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إال  ةعسي من األمور ال تهاالنعم العظيمة واحلفاظ على سالم ة مننعمة األخو  

 ،متتتن عوا تتتة ال تتتيةاإلنستتتانية العالقتتتات  أن ضلمتتتيحيحة عنا بطرائتتت   تتتطإذا استتتت
حالتة االستتياء التش ي تعر  تتا  ىتيية ادلذمومتتة ال ت. احلقتدوتقلبتات  ،احلستدوأعا تي 

 الفرد جتاه موقتة معتال العتقتاده باخلستارة حلت  ديل تو أو امتيتاز حصتا عليتو وال يتور
  .ونقول ولد غيور وبنت غيور  ي ة مبال ة أي كثي ال ية

م تتقة متن ت تي القلتي وىي تان "ن ال ية إ شرح فيض القديرقال ادلناوي يف 
 يف التتدرر ادلباحتتتةوقتتال التتنحالوي  ".ال ضتتي بستتبي ادل تتاركة فيمتتا بتتو االختصتتا 

وال تية يف . "كراىية م تاركة ال تي، يف حت ن متن احلقتوق: واعلم أّن الَ ْية يف األ ا"

                                                 
لطيفة ال ندري عضو ىيئة . بوية يف كلية التبية األساسية و دبدر ملك نائي رئيس قسم األ ول واإلدارة الت . د ٔ

 (.اليونس و –وزارة التبية )التدريس يف كلية التبية األساسية وادلست ارة احمللية دلركز الطفولة واألمومة 

 

 



قتتتتال  .التتتتدين والتتتتو ن واألىتتتتا ية علتتتتىكتتتتال   زللهتتتتا  تتتتفة حستتتتنة ودليتتتتا شتتتتدة احملبتتتتة
 :ال اعر

  وأقبَح ال يَة يف ُكاِّ حالْ * ما أحسَن ال يَة يف حينها 
ال ية عند األ فال غريزة و بيعة فعلى ادلتربال مال فتتهم منعتا للنتزاع والصتراع 
، كمتتتتا ينب تتتتي استتتتت الل ال تتتتية ألداء زلاستتتتن األعمتتتتال كالتتتتذود عتتتتن حيتتتتا  التتتتو ن

ال ضتي متن ال تعور بتال ية ول تن اخلطتر يف أن  .والوفاء باحلقوق ،لألىا واإلحسان
عنتتتد   تتتان أن نتتتدرسح أن احلستتتدمبمتتتن األ يتتتة . تتتتتح م ال تتتية ادلذمومتتتة يف مستتتل نا

علتتى احلصتتول  حيتتيأن فهتي زوال النعمتتة متن ايختترين أمتتا ال بطتتة  ودتنيتتىتتو  اإلنستان
ادلنافستة وتظهتر . هتي زلمتودةوذلتذا ف مدون زواذلا عتنه ايخرونيتمتع  ا شلاثلة نعمة 

وىتي زلمتودة  عندما يبادر يف جتويد عملو كي يتفوق ويتميتز عتن األقتران عند الطفا
 .عندما تقتن بالتعاون والتواضع واحلي

  
 أسباب الغيرة عند األطفال

وستتتوش ي تتتاركو يف أمتتتور كانتتتت لتتتو ال تتعور ادلفتتتاج  بتتتًن قديتتتدا  اقتتتتب منتتتو  .ٔ
 .منوالرعاية أكثر إىل جديد حيتاج  ولودكاستقبال األسرة دلوحده  

 . التفرد يف التفوق واألنانية افس ادلذموم احلا ا من التف ي منالتن .ٕ

 .كتدليا االبن الب ر  تن ً ال ية من فرط احملبة .ٖ

بوجتتود عوائتت  قتتدد إشتتباع احلاجتتات كاإلديتتان وىتتام  مبنيتتة علتتى األمعتقتتدات  .ٗ
 .(الثناء - الرعاية –احلي )األساسية 

ن ادل تتاركة دون وجتتو الطفتتا كتتًن تأختتذ ألعابتتو أو يبعتتد عتت لتتم علتتىوقتتوع الظ .٘
ادلصتتتتدر التتتتذي ديتتتتارس التمييتتتتز ضتتتتد إخوانتتتتو األخ األكتتتت  د ي تتتتون قتتتت. حتتتت 

 .وأخواتو الص ار



فيتحتول التنتافس  جهتود النتاجحال لدراسي قتد ععتا الطفتا يقلتا متنالتعثر ا .ٙ
 :قال ال اعر . احملمود إىل  راع سافر

 فال ا أعداء لو وخصوم   لوا سعيوالفىت إذ مل ينا واحسد

واالنصتتتتتراش عتتتتتن النظتتتتتر يف الرئيستتتتتة تلبيتتتتتة حاجتتتتتات الطفتتتتتا األىتتتتتا إ تتتتتال  .ٚ
 .احتياجاتو مع االن  ال يف اإلقبال على غيه

قميش م اعر ال ية والتعبتي عتن عا فتة الطفتا وعتدم الستماح لتو بتالتنفيس  .ٛ
 .عنها شلا يسبي تفاقم انفعاالت ال ية وتعاظم ادلعضلة

ل تتن تصتتا ل تتيه التتش ال تصتتلو ادلاديتتة واجلتتوائز ادلعنويتتة للحتتوافز  راسح الطفتتاإد .ٜ
 . جلية أو خفية بطرق

فتالن )يقوم ايباء بتفضتيا  فتا علتى  ختر ويعقتدون مقارنتات دائمتة  .ٓٔ
 (. دلاذا ال ت ون مثلو؟... أحسن منك 

يتتتز علتتتتى كوالت وفتتتتور العالقتتتات األستتترية إ تتتال األىتتتا للطفتتتا ال يتتتور  .ٔٔ
للرعايتتة الدائمتتة، وادلتتدح  ميتتعرغتتم حاجتتة اجلمتتن أعضتتاء األستترة عضتتو واحتتد 

 .الصادق

وعتدم الوقايتة  األسرة بسبا زتاية الطفا من شبح ال تيةأعضاء جها  .ٕٔ
 .ادلستددية من الوقوع ال ية

 

 لمظاهرا

 .ادلفر ة من لوازم ال يةوالضي  والعداء وال راىية ال ضي  .ٔ

عي غتتيه وتنمتتو ال تتية ول نهتتا تظهتتر ال تتية لتتدي الرضتتيع فهتتو يتترفض أن نتتدا .ٕ
 (.الوشاية والتحريض –ال تم  –الضرب )تًخذ أش اال  متنوعة 

 .ضعة الثقة بالنفس .ٖ



علتتم فتتال حيصتتا علتتى درجتتات يف ادلدرستتة كتتي يعاقبتتو ادل يستترق كتتتاب  تتديقو .ٗ
 .عالية وال يتفوق عليو

 قدفردية و فقد ت ون غية أنواع ال ية ت  ة لنا عليو السالم إن قصة يوسة 
ِإْذ قَاُلواْ لَُيوُسُة َوَأُخوُه َأَحيُّ }قال تعاىل على لسان إخوة يوسة .  رتاعيةت ون 

ويستفاد من ايية  (.ٛ: يوسة ){ ِإىَل أَبِيَنا ِمنَّا َوضَلُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ أَبَانَا َلِفي َضاَلٍل مُِّباٍل 
 :ال ردية

 .من أشد أنواع ال يةال ية اجلماعية  •

 .ةال يور يلوم غي  •
 .ال رورو  ال ية تولد ال ذب •
 .والصفح اجلميا إ فاء نار ال ية مباء احملبة •
 .قد ال ي عر ال يور ب يتو وال ينتبو ذلذه العلة .٘

 .ورفض الطعام والعزلةكبت ادل اعر  .ٙ

 .والتحايا أو ال يد العدوان ادلباشر على مصدر الضرر والتخلص منو باليد .ٚ

 . التلفظ بعبارات التحقي واالستهزاء .ٛ

 .وتلمس العيوب تصيد األخطاء .ٜ

 .والقسوة العناد والتمرد .ٓٔ

 .ضعة الثقة بالنفس والناس .ٔٔ

 .إتالش األلعاب اخلا ة بًخيو وعدم احتام مل ية ال ي .ٕٔ

م تتتت الت ستتتتلوكية مثتتتتا التبتتتتول التتتتالإرادي وقضتتتتم األظتتتتافر، ومتتتتص  .ٖٔ
 .األ ابع

فيعتا  متن الصتداع  عضتويةال ية ال ديدة قتد تتأثر يف  تحة الطفتا ال .ٗٔ
 .ضطرابات ادلعويةالوا

 .ال ذب واالفتاء فيزعم أن الذي ي ار منو أساء إليو .٘ٔ



تتوتر العالقتات ال تك التذي يولتد ال عور بًن الناس ضده شلتا يستبي  .ٙٔ
 .مع ايخرين

تقليد الطفا الذي ي ار منو فيقلده يف كلماتو وتصرفاتو كي يستقطي  .ٚٔ
أن تطعمتتو  بتتا قتتد يطالتتي بالرضتتاعة أو ارتتتداء احلفاظتتات أو عطتتة ايختترين

فهتتتذه ستتتلوكيات  فوليتتتة ال  احتياجتتتو ذلتتتذه ادلطالتتتيعتتتدم األم بنفستتتها رغتتتم 
 . تناسي عمره ول نها حيلة دفاعية الستدرار العطة

 
 العالجالوقاية و

فإن الوعي بادل ت لة ور تد البتدايات متن أىتم  حتديد األسباب ومعاجلتها .ٔ
 .مراحا حا ادل  الت

 .ة ال بية وادلأثرةوادلواق اجلديد قيئة األسرة للمولود .ٕ

" أختوسح حيتافظ علتى ألعابتو أكثتر منتك"ترسح ال لمتات وادلقارنتات الستلبية  .ٖ
دلاذا ال تفعا مثتا  تديقك " "أنت حساس جدا  وت ار من أخيك دائما  "

 ."فالن أفضا منك" "فالن؟
ن أوىتام اخلا ئة ف لما أدرسح ال يور أن سلاوفتو نابعتة مت ادلعتقدات صوييت .ٗ

 .وأدرسح أنو على با اوتبددت أحزانو تو خفت غي  ال أساس ذلا

فعنتتتدما يقتتتول ، األشتتتخا  إىل احلقتتتائ  تتترش انتبتتتاه الطفتتتا ال يتتتور متتتن  .٘
الطفتا بتًن قطعتتة اخلبتز التش عنتتد أختتو أكت  متتن قطعتتو فإننتا نأكتتد لتو أنتتو 

فهنتتا  تترفنا انتباىتتو متتن  ،ستتوش حيصتتا علتتى ادلزيتتد متتن اخلبتتز إذا مل ي تتبع
كمتا أكتدنا لتو حر تنا علتى ، ف تي باحتياجاتتوالتكيز علتى ادلقارنتة إىل الت

 .ستطاعحتقي  رغبات اجلميع قدر ادل

وأنتو  تدريي الطفا على اللعي اجلمتاعي وتعويتده علتى التعتاون وادل تاركة .ٙ
 .متميز وىذه ادلوضوعات من أىم مواضيع مهارات احلياة



مستتاعدة األم يف رعايتة الطفتتا الرضتيع في تتعر أن إشتراسح الطفتتا ال يتور يف  .ٚ
 . دورا يف البيت وأنو مهم فال ي ار من أخيو الرضيعلو 

واأل تتتدقاء روايتتتة قصتتتص تقتتترب مفهتتتوم ادل تتتاركة متتتع اإلختتتوة واألختتتوات  .ٛ
 .مع بيان دورىم يف مساعدتو وسعادتوواجليان 

ال تتتتية وذم والستتتتماح بتتتتال ية ادلعقولتتتتة دود ادلنافستتتتة احملمتتتتودة بتتتت التعريتتتتة .ٜ
 .ادلرضية

عر ال تتتتية  ادلتتتتا أمتتتتا ال تتضتتتتمن الستتتتماح للطفتتتتا بتتتتالتنفيس عتتتتن م تتتتا .ٓٔ
متتن وال بتتت واالستتتخفاش مب تتاعر الطفتتا ال يتتور فتتالتوبيا العلتت   الضتترر

 .أىم أسباب غليان وتفاقم تلك ادل اعر

والتقتتتتتتتدير ادلستتتتتتتتمر  والتوا تتتتتتتا اإلعتتتتتتتاي بنتتتتتتتاء الثقتتتتتتتة وتقبتتتتتتتا التتتتتتتنفس .ٔٔ
 .كي ي عر الطفا أنو زلبوبواإلحساس باألمان  

 .عن أخيو الرضيع حاجتو ختتلة ن رح لل يور أن  .ٕٔ

حتقيتتت  العدالتتتة يف التعامتتتا متتتع البنتتتال والبنتتتات والصتتت ار وال بتتتار ففتتتي   .ٖٔ
 .كثي من األحيان ي ون ال بار سبي ادل اكا

بطترقهم ت  يع األبناء والبنات على معاجلة م اكلهم اليوميتة العاديتة  .ٗٔ
  .عاقبة ادلخط  إال إذا تطلي األمردون تدخا ال بار دلاخلا ة و 

الطفتتا ال يتتور أنتتو ال دي تتن التستتامح متتع ضتترب ادلولتتود  عتتي أن يتتدرسح .٘ٔ
 .اجلديد واالعتداء عليو

ي ال نثتتي م تتاعر ال تترور التوستتيف يف ت تترت ادلتفتتوقال وإعطتتاء اذلتتدايا كتت .ٙٔ
 .النقم الظاىرة والبا نة معظمأو ال ية فادلبال ة سبي 

نتتافس شلتا أجتا الت ت ت يع الطفتا علتى شلارستة ىواياتتو واكت تاش ذاتتو .ٚٔ
الذايت فيحي اإلنسان أن يتفوق على نفسو فال يقنع مبا عنده بتا يستعى 

 .لتطوير نفسو دائما



أنتت أفضتا "وحتاشي ادلقارنات إذا كانتت تتأدي دلفاستد ترسح ادلفاضلة  .ٛٔ
ف ا  فا مسخر دلا خل  لو وعليو أن يستب  اخلتيات ويبتذل " من فالن
بتتتالفروق الفرديتتتة ورعايتتتة تقتتتوم التبويتتتة اإلستتتالمية علتتتى اإلديتتتان  .األستتتباب

َوِلُ ان ِوْجَهٌة ُىتَو "قال تعاىل . ادلواىي اإلنسانية وت  يا الطاقات ادلعطلة
تتتتتَراتِ  ُمَولِّيَهتتتتتا وىتتتتتذه اييتتتتتة ال رديتتتتتة ( ٖٛٔ: ستتتتتورة البقتتتتترة" )فَاْستتتتتَتِبُقواْ اخْلَيتْ

ُخلِتتَ   كتتاُّ امتريٍء ُمهيتتً دلِتا"تتطتاب  متع توجيتتو النت   تتلى او عليتو وستلم 
 .فيحق  ما يستطيع دون تعنية ديضي حسي قدراتوإنسان  ا ف .ٔ"لو

طالتتتي متتتانع متتتن االستتتت ابة دلال الت افتتتا عتتتن بعتتتض أشتتت ال ال تتتية فتتت .ٜٔ
الطفتتتا ال يتتتور يف بعتتتض األحيتتتان فتتتإذا أ تتتر علتتتى أن تقتتتوم األم بنفستتتها 

ىتذه ادلتداراة مهمتة يف تربيتة . بإ عامو فتال بتًس بفعتا ذلتك لتبعض الوقتت
 متتتن األختتتالق احلميتتتدة للمتتتربال: ادلتتتداراة. و األ فتتتال علتتتى وجتتتو اخلصتتت

ادلتتداراة تعتت  التتتدرج يف . ة قلتتو موذلتتك الستتتمالة نفتتوس األ فتتال وتتتًلي
التعامتتا متتع النتتاس واحللتتم معهتتم والتلطتتة  تتم ب تترط أن ال يتتتتي علتتى 

العلمتاء  ديتدح. أما ادلداىنة فتع  التنازل عن ادلبادئ. ادلداراة مفاسد كبية
احتتوي عليتو متن  ىتذا متع متا"راة فيقولتون عتن ادلعلتم اجليتد متن ديلتك ادلتدا

 قبا العقا واحل مة والس ون والسياسة والدربة باألح ام ومداراة الناس،
،   بتتتن ت تتتر بتتتردي، الادلنهتتتا الصتتتايف" )أن خيا تتتي ال تتتخص مبتتتا ي تتتره

ادلال فتتة وادلالينتتة يقتتال داريتتتو  كتتتي الل تتة تعتت وادلتتداراة كمتتا يف   (.ٕٙٔ
أشتترش متتا دل . "ادلال فتتة أي التتزم فتتتو والينتتتو وعليتتك بادلتتداراة متتداراة ال

متتتتتتداراة النتتتتتتاس أي مالينتتتتتتتهم ... عليتتتتتتو نتتتتتتور العقتتتتتتا بعتتتتتتد اإلديتتتتتتان باللّتتتتتتو 
ومال فتتتهم ومتتن ادلتتداراة أن ال يتتذم  عامتتا  وال ينهتتر خادمتتا  وال يطمتتع يف 

                                                 
، ٖٓٛ،   ٔٔ٘ٗ: دي ، رقم احلٔ، جانظر األلبا ،  حيح اجلامع الص ي" )كٌا ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَ  َلوُ "ويف رِواية  ٔ

 (.ٖٚٛ،   ٔٙ٘ٗ: واحلدي  رقم



 ت يي شيء من جبالت الناس إال ما اقتضتاه التعلتيم وادلخا بتة بتاللال متع
سهولة اجلاني سيما مع األىا وضلتوىم والت افتا عتن ستفو ادلبطلتال متا مل 

اتستعت دار متن يتداري وضتاقت دار : يتتي عليو مفستدة، ومتن ذتتة قيتا
متتع اخللتت  بنحتتو " وعلتتى األستترة أن تتتأدب الطفتتا كتتي يتعامتتا "متتن ديتتاري

فتتتيض القتتتدير، شتتترح اجلتتتامع ادلنتتتاوي، " )متتتداراة ورفتتت  ومواستتتاة واحتمتتتال
وتستتتتتخدم ادلتتتتداراة التقتتتتاء ال تتتترور برويتتتتة أو إل تتتتالح األمتتتتور  .(الصتتتت ي
 .وورد يف األثر مداراة الناس  دقة. ب مة

ال ية ادلذمومتة متدمرة و فاقتا كبتية ول تن احلتي تًسيسا  على كتا متا ستب ، فت
األستتتري والتتتتدرج يف ادلعاجلتتتة واالستتتتعانة بتتتاو ستتتبحانو لتتتتًلية القلتتتوب متتتن 

ة ادلذمومتة إىل غتية زلمتودة تتدعو ل صلتاز والتتالحم أعظم وسائا حتويتا ال تي 
يعتتا  مَّتتا أَلََّفتتْت بَتتتاْلَ قُتلُتتوِ ِْم  لَتتْو أَنَفْقتتتَ "قتتال تعتتاىل . والتتتاحم َمتتا يف اأَلْرِ  رتَِ
نَتُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِ يٌم  َولَتِ نَّ   .(سورة األنفال) "{ٖٙ}الّلَو أَلََّة بَتيتْ
 التتش اشتتتعلت يف قلتتوب إخوتتتو نتتيان ال تتيةيوستتة عليتتو الستتالم ستتيدنا عتتا  

مباء احلي وادل فرة ف مع مشا أسرتو وعلم الب رية فن مواجهة األنانية والب ضاء عتن 
 .، وبذل الصفح ال رتالص  اجلمياالتمسك بو  ،احلي الصادقجتديد  ري  

و هتتارة مليئتتة بقصتتص الستتماحة واحلتتي رضتتي او عتتنهم إن ستتية الصتتحابة 
نقتتدي متن الواجتي علينتا أن و  طها لأل فتال ألمتا ختي مثتالد من تبسيوال بالقلي 
 .التعاما مع الناسيف   م

 الخاتمة

أو امتيتاز يتمتتع  كراىية م اركة ال ي، يف ح ن متن احلقتوق  ادلذمومة ىيالَ ْية 
ال ية الزائدة انفعال ستل  قتد ينتتاب . ية وضعة الثقة بالنفسنشلا يولد األنا بو الفرد

مبستتتوي ادلب تتر التتوعي الفتتوري ت تتوين فتتا يف مرحلتتة متتن مراحتتا حياتتتو والبتتد متتن الط
والوقايتة منهتا إلزالتهتا ومعاجلتهتا لل ية كظاىرة  ارئة معرفة العواما ادلسببة التحدي و 



ال فلة عن ر د األحداث داخا ادلنزل . مبا يتناسي مع ظروش كا حالة على حدة
ا أن الت اىتا ادلستتمر لفهتم معانتاة األ فتال من أىم عواما تنامي م اعر ال ية كمت

وادلتتتس أحاسيستتتهم متتتن أكتتت  العوائتتت  التتتش تواجتتتو ايبتتتاء واألمهتتتات يف تعتتتاملهم متتتع 
ادل تتت الت اليوميتتتة شلتتتا يتتتأدي إىل ن تتتوب م تتت الت ال حصتتتر ذلتتتا ويصتتتعي حلهتتتا 

مباشترة يف زيتادة حتدة ال تية وذلتك متن  يساىم األىا بصورة مباشرة أو غتي. الحقا
تسفيو م اعر الطفا ال يتور أو عتالج األمتر بطريقتة علنيتة قاستية ال تتفت  متع خالل 

 .أساسيات التبية السليمة الش تقوم على الرف ، والتفهم، والص  والتدرج يف العالج
  

 المراجع

. ادلنها الصتايف وادلستتوب بعتد التوايف  (.مٖٕٓٓ - ىتٕٗٗٔ) بن ت ر برديا
  http://www.alwaraq.com:  موقع الوراق

 حيح اجلامع الصت ي (. م ٜٙٛٔ -ىت  ٙٓٗٔ) ينزلمد نا ر الدِّ األلبا ، 
 .ادل تي اإلسالمي: بيوت. ٕط (. الفتح ال بي) وزياداتو

دراستتتتة يف : ستتتتي ولوجية األ فتتتتال(. مٕٔٓٓ= ىتتتتت ٕٕٗٔ)رأفتتتتت زلمتتتتد ، ب تتتتناق
 .دار النفائس: بيوت. م النفسيةسلوسح األ فال واضطراباق

جتتروس : لبنتتان. ال تتية األخويتتة وتفهتتم الوالتتدين(. مٜٜٗٔ)كوستتش ، بنتتدي
 .برس

موقع  .ال ية  راع من أجا التملك  (.مٖٕٓٓ - ىتٕٗٗٔ)ح ازي، مي 
 :إسالم أون الين

http://www.islamonline.org/Tarbia/Arabic/display.

asp?hquestionID=620 
كيتتة نعتتا  انفعتتال   (.مٖٕٓٓ - ىتتتٕٗٗٔ)فضتتا او، زلمتتد حستتن رضتتا 

 :موقع بينات. ال ية لدي الطفا؟

http://www.alwaraq.com/
http://www.islamonline.org/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=620
http://www.islamonline.org/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=620


http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/ousra/geera

.htm 
. رلمتتتع احل تتتم واألمثتتتال يف ال تتتعر العتتتري  (.مٖٕٓٓ - ىتتتتٕٗٗٔ) قتتتبش،

َحدِّث
ُ
 http://www.almuhaddith.com :َمْوِقع ادل

تعليقة (. مٕٕٓٓ= ىت ٖٕٗٔ) بدر زلمد ، لطيفة حسال وملك، ال ندري
 .م تبة الفالح: ال ويت، ٔط. بيةأ ول الت 

موقتتتع ذلتتتا . ال تتتية متتتن ادلولتتتود اجلديتتتد (.مٖٕٓٓ - ىتتتتٕٗٗٔ)ذلتتا أون اليتتتن 
 :أون الين

http://www.lahaonline.com/Family/Motherhoo

d/a1-5-4-2002.doc_cvt.htm 

 موقتتتع .العتتتالج بدايتتتة بتتتال ية التتتوعي (.م ٖٕٓٓ = ىتتتت ٕٗٗٔ) دعتتتاء شلتتتدوح،

 :الين أون إسالم
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/disp

lay.asp?hquestionID=4336 
 .الصتت ي اجلتتامع شتترح القتتدير فتتيض (.مٖٕٓٓ - ىتتتٕٗٗٔ) .زلمتتد ادلنتتاوي،

َحدِّث
ُ
 http://www.almuhaddith.com :َمْوِقع ادل

 ادلمتتتتتازيف . ستتتتلوسح ال تتتتية عنتتتتد األ فتتتتال(. م ٕٙٓٓ -ىتتتتت  ٕٚٗٔ)متتتتراد ، وليتتتتد 
 . ٗٔلسنة ، آٙٔم، عدد  ٕٙٓٓإبريا ( ملح  خا  جبريدة الو ن)

أكاددييتتتتتتا : بتتتتتتيوت. أوالدنتتتتتتا متتتتتتن التتتتتتوالدة حتتتتتتىت ادلراىقتتتتتتة(. مٕٔٓٓ)ريتتتتتتتا ، متتتتتترى 
 .أنتناشيونال
 .دار القلم: ال ويت، ٛٔ ط. علم النفس واحلياة(. مٕٔٓٓ)زلمد عثمان ، صلايت

َحتتتتتدِّث . التتتتتدرر ادلباحتتتتتة (.مٖٕٓٓ - ىتتتتتتٕٗٗٔ) التتتتتنحالوي
ُ
َمْوقِتتتتتع ادل

http://www.almuhaddith.com 
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موقتتع . ال تتية عنتتد األ فتتال (.مٖٕٓٓ - ىتتتٕٗٗٔ)واحتتة التتنفس ادلطمئنتتة 
  http://elazayem.com/jealousy.htm:النفس ادلطمئنة واحة
 
 

http://elazayem.com/jealousy.htm

