
مهمة مهمةمالمح ::مالمح ::مالمح مهمةمالمح مهمة
..لدينا الجرأة في أنجاب عشرة لدينا الجرأة في أنجاب عشرة 

هل لدينا استعداد نقرأ كتاب من خمسين صفحة هل لدينا استعداد نقرأ كتاب من خمسين صفحة 
ربيعن التربية ؟عن التربية ؟ ربين ن

غياب وسائل التربية يؤدي لخسارة أمور كثيرة  غياب وسائل التربية يؤدي لخسارة أمور كثيرة  
..في األسرةفي األسرةألأل

أغالها األوالد أغالها األوالد 



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
إن الغصون إذا قومتها اعتدلتإن الغصون إذا قومتها اعتدلت

وال يلين إذا قومته الخشبوال يلين إذا قومته الخشب                                            

قد ينفع األدب األحداث في صغر قد ينفع األدب األحداث في صغر 
األ ة الش ن نف األل ة الش ن نف ل وليس ينفع عند الشيبة األدبوليس ينفع عند الشيبة األدب                                      



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
..التربية جو التربية جو 

..التربية تفاعل التربية تفاعل 

..التربية عمل التربية عمل 

.    .    ليست التربية كالم وأماني ليست التربية كالم وأماني 



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
..التربية حياة ممتعة التربية حياة ممتعة 

!!!!.   !!!!.   قد تكون حرب عصابات قد تكون حرب عصابات 



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
.  .  المتابعة والمراقبة المتابعة والمراقبة 

ما موقفك منها ؟  ما موقفك منها ؟  

.....  .....  الكبيرة المستمرة والمكشوفة الكبيرة المستمرة والمكشوفة 
ت أنه ش له تت أنه ش له !!!!ت !! !! تجعله يشعر أنه متهمتجعله يشعر أنه متهم



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
األطفال يتعلمون بالقدوة والمثل أكثر مما يظن األطفال يتعلمون بالقدوة والمثل أكثر مما يظن 

ال ال الت ال ..ويتصور الوالدويتصور الوالدت

لتنا ا ف قتنا ط قل نا تأث لتنافالطفل ا ف قتنا ط قل نا تأث ..فالطفل يتأثر بنا ويقلد طريقتنا في معاملتنافالطفل يتأثر بنا ويقلد طريقتنا في معاملتنافالطفل

نا ا ناالقاتنا ا لالقاتنا ال ف الئنا ز ن ثنا لد ال ف الئنا ز ن ثنا د وحديثنا عن زمالئنا في العمل وحديثنا عن زمالئنا في العمل ،،عالقاتنا بجارناعالقاتنا بجارنا
..دون أن نشعر دون أن نشعر ، ، 



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
..اتجاهاتنا يصبح كلها نفس اتجاهاتهم النفسية اتجاهاتنا يصبح كلها نفس اتجاهاتهم النفسية 

..التعود عل فعل الخير بالقدوة التعود عل فعل الخير بالقدوة 

.    .    في بداية حياة الطفل أمر صحيح ومؤثر في بداية حياة الطفل أمر صحيح ومؤثر 



ة ه ح ةال ه ح ::ال ::مالمح مهمةمالمح مهمة

ة ة ف ط ةف ة ف ط فالطفل في حوالي السنة السادسة من عمره يمكن فالطفل في حوالي السنة السادسة من عمره يمكن ف
أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي 

..يأمرونه بهايأمرونه بهاأأ



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
..التلقين ال يثمر مع الولد التلقين ال يثمر مع الولد 

..وأن استعملت معه جميع أنواع ووسائل التربيةوأن استعملت معه جميع أنواع ووسائل التربية

..إن لم توجد القدوة الصالحة إن لم توجد القدوة الصالحة 
دة ال ان لل ة ل ة ت ة دةالقد ال ان لل ة ل ة ت ة ..القدوة ترجمة عملية للمعاني المجردةالقدوة ترجمة عملية للمعاني المجردةالقد



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
ابنك إنسان تبتغي سعادته، ابنك إنسان تبتغي سعادته، 

ه ل ضه تف اة ال ن ن ط ن ف ا تأت هلن ل ضه تف اة ال ن ن ط ن ف ا تأت و لن تأتي بحصاره في نمط معين من الحياة تفرضه عليهو لن تأتي بحصاره في نمط معين من الحياة تفرضه عليهلن

يريد ما كل ليفعل له العنان بإطالق تأت لن يريدو ما كل ليفعل له العنان بإطالق تأت لن ..و لن تأتي بإطالق العنان له ليفعل كل ما يريدو لن تأتي بإطالق العنان له ليفعل كل ما يريدو
فأدب ابنك التأديب الالزم عندما تراه قد خرج عن الحدودفأدب ابنك التأديب الالزم عندما تراه قد خرج عن الحدود



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
....)  ....)  ۖۖيوصيكُم اللَّه في َأولَادكُم يوصيكُم اللَّه في َأولَادكُم : ( : ( قال تعالى قال تعالى 

١١١١النساءالنساء .   .   ١١١١النساءالنساء

اهللا رسول اهللاقال رسول وسلمقال عليه اهللا وسلمصلى عليه اهللا (صلى :) والد: يجني ال والدأال يجني ال أال هللا ول  هللال ر ول  م ل ر ي و م ى اهللا  ي و ي و   (  ( ى اهللا  ي و  ال ال يج ال ال يج
حسن صحيححسن صحيح) . ) . على ولدهعلى ولده

لهللاهللا لق أأ((ق كما أنكما أن: (: (قال قال رضي اهللا عنه  رضي اهللا عنه  بن عمربن عمرعبداهللاعبداهللاعنعن
األدب المفرداألدب المفرد) . ) . لوالدك عليك حقاً لودك عليك حق لوالدك عليك حقاً لودك عليك حق 



مهمة مهمةمالمح ::مالمح ::مالمح مهمةمالمح مهمة
ففي الحديث المتفق عليه عن عمر بن أبي ففي الحديث المتفق عليه عن عمر بن أبي 

ة ةل قالل نه اللَّه  قالض نه اللَّه  فض ا غال فكنت ا غال كنت كنت غالما فيكنت غالما في::رضي الله عنه قالرضي الله عنه قال  سلمةسلمة
حجر رسول اللَّه وكانت يدي تطيش في حجر رسول اللَّه وكانت يدي تطيش في 

فة فةال اللَّهال ل   ل اللَّهفقال ل   ل ((فقال :)) غال: غالا ا يا غالم،يا غالم،: ((: ((، فقال لي رسول الله، فقال لي رسول اللهالصحفةالصحفة
فهذا فهذا )). )). سم اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليكسم اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليك
لليونة التأديب؛ هو الصغر ف لليونةالتأديب التأديب؛ هو الصغر ف التأديب في الصغر هو التأديب؛ لليونةالتأديب في الصغر هو التأديب؛ لليونةالتأديب

شخصية األطفال وقابليتها الجيدة للتشكل شخصية األطفال وقابليتها الجيدة للتشكل 
للكبار للكبارخالفا ..خالفا للكبارخالفا للكبارخالفا



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
ٍٍقد يبلغُ األدب األطفـاَل في صغرٍ وليسقد يبلغُ األدب األطفـاَل في صغرٍ وليس

ه أدبم من بعدينفعهه أدبم من بعدينفعه..

وال وال إن الغُصـون ِإذا قَومتَهـا اعتدلْتإن الغُصـون ِإذا قَومتَهـا اعتدلْت
 الخَشَ تَه  قَ إذا ن ل الخَشَ تَه  قَ إذا ن يلين ِإذا قـومته الخشبيلين ِإذا قـومته الخشبل



ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال
من التربية المؤثرة من التربية المؤثرة %%٩٠٩٠الدراسات تبين أنالدراسات تبين أن

تتم في الخمس سنوات األولى من عمرتتم في الخمس سنوات األولى من عمر
..الطفل الطفل 


