
هللاهللا   بن عباسبن عباسعبداهللاعبداهللاروى روى 
أدبهماكرموااكرموا(( وأحسنوا أدبهمأوالدكم وأحسنوا حح))أوالدكم صحيح صحيح ) ) أوالدكم وأحسنوا أدبهم أوالدكم وأحسنوا أدبهم   اكرموااكرموا((

أو حسنأو حسن



النف ا عل ل النفق ا عل ل ::يقول علماء النفسيقول علماء النفسق

أن األهل هم المعلم األول للطفل يتعلم  أن األهل هم المعلم األول للطفل يتعلم      
منهم السلوك واللغة والخبرات  منهم السلوك واللغة والخبرات  ةة

ويتعلم منهم كيف يكونويتعلم منهم كيف يكون،،والمعارفوالمعارف ر رو ونو ي ي هم م ونوي ي ي هم م وي
..التعلم واالختبار وحل المشكالت التعلم واالختبار وحل المشكالت 



األهل األهلن من األهلمن األهلن

يحدد الطفل موقفه إما أن يصبح محبا  يحدد الطفل موقفه إما أن يصبح محبا  
أأقق أوأو،،للتعلم وتحصيله واإلقبال عليه للتعلم وتحصيله واإلقبال عليه 

..يكون كارها له غير آبه به يكون كارها له غير آبه به  ب ب ير ر ون بي ب ير ر ون ي



دالال ال داأل ال ..األسري الجيد األسري الجيد الجو الجو األ

..اكتمال أركان األسرة اكتمال أركان األسرة 
واألخوات   واألخوات   األخوة األخوة الوالدين الجد الجدةالوالدين الجد الجدة



ة اع ت اال ا األد ا ةالق اع ت اال ا األد ا ..القيام باألدوار االجتماعية القيام باألدوار االجتماعية الق

..الترابط بين أفراد األسرة له أثرهالترابط بين أفراد األسرة له أثره



ه نف م ي صا ممن األبناء همن نف م ي صا ممن األبناء من األبناء ممن صار يسمي نفسهمن األبناء ممن صار يسمي نفسهمن
..بوصف سيئبوصف سيئ

من أو والديه أحد من مصدره منكان أو والديه أحد من مصدره كان مصدره من أحد والديه أو منكان مصدره من أحد والديه أو منكان
..!! ..!! كالهما حتى عرف بهذا الوصفكالهما حتى عرف بهذا الوصف

اشتهر بين إخوانه بل وأقاربه اشتهر بين إخوانه بل وأقاربه أقأق
..!..!وجيرانهوجيرانه وجيروجير



ل ق لطال ق داطال ن أك أن ت ن داأ ن أك أن ت ن أ أمنيتي بأن أكون معيداأمنيتي بأن أكون معيدا::طالب يقولطالب يقول
..في الجامعةفي الجامعة يي

..فرد عليه صاحبه بكلمة قاسية فرد عليه صاحبه بكلمة قاسية 
أ ط أق ط يقول حطمتني وجعلتني أمسح منيقول حطمتني وجعلتني أمسح منق

..! ..! رأسي هذه األمنيةرأسي هذه األمنية ي ي ير ي ر
..!)..!)وقد كان هذا الموقف في بداية دراستي الجامعيةوقد كان هذا الموقف في بداية دراستي الجامعية



يصفن والدي كان يقول يصفنشاب والدي كان يقول ::ببشاب ::بـبـشاب يقول كان والدي يصفني شاب يقول كان والدي يصفني 

فاشل  فاشل  فاشلفاشل

غبي  غبي  



هو هذا أن كين الم االبن هذا هوفاقتنع هذا أن كين الم االبن هذا فاقتنع هذا االبن المسكين أن هذا هو فاقتنع هذا االبن المسكين أن هذا هو فاقتنع
..!..!الوصف المناسب لهالوصف المناسب له

حياته حياتهفتدهورت ..فتدهورت حياتهفتدهورت حياتهفتدهورت

وصار همه كيف يلبي شهوة بطنهوصار همه كيف يلبي شهوة بطنه
)وفرجهوفرجه !..( ..! )..! )وفرجهوفرجه..!



هات األ ا اآل ا هاتأ األ ا اآل ا الأ دث الف دث ف ....فحدث وال حرجفحدث وال حرج....أما اآلباء واألمهاتأما اآلباء واألمهات

والكلمات  والكلمات  ، ، عن أطالق األوصاف السيئةعن أطالق األوصاف السيئة
أل ة ألذ ة .. .. البذيئة ألبنائهمالبذيئة ألبنائهمذ



المشجعة الكلمات إطالق تستطيع لم المشجعةإن الكلمات إطالق تستطيع لم إن لم تستطيع إطالق الكلمات المشجعةإن لم تستطيع إطالق الكلمات المشجعةإن
..واألوصاف الطيبةواألوصاف الطيبة

..ال تتكلم بما يجرح من تحت يدكال تتكلم بما يجرح من تحت يدك

األولى اختيار الكلمات واألوصاف التياألولى اختيار الكلمات واألوصاف التي
ال ة الف ة . . تزيد في همة المتربيتزيد في همة المتربيف



همهم أن يلقب النشء بأوصاف لهامهم أن يلقب النشء بأوصاف لها و ب ش ب ي ن ههم و ب ش ب ي ن هم
..وقعهاوقعها

وذلكوذلك....حتى يحرص على أن يحققهاحتى يحرص على أن يحققها
أأ

ى ىى ى
بأن يحاول المربي من اآلباء  بأن يحاول المربي من اآلباء  

ربيوالمدرسين أن يتلمسوا قدرات المتربي  والمدرسين أن يتلمسوا قدرات المتربي   ر و ي ن ين ر ربيو ر و ي ن ين ر و
وما يهواه مما يكون فيه نفع لنفسهوما يهواه مما يكون فيه نفع لنفسه

))ولغيرهولغيره ..)..)ولغيرهولغيره


