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 ( ما لي خلق) الكسل
  بدر حممد ملك . دأ        لطيفة حسني الكندري. د

 سلسلة تربية األبناء اخلامسة
 (ارات ودالالتعب)

 الصندوؽ الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية

 

 المقدمة
 ال تكسػػػلل اسكاسػػػ  وال تكبلػػػل اس ػػػا   بفطرتػػػل الة يػػػة ثمػػػوح مبػػػابر ودا ػػػ  السػػػعيإف الطفػػػ  

ويف مرحلػػة الطفولػػة . حر تػػل وصمػػرت للتعاسػػة ومهمػػا  ا ػػو ازػػواجة  ػػل طمنػػل لسػػلطاف الكسػػ  أل ػػل  هػػدد
الت ػجيل والتوجيػل والبػواب الػدع  العػاثفي الػقي قوامػل مػل الفػرد  تجاوب وال باب على وجل اخلصوص 

و تكيػػم مػػل ال ػػروؼ  التفاعػػ الػػتعل  و مهػػارات معػػل تنمػػو التفكػػا العلمػػي ازػػر و تػػدرصميا  يتكػػوف عنػػدت 
لقاتػػل مػل مػػه حولػل دوف زبػػ  عػه إصواػػيتل    سػاف متميػػة يف وتننػب  ع ،واستغػاات ادد ػػدة ،احمليطػة

 اخلطػورة تكمػهإف . وهنػا ضمقػا التنميػة ال ػاملة إص أقصػى مػا تسػمر بػل قدراتػل وإمكا اتػل ،جمتمعل وأسػرتل
 ،يف التعامػػػ  مػػػل الكسػػػوؿ علػػػى أسػػػاس النقػػػد القاسػػػي، واالسػػػتهةاء والسػػػ ر ة دمػػػا  نػػػت  ا كمػػػاش الن ػػػاط

  .البطالة ضيا النفس، واستمراءو 
 صػػي  وبقػدر حمػدود عػارض وهػقا أمػر متهيبػػا اس ػقة  فػ  عػـة اس سػاف  يبعػ  عػه الراحػة قػد 
أمػػا وم ػػاهد بػػني النػػاس  هػػقا أمػػر حااػػ  آ يػػة أو مسػػتقبلية وثاسػػا أ ػػل ال  واػػ  إص مفاسػػد  أ بػػر النػػاس

 يػم   . كػوف لػل أسػاا ت الطفػ  اػغاا، و تعلػا بػل  بػاا حػىيعتػاد اسقمـو  هو الر وف إص  هم الكسػ  
 وجػل أ فسػنا م مػه حولنػا رمػو حػ  العمػ   يػم و قبػ  أف  تسػل  إص النفػوس  الكس   هواجس تجن  

 استقه  قيمة سامية توجل تفكا ا وسلو نا رمو العطاء استد ا لتعميا مساة اس سا ية  
طػػػة، و يػػػػاب اسواقػػػػم احملبولكػػػه وصمػػػػري رمػػػوت  اس سػػػاف بطبعػػػل ثمػػػػوح  ع ػػػا االستك ػػػاؼإف 
سػبات مه أسػباب  اسقباؿ  ا اسعتدؿ على األثعمة ال هية،، و ، ووهه العةظمة الصادقةراينةاألهداؼ ال

وهنػا ال صمػدي . لفػ ات ثو لػة أو قصػاةالػقي  طعػه الطاقػات و ػوهه اسواهػ  سػجه الكسػ   عميا يف
ازمػػاس يف النفػػوس بػػ  قػػد  صػػر أو ذبد ػػد مػػه اابػػاء واألمهػػات لتوليػػد العػػا ، والتػػوبيق القاسػػي الصػػراخ 

  !!دما  ورث البلدة يف االستجابةو ةداد يف  يل  الكسوؿ على تقصات
األ  ػػػػطة  منػػػػق الصػػػػغر إصيتوجػػػػل   الطفػػػػ إف الن ػػػػاط والتفػػػػاؤؿ وازر ػػػػة  طػػػػرة راسػػػػ ة يف  فػػػػس 

األقػػراف، ادػػري، والتفكػػر، والرسػػ ، واسوسػػيقى، واللعػػ  مػػل النػػعك، والػػتعل ، و استاحػػة حولػػل  يسػػتمتل ب
يف الغالػ    ف الطفػ   إذا مل ضمدث ذلك. ومساعدة  ات  ينمي  فسل با تساب العلـو والفنوف وااداب

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=99
http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=99
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ازػػػػر، أال وهػػػػي اللعػػػػ   األوصضػػػػعية لنػػػػغوط  فسػػػػية أو اجتماعيػػػػة أو اػػػػعية منعتػػػػل مػػػػه أداء و يفتػػػػل 
 لجمػػود والر ػػود مػػه إػػلؿعة لاسكبلػػة اخلاضػػثاقاتػػل  كػػاف لةامػػا علينػػا أف رمػػرر ازيػػاة  دببػػاه واالسػػتمتاع 

 رمػػػو تنميتهػػػاحبر ػػػة واقتػػػدار لينطلػػػا معر ػػػة مػػػوثه اخللػػػ  وإزالػػػة اسوا ػػػل الػػػط تقػػػم يف ثر ػػػا تػػػد ا ثاقاتػػػل 
التقػد ر وم ػاعر إ هػار مػه إػلؿ الػنفس تن ػي  باالسػتعا ة ب فػ   بػار الكسػ  تبػدأ عمليػة  .باستمرار

 . روؼ والتعاوراز  وتفه  ال 
 

 تعريف الكسل
 هػػو أمػػا الكسػػوؿ  اس ػػم ر ادػػاد  لن ػػي  هػػو لطفػػ  ا ا ؛ واس تػػاج والعطػػاء ضػػد الن ػػاط  ُ الَكَسػػ

أل ػل  النمو السويفرص  ل  سمو الكسوؿ و ق  ح ل يف ال فر ب استباق  يف أداء أعماؿ  ا عةاستقاعس 
بسػػب  اسنػػطرب قػػد  كػػوف  ولقػػد الحػػم علمػػاء الػػنفس أف السػػلوؾ .ضمػػ  أف زبلػػد حواسػػل للراحػػة دا مػػا

  .وهو عكس الكس  سباما( Hyperactivity Disorder)ا د الن اط الة 
هػي  ػ ة استك ػاؼ ومبػادرة ( مه اسػيلد إص سػه السادسػة أو البامنػة)وألف   ة الطفولة اسبكرة 

 .ومبابرة  ل بد مه توجيل العنا ة إص   اط الطف  ودرجتل و وعيتل
ازػػاؿ  هػػقا  أو  كػػرت التعػػاوف يف بعػػ  األوقػػاتة  ػػر   الطفػػ  اال صػػياع ألوامػػر  ػػا مقنعػػ قػػد

وإاػػرار علػػى  اسػػتمرار التقػػاعس عػػه أداء األعمػػاؿكسػػ  إسمػػا اسػػراد بالكسػػ  المػػوؿ وال مػػه بػػاب اخللػػيس 
ومػػه األإطػػاء ال ػػا عة عنػػد األمهػػات  .للفػػرد أو سػػه حولػػل ربقػػا الرقػػيالػػط  صمابيػػةاسفػػرص ا تنػػاـ ال عػػدـ

هإر يف ازبػػػو أو اس ػػػي تػػػالطفػػػ  بهإيػػػل  ػػػ ذا أػػػعرت األـ أف ولػػػدها قػػػد  إ فػػػاؿ الفػػػروؽ الفرد ػػػة ومقار ػػػة
 .  ة مبكرةيف اعتقدت أ ل ثف   سوؿ وال بد مه النغ  عليل  ي  كوف  غات دمه سبكه مه ذلك 

: عهػػػامجو   هػػػو َ ِسػػػٌ  وَ ْسػػػلفٌ  باقُػػػُ  عػػػه ال ػػػيِء والُفتػػػوُر  يػػػلالت  اللغػػػة هػػػو قػػػواميس والكسػػػ  يف  
ػرَُح مػه جَمِلِسػهاِسَلٌة وَ ْسل َةٌ ، وهي  َ ُ ساَص  نَػع َمػِة الػط ال َتَكػاُد تَػبػْ

ُ
: َواْلتَػػَواِ   .، وشما أ ناً  َػْعػٌو للجارِ َػِة اس

ـُ اْلِقَياـِ َعَلى َمَصاِلِر النػ فْ اْلَكَسُ  ُهَو   .َوتَػْرُؾ اْلَعَم ِ  ،سِ َوَعَد
التباقػػ  يف و  ٔ"مػػل إمكا ػػل هػػو عػػدـ ا بعػػاث الػػنفس لل ػػا وقلػػة الر بػػة،( الكسػػ )"وهكػػقا  ػػ ف 
 .ٕتَػْرُؾ اْلَعَمِ  َمَل اْلُقْدرَِة َعَلْيلِ  :اْلَكَس ُ  مه تعر فاتو  .الطاعة مل االستطاعة

 
 خطورة الكسل

                                                 
: موقػػػػػػػػػػػل احملػػػػػػػػػػػدث. بػػػػػػػػػػػاب التعػػػػػػػػػػػوذ مػػػػػػػػػػػه أػػػػػػػػػػػر الفػػػػػػػػػػػ ، و اهػػػػػػػػػػػا ، تػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػق ر  - ،سحححححححححححل صححححححححححح    ما  ػػػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػػػام   ٔ

http://www.muhaddith.org  بػػاب َمػػا َجػػاَء يف الػػّدَعاِء إَذا  -ػػػ  تػػاب الػدعوات  ، للمبػػار فوريت فححة اوذححو  وأ نػا
 .موقل احملدث. َأْاَبَر َوِإَذا أَْمَسى

ِديٍَّة َوَشرِيَعٍة نَحَةوِيٍَّة ِفي ِس َرٍة َأْذَمِديَّةٍ ، فى اخلادميمصط ٕ  .بَرِيَقٌة َمْ ُموِديٌَّة ِفي َشْرِح َطرِيَقٍة ُمَ مَّ

http://www.muhaddith.org/
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أل ػل مشأػر أػـش و قػود إص البطالػة ال ػاهرة واسقنعػة  للف ػ  ةثر قػوأضػمه الكس  أسػرع وأوسػل 
هلػػػػا مبػػػػ  التسػػػػرب الكسػػػػ  خمػػػػاثر ال حصػػػػر واسػػػػتمرار اسػػػػتمراء إف عاقبػػػػة . وذر عػػػػة للرمرا ػػػػات السػػػػلو ية

واالبتعػػػػاد عػػػػه ربمػػػػ  وإشمػػػػاؿ البي ػػػػة، و بػػػػرة النػػػػـو وال ػػػػرب واأل ػػػػ ، الدراسػػػػي، واالعتمػػػػاد علػػػػى الغػػػػا، 
ضػارة تفسػد ثبيعػة الفػرد اسس وليات، وإتباع ال هوات، و ياب األهداؼ وتػرؾ الطمػوح وهػي أإلقيػات 

 .ى ملكاتلوت د ، يستسل  للسكوفوت وت أ صيتل 
ورداُء "العػر  و ورث الفقػر هلػقا قػاؿ ال ػاعر القي  عيا األعماؿ وااماؿ النا عة هو  إف الكس 

مطيػػة  الكسػ )اللغػة اللتينيػة  قػرأ يف و  ُ"َوبِػاْلَعْجِة َواْلَكَسػػِ  تَػَول ػَدْت اْلَفاقَػة"وقيػ   "الفقػِر مػه َ ْسػِ  الَكَسػ ْ 
، وإ ّػػاؾ الَكَسػػ وَ إ ّػػاؾ ": البنػلازكػػي  مػػاف لق اؿقػو . (Idleness is the key to beggary الفقػر

ْْ علػى َحػا   أػر الفتيػاف استبطػ  "و قػاؿ  .ٖ"والن َجر؛   ّ ك إذا َ ِسْلَو مل تشد  َحّقاً، وإَذا َضِجَرَت مل تصػ
تن ػػه ال  عػػرؼ لػػقة الكفػػاح يف ازيػػاة و وال ػػاب إذا اسػػتعلى حػػاالت الكسػػ  وأحػػ  اخلمػػوؿ . "استعطػػ 
  .اسستقبلية لتهتدد أإلقل االجتماعية، واعتل البد ية، وقوتل العقلية، ومصلع ات ضارةمعل عاد

الكسػػ  وحمبػػة الراحػػة مػػه أع ػػ  الرذا ػػ  " تهححبيا اوخحح    تابػػل اسرمػػوؽ  يف قػػاؿ ابػػه مسػػكو ل
لبد يػة الراحػة ا ...ألهنما ضمػوالف بػني اسػرء وبػني مجيػل اخلػاات والفنػا   و سػل اف اس سػاف مػه اس سػا ية

لػ ل  ،مليػاهبػا  للتفكػراسراهػا اليػـو إليهػا ضمتػاج  عر يػة ادليػةوهقت ازقػا ا اس" ليسو مه أسباب السعادة 
أف العػػادات ال بػػوي ومػػه اسعلػػـو عنػػد علمػػاء االجتمػػاع  . عليػػة عتقػػد أف لػػقة اخلمػػوؿ والبطالػػة ذات قيمػػة 

 أاػدقا ل  ػل  كػ ث مػهاسسػتكني باخلامػ  تشثر على مه حولل  يقتػدي الن ػي  اسقمومة عند الطف  قد 
باسػػتبمار الوقػػو ، أو أداء الواجبػػات، وربمػػ  اسسػػ وليات وهػػقت الصػػعبة ذات إطػػورة  بػػاة علػػى بعػػدها 

 .  تكو ه ال  صية
 مػػا قػػاؿ عبػػدا    ال  عمػػروف الػػد يا وال ااإػػرة"قػػاؿ ابػػه تيميػػة أف أهػػ  الكسػػ  والراحػػة والبطالػػة 

 ".أف أرى الرج  بطاال ليس يف أمر الد يا وال يف أمر ااإرةأل رت  إ   : به مسعود
َوِإَذا قَػاُمواْ ِإَص الص ػلَِة ":تعػاصو  سبعا ل قاؿ  مقمومة قرهنا القرآف الكرمي باسنا قنيوالكس  افة 

ِإال  َوُهػْ  ُ َسػاَص َوالَ  ُنِفُقػوَف ِإال   َوالَ  َػْهتُوَف الص ػلَةَ ":  َج   ثَػنَػاُؤتُ وقاؿ   (.ٕٗٔاا ة  النساء)" قَاُمواْ ُ َساَص 
َاػػل ى الل ػػُل َعَلْيػػِل  الن ػػ ي د والكهولػػة ذمػػول ػػدة إطػػر الكسػػ  يف الطفولػة  .)ٗ٘اا ػػة  التوبػػة "(َوُهػْ  َ ػػارُِهوفَ 

 هسػػػاس ل بيػػػة األجيػػػاؿ وسػػػا ر األإػػػلؽ اسقمومػػػة  االسػػػتعاذة مػػػه الكسػػػ    ر ػػػا وعمليػػػا  علمنػػػا وَسػػػل   
 اْلَكَسػػ ِ ال لُهػػ   إ   أعػػوُذ بػػَك ِمػػَه :  قػػوؿُ "أف َاػػل ى الل ػػُل َعَلْيػػِل وَسػػل    لقػػد  ػػاف مػػه هد ػػة وربسػػني ازيػػاة 

والسػعي  ،ثلػ  العػوف بصػدؽوحقيقػة الػدعاء ، واء ػ ذا  ػاف الكسػ  داء  ػ ف الػدعاء د ". ػ ِ والعجِة والبُ 
  .واالذماز بامتياز دما  شدي إص التفوؽ لتنمية النفس وتنقية اخللا، ال تعرؼ ال ددوإرادة  ،حبكمة

                                                 
  http://www.alwaraq.com:موقل الوراؽ. ٖٜٔ، ص الة ان والتة  ناداحم،  ٖ

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=101
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=101
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=195
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=195
http://www.alwaraq.com/
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 إطورة الكس   كتبوا  صوال يف ذلك وضعوا  يهػا إلاػة ذبػارهب  وذ ػروا ٗلقد أدرؾ السابقوف
إذا رقػػدت الػػنفس يف  ػػراش الكسػػ  : ،  مػػه ذلػػكدمػػا  سػػه  حف ػػل بعػػ  األمبػػاؿ  صػػ  ذـ الكسػػ يف 

لح إذا مػ  ازر ػة، الفػ. سػ  يف العسػ ، الكسػ  آ ػة الصػنا لالندامػة يف الكسػ   ال، استغرقها  ـو الغفلػة
ْ ة   .عدـ ال

 اوسةاب
الت ْ ػِد َد ُمَوا ػٌ  لِْلَمللَػِة " وقػدظما قػالوا الواجبات وقلة ازوا ةأو اعوبة السآمة مه  برة  .ٔ

 ."َواْلَكَس ِ 
إف اسواقػػػػم احملبطػػػػة  .واخلػػػػوؼ مػػػػه النقػػػػد ادهػػػػ  بطر قػػػػة اذمػػػػاز اسهػػػػاـ بصػػػػورة اػػػػعيعة .ٕ

 صػػػوبل األخ  متسػػػب  الكسػػػ   الطفػػػ  الػػػقي ضمػػػاوؿ أف  قػػػرأ  لمػػػة ال  عر هػػػا أمػػػاـ أإيػػػل بصػػػورة إاث ػػػة 
ال تػػدعو  احملػػب وهلػػقا  ػػ ف البي ػػة العا ليػػة ذات اسنػػاخ  تػػشثر سػػلبا علػػى عط ػػل للستك ػػاؼ،بطر قػػة هةليػػة 

 .إص التعل  وازر ة وتقمل احملاوالت ادادة بالنقد اللذع

االعتقػػػاد اخلػػػاثق بػػػهف قػػػي  العمػػػ  هػػػي قيػػػود أإلقيػػػة سبنعػػػل مػػػه أف  كػػػوف حػػػرا، أو أ ػػػل  .ٖ
 .عاجة عه أداء اسهاـ

 .حبيو ة و  اط تنمية مواهبلجه  األسرة أو اسدرسة بطبيعة الطف  وثرا ا ت جيعل ل .ٗ
 .النـو استهإر ليل مه أسباب  س  األثفاؿ هنارا .٘
 .يف االذمازالتقاعس والتكدس  قود إص  ،تهجي  األعماؿ  سب  تكدسها .ٙ
 . فاؼ والس ر ةمه إلؿ  لمات أو   رات االست فردالتقلي  مه مكا ة ال .ٚ
سػال  علػى إ تاجيػة أ ػراد  دما  وجػد ضػغ   تور أحد الوالد ه وعدـ ربملل للمس وليات .ٛ

ال أػك أف مع ػ  اسمارسػات اسقمومػة تتغػقى  .األسرة  الطفػ  الطمػوح ضمتػاج إص بي ػة اجتماعيػة مل مػة
 . على إلفية ه ة متقبقبة تعا  مه  ياب النموذج الصاحل؛  القدوة ازسنة أا  مه أاوؿ اسالح

قتػػل اخلااػػة حيػػ   األعمػػاؿ بطر ازػػد مػػه القػػدرات اسبداعيػػة والقياد ػػة للطفػػ  يف اذمػػاز  .ٜ
ب ر امل على أداء واجبات ال ضمبها، أو ال ضمسه عملهػا، أو تطلػ  منػل أو اسدرسية تقـو السلطة الوالد ة 
 .يف أوقات  ا مل مة

ضعم استابعػة والتػق ا حيػ   ػود اسعلػ  أو الوالػد مػه الصػغا أف  ػشدي مػا  طلػ  منػل  .ٓٔ
 .دبجرد  لمة توجيل، أو لفتة ت جيل

                                                 
4
 (.، ا  ر موقل الوراؽٖٖٚٔ، ص ، ن غصن اوندلس الرط انف  الط ا م اسقري،) 
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الوجبػػػػػػات  -ازاسػػػػػػ  اا   -التلفػػػػػػاز)زد بػػػػػػة وأسمػػػػػػاط اسعي ػػػػػػة حػػػػػػد با لتكنولوجيػػػػػػا اا .ٔٔ
قػػد ذبعػػػ  الػػبع   ػػػشثر الدعػػػة و ػػدمه علػػػى عػػػادات ....( االعتمػػاد علػػػى اخلػػػدـ -دور السػػػينما -السػػر عة

 .منرة

 ".ال بل مكسلة" ويف اسب  العر ادالبة لألسقاـ واسوجبة لل موؿ  برة األ    .ٕٔ
 .جيل وازوار واسقناعالت مساحات قلة  .ٖٔ
الػػدروس، واالإتبػػارات حفػػم تعتمػػد علػػى تتسػػ  مناهجنػػا الدراسػػية  البػػا بػػادمود ألهنػػا  .ٗٔ

هػػ  منازلنػػا ومدارسػػنا  . بو ػػة اسقيػػدة يف أسػػوار اسدرسػػةاحملػػدودة، واسواقػػم ال، والوسػػا   التعليميػػة التقليد ػػة
مػه  القػدر الػلـز   هػ   عطػي أثفالنػا وأػبابنا جاذبة ومشهلة لطرد مسـو اسل -جبميل أ  متها وآلياهتا  -

ليكػوف اسطلػوب متفقػا مػل  ، ويف ضػوء االإتيػاربعد مناق تها وعلى أساس الت ػاورازر ة سذماز األعماؿ 
  رو ه  ، مراعيا لواهبه ، مسا را سميوهل 

أسػلوب ال ػػدة واالسػتبداد مػػه أهػ  أسػػباب الكسػ   مػػا  قػوؿ ابػػه إلػدوف يف مقدمتػػل  .٘ٔ
ف مربات بالعسم والقهر مه استعلمني أو اسماليػك أو اخلػدـ، سػطا بػل القهػر وضػيا علػى الػنفس  ا" مه 

 ".يف ا بساثها، وذه  بن اثها ودعات إص الكس 
التدلي  الةا د صمع  الطف   طل  مه والدتل تلبيسل وإثعامل وذبهيػة مسػتلةماتل اسدرسػية  .ٙٔ

 .ه اسساعدةيف مواقم  ستطيل القياـ هبا وظمكنل االستغناء ع

حػاؿ  وإذا  نا أأر ا إص  قاط النػعم عنػد األسػرة واسدرسػة  ػ ف اسعػلـ قػد  كػوف أػر كا يف تػردي
يف  فػػػوس جيػػػ   تاجيػػػة عمػػػ  علػػػى ا كمػػػاش وا طفػػػاء القػػػي  اسسػػػتهل ية  تالناأػػػ ة عنػػػدما تبػػػ  القػػػي  اال

حػػى أاػػبعو السػػلل الكماليػػة   ػػة ه اسعػػلـ قيمػػة ال ػػراء ال العطػػاء، وقيمػة الكسػػ  ال البػػقؿ،. اسسػتقب 
وال ال ػػاب يف  مػػه أجلهػػا  ػػل صميػػد الطالػػ  يف مدرسػػتل، الطا لػػةف األمػػواؿ مػػه ضػػرورات النػػاس  يق ضػػو 

يف اسقػػػاهي لقتػػػ  ثوعػػػا و نػػػةوي ال ػػػباب  عملػػػل،  تنػػػييل األما ػػػات وهتػػػـة األمػػػ  عنػػػدما تػػػنكم  اهلمػػػ 
 .أوقاهت 

 (ٕ٘ٓٓاسر ػة القػومي لبقا ػة الطفػ ، )األثفػاؿ األ بػى يف قصػ  عػه اػورة العربية ت ا الدراسات 
، ضػعيفة ال  صػية، ال تر ػ  يف العمػ  مه القص  تصور األ بى بصورة سلبية  هي  سولة إص أف  با

علػى  تعمػ الػط نػامني علػى بعػ  اسهي قص  ربتػوي ، و (ٗٛ، ٖ٘ص )ال سبلك مه أمر  فسها أي ا 
بتوعيػػػة الػػػرأي العػػػاـ يف منااػػػرة است صصػػػة دراسػػػات هلػػػقا تواػػػي ال، (٘٘ص )التقليػػػ  مػػػه أػػػهف األ بػػػى 

صمابيػػة، عقل يػة، قػادرة علػى العمػ  والتفػوؽ  هػي اػػاحبة قنػا ا اسػرأة وتغيػا اػورة األ بػى لتصػبر اػورة إ
وهػػػػقت (. ٜٚص، )إبػػػػداع  كػػػػري وعملػػػػي، وأػػػػر كة يف اس تػػػػاج، وبنػػػػاء األسػػػػرة، وازبػػػػاذ القػػػػرار ا تمعػػػػي 

يف تواجل أ نػا اسنػاه  الدراسػية وإااػة و الط تواجل تربية األ بى اسرأة  مه أأكاؿ التميية ضدالتعد ات 
 . اسرحلة االبتدا ية



 6 

 
 المظاهر

 .و فوت الفرص التعليمية دما  عط  الو ا م اليوميةأو األ   النـو  اعتياد  برة .ٔ
ْر  سلل، وضممي  فسل عيلة د اعية إص الكقب  الطف  قد ظمي   .ٕ   .لي

الكسػػػلف  علػػػ  "ورد يف األمبػػػاؿ الكو تيػػػة . والعنػػػاد و بػػػرة ادػػػداؿالتػػػقمر مػػػه األوامػػػر،  .ٖ
و نػػػرب يف الكسػػػلف الػػػقي  تعلػػػ  بهعػػػقار ملفقػػػة ترضمػػػل مػػػه القيػػػاـ بتنفيػػػق مػػػا  و ػػػ  إليػػػل منػػػل " ٘"الغيػػػ 
 ".أعماؿ

سػاذا أ ػػا أ  ػػم اسكػاف، سػػاذا ال تقولػػوف :   ػعر أف اللػػـو دا مػا عليػػل و ػػردد  لمػات مبػػ  .ٗ
 ...فلفل

 .الواجبات اسدرسية على عج  ويف اللع ة األإاة  قـو حب  .٘
التبػػػاثش يف الو ػػػاء بػػػالوعود وعػػػدـ االلتػػػةاـ دبواعيػػػد الطعػػػاـ، أو دإػػػوؿ الفصػػػ  أو تسػػػلي   .ٙ

 .الواجبات
قػػاؿ ابػػه . التسػػرب الدراسػػي أو التهػػرب مػػه أداء الواجبػػات: تػػرؾ الػػتعل  جة يػػا أو  ليػػا .ٚ

 ."أإلؽ السعي والعم  ترؾ ثل  العل  دلي  الكس  وهو خبلؼ "مسكو ل 
ضػػػعم الػػػوعي الصػػػعي وإشمػػػاؿ  سػػػ  اليػػػد ه أو قبػػػ  تنػػػاوؿ الطعػػػاـ أو عػػػدـ تن يػػػم  .ٛ

 .الفا هة قب  تناوهلا وعدـ احملا  ة على   ا ة األسناف بصفة منت مة
 .عدـ ازرص على أداء الصلة يف وقتها .ٜ

ى جهػػػودت الطالػػػ  اخلامػػػ  قػػػد  لجػػػه إص الغػػػ  يف االإتبػػػارات اسدرسػػػية وال  عتمػػػد علػػػ .ٓٔ
 .القاتية يف عم  األحباث وإعداد الوسا   التعليمية

 .ال  ك ث دبتطلبات اسنةؿ ومستلةمات الدراسة .ٔٔ
والفػرؽ "دوف بػقؿ  يتمػ  العليػاء  ر ه ال اب اسراها للتمين واس راط يف أحػلـ اليق ػة  .ٕٔ

وادػػد، وبعكسػػل   ػػورث اػػاحبل الكسػػ ، وال  سػػلك ثر ػػا ادهػػد: بػػني الرجػػاء، وبػػني التمػػين، أف التمػػين
 .ٙ"ااح  الرجاء

ْام  التلفة و ية أو است داـ األلعاب االلك و ية وازاسوب .ٖٔ  .إدماف م اهدة ال
والتعػػدث بلغػػة  غلػػ  عليهػػا التقػػاعس ال إ بػػار الراحػػة يف  ػػ  حػػاؿ والبعػػد عػػه اسبػػادرة  .ٗٔ

 ."ما   إلا"التنا س مب  قوؿ 
 . ر تل  وضو ة دا ما .٘ٔ

                                                 
 (.ٕٚ٘، ص ٕـ، ج  ٜٓٛٔ)الرومي و ماؿ  ٘
  http://www.alwaraq.com:موقل الوراؽ. ٕٙللق اي ص  الرسالة القش رية ٙ

http://www.alwaraq.com/
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 . كرت الكتابة أو طماؼ منها .ٙٔ
 

 الع جالوقاية و 

إف الد ه اسسلمي د ه   اط و فاح وهلػقا تػرد  لمػات القػرآف الكػرمي يف جنبػات اا ػات وهػي 
ربػػػ  حبػػػا علػػػى السػػػعي يف منا ػػػ  األرض بصػػػورة ملعو ػػػة بػػػ  تتجػػػدد  لمػػػة السػػػعي يف اا ػػػة الواحػػػدة 

ُمػْشِمٌه  َُهولَ ِػَك َ ػػاَف  َعى هَلَػػا َسػْعيَػَها َوُهػوَ َوَمػػْه أَرَاَد ااِإػرََة َوَسػ"لتنبيهنػا إص أشميػة العمػ   مػػا يف قولػل تعػاص 
األثفػػاؿ و فػػوس  لمػػة السػػعي يف أمسػػاع    ػػرددوحقيػػا بنػػا أف (. ٜٔ :اا ػػة،  اسسػػراء)" َسػػْعيُػُه  م ْ ػػُكوراً 

أروع مبػاؿ اس ػرقة وال ر   أف سػاة اسصػطفي اػلى ا  عليػل وسػل   ،ذبو د أعماهل  و بيبه  إذا سعوا يف
 :قاؿ ال اعر. للمشمه الدا   السعي  ما  اف  فرغ مه عم  حى   مر اإر

  مه  اف أسعى  اف با ِد أجدرا        ومل أِجد اِس ساَف ِإال ابه سعِيل 

لػػ ل تعتادهػػا الػػنفس آ ػػة الكسػػ   عػػلج إص سػػعى اسربػػوف يف  ػػ  عصػػر و ػػا هػػقا اسن ػػور الراقػػي 
 الطفػػػ  وهلػػػقا درسػػػوالكػػػة هوم، وخماثرهػػػا متنوعػػػة ومت ػػػعبة ، وم اهرهػػػا واضػػػعةومغر ػػػة ألف أسػػػباهبا  بػػػاة

، وال تنػعفل اسببطػات و وااػ    ػاثل دوف تكسػلل اسكاسػ   ػل الَكَسػ  نَػَفَ  َعْنػُل ُ بَػارَ الكسػوؿ  ػي  ػ
للمجتمػػل اسسػل ، اػػغات ال يػػغ  ال  ػا   هػو ثلبػػا حبيبػا إف ثلػػ  العلػ   .دإػوؿ سػجه الكسػػ  والتػوا 

قػاؿ  .وعلػ  وعمػ لكسػ  مجلػة وتفصػيل  ازيػاة عبػادة  نبػق  ػ  م ػاهر ا و بات،  نيل و قات،  هو جمتمػل
 :ٚابه الوردي

 أبعَد اخلَا على أهِ  الكس ْ         اػػاثلِ  العلَ  وال تكسْ   مو 
جمة السػلبية ألثفالنػا كةصمدر بنا أف  تعاأى الوقوع يف أب ذبنػ  العبػارات السػلبية دمػا  عػين  ؛ال

دا مػا  سػوؿ، أإػوؾ إػا منػل أل ػل  وأ ػ:  ل  كرر يف أمساع البنني والبنات  لمات التػوبيق القاسػية مبػ 
البقيلػة هػقت الكلمػات ...   ي ، أ و ال رب  العم  وتتهرب منل  وميا، أ و ثبعػك  بػرة النػـو والعبػ 

و ر ػػد أف  ،دوف أف زمسػػر الطفػػ  طػػرد الكسػػ   ر ػػد أف  .ولكنهػػا  البػػا تنػػر بعػػ  األوقػػاتقػػد تنفػػل يف 
ظمكننػا أف  واػ  ولكننا ساعة الغن   تلفم بكلمات م ػينة هتػدـ وال تبػين، مػل أ ػل  ،ال أف ذمرح صلر 

 لقلػػ   ػػهف  قػػوؿ  ِعػػ  الغػػلـ أ ػػو لػػوالػػط  ن ػػدها بصػػيغة أسػػه  علػػى السػػمل وأقػػرب إص ا فػػس الرسػػالة 
  .م اهدتك للتلفازأ لك أو أ و اعتدلو يف لعبك أو  ومك أو 

وتعطػػػي علػػػى اسسػػػتوى البعيػػػد هلػػػا إضمػػػاءات  فسػػػية اسػػػدح أو القػػػدح علػػػى حػػػد سػػػواء  لمػػػات إف  
وهػػػقا  ػػػدعو ا هبا الػػػقهه وقػػػد ذبػػػد ثر قهػػػا يف حيػػػاة الفػػػرد وتت ػػػك  منهػػػا أ صػػػيتل،  ت ػػػر رسػػػا   عقليػػػة 

                                                 
 .ٖٔٔ، ص  الكشكولا  ر العاملي يف  ٚ

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=284
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، َواْلَكَسػػُ   رََ ػػةٌ ازَْرََ ػػُة بػَ " مػػه مبػػ القػػوي البعيػػد ادميػػ  والتػػهثا ذات ادػػرس ازسػػنة الكلمػػات  اسػػت داـ
 . "ُأْشـٌ 

وللوضػوء والصػػلة وذ ػػر ا  األثػػر الع ػي  يف تن ػػي  حيػػاة اسسػػل  وإدإػاؿ البهجػػة والسػػرور علػػى 
ػػػْيطَاُف َعلَػػػى قَاِ يَػػػِة رَْأِس "َعَلْيػػػِل الص ػػػلُة َوالس ػػػلـُ  فسػػػل لقولػػػل  ـَ ثَػػػلَث ُعَقػػػٍد ،  َػْعِقػػػُد ال   َأَحػػػدُِ ْ  إَذا ُهػػػَو  َػػػا

َقَم  َػػقََ َر الل ػػَل تَػَعػػاَص ارْمَل ػػْو عُ  ْقػػَدٌة ،  َػػِ ْف َ ْنػػِرُب َمَكػػاَف ُ ػػ   ُعْقػػَدٍة َعَلْيػػك لَْيػػٌ  َثِو ػػٌ   َاْرقُػػْد ،  َػػِ ْف اْسػػتَػيػْ
ْاػػَبَر َإِبيػػَ   أَ يطًا ثَي ػػَ  الػػنػ ْفِس ، َوِإالا  ََهْاػػَبَر َ ِ ػػ،  َػػِ ْف َاػػل ى ارْمَل ػػْو ُعَقػػُدُت ُ ليَهػػ تَػَوض ػػهَ ارْمَل ػػْو ُعْقػػَدةٌ 

  ".فَ النػ ْفِس َ ْسل
 : جمموعة إرأادات ظمكه اس ادة منها يف مقارعة الكس إأارات إص  يما  لي 

 إصماد القدوة ازسنة الط  غل  عليها الن اط وازيو ة. 

  عػػه  نػػا   األعمػػاؿ لتوليػػد ازػػرص التعػػدثمػػه إػػلؿ ال  يػػ  يف اسبػػادرات القاتيػػة 
 .ولكي  قـو ال اب با تقاء األ  طة الط ضمسنها و نجقب هلا

  إصماد أجواء منةلية ومدرسية ت جل االجتهاد وتو ر اسناخ الصػعي الػقي  قبػ  األإطػاء
 . ثر ا البلدة ر ا  السماحة أساس السعادة والغل ةو نتقدها ب

 ألداء أعماؿ أ ْ تدرصمياذاتيا ربفيةت و ها، الكسوؿ يف أ  طة قصاة صميدؾ إأرا. 

  تطبيػػػػا مفهػػػػـو اس ػػػػروعات ادماعيػػػػة يف اسدرسػػػػة  العمػػػػ  ادمػػػػاعي  عطػػػػي اسة ػػػػد مػػػػه
 .الدا عية

 دوف إزاح دم  متابعة الطف  وهو  قـو بواجباتل مه حني اإر ومساعدتل وت جيعل. 

 هيػػا  قػػـو بتن يػػم "مبػػ   اسػػت داـ العبػػارات القصػػاة اسقنعػػة يف اسرأػػاد وبعػػ  الن ػػاط
  ."اسطبق قب  أف ت ا   األوساخ

  ومى صم  القياـ بقلك حقاالطف  أف   رح لك اسطلوب منل الاثل  مه . 

   تعو ػػػدت علػػػى  نػػػوف الكتابػػػة ألهنػػػا تػػػن   أ كػػػارت، وتقػػػوي ذا رتػػػل، وتعلمػػػل أسػػػلوب حػػػ
 ... اس كلت، وضمرؾ  يها حواسل بتنا  

  تطلػػػل الطفػػػ  ال ػػػاب علػػػى وجػػػل اخلصػػػوص إص أجػػػواء  .ثػػػاءإأػػػاعة ثقا ػػػة البنػػػاء ال الر 
 ػػػي تكػػػوف ا طلقػػػته  سػػػليمة، ورؤ ػػػته  حكيمػػػة رمػػػو عػػػامل است ػػػبعة بالت ػػػجيل اسػػػادي واسعنػػػوي  التفػػػاؤؿ 

الد نيػػة والفنيػػػة _ البقا ػػة تػػرب  . التمتػػل بػػنع  ازيػػاة، وتعمػػا األرض وربقيػػػا اسة ػػد مػػه التقػػدـ واالزدهػػػار
علقػة الػود مػل الغػا و لمػا توسػعو ثقا ػة اسراهػا، اسػتطاع  وترسػيقبالعم  والسلوؾ  -والعلمية واألدبية 

متة ػػة تػػن   رؤ ػػة   سػػتطيل مػػل الوقػػو أف  طػػورو قػػاط القػػوة يف  فسػػل، أف  تسػػامر مػػل  ػػات، و تعػػرؼ إص  
ل  نبغػي إذا  ا و أرض ا  واسعة   ف إااتل سبعا ل وتعاص أوسل  ػو  .حياتل  ي غلها باأل  طة النا عة

 كبرة النقػد والعتػاب مػه  الكس   ستو  على  فوس األبناء والبناتأف  تسل  اليهس إص  فوسنا إذا رأ نا 
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حػػي : إف البقا ػػة اسسػػلمية ثقا ػػة أساسػػها البنػػاء  فػػي  ػػ   ػػـو ذمػػدد  ػػداء. إ ػػرازات ثقا ػػة الرثػػاء ال البنػػاء
شسسػػات التن ػػ ة االجتماعيػػة تفتيػػا مسػػارات م إف و يفػػة. ازيػػاةميػػداف علػػى الفػػلح يف حمػػراب الصػػلة و 

 . إحساسا وقوال وواقعاوالعطاء تكف  ترسيق ثقا ة البناء 

  الطفػ   ؛واس تاجيػة ا تمعيػة ،وجودة اسعي ػة ،بياف إطر الكس  على اعة اس ساف 
ا   وجبات ثعامل أو تن يم أسنا ل بصػفة دا مػة  عػا  مػه آ ػات  بػاة مػه أػههني تكاس  عه تن القي 

 .مستقبل أف تنل على  اه  األسرة والدولة أعباء ب ر ة وماد ة  باة
  اػلى ا  : ا الكبػار بالتهسػي بقػدوتنا مجيعػااالستعاذة مه الكس  وتعلػي  الصػغار وتػق

  .عليل وسل  القي  اف  ستعيق مه الكس  يف دعا ل
 أاػػػعاب قتػػػبس أػػػعلة الن ػػػاط مػػػه ا ػػػد ه مػػػه حملا  ػػػة علػػػى الصػػػلة يف مجاعػػػة  ػػػي  ا

 .اهلم  العالية
 ازرص على النـو واالستيقاظ مبكرا. 
  تطبيا العادات الصعيةعلى االقتصاد يف اسطع  واس رب وتن ي  الوجبات وازرص.  
 استيعاب ثاقات األثفاؿ وال بابال ت اؼ و  توثيا العلقة بني البيو واسدرسة. 
 اـ اسنةليةتقلي  االعتماد على اخلدـ يف تربية األبناء وأداء اسه. 

 مػه ودمارسػة ر اضػة اس ػي،  ػ  هػقا  واالستمتاع بالطبيعػة ،الفسيعة ازدا ايف  التجوؿ
 pinealمػه الغػدة الصػنوبر ة  Metatoninهرموف اسيلتو ني وضمد مه إ راز  صمدد الن اطأه ل أف 

Gland الكس  والنعاس  سب  وهو اهلرموف القي. 

 كسػػػ  وذلػػػك مػػػه إػػػلؿ روا ػػػة قصػػػ  األبطػػػاؿ ت ػػػجيل األثفػػػاؿ علػػػى اسبػػػابرة و بػػػق ال
 .واسبدعني

 ازر   الكيس الن ي  وجما بة الكسوؿ اسسوؼ اسبب  صد امصاحبة ال.  

 
 قالوا عن مواجهة الكسل

و نصػػػػر حكمػػػػاء اسسػػػػلـ ب سػػػػيق قيمػػػػة الصػػػػدؽ يف العةظمػػػػة والفعػػػػ  لعػػػػلج الكسػػػػ  حيػػػػ  أف 
يف اػػػدؽ العةظمػػػة "سػػػعادة اس سػػػاف إف  الفوائحححدل قػػػاؿ ابػػػه القػػػي  ادوز ػػػة يف  تابػػػ. الكػػػقب  ولػػػد الكسػػػ 

وهػػو ،  ػػ ذا اػػدقو عةظمتػػل بقػػي عليػػل اػػدؽ الفعػػ .... عػػدـ الػػ دد  يهػػا العةظمػػة  صػػدؽ ، واػػدؽ الفعػػ 
واػدؽ الفعػ  ظمنعػل مػه ،  صػدؽ العةظمػة ظمنعػل مػه ضػعم اسرادة واهلّمػة ،اغ الوسل وبقؿ ادهػد  يػلاستفر 

و اهػػا  والكسػػ  والكػػْ ا مػػه الر ػػاءوأضػػداده، ب  لهػػا الصػػدؽإف أاػػ  أعمػػاؿ القلػػو . الكسػػ  والفتػػور
 (.باإتصار وتصرؼ" )أالها الكقب 
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 :ٛأبو بكر اخلوارزميقاؿ وعه سوء الصعبة 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحٍل لفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد آَإػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر  فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ * َتْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعِ  الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَف يف حاجاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل  ال

  ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  وادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل يف الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادِ * َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدوى البليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ِإص البليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عْة          
 َػػػِ ف   أَْربَػػاِب اْدِػػػد  َوالس ػػْعيِ  جُمَاَلَسػػػةأشميػػة إأػػارة إص ذمػػػد يف  ػػلـ السػػػابقني  لِْلَكَسػػ ِ  اْلَعَملِػػػيي اْلعِػػلج عػػه وَ 

جُمَا َػَبُة اْلَكَساَص  ُاْعَبَتلُ  تُرِ دُ َو َػْنَبِغي ِ يَمْه اْلَقرِ َه بِاْلُمَقارِِف  َػْقَتِدي و ، رِ ٌَة َوالط ِبيَعَة َسارَِقةٌ الصيْعَبَة َسا ََ. 
الكسػػلف  صػػطع  ازػػر   يف العمػػ   يعػػرص "وهلػػقا قػػاؿ أبػػو حامػػد الغػػةا  يف إحيػػاء علػػـو الػػد ه

ْ ػػا عػػه دور اسػػر  رمػػو الناأػػ ة  يقػػوؿ" حيػػاء منػػل َو ُػَعػػو ُد يف بَػْعػػِ  النػ َهػػاِر اْلَمْ ػػَي َوازَْرََ ػػَة َوالر  َاَضػػَة " م طم
  (.بتصرؼ ٖٚٚ ،ٖٖ٘ص " )َلْيِل اْلَكَس ُ َحى  ال  َػْغِلَ  عَ 

 ال سػػب وعػػرض  هػػي  تيجػػة يف ازقيقػػة ال وجػػود هلػػا منػػللة  الكسػػ  أسػػطورةوحقيقػػة األمػػر أف 
واسكا هة اساد ة واسعنو ة  ا د أف  بقؿ وسػعل ليػتقه أداء  ثف  ومراها ومو م  ع ا البناء ك  ومرض 

ولكػػه قػػد تقػػم بعػػ  العقبػػات  ازمػػد و كسػػ  السػػعادةينػػاؿ ل( ا تمعيػػة -اسدرسػػية-اسنةليػػة)األعمػػاؿ 
يف  ( Mel Levine, 2003, P. 9)لػد تور مػ  لفػه  صػ   يهػا ا اهلامػةأمامػل  يصػبر  سػوال وهػقت الفكػرة 

( اسفػت )اس ػْ و يفػة  إف و يفة اسػر  يف هػقت ازالػة ت ػبل .(The Myth of Laziness)  تابل ال ها
سػػػب  الغػػػام  الػػػقي ظمنػػػل هػػػقا اس سػػػاف مػػػه العمػػػ  الفعػػػاؿ والسػػػعادة ال ليك ػػػمالػػػقي  بعػػػ  جاهػػػدا 

  .اسرجوة
 الكس  وصمنبل" استعل  رمو اسر  دور عه ت فة المودود بأذكام المولود  تابل يف ادوز ة ابه قاؿ

 بطالةوال الكس    ف لل غ ، وبد ل  فسل صم  دبا إال  رضمل وال بهضدادها  هإقت ب  والراحة والدعة والبطالة
  هروح  يهما، ماإو  العقىب يف ماإو  الد يا يف ماإ محيدة، عواق  والتع  وللجد  دـ، ومغبة سوء عواق 
 إال إليها  وا  ال العقىب يف والسعادة الد يا يف  السيادة الناس، أروح الناس وأتع  الناس، أتع  الناس
 .(ٕٓٔ ص) "لتع ا مه جسر على

الػ و ر  ب ػرط أف  كػوف يف  ا ػة ازيو ػة اللعػ  عنػد األثفػاؿف أ و تلياف  الروما  اسفكر  رىو 
 راحػةسيجعلل  كرت عملػل بينمػا الة ػادة يف ال وحرماف الطف  مه الراحة، والتسلية والراحة يف حدود اسعقوؿ

 .الكس  الطف  ستعود
 

  خاتمةال
، اسعي ػػةالتمتػػل يف و  التنميػػة،ربمػػ  أعبػػاء رمػػو ( الػػق ر واأل بػػى)إف الفطػػرة اس سػػا ية تػػد ل اس سػػاف 

 ػػػػالنبل ...  ، منتجػػػػامتعلمػػػػا، مبػػػػدعامتػػػػدبرا، عمػػػػار ازيػػػػاة والسػػػػا يف األرض باحبػػػػا، اوإعمػػػػاؿ العقػػػػ ، و 
أبعػدت ثار ػة  ػ ف علػة التػد ا الفطػري  ػ ذا مل ضمػدث ذلػك وال  غي  ال  نن  واسنه  العقب الفياض 

                                                 
 http://www.muhaddith.org: موقل احملدث، ، ألمحد قَػب  ي الشعر العربيمجمع ال ك  واومثال ف ٛ

http://www.muhaddith.org/
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 ،وال بػد مػه إزالػة العقبػةيف اسعػاش واسعػاد، لػل سػبعا ل الػط أرادهػا ا  النبيلػة الو ػا م  تلػكاس سػاف عػه 
للفكػػر  ولػػقلك  لػػل  ػػل منػػاص .لػػ ل تتمػػدد ال ػػاهرة  تصػػبر م ػػكلة الكسػػ  م ػػكلة مةمنػػة وإزاحػػة العلػػة

 م تقػومي األمػر بصػورة  ليػة وتنفيػقها لػوؿووضػل ازيف بدا تها راد اس كلة  مهازصيم واسنطا الرأيد 
   .ح  النموالة وال باب ألهنا مه أه  مر إااة يف مرحلة الطفو  ومجاعية
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 الجدول التاليأو مناقشة الرجاء إكمال : للوالدينتمرين 
 !!(مالي خلق)الكسل : عةارات ودالالت 

 الوقا ة والعلج اس اهر األسباب ا االت
 يف اسدرسة يف البيو يف اسدرسة يف البيو يف اسدرسة يف البيو

 االجتماعية
 

 
 
 

     

 نفسيةال
 

 
 
 

     

 ازر ية
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 أه  المراجع
  http://www.alwaraq.com:موقل الوراؽ. ص د الخاطر(. ـٕ٘ٓٓ – ٕٙٗٔ)ابه ادوزي 

 :سلميموقل الفقل اس. شرح الن ل وشفاء العل ل(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)حُمَم ُد اْزَاجي  ،ْبُه اْزَاج  ا
islam.com-http://feqh.al 

  ،مػػاهر منصػػور عبػػد الػػرزاؽ : ربقيػػا . الفوائححد .حممػػد بػػه أ  بكػػر بػػه أ ػػوب الةرعػػي ،ادوز ػػة ابػػه القػػّي 
 . ماؿ علي ادم 

 فححححة المححححودود ت (.ـ ٖٕٓٓ -هػػػػػ  ٖٕٗٔ) حممػػػػد بػػػػه أ  بكػػػػر بػػػػه أ ػػػػوب الةرعػػػػي ادوز ػػػػة، ابػػػػه القػػػػّي 
 .اسكتبة العصر ة: باوت .حساف عبداسناف :حققل وإرج أحاد بل وعلا عليل، ٔط. بأذكام المولود

 :موقل إسلـ أوف ال ه. اهزم الكسل.. اهزم الساعة(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ) أبو سيم أمساء جْ
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=1318 

 ،ٔط .نصححح  ة فحححي مجحححال الترب حححة 011قحححامول الحححح  :الترب حححة المثال حححة(. ـ ٕٗٓٓ)إليةابيػػػ  ، بػػػا تلي
 .مكتبة جر ر. الر اض
أنمححاا السححلوخ الخححاط  العمل ححة لتعححديل  اوسححال ا(. ـ ٕٗٓٓ -هػػػ  ٕ٘ٗٔ)عيسػػى حممػػد ، البلهػػاف

 .مكتبة الطال  ادامعي: الكو و، ٔط . في المجال التربو 
بَرِيَقٌة َمْ ُموِديٌَّة ِفي َشْرِح َطرِيَقٍة ُمَ مَِّديٍَّة َوَشرِيَعٍة نَحَةِويٍَّة ِفي ِس َرٍة   (ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)اخلادمي 
  islam.com-http://feqh.al:موقل الفقل اسسلمي .َأْذَمِديَّةٍ 

 .مكتبة جر ر: الر اض. ٔط. ك ف ينش  اآلباء اوكفاء أبناء عظاما(. ـ ٕٗٓٓ)آالف ، د فيدستوف
وزارة : الكو ػػػػػو، ٕج، اومثحححححال الكويت حححححة المقارنحححححة(. ـ ٜٓٛٔ -هػػػػػػ  ٓٓٗٔ)أمحػػػػػد الب ػػػػػر ، الرومػػػػػي
 .اسعلـ

 :موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ. الكشححححححححححححححححححكول. (ـٕ٘ٓٓ – ٕٙٗٔ)العػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملي، البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

http://www.alwaraq.com 

 :موقل إسلـ أوف ال ه. ابدئي بتغ  ر نفسك.. كسل طفلك(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ) ر د، افاء 
ttp://www.islamonline.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=4716h 

، ٕط. تعل قة أصول الترب ة(. ـٕ٘ٓٓ= هػ ٕ٘ٗٔ) بدر حممد ، لطيفة حسني وملك، الكندري
 .مكتبة الفلح: الكو و

 :لط فة الكندر . موقع د(. ـ ٖٕٓٓ= هػ  ٕٗٗٔ)الكندري، لطيفة حسني 
http://www.geocities.com/alkanderi1 

 .نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. اللبنا ، إبراهي  اليازجي
 .دار الرضا للن ر: سور ا ،ٔط  .مشك ت وذلول: ترب ة الطفل(. ـ ٕٕٓٓ)سلوى ، مرتنى

http://www.alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=1318
http://feqh.al-islam.com/
http://www.alwaraq.com/
http://www.islamonline.net/Tarbia/arabic/display.asp?hquestionID=4716
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
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. جملد ثقا ػة الطفػ  البلثػوف. صورة اونثى في قصص اوطفال(. ـ ٕ٘ٓٓ)اسر ة القومي لبقا ة الطف  
 .اسر ة القومي لبقا ة الطف : مصر

جملػد ثقا ػة الطفػ  التاسػل . صحورة اونثحى فحي التعلح   اوساسحي(. ـ ٕ٘ٓٓ)اسر ة القومي لبقا ة الطف  
 .القومي لبقا ة الطف  اسر ة: مصر. والع روف

: ،  موقل الوراؽنف  الط ا من غصن اوندلس الرط ا (.ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ) اسقري
http://www.alwaraq.com 

: مختصححر كتححاب تراانححا التربححو (. ـ ٖٕٓٓ= هػػػ  ٕٗٗٔ)ملػػك، بػػدر حممػػد والكنػػدري، لطيفػػة حسػػني 
 .مكتبة الفلح: الكو و. ٔط .نغلق ف هننطلق منه وال ن

: بدر ملك. موقع د(. ـ ٖٕٓٓ= هػ  ٕٗٗٔ)بدر حممد ، ملك
http://www.geocities.com/ta3leqa1 

 :موقل إسلـ أوف ال ه. من إرهاصات المراهقة(. ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ)دمدوح، دعاء 
http://www.islamonline.net/Tarbia/Arabic/display.asp?hquestionID=4637 
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