَّة ،ولكن الرتبية
املتميزة خترج شخصية قيادية.
وليس شرطًا أن
الشخصية
تكون
القيادية رجلًا ،وليس
شرطًا أن يقوم برتبية
القائد رجلًا.
"عندما مر أحد العرب
على هند بنت عتبة؛ وهي
تالعب طفلها" قال :إنى
أرى يف هذا الغالم من النجابة وأنه سيسُد قومه فردت عليه قائلة:
ثكلته أمه إن مل يَسْد قومه.
هذا الرد الواثق من تلك األم يدل على أنها التريد البنها أن
يكون عاديا وإمنا قائداً.
والطريف العجيب أنها بدأت يف تربيته على القيادة وهو
الزال يف املهد فكان من الطبيعي أن خيرج إلينا ذلك القائد
البطل الذكي الذي اليشق له غبار.
الصحابي اجلليل " معاوية بن أبي سفيان" الذي قال عنه عمر
بن اخلطاب "ما كان ملعاوية أن يسري على األرض إال أمريًا"
23

عندما يعود إليك طفلك من املدرسة وخيربك بأن زميله قد
ضربه فريد عليه األب غاضبًا "من ضربك فاضربه" وإما تقف األم
حائرة فتقول له "يابين :قل له اهلل يساحمك".
صناعة التوازن بني الدفاع عن نفسه وبني التسامح تلك هي
الرتبية القيادية.
أن تعلم طفلك أن يصنع التوازن بني الغضب واحللم
والشجاعة والبطش والتسامح واجلنب هذه هي تربية القائد.
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الدقيقة السادسة:

استعن مبُربي
يف ظل الظروف اإلجتماعية اليت تعيشها األمة واحلياة
اليومية املليئة باألعمال واملهمات الكثرية اليت مألت أوقاتنا مما
أدى إىل انصراف األب عن متابعة أبنائه ،وانشغال األم بوظائفها
املنزلية اليت ال تنتهي ،ومع
كل ذلك فقد حيرص
البعض على أن يأتي مبؤدب
ألبنائه ،ليعلمهم كتاب
اهلل سبحانه وتعاىل،
ويناقشهم يف أمور العبادات
البسيطة ،ليزكي نفوسهم
باآلداب العامة ،واألخالق
النبوية ،ولألسف الشديد
فقد أصبح من النادر توفري
ذلك املُربي أو املرَبية اليت
تعمل على تنمية شخصيتهم ،وتدريبهم على التفكري ،إما
بسبب انشغال األسرة واهتمامها بتوفري املادة الفالنية /ومناهج
اللغات اليت أثقلت عاهل األسرة وأصبحت حمل اهتمام اجلميع
وهذا مهم وضروري ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عدم توفر
هؤالء املربني املخلصني أصحاب الرساالت لكي ميارسوا مهمتهم.
لذلك إن وجدت مربيًا معلمًا لألخالق وحافظًا وعاملًا بالقرآن
الكريم ليشاركك يف تربية أبنائك؛ يكمل ما تغرسه ،
ويرعى ما ينبت من قيم ،يهذب الشوائب اليت تعلق بعقوهلم من
األصدقاء واملدرسة واإلعالم.
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فهذا بال شك أمر رائع مفيد ،وإن مل جتده فاحبث عنه.
فقد اشتهر قدميًا أن األمراء واخللفاء يأتون مبربني ألبنائهم،
ويكون من كبار العلماء ،وهناك الكثري من اخللفاء
املعروفني بعَدهلِم وقيادتهم احلكيمة دائمًا ما ينسبون تلك
الشخصيات ملربيهم ومؤدبيهم.
وصية
وهذه
عمرو بن ربيعة ملؤدب
ابنه " قال له :ليكن
أول ما تبدأ به من
إصالح بَنىَّ إصالح
نفسك ،فإن أعينهم
بعينك،
معقودةٌ
فاحلسن عندهم ما
استحسنت ،والقبيح
عندهم ما استقبحت،
عَلِّمهمُ سري احلكماء ،وأخالق األدباء ،وتهددهم بي ،وأدِّبهم
دوني ،وكن هلم كالطبيب الذي ال يعجل بالدواء حتى يعرف
الداء ،والتتكلن على عذر مين فإني قد اتكلت على كفاية
منك".
فقد تغري األمر اآلن ،وأصبح احتياج األبناء حلفظ القرآن
الكريم واألحاديث ال يقل أهمية عن احتياجهم ملعرفة كيف
يفكرون وتدريبهم على العمل اجلماعي ،وتنظيم الوقت،
واملشاركة يف خدمة اجملتمع ،وحتديد أهداف حلياتهم مرحلية،
والتخطيط ملستقبلهم ،وتعويدهم على احلرية املقيدة مبا
يرضى اهلل عزوجل.
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يروى أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من األعراب أُعج َ
ب
مبنظره فسأهلا عنه؟ فقالت " :إذا أمتَّ مخس سنوات أسلَمتُه إىل
املؤدِّب فحفظ القرآن فتاله ،وعلِّمه الشعر فرواه ،ورُغِّب يف
مفاخر قومه ،ولقن مآثر آبائه وأجداده ،فلما بلغ احلُلم محلته
على أعناق اخليل فتمرَّس وتغرَّس ولبس السالح ،ومشى بني
بيوت احليِّ ،وأصغى إىل صوت الصَّارخ "من باب املرؤة" هذه
أعزابية هكذا تعلِّم ابنها.
 ...هذه تربية أعرابية من البادية ،اآلن يتعلم ويعالف أمساء
الفنانات والالعبني وكل األخبار غري احلسنة حيفظها عن ظهر
قلب.
قال تعاىل " وتعاونوا على الرب والتقوى والتعاونوا على اإلثم
والعدوان".

"توفري مِرَبى املشمش إلطعام بطون أبنائك
ال يقل أهمية عن توفري مُربي خملص
إلطعام عقوهلم وأرواحهم
حذيفة
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الدقيقة السابعة:

مائة جنيه
طلب االبن من أبيه أن جيلس ليلعب معه وحيكي له ساعة
عن القصص اليت حيبها بينما األب كان يستعد للذهاب إىل
مكتبه بشركته يف الفرتة املسائية وبينما هو يف طريقه حنو
باب املنزل التفت إىل هذا الصغري قائالً :يابنى :أنا الساعة عندي
مبائة جنيه".
وانصرف
األب ضاحكًا،
ومتجاهالً ابنه
الصغري.
وكان
األب يعطي
لولده يف كل
يوم مصروف
مخس جنيهات ويف إحدى األيام طلب االبن عشرة جنيهات
فصرخ األب يف وجهه :ماذا عساك تفعل باخلمس جنيهات كل
يوم أال تكفيك؟ إذن ملاذا تطلب عشر ةجنيهات اآلن؟؟!.
فنظر االبن إىل أبيه نظرة حب وحنان وقال له :ياأبي احلبيب
تعالَ معي إىل الغرفة وأمسك بيد والده متجهًا حنو غرفته حتى
وصل إىل سرير نومه فقام بإزاحة الفراش ..وكانت املفاجأة
املذهلة للوالد الكريم..
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إذ وجد أسفل الفراش كل اخلمسات الذي كان يعطيها
البنه مصروفًا عند ذهابه للمدرسة.
وبصوت هادئ :قال األب :ماهذا يا عُمَر.
فرد االبن بنربة عتاب :أمل تقل لي من قبل أن ساعتك يف
العمل تساوي مائة جنيه فكنت أمجع املصروف كل يوم حتى
أعطيك مائة جنيه وجتلس معى ساعة واحدة.
وقد ادخرت  96جنيه وباقي  06جنيهات فقط.
ال أخفيكم سرًا
أني تأثرت كثريًا بهذه القصة..

ألنها قصة تعرب عن احتياج األبناء للحب واالحتضان مثل
احتياجهم للطعام والشراب.
فاألبناء هلم احتياجات أساسية وهي:
احلاجة إىل احلب الغري مشروط.
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احلاجة إىل الشعور باألمن النفسي.
احلاجة إىل التشجيع والتقدير.
احلاجة إىل اإلحساس باالنتماء.
احلاجة إىل املتعة والرتفيه.
احلاجة إىل احلرية واالنطالق.
احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد.
احلاجة إىل املعرفة والعلم.
احلاجة إىل القدوة الصاحلة.
نسأل اهلل أن يرزقنا الصرب والقدرة على إشباع حاجات أبناءنا
وذرياتنا.

ال تطلب من أبناءك الواجبات وهم يف حاجة
إلشباع االحتياجات.
حذيفة
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الدقيقة الثامنة:

وظيفة شاغرة
يتمنى الرجل يف الشباب الزواج فإذا جاء الزواج أنكره
قتل اإلنسان ما أكفره

فهو ال يرضى حبـالٍ دائمٍ

وظيفة تنتظرك أيها األب احلكيم ،وأيتها األم الرحيمة،
الراتب مغري جدًا ،احلوافز متغرية ،بدالت ثابتة ،فرتة العمل
مفتوحة يف الوقت الذي ختتاره وحتدده ،مكان العمل مفتوح

أنت الذي حتدد موقعه..
الوصف الوظيفي للرجل" :أب مثالي".
الوصف الوظيفي للمرأة" :أمٌ مثالية".
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فلو نظر الطبيب أو املهندس أو املعلم أو الباحث أو املوظف يف
بطاقة هويته لوجد مكتوب ًا فيها مسماه الوظيفي الدراسي..
ماذا لو كان مكتوب حتتها الوظيفة األخرى :أب أو أم.
فاملوظف يقضي  8ساعات يف العمل أو أكثر كل يوم،
فماذا تعطي من وقتك لوظيفتك كأب ،أو لوظيفتك كأم.
لو تعاملنا مع هؤالء األطفال والشباب ،وفلذات أكبادنا،
وقرة عيوننا فقط على أن تربيتهم وظيفة حنن مكلفون بها
من اهلل عزوجل وأجرها موفور ومكفول ممتدٌ إىل مابعد إنهاء
اخلدمة.
فقد قال رسول اهلل :
"كُلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته "....احلديث
الشريف"
وقد يسأل سائل؟ كيف أجر الوظيفة ممتدٌ إىل ما بعد الوفاة
أذكره حبديث الرسول 
"إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،وعلم
ينتفع به ،وول ٌد صاحلٌ يدعو له".
كيف يكون هناك ولدٌ صاحل لو مل تربيه أمٌ صاحلة وأ ٌ
ب
صاحلٌ أصلحه صغريًا ،ورعاه كبريًا فدعا له ابنًا ،ودعا له زوجًا،
وأبًا ،وشيخًا.
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وظيفة شاغرة تشغلها يف كل يوم أجرك حسنات ،وجزاءٌ
مجيلٌ مدخرٌ لك ،وتوفيق من اهلل عزوجل.
قال تعاىل" :والتقتلوا أوالدكم خشية إمالقٍ حنن نرزقكم
وإياهم" ويف آية أخرى قال تعاىل "حنن نرزقهم وإياكم"
وكان اهلل تعاىل يريد أن يعلمنا أن ال ننصرف عنهم
بدعوى السعي على رزقهم فإنهم يرزقون بنا ،ونرزق حنن بهم..
سبحان ربي العظيم.
اآلن
بإمكانك
التقدم للوظيفة ،ولكن
من فضلك اكتب سريتك
الذاتية اليت ترضى اهلل
عزوجل فهو الرقيب
عليك..
اكتب مهارتك كأب.
اكتب صفاتك اإلجيابية.
اكتب اجنازاتك يف صربك وحلمك.
اكتب قدراتك يف التعامل مع األزمات.
اكتب طموحاتك يف التحسني من تفكريك.
اكتب ما تعرفه عن كيفية رعاية مواهب أبناءك.
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"تدرس فتتخرج لتبحث عن وظيفة"
"الوظيفة أب"

"تتزوج فتنجب فتحصل على وظيفة
أخرى"...
حذيفة عبد املعطي
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الدقيقة التاسعة:

"سُنَّة منسية"
يقول األستاذ /أمحد الشقريي يف كتابه"خواطر"2
كان الرسول  يف جملس ،وكان يُقبِّل احلسن واحلسني
فدخل عليه اعرابي فقال :أتقبلون أوالدكم؟ أنا عندي من هؤالء
تسعة مل أقبل أحدًا منهم قط –
ويقوهلا وكأنه يفتخر بهذه
الغلظة – فماذا قال له نيب
الرمحة؟ قال :وما افعل بك إذا
نزعت منك الرمحة ،من ال يرحم
ال يُرحم.
حنن اليوم نرى اآلباء
جالسني يضعون رجالً على
رجل ويتوقعون أن يدخل عليهم األبناء ويقبلوا رأسهم وأيديهم،
وهذا أمرٌ ال شيء فيه ألنه من حقهم ،ولكن كيف كان
يتعامل الرسول  مع أوالده.
عندما كانت فاطمة تدخل عليه ،كان يقف  ويقول
مرحبًا يابنيت ويقبلها على جبينها ،هو الذي كان يقوم 
"انظروا إىل بر األب بابنته!".
أدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن نستشعر مسؤولية الرتبية ،وأن
نستشعر مسؤولية األوالد وأن نستشعر أن كل ما نقوم به من
أعمال جت اه أوالدنا سيظهر يف جيل املستقبل ،ويف اجملتمع فإن
كان خريًا فخري ،وإن كان شرًا فشر والعياذ باهلل تعاىل.
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الدقيقة العاشرة:

حصان املساء
ال أخجل أن أقول لكم أن حصان املساء هو "أنا" فأب مثلي
وهبه اهلل تعاىل طفلني أكربهما عمره  5سنوات من الطبيعي
أن تكون مهنته يف املساء جوادٌ ميتطيه أطفالي كنوع من
املالعبة والرتفيه ،وهذا دورنا كآباء ،ليس دورنا فقط إطعامهم.
دورنا
ولكن
حاجتهم
إشباع
ورغباتهم كأطفال،
إن علمنا أن الطفل
إدراكه
ينمو
لألشياء ،ويكتمل
انتباهه للبيئة عن
اللعب
طريق
واحملاكاة واالحتضان
من الوالدين.
والأقول إني أبًا منوذجيًا مثاليًا فأحيانًا ال أطيق احلديث مع
أحد من األسرة بسبب اإلرهاق أو التفكري يف مشكلة .ولكن
إمياننا بأن الطفل جوهرة نفيسة خالصة من كل عيب وال يهم
الطفل ماذا تشعر ومامدى انشغالك ولكن..
عندما يقول لي "اعمل لي حصان" أعتربه تكليفًا مباشرًا،
فأجثوا على ركبيت ألصبح من ذوات األربع تلبية لرغبة هذا
الطفل الضعيف وهذا الكائن املسئول من عندي ألدور به دورة
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صغرية حتى أمل أنا فهو لو قضى الليل كله على ظهري لكان
يف متعة وسعادة.
وهنا نتعلم درسًا رائعًا من حياة الرسول .
عندما كان ميتطيه احلسن واحلسني وكان يقول هلما
"نعم اجلمل مجلكما."...
قال تعاىل "لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة"
ما أمجلك وأرمحك وأرق مشاعرك ياحبييب يارسول اهلل يا
سيد املربني ،وأول املعلمني.

وظيفيت كمعلم يف
الصباح مع طالبي
التقل أهمية عن وظيفيت
كحصان يف املساء مع أطفالي
حذيفة عبد املعطي
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الدقيقة احلادية عشرة:

شجرة البامبو
هناك شجرة صيفية تدعى "شجرة البامبو" وهذه الشجرة
تشبه يف وظيفتها وحياتها حياة املربي وعملية الرتبية اليت يقوم
بها الوالدان فإنك ترى الفالح يزرع بذرة لكل شجرة يف الرتبة
ويظل يرعاها ويسقيها باملاء وينظف تربتها وماحوهلا من اآلفات
حوالي
والشوائب
4أعوام وال ينبت هلا
غصن وال ساق ،بل
تظل طوال األربع
سنوات تقريبًا نبتة
صغرية يف األرض ال
إال
منها
يظهر
سنتميرتات قليلة جدًا
على سطح األرض.
ومع ذلك الميل الراعي هلا ،وال املربي هلا ،وال الزارع طول مدة
الزراعة ،واجملهود الذي يبذله من أجل تلك النبتة ولكن ...أمالً
يف أن تتأسس األساس املتني ،والبنية القوية للجذور والذي
تكتمل فرحته بنتيجة صربه عندما يصل طول هذه الشجرة
إىل 4أقدام بعد 4أعوام.
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فرعايتنا ألطفالنا وأبناءنا وصربنا على تعليمهم وإرشادهم
واحتواء مشاكلهم فرتة من الزمن يكون لك سعادة واستبشارًا
بإتقانك وحسن رعايتك عندما ترى حصاد هذه الرتبية ،وترى
شجرة أخالقهم قد أينعت وطرحت أوراقًا من األخالق الرائعة
يف جمتمعاتهم وبيئتهم وذقت أفضل مثار الطاعة والنجاح يف
كل وقت.
لتصبح شجرة "أصلها ثابت وفرعها يف السماء".
أما إذا أهملنا تلك النبتة ومل حنسن رعايتها ،أو أهمل الفالّح
تلك البذرة خلرجت ضعيفة غري مستوية على سيقانها وأصبحت
"هشيمًا تذروه الرياح".
ولكن بالصرب والتوكل واجلهد وحسن الرعاية وحتمل
املسئولية ينبت أطفالنا نباتًا حسنًا أصله ثابت وفرعه يف السماء
يؤتي أكله كل حني خريات ،وبر وخلق ،ومتيز اجتماعي
وسعادة يف الدارين.
لذلك إذا مللت طول فرتة الرتبية ،واهتمامك بأبنائك فتذكر
شجرة البامبو املشهورة بطوهلا ومجاهلا وسيقانها اجلميلة كيف
كانت بذرة وكيف أصبحت اآلن.
وكيف أنك مأجور من اهلل على حسن الرعاية.
"صرب املربي على أخالق تنمو
مثل صرب املزارع على بذرة البامبو"
حذيفة

حذيفة
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الدقيقة الثانية عشر:

متطلبات البلوغ
قال تعاىل "وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا"....
فليستأذنوا.
فليسألوا.
فليتميزوا.
فليتنافسوا.
فليرتيضوا.
فليقتدوا.
فليبحثوا.
فليسرتشدوا.
فليشاركوا.
فليتعاونوا.
فليقودوا.
فلينظموا.
فليبحروا.
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"عجيب فعالً أبي الدرداء رضي اهلل عنه ملا حضرته الوفاة
كان له مجل يقال "دمون" فقال "يا دمون" ال ختاصمين غدًا عند
ربي فإني مل أكن أمحل عليك إال ما تطيق.
هكذا كانوا يعاملون حيواناتهم فكيف كانوا مع
األناسي!!

" قد تتحسن أوضاعنا إن استطعنا أن نتحول
من حب اإلمتالك إىل حب املسئولية".
حذيفة
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الدقيقة الثالثة عشر:

كن يعقوب يكن يوسف
هذا املقال حيمل يف طياته اكثر األمور تأثريًا يف بناء
شخصية األبناء ،وهو من األمور اليت قد نتجاهلها يف بعض أوقاتنا
وهو "احلوار" ودوره يف بناء شخصية الطفل وليس هناك أقوى من
درس يعلمه لنا نيب اهلل
يعقوب يف حوار مع ابنه
يوسف عليهما السالم
وكيف كشف علم
النفس الرتبوي احلديث،
زخائر وكنوز رائعة يف
طيات تلك احملادثة القصرية
اليت دارت بني نيب اهلل
يعقوب وبني طفله الذي جلس معه حيكي له عن رؤيا رآها يف
املنام وكيف استطاع ذلك احلوار املدهش حقيقة أن يكون
سببًا يف بناء شخصية يوسف عليه السالم عند الكرب ،وماالذي
محله احلوار من مهارات أطلقها الوالد الكريم يف نفس ولده
يوسف عليهما السالم..
تعالوا بنا نعيش يف رحاب تلك اآلية اليت خاطب فيها يعقوب
ابنه بكاف اخلط بـ  7مرات يف قول اهلل تعاىل على لسان نبيه
يعقوب .
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قال تعاىل {وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل
األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمتها على
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم"}.
أثر ذلك احلوار من خالل أحدث علوم النفس الرتبوي:
 استخدم يعقوب عليه السالم كاف اخلطاب يف
كالمه أكثر من  7مرات ،وهذا يرتتب عليه دعم
نفسي كبري يشعر به يوسف عندما خيصه أبوه
بتلك امليزات اليت تعطيه ثقة بنفسه عالية مثال
"أنت جتتيب" ،أنت يعلمك ...وهكذا.
 تذكري اإلبن يوسف بأجماد آباءه وأجداده وكيف
كانوا أنبياء وكيف ستصبح أنت ،ويف هذا بناء
إلدراك الطفل الذي يتعلم التفكري من خالل الدليل
القطعي على هذا الدعم فهو مل خيربه بأنه سيصبح
ذو شان فقط وإمنا ساق له دليالً على ذلك وهذا أبلغ
املعاني يف حوار جيريه أب مع والده وحيرتم عقله
وذكاءه.
 إشارة عقائدية يف قمة اخلطورة بتعليم يوسف من
خالل أبيه امسني من أمساء اهلل احلسنى وهما "عليم
حكيم" وكيف اختلطت أمساء اهلل تعاىل وصفاته
يف شخصيتة ونشأ عليها حتى بعد  46سنة يذكرها
ألبيه يف القصر بصورة يعجز العقل عن إدراك
روعتها يف قول يوسف "من بعد أن نزغ الشيطان بيين
وبني أخوتي إن ربي لطيفٌ ملا يشاء إنه هو "العليم
احلكيم" نفس اإلمسني ولكنهما معرفني بأل وقد
أختلطا بلحمه وعظامه ،وشاهد يف حياته ما يقيمها
يف روحه وعقله ووجدانه
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إميانًا راسخًا بالرب جل وعال – الذي علم كل مادار
يف عقله إخوته ،وحكيم يف أن يصنع له تلك
القصة اجلميلة اليت أصبحت منارة للشباب يف كل
عصر ،ودليالً على أن املنح تكون يف احملن.
إنه هو العليم احلكيم..
هذا منوذج حلوار دار بني نيب اهلل يعقوب ويوسف عليه
السالم ولنا فيها أسوة حسنة فإذا أردت أن جتعل من أبنائك مثاالً
حيتذي به يف كمال األدب ،ومكارم األخالق مثل يوسف
عليه السالم  ،فاجعل من نفسك أنت مثاالً وانهل من معني أبيك
يعقوب عليه السالم..................

كن يعقوب يكن يوسف
كوني هندًا يكن معاوية
حذيفة
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الدقيقة الرابعة عشر:

أحُبك ولكن

ياولدي ،يابنييت ...........

"أنا أح ْبكَ أو انا أحُبِّك" ولكن ال أحب ذلك السلوك والتصرف
الذي يُصدْر منِك".
الرسالة اإلجيابية اليت
تصْدر عندما يفعل أحد
أطفالك شيئًا ترفضه أو
يتصرف بطريقة غري الئقة
فاألهم من أن تنتقده وتزجره
هو أن "تفصل بينه وبني
السلوك" يف رسالة واضحة
أنك تقبله هو وتقدره هو ولكن ال تقبل ذلك التصرف الذي صَدَر
منه ،وبذلك فأنت تعاجل املشكلة من األعماق ،وتتفادى أن
يكون عالجك ملشكلة هو إظهارُ ملشكلة أخرى لننظر إىل
اإلجيابيات يف ذلك أوالً:
عندما تفصل بني حًبك البنك وتقديرك وبني كرهك
لسلوكه السيئ فأنت:
تؤكد مهارة مهمة يف شخصيته وهو ثقته بنفسه.
تبين لديه خربة عملية للطريقة الصحيحة للنقد.
تعلمه درسًا قويًا يف أهمية إدارة مشاعره.
تساعده يف التخلص من السلوك بكل سهولة.
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ختفي لديه مقومَات العناد والرفض يف مراحل خمتلفة.
وإذا أردنا أن نعرف السلبيات يف ترك ذلك الفصل أو اخللط
بني االبن وتصرفه أثناء نقده أو توجيهه فال شك أنها ختلق نوعًا
من االضطراب يف شخصيته مثل  :جلد الذات ،العناد ،الالمباالة..
وغريها من املظاهر املختلفة اليت قد خيلقها البعض ،ويدفع أبناءه
إليها وهو ال يدري بدعوى اإلصالح فيفسد من حيث يريد
اإلصالح وهذا خلل تربوي شائع يف بعض األسر ،لذلك
فاحلكمة ضالة املؤمن ،يتعلم من كل شيء ومن أي إنسان
حتى يستقيم أبناءه على طريق احلق والصواب.

قدم ألطفالك احلب دون شرط

46

الدقيقة اخلامسة عشر:

إبــداع أب
ذكر لي أحدهم يومًا قصة رائعة جدًا ،عن أب حكيم :ماذا
فعل؟؟
قال لي :أنه بعد أن أمت ابنه عُمر السابعة جَمعَ أصحابه
وأقاربه وأحبابه وأقام احتفاالً رائعًا ،مبناسبة "أن ابنه قد بلغ سن
الصالة" وسريَافق أباه إىل املسجد عمالً بقول النيب " مروا
أبنائكم بالصالة لسبع "..وهنا ال نستطيع إال أن نصف ذلك
العمل باإلبداع احلقيقي يف تعليم ابنه درسًا تارخييًا يرافقه
مدى حياته أال
وهو" :،أن ابي قد
أقام حفالً من
أجلي ألني بلغت
عمر الصالة،
ليس
وهذا
عجيبًا ولكن
األعجب أن هذا
أدرك
الطفل
قيمة الصالة يف
ظل حدث سعيد
جدًا وكما يقول علماء الربجمة اللغوية العصبية ،أن من أهم
األشياء اليت تربمج العقل الالواعي على فعل الشيء هو ارتباطه
حبدث ،وهذا من أمجل اإلبداعات اليت حنتاجها مجيعًا يف تربية
أبنائنا ،واإلبداع يف طرق الرتبية واإلبداع يف أسلوب حيبب اخلري
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ألطفالنا ،ويف كل إبداع جتد نفسك امتدادًا خلري وأشرف وسيد
املبدعني حممد  ،حيث استخدم كل أساليب اإلبداع والتعليم
املبتكر يف توصيل رسالته لألطفال والشباب والشيوخ والنساء
فإبداعنا وتفكرينا املستمر يف حتسني وتطوير طرق تعاملنا
مع األبناء هو اقتداء بنيب األمة وخري اخللق حبيبنا وشفيعنا
ومعلمنا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

إبداعات تربوية صغرية
قد تكون حالً ملشكالت كثرية
حذيفة
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الدقيقة السادسة عشر:

حتت السابعة
أحد العلماء كان يقول :أعطين طفالً إىل سن سبع سنوات
ثم ال يهم من يأخذه بعد ذلك.
بعض اإلحصاءات تقول
إن  %86من شخصية اإلنسان
تتكون من سن ما قبل
السبع سنوات.
ويقول أحد علماء
النفس ان املشاكل
النفسية اليت يعاني منها
ابن الثالثني إمنا هي نتاج اخلمس سنوات األوىل من حياته.
أين أطفالنا؟ هل يقضون هذه احلقبة مع األمهات املربيات ام
يقضون هذه احلقبة مع اخلدم أم مع معلمة غري تربوية أم مع
من؟؟
أمانة جيب أن نراعي هذه احلقبة وال نستصغر األوالد..
األوالد يف هذه السن يفهمون وإال ملا كان املثل "التعليم يف
الصغر كالنقش على احلجر" ويؤكد النيب  يف تربيته
وتعامله خلادمه أنس رضى اهلل عنه وسوف نذكر ذلك يف مقال
الحق.
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بعض الناس يعتقد أن حسن الرتبية تعين اإلنفاق املادي ،أو
أن حسن الرتبية هو أن تعطي األوالد أى شيء يطلبونه ،كما
يطلب شيئًا أشرتيه له،
يريد سيارة ..أشرتي له
سيارة ...مَلَّ من السيارة
القدمية  ،نشرتي له
سيارة جديدة.
كل ما يتمناه
حيصل عليه ...وهذا
األسلوب ليس تربية! هناك فرق بني الرتبية والتدليل!! وهنا
اقرتاح يقرتحه علماء الرتبية يف أمور املال.
حدد لولدك راتبًا شهريًا يناسب سنه حبيث ال يتعدى
احتياجاته وحسب وضعك اإلجتماعي واملادي ويكون هو عارف
أنه لن يتعدى هذا املبلغ.
إذا أراد مبالغ إضافية فيجب أن يعلم أنه عليه أن يعمل من
أجل احلصول على املال مهما كان العمل حتى يف البيت ..يغري
اللمبات ،تنظيف السيارة ،يدهن اجلدار ..يغسل األواني املهم أن
يعتاد منذ الصغر أن هذا املال ال يأتي من فراغ ،وأن هذا املال ال
ياتي إال جبهد وتعب فأصِّلوا هذا املفهوم يف األوالد منذ الصغر..
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الدقيقة السابعة عشر:

من كتاب خواطرللشقريى:

سوبر تربية

إذا مل يكن يف قلبك عطف جتاه أوالدك ،فال ميكن لك أن
حتسن تربيتهم ،انظروا إىل رسول اهلل  عندما كان خيطب
الناس يف املسجد وبينما هو
على املنرب رآى احلسن واحلسني
عليهما قميصان أمحران وهما
يعثران ،فما استطاع – عليه
الصالة والسالم – أن يتحمل
هذا املنظر فنزل ومحلهما...
انظروامن؟! رسول  وعنده هّم
الدعوى وهمّ اجلهاد والغزوات
وقريش وعلى الرغم من كل
هذه اهلموم فإنها مل متنعه من أن
ينزل وحيمل احلسن واحلسني
وحيضنهما...
إن أردمت أن تربوا أوالدكم
فاعطفوا عليهم وجربوها املرة
القادمة.
إذا رأيت ولدك يبكي أو بنيتك تبكي ،فقط أمحله
وضعه على صدرك ..ال تقل له شيئًا ..فقط احضنه ..اعطف
عليه ..التقل له ال تبكِ أو ملاذا تبكي؟ فقط احضنه  ...ميكن
 % 86من األوقات سيتوقف الطفل عن البكاء ..يف كثري من
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األحيان األطفال يبكون ألنهم يف حاجة إىل عطف ويف حاجة
إىل رعاية واهتمام من األهل "الرتبية املبدعة = مهارات تكتسب"
بعض الناس – مع األسف
 يعتقد أنه جملرد أنه أجنبأوالدًا فقد أصبح مربيًا وهذا
خطأ ..أضرب هلم مثالً
تصوروا أن واحدًا طيلة
حياته مل يعزف على "بيانو"
ثم اشرتى واحدًا ووضعه يف
البيت واعترب نفسه موسيقار
دون ان يأخذ دروسًا يف
العزف عليه ثم يبدأ يعزف
ويلخبط!! ال شك أن هذا غري
منطقي وغري مقبول.
اإلنسان البد أن يتعلم دروسًا يف املوسيقى حتى يستطيع أن
يعزف ،وكذلك اخلِلفة :ليس جملرد أنك خلفت أوالدًا يف البيت
أنك أصبحت مربيًا حتتاج إىل أخذ دروس واكتساب مهارات يف
الرتبية.
الرتبية مهارة وأمتنى من اآلباء واألمهات أن حيرصوا على
اكتساب هذه املهارة.
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الدقيقة الثامنة عشر:

احلب من أول نظرة
احلب األول ،واملولود األول حيظى باهتمام كبري من أسرته
وخيتلف ذلك عن املولود الثاني والثالث ،وعندما تسأل األب واألم
عن ذلك يقال لك.
إنه "أول ما
رأت عيين" إنه
احلب من أول
نظرة ،وهذا أمرٌ
فطري ال تدَّخل
فيه من اإلنسان،
ولكن المينعك
ذلك من العدل
بني األبناء..

يقول لزوجته :أرى أننا قد دللّنا ابننا فالن فأصبح يعتمد
علينا يف كل شيء.
فتقول له :إنه أول ما رات عيين.
وهذه تقول لزوجها :كن حازمًا مع ابنتك الكربى وكلفها
ببعض الواجبات وال تليب رغباتها فقط.
فيقول هلا" :إنها أول ما رأت عيين".
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إنه احلب الفطري للمولود األول خاصة ولألبناء عامة.
حيتاج إىل جماهدة حتى تستقيم الشخصية ،ويكتمل بناء
اإلنسان الداخلي وقد ارى ان هذا التدليل الزائد نوعٌ من األنانية
وحب الذات.
ألن من أحب ولده ،قد يضحى بقليل من التدليل ؛ فاإلرضاء له
يف موقفٍ ما هلدف أكرب وهو أن يغيِّر فيه سلوكًا ،او يغرس
قيمة ..وليس شرطًا ان يكون بالعقاب البدني او اللفظي،
فكلنا يعلم أن الرتبية ليست كبسولة تعطى ،ولكنها عمل
تراكمي متنوع ونباتٌ يطول زراعته وغرسه لتحصده بعد فرتة
وعناية.

"اجعل أول ما رأت عينيك من فطرة نقية ألبنائك
هي آخر ما ترى عينيك من تربية حسنة هلم"
حذيفة
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الدقيقة التاسعة عشر:

فاصطرب عليها
الرتبية من األعمال الرتاكمية ،اليت ينتج مثارها على املدى
البعيد ،وهي حتتاج إىل سعة بال ،وطول صرب لتحقيق النتيجة
املرجوّة ،واهلل سبحانه وتعاىل جعل هذا الصرب من سبيل العبادة،
والصرب على الطاعة ،ألن تربية األبناء هي طاعة وتقربٌ إىل اهلل
سبحانه فقال جل شأنه "وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها" ملاذا
قال جل وعال "واصطرب عليها" ومل يقل سبحانه "واصرب عليها"،
فاستخدم حبكمته حرف الطاء ،وهو من احلروف الشديدة وهذا
يوضحه قول النيب " مروا أبنائكم بالصالة لسبع ،واضربوهم
عليها لعشر" أى :تقريبًا ثالث سنوات يامر األب واألم أبناؤهما
بالصالة من غري عقاب وال زجر مخس مرات يف اليوم.
اليوم مخس صلوات.

 3سنوات = السنة  305يوم
 305يوم

 5صلوات =  0825مرة

 0825مرة

 3أعوام =  5475مرة.

أى :أن الوالدين يأمرا أبناءهم بالصالة حوالي  5666مرة..
يا سبحان اهلل.
وهذا هو مثال على الصرب الذي حيتاجه الوالدين لغرس القيم
واألخالق احلميدة يف أطفاهلم.
وهنا نتسائل بعض األسئلة:
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س :0هل من املمكن أن يستمع األبناء  5666مرة للنصيحة وال
يستجيبوا؟
س :2هل من املمكن أن يصرب الوالدين على خطا يرتكبه االبن
ثالث مرات؟
س :3هل من املمكن أن نقول أن ذكر الضرب بعد هذه املدة له
حكمة وفائدة؟؟
س :4هل ميكن أن يفعل العقاب ما ال يستطيع أن يفعله األمر
 5666مرة بالصالة؟؟
س :5ما القيم والصفات اليت يتعلمها االبن خالل هذه املدة؟؟
جـ :0الميكن أن يستمع األبناء لصوت نصيحة حانية ،من أ ٍ
ب
قدوة وأمٍ هادئة حاملة ،وال يستجيب لنصحهما بعد  5مرات
فقط.
جـ :2لآلسف بعض اآلباء أو األمهات يظن أنه مبعاقبة االبن عقب
اخلطأ مباشرة مينع تكرار اخلطأ وهذا نفسه خطأ.
جـ :3ذكر الضرب بعد هذه املرات الكثرية جدًا يف التناصح
واألمر جيعل العقاب امرًا استثنائيًا للشخصية اليت رمبا
حتتاج إىل نوع من الزجر والتأنيب.
جـ :4قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أسأل حضراتكم
سؤاالً!
هل من املمكن أن يصرب أب أو أم أو معلم على طفل خيطئ
 5666مرة قبل أن يفكر بعقابه؟ اجلواب مرتوك لكم!
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جـ :5القيم والصفات واملهارات اليت ميكن أن تتسرب إىل
شخصية الطفل من حديث وأمر الرسول .
الصرب.
احللم والرفق.
كظم
الغيظ.
اإلصرار.
الرمحة.
تقبل اآلخر.
التدرج.
االلتزام.
املسئولية.
احلب.
مرو أبناءكم بالصالة
ثم حبِّبُوا أبناءكم يف الصالة
حذيفة
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الدقيقة العشرون:

ال حتطم اخللية
اجن العسل وال حتطم اخللية"
حنن اآلباء واألمهات حنب دائمًا أن خنرج من أبنائنا أمجل ما
بداخلهم وأروع ما يف شخصياتهم ،ونرى فيهم األمل الذي رمبا
فقدناه يف ماضينا ،نستمتع دائمًا باالبن املطيع الذي ال يُناقش
وال جيادل يف أى أمر.
ولكن ...كيف؟  .......كيف ماذا؟
كيف يكمن لنا حنن الوالدين أن حنصل على أمجل
شيء ،وأحلى الطاعة دون أن حنطم اخللية "األبناء".

كيف لنا أن جنعل من أبنائنا ،وفلذات اكبادنا ،ونور
عيوننا شخصيات مثالية ،ومناذج متوازنة ،وقلوب قويّة ،وعقول
حتب التفكري ،وأجساد متارس الرياضة من اجلميل أن حنفز
أبنائنا على ذلك التميز دون أن نقلل من شانهم أو جنعلهم
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يتأملون إلرضائنا فقط ،ودون الشعور بامللل هذا هو النجاح
احلقيقي "أن جنين العسل وحنافظ على اخللية".












أن جنعلهم يستمتعون باملذاكرة أكثر من أن
جنعلهم يذاكرون.
أن جعلهم حيبون التعاون مع بعضهم أكثر من أن
جنعلهم يتشاركون.
أن جنعلهم حيبون احلوار أكثر من أن جنعلهم
يتحدثون.
أعلم أن هنا حيتاج إىل صرب وتدرج ومشاركة.
طفل اخلامسة ال ميكن أن أقارنه بطفل التاسعة من
عمره.
ملاذا يتعامل البعض مع الصغار بعقول الكبار.
ملاذا يتعامل البعض مع أبنائهم أنهم البد أن يطيعوا
األوامر فقط دون نقاش ودون اعرتاض ..بدعوى أنها
خربة مكتسبة أليس من حقهم أن يتعلموا أو
يتدربوا كيف يكتسبون هم اخلربة.
اخلربات املعرفية رمبا يتعرف إليها األبناء من خاللك
ولكن اخلربات العملية جيب أن يتعرف عليها األبناء
من خالهلم.
أبناؤنا يريدوننا أن نتعامل معهم وفق خرباتهم
لتكرب.
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إليكم منوذجًا من النماذج املنزلية:
األب :ملاذا ال تعلمي ابنك كيف يتحدث مع الكبار
بطريقة الئقة.
األم :وماذا يصنع لقد علمته أكثر من مرة ولكن ال فائدة.
األب :ماذا يعين أنه ال
فائدة ..نادي على الصغري
أكلمه.
األم :يا فالن " "....تعال
هنا لتتحدث مع والدك.
االبن :حاضر ويتأخر.
األم :يا فالن بصراخ ..لقد طلبت منك اجملئ من قبل.
االبن :حاضر ياماما ...حاضر ياماما.
األب غاضبًا للطفل :تعال هنا ...ملاذا مل جتب على النداء من
أول مرة.
االبن :يصمت خائفًا من صراخ األب وجتهمه.
األب بصوت مرتفع :يدفع الصيب ويقول له طلبت منك أكثر
من مرة عندما نقابل أحدًا ان تكون لبقًا يف الكالم،
والترتكب املشاغبات وال ترد على الكبار بهذه الطريقة
السيئة.
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االبــــن :بهــــدوء وصــــوت مرجتــــف :حاضــــر يــــا بابــــا ..
حاضر
األب :كـــل مــــرة أقولــــك فيهـــا تقــــول حاضــــر ..أنــــت
عـــــارف لـــــو كـــــررت
كــــده حعمــــل فيــــك
إيه........؟
االبــــــن :عــــــارف..
عارف.......
وينتهي احلوار
كان ذلك حوارًا
حقيقيًا بني أب وابنه
على
تعليقًا
وأمه
تصرفات االبن السيئة مع
ابن صديق األب يف مقابلة هلم.
التعليق:
الطفل كان مستمتعًا باللعب يف غرفته لذا مل جيب نداء
أمه من املرة األوىل.
األب كان غاضبًا من مظهره أمام زميله وختلص من غضبه
بتفريغ شحنة العصبية يف وجه ابنه وزوجته.
األم مستواها ضعيف يف األمور الرتبوية مما يؤثر على
الطفل بتجاهلها وعدم اإلهتمام ألوامرها.
الطفل تعلم اخلوف ،والعصبية من مصدر موثوق منه.
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الشاهد:
هل كان ميكن لألب أن جيين العسل دون أن حيطم
اخللية!؟
نعم ...أن يدخل يف هدوء إىل غرفة الصيب ويبتسم له
وجيلس أرضًا جبواره ويناقشه يف اللعبة اليت يلعب بها ،ثم
يستدرجه يف احلديث عن صديقه وكيف كان فرحًا به
وبوالده ،ويسأله ما الشيء الذي مل يعجبك يف هذه املقابلة؟ وهل
من املمكن أن جتد طريقة أخرى أفضل يف اللعب واملزاح مع
األصدقاء ،وينتهي احلوار باحلضن الدافء..
هناك من يقول...
إيه  ......إيه .....إنت بتحلم وال إيه...
أنا عارف ابين .....مش بينفع معاه الكالم بتاعك داه.
وأقول لك :ومش حينفع معاه الكالم بتاعك ده ،ولكنها
مسألة وقت.
حيتاج األمر إىل صرب على أبناءنا
لينتجوا العسل وسط تلك اخللية احملطمة.
حذيفة
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الدقيقة الواحدة والعشرون:

مراهق سريع الذوبان
نسمع كثريًا يف املواد اإلعالنية عن "سكر سريع الذوبان"
أو نوع من العصري يذاب يف املاء على شكل قصع صغرية
لكننا مل نسمع عن مراهق سريع الذوبان.
ما أقصده من هذا
العنوان هو " املراهق أو
املراهقة اليت تشكو
أسرته من ذوبانهما
يف مجاعة األقران
واألصدقاء بشكل
كبري وانصرافهم
عن بيئة املنزل
كلية واالبتعاد عن حضن األب واألم وشدة تأثرهم بزمالئهم".
عندما تبدأ األم أو األب أو األخ األكرب يف توجيه اللوم
والعتاب الدائم للمراهق أو النقد املباشر أو التوبيخ املستمر ،يبدأ
املراهق يف االبتعاد عن هذه البيئة ألنها أصبحت غري آمنة ،وغري
حاضنة ملشكالته وتصرفاته املتقلبة واجتاهاته املتغايرة،
وحتى نكون منصفني فقد يلجأ املراهق إىل مجاعة األصدقاء
ليس خلالً أو عيبًا يف األسرة ولكن رغبة يف االستقالل والنزوع
حنو التفرد وإثبات الذات ،وهذا ما حتققه مجاعة األصدقاء من
تباهي بالتصرفات وثناء على بعضهم البعض حتى ولو كان هذا
الثناء على أشياء تعد محاقات يف نظر الكبار.
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ولكن من خالل خرباتي البسيطة يف التعامل مع املراهقني،
أكاد أجزم أن األسرة املتميزة واملتعاونة والرتبوية اليت يبتعد
مراهقيها عن حمضنها منبهرًا أو متأثرًا بأقرانه والشلة املدرسية
باخلصوص ال تكاد نسبة التأثر بأفعاهلم تتجاوز القليل جدًا،
ولكنهم يصبحوا مؤثرين يف هذه اجملموعات
وقادة ألفعاهلم.
ولكن املراهق سريع الذوبان هو
املراهق الذي ذاق يف طفولته مرارة
التخويف وشبَّ على انعدام الثقة والنقد
املستمر ،فهذا املراهق إن مل جيد صدرًا
متسعًا ألخطائه واحتواءً غري مقيدًا
حلريته ومشكالته ومشاكله يف
املراهقة.
فسيكون مراهقًا سريع الذوبان يف
بيئة أصدقائه يذوب فيهم ومعهم ويكون
شديد التأثر بأخالقهم ،وخاصة التصرفات
الغريبة املستهجنة كنوع من لفت االنتباه
إثارة
وتعويض نقص الثقة الذي يشعر به عن طريق
اآلخرين وفعل التصرفات الغريبة مثل "تقليد زي معني مثل
ظاهرة "شباب اإلميو" واالشتهار بلبس املالبس السوداء ،أو مساع
نوع غريب من املوسيقى أو قصة شعر مثرية.
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هذا املراهق سيظل يتخبط يف التقليد األعمى حتى جيد
بيئة آمنة حتفظ حريته وحتتوي أخطائه وتوجه أفعاله باحلوار
وتستوعب مشاعره وتشجعه على التجريب اآلمن ،وهذا هو دور
األسرة.
ويتوجب علينا كمربني أن نكون احملضن األول هلذا
املراهق..

ذوبان املراهقني يف تقليد األصدقاء
قد يعين جتمد األسرة يف احتواء األبناء
حذيفة عبد املعطي
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الدقيقة الثانية والعشرون:

املراهقون يريدون
ياله من عامل ملئ باملثريات ،وما أحلى التغيري السريع الذي
حيدث يف عاملنا الداخلي إنه اإلنسان ذلك املخلوق الرائع الذي مير
بأطوار خمتلفة ومتدرجة مرورًا مبرحلة املراهقة اليت تطول مدتها
مع تقدم الزمن ،وكثرة
التكنولوجيا واملدنية
املهيمنة.
لذلك فعامل املراهقني
يؤثر ويتأثر بهذا التغري،
وختفيفًا حلدة املراهق يف
كل بيت وكل مدرسة
كان البد من عرض
االحتياجات اليت يريدها املراهق قبل أن نطلب منه واجباته.
املراهقون يريدون بيوتًا تشعرهم باألمان.
املراهقون يريدون أباءً يقنعونهم باحلوار.
املراهقون يريدون أمهات تقدِّر منوهم.
املراهقون يريدون إعالمًا حيفز دماغهم.
املراهقون يريدون مدارس تراعي تغرياتهم.
املراهقون يريدون معلمون يناقشوا أفكارهم.
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املراهقون يريدون أصدقاءً حيفظوا أسرارهم.
املراهقون يريدون جمتمعًا حيقق آماهلم.
املراهقون يريدون تدريبًا يطور حلمهم.
املراهقون يريدون معاملة تقدر ذواتهم.
التعب واإلجهاد ال يقابله تسلط وعناء.
فقد كان رسولنا الكريم  ،يعلمنا كيف نتعامل مع
نفسيات املراهق يف كل األزمان ،وما كثرت املشكالت
األسرية ،وزادت حاالت املراهق السيئة ،واخلالفات األبوية مع
األوالد إال بغياب سنة النيب  قي تعامالتنا .لذا فاملراهقون
يريدون سنة النيب  أن تغادر الكتب وتتحرك بيننا واقعًا
ملموسًا ليعلو شأنهم ويرتفع قدرهم وترحم مشاعرهم ،وتقل
مشكالتهم ،وترتفع عنهم الفنت.
"ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني....
واجعلنا للمتقني إمامًا"
املراهق زرع ينضج ....الينبغي قطفه اآلن"
"الشباب ال يُربَى باخلوف بل بالثقة"
"ينتصر إسالمنا عندما تغادر تعاليمه األوراق
وتتحرك بيننا واقعًا ملموسًا"
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الدقيقة الثالثة والعشرون :

عصبىٌ أنا
ال لست أنا! وال أنت! ولكن البعض يشكو من عصبية ابنه
أو ابنته املراهق ولكن قبل أن أمسع شكواك ،امسح لي:

املراهق قول:
عصيبٌ أنا ........إذا قررت عدم خروجي بغري داعٍ.
عصيبٌ أنا ........إذا أحرجتين أمام أصدقائي.
عصيبٌ أنا ........إذا احتقرت من شكلي أو عيَّرتين.
عصيبٌ أنا ........إذا ناديتين بوصف يضايقين.
عصيبٌ أنا ........إذا فتشت أوراقي يف غيابي.
عصيبٌ أنا ........إذا فضلت أحد إخوتي عليّ.
عصيبٌ أنا ........إن جعلت قيميت حمصورةٌ بدرجاتي.
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عصيبٌ أنا ........إن صارحتك ففضحتين.
عصيبٌ أنا ........إن جعلتين آخر من تبتسم بوجهه.
عصيبٌ أنا ........إن أهملت مشاعري وأحاسيسي.
عصيبٌ أنا ........إن قيَّدت حرييت بال حوار.
عصيبٌ أنا ........إن جتاهلت آرائي وأفكاري.
عصيبٌ أنا ........إن مل ترحم أخطائي وزالتي.
عصيبٌ أنا ........إن مل تعرف عين إال عيوبي.
عصيبٌ أنا ........إن كانت العصبية حديثك معي.
عصيبٌ أنا ........إن ألزمتين رغباتك وأهملت رغباتي.
عصيبٌ أنا ........ولكين ابنك الذي حيبك.

عزيزتي األم وعزيزي
متحامالً
لست
األب،
عليكما ،نعم وال أقوِّي
شوكة العصيان لدي
مراهقيكم ولكين أوجه
كلماتي لكم أنتم وألوالدكم حديث آخر..
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فهذا هو الواقع ومن الطبيعي أن
نرصد جذور املشكلة حتى يكون
احلل بتوفيق اهلل ،وهو أن جنعل الولد
أو البنت قرة العني ،ومهجة القلب لسان
حاهلم يقول:
هادئ أنا ...إن شاركتنى يف اختاذ
قراراتك املنزلية.
هادئ أنا ...إن منحتين جزءًا من وقتك.
هادئ أنا ...إن تقبلت أخطائي.
هادئ أنا ...إن مسحت لي بالتجربة حتت رعايتك.
هادئ أنا ...إن احرتمتين أمام أصدقائي.
هادئ أنا ...إن أخذت رأيي يف ذوق مالبسك.
هادئ أنا ...إن جعلت قيميت عندك لذاتي فقط.
هادئ أنا ...إن احتضنتين كل مساء.
هادئ أنا ...إن صحبتين يف نزهة.
هادئ أنا ...إن صربت على محاقاتي.
هادئ أنا ...إن مدحت ميزاتي أمام أقاربي.
هادئ أنا ...إن شكرتين على عمل جيد.
هادئ أنا ...إن ساعدتين يف إدارة مشاعري.
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هادئ أنا ...إن قلت لك إني أحب "!!فلم تصفعين.
لذلك فاالبن نتيجة واألب واألم سبب ،وينبغي علينا أن نهتم
بالسبب والنتائج كلها بيد اهلل سبحانه وتعاىل.
وإصالح األسباب واالهتمام بها والتدقيق فيها هو دوري
ودوركم ،واهلل تعاىل ال يضيع أجر من أحسن عمالً ،وال أجر من
أحسن تربية وال أجْر من أَحْسَنَ صربًا على أبنائه.

العصبية نارٌ وال
تكافح النار بالنار
حذيفة عبد املعطي
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الدقيقة الرابعة والعشرون:

كامريات ساهر
عندما كنت أعمل يف مدينة الرياض كان هناك
كامريات عالية التقنية مثبتة عند اإلشارات املرورية لتلتقط
السرعة الزائدة ،ومن يعرب اخلط أثناء توقف اإلشارة ،وتقريبًا
كل مدن اململكة يعمم فيها هذا الشيء "كامريا ساهر".
الساهر
فهذا
اخلارجي قد يلغي
الساهر الداخلي أو
النفسي ،وهي املراقبة
الذاتية ،ورصد تسجيل
والعيوب
األخطاء
والسعي على التحسني
والتطوير ما حنتاج
مجيعًا أن نتدرب عليه،
وأن نُ َدرِّب عليه أبناءنا
هو "قيمة املراقبة الذاتية"
وكيف يفعل االبن سلوكه بدافع من رضا بداخله وكيف
يستطيع أن ميارس هواياته ورغباته وحتى واجباته مراعيًا اآلداب
الالزمة ،وملتزمًا باحلالل واحلرام يف أمور حياته ،فهو يرفض أن
يشاهد صورة عارية دون أن يصرخ األب يف وجهه حمذرًا.
وهو ميتنع عن مشاركة أحد أصدقائه شرب الدخان
يف نزهة القتناعه بأهمية احلفاظ على صحته.
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والبنت ترفض أن تستجيب إلحلاح صديقتها بالسماح
هلا أن تتعرف على صديقها الذي يرغب يف احلديث
إليها عرب اهلاتف.

والبنت حتاول أن تشرتي الثياب الواسعة اليت حتفظ
جسدها مقاومة إلغراء زميالتها وحرصهن على التربج
يف مالبسهن.
هذه هي الرقابة الذاتية أو املراقبة.
قد نستطيع أن نغرس يف أبناءنا هذه القيمة منذ الصغر باآلتى:
اعط أبناءك مساحة من احلرية املقيدة بشروطه هو.
اعط فرصة التعبري دائمًا عما يدور بداخله.
ناقشه يف أمور الدين حبكمة واقتناع.
امسح له باالختيار حتى لو كان اختيارًا غري جيد ،ابد
رأيك فقط.
مارس العفو والتسامح معه ،وجتاهل بعض أخطائه
ليثق بنفسه وبك.
دائمًا ردد عبارات "أنا أثق بك" "أنا أعلم أنك مهذب"" ،أنا
أثق يف أمانتك"" ،أنا أحب لك اخلري"" ،أنت ابن مثالي"،
"أنت صديق جيد".
اكتب عبارة "اهلل يراني" أو "اهلل ناظري" وعلقها يف
البيت ويف غرف النوم أمام األبناء.
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هذه بعض املمارسات عندما ميارسها الوالدين يف املنزل،
تكون حافزًا ومشجعًا على أن يتعلم االبن واالبنة كيف يواجه
اخلطأ ويعدل من تصرفاته احلمقاء بدافع من ضمريه ،وبدافع من
احساسه بالثقة اليت لن يضيعها ،وبدافع من احلفاظ على نظرة
األب واألم واجملتمع له الكبرية ،وبدافع من حب الرسول .

"إن استطعنا أن ندرب أبناءنا على قيمة املراقبة
الذاتية فسنكون قد منحناهم جناحًا يف الدنيا
وفالحًا يف اآلخرة "
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الدقيقة اخلامسة والعشرون:

التغيري الرمضاني
"

يتخلل أشهر العام نفحات ربانية إميانية يتعرض هلا املسلم
الذي يبحث عن اخلري لنفسه وأسرته ومن هذه النفحات "شهر
رمضان املعظم" واألسرة
الذكية اليت تسعى لرتبية
أبناءها تربية متميزة،
األوقات
هذه
تستثمر
والنفحات إلحداث التغيري
لألفضل ،وحتسني قدرات
أبناءهم ورفع معنوياتهم
ومستوى مهاراتهم الذاتية.
تعالوا بنا لنتعرف:
ما أثر رمضان على التنمية الذاتية لألبناء؟
أو ما الذي ميكن أن نتعلمه من هذا الشهر الكريم؟
شهر رمضان هو مدرسة تربوية كربى لتهذيب النفس،
واالرتقاء بأخالق املسلمني ،وهذا ال ياتي باالمتناع عن الطعام
والشراب فقط...
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:

أوالً:

قد تتساءل بعض األسر أن أحد أفرادها وخاصة فئة املراهقني
ال يستطيع أن حيدد له هدف وليس لديه أى طموح وهنا يبدأ
األب أو األم مع االبن بتحديد هدف منتهي مثل "صيام شهر رمضان"
ومبحاورة االبن كيف يستطيع أن يصوغ هدف أوىل وهو "صيام
شهر رمضان" ليس فقط بل "إميانًا وإحتسابًا" هذه املهارة تنقلنا
إىل املهارة الثانية وهي "التخطيط".
ثانيًا:

:

ميسك االبن أو االبنة ورقة وقلم ويبدأ يف ختطيط أيام الشهر
وماذا ميكن أن يصنع يف ساعات النهار وهذا بإشراف الوالدين
أفضل وهذا يدفعه المتالك املهارة الثالثة وهي مهارة تنظيم
الوقت.
ثالثًا:
يبدأ االبن يف تقسيم ساعات اليوم من ..وإىل ..ويضع لكل
عمل ونشاط وقتًا حمددًا ويتعلم الدقة واإلتقان.
هذه املهارات الثالث هي األساس يف تنمية وتغيري األبناء
وممارستها بنجاح يدفعنا إىل حتسني مهارة من أهم املهارات اليت
جيب أن نراقبها يف أبناءنا وهى "مهارة الثقة بالنفس".
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املهارة الرابعة:
وهو صوم رمضان إميانًا
وإحتسابًا وخطط الستثماره جيدًا
ونظم وقته بكل دقة والتزام ووجد
إجنازًا يف يومه ..كل يوم ينمو
بداخله الشعور بالثقة والفرحة
بأهمية النظام والعمل.
ويف أثناء غرس وبذر تلك املهارات
نستطيع أن نربجمه على بعض
املهارات العملية اليت يتعلمها من
البيئة املنزلية بتوفري منوذج القدوة واحملاكاة مثل "مهارة
التواصل" بني األقرباء واألصدقاء يف دعوات اإلفطار وجتمع األهل
واألحباب.
ويستطيع أيضَا أن ميارس أهم العالجات ألخطر األمراض اليت
تتفشى يف اجملتمع وخاصة املنزل وهو "العنف اللفظي" يف حديث
الرسول :
"فإن شامته أحد أو سابه" فليقل إني صائم.
ميارس كظم الغيظ واحللم ابتغاء ثواب اهلل واحلفاظ على
أجر صومه كل هذا وليس له وعليه رقيب إال اهلل إن استطاع أن
يشرب لشرب أو يأكل ألكل ولكنه أيضًا استطاع أن
يتكون لديه الشعور اجلميل وهو "
ذكرته يف مقال سابق".

77

الذي

هذه بعض النفحات الرمضانية التنموية اإلميانية الرتبوية
لألسرة املسلمة.
كُل ما علينا أن نستيقظ ونستعد للتعرض ملثل هذه
النفحات يف أيامنا واهلل سبحانه وتعاىل ال يضيع أجر من أحسن
عمالً.
قال تعاىل " :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم"
بارك اهلل يف أوالدكم وأزواجكم وجعلهم قرة عني لكم
 ...آمني..

علماء التغيري يف العامل الغربي ليس عندهم رمضان
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الدقيقة السادسة والعشرون :

أنا أريد...

املراهقة بني األنا والنحن

أنا حر...
أنا مزاجي كده....
أنا الزم أعمل كده..
أنا ليا رأى...
عندما كان أبناؤنا يف مرحلة الطفولة ،وهى مرحلة
السكون الداخلي الذي يصحبها عدم اإلدراك ،وعدم اكتمال
الوعى ،والتبعية الظاهرة يف كلمة "إنت يابابا اعملي"" ،إنيت
ياماما جيبيلي لعبة".
فيستخدم
الطفل عبارات من
حيث تدل على
اعتماده على أبويه
يف تلك الفرتة،
ويستمر هذا إىل أن
يبدأ هذا الطفل يف
النمو املتدرج حنو
االستقالل يف تفكريه واهلروب من االعتمادية ،ويبدأ ذلك
باستخدامه عبارات دائمًا تبأ بكلمة "أنا" وهى من اإلشارات
اللطيفة اليت ميكن أن ينتبه إليها الوالدين فقد حيسبها البعض
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"غرورًا" ويظنها البعض "متردًا" ولكنها يف احلقيقة تعرب عن
مظهر طبيعي من مظاهر النمو النفسي حنو اكتمال الوعى
واإلدراك وهنا "ميكن أن يستخدم الوالدين عبارات معكوسة
فيقول له األب "أنت ،واألم كذلك مثل "أنت تستطيع وأنت قادر"
وأنت حتاول وأنت تتدرب وعندها فقط يستطيع املراهق أن
استقالليًا
يكون
فيبدأ
يف قراره وتفكريه
فيقول
باستخدام العبارة اليت تبدأ بـ "حنن"
"إحنا
بلغة "اجلماعة" إحنا عاوزين نفكر
حمتاجني إيه" ويف الغالب هذا هو التطور
الطبيعي لألسرة املتميزة اليت تربي
أبناءها على الثقة بالنفس،
فبعض اآلباء واألمهات يعترب
كلمة "أنا" هي حتدي وندية ولكنها تكون كذلك فعالً إذا
قابلتها بنفس الطريقة ومل تستخدم أنت اإلجيابية وليست أنت
السلبية" ..أنت صغري"" ،أنت مش فاهم".
فاملراهقة الصحية تبدأ بـ "أنا" وتنتهي بـ"حنن" وهذه املراهقة
الصحية تكون بني اسرة ذكية تعرف وتعلم جيدًا طبيعة
ب ولكن كل مربٍ راعٍ.
مراهقيها ،فليس كل راعٍ مر ٍ
"أنت ثم أنا ثم حنن"
أمساء اإلشارة املنزلية ،اليت يشري بها أبناؤنا بفطرتهم النقية
الرائعة عن طبيعة مشاعرهم ،واحتياج مراحلهم املتغرية ،ولعل
يف قصة سيدنا يعقوب مع ابنه يوسف عليهما السالم اكرب
دليل على روعة اخلطاب اإلجيابي باستخدامه لكاف اخلطاب 7
مرات وهى "أنت اإلجيابية" اليت ذكرناها...
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يف قول تعاىل" :وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل
األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمتها على
أبويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربك عليم حكيم".
بارك اهلل يف أوالدكم ،واعانكم على نقلهم من األنا إىل الـ
حنن بكل يسر وسهولة ومهارة.

يصرخ الفتى :مراهق أنا
فيبتسم الوالدين :مراهقني حنن
وإليكم هذه القصة من كتاب "آفاق بال حدود"
"التقيت يف بيت أحداألصدقاء بشاب يف اخلامسة والعشرين
من عمره حاصل على شهادة عليا يف علم احلاسب االلي
"الكمبيوتر" فتعرفت عليه وسألته إن كان يعمل قي وظيفة.
فقال إنه مل حياول البحث عن وظيفة .فظننت أن لديه عمالً
خاصًا وهو أمر شائع يف البالد األوربية .فقلت له هل لديك عمل
خاص بك؟ فأجاب:
ال ليس لدي عمل خاص .فقلت له ملاذا؟ قال :مل أفكر يف
القيام بعمل ألنين ال أستطيع العمل من تلقاء نفسي ،إنين فقط
أستطيع تنفيذ مايراد مين ...وبعد حوار قصري فهمت أن لديه
اعتقًادًا مستقرًا يف عقله الباطن يقول أنه ال يستطيع املبادرة
والعمل إال إذا طلب منه ذلك .فاسرتسلت يف احلديث معه وسألته
عن حياته العائلية ،وعن والديه ،وما إذا كان والده يعمل.
ففهمت أن والده كان ميتلك ورشة إلصالح األجهزة املنزلية.
وعلمت أن والده كان مينعه من أن يقوم بأى عمل إال إذا طلب
80

منه" فاستقر هذا املعنى يف نفسه وحتول إىل اعتقاد بأنه ال
يستطيع القيام بعمل مامل يطلب أحد منه ذلك.
وأنه كلما أراد القيام بأمر ،كالبحث عن عمل ،أو إنشاء
عمل خاص به ،يقوم عقله الالوعي باإلحياء إليه بأنه ال
يستطيع ذلك فيتوقف عن القيام
به.
إن هذا الشاب كان قد نسى
متامًا ما كان والده يقول له.
ولكن االعتقاد الذي خلفه
كالم والده موجودٌ يف عقله
الباطن .وأصبح هذا اإلعتقاد
الذي ميثل عائقًا يقف يف
طريقه للمبادرة والعمل .هذا
االعتقاد املعوق هو املسئول عن
فشل هذا الشاب يف إجياد عمل له .إذ من املؤكد أن هناك
عشرات أو مئات مثله يعملون يف وظائف فنية ،أو يعملون
حلسابهم اخلاص .وقد يكون هذا الشاب أكثر ذكاءً يف جمال
اختصاصه ،ولكنه مع هذا العائق أصبح عاطالً عن العمل"
"عزز اإلجيابية لدي أبناءك"
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الدقيقة السابعة والعشرون :

أم مع إيقاف التنفيذ
ساحموني..
ولكن هذا واقع بعض األمهات مع كل األسف ..حيث أنها أمٌ
ألوالد فقط.
ألنها أجنبتهما من رمحها ،ولكن األمومة ليست كلمة
جوفاء ،وال معنى جمرد من املسئولية إنها أحاسيس وعمل
ومشاعر وتضحية وصرب وعقل وحكمة.
األمومة حتمل معنى القوة ..وحتمل معنى املصدر
القوة يف حتمل األمل ...القوة يف دفء املشاعر.
القوة يف بذل الصرب ...القوة يف تقديم الدعم.
القوة يف نشر األمل ...القوة يف إعطاء الرعاية.
عندما يكون دور األم يف املنزل
الطعام والشراب واملالبس ألطفاهلا فقط فهى بذلك ..أم
بنصف حقيقتها
إهمال مشاعر األطفال ...إيقاف لألمومة.
إنفعال مستمر ألتفه سبب ...إيقاف لألمومة.
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ضربٌ مربحٌ للتشفى ...إيقاف لألمومة.
الشتم والصراخ الدائم ..إيقاف لألمومة.
النقد واللوم املستمر ...إيقاف لألمومة.
انشغال األم بزينتها ،ورغباتها ،وحفالتها ،وصديقتها،
وأحاديث جاراتها...
عن أطفاهلا ،وعدم
النظر والرعاية جلوانب
شخصياتهم املختلفة..
إيقاف لألمومة.
فاجلانب النفسي..
حيتاج منها إىل دعم وحتفيز وتشجيع.
واجلانب العقلي ..حيتاج منها إىل حوار يومي وإنصات.
واجلانب املهاري ..حيتاج منها إىل تدريب ومراقبة للهوايات.
واجلانب اللغوي ..حيتاج إىل تعليم وقراءة للقرآن.
واجلانب اإلبداعي ..حيتاج إىل أحاديث وحكايات قصصية.
واجلانب الروحي ..حيتاج إىل تقليد يف الصالة واإلحسان
للفقري.
وغريها من اجلوانب األساسية يف شخصية الطفل ،وبإهمالنا
إلحدى هذه اجلوانب السابق ذكرها تقصري يف مهمة من أهم
املهمات اليت خلقنا اهلل تعاىل ألجلها وهي "عبادة اهلل".
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قال تعاىل" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون"
وتربية األبناء تربية صحيحة ،سليمة ،هي من أفضل القربات
إىل اهلل عز و جل.
" ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني"

الفرق بني األم االنفعالية واألم املربية
أن األوىل تصرخ والثانية تصرب
حذيفة عبد املعطي
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الدقيقة الثامنة والعشرون :

منتصف العصا
إدارة التوازن بني أدوارك يف احلياة مهمتك األوىل
"اجنح يف البيت وستصبح كل العالقات األخرى أيسر"
كان
فكيف
نبينا حممد  يوازن
بني أدواره يف احلياة..
يتجلى هذا واضحًا
من قصته يف سباق
زوجته عائشة أنه
كان يف طريق غزوة
من الغزوات.
يف رأى بعض الناس أن الزواج واألسرة أصبحا من اخلسائر
املقبولة أثناء السعى وراء النجاح ..ولكن كثريًا من الناس
يكتشفون اآلن أن أمل السعادة على حساب تدمري األسرة ماهو
إال وهم وسراب .فأنت ال تستطيع أن تتخلى عن زواجك أو تتجاهل
أبناءك ويف الوقت نفسه حتقق جناحًا حقيقيًا.
فبناء أسرة قوية واحلفاظ عليها يفيدنا بكل الطرق ،مبا يف
ذلك مساعدتنا على النجاح.
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مسعت ذات يوم شخصًا يقول مازحًا :إن املنزل هو املكان
الذي يذهب إليه أفراد األسرة عندما يتعبون من التعامل بلطف
مع اآلخرين.
ولألسف يبدو أن بعض البيوت تسري فيها األحوال على هذا
النحو متامًا .فمندوب املبيعات يقضي يومه وهو يعامل عمالءه
مبنتهى اللطف ،وغالبًا ما يكون ذلك يف مواجهة الرفض لكي
ينمو عمله ،ولكنه
عندما يعود إىل املنزل
يتعامل بفظاظة مع
زوجته ،كما أن
الطبيبة تظل طوال
النهار تهتم باملرضى
معهم،
وتتعاطف
ولكنها تعود إىل املنزل
مرهقة وتضيق بأطفاهلا.
لكي تبنى أسرة قوية ،عليك أن جتعل البيت بيئة داعمة.
يقول عامل النفس "ويليام جيمس" "كل إنسان يتوق من املهد
إىل اللحد إىل أن حيظى بالتقدير" فالشعور بالتقدير خيرج
أفضل مايف اإلنسان ..وعندما يأتي هذا التقدير يف املنزل
مصحوبًا بالقبول واحلب والتشجيع ،تنمو الروابط بني أفراد
األسرة ،ويصبح البيت مالذًا آمنًا للجميع.
باستطراد من كتاب أساسيات العالقات جون ماكسويل
وإليكم هذه القصة
من كتاب ..كن إجيابيًا تفاعل مع احلياة.
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"أعرف شخصًا يبذل الوقت الكثري ملتابعة أعمال حمله
التجاري ،دون أن يعطي نفسه وقتًا – ولو قليالً – لإلهتمام
بعائلته الصغرية ،والنواحي اإلجتماعية األخرى ينهض صباحًا
ويهرول إىل حمله
التجأري ،ويعود يف
ساعة متأخرة ،بعد أن
يقوم بتوزيع عماله
ومستخدميه .حاولت
زوجته مرارًا أن تلفت
نظره بضرورة االلتفات
إىل أبنائه ،وختصيص
وقتًا يسريًا كل يوم
ومتابعة
ملالطتفتهم
دروسهم ،وكان رده
جاهزًا يف كل مرة
 :إنين أعمل من أجلكم.
يف احلقيقة ،كان يسعده جناحه يف عمله التجاري،
وتفوقه على زمالئه ومنافسيه ،واحلصول على عقود أعمال
ومناقصات كثرية .ولكن ماهو الثمن؟
لقد طلبت زوجته الطالق ومل يشفع له تعهده ،بأن خيصص
وقتًا كافيًا ملتابعة عائلته أن يثنيها عن طلبها .لقد كان
الثمن باهظًا" ...أليس كذلك؟".
لنأخذ عربة من هذه احلادثة "ولنوازن جيدًا بني أدوارنا.
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ال أريد أن تًقول عين زوجيت أو أبنائي أنين كنت مؤلفًا أو
متحدثًا أو قارئًا جيدًا ،وإمنا أرغب أن يعتقد أوالدي أنين كنت
أبًا صاحلًا ،وتعتقد زوجيت أنين كنت زوجًا صاحلًا.
هذا مايهمين حقًا ..إنه مقياس النجاح بالنسبة لي.

التوازن بني العمل والعبادة والبيت
أن تبنى أسرة قوية وأنت لست غنيًا ليس صعبًا
الصعب ان تبين أسرة قوية وأنت غنى
األب اجليد :الذي يستطيع أن يوازن بني عمله وبيته.
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الدقيقة التاسعة والعشرون :

اجلدار اخلفي
"أعيذك بكلمات اهلل التامة من كل شيطان
وهَامَّة ومن كل عنيٍ المَّة "

دعاء وحصِنٌ نبويٌ علمنا إياه رسولنا الكريم حممد  وقد
قابلت أناسٌ حيبسون أطفاهلم ،يف املنزل خشيةً عليهم من احلسد
وما شابه ،وهذا مبالغة وسوء ظنٍ...
ألن النيب  أخربنا أن "ما أصابك مل يكن ليخطئك..
والعكس ولذلك فليس هناك دليل على أن حتصني األبناء
يكون باخلرزة الزرقاء يف رقبته و حلية يف سلسلة ذهبية أو
على جدران املنزل.
إذا أردت اخلري فاخلري كل اخلري موجود يف سنة حبيبك
حممد  وإذا أردت احلفظ من اهلل تعاىل ألبنائك فعليك
بتحصينهم باحلصن الذي علمنا إياه معلم البشرية واملربي
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العظيم سيدنا حممد.
إذا أراد طفلك الذهاب إىل احلضانة يف الصباح فامسك برأسه
واضعًا يدك عليها وقل "أعيذك بكلمات اهلل التامة من كل
شيطان وهامة ومن كل عني المة".
وهذا يكون للطفل والشاب والزوجة وملن حتب..
ويف هذا روعة تربوية أخرى وهو أنك تغرس يف أبنائك درسًا
عقديًا هامًا وهو "أن اهلل سبحانه وتعاىل فقط هو الذي حيفظك
وحيميك ويرعاك" يستحق بذلك أن يُسخِّر اهلل له ملكًا

حيفظه حتى يرجع ،وقد ذكر اهلل ذلك من وظائف املالئكة
بأمره سبحانه جل وعال قال
"له معقباتٌ من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهلل".
وبعض الناس قد يبالغون يف أمر احلسد ،ويتبعون أشياءً مل
يأمرنا بها رسولنا الكريم وال تسمن والتغين من جوع ،فأذكار
الصباح وأذكار املساء هي احلصن الواقي الذي تتحصن به من
شياطني اإلنس واجلن..
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فلماذا نرتك اخلري السهل لألصعب..
وإليكم هذا احلديث النبوي الشريف الذي نتعلم منه درسًا
رائعًا يف تربية أبناءنا على اإلميان باهلل ،وعدم اخلوف ،وعدم
القلق.
قال رسول اهلل  البن عباس وهو غالم يف احلديث الطويل...
"يا غالم سم اهلل ...وكل بيمينك ...كل مما يليك...
احفظ اهلل حيفظك..
احفظ اهلل جتده
جتاهك ...إذا سألت
فاسأل اهلل ...وإذا
فاستعن
استعنت
باهلل ...اعلم أن األمة لو
اجتمعت على أن
يضروك بشيء لن
يضروك إال بشيء قد
كتبه اهلل لك ..ولو
اجتمعت على أن
ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال بشيء قد كتيه اهلل عليك
رفعت األقالم وجفت الصحف".
ياهلل ...واهلل ما أروعه وأطيبه من درس من رسولنا احلبيب
صلوات ربى وسالمه عليه..
درس قوىٌ يف تعليم اإلتكيت ،وآداب الطعام.
درس راقٍ جدًا يف تعليم املراقبة ،واإلتقان واخلشية من اهلل.
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درس رائع يف تعليم التوكل وحسن الظن باهلل.
درس هام يف تعليم الثقة بالنفس واإلنطالق بقوة.
درس ضرورى يف تعليم الثبات على املبادئ الصحيحة
وجتاهل ردود األفعال.
ياسبحانك ياربي ..حقًا إن هو إال وحيٌ يوحى
ماترك لنا شيئًا حبيبنا حممد ...بأبي أنت وأمي ياحبييب
يارسول اهلل.
لن نضل بعدك أبدًا ..بكتاب اهلل وسنتك يارسول اهلل.
ما أروع بيت تربى أبناؤه على سنة رسول اهلل وعلى حب
صحابة رسول اهلل.
فاللهم صل وسلم وبارك عليك يارسول اهلل ،واحفظ أبناءنا
وبناتنا وزوجاتنا وذرياتنا من كل شر وسوء يارب العاملني.

أفضل التحصني لألبناء
أذكار الصباح واملساء
حذيفة
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الدقيقة الثالثون :

الكابوس املزعج
الشك أن مرحلة الثانوية العامة هي من أهم املراحل االنتقالية
يف حياة األبناء وبها حيدد مصريهم املستقبلي بإذن اهلل ...ولست
أقصد بهذا العنوان التقليل من شأن وأهمية هذه املرحلة..
الكابوس املزعج..
الذي يسبب إرهاقًا للنائم
وقلقًا.
الكابوس املزعج..
الذي يتمنى صاحبه أن
يفيق منه بأسرع وقت.
الكابوس املزعج ..الذي يتكرر
دائمًا ويقلق مضجع صاحبه.
إن احلديث عن مشاكل التعليم وأسلوب التعلم حديث
طويل ،ونقد ضروري ولكن ال يتسع املقام هذا للحديث عنه،
ولعلكم تعلمون عنه أكثر...
ما أود ان أشري له يف تلك السطور القالئل هو تلك احلالة
الطارئة ،واالحتقان الدائم داخل حياة األسرة اليت لديها طالب أو
طالبة يف الثانوية العامة...
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تكثر األحالم ...ويرتفع سقف طموح الوالدين ..واجلميع
يطلب القمة ولكن القمة حتتاج إىل قيام وجمهود...
يبدأ الكابوس من الصيف ..حجز الدروس عند أكرب
املدرسني لكل املواد فهناك معلم عادي ومعلم للدرجات النهائية.
وتستمر رحلة تصل إىل  06أشهر من االستذكار واحلفظ
واالختبارات الدورية ،وهذا قد يصيب قلقًا عند األبناء ،ويتزايد
باقرتاب االمتحانات ..وهنا قد تقع كثريًا من األُسر يف أخطاء
تربوية وقد ال يلتفت إليها معظمهم ...وهي:
صرف االبن أو االبنة عن أوقات الرتفيه املختلفة بشكل واسع.
كثرة اإلحلاح على الطالب باالستذكار الدائم طوال الوقت.
عدم ممارسة أى نوع من الرياضة ولو لوقت يسري.
عدم العناية الكافية بالتغذية السليمة املناسبة لتلك
الفرتة.
إهمال احلاجات النفسية للمراهق وهي يف الغالب مرحلة
الثانوية.
مما يرتتب على ذلك...
ظهور حالة من االكتئاب لدي املراهق يف نصف الطريق،
وتبدأ لديه أعراض الكسل والفتور وعدم الرغبة يف املذاكرة.
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والنوم ألوقات طويلة هربًا من ذلك ،وقد يتطور األمر عند
البعض بالسهر خارج املنزل ،واهلرب من الدروس لزيارة صديقه
والتسكع معه ...وغري ذلك.
لذلك وجب التنبيه أن
العمرية
الفرتة
تللك
يصاحبها أعراض وتغريات
نفسية تؤثر أحيانًا على
العملية الدراسية ،إضافة إىل
طول الفرتة الزمنية اليت
يدرس فيها يف هذه األعوام؛
فيجد نفسه يف عمل دائم مع
املناهج وإخوته يف املنزل يف
أجازة ،أو أنهوا امتحان التريم
وهكذا...
البد من األخذ يف االعتبار كل هذه العوامل ،وال نثقل
كاهل أبناءنا ونتحني الفرص اليت حناول فيها ان نعينهم
وحنفزهم ،وال نتوقع منه الكمال طول الوقت ..والبد من فاصل
قوي يف خالل هذه املدة يرتك فيه االبن كل شيء ويستمتع مع
والديه وإخوته لكي يتعلم درسًا مهمًا جدًا.
وهو ان "التعليم والتعلم عملية حياتية ال تتوقف" وجيب
االستمتاع بها لكي تكون تلك "الدافعية الذاتية له" وعدم
إجباره على كلية بعينها وعدم مقارنته باقربائه أو زمالئه
لنكون عونًا ألبنائنا ألن يعربوا تلك املرحلة الطويلة بسالمٍ
وأمان إىل سُلَّم التفوق والتميز ،واللجوء إىل اهلل سبحانه وتعاىل
بالدعاء ،وحثَّه على احملافظة على الصالة فال يكون جناح إال
بتوفيق اهلل تعاىل وكرمه وعونه وحتري أوقات استجابة الدعاء،
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وتفعيل اجلانب الروح ي ألبنائنا فهو الشريان الرئيسي الذي يَمُ َّد
كل جوانب حياتهم وإذا أصيب بقصور تأثرت كل الشرايني
األخرى للحياة.
اللهم اجعل نتائج أبنائنا خريًا من مذاكرتهم
واجعل فرتة الثانوية مرحلة رائعة وحلمٍ مجيل.

الثانوية العامة
بني أن تكون كابوسًا مزعجًا أو حلما مجيالً
"مسئولية مشرتكة بني املعلم واألهل والتلميذ"
حذيفةعبد املعطي
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الدقيقة الواحدة والثالثون :

جعلوني حاسدًا
عندما نتحدث يف الرتبية فلدينا قاعدة مهمة أسأهلا لكل
مربي..
هل األبناء واألطفال نتيجة أم سبب...
فتكون اإلجابة :نتيجة – الطفل نتيجة تربيته ،أو نتيجة
معلمه ونتيجة كرتونه الذى يشاهده ،ونتيجة أصدقائه..
وهكذا.
وهنا أحتدث عن نتيجة
الرتبية يف أمر خطري
ومشكلة من املشاكل
األسرية اليت تتسرب إىل
البيوت دون إدراك خلطرها
إال من رحم ربي وهو "املقارنة
مع اآلخرين أو املقارنة
باآلخرين"
كيف:؟
أن يصاب األب أو األم باإلحباط واليأس لتفوق ابن جاره أو ابن
عمه على ابنه ،فيصب جام غيظه وغضبه عليه قائالً :أفالن
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أفضل منك ،ملاذا ال تكون مثله أو فالنة :بنت عمك هلا صفات
كذا وحتصل على اجملموع كذا مل؟ مل؟
فينشأ االبن أو
البنت على البغض
واحلقد واحلسد ..دون
قصد منه ودون وعي
من املربي.
أبناؤنا هم أبناؤنا،
مبيزاتهم ،بصفاتهم،
بأشكاهلم ال ينبغي أن نقارنهم بغريهم مبن هم يف مثل عمرهم.
وبدالً من البحث يف العائلة عن آخر يف عمر ابين أقارنه به.
أحبث يف نفسي ويف ولدي عن ميزة إجيابية أقارنها بي أنا.
أقارن اإلجناز الذي صنعه باهلدف الذي يريده.
فكما يقال "الفرق بني الناجح والفاشل"
أن الناجح يقارن إجنازاته بأهدافه.
والفاشل يقارن إجنازاته بإجنازات اآلخرين.
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الدقيقة الثانية والثالثون :

األب املغرتب
قد يطرأ يف ذهنك أخي املربي الغالي أني أقصد األب املسافر
خارج بلده ،حبثًا عن الرزق مبتعدًا عن أبنائه ..هذا هو األصل..
ولكن ما اقصده أيضًا
املغرتب داخل بلده
ووطنه ...مبتعدًا عن
أبنائه ..فهناك غربةٌ يف
الوطن وغربةٌ خارجه
فسفر األب أو عمله
الدائم وغربته عن
أوالده؛ قد تكون من
األسباب املعينة على
تفلت األبناء وهذا ليس
على العموم فهناك من
اآلباء و األمهات من بذلوا
أعمارهم منذ الطفولة
وصحبوا أبناءهم من دار
إىل دار ومن مرب إىل
مربٍ ،وقد أشربوا
عقوهلم وأرواحهم القرآن الكريم ،واألخالق النبوية ،وسرية
الصحابة الكرام منذ نعومة اظافرهم ،وهذا بتوفيق اهلل وحفظه.
ولكن ما أقصده أن احتياج األبناء ألبيهم ليس احتياجًا
تربويًا فقط ولكنه احتياج نفسي ..قبل أن ينتظر االبن من
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والده أن يصحح خطأه ،أو يقوِّم مشكالته يتوقع منه أن جيده
جبانبه؛ ليشعر بالقوة،
وليتمتع باألمان النفسي
ولينعم فى كنف
إحساس األبوة اخلفي.
وهذا قد حيدث واألب
موجود ويعيش داخل
األسرة مع أبنائه ولكن
األمان مفقد ،واالستمتاع
بالقوة غائب؛ هلذا فالغربة
ليس شرطًا أن تكون أنت
يف مكان وأوالدك يف
مكان آخر ..فكم من
آباء مغرتبني وقد احتضنوا أبنائهم أكثر ووسائل االتصال
يسَّرت ذلك حبمد اهلل تعاىل وفضله.
غياب الروح األبوية الداعمة داخل املنزل هو نوعٌ من الغربة.
غياب األلفة األبوية مع األبناء هو نوعٌ من الغربة.
غياب احلوار اهلادف بني األبناء ووالديهم هو نوعٌ من الغربة.
غياب االهتمام واالشتياق ألحوال األبناء وظروفهم هو نوع من
الغربة.
لذلك أخي املربي؛ إن كنت بني أبنائك فال تشعرهم بالغربة،
وامجع أوالدك يف وطنك ،وبني أرضك لينعموا باالستقرار
النفسي أوالً.....
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الدقيقة الثالثة والثالثون:

وكان أبوهما صاحلا
ختيل أن اهلل سبحانه وتعاىل يسخر سيدنا موسى عليه
السالم والرجل الصاحل ويقال النبى " اخلضر " عليه السالم
لكى يذهبا إاىل قرية من القرى ليقوموا ببناء جدار أوشك على
االنهيار لطفلني يتيمني
كنز
اجلدار
وحتت
للغالمني وكل هذا فقط
..
ألنه "وكان أبوهما
صاحلا"
أبى الكريم وأمى
الكرمية  /صالح أبناءك
وإصالحهم له عالقة
بتقواك أنت وصالحك أنت
فقد قال اهلل تعاىل " وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية
ضعافاً خلفوا عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوآل سديداً"
وهنا املعادلة تقوى اهلل+القول السديد = ذرية صاحلة أمنة
اخلوف.
وليس صالح االنسان فى نفسه يكفى  ،فماذا يفيد أنك لو
تصوم النهار وتقوم الليل وال تراعى حق أبنائك  ،وماذا يفيد لو
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كان أصدقاؤك حيبوا جملسك ويستشريوك فى مشاكلهم
ويطلبوا منك املساعدة  ،وال تتواصل مع أبنائك فى أمورهم .
وهذا دليل " على أن
هناك من الناس
الصاحلني من يصبح
أبنه عاصياً له ،أو
أخالقه غري منضبطة
ومل ينتفع بصالح
والديه وتقواهم ،
وهذا ألن تقواهم
وصالحهم مل يتعداهم
ومل يتحول إىل وسيلة
وواقعا ملموساً فى
حياتهم.
أن كنت داعية إىل اهلل فاجعل من أوالدك مشروعاً
دعوياً.
إن كنت معلمة فاجعلى من أبناءك طالب ًا أذكياء.
إن كنت مهندس ًا فاجعل من أوالدك عقوالً متينة راسخة.
إن كنت تاجر ًا فاجعل من أوالدك جتارة راحبة.
إن كنت طبيبا فاجعل من أوالدك عالجاً نافعاً.
ال ينبغى لنا كأباء وأمهات أن نبتغى الصالح والكمال فى
أبناءنا فهم بشر" ضعاف خيطئون ويصيبون ،ولكى نكون
مقنعني ومؤثرين؛ ما ينبغى لنا أن نأمرهم بفعل شىء حنن
نفعله أو ننهاهم وحنن نقع فيه
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قال الشاعر:
"التنه عن خلق وتأتى مثله  ......عارعليك إذا فعلته ،عظيم.
وهنــا أذكــر قصــة حــدثت مــع الرجــل احلكــيم/غانــدى
عنــــدما جاءتــــه امــــرأة
وطلبــت منــه أن ينصــح
ابنهــــا باالبتعــــاد عــــن
أكـــــــــل احللـــــــــوى
الكثرية.
فســـــأهلا أن تـــــذهب
وتعود إليه بعد شهر
وبعــد شــهر أتــت املــرأة
وذكرتــه مبــا قالــه هلــا
قبـــل شـــهر فوضـــع يـــده
علــى رأس الطفــل وقــال
"يابنى ال تأكل احللوى بعد اآلن فهِىَ ُمضِرَة"
فتعجبت املرأة من هذا وقالت له":هل قلت ىل أن آتى بعد شهر
فقط لتقول هذا ؟"
قال هلا ":أنا كنت أحب احللوى قبل شهر أما اآلن فلم أعد
آكلها فإن طلبت منه التوقف عن أكل احللوى قبل شهر مل
أكن أستطيع التأثري فيه ألنى آكلها أما اآلن وبعد أن أقلعت
عن أكل احللوى فنصيحتى ستكون مؤثرة له"
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الدقيقة الرابعة والثالثون :

مداخلة تليفونية
فى لقاء تليفزيونى مباشر بقناة اسكندرية احملروسة عن
"الرتكيز وعالج تشتت االنتباه" اتصلت إحدى السيدات على
الربنامج وكان على اهلواء مباشرة لتلقى إىل هذا السؤال وهذه
املشكلة ،وقد قررت وضعها فى هذا املؤلف ألنها مشكلة عامة
ولكن لدى أوساط معنية من اجملتمع
قالت :ىل طفل
5سنوات
عمره
ومشاغب جداً وشقى ،
وبيكَسًر فى كل
حاجة وبيحرق كل
حاجة ،وبيخرب كل
حاجة ،وبيهددنى إنه
حريمى نفسه من
البلكونة وينتقم من
األشياء و  ...وو "...
شكوى هذه السيدة الفاضلة:
باختصار أن لديها شيطان على صورة طفل وهذا على حسب
وصفها وأيضاً على سبيل السخرية من املبالغة ....
ولكن أسألكم سؤاالً واحداً :هل األطفال وأفعاهلم هى
أسباب أم نتائج؟
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نعم:نتائج ..الطفل يكون لدينا صفحة بيضاء  ،قطعة من
املاس الساذج ليس فيها أى نقوش أو أى شىء ....وهنا بعد أن سألت
األم بعض األسئلة تبني أن هذا الطفل يسبقه اثنان من األوالد
بأعمار قليلة  ،وما يفعله هذا الطفل من القسوة هو نتيجة
للقسوة ،وما يفعله من عنف هو نتيجة للعنف ،وما يفعله من
تهديد هو نتيجة عن تهديد ،وما يفعله من انتقام هو نتيجة من
حرمان لذلك قد ذكرت هذه القصة تأكيداً على الدقيقة التى
حتدثت فيها عن االحتياجات األساسية للطفل وقد سألت األم أثناء
الربنامج:
هل تعلمى أن الصحة
النفسية تنمو بشكل
جيد عند ضم الطفل
04ضمة فى اليوم على
األقل.
من يصحب هذا
الطفل للرتفية،
 هل حياورهاألب.
هذه األشياء التى قد تبدوا فى نظر البعض أمراً استثنائياً
فرعياً ثانوياً هو فى علم نفس األطفال أهم أو رمبا فى نفس
درجة األهمية له من الطعام والشراب فماذا يفيد لو أن ىل ولداً أو
بنتاً يدرسون بشكل جيد ولكنهم غري سعداء أو غري واثقني.
كثري من الصفات الشخصية اجليدة التى هى األساس فى
الشخصية السوية تنمو وتكرب فى نفوس األطفال فى السنوات
األوىل وتكون نتيجة العوامل النفسية اخلفية التى رمبا ال
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ينتبه هلا الوالدين فى زمحة وضغط احلياة اليومى ،واجلرى خلف
لقمة العيش
لنجعل هناك أوقاتاً ألبناءنا
"نالعبهم ،حناورهم  ،نداعبهم ،ننافسهم ،نغازهلم،
ندافعهم ،نصاحبهم ،نكافئهم"
ولنتذكر مجيعاً أن وقت الزراعة أطول بكثري وأهم من
وقت احلصاد ....
فمن يزرع الشوك ال ميكن أن حيصد العنب.
"أعان اهلل اجلميع على أن يقدموا ألبناءهم الدعم
الكافى لنموهم وتقدير حاجتهم واحتياجاتهم ورزقهم
برهم"

ال تشكو ىل نشاط طفلك الزائد
ولكن أشكو ىل صربك أنت
القليل
حذيفة عبد املعطى
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الدقيقة اخلامسة والثالثون :

ال تؤجل قيمة اليوم
حلظات متر  ..وأيامٌ تَمُرُ  ..وأسابيعٌ جترُ.وشهور جتر.
وسنوات تغُر
_أذكر عندما كنا أطفاالً فى املدرسة  ،وكانوا يوزعون
علينا كراسات الوزارة.
أقرأ
كنت
املكتوبة
الكلمات
خلف الكراسة مثل
"ال تؤجل عمل اليوم
إىل الغد"
"ارتفاع صوتك دليل عل ضعف موقفك  ..كانت كلمات
رائعة فعال..
_ما حيتاجه اآلباء واملعلمون واملربون فى "مجلة ال تؤجل
عمل اليوم إىل الغد"
"أو ال تؤجل قيمة اليوم إىل الغد"..
تلك اللقطات السريعة التى ترصد مظهرًاً سلوكياً مع األبناء
أو الطالب أو املواقف البسيطة التى ينظر فيها املربى تصرفاً
لألبناء مثل:
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أن يقف الولد ليشرب جبوار والده فتعترب هذه فرصة جيدة
ورائعة ليعلمه أن يشرب على ثالث مرات وأن يبدأ بالتسمية
وأن ال يشرب من فم الكأس بل يصب فى إناء...
مثالً أن يسأل االبن إحدى والديه عن مشهد فى فيلم متعجباً
مثالً من سلوك
املمثل فهذه فرصة
األب
يقنصها
مفهوم
ليصحح
خاطىء لديه.
أو أن تشارك
البنت أمها فى عمل
مكانه غرفة النوم
فتعترب هذه فرصة سهلة لكى تبدأ األم فى نقاش البنت فى هذا
العمل لتغرس فيه القيمة املناسبة والصحية املقصود أيها املربى
الكريم /هو اقتناص الفرص التى حتضرنا وتأتينا فى يومنا فى
أن نستثمرها فى وضع مفهوم صحيح أو غرس قيمة رائعة من
خالل احلوار أثناء العمل الذى بصدد النقاش حوله _هذامن جانب
ومن جانب آخر_فى تعديل السلوك_وهذا حيتاج اىل حكمة من
نوع ما_وهو جتاهل اخلطأ فى وقته والتعقيب عليه الحقاً فى
ثنايا موضوع آخر وهذا يعد حكمة من املربى..وعلى حسب
احلالة واملوقف.
لذلك"ال تؤجل قيمة اليوم إىل الغد" فاليوم حاضر والغد غائب.

019

الدقيقة السادسة والثالثون:

كما ربيانى
كثرياً من األسر تتبنى إحياء تراث اآلباء واألجداد فى تربية
أبناءهم وهذا بالشك أمر حيتاج إىل إعادة نظر ،وهذا ليس تقليالً
لشأن األسلوب الذى استخدمه اآلباء واألجداد فى الرتبية ولكن
ما يتطلبه الواقع املتغري جيعل احلاجة السريعة للتغيري فى
أساليب وطرق الرتبية القدمية حتى تصبح أكثر تأثرياً ،وحتى
اآلباء
اليصاب
خبيبة
واألمهات
األمل من ردود
الفعل الغري متوقعة
ولذلك فى كلمة
على بن أبى طالب
إشارة اىل ذلك
املعنى بقوله "ربٌوا
أبناءكم بطريقة
غري التى تربيتم
عليها فإنهم خملوقون لزمان غري زمانكم"
فما كان يبهرك ويدخل الفرحة فى قلبك عندما كنت فى
عمر أبناءك..
اليُحَرك هلم ساكنا اآلن ،ورمبا يتخذونه مثاالً للسخرية من
القديم..
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وهذا األمر يتعلق جبيل كامل وهنا يقع البعض فى صدام
مع املعلم ،أو املربى.
وتسمع جيل احملافظني يردد كلمة"إحنا أهلنا ربونا كده"
وعندما خترب أماً عن أهمية
االمتناع عن ضرب ابنتها
الصغرية كثرية احلركة ترد
عليك حبزم وبثقة "إحنا اتربينا
وطلعنا زى الفل" وهنا اخلدعة
الكربى التى ختص أمور
الرتبية فقط وهو أن النتائج
تراكمية كما ذكرنا فى
مقال سابق ال يظهر أثرها
اإلجيابى أو السلبى اآلن....
ورمبا يدفع مثن تلك الطريقة زوجة هذا االبن فى املستقبل أو
زوج هذه الطفلة وهنا يظهر كل شىء على حقيقته.
ويكتشف االبن بعد نضجه أن ما حدث له فى كربه كان
نتاجاً لسلوك سلبى مارسه معه والديه فتجده ناقماً إن مل يكن
لديه وازع دينى جيعله ملتمساً هلما العذر ولذلك فالتمسك
الشديد بأساليب الوالدين قدمياً فى تربيتنا أمر غري ضرورى حتى
يكون الشكر على إحسان تلك الوظيفة بقول األبناء فى
سجودهم "رب ارمحهما كما ربيانا صغاراً
وهنا الشكر يكون موقوراً من اهلل عزوجل أيضا بإتقان
الرتبية على الوجه الصحيح الذى يرضى اهلل ويصلح من شأن
هذا اجليل اجلديد الواعد (جيل النهضة احلقيقى )
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الدقيقة السابعة والثالثون :

تربية البطل
مهارات تربوية لرتبية االبناء الرياضيني
هذه املقالة كتبتها باألخص
إىل أولياء األمور الذين ميارس
أبناؤهم نوعاُ ما من أنواع
الرياضات املختلفة كالسباحة ،
كرة السلة  ،واالسكواش
وغريها ...
لقد خصصت مقالة هلذا األمر
ألولئك الذين يطمحون ألبنائهم
املراكز األوىل وبطوالت العامل
ويؤهلونهم منذ الصغر على
ذلك.
مما الشك فيه أن هذا األمر رائع وخطوة جيدة لبناء طفل قوى
سليم صحى ،ولكن تربية البطل ختتلف عن تربية الطفل
اآلخر،
الطفل أو االبن الذى ميارس رياضة منذ صغره وينشأ عليها،
يتعوَد على مهارات ذاتية مهمة جداً وهى "الثقة بالنفس،
االنطالق ،احلماس ،الرغبة ،الدافعية ،تقبل اهلزمية ،اإلصرار،
التحدى ،الصرب...
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ومن املهم أن يتعرف الوالدين على طبيعة األبناء  ،ويدركوا
نقاط ضعفهم وقوتهم ألنه؛ قديقع من اآلباء واألمهات الكثري من
األخطاء الرتبوية فى تنشئة الطفل وأثناء حتفيزه للحصول على
لقب ،أو ميدالية أو بطولة من البطوالت احمللية أو العاملية...
فيلجأ بعض األباء واألمهات إىل ممارسة الضغط النفسى
على الطفل ونقل القلق إليه من خالل التحذير الدائم  ،والتهديد
املستمر..
وقد يلجأ البعض إىل مقارنة الطفل بطفل آخر فال يستطيع
االبن أن يتعوًد على الروح الرياضية وتقبل اهلزمية ألنها واردة..
وقد يؤدى بعض هذه األخطاء  ،وتكرارها إىل إنبات نوع من
العيوب لدى الطفل والتى قد تكون سببا فى إخفاقه فى اللعب.
فمن املهم جداً أن يتعلم الطفل الذوبان فى الفريق  ،وكيف
يكون متعاوناً مع فريقه هذا املعنى املهم أن يصل إىل عقل
الطفل..
ومن املهم أن يتعوَد الطفل فكرة االستمرار والصرب ،حبيث ال
تكون الرياضة بالنسبة إليه عمالً مزعجاً ينتظر االختبار فيه
حتى يفرغ منه ولكن ليعلم أن الرياضة نسق من أنساق حياته
اليستغنى عنها كحصوله على الطعام والشراب فى يومه.
هذه املعانى جيب أن تتسرب إىل أبناءنا ؛ لينشأوا على حب
الرياضة قبل احلصول على امليدالية أو اللقب ،فاألصل أننا ندرب
أطفالنا على املعانى اجلميلة الراقية التى تنتقل إليهم من خالل
ممارسة الرياضة.
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بدالً أن منثل هلم ضغطاً وقلقاً  ،وحسداً ملن فاز من أقرانه ،
وعدم مساحمته إذا أخفق فى حماولة ؛فالتقبل للهزمية ،وحب
اخلري لآلخرين ،والتعاون مع فريقه ،وروح التفاؤل كل هذه
املعانى تدفع بأبناءنا إىل حلبة التميز فى الرياضة ،واإلرتقاء
مبستوى األخالق العامة هلم....
تربية الطفل البطل ختتلف عن تربية الطفل العادى.

004

الدقيقة الثامنة والثالثون:

مهاراتك القدمية
هذه الدقيقة حتتاج فيها إىل إغماض عينيك لدقائق،
وتتخيل فيها نفسك عندما كنت طفال_ثم تتخيل ابنك أو
ابنتك وهى جتلس
مكانك فى يوم ما ماذا
تريد أن تتذكر هى أو
هو طفولته وشاركه فى
صناعته اآلن_
هل تذكر مهاراتك
ال صغرياً؟!
القدمية عندما كنت طف ً
هل تتذكر كيف كنت فى طفولتك "كثري السؤال،
كثري احلركة" ّ؟!
هل تذكر كيف كان عقلك ناصعاً ،وقلبك بريئاً؟
هل تذكر تلك املرة األوىل التى أعطتك املعلمة جنمة فى
كراستك؟ كيف مألت الدنيا فرحة وسعادة بها؟!
هل تفكر فى أيام صباك؟،وكيف كنت تفكر فى الغد
حبماس وحتلم بأن تكرب؟
هل نسيت الطريقة التى كنت تنطق بها احلروف عندما
كنت تتعلمها " أ  ،ب ".. ،؟
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هل تعرف تلك الطاقة اإلجيابية النقية الكبرية التى أودعها
اهلل بك منذ طفولتك؟
أشعر اآلن..والبعض..يتنهد ويقول:يااااااه
"فكرتنا بأيام زمان..أيام الصبى الرائعة"
ما قصدته أيها املربى الكريم:
هو تلك املهارة الفطرية ،والطاقة اجلميلة ،والذكاء املتقد،
والرغبة املشتعلة التى كنا نتمتع بها فى طفولتنا  ،ورمبا
الزالت تصاحب الكثري منا حتى اآلن..
عد من آلة الزمن إىل احلاضر ..وانظر إىل أطفالك بني يديك
اآلن وضعهم فى املكان الذى تفضل أن تكون فيه فى
املستقبل..
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الدقيقة التاسعة والثالثون :

املتهــم األول
قرر الزواج ثم تزوج ثم أجنب ثم ربى ثم أنتج.

عندما يبدأ الرجل واملرأة بتأسيس البيت املسلم ،فى عالقة
الزواج الذى شرعها اهلل لعبادة تكون الشركة األوىل األساسية
الوحيدة إلنتاج اجليل املسلم.
"الشركة املصنعة بفضل اهلل وهبته للمادة
اخلام"ثم تبدأ هذه الشركة باالستعانة ببعض الشركات على
مدار أعوام طويلة إلخراج منتج إنسان حيمل قيم وعلم ومبادىء
وصحة وطموح ورسالة .وهذا إن صح التعبري فاإلنسان أكرم من
ذلك "ولقد كرمنا بنى آدم".

007

"الشركة التى تساعد فى تكوين عقلية الطفل
وإمداده باللغويات ،والصور ،واألساليب ،واملعلومات"
"الشركة التى تعمل على تغذية هذا املنتج
بالعلوم املختلفة والدراسات الكثرية على مدار أعوام".
"الشريك املتنوع فى تقديم التغذية االجتماعية
والنفسية للمنتج خالل حياته".
"الشريك املؤثر فى تأكيد أو إلغاء الثقافة التى
تلقاها وتربمج عليها من الشركاء السابقني".
وما أقصده هنا بالعنوان "املتهم األول" :اإلعالم.

وهذا خلطورة تأثريه ،وسحر مفعوله فى تكوين هذا املنتج
النقى الصافى الذى يبدأ بالتشكيل ،تلك اجلوهرة اخلالصة
التى تتغذى من اإلعالم مباشرة دون رقابة ،ودون متحيص ملا
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يتسرب لعقله ،ودون ضوابط ،على فرتات طويلة فى غياب لدور
األب واألم الشركة املنتجة والراعى الرئيسى فى اإلشراف على
املنتج خالل مراحل إنتاجه كاملة حتى يصبح مسئوالً.
ووسط إهماهلم يتغذى هذا الصفاء على ما صلح وما فسد
دون تنقية فيصبح عقال افرتاضيا ،ينفذ ما تربمج عليه فى
أمجل فرتات خصوبة العقل واخليال ..
مسلسالت للمشاكسة واملشاغبة يتربمج على أدائها.
حلقات للعنف واإلجرام يتربمج على إتقانها.
صور وحركات خمالفة يتعود على إيالفها.
هذا فقط دون اختيار ما ينفع هذا العقل واملنتج الذى يبدأ
أوىل مراحل إنتاجه  ،وهو أخطر املراحل وأهمها لذا وجب اتهامه إن
خرج إلينا املنتج "كسوالً ،غري مسئول ،انطوائيا ،متشائما،
مالً"...،
ضعيفاً ،مه ِ
صالح املنتج ال يكون إال بتطبيق معايري اجلودة
العاملية الربانية
"وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا
عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سديداً"
تقوى اهلل فى اختيار الشريك الصاحل فى عملية الرتبية
التى عربت عنها بكلمة اإلنتاج.
تقوى اهلل فى االختبار واملراقبة جلودة املعايري وصالحها.
تقوى اهلل فى البحث والتصحيح والتدقيق لكل ما يعرب
إىل العقل من شوائب ومشاهد وأفكار ومشاعر
تصاحبه.
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فاختيار األحسن واملناسب للطفل واستشارة اخلرباء يعد من
التقوى فى الرتبية.
اإلعالم شريك لألسرة
يلتزم مبعايري األسرة
اإلعالم اجليد اهلادف شريك صاحل لألسرة املتميزة.

021

الدقيقة األربعون :

يا كذاب

أنا آسف! مل أكن أقصد.
ستكون آخر مرة أفعل هذا.
أنا مش كذاب
..هذه بعض إجابات
الطفل الذى نعته إحدى
بالوصف
والديه
"ياكذاب"
على موقف من
املواقف فى املنزل أو خارج
املنزل؛كأن يسقط شيئاً
والدته
غياب
فى
وينسكب على األرض،
وعندما تسأل من أسقطها.

فريد االبن :ال أعرف ،أو مش أنا ..أو يتهم أخته.
وحني توقن األم أن هذا الشىء قد سقط أو انكسر بفعل أحد
فوراً تصيح فى وجهه "يا كذاب" وعلى هذا فقس معظم ردود
أفعال الوالدين تكون بهذا الشكل إال مارحم اهلل..
وهنا جيب أن ننتبه إىل حقيقة مهمة جداَ عزيزى األب
وعزيزتى األم.
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أنه من الواجب علينا أن نتعرف على الدافع احلقيقى
لكلمة "ياكذاب" فبدون قصد قد يشارك ويصنع األب أو األم
صفة الكذب فى
شخصية طفله
ملقنه
صناعة
ولسانه،
بيده
وعى
وبدون
يصنعها
فى
ويكونها
شخصه .كيف:
مناداة األب أو األم الطفل بقوهلم" :ياكذاب" وتكرارها هلذه
الكلمة فى مناداة أبنائهم هم يرسخوها فى عقله ونفسه وهو
قبل العشر سنوات مل يكمل إدراكه احلقيقى ليعرف أن
الكذب هذا هو شىء قبيح ال حيبه اهلل ورسوله  فهو
يكذب:خوفاً من ضرب أحدهم له.
أو يكذب:ليلفت االنتباه إليه.
أو يكذب:ليحصل على رغبة من رغباته.
أو يكذب:حتى يستمتع باللعب فرتة أطول.
أو يكذب:للحصول على قطعة من احللوى.
أو يكذب:كنوع من اخليال اخلصب والقدرة على نسج
القصص اخليالية.
أو يكذب:تقليداً للكبار وحماكاة لسلوكهم.
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وغري ذلك من األسباب التى تدفع الطفل للكذب ،من حرمان
وغري ذلك.
فهو اليدرك الكذب كذنب قبيح كما يدركه الكبار.
وهنا نشري إىل معنى رائع ولفتة قرآنية مجيلة فى هذا األمر..
فى قصة أصحاب القرية فى سورة "يس"
ملا أرسل اهلل تعاىل لقرية أنطاكية بالشام رسولني ثم أرسل
هلم رسول ثالث وكذبوهم أهل القرية ..وصف القرآن الكريم
قوهلم للرسل "....إن أنتم إال تكذبون " سورة يس.
ومل يقولوا " إن أنتم إال كاذبون"
وهذا من دقة األلفاظ القرآنية فهم يعلمون جيداً أن هؤالء
الرسل شخصيات صادقة والصدق من صفاتهم ولكنهم
يكذبون عليهم فى إدعائهم للنبوة.
حيث نفوا عنهم صفة الكذب فى شخصيتهم كصفة مذمومة.
وألصقوا بهم الكذب فى إدعائهم فى هذا األمر اجلديد فقط.
مبعنى:أنتم أصال صادقون ولكنم تكذبون علينا فى أمر
الرسالة.
ولو قالوا :أنتم كاذبون ؛ فهذا وصف مالزم هلم فى مجيع أحواهلم.
وهنا فائدة جليلة..
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أن االبن الذى يكذب فى مرة من املرات  ،أو االبنة التى تدعى
شيئاً مل حيصل .
ينبغى علينا أن نتعامل معه بنوع من اإلنصاف والعدل
هكذا..على سبيل املثال
مثالً أنت صادقة وأحب فيك الصدق ولكنك تكذبى علًى
فى هذا االدعاء.
أنت صادق وأمني وأنا أساحمك ألنك كذبت علَى فى هذه
املرة فقط.
بهذا يتعلم الطفل أن يفصل بني سلوكه وشخصيته
فعندما نصفه بالكذب؛ ندمج السلوك مع الشخصية،
فيتعلمه او ميارسه حقاً  :إن هذا القرآن يهدى للتى هو أقوم"
تقبل أخطاء أبناءك حتى التدفعهم للكذب ،وتقبل
كذبهم املؤقت حتى ال تدفعهم للكذب الدائم.

تقبل أخطاء أبناءك حتى التدفعهم للكذب املؤقت.
وتقبل كذبهم املؤقت حتى التدفعهم للكذب الدائم.
حذيفة عبد املعطى .
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الدقيقة الواحدة واألربعون :

أبو املشاكل
الكذب مشكلة إن عاجلتها عاجلت ظاهرة من أصعب
املشكالت وإليك عزيزى املربى بعض األسئلة اهلامة:
س :هل تعاقب طفلك إذا
أخربك باحلقيقة ومل يكذب
عليك؟
س  -عندما يكذب ابنك
عليك هل خترب زمالئه أو
أحدهم
بأنه يكذب عليك؟
س  -عندما يتصل بك املعلم
ليخربك بسوء تصرف ابنك فى
املدرسة..فماذا يكون رد فعلك عندما ترى ابنك؟
س  -إن كذب ابنك عليك،واعتذر،فكم مرة ستقول له
ياكذاب؟ وعموماً ..فيبدو أنك بعد قراءة هذه األسئلة
اتضح لك ما تتضمنه تلك السطور الباقية.
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الكذب ،قد يكون مشكلة مرضية ،وقد يكون ظاهرة
عرضية  ..وأنت من حيوّهلا أو يبدهلا أو يقضى عليها  ..كيف؟
هذا ما ستتعرف عليه إن شاء اهلل.
" يتعلم أطفالنا أن الصدق هو أفضل سلوك عندما تؤنبهم أو
تعاقبهم إذا صارحوك باحلقيقة"
أن
أوالً:ينبغى
نتعلم أن الطفل فى
سنوات معينة قد
يكذب ولكن ليس
مبفهوم الكذب.
فقد يكذب الطفل إذا لديه طالقة لسان؛ ومهارة فى
صياغة اجلمل مما يدفعه لنطق املزيد من الكلمات دون أن
يفهمها أو يطابقها للواقع.
قد يكذب الطفل خلصوبة خياله أو نشاط عقله ،ويتضح
من خالل قول بعض األطفال " أنه قد رأى قطة هلا قرون بدمج
شكل اخلروف مع القطة فى عقله".
قد يكذب الطفل عند اخلوف من العقاب أو اخلوف من املنع
للوصول ألشياء حيبها .وتشري الدراسات إىل أن  %76من الكذب
يرجع إىل اخلوف من العقاب.
قد يكذب الطفل حتى حيدث إعجاب ملن يستمع إليه،
كأن يفاخر بأشياء وثياب وألعاب ليست عنده.
قد يكذب الطفل للحصول على بعض األشياء فيدَّعى أن
املعلم طلب منه أدوات بعينها وهو يريد شراء احللوى.
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قد يكذب الطفل لدافع عدوانى ،كما لو حدث باملنزل أو
كسر لشىء

مثني

فلم تعرف األم الفاعل فيتهم أخاه إليقاع

العقوبة به.
قد يكذب الطفل تقليداً ألبويه أو أخوته وهناك املثل
املشهور"قولوا بابا نايم" وهذا قد حيدث بدافع اخلري من األب كأن
خيربه بأنه سيصحبه للنزهه فيجد الطفل نفسه جالساً على
كرسى عيادة األسنان.
قد يكذب الطفل
بالنقص
لشعوره
والدونية بني أقرانه
لكسب فضائل ليست
لديه وهذا إن كان فقرياً.
نأتى بعد ذكر هذه التفصيالت اهلامة إىل ذكر أقصر
الطرق للعالج:
الكذب حتى 5سنوات ال يشكل أمراً مزعجاً لعدم متييزه
بني الواقع واخليال.
ال تطلب دائماً وبإحلاح أن يعرتف الطفل بالذنب فتجربه على
الكذب.
عوِّد ابنك على أن الصدق قيمة كبرية بالنسبة لك وكافأه
كلما سنحت فرصة بدا لك فيها صادقاً فى أى أمر حتى لو
كانت تافهة فى نظرك.
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ابتعد عن أسلوب املفتش كرومبوبإخباره بأنك تعلم كل
األشياء التى كذب فيها فيلجأ إىل كذب أكرب.
دائماً أخربه أنك تعشقه
جداً والحتب الكذبة التى
كذبها معك وأنه يكون
أقرب منك وهو خاطىء صادق
أكثر من وهو خاطىء
يكذب.
ابتعد كل البعد عن وصفه
بالكذب ولو على سبيل
التوبيخ وقل له ياصادق ال
تكذب.
مارس الصدق دائماً فى وعودك معه ،وقل له بعد تنفيذ
وعدك أنا صادق معك دائماً أترى واجعل ذلك سلوك كل من
فى املنزل.
رحم اهلل أباً و أماً أعانا ولدهم على الصدق.
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الدقيقة الثانية واألربعون:

القبضة احلديدية
املشاجرات بني األبناء ..وبني األصدقاء ..من املشكالت
الشهرية وخاصة بني األقران فى بيئة املدرسة.....
وأذكر لكم موقفاً حدث معى عندما كنت مدرباً للتطوير
فى إحدى املدارس الدولية بدول اخلليج وكان سببها شجار بني
طالبني أو ثالث طالب فى أثناء غيابى من احلصة لدقائق وهو
بني احلصة املاضية واحلصة احلالية  ..فقد فعلت اآلتى..

أوالً :بينت هلم أنِّى مُستاءٌ جداً من الشجار والتنابز باأللقاب وهذا
ليس من معانى األخوة التى تعلمناها فى مرات كثرية.
ثانياً :طلبت منهم املكوث داخل الفصل وحدهم إلجياد سبب
وحل للمشكلة بنفسهم من خالل احلوار وصحبت باقى
الفصل إىل قاعة التدريب وغرفة الوسائط وهذا أمر
يفضله اجلميع وحيرص عليه.
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ثالثاً :أخربتهم أن أمامهم بعض الوقت للتوصل للحل ثم موافاتنا
فى غرفة التدريب وعرض النتائج أمام باقى الطالب
لالستفادة من الدرس.
رابعاً :بعد قليل حلق بنا هؤالء الطالب وطلبت منهم الوقوف أمام
الطالب لعرض سبب املشكلة وكيف توصلوا إىل احلل
وما إىل ذلك.
خامسًا :قمت بتصويرهم بكامريا فيديو ثم عرضته أمام
الطالب مرة بعدها ليتعلموا من هذه املشكلة وكان
هلذا السلوك الرتبوى الذى وفقنى اهلل إليه اثراً طيباً فى
نفوس هؤالء الطالب الذين كان لديهم نزاع دائم
لكونهم شخصيات انفرادية ولديهم نزعة قيادية غري
موجَّهة.
ومن هذا إليكم بعض اإلرشادات الوقائية من العنف والشجار
بني األبناء ...
إذا اشتكى أطفالك أو أحدهم من أنك حتب أحدهم أكثر
فهذا نذير خطر جيب أن تلتفت إليه.
ال تتعامل مع طفلك على أنه ضحية فإذا فعلت ذلك فسوف
يعتقد أنه ضحية بالفعل.
ال تقل ألوالدك  :أمل أطلب منكم؟ ال تتشاجروا!؟ ألن
تتعلموا أبداً أن تنسجموا معاً؟ ما الذى قلتله لكم منذ دقائق؟..
هذه الكلمات نادراً ما تفيد فهى توقف النزاع مؤقتاً والتبني
هلم كيف حيلون املشكلة.
031

تذكر أن األطفال مثل الكبار ،غالباً ما حيتاجون إىل من
يستمع إليهم أكثر مما حيتاجون إىل حلول تفرض عليهم.
التطلب من األخ
األكرب أن يصحب أخاه
األصغر معه باستمرار أو أن
يالعبه أو يعطيه من
ألعابه.
املشاعر
ختفيض
السلبية للصغار حنو
بعضهم مبشاعر أخرى
إجيابية كأن ترتب هلم
أنشطة يتعاونون فيها ويتم من خالهلا توزيع األدوار عليهم
ومتابعتهم فيها لكى يشعر كل واحد منهم بأهمية اآلخر
بالنسبة له.
حماولة التقليل وليس احلد من امللكيات املشرتكة بني
األطفال لعالج النزاعات بينهم حبيث يكون لكل منهم أدواته
املدرسية وامللكية وغريه.
نِبه على الطفل األكرب بأن التصويب لألصغر أو عقابه هى
مسئوليتك أنت وال جتعل أحد األطفال أباً بديالً عنك أبداً.
شجَّع أطفالك أن يبحثوا عن حل فيما بينهم فأفكارهم
غالباً ما تكون أكثر عدالة.
إذا كان الصغار يهربون ويلعبون فال داعى للتدخل بينهم
فهذا الشجار هو نوع من املزاح الثقيل بعض الشىء لكن ليس
مشكلة حتتاج إىل تدخل.
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حدد وقتاً ألفراد األسرة مجيعاً جيلسون معاً ويتناقشون
ويطلب من األطفال التعبري عن مشاعرهم وعرض شكواهم مع
التزام العدالة فى الرد عليهم واالستماع هلم واحلكم فيما بينهم.
ترك فرتة بني
الوالدات يهم فى
تقليل املشاحنات بني
األبناء املتقاربني فى
العمر.
إرشادات عالجية:
اجعل أطفالك ينطلقون فى األماكن املتسعة بعيداً عن
ضيق البيت فكلما كان احليز املكانى فى البيت أكرب قل
احتمال الصراع بينهم.
ميكنك أن تساعد األطفال على فض بعض نزاعاتهم بأن
تقوم بدور احلكم غري املتحيز.
قم بتغيري منط احلياة اليومى ألن األطفال حيبون إثارة
املشاكل عندما اليستطيعون التفكري فى شىء جديد
يفعلونه ،وعندما يشعرون بامللل.
عند الشجار التعاقب من تعتقد أنه املخطىء دائماً فقد
يكون مظلوماً فى هذه املرة.
إذا تشاجر األطفال على شىء فخد ما تشاجروا عليه وأخربهم
أنهم يستطيعون استعادته عندما يتفقون على من سيأخده وإذا
كان التشاجر حول مشاهدة قناة تليفزيونية فأغلق اجلهاز حتى
يتفقوا على قناة أو نظام معني للمشاهدة.
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قم بتهدئة املوقف باستخدام روح املداعبة واملرح عن طريق
إخباره بشىء طريف ثم ميكنك اجللوس معه والتحدث
مبنطقية.
ال تدفع طفلك لسرعة حل املشكلة التى تواجهه مع
أصدقائه الذين تشاجر معهم والتأمره فوراً بالتصاحل معهم،فرمبا
ال تكون على دراية تامة بأسباب اخلصام معهم ولكن شجعه
على العفو وعدم االعتداء.
الطفل الذى يضرب أشقاءه أو يتشاحن معهم كثري ًا ميكن
إرساله إىل غرفة أخرى ليجلس وحده مدة مخس دقائق مثالً وإن
تشاجروا مجيعاً فيمكنك أن تأمر كل واحد منهم بالذهاب إىل
غرفة ليظل اجلميع منفصلني ملدة مخس دقائق مثالً.
كلما أعطيت ألوالدك من نفسك ووقتك قلَّت حاجتهم
للمشاحنة والتنافس من أجل احلصول على انتباهك وعندما
تكون مع أحدهم التتحدث عن اآلخرين ،ومبعنى آخر:دع كل
طفل من أطفالك يشعر بأنه طفلك الوحيد.
الطفل ال يستطيع التحكم فى مشاعره وليست لديه
القدرة على التعبري االجتماعى اجليد عن مشاعره عندما يشعر
بالضيق والغضب.
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الدقيقةالثالثة واألربعون:

فرقـع لـوز
هذه الدقيقة مثار شكوى كثري من األباء واألمهات:
ابنى ال يهدأ أبداً..
ابنى ال يستقر فى مكانه أكثر من دقيقتني..
ابنى يتحدث معى وعقله ليس معه..
ابنى يقلب الدنيا رأساً على عقب..
شكاوى كثريةوقد تكون اإلجابات من األصحاب
واألقارب خمتلفة فالبعض يقول:
.الولد حيتاج إىل طبيب نفسى.
والبعض يقول:هذا دليل ذكاء ونبوغ.
والبعض يقول:الطفل املتحرك أفضل من الطفل اخلامل.
والبعض:كل األطفال هكذا..
والبعض :سنوات قليلة ويزول ذلك كما زال من سلوك
ابنى..
هذه الفتاوى التزيد األهل إال حرية وارتباكاً:
لذلك قبل احلديث عن العالج البد لنا أن حنصر كل
مشكلة فى حجمها ونضع هلا حدوداً ضليعة فكل شىء إذا زاد
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عن حده كان غري نافعاً وفقاً ملعايري التوازن الكونية فى خلق
كل شىء.
النشاط الزائد أو ما يسمونه ب"فرط احلركة" هى حركات
جسمية تفوق احلد الطبيعى أو املتعارف عليه" وكثرياً من األباء
واألمهات لديهم ولد واحد فبالتاىل ال يعرفون ماهو احلد الطبيعى
لذلك..فاملقارنة هى الوسيلة الوحيدة أمامهم فعلى األسرة التى
تعتقد أن أحد أبنائها
يعانى من فرط احلركة
أن يزور املدرسة التى
يدرس فيها ولده وقت
الفسحة أو يأخذ ابنه إىل
أماكن ترفيه األطفال
لينظر ويراقب..فإذا رأى
فرقاً واضحاً بني ابنه
وغريهم فهذا دليل أولِّى
على وجود املشكلة.
الطفل املصاب بفرط احلركة يعانى من صعوبة االستقرار
فى مكان واحد مدة طويلة.
يعانى أيضاً من الفشل فى إمتام املهمات التى يكلف بها
على الرغم من كثرة نشاطه.
تشتت االنتباه وضعف القدرة على الرتكيز باإلضافة إىل
االندفاع فى األعمال التى فيها شيئاً من اخلطورة.
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جيب أن يكون تشتت االنتباه ظاهراً فى سلوك الطفل فى
البيئة االجتماعية (املنزل) وفى البيئة األكادميية(املدرسة) معاً
وإال كان العيب فى البيئة نفسها وليس الطفل.
الطفل املصاب ييأس سريعاً ،وقد يتصرف بشكل غري الئق
دون التفكري فى العواقب.
من أعراض املرض
كذلك.ظهور حالة
عدم القناعة والرضا
لدى الطفل؟ حيث
يبدوا أنه اليقبل بأى
شىء ويظهر ذلك من
خالل االستمرار فى
احلديث والسؤال عن
نفس املوضوع كما أنه يكثر من التدخل فى شئون اآلخرين.
كما ميل الطفل املصاب من األلعاب التى تستدعى تركيز ًا
ذهنياً ،على حني تزداد رغبته فى ممارسة األلعاب احملسوسة
التى التستدعى الرتكيز.
مطلوب للوقاية من هذه املشكلة اآلتى-:
تدل العديد من الدراسات أن إصابة األم باألمراض أثناء احلمل
باإلضافة إىل تناول بعض األدوية  ،إىل جانب تعرضها للقلق
والتوتر الشديد مدَّة طويلة..من األمور التى تساعد على إصابة
الطفل بالنشاط احلركى الزائد فى السنوات األوىل من
عمره!هلذا فإن اهلدوء النفسى لألم أثناء احلمل وبُعدها عن
التدخني،وتناول املهدئات من األمور املهمة.
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املسكن اجليد هو املسكن اهلادىء واجلميل واملنظّم
تنظيماً حسناً.
توفر األلعاب املتحركة واملتنوعة مما يساعد على إنضاج
الطفل على حنو سريع،ويقلل من مواجهته لنفسه وجلوئه إىل
كثرة احلركة من أجل التعويض عن احلرمان مما يلعب به.
الطفل حني ال جيد ألعاباً ينشغل بها فإنه يتحول هو إىل
شىء يشغل أهله ويزعجهم ،وقد ثبت أن مناكفة األهل للطفل
الختفف من حركته،بل تزيدها؟ وهلذا فإن توفري مساحات للعب
األطفال وتوفريها يكفى من اللعب هلم على االتزان السلوكى
واحلركى.
الطفل يُقلِّد أبويه وإخوته الكبار ،ومن هنا فإن هدوء
األبوين فى تصرفاتهما والتزامهما بإنهاء املهمات التى يقضوها
مما يؤثر بطريقة غري مرئية فى سلوك الطفل.
كيف نعاجل فرط احلركة؟
إذا شعر األبوان بأن ابنهما نشيط أكثر مما ينبغى ،فإن
نشاطه قد يكون عرضاً للمرض ،أو يكون عبارة عن نشاط
غري معتاد أفرزته ظروف معينة وميكن أن يزول بزواهلا-
وإليكم بعض العالجات التى ستكون مفيدة بإذن اهلل تعاىل
فى حتسني وضع الطفل سواء أكان مصاباً أو طبيعياً..
املتأمل فى حال األسر التى لديها طفل مصاب بفرط احلركة
فإن طابعها اخلاص هو الطابع السلبى !! توبيخ ولوم ونهى
مستمد من احلركة "وكثرياً ماينتهى األمر إىل الضرب والسيما
إن كسر الطفل أثناء حركته شيئاً عزيزاً على
األسرة..املطلوب أن ندرك أننا نتعامل مع مريض وليس شخص
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سوىّ ،فالطفل اليستطيع السيطرة على نفسه،إنه مغلوب على
أمره  ،وحيتاج إىل من يرمحه وإىل من يصرب عليه؟بل إن الصرب
واالهتمام هما أساس معاجلة الطفل الذى يعانى من املشكلة
الذى حنن بصددها....
البحث عن فرصة للثناء
على الطفل ليكون بديالً
عن اللوم والتقريع ،إذا وجدت
طفلك مستقراً فى مكانه
مخس دقائق اقرتب منه
وقبِّله،وقل له:ما أمجلك حني
تكون على املقعد،وأعطه
قطعة حلوى ،وإذا أنهى
جلسة
من
واجباته
واحدة..أعطه قطعة نقود أو
ماشابه..
ربط األعمال لدى الطفل فوق السبع سنوات بالوقت كأن
تقول له:اجلس ملدة 26دقيقة إلمتام الواجب وسأمنحك وقتاً آخر
نتفق عليه للعب وهكذا حتى يتعوَّد االهتمام وتنمو لديه
حساسية االلتفات لألوقات .إن ماهو مطلوب مّنَا جتاه أبنائنا
األصحاء واملرضى كثرياً جداً وقد حاولت أن ألقى الضوء على
معظمه فى الدقائق السابقة ولكن املثوبة على ذلك من اهلل
تعاىل-أيضاً كبرية،وإن أبناءنا سوف يفعلون مع أحفادنا مثل
الذى فعلناه معهم،وهكذا تستمر احلياةويستمر العطاء....
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الدقيقة الرابعة واألربعون :

إمسك حرامى
السرقة..عندما نسمع هذه الكلمة يتطرق إىل ذهننا
أنهافعل قبيح..ألنه أعتداء على حقوق اآلخرين..
ولكن عزيزى املربى امسح ىل قبل أن أخوض فى غمار هذه
املشكلة التى تعد من املشكالت السلوكية الكبرية..
أن أسألك عدة أسئلة-:
س /هل تعاقب ابنك أو ابنتك دائماً باحلرمان من املصروف؟
س /هل مدرسة ابنك تناسب مستواه االجتماعى؟
س /هل غرست فى أبنائك قيمة األمانة؟
س /هل تتحدث مع أبنائك حول وجوب احرتام ملكية الغري؟
بعد اإلجابة على هذه األسئلة سيدى املربى الغاىل /أرجو من
حضرتك أن تقرأ هذه اإلرشادات الوقائية والعالجية بإذن اهلل
لتقى ابنك من الوقوع فى هذه املشكلة ،والشك أن ظهور هذه
املشكلة يتطلب استشارة خاصة من أخصائى نفسى أو تربوى
لو وصل إىل اهلوس بالسرقة.
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إرشادات وقائية:
ينبغى التفريق بني طفل املدرسة وماقبل املدرسة؟ ألن طفل
الثالثة أو الرابعة يريد امتالك كل شىء لنفسه وليس لديه
حدود فى ذلك أما طفل املدرسة فيتالشى عنده ذلك ويوجَّه
بطريقة خمتلفة عن
ما قبل ذلك.
عدم التفرقة بني
األبناء حتى اليضطر
لسرقة
الطفل
أخيه
ممتلكات
انتقاماً من قربه ألمه
أو مصاحبته له أو
مدحها الدائم له دون
اآلخر.
علم أبنائك"االستئذان" فى كل شىء حتى فى أخذ أمتعة
أخيه أو مقتنياته وقل له:هذا من حق أخيك وأن لكل منا حقوقاً
وعليه واجبات فال أحد يعتدى على حق أحد.
تشجيع الطفل على سلوكه احلسن كأن تقول له:لقد
تركت لك احللوى على الرتابيزة مثالً أو فى غرفة النوم ومل
تتناوهلا أنت حتى تتأكد من أنها لك ..وتكافئه على هذا
السلوك لتعززه.
استخدام مواقف حقيقية لتعليم الطفل األمانة ورد احلقوق
وذلك:عندما يعطيك البائع ماالً زائداً قل له :البائع أعطانى
زيادة وهذا ليس من حقى وسرتد إليه .وعندما يصحبك إىل
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املتجر ويشرتى حلوى أخربه باالحتفاظ بها حتى تدفع الثمن
للكاشري وهكذا.
عن
االبتعاد
التدليل الزائد..وهذا
حمل خالف..فى كثري
من األسر الختالف
الطبائع بني الزوج
والزوجة وأهل الزوج
وأهل الزوجة ؟ ألن
تدليل االبن تدليالً زائداً
يشعره حبقه فى امتالك أى شىء حيث تعوّد على تلبية مجيع
رغباته ولو مل يطلبها.
غرس الثقة فى الطفل فالذى يفتقد الثقة فى نفسه نتيجة
إلهانة إحدى األبوين أو التصريح له بأنه غري حمبوب قد يلجأ
للسرقة كرغبة فى التميز وإثبات الذات.
إبعاد الطفل عن النماذج السيئة التى قد يتخذوها قدوة له
فى أصدقائه أو حتى أقاربه.
إبعاد الطفل عن أفالم اجلرمية والتى تعرض السرقة
كعمل احرتافى بشكل حمكم ودقيق.
كن كرمياً مع أطفالك وذلك :بإعطائه ما يكفيه من
املصروف مقارنة بزمالئه وعدم حرمانه من املصروف كعقاب له
إال فى نطاق ضيق واليتعدى يوم واحد والتأكد من إشباع
الطفل عاطفياً باألحضان والقبالت وحلو الكلمات حتى ال
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يسرق لكى حيقق لنفسه شعوراً باالرتياح لفقده احلب
وافتقاده احلنان.
وأخرياً..من اإلرشادات اهلامة جداً فى هذا العصر..وقد ملستها
كثرياً خالل عملى كمعلم وتربوى بالعديد من املؤسسات
التعليمية اخلاصة.
أن
وهى
االبن
يدخل
مدرسة تناسب
مستواه
اإلجتماعى الذى
فيه
يعيش
فاملدرسة الدولية
أو اخلاصة هلا
مصاريف قد يستطيع األب أن يدفعها عند كل عام ولكن
املدرسة بها مصروف ،ومالبس،وطعام وهاتف وغري ذلك من
األدوات التى يتم توفريها لالبن مثل باقى زمالئه فلو مل يتطلع
الطفل فى السنوات املبكرة فرمبا ستكون حافزاً قوياً على
السرقة فى سن املراهقة عندما جيد أقرانه يتباهون مباركات
مالبسهم ،وموديالت اهلاتف وغريها من األشياء التى بها تباينا
كبرياً بني أسرة وغريها من األسر والشك أن فى هذا إرهاقاً
كبرياً على الوالدين من الناحية النفسية ثم املادية ،ونسأل اهلل
هلم العون والتوفيق.
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إرشادات عالجية:
)0

تفهَّم دوافع الطفل للسرقة ،وإقناعه خبطئه بأسلوب
مهذب رقيق وإقناعه بضرورة عقابه عما فعل وهذا
أفضل من الشتم واإلهانة واللوم والتأنيب والتجريح
وليس عالجاً تربوياً لظاهرة.

)2

أوضح لطفلك أنك حتبه دائماً بغض النظر عما يفعله
لكنك لن تضع نفسك فى موقف املنقذ له أو مغطياً
على أفعاله السيئة فهو سيتحمل ومسئول عن أفعاله
الشخصية ليتحمل مسئولية ما ارتكب من أخطاء.

)3

مواجهة الطفل الذى يسرق مبخاطر هذا السلوك الذى
حيرم الناس حقوقهم ،ويوضح له أنهم مجيعاً.اليقبلون
السرقة،وأنه أمر يثري استياء اآلخرين.

)4

واجه الطفل حول موضوع السرقة بشكل بسيط
وواقعى بعيداً عن الوعظ واخلطب من خالل استجابته
العاطفية قل له :أترضى أن يسرق أحد منك شيئاً؟ ماذا
تفعل لو أن أحداً أخذ منك مالك أو ممتلكاتك بدون
علمك؟

)5

مبثل":يا
الطفل
إذالل
عن
االمتناع
سارق..ياحرامى..يالص" بشكل متكرر بعد أن
يكتشف وقوعه فى السرقة ألن هذا يثبت فى عقله
الباطن وجيعله يداوم عليه وهذا خطأ تربوى.

)0

ال جترب الطفل على االعرتاف بالسرقة ،ألن ذلك سريغمه
على الكذب وعندئذ ستواجه مشكلتني "الكذب ،
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والسرقة" فمثالً قولك":هل أخذت اجلنيهات ملك
صديقك؟ أبدله بقولك":أنا أعرف أنك أخذت اجلنيهات
ورمبا ألن هناك شيئاً تريده ومل جتد طريقة للحصول
عليه لذا أخربنى عما تريده وال تضطر لفعل ذلك
وسنتناقش حول هذا األمر!
)7

رفض األعذار من الطفل السارق ،وجيب أن يعلم بأنه
العذر له إن سرق بل جيب أن يطلب ما يريد ال أن يسرق
مايريد.

)8

عندما يأخذ طفلك شيئاً من البقالة وهو مع أمه دون علم
البائع ألول مرة ضمّه إىل صدرك واهمس فى أذنه بأنك
حتبه ولكن الحتب هذا التصرف ألنه ليس من حقه،
واطلب واستأذن  ..وماحدث خطأ وأرجو أال يتكرر.

)9

العقالنية واالعتدال فى البحث عن احلقيقة بشكل
هادىء فبعض اآلباء وعندما يتم استدعاؤه للمدرسة
لسرقة ابنه ينفى ذلك متاماً دون تفكري بشكل مبالغ
فيه فيقول ":ال ميكن أن يفعل طفلى هذا أبداً" أو "ال
أريد احلديث فى املوضوع هذا كثرياً وهذا حسنٌ كنوع
من الغرس أمام الطفل وبيان حسن الظن به ولكن أمام
الطفل وبعلم من يتولون أمر الرتبية وليس تشجيعاً له
على ذلك..

 )06الطفل السارق حباجة أكيده إىل أن يعلم أنه الميكنه
اإلفالت من العقاب أو االستمتاع بشىء يسرقه ،فال
يسمح له باالحتفاظ بشىء مامل يظهر بوضوح أومعلوم
من أين أتى به ،وبأى حق..
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 )00قم بتكليف ابنك مبسئوليات مالية تظهر له من خالهلا
ثقتك فيه وفى أمانته كأن يشرتى شيئاً والتراجع باقى
النقود أمامه.
 )02إعادة ما مت سرقته جيب أن يكون الشاغل األول واألهم،
ويفهم ذلك جيداً ومساعدته بوضع خطة إلمتام ذلك
كإقراضه ماسرقه وخيصم منه مثالً ورحم اهلل أباً أعان
ولده على اخلري ،فال ترتك أدراج األشياء الثمينة فى
مكان أمام األعني وعلّمه اإلدخار وامنحه صندوقاً
صغرياً لذلك..
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الدقيقة اخلامسة واألربعون:

البـعـبــع

اخلوف وعالجه..
اخلوف:

ال تتحدد الصحة النفسية لطفلك مبا إذا كان لديه خماوف
أم ال ،ولكنها تتحدد من خالل مقدرته على التغلب أو التكيف
أو االستجابة العالجية مع املخاوف التى يواجهها..
تعريفات
"من
الشجاعة:هى اخلوف
بعد أن يستجمع قواه"
ويقول
هوجو

فيكتور

 :أن حتارب ثوراً هائجاً وأنت لست خائف ًا هذه ليست البطولة..
البطولة أن حتارب الثور اهلائج وأنت خائف فتهزم الثور واخلوف
معاً"
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إرشادات وقائية:
.0

االستماع للطفل عندما يُعبِّر عن مشاعر اخلوف

عنده وعدم السخرية منه مبثل{ :ال تكن جباناً -دعك من
هذه األفكار السخيفة}...
 .2اقرأ لطفلك قصة لطيفه عما خياف منه  ،فأقرا له
عن الكلب وكيف أنه كان وفياً فأنقذ صاحبه من
اهلالك وهكذا....
 .3تقليل املده التى جيلس فيها الطفل أمام
التلفزيون مع مراعاة جتنب أفالم الرعب متاماً ومثلها أفالم
اجلرمية والعنف....
 .4جتنب تهديد الطفل املستمر بإعطائه احلقنة
والتهديد بالقطه والكلب وغري ذلك....
 .5االبتعاد التام عن ضرب الطفل  ،وإيذائه البدنى
ال وإيذاؤه البدنى
مهما كانت أخطاؤه فهو اليزال طف ً
يصيبه باخلوف والفزع.
إرشادات عالجية:
 )0انصح طفلك نصائح يشعر من خالهلا بأنه كفء ،وأنه
مستعد للتعامل مع ما خياف منه كأن تقول له  :اصرخ فى
وجه الكلب وقل له  :توقف ـ اجلس ـ اسكت.
 )2تنفيذ طريقة (املواجهة املتكررة) مع الطفل الذى خياف من
الصوت املرتفع وذلك بأن نعطيه جمموعة من البالونات
ويقوم بوخز كل منها بإبرة فيعتاد الصوت املرتفع.
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 )3إذا كان الطفل مثالً  :خياف من الكالب فأمسك بيديه
وقف أمام كلب هادىء الطبع أطول فرتة ممكنة وأنت
حتدثه على أن الكالب حيوانات ختدمنا وحترسنا وتكون
وفية معنا..
 )4ال تسمح لألخ األكرب أن خيوف أخاه أو يفزعه فى الظالم.
 )5عدم التسلل من البيت وترك الطفل اخلائف وحده عند
ال فإن ذلك يزيد من خماوفه.
الذهاب للسوق مث ً
 )0إذا كان الطفل خياف من السباحة فدعه يتغلب على
خماوفه خطوة خطوة بالسري أوالً على الشاطىء ثم اخلوض
قليالً فى املياه ثم استخدام املياه ثم استخدام العوامة ثم
التجول بها قليالً كل ذلك مع الصرب عليه.
 )7كثري من املخاوف أمكن حموها عن طريق ممارسة الطفل
ألنشطة ممتعة أثناء اخلوف وهو مايسمى باإلشراط املضاد
أى :بإقرتان اخلوف بشىء ممتع سار ،كأن يرتدى الطفل
مالبس بطل وميثل دوره فى غرفة خافتة اإلضاءة ،كما
ميكن لآلباء تقليد صوت الرعد أو األسد وأن يطلبوا من
األطفال عمل ذلك فإن املواجهة املتكررة ملوضوع اخلوف
تقلل من حساسيته.بينما يؤدى جتنب املواقف املخيفة إىل
إطالة حالة اخلوف أو زيادة شدته.
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الدقيقة السادسة واألربعون:

اجملنى عليه !

"إدمان التليفزيون"

س :هل يستطيع أن يكون التليفزيون وسيلة تربوية
جتعل الطفل متلقى إجيابى بدالً من كونه متلقى سلبى دون
التفاعل مع احلوارات واألحداث؟
س :هل إدمان الطفل واجللوس فرتة طويلة أمامه يؤثر على
وزن الطفل وبصره وحالته املزاجية والنفسية بشكل عام؟
س :هل ميكن أن يشاهد الطفل فى التليفزيون بعض
املشاهد اجلنسية؟
لو كانت أغلب إجاباتك بنعم فاعلم أن هناك مشكلة
تستوجب عالجاً.
إرشادات عامة وهامة:
 .0البد من وضع قيود زمنية للتليفزيون حبيث يستطيع
الطفل مشاهدته ساعتني يومياً ثم تقل تدرجيياً.
 .2أوجد للطفل بدائل جذابة كالرسم وعمل األحباث،واللعب
بالصلصال ،وجتميع البازل وغري ذلك من االشرتاك
باالنشطة املدرسية كالتمثيل واملسرح.
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 .3جيب أن تكون مثاالً حيتذى به ،فال يكون التليفزيون
مثالً هو الوسيلة املثلى لالسرتخاء وقضاء وقت الفراغ
وكذلك اإلنرتنت.
 .4تفحَّص ما يشاهده أطفالك وناقشهم فيه وصوَّب هلم األخطاء
دائماً ،وعودهم
تغيري
على
الربنامج السىء
أو املشهد املخل.
 .5ينبغى جعل
فرتة زمنية بني
مشاهدة
التليفزيون وبني النوم لئال يرتسب فى نفس الطفل ما
شاهده أثناء نومه خالل عمل الالوعى.
 .0ضع جهاز التليفزيون فى مكان غري مريح أو على األقل ال
تضعه فى املكان األفضل.
 .7علِّق دائماً على السىء أثناء املشاهدة مثالً:هذه الفتاة عارية
والجيب ذلك ،هذا املذيع ما رأيك فى أسلوبه أميكن أن
يتحسن؟
 .8أغلق التليفزيون أثناء الطعام لتتحدث مع أطفالك ،ولكى
تتجنب أنت وهم "البدانة".
 .9اجعل يوماً أسبوعياً الجيوز فيه تشغيل التليفزيون ،والحظ
ماذا ستفيد هذه التجربة.
 .06ينبغى مشاركة األم جداً فى هذه العالجات ،ألنها تلجأ
أحياناً لصرف األطفال إليه النشغاهلا بأعمال املنزل.
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الدقيقة السابعة واألربعون :

الكهف املظلم
اإلنطواء وعالجه:
 oإذا كان ابنك حيب العزلة والوحدة ويتحاشى الناس!.
 oعندما يستمتع ابنك بوحدته ،ويقلق عندما يكون بني
الناس؟
 oعندما تكون هوايات ابنك فردية كالقراءة!
 oإذا كان ابنك يفتقد للتعبري عن انفعاالته!
 oعندما يستطيع ابنك التعبري عما يريده على الورق أكثر
من احلديث!.
هذه الظواهر ملشكلة
اإلنطواء التى حتتاج إىل
هذه
ولعل
عالج،
اإلرشادات تكون مفيدةً
لك..
إرشادات عالجية:
 )0حتدَّث مع الطفل
كثرياً عن األطفال
احملبوبني  ،وأنهم الكرماء املتعاونون الذين لديهم روح
رياضية فى الربح واخلسارة.
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 )2جتنب توجيه النقد للطفل املنعزل اجتماعياً لكن فى نفس
الوقت شجع فيه التحدث مع اآلخرين أو إلقاء األسئلة
وكافئه على ذلك ومذكور هنا فى الدقائق األخرية قصة
سيدنا عمربن اخلطاب مع ولده لنتعلم من هديهم..

 )3أشرك ابنك فى أحد األندية الرياضية.
 )4ادع أصدقاء ابنك للبيت فى املناسبات املختلفة ،فإن ذلك
يساعد فى جعله أكثر تواجداً وتفاعالً معهم.
 )5زد فى مصروفه كلما مارس نشاطاً اجتماعياً ترفيهياً مع
أحد كزيارة صديقاً له أو اخلروج فى رحلة مدرسية.
 )0إبعاد الطفل عن اخلائفني أو شديدى احلساسية من اآلخرين.
 )7تعليم القواعد األساسية لألطفال من أجل إقامة عالقات مع
اآلخرين؟ كانتظار الدور واملشاركة والثناء على اآلخرين
وتقديم النصح ،وشكر املعروف ،إلقاء السالم أو التعاون فى
اللعب واألخذ والعطاء.
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 )8اإلشراف املباشر وغري املباشر على جتمعات األطفال حتى ال
يؤثر بعض الرفاق على الطفل مبثل اإلغاظة و اإلحراج
والتخويف وغري ذلك مما جيعله حياول جتنبهم وجتنب
اآلخرين.
 )9اصطحاب ابنك إىل صالة اجلمعة ،وأماكن التجمع
للعائلة ،وجمالس الكبار حتى يتعوَّد الشجاعة وآداب
احلديث ،وتشجيعه على احلوار املهذب مع الكبار.
 )06اترك طفلك مع طفل ذى شعبية ،فالشعبية ترتك أثراً فيه
ويصبح الطفل املنعزل اإلنطوائى أكثر تقبالً من قبل
اآلخرين.
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الدقيقة الثامنة واألربعون :

املالءة املبللة
نقصد بالتبول الالإرادى :عدم قدرة الطفل على التحكم
بالتبول ليالً بسن يفرتض أن تكون لديه فيه القدرة على
ذلك....

 وتشري الدراسات على أن ابن الثمانية عشر شهراًيكون قابالً للتدريب على التحكم بنفسه فى الذهاب
إىل احلمَّام وغالب األطفال يتحكمون بأنفسهم فى آخر
السنة الثالثة والنستطيع أن نقول :إن الطفل يعانى من
مشكلة التبول الالارادى إال إذا جتاوز سن الرابعة....
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أسباب التبول الالارادى"
 )0أسباب عضوية:
وذلك مثل وجود التهابات فى جمرى البول أو بسبب وجود
مشكلة فى اجلهاز البوىل أو بسبب اإلصابة مبرض
السكرى وهذه األسباب قليلة االنتشار وال تشكل أكثر
من .%5
 )2أسباب وراثية:
حيث تشري بعض الدراسات إىل
أن آباء األطفال املتبولني
الارادياً ،كانت لديهم هذه
املشكلة حني كانوا
صغاراً مبا يقارب ثالثة
أضعاف حاالت التبول
املوجودة بني آباء األطفال
غري املتبولني.
 )3أسباب نفسية:منها:
أ -قسوة الوالدين فى تربية
الطفل واستخدام العقاب بصورة متكررة.
ب -الشعور بالنقص ،وضعف الثقة بالنفس.
ج -عدم متتع الطفل مبا يكفى من مشاعر الطمأنينة
والعطف والرعاية.
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إرشادات وقائية:
( )0االنتباه إىل املتبول الإرداياً أثناء النهار ومالحظته حيث يُطلب
منه دخول احلمام كل ثالث أو أربع ساعات كى يعتاد
التحكم فى عملية البول.
( )2اخلالفات العائلية وغياب
أحد الوالدين لفرتة طويلة،
وإعطاء كل االهتمام
باملولود اجلديد لذا فمن املهم
تقليل قلق الطفل وإعطاؤه
مزيداً من االهتمام واحلنان.
( )3ترك إضاءة خافتة ليالً تنري
الطريق للحمَّام.
( )4العمل على منع وتقليل
السوائل ومدرات البول
كالشاى والبصل قبل النوم بساعة أو ساعتني ،وإيقاظ
الطفل أثناء الليل ليدخل إىل احلمام من أجل تفريغ املثانة.
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إرشادات عالجية:
( )0عرض الطفل على طبيب حيث تصل نسبة األسباب
العضوية إىل .%06
( )2جيب جتنب العقاب البدنى أو
التوبيخ حيث أن شعور
الطفل باخلزى واإلهانة
جيعله متوتراً وخائفاً ومن
الطبيعى أن ال ميكنه
التحكم فى املثانة.
( )3إعطاء الطفل لوحة أو ورقة
حيتفظ بها ،ويوضع فيها
جنمة لكل ليلة اليتبول
فيها فى فراشه ومع كل جنمتني يأخذ مكافأة وهكذا...
( )4الكف عن تأنيب الطفل ألن هذا األمر يفعله عن غري عمد.
( )5قدّر ما سوف تفعله أنت بدالً من حماولتك السيطرة على ما
يفعله طفلك ،كأن تضع مفرشاً من البالستيك ولكن أياً
كان ما تود فعله عليك أن تنفذه باحرتام وتقدير ملشاعر
طفلك فإن مايفعله هو أمرٌ خارج عن إرداته.
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الدقيقة التاسعة واألربعون

الرأس الصلبة
(العناد وأشكاله)
 لعل مشكلة عناد األطفال من أكثراملشكالت حضوراً فى حياة كثري من األسر العربية؟
حيث جند أن
كلمة "عنيد"
"دماغه ناشفة"
"اليفعل إال اللى
فى رأسه" من
أكثر ما تتداوله
حيث
األمهات
عن
يتحدثن
أوالدهن..
العناد؟
الطفل املطيع هو الذى يفعل ما يطلبه منه أبوه ،وما تطلبه
منه أمه فى الوقت احملدد....
تقول األم :قُم اآلن واذهب إىل سريرك فإذا رفض  ..فهذا عناد..
وإذا تأخر فى الذهاب  ..فهذا عناد
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وإذا تثاقل وتذمر  ....فهذا عناد....
وإذا أبدى استعداداً لضرب من يأمره  ..فهذا عناد شديد.
وإذا فعل الطفل عكس ما يطلب منه  ..فهذا أبلغ العناد.
سن العناد؟
السنتان
متر
األوليان من عمر الطفل
بسالم فى غالب
فالدراسات
األحيان؛
تشري إىل أن العناد
كثرياً ما يظهر لدى
األطفال بعد سن الثانية والنصف ويشتد خالل السنة الثاثة
والرابعة ،ويبدأ بالتالشى عند سن اخلامسة إذا أحسن األبوان
التعامل معه..
هل من العناد ماهو طبيعى؟
نعم وكثري من مشكالت األطفال -وأيضاً الكبار -وجهاً
إجيابياً فالطفل حيث يُبدى قدراً معقوالً ومألوفاً من املمانعة
والعصيان يرسل إلينا رسالة مضمونها :أنه بدأ يشعر بنفسه،
وصار يتكلم وهويريد أن يستقل عمن حوله ،ويقلل من درجة
اعتماده عليهم.
إنه يريد من اآلخرين أن ينظروا إليه شيئاً فشيئاً على أنه
شخص معترب ،ويستحق االحرتام.
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مظاهر العناد لدى األطفال:
( )0رفض األوامر والنواهى الصادرة عن أبويه أو أحد إخوته
الكبار
تقول األم :اغسلى
قبل
يديك
الطعام
فرتفض
وتأكل
مباشرة..
يقول األب :اغلق باب غرفتك بهدوء فيغلقه بقوة فيزعج من
حوله..
( )2التأخر فى أداء املهام والتلكؤ فى تنفيذ مايطلب منه:
يقول األب لطفله :اذهب إىل النوم ،أو أغلق التلفاز؛ فإنه يفعل
ذلك على مضض وبعد مدة ،ألن عناده اليسمح له بالقيام
مبا يطلب منه بسالسة.
( )3ممارسة سلوكيات غري الئقة مثل اإلصرار على كشف
عورته أمام اآلخرين.
( )4الغضب ألتفه األسباب ،وترك املائدة مثالً ألن أخاه جلس
مكانه.
( )5تعدى الطفل على اآلخرين من خالل أخذ قطعة احللوى
التى فى يد أخته أو إصراره على مشاهدة شىء فى التلفاز.
( )0خيتلط العناد أحياناً بالعدوانية ويظهر نوعاً من االستعالء
على الضعفاء.
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إرشادات عامة:
 .0جتنب إعطاء توجيهات وأوامر مباشرة للطفل وذلك من أجل
حصر جمال االختبار فمثالً قول األم"نظفى الغرفة اآلن"
ميكن استبداله مبثل"متى حتبني أن تبدئى فى تنظيف
الغرفة اآلن أم بعد الغذاء؟.

 .2امسح لطفلك بأن يكون جزءاً من صنع القرار ..اسأله رأيه
حتى يشعر بالسعادة واالستقاللية.
 .3ضع عدداً من القواعد األسرية احملددة جداً والبسيطة فى
نفس الوقت وعلقها فى مكان واضح ،فعند ذلك يعرف
ابنك العنيد ماهو مطلوب منه بالظبط.
 .4عندما يزداد عناد الطفل التقهره أوجتادله بل أخربه بأنك
ستفكر فى هذا األمر لئال يشعر خبسارته للمعركة ثم قم
بتغيري املوضوع أو املكان....
 .5البد أن يسمعك ابنك وأنت تقول (نعم) سواء الزوجة لزوجها
أو الزوج لزوجته.
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 .0طفلك فى حاجة ألن يشعر ببعض التأثري والسيطرة أيضاً،
ولذلك دع األشياء تسري على النحو الذى يريده ..مامل يكن
فى ذلك ضرر أو عيب.
 .7كلمة "ال" طبيعية لدى األطفال مابني السنة األوىل والثالثة
وهى أحد متطلبات عملية النمو النفسى والنزوع حنو
االستقاللية مقابل االعتمادية والتبعية..
 .8ينبغى تقدير موقف الطفل وإظهار التفهم ملشاعره؟ وذلك
ألن الطفل العنيد يصل الستنتاج حمدد يشعر بضرورة
الدفاع عنه.أال وهم املبالغة فى الصواب واخلطأ أو العدل
والظلم ،ويصعب إقناعه بالعكس قل له :أنا أفهم ماتقصده
وأعلم مبدى تعبك فى تنظيف غرفتك ولكن قد يزورنا
ضيوف.
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الدقيقة اخلمسون:

مش عاوز أذاكر
أود أن أوكد قبل كل شىء على أن رغبة األطفال فى
التفوق الدراسى ومواصلة التعليم ،تُصنَع صناعة من قبل األسر
املهتمة واحلريصة على مستقبل أبنائها؟
وهلذا فإن إعراض األطفال عن حتصيل العلم هو مثرة للبيئة

املريضة التى نشؤوا فيها ،أو مثرة للمدارس الضعيفة واملتهالكة
التى ينتسبون إليها.
واستذكار الدروس عمل حيتاج إجنازه إىل وسائل توجيه
خاصة ،وإىل مُعينات عليه أو حمفزات،
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واستذكار الدروس أمر يشرتك فيه عدة عناصر وهى:
( )0الطالب.
( )2املعلم.
( )3املدرسة.
( )4البيت.
( )5املنهج الدراسى.

من مظاهر ضعف الرغبة يف الدراسة:
 -0رسوب الطفل يف مجيع املواد ورسوبه يف مادتني على حنو
مكرر.
 -2تباطؤ الطفل يف كتابة الواجبات املدرسية ،وال يقوم به إال
باإلحلاح واملتابعة.
 -3احلصول على درجات متدنية يف ثالث مواد فأكثر.
 -4البحث عن أعذار تتيح له الغياب عن املدرسة.
 -5الدراسة السهلة قليلة األعباء ينجح فيها الطفل بتفوق دون
أن يظهر أى رغبة يف املطالعة أو تعلق بالكتاب.
وهذا األمر ال يزعج األهل ولكنه يرسل إشارات سلبية حيث
أن الشغف بالتعلم واحلصول على املعارف شرطٌ للتفوق الباهر.
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كيف نعاجل ضعف الرغبة يف الدراسة؟
-0

الرغبة يف التعبد وعمل اخلري وطلب العلم يكتسبها
األطفال من أسرهم
ومعلميهم وضعف
الدافعية لدي األبناء هو
بسبب تقصري من
اآلباء.

-2

وجود اجلو األسري
احملفز على التعلم قد
يكون أهم ما على
األسرة توفريه ألطفاهلا.

-3

عدم اإلكتفاء حبث األبناء على بذل املزيد من اجلهد بل
البحث عن أى سبب نفسي أو جسمي يف ذلك كضعف
مسع أو حاجة لنظارة...

 -4املدرسة اجليدة اليت يتوفَّر فيها شيئان أساسيان:
جدية يف التعليم ،وشعور املدرسني فيها بالرضا عن أوضاعهم
وأوضاع مدرستهم.
-5

حتسني أسلوب التعلم ليكون مثريًا وممتعًا ومشوقًا وهذا
حيتاج إىل متتع املعلمني بلياقة عقلية وروحية عالية.

-0

تعزيز الدوافع بالثناء والتشجيع واملكافأة على اإلجناز،
واإلشادة بأى جناح حيققه الطفل.

-7

التفاعل مع الطفل فال يليق أن نطلب منه املذاكرة
وجنلس حنن أمام التلفاز نسمع ونضحك...
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-8

ال تقارن طفلك بغريه،
أمامه ومن خلفه
فاملقارنة حتبطه وقد
تكون سببًا يف عناده
وعدم مذاكرته.

-9

اعلم أن هناك فرقًا
كبريًا بني استذكار
الدروس وبني عمل
الواجب ...فاستذكار الدروس أهم وأشد تأثريًا ..وعمل
الواجب يكون حمددًا ويناسب الطفل وذلك بالتنسيق مع
املدرسة.

 -06احرتام الطفل واالهتمام به ...فاألهم من أن حيصل ابنك
على درجات جيدة هو حصوله على تأكيد بذاته جيدًا.
 -00عوِّده على أن نتيجة االمتحان ليست هي آخر الدنيا..
وليست نتيجة االمتحان هي اليت تأتي باحلب هلذا الطفل أو
الكراهية وال تربط بني االمتحان واهتمامك به...

البعض يسعى حنو درجات جيدة
وليس تعليم جيد
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الدقيقة الواحدة واخلمسون :

مشروب الثقة
عن ابن عمر رضى اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم:
"إن من الشجر شجرة ال يسقط
ورقها وإنها مثل املسلم فحدثوني
ما هي؟
فوقع الناس يف شجر البوادي،
قال عبد اهلل ووقع يف نفسي أنها
النخلة فاستحييت ،ثم قالوا:
حدثنا يارسول اهلل ..قال :هي
النخلة".
أخرجه البخاري
 لقد كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم جيلس مع عشرة من أصحابه من بينهم أبو
بكر وعمر وأبو هريرة
 وكان صلي اهلل عليه وسلم قد أتى جبمار خنل – أى ببلح
قبل أن يطيب – فأخذ يأكل منها وهو يتلوا قول اهلل تعاىل:
"ضرب اهلل مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
وفرعها يف السماء تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها"..
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 ثم نظر يف أصحابه وأخربهم أن هناك شجرة ال يسقط ورقها
طوال العام ..وأن فيها شبهًا كبريًا باملسلم ..ثم راح خيترب
أفهامهم ويستميل عقوهلم بأسلوب إنشائي استفهامي يف
أرقى لون من ألوان التعليم.
 نِعَم املعلم هو صلى اهلل عليه وسلم فقال :حدثوني ماهي؟
وأخذ الناس يستنبطون حل ذلك اللغز وإجابة ذلك السؤال..
وعندما مل يتوصلوا إىل اجلواب
الصحيح قالوا :حدثنا يارسول
اهلل ماهي تلك الشجرة.
 فقال( :هي النخلة) وبهذا
األسلوب البالغي الرائع ثبّت
رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم تلك املعلومة اهلامة
يف نفوس احلضور من
أصحابه ..بل والذين مل
حيضروا ،وكل أمته من بعده..
 أمل تر أن ذلك أبلغ من أن خيربهم ابتداء فيقول املسلم مثل
النخلة ثم يسكت؟
 ثم تعالوا بنا ننظر من هذا الذي يروي لنا هذا احلديث
العظيم ..والذي فطن إىل حل تلك املسألة يف نفسه؟ إنه عبد
اهلل بن عمر ،أتدرون كم كان يبلغ من العمر وقتها؟
 إنه كان يف السادسة عشرة من عمره أو جاوزها قليالً ،أى
يف سن طالب يف الثانوية ،ولكن من كان جيالس هذا
الفتى الصغري؟ ..لقد كان جيالس من هم خري منه علمًا
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وتقوى وورعًا ،إنه جيالس العلماء والصاحلني فإن كان
جاهالً علموه وإن كان عاملًا زادوه.
آه لو أن شبابنا
يتعلمون ،وبابن
عمر -الفتى الصغري
يقتدون ...فيبحثون
عن العلماء الذين
ينتفعون منهم...
وبالصاحلني الذين
يزدادون من
صالحهم ...فيجالسوهم ويصاحبوهم ...بدالً من أن يصاحبوا
أهل املعاصي وسفهاء القوم الذين اليزيدونهم من اهلل إال بعدًا
وال من الدين إال جهالً.
 هذا ابن عمر الفتى الصغري رغم أنه كان أصغر القوم إال أنه
راح يفكر يف حل ذلك اللغز الذي اختربهم به رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم.
 إال أنه راح يفكر يف القرائن
فوجد أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قبل أن يسأل
السؤال كان قد أتى جبمار
خنل  ..وأخذ يأكل منها..
فربط هذه القرينة بقول صلى
اهلل عليه وسلم ال يسقط
ورقها ،وبقوله مثل املسلم،
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وبعد أن أجهد عقله يف التفكري توصَّل إىل مامل يتوصل
إليه غريه من احلضور ..رمبا ألنهم رضي اهلل عنهم مل يلتفتوا
إىل تلك القرائن ...ولكنهم اشتغلوا فقط بالتفكري يف
جمرد السؤال امللقى عليهم.
 ووقع يف نفس الفتى الصغري أنها النخلة ،إال أن حياءه من
احلضور الذين هم أكرب منه سنًا ،ورأى أنهم أعظم منه فهمًا
وقدرًا ..منعه ذلك احلياء من اإلجابة على السؤال.
 ولكن – أخي
الكريم انظر
إىل شعور أبيه
عمر؟ إذ بعد أن
انصرف القوم قال
عبد اهلل له :واهلل
ياأبت لقد
عرفتها أنها النخلة إذ كنت أالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم كان يأكل اجلمار وقت السؤال ..والوالد عمر
يقول :ماالذي منعك يابين من أن جتيب؟
 فيجيب عبد اهلل :استحييت منك ومن أبي بكر وأبي هريرة
وفالن وفالن حيث عجزمت عن اجلواب.
 فيقول عمر :ألن كنت أجبت كان أحب إىل من محر النعم.
 نعم ،كم كانت هذه الدنيا حقرية يف عني عمر رضى اهلل
عنه إذ متنى أن لو أجاب ابنه على سؤال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،ولو فعل لكان ذلك أحب إليه من الدنيا وما
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فيها ..وعبَّر عنها بأعز شيء عند العرب وقتها وهي محر
النعم.
 وهكذا الوالد يعتز بتفوق ولده حتى ولو كان ذلك التفوق
عليه هو شخصيًا.
ويف القصة من الدروس والعرب الكثري والكثري ،الذي قد
تستهله أنت عزيزي القارئ بارك اهلل يف عقلك..
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الدقيقة الثانية واخلمسون :

أغرب حماولة اغتيال
من كتاب"هذا ما تبحث عنه لـ باسل
يف مدينة صغرية أعلن املفتش عن قيامه بزيارة للمدرسة
االبتدائية ،ولكنه بقى واقفًا أثناء الطريق بسبب عطلٍ يف
حمرك سيارته.
وبينما كان املفتش يقف
حائرأ أمام سيارته مرَّ تلميذ
وشاهد الرجل احلائر وسأله عما
إذا كان يف وسعه مساعدته..
ويف وضعه املتأزم أجاب املفتش:
هل تفهم شيئًا عن السيارات؟
مل يطل التلميذ الكالم بل
أخذ اإلداة واشتغل حتت غطاء احملرك املفتوح ،وطلب من املفتش
تشغيل احملرك ،فعادت السيارة إىل السري من جديد.
شكر املفتش التلميذ ،ولكنه أراد أن يعرف ملاذا مل يكن
يف املدرسة يف هذا الوقت؟
فأجاب الغالم" :سيزور مدرستنا اليوم املفتش:
ومبا انين األكثر غباءً يف الصف ،لذا أرسلين املدرس إىل
البيت"...
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الدقيقة الثالثة واخلمسون :

بـــراءة الطــفـولة
من كتاب "من وحي احلياة لعبد الرمحن النهار :
"حيكي أن طفلة أصيبت مبرض خطري ،وكانت حالتها
حرجة جدًا ،وكان أخوها
البالغ من العمر تسع سنوات
قد أصيب بنفس هذا املرض
من قبل وشفى منه.
فكان احلل الوحيد هو
أن ينقل هلا الطبيب
كمية من دماء أخيها.
نظر الطبيب إىل األخ
وقال له :لن ينقذ أختك
سوى نقل دمك إليها ،فهل أنت مستعدٌ لذلك؟
امتألت عينا الصغري باخلوف وتردد حلظة ثم قال:
موافق يا دكتور سأفعل ذلك...
بعد ساعة من عملية النقل سأل الطفل الطبيب خبوف:
قل لي يادكتور متى سأموت؟..
عندئذ عرف الطبيب وأدرك ملاذا أصيب الطفل بلحظة خوف
عندما طلب منه ذلك ،فلقد اعتقد الصغري أن إعطاءه دمه ألخته
معناه أنه يعطيها حياته نفسها.
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"األطفال هم مشوع احلياة"
هذه رسالة للشاعر "فيكتور هيغو" قال فيها" :الراحة
لإلنسان يف حب امرأة ،الراحة كل الراحة يف حُبّ األطفال ،يف
حبهم النزيه الذي ال خيدع ،ويف قلوبهم النقية اليت سرعان ما
تصفح ،وابتسامتهم اليت تقدم للغري هبة خالصة".
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الدقيقة الرابعة واخلمسون :

اجتماع السواعد
من كتاب "هذا ما تبحث عنه لـ"باسل شيخو
كان رجل يسري مع ابنه عندما اعرتض طريقهما صخرة
ضخمة...
سأل الولد أباه:
"هل ترى أني أستطيع
حتريك هذه الصخرة
من مكانها إذا
استعملت كل ما
لدىَّ من قوة؟"
أجاب الوالد" :إذا
استعملت كلِّ ما لديك من قوة فستسطيع حتريكها"
بدأ الولد بدفع الصخرة ،بذل كلِّ ما بوسعه وهو يدفع
ويتابع الدفع ،ومل تتحرك الصخرة من مكانها ..قال ألبيه وقد
شعر باإلحباط:
"لقد كنت خمطئًا ،فأنا ال أستطيع أن أحرك الصخرة"
وضع الوالد ذراعه حول كتفي ابنه وقال له :اليابين ،أنت مل
تستعمل كلّ مالديك من قوة ...أنت مل تطلب مين أن أساعدك.

اجتماع السواعد يبين الوطن
واجتماع القلوب خيفف احملن
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الدقيقة اخلامسة واخلمسون :

رحلة املليون دوالر
من كتاب من وحى احلياة لعبد الرمحن النهار:
أعلن أحد األشخاص لزمالئه وجريانه ،أن هدفه للعام القادم
هو أن يكتسب مليون دوالر ....كان هذا الرجل من رجال
األعمال املبدعني
يؤمن باحلكمة القائلة :أعطنى فكرة جيدة ،وأنا
أكسب مليوناً .عمل هذا الرجل على تطوير منتج له عالقة
بالرياضة البدنية ،ودار فى كل املناطق لبيعه ،وكان يأخذ
معه أحد
أوالده
أحياناً
ملدة
أسبوع
خالل هذه الرحالت .اشتكت زوجته إليه من أخذ األوالد معه،
ألنهم بعد عودتهم من الرحلة يصبحون أكثر إهماالً لدروسهم
وواجباتهم املدرسية ،وألن األطفال يرون أن هذا األسبوع جمرد
إجازة ،وأن ذلك مينعهم من القيام مبا جيب أن يقوموا به.
وفى نهاية العام أعلن هذا الشخص أنه حقق هدفه وكسب
($0666666مليون دوالر).
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ولكن بعد ذلك بقليل ،طلَّق زوجته ،وأدمن اثنان من أبنائه
املخدِّرات ،بينما خرج الثالث ومل يعد.
لقد تفككت العائلة متاماً!.
اإلنسان فى هذه احلياة له جمموعة أدوار ،والنجاح احلقيقى
يكمُنُ فى حتقيق التوازن بينها ،فيجلب هذا التوازن الرضا
والسعادة.
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الدقيقة السادسة واخلمسون :

للزوج والزوجة
حيكى أن امرأة يف إحدى القرى ذهبت إىل أحد احلكماء
تظنُّه ساحرًا ،وطلبت منه أن يعمل هلا عمالً سحريًا حبيث يُحبها
زوجها حبًا اليرى معه واحدة من نساء العامل ،وألنه رجل حكيم
ومربِّ بارع قال هلا:
إنك تطلبني شيئًا
ليس بسهل ،لقد طلبت
شيئًا عظيمًا ،فهل أنت
لتحمَّل
مستعدة
التكاليف؟ إن األمر ال
يتم إال إذا أحضرت
شعرة من رقبة النمر.
كيف
قالت:
أستطيع ذلك والنمر
حيوان مفرتس وال أضمن أن يقتلين؟!
أليس هناك طريقة أسهل وأكثر أمنًا؟..
فقال هلا :ال ميكن أن يتمَّ لك ما تريدين من حمبة الزوج إال
بهذا األسلوب.
ذهبت املرأة وهي تضرب أمخاسًا بأسداس تفكِّر يف كيفية
احلصول على الشعرة املطلوبة ،فاستشارت من تثق حبكمته،
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فقيل هلا :إن النمر ال يفرتس إال إذا جاع ،وعليها أن تُشبعه حتى
تأمن شرَّه...
أخذت بالنصيحة وذهبت إىل الغابة القريبة ،وبدأت ترمي
للنمر قطع اللحم وتبتعد ..واستمرت يف إلقاء اللحم إىل أن ألفت
النمر وألفها مع الزمن ،ويف كُلِّ مرة كانت تقرتب منه قليالً..
إىل أن جاء اليوم الذي متدد النمر جبانبها ،وهو اليشك يف حمبتها
له ،فوضعت يدها على
رأسه وأخذت متسح بها
شعره ورقبته بكل
حنان...
وبينما النمر يف هذا
االستمتاع واالسرتخاء مل
يكن من الصعب أن
تأخذ املرأة الشعرة بكلِّ
هدوء ،وما أن أحست
بتملكها للشعرة حتى
أسرعت إىل الرجل
احلكيم الذي تظنُّه ساحرًا
لتعطيه إياها والفرحة متأل نفسها بأنها املالك الذي سيرتبَّع على
قلب زوجها إىل األبد...
فلما رأى احلكيم الشعرة سأهلا :ماذا فعلت حتى استطعت
أن حتصلي على هذه الشعرة؟
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فشرحت له خطة ترويض النمر ،اليت تلخصت يف معرفة
املدخل لقلب النمر أوالً وهو البطن ،ثم االستمرار والصرب على
ذلك إىل أن حيني وقت قطف الثمرة.
حينها قال هلا العامل :ياعزيزتي ،زوجك ليس أكثر شراسة
من النمر..
افعلي مع زوجك مثل ما فعلت مع النمر ،متلكيه.
إن الزوج والزوجة ميلكان شخصيتني خمتلفتني ..وعدم
فهم هذا األمر يؤدي إىل الكثري من املشاكل ،فالشخصيات
كثرية ومتنوعة وهلا مساتها ،هناك العقالني والعاطفي
واالجتماعي واالنطوائي ،وهذه الشخصيات آية من آيات
الكون ،فإذا مل يتفهَّم كُلُّ صاحب شخصية صاحبه ،ومفاتيح
تلك الشخصية ،وكيفية التعامل معها ،فسيواجه كثريًا من
املشكالت.
"كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من اإلساءة إىل من نُحِبَّ"
جورج صاندر
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الدقيقة السابعة واخلمسون :

األب لقمان
من وصايا لقمان البنه
يابين :ما ندمت على السكوت قط.
يابين :اعتزل الشر يعتزلك ،فإن الشر للشر خُلِق.
يابين :عوّد لسانك :اللهم اغفر لي ،فإن هلل ساعات اليرد فيها
سائالً.
يابين :التلذ النوم
واألكل ،فإن من
أكثر منهما ...جاء يوم
..
القيامة مفلسًا من
األعمال الصاحلة.
يابين :بئرًا شربت
منه ،الترمي فيه حجرًا..
يابين :عصفورٌ يف قِدرك خري من ثور يف قِدر غريك..
يابين :شيئان إذا حفظتهما ال تبالي مبا صنعت بعد ..هما
دينك ملعادك ،ودرهمك ملعاشك.
يابين :إنه ال أطيب من القلب واللسان إذا أصلحا ،وال أخبث
منهما إذا أفسدا...
يابين :ال تركن إىل الدنيا وال تشغل قلبك بها فإنك مل ختلق هلا..
يابين :ال تضحك من غري عجب ،وال تسأل عما ال يعنيك..
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يابين :إنه من يرحم يُرحم ،ومن يصمت يسلم ،ومن يقل
اخلري يغنم ،ومن ال ميلك لسانه يندم.
يابين :زاحم العلماء بركبتيك ،وأنصت هلم بأذنيك ،فإن
القلب حييا بنور العلماء..
يابين :مررت على كثري من األنبياء فاستفدت منهم عدة
أشياء.
يابين :إذا كنت يف صالة فاحفظ قلبك.
وإذا كنت يف جملس الناس فاحفظ لسانك.
وإذا كنت يف بيوت الناس فاحفظ بصرك.
وإذا كنت على الطعام فاحفظ معدتك.
يابين :اذكر اثنتني ال تنساهما أبدًا.
اذكر اهلل،واذكر املوت.
واثنان ال تذكرهما أبدًا.

انس إحسانك إىل الناس
وانس إساءة الناس إليك
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الدقيقة الثامنة واخلمسون :

حية تسعى
كان يف دار رجل من الناس حيَّة ساكنة يف جُحر ،قد عرفوا
مكانها ،وكانت تلك احليّة تبيض كل يوم بيضة من ذهب
وزنها مثقال فصاحب املنزل مغتبط مسرور مبكان تلك احليّة،
يأخذ كل يوم من جُحرها بيضة من ذهب ،وقد تقدم إىل أهله أن
يكتموا أمرها ،فكانت كذلك ألشهر.
ثم إن احليّة خرجت من جحرها ،فأتت عنزًا ألهل الدار حلوبًا
ينتفعون بها فنهشتها ،فهلكت العنز!
فخرج لذلك الرجل وأهله وقال :الذي نصيب من احليّة أكثر
من مثن العنز واهلل خيلف ذلك منها.
فلما أن كان عند رأس احلول ،عدت على محار له كان
يركبه ،فنهشته فقتلته!
فجزع لذلك الرجل وقال:
أرى هذه احليّة ال تزال تُدخل علينا آفة ،وسنصرب هلذه اآلفات
مامل تَعدُ البهائم.
ثم مر بهما عامان التؤذيهم ،فهم مسرورون جبوارها،
مغتبطون مبكانها إذا عَدَت على خادم كان للرجل مل يكن
له غريه ،فنهشته وهو نائم فمكث مهمومًا حزينًا ،خائفًا أيامًا،
ثم قال :إمنا كان سُم هذه احلية يف مالي ،وأنا أصيب منها أفضل
مما رزئت به "املصائب" ثم مل يلبث إال أيامًا حتى نهشت ابن الرجل
فمات.
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فقال :الخري لنا يف جوار هذه احليَّة ،وإن الرأى لفي قتلها
واالعتزال عنها.
فلما مسعت احليَّة ذلك تغيبت عنهم أيامًا ،اليرونها وال
يصيبون من بيضها شيئًا!
فلما طال ذلك عليهما تاقت أنفسها إىل ماكانا يصيبا منها،
ت عليه،
وأقبال على جُحرها يقوالن :ارجعي إىل ماكن ِ
والتضرينا ،والنضرك.
فلما مسعت احليَّة ذلك من مقالتهما رجعت ،فتجدد هلما
سرورهما على غصتهما بولدهما ،وكذلك كانت عامني ..ال
ينكرون منها شيئًا.
ثم دبت احليَّة إىل امرأة الرجل وهي نائمة معه فنهشتها،
وصاحت املرأة فبقى الرجل فريدًا ،وحيدًا ،كئيبًا ،مستوحشًا!
وأظهر أمر احليَّة إلخوانه ،وأهل وده ،فأشاروا عليه بقتلها،
فوىل الرجل وقد أزمع على قتلها ،فبينما هو يرصدها إذا طلع يف
جُحرها فوجد درة صافية وزنها مثقال! فلزمه الطمع ،وأتاه
الشيطان فغرّه حتى عاد له سرور هو أشد من سرور األول.
فقال :لقد غيّر الدهر طبيعة هذه احليّة ،وال أحسب سُمّها إال
قد تغري كما تغري بيضها.
فجعل الرجل يتعاهد جُحرها بالكنس ورش املاء والرحيان،
فبينما هو نائم ،إذ دبت احليّة فنهشته ومات...
هذه القصة اليت يرويها "أنطونس السائح" ألضرب بها املثل
بوالدين ابتعدا عن تربية أبنائهما حبجة الركض وراء الدنيا،
واللهث خلف امللذات والشهوات ،ويفرحون باإلجنازات البسيطة
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على حساب تربية أبنائهم وتعليمهم ،حتى إذا ماكرب األبناء
مسّو آبائهم كما مسّت احلية أهل الدار..
فمن عق أبنائه عند الصغر ،عقه أبناؤه عند الكرب..
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الدقيقة التاسعة واخلمسون :

سياسة النفس الطويل
يروى أن الشيخ مشس الدين الذى توىل تربية السلطان حممد
الفاتح العثماني رمحه اهلل ،كان يأخذ بيده ومير به على
الساحل ويشري إىل أسوار القسطنطينية اليت تلوح من بعيد
شاهقة حصنية ،ثم يقول له:
هذه
"أترى
املدينة اليت تلوح
يف اآلفق؟ إنها
القسطنطينية،
وقد أخربنا رسول
اهلل صلى اهلل
عليه وسلم أن
رجالً من أمته
سيفتحها جبيشه ويضمها إىل أمة التوحيد ،فقال عليه الصالة
والسالم فيما رُوي عنهَ " :لتَفتحُنَّ القسطنطينية ،ولَنِعمَ
األمريأمريَها ،ولَنِعمَ اجليشُ ذلك اجليش".
ومازال يكرر هذه اإلشارة على مسمع األمري الصيب إىل أن
نَمت شجرة اهلمَّة يف نفسه العبقرية ،وترعرعت يف قلبه ،فعقد
العزم على أن جيتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشَّر به
الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم
وقد كان
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فقد كان والده السلطان مراد الثاني -منذ صغره –
يصطحبهُ معه بني حني وآخر إىل بعض املعارك ،ليعتاد مشاهدة
احلرب والطعان ،ومناظر اجلنود قي حتركاتهم واستعداداتهم
ونزاهلم ،وليتعلم قيادة اجليش وفنون القتال عمليَّا ،حتى إذا ما
وُليَّ السلطنة وخاض غمار املعارك خاضها عن دراية وخربة.

وملا جاء اليوم املوعود شرع السلطان حممد الفاتح يف مفاوضة
اإلمرباطور قسطنطني ليسلمه القسطنطينية ،فلما بلغه رفض
اإلمرباطور تسليم املدينة قال رمحهُ اهلل:
"حسنًا؟ عن قريب سيكون لي يف القسطنطينية عرش أو
يكون لي فيها قرب".
وحاصر السلطان القسطنطينية إحدى ومخسني يومًا،
وبعدها سقطت املدينة احلصينة اليت استعصت على الفاحتني
قبله ،على يد بطل شاب له من العمر ثالث وعشرون سنة.
إنها سياسة النفس الطويل
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الدقيقة الستون :

ابتسامة خلف األلف
مرَّ رجل صاحل مبدرسة البلدة فرأى مُعلِّمهَا يضرب طفالً
صغريًا ضربًا موجعًا.
أشفق الرجل الصاحل على
الطفل الصغري ،وتقدَّم من املعلم
ليسأله عن األمر.
فقال املعلم :هذا ولدٌ كسالن
شرير عنيد! ...أنا منذ شهر أعلمه
أن يقرأ (أ -ب -ت....وهو مل يتعلمها
بعد.
فقال الرجل الصاحل لذلك الطفل :يابنى ،يبدو أنك ذكى،
وهذا العلم سهل امسع ما أسهل هذا :أ -ب -ت... -
رفع الطفل الصغري وجهه إىل الرجل الصاحل وقال له :أنا أعلم
أن هذا أمر سهل :أ -ب -ت ...ولكن هناك أيضاً :ث -ج -ح -خ ...ثم
ك -ل -م -ن ....ثم صرف وحنو ،ثم بالغة وأدب ،ثم رياضيات،
وطبيعة ،ثم تاريخ وجغرافيا....
ال أريد أَن أتعلَّم ..ال أريد أن أتعلَّم!....

088

مراجع القصص واملشكالت الرتبوية:
كتاب خواطر  3لـ أمحد الشقريى.
كتاب الكفاح بريد النجاح لـ حذيفة عبد املعطى.
كتاب آفاق بال حدود لـ حممد التكريتى.
كتاب كن إجيابياً تفاعل مع احلياة
كتاب خواطر مسيلة للدموع لـ حذيفة عبد املعطى.
كتاب هذا ما تبحث عنه لـ باسل شيخو.
كتاب أفكار من وحى احلياة لـ عبد الرمحن النهار.
كتاب هل فات األوان لتبدأ من جديد لـ باسل شيخو.
فيديو تأمالت فى سورة لقمان لـ الشيخ صاحل املغامسى.
منتديات صوت القرآن الكريم.
قصة احليَّة جلاسم املطوع.
كتاب أساسيات العالقات جلون سى ماكسويل.
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: للتواصل مع المؤلف
نرحب بكم وباقتراحاتكم
0201115974795
 اإلسكندرية/ مصر
https://www.facebook.com/Tr.hozifa
https://www.facebook.com/hozaifa2012
hozyfe@yahoo.com
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