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ُ(كلوُواحد..عادي)ُاإِلْْهَالُُ
ُبدرُحممدُملكُ.ُدأُُُُُُُُلطيفةُحسنيُالكندري.ُد

ُامسةسلسلةُتربيةُاألبناءُاخل
 (عباراتُودالالت)

ُالصندوقُالوقفيُللتنميةُالعلميةُواالجتماعية
 المقدمة

يفُمكانروُُجيلر وجيرريُالعبراُأوُوالُيبايلُخيلعُنعليوُويرتكُحاجاتوُيفُأيُمكانُُوابينُالُيكرتثُبالنظامُ
أنرراُألعرر ُمرراُولرروُيلُوىرر اُأمرررُ:ُقررالُوسررلبيتوُوإذاُذكرترروُباْهالرروُريهُُيتررتغُب ررالُوملشرراىدةُبرررامتُالتلف يررونُ

ُطفليُمتم ُماذاُألع ؟ُ..ُلقدُلقدتُاألم ُُ!خيصين
ولوعررةُامللرر ُُ،حتمرر ُيفُطيا رراُحرقررةُاملعانرراةُومررحُحررنيُإرُ  رررُترررتددُىنرراُوىنرراكُبويررةُاألكلمرراتُتلرركُال

ُكررر ُىررر اُالُوتلررركُاملربرررونُطريقرررةُواحررردة ولكرررنتغُيعر رررونُُاملررر زقُقبررر ُأوُبعررردُاسرررتف الوملعاجلرررةُُورغرررغ
وكررحُأنُتسررتمدمُمررعُمعظررغُاهلرراالتُملرراُورراُمررحُأ رررُحممررودُيفُقابلررةُللتطررويرُوالت ررويرُُوجمموعررةُطرا رر ُ
ُ.ُُحتسنيُالسلوك

تتشرررعنُمنتررراُ(common problemُ)مشررركلةُعرررا عةُاإلْهرررالُعنررردُالصررر ارُوالكبرررارُ
وترردلُداللررةُقطعيررةُعلرر ُُختتفرريُأحيانرراُوتظترررُيفُأوقرراتُأ ررر ُمتشررابكةُالُحصرررُورراسررلوكيةُمشرراك ُ

ُ.واالعتمادُعل ُالنف ُ،ُوحتم ُاملسئولية،عدمُقدرةُالطف ُعل ُحتقي ُالقدرُاملناسنُمحُاالستقاللية
اهلركرةُبسجيتوُالربيئةُاللعرنُُويتو ُوتلكُرغبةُعارمةُللبناءُُومحُمبادئُالرتبيةُالقووةُأنُالطف ُ

تعمرر ُالرر ُواإلعررادةُُواالست سررانُاإلطررراءكلمرراتُكرريُينررالُُعلرر ُإر رراءُمررحُوررنُُُووررراُاهلررراُكلررو
إالُعنرردماُُيفُأوصررالُحيرراةُالطفرر (Carelessُ)والُيرردبُاإلْهررالُ.ُ مالرروُإ ررراءطُتطلعاترروُُويتنشررعلرر ُ

الُحر ُالعقليةُلالُيعودُيكرتثُكثررياُب رريهُُومتاراتوُالنفسيةُأوُُميولوتتعثرُوتتبعثرُعالقاتوُاالجتماعيةُأوُ
املعقولرررةُاملرررربرةُوقررردُتصررر ُإرُحررردُالتطرررر ُاوينرررةُمتعرررددةُتبررردأُمرررحُاألمرررورُُجتليررراتلررروُاإلْهرررالُ.ُبنفسرررو

ُكرررانُاألمررررُيتعلررر ُبقلررراياُاألمرررحُوالسرررالمةُيفُاملنررر لُأوُاملدرسرررةُأوُُاويسرررت ي ُالسرررماحُ ررر  صوصررراُإذا
الُمررحُاجملرراالتُوىرر اُأمرررُمتوقررعُويكررادُالواحرردُمنرراُالُيسررلغُمررحُالوقررواُيفُعررباكُاإلْهررالُيفُجمررُ.اجملتمررع

وي يرردُُ،ولكررحُالرر يُخيشرراهُاملرررمُىرروُاسررتمراءُالطفرر ُأوُالبررالسُاإلْهررالُحرر ُيررالزمُسررلوكوُليتسررعُ رررره
والُُ ِمررْ ُطبيعتَرركُليسررتويلَُاإلْهرراُلُعلرر ُقُرررّوةُالقروررة،ُويسررتبد ُُ"قررالُاجلرراح ُُ.ويصررعنُعالجررو طررره،ُ

العادة ُومراُسرو ُذلركُلتروُالتمردنُوجروىرُالرقريالنظامُأساسُإنُُ(.ٕٙاُ،ُالبيان والتبيين"ُ) اُسوءُُ
ُوكمرراُقررالومتمرراُاكتسرربناُالعلررغُواألدبُلاهلاجررةُإرُتطبيرر ُذلرركُ رررورةُقصررو ُُإْهررالإغفررالُو رراونُُو

ُ.الِعْلُغَُماُنَرَفَع،ُلَْيَ ُالِعْلُغَُماُُحِف َُ:ُالشَّاِلِعي

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=99
http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=99


 2 

ْمرُوُ،َُوَأْْهَْلرأُاألَُلَُْ:ُالترَّرْرُكُ،َُوَأْْهَرَ ُأَْمررَُهُ:ُاُلُلُ َرة ُاإِلْْهَر"أنُُاْلَمْوُسوَعِة اْلِفْقِهيَّةةِ وردُيفُ :ُْمرَرُُُوَكْم
نَرُوَُوبرَرنْيَُنَرْفِسرِوُ،ُأَْوُتَررََكرُوُوََلَُْيْسر:ُُوُإْْهَراالتَررَْكتوَُعْحَُعْمٍدُأَْوُِنْسَياٍنُ،َُوَأْْهَلَر اْلَكرالُمُ:َُوِمْنرُوُ.ُتَرْعِمْلُوَُ لَّر ُبَريرْ

ُكانُيلريعتاُباإلْهرالإىوُرج ُمليااُألمورهُ:ُيقولونُُوُ."ُ ُاْلُمْستَرْعَمِ ُ،َُوُىَوُِ الُاْلُمْتَم ُُ َوقَراَلُ. ذا
ُ.ْمَتاِلُرَا ُِدُاإِلْْهَاِلُزَا ُِدُاإلُِ:ُْعُضُاْلبُرَلَ اِءُبرَُ

العاطرر ُمررحُيررفديُعمررالُيفُوسررعوُأنُ.ُلرري ُالعاطرر ُمررحُالُيررفديُعمررالُلقررطُ"قررولُسررقرا ُي
 مرُمرحُاملفررتإُإدتامروُويظتررُيفُعردةُجوانرنُمثر ُاإلْهالُىوُترركُالعمر ُبرإنُُ".نويفديُعمالُأوسعُم

أوُاالجتمرررراعيُأوُ(ُويقلرررر ُمررررحُعرررر  اُيتمرررر ُالو ررررا ةُاليدويررررة)اإلْهررررالُالصرررر يُأوُاملعررررريفُأوُاهلررررريفُ
ُعرلرررةُتقرررومُبتنميرررةُالطفررر ُلكريررراُباملالررر ُجملتمرررعُلتررريُجلميرررعُألررررادُااألسررررةُىررريُالبنيرررةُاألساسررريةُُ.املدرسررري

الصرر ي ة،ُو لقيرراُبرراأل القُالفا ررلة،ُواجتماعيرراُبالعالقرراتُالسررليمة،ُونفسررياُباملشرراعرُالنبيلررة،ُوبرردنياُ
بالرعايةُاملطلوبةُدماُيعم ُعل ُترقيةُقدراتُالطف ُومحايتوُمحُإىدارُالوقرأُوحينتراُت ردوُالمرالُحقرا  ُ

اللُاملرواردُاملا يرةُوالكتربا يرةُتعطريُاألبنراءُإنُاألسرةُاهلريصةُعل ُنظالةُالبيئة،ُوحكيمةُيفُاسرت ُ.واقعية
ُ.اهلياةمباىتُأْهيةُالنظامُيفُاالستمتااُيفُسديدةُترسخُرسا  ُ

ُ
 تستحق التقدير والتطويرجماعية تجربة 

تعررراعُمعظرررغُاملررردارسُمرررحُترررراكغُاململفررراتُولو ررر ُعارمرررةُلرررورُانتتررراءُالطرررالبُوالطالبررراتُمرررحُُ
قامأُمدرسةُعبداهللُبرحُمسرعودُالتابعرةُملنطقرةُ(.ُأوُاملقصة)لطعامُتناولُوجبةُطعامُاإللطارُيفُصالةُا

ُ لررر ُبيئرررةُتربويرررةُصررر يةُىررردلأُالتجربرررةُإر.ُالعاصرررمةُبتجربرررةُتربويرررةُتسرررت  ُالررر كرُوالشررركرُواإلقترررداء
ُكماُيليقامأُاملدرسةُ.ُحمكومةُبالنظامُوحسحُالسلوك ُ:مبعاجلةُاملشكلةُبابتكارُعدةُ طواتُمتدرجة

ومتُاسررت اللُبرنررامتُطررابورُالصرررباحُو طررورةُاإلْهررالُالنظالرررةُالتقيرردُبب ْهيررةُيوميرراُتوعيررةُالطلبررةُ .ٔ
ُ.بعدةُأيامُالعامُللمشرواُقب ُتطبيقوُلت قي ُاود 

ُكرررر ُلصرررر ُلتنفيرررر ُاللرررروا  ُومتابعررررةُالطررررالب(ُعررررريفني)ا تررررارتُاملدرسررررةُطررررالبنيُ .ٕ ومشرررراركةُُمررررح
ُ.املعلمنيُيفُعمليةُالتوعيةُوالتوجيو

الطلبررةُاملثررالينيُأمررامُالطررالبُيوميرراُومعاقبررةُاملتملررنيُمررحُ رراللُمررنعتغُمررحُتكرررجمُجمموعررةُمررحُ .ٖ
ُ.ُاحملببةُوغُإرُحنيُحتسنيُدمارسا غالكماليةُبعضُاألنشطةُ

ُكلتررراُإذاُلُحترررال ُعلررر ُالنظرررامُمرررحُ ررراللُت جيررر ُ .ٗ الررردوريُالريا ررريُإذاُأنشرررطةُمعاقبرررةُاملدرسرررة
 .حد أُلو  ُيفُالساحة

 .يعُاألماكحمتُو عُسلةُاملتمالتُيفُمج .٘

وكانررأُالنتررا تُواملالعررنُالسرراحاتُصررالةُالطعررامُُومتُالسررماحُللطلبررةُبتنرراولُوجبررةُاإللطررارُيفُ .ٙ
وت لقرررأُبطرررالبُدلعرررتتغُالرقابرررةُال اتيرررةُرمررروُيفُال الرررنُم ىلرررةُلالسررراحاتُاحتفظرررأُبنظالتتررراُ
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وذم رررأُاملدرسرررةُيفُلررركُاالزدحرررامُاليررروميُالررر يُُ.أ لجرررأُصررردورُاملعلمرررنيُدمارسررراتُحلرررارية
ُ.ُدثُدا  ُصالةُالطعامُامل دمحةو

يفُ ايرررةُالفصررر ُمرررحُ ررراللُالررر ىابُإرُالنررراديُطررروالُاليرررومُحسرررنُاالتفررراقُتكررررجمُاجلميرررعُمتُ .ٚ
 .الدراسيُملمارسةُالريا ةُمعُتولريُوجبةُال داءُجمانا

ُك نُتعرإُمسررحيةُلكاىيرةُُى هُالتجربةُحتتاجُإيلُإعادةُتفعيلتا محُحنيُل رُوالتجديدُليتا
حرررراُبيررانُُوبيئررةُعلرر ُالالظررةُاحملللرريلةُعرررحُللرسرروماتُوالصررورُالفوتوغراليررةُُمعررارإُلنيررةُتقررامأوُ

بتشررريعاتوُل رعرردُكرر ُأمرررُمجيرر ُعلرر ُاملسررتوينيُالفرررديُواجلمرراعيُاإلسررالمُعلرر ُتوجيرروُاملسررلغُرمرروُُ
إماطررررةُو ،ُوتنظيرررةُالفنررراء،تقلررريغُاأل ررررالرإرُالعنايررررةُبطترررارةُالثررروبُوبالسرررم ةُوتوجيتاتررروُالرعررريدةُ
،ُوإزالررةُالنجاسرراتُوالررروا  ُالكريتررةُولرري ُمررحُاإلسررالمُُاجلمررالال ينررةُُواألذ ُعررحُالطريرر ،ُوالعنايررةُب

ربُديننرررراُاهلنيررررةُكرررر ُأنرررروااُلقرررردُحرررراُ.كرررر ُمرررراُخيررررالةُالنلررررارةُوالنظالررررةُوجيررررايفُاللطالررررةُواألناقررررة
ُ.ُاهلسيةُواملعنويةُالنجاسات

ُ
 األسباب
عنرردماُويلررونُإرُبطريقررةُالُإراديررةُوذلرركُمتررا غُيتعلمررونُاإلْهررالُمررحُ بررا تغُوأقرردُإنُاألطفررالُ .ٔ

ويعري ُمعروُإنُالطفر ُيتر  رُمبراُيرراهُُ.دمُواالعتمادُالكليُعليتغُيفُمعظغُعئو غاالستعانةُباخل
َُكاْلُمَعايَرَنةُِ":ُقَاَلَُرُسوُلُاللَِّوُل اُقوالُُأكثرُدماُيسمعو  ".لَْيَ ُاخْلَبَرُر

ُكتررنُوجمررالتُالُتقررومُاألسرررةُمبتابعررةُاألوالدُومعا .ٕ ىررد غُبصررفةُمنتظمررةُلررن حُنشرررتيُجمموعررة
وألعابُتعليميةُيفُاملناسباتُومحُعدةُاهلماسُرمر ُاألبنراءُيفُاأليرامُاألورُلدلرادةُدمراُجلبنراهُ

وتلررعةُاليوميررةُوررغُولكررحُبعرردُمرررورُعرردةُأيررامُننصررر ُعررحُمتررابعتتغُوننجررر ُمررعُمشرراغلناُ
إالُعندماُن لرنُو ريتُلرنمحُونعترنُعلريتغ،ُُُْهمتغُويق ُع فتغُوالُنت كرُماُأحلرناهُوغ

ُ.ويتعا غُاللومُيفُك ُيوم
عرردمُتوالرر ُالوالررديحُعلرر ُأسررالينُمنسررجمةُلتوجيرروُاألسرررةلُتنرراقضُالبرراءُيولرردُمررعُمرررورُالرر محُ .ٖ

الصرررااُالعررا ليُوالتفكرركُاألسررريُيثرربطُُ.معظررغُاملنازعررات،ُويعرر زُالسررلوكُالسررللُلررد ُالطفرر 
اال ررطراباتُ"امليدانيررةُإرُأنُمعظررغُالدراسرراتُتشررريُ.ُمُداءُخميررةالطفرر ُووررريُالشررابُلاخلصررا

السررلوكيةُلررد ُاألطفررالُحترردثُكررردُلعرر ُملرراُيعانيرروُالطفرر ُيفُبيئترروُ،ُ اصررةُعررداءُوالديرروُلرروُ،ُ
ُ(.مٕٔٓٓبدرُ،ُ"ُ)وحرمانوُمحُعطفتما

ليلجرر ُلرررتكُُويعتقرردُأنُقيمترروُمتدنيررةالُجيرردُاملتمرر ُاالىتمررامُالكررايفُيفُحمرريطُاألسرررةُأوُاملدرسررةُ .ٗ
 .األمورُوالتمرد

 .يفُغالنُاألوقاتُالنسيانُ لةُاإلنسان .٘
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ليبمررر ُببررر لُاجلترررردُ،ُوالتمويررروُاخلررراداُُأحررررالمُاليقظرررةيفُعرررباكُُالشرررابُيفُريعرررانُعررربابوُيقرررع .ٙ
 .الكاذبةُويرتكُالرجاءُالصادقُويفل ُاألماع

مدرسرتوُوكلمراُُ عةُالتواصر ُاألسرريُمرعُاملدرسرةُلرالُتعلرغُاألسررةُعريئاُعرحُسرلوكُالطفر ُيف .ٚ
 .ُزادتُأزمةُالطف ُوتفاقمأ(ُالبيأُواملدرسة)تقلصأُلراُالتواص ُبنيُقطلُالرتبيةُ

ُ.ُأنُيلفرررررررررأُالنظررررررررررُإليررررررررروُ-دونُوعررررررررريُمنررررررررروُيفُال الرررررررررنُُ–أنُاالبرررررررررحُأرادُ ررررررررر اُالسرررررررررلوكُ" .ٛ
ُ.أوُرمباُالتدلي ُ
ُ.ُ م ُعنرررررررررروُعواقررررررررررنُنسرررررررررريانوُأوُإْهالرررررررررروتتسررررررررررأسرررررررررررتوُاخلررررررررررو ُاملبررررررررررالسُليررررررررررو،ُلترررررررررروُيعلررررررررررغُ .ٜ

ُ(.م،ُبا تصارُٕ٘ٓٓ امي،ُ"ُ)إلهلاحُوا اموُباإلْهالُبشك ُدا غاُ
قلرررةُالتشرررجيعُيفُالبيرررأُواملدرسرررةُليظتررررُاإلْهرررالُكنتيجرررةُللبيئرررةُاخلاملرررةُالررر ُالُتطمرررعُ .ٓٔ

قلرررةُالسرررفالُعرررحُأحررروالُالطفررر ُُوعررردمُإنُُ.بالنجررراحُوالُتررردلعُرمررروُإجيرررادُالبيئرررةُالنشرررطةُالفاعلرررة
 .ُُوالالمباالةُيفُجنوحُالطف ُرموُزاويةُاإلْهالُوالتمردوُمحُاألسبابُاجلوىريةُاالكرتاثُب

 المظاهر
ُ.رسيةُوقدُيفسرىاُول ُىواهيتجاى ُاملتم ُالقواعدُاملن ليةُواللوا  ُاملد .ٔ
ُ.بوُُلُيعب واوىوُ طرُعظيغُإذاُُالوالديحُواملعلمني عةُالعالقاتُالتواصليةُمعُ .ٕ
 .يصاحنُمحُىوُعل ُعاكلتو .ٖ

تروُباسررا ُلتروُقردُيشراىدُالتلف يرونُوألعرابُالفيرديوُواالنرتنرأُبصرورةُونُاملتم ُدمارسةُعادا .ٗ
وتشررتم ُعاداترروُاملفلررلةُعلرر ُمكاملرراتُىاتفيررةُمطولررةُوزيرراراتُمتعررددةُإرُاملراكرر ُ.ُغررريُطبيعيررة

التجاريررةُيفُالعطلررةُاألسرربوعيةُومررحُمظرراىرُاإلْهررالُنقرريُيفُحتمرر ُاملسررئولية،ُوالشررعورُبالرر ننُ
 (.ُُٕٙٔ،ُاُمُٕٗٓٓكويف،ُ)واخلواءُ

ُكثررررريُمررررحُالنرررراسُإْهررررالُُيفُوجررردتُ"صةةةةيد ال ةةةةا ر قرررالُابررررحُاجلرررروزيُيفُكتابرررروُاملرمرررروقُ .٘  لرررر 
،ُومرنتغُمرحُغُمرحُالُينقريُيديروُيفُغسرلتاومرنتُ،غ،ُلمنتغُمحُالُينظةُلمروُبعردُاألكر أبدا 

ُ،ُولرريتغُمرحُالُيراعرريُاإلبرطُإرُغررريُذلرك،ُليعررودُىر اُاإلْهررالُباخللر ُيفُالررديحالُيكرادُيسرتاك
ُ.(،ُبتصر ٕٚاُ"ُ)والدنيا

 .بسرعةُوالُيصرُعل ُمواصلةُاألعمالواملل ُيشعرُبالتعنُ .ٙ

ُ.عنوُمحُم مةُوالُواولُأنُيعر ُأسبابُالعتاباُقي ُمبالُيبايلُ .ٚ
 .اجلت ُمب بةُاإلْهال .ٛ

أنُو يفررةُاإلنرراثُالعنايررةُبالبيررأُوعلرريتغُأنُيقومررواُ دمررةُبتصرروراتُ اطئررةُمثرر ُيعتقرردُالصررلُ .ٜ
 .وأنُالعم ُيفُاملن لُوطُمحُقدرىغُدا ماال كورُ

 .القيامُ ايطلنُمحُغريهُالقيامُب مورُختصوُويستطيعُ .ٓٔ
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 .كتابووسالمةُُالُوال ُعل ُنظالةُ.ُكتبوُوأوراقوُوحاجياتوُمبعثرة .ٔٔ

 .الُيقرتحُحلوالُعمليةُملشكالتو .ٕٔ

 .الُي س ُيديوُقب ُتناولُالطعام .ٖٔ

 .عل ُاألرإُوالُيعيدىاُإرُمكا اإذاُبدأُبعم ُالُيتموُويرتكُالعم ُواملستل ماتُ .ٗٔ

 (.ٖٚٓم،ُإُُٗٓٓالبلتان،ُ)ُ"ينتيُواجباتوُيفُالدقيقةُاأل رية"واولُأنُ .٘ٔ

يررررتكُعلبررةُالعصررريُمرررثالُيفُأيُايلُلرراذاُانتترر ُمرررحُتنرراولُالطعررامُيرمرريُاألوسرراخُوالُيبررر .ٙٔ
ُ.مكان

ُ
 ل ةُاجملتتد ل ةُاملتم 

 .ولُواجنم ُس بدأُحب ُأ .الواجباتُكثريةُجداُوأناُمرى 

 .أريدُُأنُألكرُمحُأيحُأبدأُامل اكرة .ياُإويُماُأصعنُى اُالدرس

س ب لُك ُماُيفُوسعيُألنالُالدرجاتُالعاليرةُإنُ .لي ُمحُاملتغُأنُأتفوقُاملتغُأنُأذم 
 .عاءُاهلل

 .أحنُأنُأنظغُوق  .غريُحمدودةساعاتُلأحنُأنُألعنُ

 .سميُوص  الريا ةُمفيدةُجل .الُأحنُدمارسةُالريا ة

 .س حاولُتنظيةُغرل ُقب ُاخلروجُمنتا .الُأعر ُكيةُأرتنُى هُال رلةُالتعيسة

 .طاعةُالوالديحُمحُطاعةُاهللُتعار أععرُبصدااُعندماُتكلفينُوالديتُمبتمة؟

الوحيرررررردُالرررررر يُيلقرررررريُبرررررراألوراقُعلرررررر ُأنرررررراُلسررررررأُ
 األرإ؟

 .أناُأحنُالنظالة

 .  ان ُمنظمةُأععرُبارتياحُعندماُأر  أكرهُترتينُ  انةُمالبسي؟

ُ
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 العالجالوقاية و 
الرتبويرةُالداعمرةُإنُالبيئرةُ...ُتمعونُلنراُيسرسالقا يُمعُأبنا نراُ،ُلنرادراُمراُُنلعنُدورطاملاُأنناُ .ٔ

 ُ(.ٕٚٗ،ُٕٔٗم،ُآُُٖٕٓكويف،ُ)ُللبطُالسلوككونُأىغُعيءُاملوجتةُالدالئةُرمباُت

وتبع ُليتغُاهلراُعل ُاإلذمازُعلر ُأسراسُ ربطُعاركُاألبناءُيفُبلورةُأىدا ُتنظغُحيا غُ .ٕ
مرحُعرر ُمراُيطلرنُ"ُمنهاج العابةدينأبوحامدُال  ايلُيفُكتابروُُقال.ُالسلوكُواستثمارُاألوقات

والسررربنُيفُذلرركُأنُالرليرررةُالوا رر ةُتولررردُاسررتثارةُالدالعيرررةُ(.ُٖٙٔاُ"ُ)ىررانُعليرروُمررراُيبرر ل
مررحُىنرراُلررانُأعظررغُدورُللمعلررغُىرروُ.ُرادالرر ُجتعرر ُالفررردُيواصرر ُالعمرر ُدونُكلرر ُحرر ُوقرر ُاملرر

اسررتنبا ُالطرررقُاملناسرربةُلرردلعُالطررالبُللم يرردُمررحُالررتعلغُوحتفيرر ىغُمررحُأجرر ُالوصررولُللتررد ُ
ُكيُالُتتبعثرُاجلتود ُكبرريةُعلر ُمرد ُو روحُالرليرةُ.ُاملنشود إنُالكفاءةُاإلنتاجيةُتعتمدُبدرجرة

ةُالنجراح،ُوتلراعفأُاجلترودُرمروُاتَّلر أُاألىردا ُازدادتُلرراُاإلذمراز،ُوارتفعرأُنسربُلاذا
 .حتقي ُاملقصود

لرروي ُالعرالُالفرنسريُإدمرانُالنظررُيفُحيراةُالعظمراءُالرر يحُغرريواُجمرر ُالتراريخُالبشرريُمررحُمثر ُ .ٖ
ُ".اإلرادة،ُالعمرررر ،ُالصرررررب:ُأىررررغُ ال ررررةُألفررررا ُعنرررردي"ُالرررر يُقررررالُُ(ٜ٘ٛٔ-ٕٕٛٔ)باسررررتورُ

 .(مٜٜٚٔمعرو ،ُ)ُباستورُصاحنُاكتشا ُالتطعيغُ دُاألمراإ

ليمكنركُأنُُاجلردُواالجتترادغريُعباراتكُالسلبيةُلوصةُاإلْهرالُإرُعبراراتُإجيابيرةُتوجروُرمروُ .ٗ
أنرأُمتمر ُدا مراُانظررُإرُكتبركُ"عو راُعرحُُ"ل نأُحتنُالنظرامُرتنُلوازمكُاملدرسية"تقولُ

ترردعوُإرُُلا رراُقرردالعبررارةُاألورُتعطرريُانطباعرراُبامكانيررةُالتعرردي ُأمرراُالثانيررةُ"ُوأقالمرركُاملبعثرررة
 .ُامل يدُمحُاإلْهال

اح رُمحُاملبال ةُيفُاالنفعالُلانُتلرميغُاملواقرةُبقصردُال جررُعرحُاإلْهرالُلري ُحرالُلاملبال رةُ .٘
ُكنررأُتسررتمدمُعبرارةُ.ُعقليررةُانفعاليررةُغررريُمنطقيرةعلرر ُسريطرةُوالتتوير ُدليرر ُ أنرراُقلررأُلرركُ"إذا

دُمنلررةُأكررربُمرررحُكُأنررروُعرراىلرررالُتسررت ربُأوُتسررتنكرُأنُيقررولُابنرر"ُمليررونُمرررةُالُتكررحُمتمررال
ُ.إنُالنقدُالالذاُاملستمرُيقودُالطف ُإرُحتاعيُاملبادرةُوجتننُاهلركةُ!الفي ُمبليونُمرة

ولكرحُاقتنصرتاُلصرق ُلالت ردياتُيفُحيراةُاألسررةُالُتنتتريُالُجت اُمحُارمرا ُسلوكُاألطفرالُ .ٙ
 رُقرردُتكررونُتربررةُالنجرراحُوإحيرراءُاملشرراعرُلالتجرراربُالفاعررلةُيفُالصرر،ُوتنررويرُالبصررا ر،ُاللررما ر

ذوُجتربررةٍُ)يفُالكررربُورر اُقررالواُ ذوَُعثرررٍةُوالَُحكرريَغُإالَُّ ولنترر كرُجيررداُأنُالرتيرر ُُ(ُ.الَُحلرريَغُإالَُّ
والرتلررر ُوالتصررررربُمررررحُأدواتُ رررر ينُالسررررلوكُوترسرررريخُالقرررريغُلاننرررراُرمررررحُالكبررررارُالُن ررررريُعاداتنرررراُ

،ُوتشررجيعُمسررتمر،ُوتوجيرروُمتعررددةُت،ُوحمرراوالطويرر ُُرمترراجُإرُوقررأقرردُالسررلبيةُبسررتولةُبرر ُ
 .مثمرُ،ُوك لكُاهلالُمعُاألطفال
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إعراكُالطفر ُيفُالردوراتُالصريفيةُوالررحالتُالكشرفيةُالر ُتكرونُحترأُإعررا ُمتمصصرنيُيفُ .ٚ
،ُوتقررديرُإتبررااُوالنظررامُالرر ايتُ،الرتبيررةُوذلرركُأنُىرر هُالرردوراتُتنمرريُعمليرراُاللرربطُاالجتمرراعي

 .التعليماتُبشك ُعقالعُوعملي

الُبرردُمررحُ.ُعويرردُالطفرر ُعلرر ُقلرراءُحاجياترروُدونُاالعتمررادُعلرر ُاخلرردمُيفُكرر ُعرراردةُوواردةت .ٛ
يفُقمرررةُيعامررر ُ ادمررروُبصرررورةُراقيرررةُُحيررر ُكرررانُإحيررراءُاورررديُالنبرررويُيفُالتعامررر ُمرررعُاخلررردمُ

كررانُدمرراُيقررولُللمررادمُألرركُ"ُإرُدرجررةُأنرروُيسرر لوُعررحُحاجترروُللقرردُوردُيفُ ا لرروُاإلنسررانيةُ
 (.أمحدُيفُمسندهُرواه)ُ"حاجة؟

ُكنرراُيفُالسرراب ُبررالُ .ٜ ُك برراء عرردمُاملبال ررةُيفُاملثاليررةُعنرردماُنتعامرر ُمررعُأطفالنرراُللرري ُبصرر ي ُأننررا
يفُاملا ريُكنراُيفُنشرا ُدا رغُ...ُُنفعر ُكر اُأبرداُيفُالساب ُل:ُ"أ طاءُلنقولُوغُعحُطفولتنا
أطفررالُاليررومُالُنفررعُ..."ُ"ملررأُطفولتنرراُوانقلررأُبررالُمشرراك ...ولُنكررحُمررثلكغُنرر عتُأىلنررا

ُكنرراُيفُأعمرراركغُلُنفعرر ُىرر اُاوررراءُأبرردا...وررغُ،ُأ رررُ ررغُالرررت  إنُىرر هُالل ررةُامل اليررةُ"ُعنرردما
ا سرررةُلينظررررونُإرُأنفسرررتغُبررر  غُعرررواذُوأ رررغُيفُغايرررةُاملتعاليرررةُتلرررعُاألبنررراءُوالبنررراتُيفُحالرررةُي

أنرراُال ريرر ُ:ُوي يرردونُيفُتقاعسررتغُولسررانُحرراوغُومقرراوغُيقررولُ،السرروءُليتمررادونُيفُتكاسررلتغ
إنُالنظرررةُالواقعيررةُاألمينررةُجتعلنرراُنلررعُاألمررورُيفُموازينترراُونتعامرر ُمعتررغُ.ُلمرراُ ررويفُمررحُالبلرر 

ُكثريُا.ُبرليةُ اقبةُو ابتة لعثراتُولكنوُيتعلغُدماُلراتُويرنعغُمبراُىروُ ت،ُلالصرلُقلمراُإنُالطف 
الرتبيررةُالسررليمةُالُتقررومُ.ُينجرروُمررحُصرربوةُوغفرروةُوكبرروةُتكرردرُصررفوُاألىرر ُيومرراُ ُيرتكترراُدومررا

ُكررانُاهللُسررب انوُلررت ُأبرروابُالتوبررةُلعبررادهُللنفررت ُألبنا نرراُأبرروابُالصررربُ علرر ُأسرر ُ ياليررةُلرراذا
كمرراُوردُعلرر ُلسررانُ ررامتُُُوالصَّرررُبُِ ررياءُ ُ،ليغُواملسرراحمةُاملنلرربطةاجلميرر ُاملقرررونُبالتصرروينُالسرر

ُ.األنبياء
والنمرررراءُإنُأصرررعنُمتمرررةُتقررررعُعلررر ُعرررات ُالبرررراءُىررريُحتبيرررنُاألبنرررراءُبالعمررر ُوالبنررراءُ .ٓٔ

القروجمُىروُالر يُيشرجعُالطفر ُالرتبرويُإنُاملرنتتُ.ُلرانُقيمرةُاإلنسرانُيفُسرعيوُالُنسربوُوالعطاء
وبعردىاُالُي سرةُالطفر ُوالُي سر ُوالنترا تُبيردُاهللُوحردهُةُالوسرعُعل ُالسعيُوب لُغايدا ماُ

ِإنَُّاللّرَوُالَُُيِلريُعَُأْجرَرُ"احملسرننيُالعاملنيُُوعل ُماٍإُتورُمعُالت كيدُعل ُأنُاهللُالُيليعُأجرُ
ُ(مُُٕٖٜٔ–ُٛٙٛٔ)ُُأمحردُعروقيُوصردقُأمرريُالشرعراءُ،ُ(ٕٓٔ:ُاليرة:ُالتوبة(" اْلُمْ ِسِننيَُ
 :حي ُقال

ُةُالُكرب َُجوا َِ ىالَُتعَدُمُاوُِ ُاررِسّياِنَُمحَُغَلَنُاألَيّاَمَُأوُُغِلبُُُُُُُاُرمَّ
 ِسننَيَُىبا

ُ
ُوَُك  َُسعٍيَُسَيج يُالَلُوُساِعَيُوَُُُُُُُىيتاَتُيَ َىُنَُسعَيُامل

دُجيعلناُنقومُح ُبفت ُعلبةُالعصريُللطف ُرغغُأنوُيستطيعُالقيرامُبر لكُولكننراُنرودُإنُالداللُال ا 
إنُالطفر ُوتراجُإرُ....ُكريُوراولبسرعةُلرالُنعطريُالفرصرةُللطفر ُُبشكلتاُالص ي ُُوأداءُاألمورُ

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=206
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=206


 8 

ُكليررةُ ُ...أنُورراولُوجيررربُويبرر لُ ُنسرراعدهُمبقرردارُاهلاجررةُمررحُدونُأنُنعررودهُعلرر ُاالعتمررادُعلينررا
؟ُيراُحبيرلُى ُحاولأ:ُنساعدهُيفُعئونُأكلوُأوُدراستوُأوُألعابوُنس لوُبو وحنعلموُأوُقب ُأنُُو

ُكررريُالُأوُنعلمررروُنسررراعدهُُ"ولُأسرررتطعحاولرررأُنعرررغُ"ُ:لررراذاُقرررال وإالُنطلرررنُمنررروُأداءُالعمررر ُبنفسرررو
بررر داءُمجيرررعُُالُتقرررومي.ُيفُأمرررورُوبتررراُوتتعلررر ُبررروُاطلرررنُمرررحُطفلررركُأنُيسررراعدك.ُيكرررونُمترررواكال

 ُ.ألمورُال ُختصوُنيابةُعنوُب ُعجعيوُعل ُاملشاركةُيفُتنظيةُحجرتوُأوُتنظيغُمكتبتوا

 

ُ ررديُاهلبيررنُتشررجيعُالرر كورُواإلنرراثُعلرر ُالقيررامُباألعبرراءُاملن ليررةُواإلقتررداءُعمليرراُ .ٔٔ
قررراَلُ:ُقَالَرررأُُْعنتررار رريُاهللُتعرررارُُعررحَُعاِ َشرررة.ُالرر يُكرررانُيسرراعدُأىلررروُيفُترردبريُعرررئونُاملنررر ل

رررررُُكْغُأل:ُ"اللّررررِوُُرُسررررولُُ رررررُُكْغُأَلْىلِررررِو،َُوأَنَرررراَُ يرْ رررررُُكْغَُ يرْ و رررر اُتتماسرررركُاألسرررررةُوتتوالرررر ُُ"ىلِرررريَ يرْ
 .وتكونُعالقةُال كرُباألنث ُعالقةُتفاع ُالُتفا  ُالسلوكياتُوتق ُالت ديات

رياتُجسرديةُونفسريةُتسرتدع ُمرحُاألبرويحُامل يردُمرحُت ررُالشرابُيفُمرحلرةُاملراىقرةُبو .ٕٔ
ُُ.اسرتمعُألبنا ركُكريُحتقر ُ مالرك،ُوصراحبتغُتسرتقغُأحرواوغُ.درُوالتصربُواملصارحةسعةُالص

الُتقرر ُانشرر لأُعررنتغُلتررولريُاملررالُوررغُل رراجتتغُ.ُكررحُقريبرراُمررنتغُتررنعغُبررالعي ُالرغيرردُمعتررغ
 ُ.أعظغُبكثريُمحُاملالُالولري(ُأيتاُاألبُوأيتتاُاألم)لكُ

يفُنسرريتُىررغُأطيررا ُمتناسررقةُُالُتقررارنُنفسرركُب طفالرركُلتررغُليسررواُنسررمةُمنرركُبرر  .ٖٔ
 .تقارنُطفلكُب  يوُللك ُوجتةُدتي هالُ.ُاألسرةُت يدىاُتنوعاُوحيوية

ُكرر ُسرركناتُوحركرراتُالبنررنيُوالبنرراتُتلررالُتنُبعررضُىفررواتُوزالتُاألطفررالُجتاىرر  .ٗٔ قررد
 .ُوسيلةُناجعةلالت ال ُأحياناُُغضُالطر ُعحُأ طا تغُوتقاعستغاملداراةُتتطلنُب ُ

الُتصررفعُ...ُبرردعُلوسررا  ُالترر  ريُكثررريةُو لرراقُاإلصررالحُُلسرري ةُالُتلجرر ُللعقررابُال .٘ٔ
ُ-ُاملقاطعرةُاجل  يررة)وسرا  ُالثرروابُوالعقرابُىنراكُالعديرردُمرحُ.ُقلررةُحيلرةلالصرفعُدلير ُ رعةُُو

وىنراُ(.ُانُاملفقرأُمرحُبعرضُالكماليراتُاحملبوبرةُللطفر اهلرمرُ-تصوينُاخلط ُ-الوقأُاملستقطع
واقشعرتُمرحُىيبتتراُوىووراُاجللرودُسالأُالدمواُلمراراُباءُكغُمحُ دُصفعوُال:ُيتساءلُاملرء

وملسررةُحانيررة،ُومعانقررةُأبويررة،ُ...كررانُقبلررةُصررادقةاهلقيقرريُُلُالطفرر ُمررعُأنُعالجرروُاسرراءُحررُو،ُ
عنرردماُعرعرُبرراإلذاللُمررحُعشروُوكرغُمررحُعرابُلرررُىاربراُ....ُونصري ةُسررديدة،ُورعايرةُمتواصررلة

ُاألسدُيفُوجوُابنكُب ُاكشرةُعرحُحبررُاهلرنُالُتصرخُك  رييفُساعةُال لنُأيتاُاألبُ...ُ
ذم رأُالقسروةُإذاُُوُحمق كُال ا دُأماُالقسوةُوالفظا ةُلتالالداللُليعُالطف ُبي...ُيفُصدرك

ُعنررراداوزادىرررغُالعنرررةُإ ررراُواهللُأ ررراعأُالكثرررريُمرررحُللررر اتُاألكبرررادُلا ررراُدمررررتُدومرررا،ُُوُيومرررا
وسرررربي ُملررررمونُالنشررررراحُالصرررردورُُأمرررران،صررررمامُمررررحُغررررريُ ررررعةُلررررالرل ُيفُالتعامرررر ُُوإصررررراراُ 

 ُ.وإصالحُاألمور
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إذاُالحررر ُالعنايرررةُالبال رررةُب  يررروُعلررر ُال يرررورُال رررريةُتولررردُعررردمُاملبررراالةُأحيانرررا،ُلالطفررر ُ .ٙٔ
 .نتيجةُلفقدانُالعدالةُئولةبكلماتُغريُمسُج عاُوعدواناحسابوُلانوُوي ُرموُاإلْهالُويتلف ُ

ب التروُيفُكر ُمناسربةُلرانُسياسرةُالتروبيخُاملل ُاجتنابُإزعاجُالطف ُمباُمل ُوالت كريُ .ٚٔ
يفُُالبلسرغُالشرايفاهللرغُىروُ.ُدلي ُْهرةُوع ورةأماُالصلةُاهلميمةُلتيُُاملستمرُمعولُىدمُوى وة

ُكلمرراُُ.يفُكفاحنرراُالقيمررةُامللررالةُوُحياتنررا ُكثررريُمررحُالبرراءُبسررردُقا مررةُطويلررةُمررحُاأل طرراء اعترراد
 .يةُعدوةُالفا دةعثرُعل ُزلةُمحُال التُوى هُال اكرةُاهلديد

ُكبرياُمرحُاهلركرةُُتفاللُىوُاجلاننُالعمليُلدوانُومنوال .ٛٔ يستطيعُاإلنسانُأنُوق ُقدرا
عاملنرراُاوادلررةُيفُ رربطُالرر ات،ُوتسررمريُاألوقرراتُملصرراهلوُالشمصرريةُواجملتمعيررةُواإلنسررانيةُإذاُ

ازاتُويسرت  ُالطف ُعل ُأساسُأنوُخملوقُمتمير ُمبرداُكررجمُيقردرُعلر ُتقردجمُالكثرريُمرحُاإلذمر
إنُإعررعارُالطفرر ُب نرروُمتررغُومسررئولُُ. غُوالثقررةُمبمرر ونُاخلررريُيفُأعمرراقُوجدانرروالتشررجيعُالرردا

 .ُأىغُجسرُلتوجيتوُوملعاجلةُسلوكياتوُالسيئةوقادرُ

إنُالطفرررر ُاملتمرررر ُالُيسررررت  ُالسرررربابُوالسرررررمريةُواالسررررتمفا ُلررررانُذلرررركُيسررررر  ُ .ٜٔ
 .ُلاتُاإلْهالُاملتلفةلسا  ةُوجيعلوُلريسةُستلةُُنفسيتوُوي يدهُتقاعسا

ُ،مرد ُاهليراةعظيمرةُمعُاألبنراءُوالبنراتُوراُلاعليرةُاجلماعيةُواجلانبيةُاجللساتُاهلواريةُ .ٕٓ
أسرربابُاإلْهررالُوالعقبرراتُالرر ُحتررولُُلتكشررةُعررحُاملشرراعرُالدلينررةوىرريُيفُغايررةُاألْهيررةُللتعبررريُ

 .دونُاللبطُاالجتماعي

تطلرنُمرنتغُت يرريُعشررةُسررلوكياتُعنردماُُ-وكر لكُاألطفرال–الُيسرتجينُالبرال ونُ" .ٕٔ
يفُوقررأُواحرردُ،ُلرر اُلعليرركُأنُتركرر ُعلرر ُعرريءُأوُا نررنيُوقررغُبامتررداحُأطفالرركُعنرردماُيكررونُ

 (.ٖٗ،ُإُٗٓٓكيلي،ُ"ُ)أدالىغُجيدا

قررردُيسررر لكُأطفالررركُعرررحُأسررربابُاألوامررررُالررر ُتطلبرررنيُمرررنتغُتنفيررر ىالُلناقشررريتغُيفُ " .ٕٕ
تعتررررربيُذلرررركُمررررحُقبيرررر ُالت ررررديُإلرادترررركُأوُجرررردواىاُوصرررر تتاُولا ررررد اُوررررغُوجملررررتمعتغ،ُوالُ

املماطلة،ُب ُمحُاأللل ُأنُتعوديتغُعلر ُالطاعرةُاملبصررةُولري ُالطاعرةُالعميراء،ُوىر اُدمراُي يردُ
وعنررردماُخيرررالةُالطفررر ُىررر اُالنظرررامُالُتكرررونُعمليررراتُالقصرررااُ.ُ قرررتتغُيفُأنفسرررتغُمسرررتقبالُ 

مبقردارُُاُ  ُأنُتكرونُالعقوبراتُطبعرلرمفيدةُإذاُلُيتغُربطتاُبالتوجيوُوربطُالقصرااُبالر نن،ُع
اُعرررحُدرجرررةُانفعرررالُاألمُأوُاألبُبسررربنُأمررررُمرررا،ُليقومرررانُباسرررقا ُالررر نن،ُالُأنُتكرررونُتعبررررُي

وىرر اُلفسررةُكثررري اُمرراُورردثُعنرردماُيطلررنُمررحُالطفرر ُ.ُانفعاال مرراُعلرر ُرأسُالطفرر ُاملسرركني
الرررر ُعوملنرررراُ رررراُيفُسررررلبيةُالوقرررردُيكررررونُالسرررربنُأ رررراُالطريقررررةُُ".نفْمرررر ُوالُتعرررررتإ"ألمرررررُتنفيرررر ُا
وبالتايلُيت ولُالطفر ُإرُمنفْمر ُللنظرامُعلر ُغرريُقناعرةُمنرولُبر ُجملرردُاإلطاعرةُالقسرريةُ...ُبيوتنا
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ُمنترا،ُوأ طرىراُو شيةُالعقاب،ُوتعتم ُالنقمةُيفُدا لو،ُوتظترُليمراُبعردُبصرورُسرلوكيةُعر 
 .(م،ُبا تصارُٕٕٓٓأمحدُ،ُ"ُ)ازدواجُالشمصية

طفولررررةُاملبكرررررةُبو ررررعُجرررردولُيعلرررر ُيفُالبيررررأُويقررررومُالوالرررردانُبو ررررعُينصرررر ُ رررررباءُال .ٖٕ
أوُوجروُ(Gonzalez-Mena, 2005, p. 20ُ)عالمراتُتشرجيعيةُمثر ُملصر ُذممرةُ

ُكلماُقامُالطف ُب لعالُاجيابيرةُوبعردُاهلصرولُعلر ُعرددُ مرحُالعالمراتُيسرت  ُجرا  ةُيرتغُباسغ
 .لربيةُلعدةُساعاتمث ُاخلروجُللن ىةُالب ريةُأوُاُتفاقُعليتاُمسبقااال

الت كريُبعدمُإْهالُاألمرورُالصر ريةُلرانُاجلبرالُمرحُاهلصر ُلالرسرا  ُالصر ريةُ،ُوالصرورُ .ٕٗ
حتمرراُاملعررربة،ُواالبتسررامةُالعررابرةُ،ُوالكلمررةُالطيبررةُورراُطرا رر ُإبداعيررةُمتجررددةُوتررف رُيفُالنفرروسُ

 .واملفمحُالُيستص رُمحُاملعرو ُعيئا

إذاُ"كنةُال ُيفُحدودُإمكانرا غُوقردرا غُوقردواُقرالواُاطلنُمحُاألبناءُأداءُاملتامُاملم .ٕ٘
وكلماُأ فناُعنصرُاملتعةُواليسرُيفُأداءُاألعمرالُعرعرُالطفر ُُ"أردتُأنُتطااُل مرُمباُيستطاا

 .حبنُاملثابرةُليرتكُاملكابرة

أَْنأَُِلَصاِل ُاألْعماِلَُواألْ الِق،ُإنَُّوُالَُيَرْتِديُلُُِا،َُواْىِدنُِلنااللَُّتغَُّاْغِفرُْ ُ.َصاهِلتاَُوالََُيْصِرُ َُسيْمَئتاُِإالَُّ
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 (سنوات 8 – 2سن )تدريب لأل فال في مرحلة الطفولة المبكرة 
ُ

ُأمامُالسلوكياتُال ُأذم  اُيفُى اُاألسبواُُُُُُُُُُُصورةُوجوُباسغُأناُأ ع
ُ.أمامُالسلوكياتُال ُلُأتقيدُ اُُُُُُُُُُصورةُوجوُعاب ُوأ ع

ُ
صرررررررررررررورةُوجررررررررررررروُُالسلوك

ُباسغ
صرررررررررررررورةُوجررررررررررررروُ

ُعاب 
اسررررررتمدمُحرررررر امُاألمررررررانُعنرررررردُركرررررررومُ

ُ.السيارة
ُُ

أعررراىدُالتلفرررازُسررراعاتُقليلرررةُوبررررامتُ
ُ.ىادلة

ُُ

ُُُ.أ عُمالبسيُيفُأماكنتاُاملمصصة
ُُُ.والكترباءُاملاءاستمدامُالُأسر ُيفُ

ُُُ.أمارسُالريا ةُبشك ُمنتظغ
ُُُ.أرتنُألعامُبعدُاالنتتاءُمنتا

ُُُ.محُأك ُاهللو ُثرالُأك
ُُُ.أحال ُعل ُنظالةُجسميُوععري
ُُُ.أرميُالقاذوراتُيفُسلةُاملتمالت
ُُُ.أ عُح ا يُيفُمكانوُاملمصي

ُ
 تدريب لألبناء والبنات

ُ
ُى ُأديأُالصلواتُاخلم ؟

ُ-----------------------
ُكانرأُاإلجابرةُال ُحرراولُأنُتتمير ُعررك ُىر ُقمرأُبرتتيررنُغرلتركُوأدواتركُقبرر ُاخلرروجُمرحُاملنرر ل؟ُإذا

ُغرلتكُوقدُاطلعُعليتاُالناس؟
-----------------------------.ُ

ُى ُمارسأُريا يكُاملفللةُاليوم؟
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ُ------------------------------
ُكانأُاإلجابةُالُماُالواجنُال يُلُتقغُبو؟ ُى ُقمأُحب ُمجيعُواجباتك؟ُإذا

--------------------------------------------------------
ُ------------------------------------------

ُى ُلديكُأىدا ُمستقبلية؟ُوماُىي؟
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

ُ-----------------------------------
ُ ُاألىدا ُاملستقبلية؟ى ُلكرتُيفُكيفيةُحتقي

--------------------------------------------------------ُ
ُ-----------------------------

 

 العربية المراجعأهم 
:موقعُإسالمُأونُاليح.ُمسئولية..قدوة.. احترام.. حب: النظام(.ُمُٕٕٓٓ)أمحد،ُليل ُ  

http://www.islamonline.net/Tarbia/arabic/display.asp?hque

stionID=2924 
ُكرررر ُمنتمرررر(.ُمٕٔٓٓ)برررردر،ُلا قررررةُحممرررردُ اُأسررررلوبُاملعاملررررةُالوالديررررةُومفتررررومُالرررر اتُوعالقررررة

للعلةةةوم  مجلةةةة جامعةةةة أم القةةةر .ُبالسرررلوكُالعررردواع،ُلرررد ُعينرررةُمرررحُتلميررر اتُاملرحلرررةُاالبتدا يرررةُ ررردة
ُ:موقعُجامعةُأمُالقر .ُالتربوية واالجتماعية واإلنسانية

es/vol13/a02.htmhttp://www.uqu.edu.sa/majalat/humanitiُ
ُ.مُٕٔٓٓيونيوُُ-ىرُٕٕٗٔربيعُالثاعُُ–العددُالثاعُُ-اجمللدُالثال ُعشرُ

العمليةةةةة لتعةةةدي  أنمةةةال السةةةلو  ال ةةةا   فةةةةي ُاألسةةةاليب(.ُمُُٕٗٓٓ-ىررررُُٕ٘ٗٔ)عيسررر ُحممررردُ،ُالبلتررران
ُ.مكتبةُالطالنُاجلامعي:ُالكويأ،ُٔ ُ.ُالمجال التربوي

ُ:موقعُإسالمُأونُاليحُه  من عالج؟..ال والنسيان اإلهم(.ُمُُٕ٘ٓٓ-ىرُُٕٙٗٔ) اميُ
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestion

ID=590 
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquest

ionID=1145ُ
ُ.بريوتُدارُاجلي .ُمنهاج العابدين(.ُمٜٜٛٔ-ىرٜٓٗٔ)ال  ايل،ُأبوحامدُ

http://www.islamonline.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=2924
http://www.islamonline.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=2924
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol13/a02.htm
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol13/a02.htm
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol13/a02.htm
http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol13/a02.htm
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=590
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=590
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=1145
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=1145
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،ُٕ .ُتعليقةة أصةول التربيةة(.ُمٕ٘ٓٓ=ُىررُٕ٘ٗٔ)ُبردرُحممردُ،ُلطيفرةُحسرنيُوملرك،ُالكندري
ُ.مكتبةُالفالح:ُالكويأ

وال ةةةةام  مهةةةةارات الحيةةةةاة للوةةةةن األول وال ةةةةاني (.ُمٕٗٓٓ=ُىرررررُٕٗٗٔ)لطيفررررةُ،ُالكنرررردري
اللجنررةُاالستشرراريةُالعليرراُللعمرر ُعلرر ُاسررتكمالُتطبيرر ُأحكررامُ:ُالكويررأ.ُالطبعررةُالتجريبيررة.ُاالبتةةدا ي

ُ.الديوانُاألمرييُ-الشريعةُاإلسالمية
.ُقردمأُلروُسراندراُمريير ُكررويف.ُلألسةر األث ةةر فعاليةةالعةااات السةبع (.ُمُٖٕٓٓ)كرويف،ُسرتيفحُ،ُرُ

ُ.مكتبةُجرير:ُ،ُاململكةُالعربيةُالسعوديةٔ 
ُ.مكتبةُجرير:ُالرياإ،ُٔ .ُالعااات السبع للمراهقين األث ر فعالية(.ُمُٕٗٓٓ)عنيُ،ُكويف

ُكررراتُ :ُ،ُالريررراإٔ .ُاليةةة  اءبةةةاء الحةةةا رين إليقةةةاط سةةةلوثيات الطفةةة  السةةةيئة(.ُمُٕٗٓٓ)كيلررري،
ُ.كتبةُجريرم

الطبعررررةُ.ُمهةةةةارات الحيةةةةاة للوةةةةن الرابةةةةع االبتةةةةدا ي(.ُمٕٗٓٓ=ُىرررررُٕٗٗٔ)برررردرُحممرررردُ،ُملررررك
ُ-اللجنررةُاالستشرراريةُالعليرراُللعمرر ُعلرر ُاسررتكمالُتطبيرر ُأحكررامُالشررريعةُاإلسررالمية:ُالكويررأ.ُالتجريبيرة

ُ.الديوانُاألمريي
ر ثتةةةةاب ترا نةةةةا م توةةةة(.ُمُٖٕٓٓ=ُىرررررُُٕٗٗٔ)ملررررك،ُبرررردرُحممرررردُوالكنرررردري،ُلطيفررررةُحسررررنيُ

ُ.مكتبةُالفالح:ُالكويأ.ُٔ ُ.ننطلق منه وال ننغلق فيه: التربوي
عررررحُمنشرررروراتُاحتررررادُ.ُُش وةةةةيات ومواقةةةةن: هكةةةةصا يوةةةةنعون أنفسةةةةهم(.ُمٜٜٚٔ)لرررروزيُُ، معررررُو

 ُُُُُُُ(:مُٕ٘ٓٓ-ٙ-ٖٓ:ُترررررررراريخُالررررررررد ول)موقررررررررعُمشرررررررركاةُاإلسررررررررالميةُ.ُالكتررررررررابُالعرررررررررب

http://www.almeshkat.netُُ
َُمْوقِرعُ.اإلسرالميةُئونوالشُ ُاألوقا ُوزارةُ:الكويأُُ(.مُُٕ٘ٓٓ-ُىرٕٙٗٔ)ُفقهيَّةال الموسوعة

ُ/islam.com/arb-http://www.alُ:اإلسالم
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