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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم على قـدوة            

  .املربني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 بالندوة العاملية للشباب اإلسالمي باجلبيل الصناعية على جهدهن         خواتنا يف اللجنة النسائية   أقدم شكري هللا أوالً مث إل     

أن يكتب أجرهن ويعلي قدرهن، مث الشكر لكم أيها املستمعون الكرام على صحبتكم الطيبـة               _ تعاىل_املشكور، أسأل اهللا    
  .فأهالً وسهالً بكم

  
اشتاقت نفوسنا لسماع الصيحة    سبحانك ريب ما أعظمك، سبحانك ريب ما أكرمك، تواتر عطاؤك وتوالت آالؤك،             

األوىل لطفلنا األول فدعوناك فأجبتنا، ورجوناك فأعطيتنا، فلك احلمد عدد ما شئت، ها قد دوت الصيحة احلبيبة بعد طول                   
  . من محد، وعلت الفرحة وجه الدنياانتظار ودعاء وقنوت واستغفار، فسجد هللا شكراً من سجد، ومحد اهللا كثرياً

  الـدنا مذ بكى أضـحك أجـواء       
ــوره  ــذي صـ ــدر اهللا الـ   قـ
ــبه    ــه ش ــة في ــل اخللق   كام
  بـــدد اهلـــم بإشـــراقته  
  ملعــت عينــا أبيــه جــة   
ــن ــات القلــب م   وتعالــت خفق
ــا  ــه ودع ــى أنعم ــد اهللا عل   مح
ــورته   ــن ص ــهم م ــت الل   أنب
ــعيه  ــدد سـ ــه وسـ   وتقبلـ

  

ــشر     ــالق الب ــكراً خل ــه ش   حول
ــور  ــى ص ــه أ ــار ل ــد اخت   وق
  مـــن أبيـــه ومزايـــا تنتظـــر
ــشراً وعمــ   ــرة ب ــر األس   رغم

  وبعــيين أمــه جالــت عــرب   
ــرب   ــد زف اخل ــاً وق ــده حب   ج
  ســــراً وجهــــراً وجــــأر
ــر  ــه أشــهى مث ــل ل ــرة واجع   زه
ــري  ــن غ ــنه م ــدياً وص ــك جن   ل

  
  .اللهم ارزقنا شكرك على نعمة األوالد وقرة العني بصالحهم واإلخالص يف تربيتهم إنك مسيع جميب

  
        ا حادة وتعاقبها سريع، ولكن قد ال نالحظ تغـريات          نالحظ مجيعاً تغريات املراهق يف سلوكه ونفسيته بوضوح؛ أل

األطفال قبل املراهقة؛ ألا تغريات متباعدة خصوصاً بني اخلامسة والعاشرة، وألا أيضاً أقل حدة بكثري، هدف هذا اللقاء أن 
  .تالحظ تغريات أوالدك وتتعامل معها بكفاءة وراحة أكرب
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سلوكية متوقعة حتدث بانتظام تغريات متعاقبة خمتلفة انتظرها واكتشفها ملخص حلقاتنا البنك وبنتك تغريات نفسية و
وتفهمها وتقبلها وكيف أساليبك التربوية معها، أسعد بصحبتكم الكرمية أينما كنتم على مدى هذه احللقات نعرض خالهلـا           

  .احتياجاتمسات املراحل العمرية والتعامل املقترح مع ما يرافقها من سلوكيات مزعجة أو قدرات أو 
  .آمل أن تساهم هذه املادة يف تقرير مشكالم وإسعاد أطفالكم، وإىل بداية جولتنا وانطالقة رحلتنا
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طفل السنتني مقارنة مع املدة اليت قبلها واليت بعدها يعد يف مرحلة متوازنة ومرحية إىل حد ما بالنسبة للوالدين قدراته                
طه أقل، وهذا يعطي ثقة يف حركاته دورنا يف تنمية قدراته احلركية توفري مساحات واسعة وآمنة              احلركية صارت أفضل، سقو   

وخالية من العوائق لتحسني توازنه وتناسق حركاته وقدرته على تصميم اجلديد من هذه احلركات، وألنه مييل يف هذا الـسن         
 أو لعبة كبرية يدفعها وشاركوه االستمتاع ا، ابن السنتني  إىل ممارسة ألعاب فيها دفع وشد وفروا له سيارة جيرها وراءه مثالً           

نقرب له املكعبات وألعاب البناء ويعد اللعب باألكواب البالستيكية متريناً مفيداً وممتعاً له يتمرن من خالهلـا علـى وضـع           
  .األشياء حتت بعضها وفوق بعضها وداخل بعضها

  
ك بالقلم من املنتصف ويشخبط على الورق قدموا له أقالماً مالئمـة            بسبب حتسن حتكمه بيده يبدأ ابن السنتني ميس       

وورقاً أو مطبوعات ختلو من اآليات واألحاديث، واجعلوه يلعب ويشخبط براحته، هذا اللعب والشخبطة تغرس الـصداقة                 
راته احلركية واألهم أـا     املبكرة بينه وبني املطبوعات تزداد عزميته أكثر من السابق وهو حباجة إىل هذه العزمية لتحسني قد               

  .تنمي شعوره باالستقاللية، دورنا تشجيع هذه االستقاللية وتقويتها بأال نستعجل مساعدته أو أن مننعها ائياً
  

أما دورنا يف تنمية قدرته على الكالم، فهو أن نتحدث معه يف هذا السن، بل منذ حلظة والدته بلغة الكبـار بـدون         
لمات وتبديل احلروف للتلطف مع الطفل ومناغاته، أخيت الفاضلة استغلي كـل فرصـة ممكنـة       اخلطأ الشائع من كسر الك    

  :للحديث معه واطرحي عليه أسئلة وشاركيه اإلجابة عنها وعودي نفسك أخيت الفاضلة عرفيه أنك تكلمي ابنك
  

  .أن تعيدي شرح كالمه حبيث يعرف أنك فهميته: األول
  .ح أخطائه اللغويةأن تنصيت له بدون تصحي: والثانية

وسيكون إنصاتكم له متعة من متعكم وهدية مهمة لطفلكم، اشتركي معه بانتظام يف قراءة القصص احملتويـة علـى           
أشياء مألوفة عنده، وسيستمتع برؤية الصور والرسوم اجلميلة ويستمتع بتقليب الصفحات وينمي مع كل هذه املتع قدراتـه          

  . اللغوية وقدرته على الكالم كما يشري لذلك كتاب دليل التعليم املبكر ألطفالنااخليالية ومهاراته الفكرية وثروته
  

من ميزات هذا العمر حتسن تواصله مع اآلخرين وهدوئه بسبب زيادة قدرته على التعبري والفهم مما يقلل االنزعـاج    
  .السابق

 .ظهر يف حركاته ولغته واستقالليتهانتهينا اآلن من احلديث عن عمر السنتني وكيفية رعاية التحسن الذي بدأ ي
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) ال(ننتقل من احلديث عن عمر السنتني إىل احلديث عن عمر السنتني ونصف، عمر السنتني ونصف هو عمر السيد                

  .ربيف عمر السنتني ونصف تبدأ مرحلة جديدة بالكامل نتوقع فيها تغرياً هائالً يف سلوكه وحيتاج منا إىل تفهم وص
يف هذا السن يكون الطفل غري مرن ما يستطيع يكيف نفسه أو يتخلى عن الشيء الذي يريده أو ينتظر حىت، يريـد         
دائماً كل شيء حسب إرادته ويف الوقت الذي يريده، طفل السنتني ونصف مييل لالستقاللية إذا أراد أن ينفذ أمراً بنفسه ما                     

ه املساعدة، لذلك ممكن يتعبكم يف األكل إذا عزم أنه يأكل بدون مساعدتكم،          يسمح ألحد يساعده حىت ولو كان حمتاجاً هلذ       
عمر السنتني ونصف عمر االنفعاالت اليت تفقد الطفل توازن نفسيته وتوازن تصرفاته، كيف يبحث عن توازنه؟ يبحث عن                  

لفاضلة جتدين أنه يريد تثبيت هـذه       توازنه من خالل تثبيت عاداته، لو قصييت عليه قصتني قبل النوم على سبيل املثال أخيت ا               
العادة غداً، يريد منك قصتني منك قبل النوم، وميكن نفس القصتني، يريد أن يثبت على مالبس معينة أو أطعمة معينـة مـا        
يتقبل اجلديد، أو يتقبل بصعوبة مع متسكه بالشيء القدمي، وختيلي الصراعات واملتاعب اليت متر ا بعض األمهـات عنـدما                    

، يكتشف )ال(ن يلبسن أطفاهلن أو يؤكلنهم شيئاً جديداً، احلقيقة مرحلة صعبة ونشيطة وعنيدة جداً، هذه مرحلة السيد    حياول
ويتمسك ذه الكلمة بشكل ) ال.. ال.. ال(، يسد نفسك، كلمة قليت له قال )ال(من رد فعلكم قوة وتأثري هذه الكلمة كلمة 
معه إال إذا حتايتلي على هذه الكلمة، كيف تتحايلني عليها؟ أقول لك ماذا تفعلني         مزعج، أخىت الفاضلة أمورك ما راح متشي        

  ).ال(مع كلمة 
  

ال تسأليه أسئلة حتتمل اإلجابة بنعم أو ال، يعين إذا أرديت أن يشرب عصرياً فال تقويل له تريد عصرياً أم ال ألنه                     : أوالً
كثري؟ الحظِت الفرق، اجلواب ما فيه نعم أو ال، ال تقويل مثالً ما جاءك        تريد العصري قليل أو     : ال، قويل له  : ماذا يقول؟ يقول  

  .ال، قويل تريد تنام اآلن أم بعد قليل، وهكذا: النوم؛ ألنه ماذا يقول؟ يقول
  

هيا يا أمحد اذهب للسيارة ودعنـا حـىت نلـم           : استخدمي األوامر العملية، يعين أنتم على البحر ال تقويل له         : ثانياً
ال، وإذا ما قاهلا بالكالم قاهلا بالفعل وراح يلعب، طيب ماذا تفعلني، تلمـني              : ننظف املكان، ماذا يقول؟ سيقول    األغراض و 

هيا يا أمحد نذهب للسيارة وتأخذينه بيده وتذهبني معه للسيارة مباشرة، هذه األوامر             : األغراض وختلصني كل شيء مث تقويل     
  ).ال(العملية ما فيها فرصة لكلمة 

  
على مسامعه يف كالمكم يف البيت، مثالً شفت ولدك يا أخي يعمل شيئاً خطأ ال ) ال(خففوا من استخدام كلمة : ثالثاً
  .أو تناديه بامسه تعال يا فالن، أو تصرفه عن الشيء الذي يفعله) وقف(ال، أبدهلا بكلمة : تصرخ تقول

  
  .، نعيدها باختصار)ال(مة من ترديد ابنك الدائم لكل_ بإذن اهللا_هذه العناصر الثالثة تقلل 
  .نستخدم معه االختيارات

  .األوامر العملية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

  .تقليل كلمة ال
  

أكـرمكم  _هناك حتد كبري ينتظر اآلباء واألمهات وهو تدريب الطفل على القيصرية أو النونية أو مرحاض األطفال        
عمر الصعب عمر السنتني ونصف، وإن      ، مرحلة مهمة وصعبة، خصوصاً أن معظم األطفال يبدؤون التدرب يف هذا ال            _ اهللا

كان بعضهم يبدأ التدرب يف عمر السنتني، يتفاوت األطفال يف مدة التدريب من أسابيع إىل شهور، جناحكم يف هذا املوضوع           
يرتبط إىل حد كبري باختيار التوقيت الصحيح، وهلذا التوقيت عالمات منها أن يكون قادراً على البقاء جافاً لعدة سـاعات                    

أو حينمـا   ) احلفاظـة (تيقظ جافاً يف الصباح وبعد القيلولة، وكذلك يكون قادراً على توقع وقت حاجته ويطلب تغيري                ويس
يطلب هو استخدام القيصرية، حتتاجون الصرب وعدم الضغط واإلحلاح عليه، باإلضافة إىل بعض األفكار الـصغرية، منـها                  

ندما يستيقظ مثالً وبعد الوجبات الرئيسة واخلفيفة، اجعليه يف البداية          احلفاظ على نظام يومي ثابت جللوسه على القيصرية ع        
جيلس حىت بدون خلع مالبس، بشكل عام اجنحي جناحات الصغرية والبطيئة يف هذا املوضوع، وميكن وضع امللصقات الـيت            

  .حيبها على القيصرية بعد كل مرة يستخدمها بشكل سليم
  

 القصص املصورة معه ومشاركته الترمن بأناشيد مجيلة، ووضع ألعاب جذابة له   كما ميكن تقليل حركته وعناده بقراءة     
أو دمى يعين تقوم البنت الصغرية بتعليم هذه الدمى استخدام القيصرية خطوة خطوة، وسيسهل األمر كثرياً لـو وضـعيت                    

 حىت يسهل عليه املوضوع، وبعد      القيصرية جبانب سرير الطفل وجعلتيه يف البداية ينام مبالبس فضفاضة بدون مالبس داخلية            
  ._إن شاء اهللا_ما يعتادها يسهل نقلها إىل احلمام 

  .ستة شهور تقريباً وتنتهي هذه املرحلة الصعبة مبتاعبها
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يف سن الثالث سنوات يعود الطفل إىل توازنه ويسهل التعامل معه، أبرز مسة يف هذا السن النمو اللغوي املميـز، يف                     

لثالث سنوات يكون الطفل أكثر استقراراً وثباتاً وشعوراً باألمان؛ لذلك ما حيتاج يكرر نفس األشياء وبنفس الطريقـة      سن ا 
هذه العادة اليت توفر لنا شيئاً من األمان يف السابق، يعود يف هذا السن إىل طاعة والديه بدل عناده وصعوبة التعامل معه قبل                       

فيصبح أكثر طاعة وأكثر استجابة، عالقاته مع اآلخـرين  ) نعم(وحتل حملها كلمة ) ال(ة عدة أشهر فيقل عنده استخدام كلم     
تتحسن، فتقل مثالً مشاجراته مع إخوته ويزداد حبه للعب مع أوالد آخرين، بسهولة يعقد صداقات وبسهولة يفسدها لقلة                  

هتمني به، بل حيتاج أن تتحدثوا معـه عـن          خربته االجتماعية، يستفيد من أحاديثكم له عن اآلخرين وكيف أم حيبونه وم           
املشاعر والعواطف عموماً لينمي املقدرة اليت بدأت تظهر يف هذا العمر وهي التعبري عن بعض العواطف كاحلـب والفخـر                    

  .والذنب كما أن هذا النوع من األحاديث يزيد فهمه لعواطف اآلخرين وجتاوبه مع حزن الذين حيبهم
  

ول مرة بإعطاء إحدى ألعابه لشخص آخر رغم ميله لالستئثار بأشيائه، بل بعض األطفال             يف هذا السن رمبا يسمح أل     
لذلك جيد أن يساعد الوالدان     ) أنا دانه وأبوي جاب يل عروسة حلوة، وعندي كذا وكذا         (يصف نفسه من خالل ما ميلكه       

 اليت أصبح ميتلكها حممد الولد املسلم، الذي        الطفل على إدراك ذاته باإلشارة دوماً إليه من خالل امسه وجنسه ودينه وقدراته            
  .يعرف يرتب ألعابه ويلبس ثيابه بنفسه ويذهب للحمام لوحده

  
باملناسبة معظم األطفال يف عمر الثالث سنوات عادة ختلّوا عن احلفاضات ملزيد من تنمية هـذا اجلانـب جانـب                    

مل بعض املسؤولية وجتاهلوا أخطاءه إن كان بذل جهـداً  االستقاللية واالعتماد على الذات امدحوا طفلكم واحضنوه إذا حت   
أحياناً يصيبه اإلحباط إذا أخفق يف احملاوالت، تقبلي منه هذا الشعور وأظهري له بصورة عملية مستمرة كيف تعربين أنـت                    

لـك  عن اإلحباط دوء وأمل، وبدون فقدان سيطرتك على نفسك، وحاويل اكتساب هذه الصفة إن مل تكن لديك من أج                  
أوالً مث من أجل طفلك، سيستمتع ابن الثالثة أكثر باألعمال املختلفة إذا مت حتويلها إىل ألعاب، أبرز مسات سن الثالثة النمـو                      

خطوات (اللغوي املميز يلتقط األلفاظ يتعلمها بسرعة يثبتها يف ذاكرته ويستمتع ا وميتعكم وستلحظون التأتأة، يقول كتاب 
طفال يف سن الثالث سنوات بالتأتأة؛ نظراً ألن التزايد السريع يف مفردام ال يترك هلم وقتاً طـويالً                  يبدأ األ ): "تطور الطفل 

للتفكري واختيار أنسب األلفاظ، وهي مرحلة مؤقتة جيب فيها توفري اهلدوء واألمان له، حبيث يستطيع أن يفكر فيما يريد قوله   
  .م املؤلفانتهى كال". قبل أن يتكلم مع التغافل عن تأتأته

  
  :إذن هذا النمو اللغوي السريع يعين أن بيئة الطفل حتتاج إىل عنصرين

  .االطمئنان النفسي والسكينة، وعدم االستعجال يف طلب إجاباته أو مالحظة أخطائه اللفظية: أوالً
  .أن حنافظ على نظافة مسامعه يف كل سن، وبالذات يف هذا السن حىت حنمي لغته وحنفظ لسانه: ثانياً
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هذا السن فرصة لنجعل قاموسه اللغوي يستمد مفرداته من القرآن الكرمي، من خالل كثرة قراءة القرآن يف البيت                  
على مسامعه من أفراد أسرته ومن خالل فكرة يف غاية األمهية، وهي أن يسجل األب واألم أو من حيسن التالوة منهما نسبياً           

سور على شريط ويشغل يف البيت باستمرار من خالل مسجل فيه خاصية تبديل وأخطاؤه قليلة أن يسجلوا بأصوام قصار ال    
  :وجه الشريط تلقائياً أو غريها من وسائل التقنية احلالية حنقق بذلك مخس فوائد هامة

  . السكينة– 1
  . طرد الشياطني– 2
  . تقليل الشجارات– 3
  . حتسني لغة الطفل– 4
  . تسهيل احلفظ– 5
  

والدين تضاعف ربط الطفل بالقرآن الكرمي وتضاعف استفادته من امليزات السابقة، واملسألة            تالوة اآليات بصوت ال   
كلها مسجل فقط، وميكن ملن يرغب يف زيادة الفائدة واألثر وبتكلفة إضافية مناسبة أن يصل املسجل بعدة مساعات موزعـة       

 والسماعات متوافرة بأنواع خمتلفـة يف احملـالت         يف أحناء املرتل ومرتبطة جبهاز مركزي للتحكم يف توزيع الصوت، اجلهاز          
على مدى سنوات طويلة يف تشغيل مواد أخرى كاحملاضرات والدروس       _ بإذن اهللا _املتخصصة بالصوتيات، وسيخدم اجلهاز     

لبيت فتـسليهم  تسمعها األم أثناء عنايتها مبرتهلا أو تشغيل األناشيد أثناء قيام األوالد والبنات بالتزامام ومهامهم يف خدمة ا         
وحتببهم يف العمل وينشؤون على معانيها وهذا كله غري الفائدة الكربى بتحفيظهم كتاب اهللا مع االلتزام بربنامج حتفيظ يومي         

  .يبدأ بنصف السطر يومياً
يؤكد على حاجة الطفل املضاعفة ملراجعة ما حفظه، كما         ) علم نفس املراحل العمرية   (الدكتور عمر املفدى يف كتابه      

  .يشري إىل أن عدم الطفل لآليات ال يؤثر على حفظها
  

إذن نتوقع من طفلنا أن مير يف الثانية مبرحلة توازن نسيب، مث عدم توازن يف الثانية والنـصف مي يعـود التـوازن يف     
 أن كـل  الثالثة، مث عدم توازن مرة أخرى يف الثالثة والنصف، وقبل احلديث عن ابن الثالثة والنصف أحب أن ألفت نظركم               

طفل هو حالة خاصة حبد ذاا، وال يتطابق منوه مع أي طفل آخر، ولذلك ال غرابة إذا مل يتطابق وصف العمر املـذكور يف                        
هذا اللقاء مع وصف طفلكم، فاملراهقون يتفاوتون يف حدة تغريام وتوقيتها من شاب آلخر، ومع هذا فكلهم مير ا كذلك                    

ا وحيتاج إليها يف بنائه النفسيمالصغار يتفاوتون يف حدة تغريا وتوقيتها من طفل آلخر، ومع هذا فكلهم مير . 
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حديثنا التايل عن سن الثالثة والنصف، وهو متوسط العمر الذي يقدره املختصون لبدء ثورة العاطفة وهي مرحلـة                  

كيف يفقد ابن الثالثة والنصف     _ بإذن اهللا _ن، وسنرى سوياً    حتتاج إىل تفصيل مرحلة غري متوازنة وصعبة عادة على الوالدي         
  .التوازن والتناسق الذي اتصف به يف سن الثالثة، سواء من الناحية احلركية أو اللغوية أو العاطفية

  
يعين مثالً من الناحية احلركية يقل ضبطه حلركاته تكثر عثراته، ويف جانب اللغة يقل توازنه والتناسق اللفظي عنـده                
وتظهر التأتأة لدى كثري من األطفال الذين ما مروا ا من قبل، وهذا طبعي جداً بسبب اختالل توازنـه االنفعـايل، هـذا                       
االختالل يف توازنه االنفعايل يظهر وكأن هناك ثورة انفعالية ز الطفل من الداخل ويلحظها من حوله، يشعر فيهـا الطفـل         

ما ينتج عن كل هذه املشاعر من أمور تزعج الوالدين ككثرة بكائه واخلوف عند              بقلق وغرية وخوف وعدم شعور باألمان و      
خروج والديه وغريها من املواقف، رمبا تلحظون بعض آثار قلقه يف قضم أظافره أو مص إامه أو كثرة العبث بأنفه، أعرف                     

ؤكد هذه العادات ويثبتها، وإمنا نلفت نظـره        أا حمرجة أمام الناس، لكن أيضاً ال تبعدوا يده عن أنفه أو تنهروه؛ ألن هذا ي               
لشيء آخر أو نعطيه شيئاً يشغل يده مث نركز على ختفيف شعوره بالقلق، ختفيف شعوره بالقلق هو العالج العميـق نعطيـه                     
املزيد من جرعات األمان، نقلل الصراخ عليه أو حوله، نبتعد عن اخلالفات الزوجية أمامه، نكثر من الـسوالف والكـالم                    

هلادئ معه، خنفف من انتقاده، وبالذات يف هذا العمر مهم أن نعطيه مساحات أوسع للعب لصرف هذا القلـق يف نـشاط                      ا
إجيايب، واألهم من هذا كله أن نبتعد حنن عن القلق قدر اإلمكان، ونزيد من مهدئات النفس كذكر اهللا والـصالة ومتـارين                  

  .االسترخاء والرياضة
  

بن الثالثة والنصف هناك مسة اخلوف عموماً من احليوانات، من الظالم، من الوحدة، مـن             إىل جانب مسة القلق عند ا     
املرتفعات، من احلرامي، من األصوات العالية من الغرباء، رمبا تكون هذه املخاوف يف غري هذا السن، لكننا نتوقعها يف هـذا          

وم؛ ألا جتمع اخلوف من الظـالم واخلـوف مـن           السن أكثر هذه املخاوف تزيد من مقاومة الطفل لفكرة الذهاب إىل الن           
الوحدة، وميكن اخلوف من احلرامي، وتزداد لذلك حاجته ورغبته يف بقاء أمه أو أبيه إىل جواره، وتظل هذه املشكلة تـزعج         

ن احلـزم  اآلباء واألمهات كل ليلة، ومبا أن هذه الرغبة ال ميكن تلبيتها لذلك حتتاجون حلل مشكلة الذهاب للنوم إىل شيء م 
والرفق معاً، حددوا موعد النوم بدقة، ومراعاة الحتياجه الطبعي للنوم وموعد نوم األسرة، مث يتم احترام هذا املوعد حبـزم،         
وسيسهل على األهل توجيه الطفل إىل غرفته يف الوقت احملدد إذا أصبح األمر عادة، حددوا أيضاً إجراءات روتينيـة ثابتـة           

 ويئه للنوم يسمع قصة بعدها احلمام بعدها مداعبات خفيفة مث األذكار اليت حيفظها، وبعدها قبلة                تسبق الذهاب إىل السرير   
من أحد والديه، ميكن مياطل الطفل أريد قصة زيادة، عطشان يا والديت، أريد لعبيت معي، أريد قبلة بعد، ما جاءين نوم، أريد                      

طيب : نتباه من أمه أو أبيه، نليب رغباته يف حدود، وبعدين نقول له           ألعب معِك أيضاً، حىت حيصل على املزيد من الوقت واال         
هذه آخر قصة مثالً مث ال نتراجع أو تقولون إنكم تتركونه حلاله حىت يشري عقرب الساعة إىل رقم معني مث ينفذ األمر بدقة مع      

  .ترك نور خفيف يف الغرفة
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بل النوم أنشطة هادئة ما فيها حركة ونشاط وضجيج، كما          حاولوا أيضاً جتعلون األنشطة املرتلية آخر نصف ساعة ق        
أن كثرياً من املتاعب مع الصغري ستقل إذا مل جنربه على النوم وإمنا أقنعناه بأن كل واحد منا سيذهب إىل غرفة نومه يف وقت                        

  .هذا بالنسبة ملتاعب الذهاب للنوم. حمدد
  

رتل يف هذا السن أو غريه خياف من فراق أمه مـثالً فيتعلـق   هناك متاعب أخرى، مثالً عند مغادرة أحد الوالدين امل      
مبالبسها ويسحب نفسه على األرض وهي متشي وصياح ودموع وشيء يقطع القلب، أكثر اآلباء واألمهات خيادعون الطفل         

فرح ولـيس  ويتسللون يف غفلته، أفضل من أن ختادعه أن تودعه وهو يراك تغادر، اجعل هذه اللحظة قصرية، وأظهر فيها ال    
احلزن أو القلق على نفسية طفلك، وتدرج يف غيابك، يعين هذه املرة ودعه وارجع بعد ساعة، املرة القادمة بعـد سـاعتني                      
وهكذا، وسيدرك الطفل أنك ستعود أثناء غيابك اتصل وحتدث معه ممكن تقول له توقعات عن األشياء اليت فعلها يف البيت                    

ليت لعبها، وأفضل كذلك لو أنك ختمت مكاملتك بأنك تركت مفاجأة صغرية يف غرفة من               أو األكل الذي أكله أو األلعاب ا      
  .غرف البيت يبدأ يبحث عنها وينسى أصالً أنك لست موجوداً

أيضاً صور نفسك بكامريا فيديو وأنت تقرأ قصة مع ولدك سيهدأ يف غيابك ويستمتع مبشاهدة نفسه ومـشاهدتك                  
  .ءة أكثر وأكثرومساع القصة وستحببه يف القرا

  
بالنسبة ملخاوف الطفل بشكل عام حتتاج منك أيتها األم إىل بعض املراعاة، احلقيقة طفلك لن يشعر باألمن والطمأنينة 
إذا استهنِت ذا اخلوف الذي عنده أو جتاهلتيه أو استهزأِت فيه، وكذلك لن يطمئن أبداً إذا بالغـِت يف جماملتـه وإظهـار     

ما عبر عن اخلوف؛ ألن طريقتك هذه جتعله يعتقد بأن اخلطر حقيقي وجدي، طفلك اخلائف لن يطمئن                 محايتك الزائدة له كل   
إال إذا شعر أنكم حتترمون خوفه لكنكم ما تشاركونه هذا اخلوف وتتصرفون بطريقة هادئة تشعره بالطمأنينة، ومهم جداً أن                   

خوف البعض من الفأر والـصرصور والربيـصي أو         : فالنا، مثل نسيطر ولو ظاهرياً على خماوفنا اليت ننقلها بسلوكنا إىل أط         
  ).طفلك من ثالث سنوات إىل ست سنوات(الوزر، كما تشري لذلك آنداكوس يف كتاا القيم 

  
دورنا مع الطفل يف خمتلف مراحله العمرية، وبالذات يف هذه املرحلة اليت يقدر متوسطها بـسن الـثالث سـنوات        

ان من خالل احتضانه من خالل وجودنا وحديثنا معه ومشاركته اللعب والقـراءة باهلـدايا               ونصف أن نطمئن ونشعر باألم    
واألعطيات بأن يرانا نتمتع بالسكينة واهلدوء، بأن يستشعر لطفنا معه، يسمعنا ندعو له اهللا حيفظك اهللا حيميك، بأن نعلمه أن             

قول يا رب احفظين، يقول آية الكرسي واملعوذات، ربطه دائماً اهللا حيبه وهو الذي حيفظه، نعلمه أنه إذا خاف يلجأ إىل اهللا وي          
باهللا وإشعاره دائماً باألمان وال نتخيل أبوين قلقني يستطيعان يرحيان طفلهما القلق ويزيالن عنه التوتر أو أبوين متخاصمني أو      

 إن ما قعدت عاقل سـأذهب بـك إىل   أبوين خيوفانه عمداً يستغالن خماوفه حىت خيضعانه إلرادما يف أمور ما تستاهل، ترى      
  .الطبيب، وإال هاه أجيب اإلبرة، تعايل يا القطة، بياكلك الذيب، يأخذك احلرامي، أنادي الشرطي
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إذا كنت تريد تربية ابنك على الشجاعة على اجلهاد يف سبيل اهللا على الصدق على الثقة يف نفسه وفيك فابتعد عن                     
استخدام عبارات التخويف مع االبـن      : تقول) عبارات خطرية (دة املؤيد العظم يف كتاا      هذه العبارات واستمع ملا تقوله عاب     

لتعجيل استجابة الطفل جتعله جباناً ضعيفاً يتعلم الطفل منها الكذب لتحقيق منافع عاجلة كما كانت أمه تستعجل هـدوءه                   
  .انتهى كالمها. نفس الطفلبالكذب عليه مبثل هذه العبارات املخيفة اليت تضعف مصداقية الوالدين يف 

  
يف سن الثالث سنوات ونصف تتأثر عالقات الطفل بوالديه وباآلخرين، تتأثر بسبب عدم اطمئنانه العاطفي يظهـر                 
عدم اطمئنانه العاطفي يف كثرة بكائه وكثرة أسئلته عن حبكم له، يا أمي أنِت حتبيين، يا أيب ملاذا ما حتبين، تسمعون مثل هذه                      

اً، وختيل اخلطأ الكبري الذي يقع فيه اآلباء واألمهات ملا يقابلون هذه التساؤالت القلقة بضحكة باخية ما تزيد                  الكلمات أحيان 
ما أحبك وتصد   : الطفل إال قلق، أسوأ من هذا ملا تتالعب بعض األمهات ذا اجلانب احلساس بأن تعاقبه عند اخلطأ، وتقول                 

العمر، طيب ما املطلوب من الوالدين يف هذه املدة؟ ال بد أن يعبر الوالـدان               عنه، خطأ كبري مع أي عمر، وبالذات مع هذا          
تعال يا ابين يا بعد قليب، تعال أحضنك،        : عن حبهم له وبكل كرم بالطرق اللفظية واحلركية نتفنن يف استخدام كلمات احملبة            

، نسعده دائماً بتقبيله واحتضانه واملسح      تعال أحطك يف قليب، يا بعد عمري أنت، أنت حبييب، أنت روحي، أنت حيايت كلها              
على رأسه ووجه وملسه يف معظم جسمه، ال تفكري أن هذا يدلّله أو يفسده ملا تسعدينه بكلماتك احلانية وتغمرينه حبركـات   

اء يف ج_ صلى اهللا عليه وسلم_احملبة وتذوبني الوقت معه، كلما ذكرت من رمحة الوالد بولده وهذه الرمحة أقرها رسول اهللا                
رجلٌ ومعه صيب فجعل يـضمه إليـه،   _ صلى اهللا عليه وسلم_أتى النيب   : أنه قال _ رضي اهللا عنه  _البخاري عن أيب هريرة     

  ".فاهللا أرحم بك منك به، وهو أرحم الرامحني: قال. نعم: أترمحه قال: "_صلى اهللا عليه وسلم_فقال النيب 
  

بهم وحيتضنهم ويداعبهم، وكانت بقربه بنت صغرية مـن األقـارب           كان أحد اآلباء على عادته يقبل أبناءه ويالع       
أنت حنون على عيالك، يا ليتك أنت أبونا وأنا         : عمرها سبع سنوات تتأمل حنان هذا األب على أوالده، طالعت فيه وقالت           

  ..بنتك
  

عموماً وبالـذات ابـن     رجاًء، أخربوا أوالدكم    ..  إخواين وأخوايت ال جتعلوا أوالدكم يتمنون آباًء وأمهات غريكم        
الثالثة والنصف عن حب األقارب له، جدك علي حيبك، جدتك فاطمة حتبك، وجدتك عائشة حتبك، وخالك العنقري حيبك،         
وعدد له مع البقية، واألهم أن تذكره أمه دائماً وتغرس يف نفسه أن اهللا حيبه أكثر مما هي نفسها وأبوه وأقاربه حيبونـه، أنـا              

بك أكثر، وأبوك حيبك كثري، واهللا حيبك أكثر، وفالنة حتبك كثري واهللا حيبك أكثر، وهكذا أكـرر مـع                   أحبك كثري واهللا حي   
هو الذي جيعلين أحبك، واهللا هو الذي جيعل أباك حيبك، واهللا هو الذي جيعل جدك فـالن         _ سبحانه وتعاىل _البقية، وأن اهللا    

  . مع البقيةحيبك، واهللا هو الذي جيعل جدتك فالنة حتبك، وهكذا أكرر
  

إذا عرفنا أن يف هذا السن تزيد عند الطفل مشاعر القلق واخلوف من أن تتركونـه أو يتوقـف                   .. إخواين وأخوايت 
حبكم له، ويف هذه املرحلة اليت مير فيها نفترض أن نفسياتكم متوترة مشحونة غري قادرة على بـث الطمأنينـة يف نفـسه                       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11

 الظروف يرزقكم اهللا بطفل آخر يسرق منه ما تبقى من حبكم وعنايتكم الـيت               وإشعاره باحلب واحلنان كما جيب، ويف هذه      
يقتات عليها، وهو مل ينضج عنده مفهوم املشاركة بعد، ما يقبل أن يشاركه اآلخرون يف لعبة، فضالً عن حب، هذه اللعبة إما       

 حتسني بـه كيـف تكـون غريتـه،     يل أو لغريي، حب أمي وأيب إما يل أو لغريي، يف هذه الظروف ماذا يصري للولد، حىت                
استشعري بس أخيت املستمعة إحساسك كزوجة ملا يتزوج عليك الزوج مث ال يعدل يف املعاملة ويوجـه عواطفـه وعنايتـه            
للزوجة اجلديدة، لو فوق هذا ما أحد حس بك أو شعر مك، وليس فقط الزوج كل الذين حولك مهتمني بالزوجة اجلديدة  

 بك، لو ختيلي خياالً فقط، أن زوجك وبدون أي مراعاة جلس يغازهلا أمامك ويظهر فرحته ا وشوقه             وفرحني ا ومل يهتموا   
هلا، وأنت تشاهدينهم بعيونك، كيف غريتك، كيف أملك، كيف عذابك، الطفل مير بظروف أصعب وعذابه أشد، ما عنده                  

 االحتساب، ما عنده مفهوم املشاركة، مث إنـك         مثلك مفهوم الرضا بقضاء اهللا وقدره، ما عنده مثلك مفهوم الصرب وثواب           
تنفسني عن مهك ملن حولك هو ما يعرفه، أنت تتفامهني مع زوجك وتأخذين وتعطني معه، هو ما يقدر، وإذا كـان الـزوج         
الذي ختافني تفقدينه جزء مهم وكبري من حياتك، صار الوالدان هم فعالً كل شيء هلذا الطفل، وإذا كان تعبري الزوج عـن                      

به لزوجته الثانية ما حيصل أمام األوىل، الولد ال كل شيء أمامه، ميوت قهراً يا مجاعة، لذلك نؤكد على أمهيـة اإلشـباع                       ح
العاطفي لطفلك بالكلمة واحلركة واهلدية وقضاء الوقت معه يف كل عمر، وبالذات عمر الثالث سنوات ونصف، وتـزداد                  

  .ةأمهيتها بالتأكيد إذا كان الطفل يشعر بالغري
  

  طيب هل توجد أفكار عملية للتعامل مع غرية الطفل؟
نعم فيه، بداية يئة الكبري منذ مدة احلمل إىل أنه سيولد له أخ حباجة إىل أن يهتم به ويرعاه، كما يشري لذلك كتاب                     

 نتكلم معه أكثر، ، بعد الوالدة تزداد العناية بالطفل الكبري، نضحك معه أكثر، نلعب معه أكثر،)كيف تفهمني نفسية طفلك  (
نطلع معه وحده أكثر، مع عدم املبالغة يف العناية بالصغري أمامه، وخصوصاً أن الصغري ال يدرك حالياً معاين الغرية، وهذه حبد                     
ذاا من نعم اهللا، أن تشبعوا حاجة الكبري للحب واالهتمام بالقدر الذي يرحيه ويسعده دون عوائق أو متاعب خيشى منها مع            

  .الصغري
  

تعليق لوحة خاصة بالكبري تعلّق عليها جنوم وعبارات ثناء وتشجيع يناهلا الكبري من خالل تصرفاا اجليدة، هـدف                  
  .اللوحة أن تكون مصدراً لتقدير الذات يلجأ إليها كلما احتاج إىل إحساس وقيمته ومكانته عند والديه واستقالليته وأمهيته

  .بالصغري وأظهري فرحك ذه املساعدة وحاجتك هلا وشكرك لهاطليب من الكبري أن يساعدك يف العناية 
  

كذلك بدالً من أن تتكلمي عن الصغري بامسه على مسامع الكبري، أحسن لو قلِت ولدنا، ولدنا نام، ولـدنا صـحا،             
 ولدنا يضحك لك، ولدنا حيبك، دائماً اذكروا للكبري كيف كان هو وقت ما كان صغرياً، كيف كان شكله، كيف كانـت                 
فرحة اجلميع به، ماذا قالوا عنه؟ كيف جاءت هدايا حلوة له، مبناسبة اهلدايا، الزوار أحياناً حيضرون هدايا للمولود وينسون                   
الكبري، لذا وفّر عندك كمية من األلعاب حىت يأخذ الكبري هدية أيضاً ونشاركه اللعب ا، على ذكر اهلدايا بني مدة وأخرى                     

مرمي حبيبيت هذا أخوك سليمان حيبك ووده يهديك بس ما يقدر علـشان  :  البنت الكبرية وقويل هلاقدمي لعبة مجيلة للولد أو 
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صغري، علشان كده أنا بأعطيكي هدية بدل سليمان تفضلي واكتيب عليها هدية من سليمان ألخيت احلبيبة مرمي، كرروا هذه                   
  .ولد ليقدم بدوره هدية للصغري، هذا بالنسبة للغريةاهلدايا حىت يبدأ تأثريها اإلجيايب، مث أثريوا رغبة البنت أو ال

  
فيه أمر مهم ميكن استغالله إميانياً يف غرس مراقبة اهللا، يف السابق كان يظن الطفل أن أمه أو أباه يعرفون كل شـيء                 

ة عن النافـذة، يف     يشوفه هو، يعين إذا طل من النافذة مثالً يتصور أن أمه ترى املناظر اليت هو يراها حىت لو كانت أمه بعيد                    
سن الثالثة والنصف يبدأ يكتشف أم ما يرون كل شيء، وأنه ممكن خيبئ عنهم بعض األشياء، ساعده أيها األب الكرمي على      
وضوح هذا املفهوم عنده، وميكن أن تلعب معه حالياً ألعاباً وما تعرف أا تساعده فعالً على وضوح هذا املفهوم عنده، مثالً                     

 تدور عليه تيب تصيده وهو يتخىب منك وراء الباب أو وراء الستارة أو بني الكنبات أو حتت الطاولة، وأول                   ملا تسوي نفسك  
ما تصيده يعطيك الضحكة احللوة وتشوف ابتسامته الكبرية متأل وجهه يستأنس خصوصاً إذا فهم من تعابريك أنك ما كنت                   

كرر على مسامعه بعد ما تنتهي اللعبة ونستأنس معه، بل يف كـل             تشوفه، من جانب آخر مهم جداً يا إخواين يا إخوايت أن ن           
مناسبة ممكنة يف هذا العمر وغريه، أنا ما أشوفك لكن اهللا يشوفك، أنا ما أدري وينك اهللا الذي يدري، اهللا يـشوف كـل                        

فسه مراقبة اهللا من شيء، اهللا يعرف كل شيء، أنت تعرف تتخىب عين وراء الستارة بس ما تعرف تتخىب عن اهللا، ونغرس يف ن
منهج التربيـة النبويـة   (خالل اللعب، وهذا السن سن مناسب لغرس مراقبة اهللا عنده، أورد حممد نور سويد يف كتابه القيم   

ما جيعل اإلنسان يتعجب، كيف وفّق السلف الصاحل إىل غرس مفهوم مراقبة اهللا يف قلوب أطفاهلم يف الوقت املناسب             ) للطفل
 كيف كان حممد بن سوار يعلم ابن أخته سهل بن عبد اهللا التستري وهو ابن ثالث سنني أن يكرر يف قلبه              لغرسها، تأمل معي  

حىت نشأ سهل على مراقبة اهللا فكان من العباد الزهاد، هي واهللا التربية احلقيقية          ) اهللا معي، اهللا ناظري، اهللا شاهدي     (كل ليلة   
  .أن تريب طفلك على مراقبة اهللا

  
نوات ونصف مرحلة هامة يف بناء الطفل النفسي، فهي من ناحية جرس إنذار للوالدين ليمنحاه أهم ما          سن الثالث س  

، ومن ناحية أخرى تنمي عند الطفل مقاومة _سبحانه وتعاىل_حيتاجه مينحاه األمان واحلنان من خالهلم ومن خالل الربط باهللا 
  .ذا هو طفل الثالث سنوات وكيفية التعامل مع ثورته العاطفيةللضغوط املختلفة واليت ينتظره الكثري منها يف حياته، ه

  
إذن طفل السنتني متوازن يسهل على الوالدين التعامل معه إىل حد ما نظراً للتحسن العام الذي مير فيه يف خمتلـف                     

 ذلك الطفل غـري     )ال(النواحي، مث تزداد حاجة الوالدين للحكمة واحللم والصرب يف تعاملهم مع ابن السنتني ونصف السيد                
املتوازن املستقل الصعب، مث يرتاح الوالدان نسبياً لتوازن ابن الثالثة حافظ الكلمات وصانع القاموس، مث متاعب الوالدين يف                 
تعاملهما مع القلق اخلائف الباكي الغيور ابن الثالثة والنصف وحيرصا على توفري األمان واحلنان الالزم الحتواء ثورته العاطفية      

 .قتة اليت تنتهي عند بدء مرحلة جديدة، مرحلة ثورة السلوك، يقدر املختصون متوسطها بسن األربع سنواتاملؤ
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ثورة السلوك وسن األربع سنوات هي حديثنا التايل، يف سن األربع سنوات، تنتهي ثورة العاطفة وتبدأ ثورة مؤقتـة                   

ين، يف سن األربع سنوات تبدأ ثورة السلوك، من بعد ما كان يزعج والديـه               من نوع آخر، ثورة هامة للطفل ومتعبة للوالد       
خبوفه وبكائه أصبح يزعجهم حبركته وعناده، ومن بعد ما كان يزعجهم بعدم ثقته يف حب اآلخرين له بتوتره وقلقه أصـبح                 

  .يزعجهم حبركته وعدم سيطرم عليه
  

عبة إىل الرضا ا وتقبلها رغم عيوا مع بعض اإلجراءات اليت           حتتاج منا شخصية الطفل الثائرة يف هذه املرحلة الص        
وقريباً وبدون ما تستهلك أعـصابك ويأتيـك الـضغط          _ بإذن اهللا _نقوم ا، وهي يف النهاية مرحلة مؤقتة ستتغري تلقائياً          

عليكم صـعب مبعـىن     والسكر بالعكس هدئ نفسك، وحتمل ما خيالف يف املدة املؤقتة، اعلم أن الكالم سهل، وأن الواقع                 
الكلمة، أقدر واهللا هذا الشيء وال أجتاهله، ابن األربع سنوات ثائر حركياً يضرب يتخانق يرفس يرمي األشياء يكسر األشياء          
يهرب ما تقدرين عليه، ثائر عاطفياً جتدينه يضحك ضحكات عالية بدون سبب يستاهل مث يبدهلا بثورات غضب، ثائر لغوياً،                  

لفاظ الوسخة اليت لقطها يف سن الثالث سنوات وقبلها اآلن خترج ما تعلم من أين أتى ا ممكن يردد شتائم أو      اهللا يعينكم، األ  
، وقد يتعمد تكراراها مع ضحكة يعين أنه يعرف معناها ومع ذلك يقوهلا عناداً،              _ أكرمكم اهللا _كلمات متصلة بالنجاسات  

 والطفل يقلده، غري هذا املسألة سهلة وبسيطة؛ ألن غالباً الولد يـستلفت   املهم أنه ما يكون أحد الوالدين يردد هذه األلفاظ        
مسع والديه ذه الكلمات، وبالتايل ميكن نزع الفتيل بعدم حتقيق ما يتمىن من لفت األمساع واألنظار، بل كأنه ما قال شـيء                

واالهتمام، فنشبع حاجته لالهتمام به مع ونغري املوضوع مع استغالل أقرب عمل جيد يقوم به الطفل إلعطائه الشكر والثناء              
  .ربط هذا االهتمام بالصواب ليس باخلطأ

  
إىل جانب ثورته احلركية واللفظية يكون ثائراً يف عالقاته مع من حوله، يعاند أبـاه وأمـه ويـستهني بـأوامرهم                     

ندما يفعل الصح بدون مـا نقـع يف         وتوجيهام وعقوبتهم، ما فيه مانع تشدون عليه إذا لزم األمر مع توفري اهتمام أكرب ع              
الرشوة، مثالً نرشيه باخلروج معنا إذا ما ضرب إخوانه، إمنا نكافئه بدون وعود مسبقة، وسبحان اهللا اخلالق العظيم، خلـف               
كل الصور السلبية اليت ذكرا قبل قليل ختتفي ميزة رائعة ومهمة جداً هي ثقته يف نفسه ويف استقالله وأن له إرادة، هـذه                       

لثورة املؤقتة يف سلوكه هي والدة الثقة يف نفسه ومظاهر تعامله اجلديد معها لذلك حيتاج هذه الثورة املؤقتة كما حنتاج حنن                     ا
لإلرادة والثقة يف أنفسنا، نعم ذب هذه الثورة لكن ما نقمعها؛ ألن احلزم الزائد سيؤدي إىل مزيد من العناد وتتأكد هـذه                      

  .الصفة عنده
  

اآلباء الذين يبالغون يف احلـزم واألمـر        ): "طفلك الصغري هل هو مشكلة    (ل عبد الصمد يف كتابه      يقول حممد كام  
  .انتهى كالمه". والنهي قد يثبتون يف نفس الطفل أسلوب العناد والتحدي إلثبات ذاته
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ـ       ا لـه أي عالقـة   لكن مىت ما كان الوالدان إجيابيني يف نظرم هلذا التمرد مثالً استقبلوه على أنه بناء للشخصية م
بسيادم على البيت ارتاحوا وكسبوا كثرياً، كسبوا شخصية قوية البنهم وعالقة أقوى معه مقابل قليل من الصرب يف مـدة                    

  .بسيطة مؤقتة
  

مهم أيضاً مقابلة بعض مواقف الولد املزعجة دوء قدر ما تقدرون هدوء الفاهم هلذه املرحلة وبعد ما يهدأ الولـد                    
نبدأ نناقشه بلطف ترونه خيجل ويستحي من نفسه، أحياناً تكفي النتائج الطبيعية ألخطائه كعقوبة له، مـثالً                 وينتهي املوقف   

الطفل عاندك وأصر عند اخلروج أن يلبس شتوي يف يوم حار، ننبهه يف البداية، وإذا أصر أن يلبسه اترك احلر يلقنه الدرس                      
  .كالمنيابة عنك سيستفيد من هذه التجربة رمبا أكثر من 

  
أساليب التعامل مع أمثلة   ) طفلك من امليالد حىت ست سنوات     (وقد ذكر الدكتور شحاتة حمروس يف أشرطته الرائعة         

كيـف تعـاجل    (أخرى من العناد، وميكن الرجوع إىل تفاصيل أكثر يف أساليب ضبط الطفل يف هذا العمر وغريه يف كتاب                   
وهو من إصدارات مكتبة جريـر، وكتـاب   ) حاول أن تروضين(اب للدكتور حممد احلجار، وكت) متاعبك من سلوك ولدك  

  .بري برازلتونللدكتور ) انضباط األطفال(
  

فيه شيء حيتاج ننتبه له، يف كثري من األحيان ملا يعاند الطفل ويصمم على شيء، هو يتشبه بأبيه وأمه ملا يـصممون                      
الذي كان يوضح للطفل    _ صلى اهللا عليه وسلم   _نيب  على فعل الذين يريدون بدون توضيح أو إقناع، وهذا خالف هدي ال           

أخذ احلسن بن علي مترة من متـر الـصدقة          : قال_ رضي اهللا عنه  _ويربر له، أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة          
ر كخ كخ، ارم ا، أما علمت أنا ال نأكل الصدقة، تربير وتوضيح طيب خاط  : _صلى اهللا عليه وسلم   _فجعلها يف فيه، فقال     

  ).فقه تربية األبناء(الطفل برفق يف كلمات قليلة، أشار لذلك مصطفى بن العدوي يف كتابه 
  

ميكن ختفيف عناد ابن الرابعة بإعطائه مساحة أكرب من احلرية وتقريب األلعاب اهلادئة كألعاب الـذكاء التعليميـة                  
قريباً ورمبا تنتهي مـدة التمـرد وثـورة         والقصص، على أي حال نتوقع هدوء هذه الثورة يف سن األربع سنوات ونصف ت             

السلوك قبل ذلك إذا أحسنا التعامل معها، وما تسببنا يف إطالتنا بسوء تكيفنا مع هذه املرحلة، إذن سن الرابعة هو املتوسط                     
  .املتوقع ملرحلة ثورة الطفل السلوكية أو مرحلة التمرد والعناد وهي مرحلة مؤقتة طبيعية وهامة للطفل رغم صعوبتها

  
يقلل هذه الصعوبات ويزيد راحتكم ويعينكم على أن تنموا يف طفلكم خالهلـا اإلرادة    _ بإذن اهللا تعاىل  _ما ذكرناه   

  .واالنضباط والثقة واالستقاللية اليت حيتاجها يف حياته دون أن تصنعوا داخله إنساناً مدلالً أو عنيداً
  .انتهى حديثنا اآلن عن ثورة السلوك عند ابن الرابعة
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ننتقل بكم للحديث عن ابن الرابعة والنصف وثورة جديدة هي ثورة العقل عند ابن الرابعة والنصف، كيف مير ابن                   

، يبدأ طفلـك يف     _بإذن اهللا _الرابعة والنصف يف ثورة العقل وكيف نتعامل معها؟ اإلجابة عن هذه األسئلة يف حديثنا التايل                
ف تقريباً مرحلة جديدة نسميها مرحلة الفيلسوف الصغري، إذا كانت الثالث سنوات ونصف ثورة              سن األربع سنوات ونص   

العاطفة، واألربع سنوات ثورة السلوك، األربع سنوات ونصف ثورة العقل يركز أكثر يناقش وحياور أكثر ويستفسر أكثـر                  
 بأسئلته أحياناً وبعض أسئلته قد تربك الوالـدين  ويسأل يف كثري من األمور سيثري ردود فعل خمتلفة يثري إعجابكم ودهشتكم   

  .خصوصاً إذا ما كانوا يعرفون اجلواب ويف نفس الوقت ما يريدون أن يشعر ابنهم جبهلهم وهذا خطأ طبعاً
  

، هذا ولد سأل أباه يا أيب ملاذا البيض الذي نشتريه مـا يفقـس ويطلـع                 )الترقيع والتصريف (وانظر بعد ذلك إىل     
وهج ما يعرف، بغى يصرفها قال ال هم يعطون إبر مثل اليت عند الطبيب علشان ما يفقس، يا سالم علـى                 كتاكيت، األب ت  

اجلواب، ال والولد قعد له، راح جاب بيضه وسأله وين مكان اإلبرة فاألب تورط مضبوط، ومع إحلاح الطفل اعترف بـس             
ذا األب من البداية قال واهللا سؤالك ذكي وال أعـرف  واهللا يا ولدي ما أدري ليش البيض ما يفقس، يا ليت ه        : متأخر، قال 

نسأل واحداً يعرفه، هذا أفضل من أن يكذب وال يعترف جبهله ويهز مصداقيته عند ولـده،                _ بإذن اهللا _جوابه اآلن، لكن    
م حية فاهتمامنا   ويثبت له عملياً أن أباه كذاب، أو يقول له معلومة غري صحيحة، إذا كنا نريد أن تبقى رغبة أطفالنا يف التعل                    

باإلجابة اجليدة عن أسئلته أفضل وسيلة لذلك، اهتمامنا باإلجابة اجليدة عن أسئلته وسيلة لزيادة قاموسه اللغوي من خـالل       
خالل أسئلته يعرب عـن اهتماماتـه   هذه اإلجابات، وسيلة ممتازة تشجع على التعبري عن نفسه من خالل األسئلة، الطفل من           

  .وفضوله يف تلك اللحظة، بل أحياناً تعرب أسئلته حىت عن خماوفه وقلقه وعن تساؤالت أخرى أكثر عمقاً وخطورة
  

لكل ما سبق حنتاج لبذل العناية الصادقة بأسئلة الطفل، أسئلة الفيلسوف الصغري أو ابن الرابعة والنـصف تكـون                   
ند طرحها التوقيت املناسب، فتحصل األب يريد ينام أو مصدع أو مـشغول أو عنـده مـشكلة                كثرية جداً، وال يراعي ع    

ومنفعل، وهذا جاء يسأل سؤال رايق، يا أيب ملاذا السماء زرقاء؟ يزيدها فعالً على أبيه، املهم يف مثل هذه احلاالت أن يضبط                      
أرتاح شوي لكن بعد صالة املغرب أقدر أمسع لك زيـن  األب ردة فعله، ومجيل لو قال البنه حبييب أنا مشغول اآلن أو ودي  

  .، وهي فرصة كذلك ليفكر يف اجلواب إذا ما كان يعرفه_بإذن اهللا_
  

أحياناً تسبب أسئلة الطفل إحراجاً للوالدين مثل سؤال كيف أنا جئت، أو بعض األسئلة العقدية، أو أسـئلة عـن                    
الوالدين تقدير اجلواب املناسب، توجد بعض الكتب القليلة اليت تعـني  الطبيعة والكون واملخلوقات، وغريها مما يصعب على   

، وهي سلسلة قيمة تنشرها مكتبة العبيكان، صدر منها سـتة كتـب             )سلسلة أسئلة وأجوبة يف العلوم    (يف هذا اجلانب مثل     
لشاهيناز عبـدالفتاح،   ) أسئلة طفلك احلرجة  (أنصح باقتنائها واحلرص عليها سلسلة أسئلة وأجوبة يف العلوم، وهناك كتاب            

للدكتور بسام العموش، كما يفيد يف هذا اجلانب شريط الدكتور عبد الكرمي بكار             ) األسئلة العقائدية عند األطفال   (وكتاب  
  .وال تزال املكتبة املقروءة واملسموعة فقرية يف هذا اجلانب) كيف نرتقي بفكر أطفالنا(
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ىل استعدادك وصربك واهتمام بأسئلته وإجابتك عنها اإلجابة الـصادقة    هذا النمو العقلي السريع عند طفلك حيتاج إ       

والصحيحة وله شرط قبل كل شيء، الشرط أن الذي تقوله يكون صحيحاً، باإلضافة إىل صحة اإلجابة ابنك يفضل اإلجابة                   
ذا، بعض األطفال على خالف     احملددة، يعين ما يريد تقول هذا طري مثالً يريد أن حتدد له، هذه محامة أو غراب أو ببغاء وهك                  

الشائع يف هذا العمر ما يسألون، يف هذه احلالة حنن نبادره بالتساؤالت املختلفة نستفز عقله ا، ملاذا السمك مـا يغـرق يف    
املاء، إيش يسوي العصفور الذي أمامنا؟ كيف يرتل املطر؟ ونعطيه فرصة للتفكري وحناول أن نعطي قيمة ما ألي حماولة إجابة                    

  . كانت خاطئةوإن
  

وما أمجل أن تكلف األم احلريصة إحدى بناا أو أوالدها األكرب سن بتدوين أسئلة الطفل وهم غالباً سريحبون ذه                   
املهمة، خصوصاً إذا ملس اهتمامكم وتشجيعكم كما أم قد جيدوا ممتعة هلم فمن ناحية نغرس يف نفوس الكبار قيمة السؤال       

فيسألون كما نغرس يف نفوسهم العناية بأسئلة أطفاهلم مستقبالً حينما يصبحون آباء وأمهات ومن              عموماً وأنه موضع تقدير     
ناحية أخرى يكون عندكم دفتر بأسئلة ولدكم يساعدكم يف البحث عن إجاباا وتوقع أسئلة إخوانه وأخواته مـن بعـده                    

ني وتستمتعون بتأمل منو تفكريه ويكون ما مجعتم نواة واالستعداد هلا، وسيكون هذا الدفتر قطعة غالية عليكم، وعليه بعد سن          
لكتاب عن أسئلة طفل ترىب يف بيئتنا وثقافتنا كتاب كهذا ينتظره ويرغب يف قراءته كثري من اآلباء واألمهات، وكل هـذه                     

إن مل يذكّركم به الفوائد بدون عناء يذكر من األبوين كم يسعد الطفل عندما تبادرونه بإجابة عن سؤال من أسئلته السابقة و               
فاهتمامكم باإلجابة اجليدة عن أسئلته سيكون هلا أثر كبري بإذن اهللا عليه وعلى عالقتكم معه ويؤهلكم لتكونوا مصدر املعرفة      

  .األول واملوثوق فيه على مدى السنوات القادمة بدالً من تلقي معلوماته من مصادر مشبوهة خصوصاً فترة مراهقته
  

عرفة كل ما يريده منها اهتمامنا بأسئلته وصحة اإلجابة عنها ومالءمتها لفهمه ومدى رغبتـه               حنن نشبع احتياجه امل   
  .باالستماع ومن أهم وسائل اإلشباع املعريف أن حنببه يف القراءة ونربطه بالكتاب منذ سنواته األوىل

  
اب خصوصاً اليت ما تعرف إجابته      من بني األساليب اليت حتبب طفلك يف القراءة أياً كان عمره أن تربط أسئلته بالكت              

 أو كيف تطري الطائرة؟ إذا ما تعرف اطلب منه أن يـشترك  إيش شكلها؟حفاظاً على مصادقيتك ممكن يسألك مثالً فراشات  
معك يف البحث يف مكتبة البيت مباشرة وحىت لو ما يعرف يقرأ تعال يا ولدي امسك الكتاب، وهذا الكتاب، بعد تعال اقعد           

 صورة الفراشة؟ أين صورة الفراشة؟ نعم هذه صورة الفراشة خلنا نشوف ويش يقولون عنها، وإذا ما كـان                   يف حضين أين  
إذا زرنا املكتبة نـشوف كتـاب يكلمنـا عـن     _ إن شاء اهللا  _اآلن أنا ما أدري، لكن      : عندك كتب جتيب عن سؤاله، قل     

  .قرب فرصة من أكرب املكتبات وأكثرها تنوعاًالفراشات أو الطائرات ونفذ وعدك فعالً واحصل معه على الكتاب يف أ
  

انتهى حديثنا عن ثورة العقل يف سن األربع سنوات ونصف ومن قبلها ثورة السلوك يف الرابعة وثـورة العاطفـة يف       
  .الثالثة والنصف، اآلن بدأ طفلك يستقر ويهدأ
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من أمجل سنوات الطفولة، يف اخلامسة تقريباً يتوقـع  حديثنا التايل عن سن اخلمس سنوات، سن اخلمس سنوات تعد    

أن يكون الطفل يف أحسن نفسية وأمجل صفات وختتفي التقلبات السلوكية، ويكون أكثر ثباتاً يتكيف مع اآلخرين بـشكل                   
فـل  إمجايل هادئ ولطيف ويبحث عن أدلة حملبة اآلخرين حيب البيت راض عن أسرته وأوضاعها، يف هذه املرحلة يتعلق الط                  

بأمه بشكل أكرب من املعتاد، جتدينه دائماً يا أخيت قريباً منك يقلد حركاتك، لذلك مهم أن يراعي الوالدان كوما القدوة يف                     
عالقتهم باهللا ويف كل سلوكيام، ابن اخلامسة يعرض مساعدته على أمه ويتلذذ بطاعتها وأخذ توجيهاا واالستئذان منـها،   

اللية بأسلوب لطيف، شجعيه يأكل لوحده، ويرتدي ثيابه لوحده، وإذا بدأ حياول يف شيء ما ال                شجعيه يا أخيت على االستق    
تستعجلي مساعدته قبل أن يتسىن له الوقت الكايف للتجربة، وانتظري حىت يطلب املساعدة بنفسه مث عمليه خطوة إضـافية                   

  .واحدة واتركيه ينجزها وامدحيه يف بعض مراحل النشاط وليس يف كلها
  .ذه اإلجراءات تكسب الطفل االستقاللية واالعتماد على الذات يف هذا العمر وأي عمره
  

يا إخواين وأخوايت تغريات سلوك الطفل املتصلة بعمره سواء صعوبة التعامل مع ابن السنتني ونصف أو سهولته مـع      
التزان والطاعة عند ابن اخلامسة أو الـتغريات  ابن الثالثة أو ثورة العاطفة أو ثورة السلوك أو ثورة العقل أو مرحلة اهلدوء وا    

كلها تشبه الورقة اليت خيرجها جهاز ختطيط القلب، الورقة إذا تذكرون يكون فيها _ بإذن اهللا تعاىل_اليت سنذكرها بعد قليل 
مـستقيم  خط تتخلله ارتفاعات مث اخنفاضات مث ارتفاعات مث اخنفاضات وهكذا، ما معىن أنه إذا خرجت الورقة فيها خـط                

بدون ارتفاعات أو اخنفاضات معناه أن هذا اإلنسان مات توقف قلبه عن العمل، وهذا ما سيحـصل ألطفالنـا فتمـوت                     
شخصيام وتتوقف عن النمو إذا قررنا خطأ حماربة هذه التغريات اليت هيأها اللطيف اخلبري لو حاربنا هذه التغريات وقمعناها           

ال، حنن حنرمهم من فرصة االستفادة الطبيعية من املرحلة املؤقتـة وسـنهدر طاقتنـا               مش بس نتعب عيالنا وعالقتهم معنا،       
  .وأعصابنا ووقتنا يف مقاومة فطرة اهللا اليت فطر عليها األطفال عموماً ومن بينهم أطفالنا

  
  .إذن دعونا نتفاعل مع هذه التغريات املؤقتة بشكل إجيايب

لسمات اليت نذكرها لبعض املراحل يف شخصية طفلكـم أحيانـاً أو            لسببني اثنني قد ال تالحظون ا     : مالحظة هامة 
  .تالحظون بعض مسات املراحل وليس كلها

  
أن العمر ومساته املتوقعة عامل مؤثر من بني عوامل أخرى مؤثرة قد تفوقها تأثرياً أحياناً مثل الفروق                 : السبب األول 

 يظل العمر عامالً هاماً ومؤثراً جداً ويفيد اآلباء واألمهات كثرياً           الفردية أو البيئة وهي تشمل كل ما حييط بالطفل، ومع هذا          
  .يف فهم واستيعاب وتربية أطفاهلم
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توقيت مرور ابنك باملرحلة ومساا قد يكون مبكراً أو متأخراً نسبياً عن متوسط العمر املتوقـع هلـا،   : السبب الثاين 
كان لدينا مئة طفل أعمارهم أربع سنوات فإن نصفهم سيسلكون          لو  ): "سلوك الطفل (يقول الدكتور فاخل عاقل يف كتاب       

  .انتهى كالمه". السلوك املتوقع حدوثه يف هذا العمر، وربعهم يكونون قد مروا به مبكراً وجتاوزوه، وربعهم مل يصل إليه بعد
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ع ملرحلة جديدة يتمركز فيها الطفـل       عن سن السادسة، سن السادسة هو املتوسط املتوق       _ بإذن اهللا _حديثنا التايل   

حول ذاته يتوقع أن يكون ابن السادسة مندفع العاطفة أحياناً قليلة بصورة إجيابيه جتاه غريه كحنانه على إخوانـه الـصغار                     
وعطفه عليهم، ولكن األغلب أن يكون ابن السادسة مندفع العاطفة حنو ذاته فتجد عنده األنانية والطمع يريد أن يكون لـه           

ألولوية يف كل شيء يريد أن يكون حمبوباً أكثر من غريه يريد أن حيصل على نصيب األسد طماع ما يصح ختريه بني لعبتني؛                       ا
ألنه يريد االثنتني واحرص أال تأخذ شيئاً من ممتلكاته وتعطيها طفالً آخر يلعب ا إال بإذنه وال تسمح ألحد أن يأخـذ دوره       

  . حىت الكباريف اللعب أو غريه إال بإذنه وال
  

فديننا العظيم الذي علّم الصغار االستئذان احتراماً خلصوصيات الكبار هو ذات الدين الذي علّم الكبار االستئذان                 
من الصغار، سواء يف عمر الست سنوات أو غريه احتراماً خلصوصيام وال هو استئذان مالطفة ما له قيمة، ال، بل وهـب                      

لّمنا احترام قرارهم، أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول     الصغار حق الرفض أو القبول وع     
أتأذن يل أن أعطـي     : أُيت بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ، فقال للغالم           _ صلى اهللا عليه وسلم   _اهللا  

وضـع  : يف يـده، أي _ صلى اهللا عليه وسلم _فتله رسول اهللا: ال واهللا ما أوثر بنصييب منك أحداً قال    : هؤالء؟ فقال الغالم  
صلى اهللا عليه   _الشراب يف يده، مث تأمل كيف أقر الصغري حقه يف الرفض مع عظم قدر املستأِذن واملُستأذَن هلم، وهم النيب                    

  .وكبار الصحابة_ وسلم
  

أم غشاشني، انـدفاع    ابن السادسة لديه رغبة شديدة يف الفوز وإذا ازم ما يتحمل يصيح ويبكي، ويتهم إخوانه                
عاطفته حنو ذاته يضعف قدرته على التعامل مع حلظات خسارته وإخفاقه وإحباطه، وهذا جيعل ابن السادسة عموماً سـريع                   

  .البكاء ينفجر ويبكي بسهولة
  

إخواين أبناؤنا يتعلمون منا التعامل مع احلزن واخلسارة واإلحباط مثل ما يتعلمون منا أي شيء آخر، لذلك طفـل                   
السادسة يراك أنت كيف تتعامل مع ما حيزنك أو حيبطك ويضايقك بصرب ورضا وروح رياضية وابتسامة، يف املرحلة السابقة              
كانت أمه هي مركز العامل بالنسبة له هي حمور اهتمامه، اآلن يف السادسة يريد أن يكون هو مركز عاملـه اخلـاص وبـؤرة                      

نسبياً بسبب متركزه حول ذاته، وحىت مع غريها جتده سلبياً مع اآلخرين ينفـر           اهتمامه، ولذلك يتوقع أن تسوء عالقته بأمه        
من األوامر ويتملص منها وحيوهلا على إخوانه وال يتقبل النقد واللوم بسهولة، ومبا أنه حيتاج بشدة للمديح والثناء فبإمكـان            

ن يقللوا من النقد واللوم واألوامر إىل أقل حـد       األم الواعية ومن حول الطفل أن حيسنوا عالقتهم معه ويؤثروا يف سلوكه بأ            
ممكن وميدحونه على تصرفات حمددة وليس مدحاً عاماً، كما ينقلون له ثناء اآلخرين عليه ويدعون اهللا له مبا حيب وفو إليه                     

ثونه دائماً عن اجلنة وما كما حيد_ سبحانه وتعاىل_نفسه فريبطون رغباته اليت يتعلق ا بشدة يف هذه املدة مبن يقضيها له باهللا      
  .فيها من متع ورغبات يشتهيها ويتمناها فيشوقونه هلا ويغرسون حبها والعمل ألجلها يف قلبه
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أن تأمر فيه أوالدك بالصالة، مييل ابـن  _ صلى اهللا عليه وسلم_سن السابعة هي السن اليت أمرك فيها حبيبك حممد       

كثرية ويراقبها فقط مييل للتأمل واالستقرار ويفضل الوحدة نسبياً، وهذا التأمل وهذه العزلة        السابعة أن ينسحب من مواقف      
النفسية اليت هيأها اخلالق العظيم البن السابعة وأشارت إليها معاهد متخصصة يف هذا اال كمعهد ديزل لنمو الطفـل يف                    

كشف لنا جزءاً حمتمالً من احلكمة الـشرعية يف حتديـد سـن    الواليات املتحدة، هذا التأمل وهذه العزلة عند ابن السابعة ت       
_ صلى اهللا عليه وسـلم _السابعة بالذات لبدء أمر الطفل بالصالة كما يف احلديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود أن النيب          

 بالصالة له حكمتـه،  اختيار هذا التوقيت سن السابعة حتديداً لبدء األمر" مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني     : "قال
ولعل من هذه احلكمة أن الصالة حتتاج إىل قدر من التدبر والتأمل واالستقرار والسكون والعزلة النفسية عن العامل اخلارجي                   

يف هذا العمر، فسبحان اهللا اخلالق البارئ املـصور         _ جل وعال _وشواغله وهي صفات هيأها اخلالق العظيم حبكمته البالغة         
، نسأل اهللا أن يرزقنا حسن اتباعه والسري على هديه، هـذه مـن   _صلى اهللا عليه وسلم_ ينطق عن اهلوى   الذي علّم من ال   

  .ناحية الصالة
  

من ناحية األنشطة واملهارات احلياتية التأمل واملراقبة عند ابن السابعة هي املرحلة األوىل إلتقـان هـذه األنـشطة                   
إعداداً للطفل وعوناً لوالديـه     _ سبحانه وتعاىل _وكلها جعلها اهللا    _ ذن اهللا كما سيأيت بإ  _واملهارات ويتبعها مراحل أخرى     

على تربيته، دورنا توجيه طاقة التأمل الذهبية املتفجرة يف هذا السن إىل ما ينفع الطفل فيحرص الوالدان على إبعاد أو التقليل      
ال أمامه فيتأمل ما يـراه مـن أنـشطة إجيابيـه            من األجهزة اليت تنصرف فيها هذه الطاقة هدراً يف غري ما ينفع ليخلو ا             

ومسؤوليات ومهام لألب واألم أياً كانت هذه األنشطة سواء نواح تعبدية أو اجتماعية أو مسؤوليات مرتلية نافعة ترتيـب                   
 تنظيف تصليح وأعمال املطبخ خصوصاً إذا كانت األم تشجع بناا وأبناءها على دخول املطبخ ومشاركتها وتـصرب علـى           
جهلهم وأخطائهم ميكن لألب توجيه طاقة التأمل عند الطفل إىل الطبيعة ومن خلق هذا الكـون وأن اخلـالق اهللا العظـيم                      
واملستحق وحده للعبادة، خنيم بالرب، أصعد معه جبالً صغرياً، أجلس معه على حبر نصيد، آخذه املزارع يرى رمحة الطيـور                    

شجرة آخذها وأضعها يف يده وأقول له انظر هذه الورقة اليابسة انظر اللـون    وهي تطعم صغارها، الورقة اليت سقطت من ال       
األصفر، هذه األمالح الزائدة اليت تضر الشجرة، هذه الورقة مجعت هذه األمالح الزائدة لتحمي أخواا وسقطت وماتـت                  

 ورقة سقطت من هذه الـشجرة  وتصري مساداً تتغذى عليه الشجرة إذا احتاجت متوت الورقة لتحىي الشجرة كلها تتوقع كم   
  !ليل ار من وقت ما زرعت كثري صح

  
وكل الشجرة يا ولدي ما تكون قوية وعزيزة إال إذا تقدموا عياهلا للموت ليل ار من أجلها، تظن يا ولدي كـم                      

_  وتعاىلسبحانه_ورقة سقطت من كل هذه األشجار من وقت ما وضعت هذه الورقة يف يدك؟ أنا وأنت ال نعرف، لكن اهللا   
وِعنده مفَـاِتح الْغيـِب ال      : "_سبحانه وتعاىل _يعرف كل ورقة سقطت من كل شجرة يف الدنيا يف كل األزمان، يقول اهللا               

لُماِت الْأَرِض وال رطٍْب وال ياِبٍس ِإلَّا ِفي يعلَمها ِإلَّا هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُ    
  ._سبحانه_، وهذا شيء يسري جداً جداً من علم اهللا )59:األنعام ("ِكتاٍب مِبٍني
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هو الذي خلقها وخلقنا أمرنا أن نتقرب إليـه وحـده           _ سبحانه وتعاىل _انظر هلذه املواشي انظر كيف تذبح، اهللا        

ه يف كل عباداتنا، قل له وأنت تظهر األمل الشديد، تصدق يا ولدي أنه فيه ناس يعبدون البقر وناس   بذحبها، ونتقرب إليه وحد   
يعبدون الثريان، وإذا كان البقر والثريان حية تتحرك، فيه ناس أردى بعد، فيه ناس يعبدون حىت األموات، ختيـل يـدعوم        

مسلمون ويفعلون هذه األفاعيل؟ عسى اهللا يثبتنا على التوحيد         ويذحبون هلم ويتربكون م، تصدق أنه فيه ناس يقولون إم           
ومييتنا عليه، هذه نعمة أنك تصري يف أسرة توصيك بالتوحيد وحتذرك من أعظم مصيبة وأكرب وأقبح ذنب يقع فيه اإلنـسان                     

  .حتذرك من الشرك
  

عنده أمر التوحيد وحتذره مـن  وهكذا تستغل كل مناسبة ممكنة يف هذا العمر وغريه حىت آخر يوم يف حياتك لتعظم    
الشرك بأنواعه، تقرر هذه القضية يف نفسه حىت يكون توحيد اهللا قضية حياته الكربى، تأمل كيف جعلـها اهللا أوىل وصـايا             

، قـضية  )13:لقمـان  ("لَظُلْم عِظيموِإذْ قَالَ لُقْمانُ ِالبِنِه وهو يِعظُه يا بني ال تشِرك ِباللَِّه ِإنَّ الشرك            "لقمان البنه وأعظمها    
  .التوحيد هي خري ما تستثمر فيه طاقة التأمل الذهبية عند طفلك وكذلك بقية وصايا لقمان وما يتفرع عنها

  .إذن يف سن السابعة تقريباً مييل الطفل إىل التأمل والفردية والعزلة النفسية بدون مشاركة
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الثامنة هل تستمر العزلة عند ابن الثامنة؟ ال، ابن الثامنة مغامر يتوقع املختصون أن خيرج مـن              حديثنا التايل عن ابن     

عزلته ويستشعر رغبة يف املغامرة، هذه الرغبة هي الدافع الذي ينعم به اهللا على الطفل وعلى من يربيـه ليـسهل إكـسابه                   
ا ابن الثامنة هي مرحلة التجربة مينحه خالقه فيها القدرة على       خربات واقعية من خالل احملاولة واخلطأ، هذه املرحلة اليت مير           

  :جتاوز العثرات واألخطاء دون يأس أكثر من املراحل األخرى، إذن ميزتان عن ابن الثامنة
  . رغبته يف جتربة خمتلف األنشطة– 1
  . قدرته على جتاوز أخطائه الكثرية– 2
  

ء تعليم ابنك املهارات اليت مل يتقنها من قبل تعليماً عملياً بالتجربة واحملاولة هاتان امليزتان جتعل هذه املرحلة مالئمة لبد
السوين، بالي : (واخلطأ، وإال أهدر هذا الطفل امليزتني اليت أنعم اهللا ا عليه، وعليك احلذر فيما قد يكون عدمي الفائدة، مثل              

فعه فعالً يف دنياه وآخرته، وأنت أيها األب وأنـت أيتـها األم            ؛ ألنه سيكون معزوالً عن العامل واحلياة بعيداً عما ين         )ستيشن
  .تسريون بابنكم إىل هذا املآل إىل خوض التجارب الومهية بدل التجارب الواقعية

  
إذا ظننتم أنكم حتمون ابنكم ملا متنعونه من جتربة أنشطة حياتية جديدة رد أنكم تالحظون عليه العجلـة وكثـرة                    

وقع من طفل، وهذا ليس مانعاً حيول دون حقه الطبعي يف املمارسة الفعلية والتجربة، بل هذا الطفل الذي األخطاء هذا هو املت   
يغلط كثرياً هو األحوج للتجربة أكثر واحملاولة واخلطأ، وهو األوىل بعنايتك وصربك وثقتك بالنجاح الذي حققه هذه الثقـة              

 يف نفسه وفيكم ويف عالقتكم حتققون هذا اهلدف اهلام وهو دعم ثقته             حيتاجها خلوض جتاربه وهي فرصة مالئمة لتدعموا ثقته       
  :يف نفسه من خالل عدة أنشطة، ومنها ما يلي

علّق ورقة لكل طفل ودون فيها املهام اليت أمكنه القيام ا، وإن مل يكن أداؤه مثالياً كامالً وامنع نفسك من توبيخه                     
ملقارنة بينه وبني إخوانه، بل أظهر فرحتك وتشجيعك له عند إضـافة مهـام          ونقده وال حىت نصحه وتوجيهه دون طلبه أو ا        

  .جديدة هلذه الورقة وانتهز أقرب الفرص لتفويضه يف القيام ا إىل أن يتقنها متاماً
  

اختر مع ابنك امساً مناسباً هلذه الورقة مثل التحدي أو مهارات أو من قدرايت، أو أي اسم يعجبه واكتبـها بطريقـة     
ة مث علّق أوراق أوالدك اجلديدة يف لوحة أخبار البيت أو أي مكان بارز، وعلّق القدمي مـن هـذه األوراق يف غـرفهم                 الفت

واتركهم يرفعون ثقتهم يف أنفسهم ويف قدرام ويصنعون مكانتهم وقيمتهم بأعماهلم ومسؤوليام ويقبلون علـى جتـارب                 
  .دينوخربات جديدة ويقللون األعباء واملهام عن الوال

  
أخي الفاضل وأخيت الفاضلة، إضافة الهتمامك بقائمة قدرات عيالك هناك أيضاً استشارم مجاعياً وفردياً وختصيص             
وقت أسبوعي لكل منهم، وإيداع كل واحد منهم أسرار خاصة بينك وبينهم، ومالحظة إجيابيام وتقليل نقدك ونـصحك                  

ين الثقة يف أعماق كل فرد من عيالك ثقته يف ذاته وثقتـه يف مكانتـه يف         وحرصك على العدل واملساواة فيما بينهم كلها تب       
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األسرة ويف عالقته مع والديه، هذا ما حيتاجه منكم على املدى الطويل ملواجهة املراهقة، وهذا ما حيتاجه أيضاً علـى املـدى             
 جديدة، يشارك يف أعمال مرتلية القريب ليقبل على جتارب وخربات ومسؤوليات جديدة وهذا ما نريده اجعله خيوض جتارب       

مل يكن يشارك فيها، كان يف السابق يتأمل النباتات، اآلن يف الثامنة اجعله يزرعها يف وعاء أو يف زاوية احلديقة أو جيمع مناذج               
  .منها يف ألبوم خاص، كان يتأمل كيف حتىي احليوانات، وكيف تتم رعايتها

  
و حيوان أليف يرعاه بنفسه مع مساعدة من حوله عند احلاجة، وقـد أقـر               اآلن يف الثامنة اجعله يريب طري كناري أ       

، ومـن هـذا   "يا أبا عمري ما فعل الـنغري "هذا يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم        _ صلى اهللا عليه وسلم   _رسول اهللا   
هللا، اآلن يف الثامنة اجعلـه  احلديث أباح العلماء حبس الطري بشرط إطعامه، كان يف السابعة يتأمل كيف يذبح اخلروف تقرباً  

  ._إن أمكن_يعتاد على فصل رأس الذبيحة بنفسه بعد قطع أوداجها وخروج روحها ويشارك يف سلخها 
انتهى حديثنا عن سن الثمان سنوات سن املغامرة وجتربة املهارات، هذه املهارات نتوقع أن يتقنها يف املرحلة القادمة                  

  .سن التسع سنوات
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عن سن التسع سنوات يدور حديثنا التايل، نتوقع من ابن التاسعة أنه أتقن املهارات املختلفة مر مبرحلـة مـشاهدة                    
األنشطة وتأملها بدون مشاركة يف السابعة جرا يف الثامنة وتدرب عليها أتى ا مرة صح ومرتني غلـط، اآلن يف التاسـعة     

  .تعبدية أو مرتلية أو اجتماعيةنتوقع أنه أتقن مهارات وأنشطة خمتلفة سواء 
  

ابن التاسعة لديه ثقة يف نفسه مع هدوء داخلي، هذه الثقة وهذا اهلدوء عامالن يساعدانه ليكون أكثر استقاللية عن                   
والديه سواء استقاللية فكرية أو استقاللية اجتماعية جتد من استقالله الفكري عن آراء الكبار أنه رغم اهتمامه ـذه اآلراء                  

ثره ا إال أنه جيادل فيها ويتحداها أحياناً فينتقد الكبار يهيئ نفسه ويهيئكم الستقالله الفكري املنتظر يف مراهقته، علينـا   وتأ
أن نتجنب فرض آرائنا الشخصية عليه بل نعرضها عرضاً وحنترم آراءه قد يزداد عدم تقبل ابن التاسعة آلراء الكبـار إذا مل                      

ماع إليه ومعرفة ما يدور يف ذهنه من اعتراضات أو آراء خمالفة فيتحاور مع ابنك بشكل سليم                 جيد منا من حيرص على االست     
  .وحيترم حقه يف أن يكون له رأيه اخلاص

  
دليـل األم   (باملناسبة احترامك آلرائه ال يعين بالضرورة موافقتها، يقول الدكتور عبد اللطيف خياط يف كتابه املميز                

ال يعين احترامك ألبنائك املوافقة على كل ما يفعلون أو يقولون، وإمنـا يعـين أن تعتقـدي              ): " سنة 14 – 8لألعمار من   
  .انتهى كالمه". وتظهري أن هلم احلق أن يكون هلم آراؤهم ومشاعرهم

  
ابن التاسعة يهيئ نفسه وأسرته الستقالل آخر غري االستقالل الفكري، يهيئ نفسه وأسرته لالستقالل االجتمـاعي                

 مراهقته، فتجده يهتم بأصدقائه أكثر مما يهتم بالعائلة واستعداداً ملثل هذا االستقالل االجتماعي خنلق بدورنا الفرص  املنتظر يف 
مبكراً الحتكاكه بالبيئات االجتماعية املنتقاة اليت تعينه على الفضيلة، سواء على الصعيد األسري يف اختيار منطقة الـسكن                  

من خالل املدارس األهلية اإلسـالمية املميـزة أو   _ إن أمكن_ ا أو على الصعيد املدرسي واختيار األسر اليت نوثق عالقتنا  
على األقل ذات السمعة اجليدة من املدارس احلكومية مث تشجعه أيها األب على حسن اختيار الصديق وتكـرم أصـدقاءه                    

  .وتتودد هلم وحترص أن تكون أنت أقرب أصدقائه إىل قلبه
  

اعية الناشئة عنده جتعلنا حنرص أكثر وأكثر على تنمية مراقبته هللا هذه املراقبة اليت بدأناها منذ سن             االستقاللية االجتم 
ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإلَّـا هـو         : "_تعاىل_الثالثة واستمرت خنتار املواقف املناسبة يف احلياة لنتلو على مسامعه قول اهللا             

ا هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم الِْقيامِة ِإنَّ               راِبعهم وال خمسٍة ِإلَّ   
   ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ادلة(" اللَّهاد     )7من اآلية : الة ونربطها حبياتنا حىت ينغرس معناهـا  ، نردد كثرياً مثل هذه اآلية من سورة ا

  .يف نفسه وتبقى حاضرة يف ذهنه تؤيت أكلها كل حني
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يف هذا السن يعكس ابنك حالته النفسية واملزاجية على جسده أحياناً يعين ممكن يده تؤمله ملا يصري عليه واجب مثالً،                
كذيب ادعائه أحتقق أكثر إذا تبني فعـالً أـا صـورة    أو بطنه يؤمله ملا يكون الزم يرتب غرفته، ما أستعجل يف تصديق أو ت             

للهروب مما يكره أتصرف بلطف وأشاركه شعوره أن هذا العمل ممل ومتعب فعالً إمنا جيب القيام به وأبذل جهـدي جلعـل           
جب وبـدأت   العمل أكثر متعة، فإذا جتاوب أدعو له بالتوفيق وأتابعه وأثين على جهده يعين مثالً بنتك يا أخيت ما حلت الوا                   

تتعذر أن عيوا تعورت، ليه يا بنيت عسى ما شر وريين عيونك خليين أشوفها إذا حسييت أن ما فيها شيء، آه اهللا يعينك أنت    
الشكوى هللا بعد، اهللا يعينك وريـين الـدفتر         ! عندك واجب القواعد فيه تعب عليِك، أنا أعرف غري أنه ممل وثقيل دم صح             

حلل نزين الواجب حنط ملصقات ونعدل فيه وخنليه أحلى واجب تشوفه أبلتك، إيش رأيك              أشوف، إيش رأيك إذا خلصِت ا     
خالص ماشي يال أنا سآيت اآلن ملصقات وبعض احلركات والزينة، وأنِت خالص ابدئي اهللا يقويك، بعد ذلك مـا ننـسى                     

  .ا عن سن التسع سنواتاملتابعة مث الدعاء والثناء على جهدها بعد اإلجناز، كان هذا املثال هو ختام حديثن
  

ابن السنتني ونصف، مث جامع القاموس ابن الثالثة، مث وصـفنا الثـورات   ) ال(إذن حتدثنا عن ابن السنتني، مث السيد   
على التوايل عند ابن الثالثة والنصف وابن الرابعة وابن الرابعة والنصف،           ) ثورة العاطفة وثورة السلوك وثورة العقل     (الثالث  

ازن واهلدوء والتمركز حول األم يف اخلامسة، مث التغلب والتمركز حول الذات يف السادسة، مث املراحل الثالث    مث مرحلة التو  
إلتقان املهارات واألنشطة وهي على التوايل مرحلة التأمل ومرحلة التجربة ومرحلة اإلتقان وظهور االسـتقالل أيـضاً يف                   

ل طفل هو حالة خاصة وال يتطابق منوه مع أي طفل آخر وال يوجد الطفـل    السابعة والثامنة والتاسعة، وكما ذكرنا سابقاً ك      
  .املتوسط الذي يقاس عليه فال غرابة إذا مل يطابق وصف عمر ما يف هذه املادة حال طفلكم
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اهللا عليه  صلى  _حديثنا التايل عن مرحلة هامة هي سن العاشرة، سن العاشرة هي السن اليت أمرك فيها حبيبك حممد                  

أن تلزم فيها أوالدك بالصالة، يف سن العاشرة يطلب ابنك املكانة األسرية واالعتراف بقيمته حالياً بأساليب سلمية،                 _ وسلم
وتتغري هذه األساليب مدة مراهقته إذا مل تتجاوب معها، كان يف التاسعة يهيئ ذاته وأسرته إلشباع حاجته لالستقالل الفكري  

  .يف مرحلة املراهقةواالجتماعي القادم 
  

اآلن يف سن العاشرة يهيئ ذاته وأسرته إلشباع حاجة عميقة أخرى من حاجات املراهقة هي احلاجة للمكانة األسرية، 
احلاجة للثقة والتقدير واالعتراف بقيمته كل جنس مبا يالئمه، الولد حيتاج لتقدير مسات الرجولة الناشئة يف أعماقه وإن مـا                    

اته البدنية وحتمله املسؤولية ومحايته لألسرة ورعايته هلا وقيمة رأيه وقراره ورغم أمهية ثنائكم علـى                ظهرت يف شكله كقدر   
هذه السمات إال أن ما يشعر بالقبول احلقيقي هو ثقتك فيه واعتمادك عليه، البنت أيضاً حتتاج وبشكل كبري جداً إىل تقدير                     

تها الفريدة وذوقها الرفيع ورقة إحساسها وحناا على اجلميع ومع حاجتها     مسات األنوثة الناشئة عندها كجماهلا األخاذ وأناق      
املاسة جداً لثنائكم على كل هذا فإمنا يشعرها بقبوهلا احلقيقي أن تشعروها حببكم هلا وبشكل دائم ال يكاد ينقطع، ثنـاؤكم                     

  . مدة مراهقتهاالدائم وحبكم غري املشروط يف غاية األمهية وحيميها من البحث عنه خارج املرتل
  

يسعى ابن العاشرة لنيل مكانته يف أسرته واحلصول على ثقتهم وتقديرهم باألساليب السلمية بالسلوك الذي جيتهـد            
أن يكون جيداً، وكما يريده الوالدان سيحرص على طاعتك ورضاك وإعجابك أمالً يف املكانة اجليدة املترتبة علـى هـذه                    

  .ه املرحلة مرحلة ذهبية هذه مرحلة االستجابة والطاعة والقرب من الوالدينالطاعات والرضا واإلعجاب ولذلك هذ
  

ابن العاشرة يهتم كثرياً بكلمتكم وتؤثر فيه أكثر من االهتمام أو األثر الذي تتوقعونه أو تعودمت عليه، كلمتكم عنده               
يدة وهو يستحق ذلك فعالً مـا الـذي         قانون من القوانني يف كل شيء حىت يف نظرته لنفسه، يريد منا أن ننظر له نظرة جد                

سيحصل بعد سنوات قليلة إذا مل ينتبه الوالدان هلذا األمر ومل يشبعا حاجاته على املدى البعيد ليستنتج بتجربته الطويلـة أن                     
ية السلوك الذي حاول أن يكون مثالياً يف األسرة ال يؤدي إىل شيء يذكر من إشباع حاجته للتقدير والثقة واملكانة األسـر                    

  .يعين ما يوكل عيش
  

فإذا أضفنا هلذا طبيعة املراهقة أدركنا أنا على وشك االنتقال من املساملة اليت جرا وما جابت نتيجة إىل االنفجـار                    
والصدام والتمرد رغم حبه الشديد والصادق واحترامه العميق واحلقيقي لك وإن أوحت الصدامات خبالف ذلك ليس فقط                 

بل سيتوجه أيضاً للمجتمع اخلارجي لتحقيق االعتراف بوجوده وإرادته وقيمته ولـو كلفـه ذلـك    يبدأ يف صدامات ومترد    
الوقوع يف السرقة أو املخدرات أو التفحيط وغري هذا، يطلب االعتراف بشجاعته ومهارته ويطلب حتقيق املكانة يف الـشلة                   

دير واملكانة على املدى البعيد أما على املدى القريـب  بعد ما يئس منها يف األسرة، وهذه آثار عدم إشباع حاجته للثقة والتق          
فسيضعف شعوره بالتوازن واألمن والطمأنينة ويصبح ابن العاشرة عصبياً أكثر وقلقاً وتبدأ تظهر عليه مظاهر مثـل أحـالم      
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ه هـو مـن خـالل      اليقظة والغرية من إخوانه، وقد يصبح مناماً ينم على إخوانه أو غريهم لعله يلفت النظر بذلك إىل ميزات                 
اإلشارة ألخطاء إخوانه أو حيصل على مكانه من خالل نقل الكالم ملن يهتم بسماعه أتأكد أوالً أنين قد جتنبت أنا شخـصياً                      
النميمة، وأنين ال أمثل قدوة سيئة له وأتوجه بالعتب على نفسي وإن مل أقع يف هذا اخللق فأنا من أجلأته إىل النميمة وعلي أن                        

املشكلة اليت غرستها بإمهايل، أشبع حاجاته من جديد وأرحيه وأعيد إليه شعوره املفقـود بـالتوازن والتقـدير                  أعاجل جذور   
والطمأنينة، هذا ما أفعله على املدى البعيد أما التعامل املباشر مع النميمة عند الطفل سواء يف هـذا الـسن أو يف األعمـار           

ع هذا النوع من الكالم، واسأيل الولد بلطف يا ولدي أنا طلبت منك تقول              املبكرة أنك ترفض يا أخي وترفضني يا أخيت مسا        
ما جيوز، ! يل أخطاء الناس أو أنا طلبت منك تنقل يل الكالم الذي مسعته من ضيوف أبيك وحىت لو طلبت منك جيوز تقول يل 

 لغريي مث وجهي عتابك الـداخلي  معليش يا ولدي أنا آسفة أنا صحيح أحبك، ومع هذا ما أحب أبداً تنقل الكالم ال يل وال      
  .لنفسك وليس له

  
أخي الكرمي وأخيت الكرمية وفري على نفسك معاجلة ظاهرة النميمة واجلهد الكبري بعد ذلك يف التعامل مع صـور                   
التمرد املتعبة واملصائب اليت قد يقع ا مدة مراهقته من خالل حسن تعاملك مع احتياجاته، واسأل نفسك ما الذي يـدعو                     
ولدك مستقبالً ملزيد من الثوران واهليجان والصدامات وأنت قد بدأت إشباع حاجاته مبكراً؟ ما الذي يدعو بنتك مـستقبالً      
أخيت الكرمية ملزيد من القلق واالضطراب واملتاعب وأنت قد بدأِت إشباع حاجاا مبكراً وركّزِت على هذا الـسن، سـن                

اعة واالستجابة والقرب من الوالدين وسبحان اهللا اخلالق احلكيم هذه املرحلة ومـا             العاشرة، هذه املرحلة الذهبية مرحلة الط     
يتصف فيها الناشئ من طاعة وامتثال وما فيها من رابط نفسي قوي بينه وبني والديه، كأن هذه املرحلة تأمني للعالقـة مـن           

 املراهقة، وسبحان اهللا هذا الرابط النفسي القوي        اهتزازات املرحلة القادمة وكأا ربط حلزام السالمة قبل االنطالق يف رحلة          
بني األب وابنه يف سن العاشرة جيعلنا نتعرف على جزء حمتمل من احلكمة الشرعية يف كون سن العاشرة هو سـن اإللـزام                       

ـ                   د عـن   بالصالة والضرب عليها يف السن اليت يكون فيها يف أعلى مستويات طاعة الوالدين مما جيعل احتماالت امتناع الول
الصالة وضرا عليها من االحتماالت القليلة وإن حصلت فلن يكون هلا أثر سليب يذكر فسبحان اهللا اخلالق احلكيم اللطيف                   

  .اخلبري سبحانك ريب ما أجلّ حكمتك وما ألطفك خبلقك وما أرمحك بالوالد وما ولد
  

لى الصالة ويف هذا التوقيت من عمر الطفل ما         هذا التدبري اإلهلي العظيم يف أمر اآلباء واألمهات بضرب أوالدهم ع          
هو إال لالحتياط ألم لن يكونا يف حاجة للضرب عليها أصالً إال إذا كانا كسولني قصراً هم شخصياً يف حمافظتـهما علـى         

الـصالة  مروا صبيانكم ب"_صلى اهللا عليه وسلم_الصالة وقصرا يف تنشئة أوالدمها على الصالة ومل يلتزما بوصية رسول اهللا  
 فريـضة أي    5475ولو فعال حقاً لكانت دورة تدريبية عملية على الصالة مدا ثالث سنوات يصلي الطفل خالهلا                " لسبع

 ركعة، هذا وحنن مل حنسب السنن والنوافل أال تتأصل بذلك هذه العبادة العظيمة عبادة الصالة بعد هـذا الـرقم                18615
ستصبح بعدها الصالة أهم جزء من حياة الناشئ ال حيتاج بعدها للـضرب              ركعة   18615 فريضة ما يعادل     5475الكبري  

أصالً ويف أسوأ األحوال صارت عادة ثابتة من عاداته وإال فاألمر خيتلف كثرياً إذا جنح الوالدان بتوفيـق اهللا مث حبكمتـهما                      
لصالة قبل التوقيت املتوقع للبلـوغ      وإخالصهما إىل جعل أوالدمها يتلذذون ا، مث تأمل كيف كان البدء يف التدريب على ا              
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بكثري بفترة تكفي لتكون أهم وأعظم جانب يف حياته قبل أن يصل سن البلوغ وحىت قبل املراهقة املبكرة اليت تسبق البلوغ                     
بكثري ليس فقط ألنه سيحاسب عليها بعد بلوغه، هذا طبعاً أمر عظيم وخطري وهو األصل ال شك بل أيـضاً ألن املراهـق                       

مواج املراهقة وحده يواجه صعوباا ويتلقى ضرباا وحيىي تغرياا وحيتمل قلقها وضغطها اهلائل الذي ال يتـصوره                 يصارع أ 
  .من حوله لذلك حيتاج كثرياً للصالة واللجوء إىل اهللا حاجة من يج به أمواج البحار

  
 صالة املراهق هي طوق جناتـه، بعـض    أيها اآلباء واألمهات ارمحوا أنفسكم وعيالكم وربوا أوالدكم على الصالة،         

اآلباء واألمهات يقذفون بضناهم يف حبر املراهقة بال طوق جناة أي قلب ميت عند هؤالء وأذكرك يا من تـتمىن أن يكـون                       
أوالدك من أهل الصالة والصف األول وتكره أن ترى منهم اوناً يف إقامتها، أذكّرك أن أوالدك يرغبون يف تقليد أفعالـك                     

رب اجعلِْني مِقيم الـصالِة وِمـن     "ن طاعة أقوالك يف هذا اجلانب وغريه، ابدأ بنفسك وتأمل الدعاء القرآين العظيم              أكثر م 
، حرصك على صالتك أنتقبل حرصك على صالة عيالك، أفعالك رسائل مـستترة             )40:براهيمإ ("ذُريِتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ   
فقط يف صالتك، ال أبداً بل يف كل حياتك، ضع جهدك ومهّك يف مواجهة عدوك احلقيقي يف سـبيل               توجهها ألبنائك، ليس    

  .تربية فلذات كبدك، عدوك احلقيقي هي تلك املساحة الفاصلة بني أقوالك وأفعالك
  

بن الـسنتني، مث  اقتربنا معكم من اية هذا اللقاء الذي حتدثنا خالله عن املراحل العمرية بدأناها با       .. إخواين وأخوايت 
ابن السنتني ونصف، مث جامع القاموس ابن الثالثة، مث توقفنا عند القَِلق اخلائف ابن الثالثة والنصف، مث املتمـرد                   ) ال(السيد  

العنيد ابن الرابعة، مث الفيلسوف الصغري ابن الرابعة والنصف، مث حتدثنا عن مرحلة التوازن واهلدوء يف اخلامسة، مث التقلـب                    
ات يف السادسة، مث املراحل الثالث مرحلة التأمل والعزلة يف السابعة، والتجربة واملغامرة يف الثامنة، واإلتقـان يف                  وحب الذ 

التاسعة وما يف هذا السن سن التاسعة من بداية االستقالل الفكري واالجتماعي، مث انتقلنا معكم للحديث عن مرحلة طلب                   
 يف سن العشر سنوات عرضنا مسات املراحل واألساليب العمليـة للتعامـل مـع               املكانة األسرية باألساليب السلمية وذلك    

الظواهر املرافقة للنمو سواء قدرات وطاقات أو سلوكيات تزعج الوالدين عادةً، وسبحان اهللا اخلالق العظيم القائل يف كتابه                  
ين هذه اآلية الكرمية تأملناه خالل رحلتنا اليت سـعدنا          ، ولعل جزءاً حمتمالً من معا     )14:نوح ("وقَد خلَقَكُم أَطْواراً  : "الكرمي

  .بصحبتكم فيها
  

  :خالصة هذه الرحلة ما يلي
البنك وبنتك تغريات نفسية وسلوكية متوقعة حتدث بانتظام، تغريات متعاقبة خمتلفة انتظرها واكتـشفها وتفهمهـا                

  .وتقبلها وكيف أساليبك التربوية معها، هذه خالصة هذا اللقاء
 من اهللا العلي العظيم مبنه وكرمه أن يكون لقاؤنا قد حقّق هدفه، وهدف لقائنا أن تالحـظ تغـريات أوالدك                     أرجو

  .وتتعامل معها بكفاءة وراحة أكرب
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رمبا كنت خالل هذه الرحلة تقارن طفلك مع الوصف الوارد لعمره يف هـذه املـادة،   .. أخي القارئ وأخيت القارئة  
احلقيقية، مهمتك أن تقارن طفلك مع ذاته مع ما كان عليه يف املاضي وما ميكن أن يكون عليه وهي يف الواقع ليست مهمتك 

يف املستقبل، وعلى كاهلك وحدك تقع مهمة من أشق مهام األبوة واألمومة وهي أن تكتشف وتقدر شخصية طفلك الفريدة              
يط الذي حيتاجه طفلك يف كـل مرحلـة قـدر    اليت وهبها اهللا خصيصاً له، مث مهمة شاقة أخرى تنتظرك وهي أن تعرف احمل            

اإلمكان مث حتيطه به وال أحد يطلب منك أيها األب الكرمي وأيتها األم الكرمية أن حتيط ابنك مبحيط مثايل مئة باملئـة وال أن                        
تفقنا على أنك لـن  تكون أباً كامالً أو أماً كاملة فال وجود هلذا األب وهلذه األم فال جتلد ذاتك لتقصريك مع أوالدك وطاملا ا 

  .تكون كامالً أبداً فعليك أن تقبل أيضاً أن طفلك لن يكون كامالً أبداً هو اآلخر فاقبل بطفل جيد ولكنه ليس كامالً
  

أطفالكم يف حاجة ماسة لكم ولكل تعديل إجيايب يف تربيتكم كيف ال وأنتم هبة اهللا الكربى هلـم                  .. إخواين وأخوايت 
أن يغفر لكم أيها اآلباء واألمهات، وأن يغفر يل وألمي وأيب، وأن يبدل سيئام _ تعاىل_أسأل اهللا وليس هلم بعد اهللا غريكم،   

حسنات، رب ارمحهما كما ربياين صغرياً، اللهم أطلق لساين بالدعاء هلما وجوارحي يف برمها، وأذقين لـذة التـذلل عنـد                     
ردوس األعلى من اجلنة وباملؤمنني عامة ومن أمن علـى دعـائي            قدميهما، اللهم امجعين م وبزوجيت أم علي وذرييت يف الف         

  .خاصة
  
  

  :ويف اخلتام أدعو كل من شاركين هذا اللقاء أن يشاركين املتعة والفائدة مع اإلصدارات التربوية التالية
  إصدارات تربوية ينصح ا األستاذ هاين

  املؤلف  اسم اإلصدار  نوع اإلصدار
  شحاتة حمروس. د   د حىت ست سنواتألبوم طفلك من امليال  شريط
  ميسرة طاهر. د   اإلشارات النبوية لألسرة املسلمة   شريط
  عبد الكرمي بكار . د   ألبوم الكذب عند األطفال  شريط 
  عمر املديفر. د   كيف نتحدث مع أطفالنا  شريط 
  عبد الكرمي بكار . د   كيف نرتقي بفكر أبناءنا   شريط 

باء واألمهات يف تعويد جتارب واقعية لآل  كتاب
  هيا بنت عبد اهللا الصنيع . أ   األوالد على الصالة 

  آن باكوس    وسيلة عملية1100.. تربية الطفل   كتاب 
  آن باكوس   سنوات 6 سنوات إىل 3تربية الطفل من   كتاب 
  حممد رشيد العويد  إضاءات تربوية   كتاب
   سندي هايرت   طريقة إلظهار حبك ألطفالك2002  كتاب

  كتب حتتاج لنفس طويل 
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حملات يف فن تربية .. اللمسة اإلنسانية   كتاب
  حممد حممد بدري. د   األبناء  

  جوب لوستاين . د   هكذا يصبح الطفل قائدا  كتاب

دليل األم لألعمار .. توجيهات تربوية   كتاب 
  عبد اللطيف خياط . د : ترمجة    سنة14 إىل 8من 

  دوروثي أينون    دليل التعليم املبكر  كتاب
  هاييم جيجينو. د   التربية املثالية   كتاب
  إليزابيث   التربية املثالية   كتاب
  إصدار جرير  كتيب اجليب لآلباء واألمهات   كتيب

ورجائي من إخواننا القائمني على التسجيالت واملكتبات يف كل مكان توفري األشرطة والكتب املـذكورة يف هـذا                  
  .اللقاء وما سبق

  
أرجو أن تكون قراءتك هلذه احللقات بني مدة وأخرى، واإلصدارين السباقني من أجل             ..  الكرمي وأخيت الكرمية   أخي

  .أبنائنا وأساليب عملية يف التعامل مع املراهقني عوناً لك على زيادة راحتك وزيادة استمتاعك يف تربية أبنائك وبناتك
اكم اهللا خرياً، وال تنسونا من دعائكم، وصلى اهللا وسلم علـى       دعوايت لكم بذرية صاحلة وتربية مرحية ناجحة، وجز       

  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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