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الفرق بني الرعاية والرتبية

متابعة األوالد واالهتمام
بإطعامهم وظهورهم باملظهر
الحسن وحل الواجبات تسمى رعاية
وليست تربية!
فما هي التربية إذًا ؟
التربية هي العمل على  ٥أمور:
أوال * :القناعات* وتشمل
 العقيدة املبادئ القيم الطموحات فهم الحياةثانيا * :تغيير االهتمامات*
وتشمل ما يشغل بال اإلنسان
وكيف يقضي وقت فراغه
ثالثا * :تنمية املهارات*
بأنواعها املختلفة؛ رياضية؛ فنية؛
عقلية؛ اجتماعية؛ إدارية؛ علمية
رابعا* :فهم قواعد العالقات*
من تصاحب؟ من تتجنب؟
وكيفية بناء العالقات وإصالحها
أو إنهائها
خامسا * :تغيير القدوات*
وهم األمثال العليا الذين يتطلع
إليهم اإلنسان ليصبح مثلهم
،وكذلك فهم القوانني التي تحكم

التعامل مع القدوات.
هذه الخمس تسمى *تربية*
وغيرها رعاية.
الرعاية يمكن تفويض جزء
منها ،أما التربية فال تفويض فيها
ً
ألنها هي واجب األم واألب أوال،

> التسرفوا فى تلبية مطالب الرفاهية
لألبناء؟
فيملوا ويسأموا فإذا سئموا ساء خلقهم
وارتفع صوتهم ..
> و يتساءل اآلباء واألمهات !؟ ( ملاذا هم
ساخطون ونحن لرغباتهم ملبون؟)
والجواب :
◀️ ألنكم حرمتموهم من لذة الكد
والسعى لتحقيق األهداف ،فصارت
الحياة بال طعم وال معنى.
◀️ ألنكم حرمتموهم من لذة
العطف على الفقراء واإليثار،
فصارت النفوس جافة قاسية ..
◀️ ألنكم حرمتموهم من لذة العلم
واإليمان والدين ،فخربت القلوب
والعقول ..
غيروا سياسة التربية ِّ
ِّ
؛غيروا فكرة
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ويساعدهم املربون املخلصون
في ذلك .وفقنا الله لتربيه أبنائنا
ورعايتهم ورزقنا برهم.
(ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني
إمامًا)

همسة أسرية
🏻 (ال أريد أن يشعر ابني بأنه محروم
من شي)
واجعل حياة ابنك  -ابنتك  -مليئة
باألهداف ،والحركة  ،والسعى لنفع الناس..
واجعل تربيته على أن قيمته فى نفعه

(رب هب لي من الصالحني)
(واجنبني وبني أن نعبد
األصنام)

د.محمد القصير

لغيره ..
وليس فى قيمة الجوال الذى يمتلكه،
والسيارة التى يركبها ،وماركة التي شيرت
والنظارة ..
قيمته فى تزكيته لنفسه بالعلم النافع
والعمل الصالح والخلق القويم.
قيمته فى عبادته لربه وبره
بأمه وإحسانه لجاره.
♻ نريد وقفة تربوية /
️
اكبحوا جماح املفاهيم املادية
واالستهالكية والتنافس ..
لم تضرنا تربية آبائنا
وأمهاتنا من قبل !
جزاهم الله عنا كل خير ..
بل أخرجت جيال يعي معنى
املسئولية..

مشكلة
األلفاظ
النابية
يجب ربط األطفال منذ نعومة أظفارهم
بالله سواء عند الثواب أو العقاب وعلى أي خطأ
يرتكبونه منذ سن الثانية،
ال تقل هذه الكلمات السيئة والبذيئة لكي
يحبك الله وإذا أحبك الله يجعل ماما وبابا وكل
الناس يحبونك
ماما تحبك ولكن تزعل منك لو قلت هذه
الكلمة ألنها كلمه سيئة ما يقولها الولد الصالح،
الطيب ،املؤدب
أجلسيه في مكان محدد يعاقب فيه الطفل
وال يتحرك منه ملدة دقيقة أو اثنتني ثم يطلب
منه االعتذار
قد تضيفني لطفل السابعة بأن تقولي له «أنا
أعرف بأنك فتى طيب ومؤدب  -ولكن الشيطان
يجعلك تقولها عشان ربنا يزعل منك وهو يفرح
بعملك هذا – فإذا وسوس لك أو قال في نفسك
اشتم أو سب أو افعل كذا وكذا قل  -أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم أنا ولد مسلم ما أخليك
تفرح وأريد ربنا يحبني ويدخلني الجنة
*اسباب املشكلة ؟
هناك عدة حاالت ومسببات تدفع الطفل
إلى تعلم السب والشتم والتعود عليه ،ومنها
أنه عند بداية انتقالهم ملرحلة اللعب مع
األطفال اآلخرين يتولد لديهم إحساس
بالصراع والنزاع فيتسبب ذلك في توليد
الرغبة الستخدام كلمات عدائية مع األطفال
تظهر عدم رضاهم ومنازعتهم على األشياء
فيستخدموا غالبا الكلمات التي يسمعونها من
والديهم عند الغضب أو الكلمات التي تستخدم
في األماكن غير الجيدة كالحمام وتكون وقتها
أفضل الكلمات التي تعبر عن عدم رضاهم.
العالج!!!
ال تبدي انزعاجا ملحوظا عند سماعك
لكلمة الشتم عند الوهلة األولى وكذلك ال تبدي
ِّ
ارتياحا ورضا بالتبسم والضحك مما يولد
تشجيعا له على تكرارها
عند سماعك كلمات سيئة منه حاولي أن
تشرحي له أن هذه الكلمات تؤلم مشاعر
اآلخرين كما يؤملهم الضرب
حاولي أن تدربيه على كيفية التعبير عن

ّ
تدربيه
عدم الرضا عن اآلخرين وذلك بان
على قول  -إذا عملت معي كذا فذلك سيغضبني
منك  -وإذا استدعى األمر قولي له ال تلعب مع
هذا الطفل واجعليه يلعب مع آخرين
قد ال تؤدي الخطوات املذكورة إلى نتائج
سريعة ّ
وفعالة ألن إحساس الطفل بقدرته على
إحداث األثر واالنفعال على أعدائه  -في اللعب
بالسب والشتم أقوى من أثر الضرب لذلك فهو
يشبع رغبة جامحة تجعله يحرص على الشتم
وتفضيله على الحلول األخرى.
دائما يكون التعبير بالقدوة هو أفضل
الوسائل لتدريب الطفل ومعالجة تلفظه بكلمات
نابية ولذلك يجب أن يتجنب الكبار التلفظ بما
يكرهون أن يتلفظ به الصغار وكذلك التصرف
بانفعاالت عصبية وسلبية في املواقف التي
بال شك ستنتقل إلى الصغار الذين يفهمون
أكثر بكثير مما يعتقد أهليهم أنهم يفهمونه
فمثال عند اعتراض سيارة لألب أثناء قيادته
ومعه الطفل يجب انضباط األب وعدم التلفظ
باأللفاظ غير الالئقة عن السائق اآلخر وأمام
االبن وإال سيكون خير مثال يحتذى به.
هناك أسباب أخرى للشتم!!
وهي أن يستخدم الطفل الشتم على سبيل
املرح ولجلب اهتمام اآلخرين وليس للعداء مع
اآلخرين كأن يكون صوت كلمة الشتم جميال
وله نغمة وعذوبة ويعالج ذلك بأن نطلب منه
الذهاب إلى مكان وحده ويكرر لفظ الكلمة
عدد ما يشاء وحيدا وبعيدا عنهم ويعلم أنه قد
يؤذي اآلخرين وال يريدون سماعها ،أو نحاول
استبدال كلمة الشتم بكلمة مشابهة لها في
الصوت والنغمة مثل حمار أو محار وكلب بقلب
ال تحبطي إذا تكرر سماعك ملا تكرهني ألن
الطفل لن ينسى أو يتغير بني يوم وليلة
حاولي استخدام كلمات جميلة أو مقبولة
للتعبير بها عن األشياء غير الجميلة -مثل
كلمات الحمام -
كلما يكبر الطفل سيكون أكثر فهما للكلمات
التي يجب أال يتفوه بها وعندها يمكن التعامل
معه من مبدأ الثواب والعقاب على كل كلمة
سيئة ينطق بها.

رفقا برفيق العمر
أختي الحبيبة ،أيتها الزوجة والرفيقة
والسكن ..يا من وهبها الله هذا الزوج ..
وفتحت أبواب الجنة جميعها لك!!
*رفقًا بزوجك ..فقد حرم الحنان والدفء
منذ أن قوي عوده واشتد ساعده...
*رفقا بزوجك  ...فقد كان يرسم عاملا
حانيا بني جنبيك  ....فال تقسي عليه مهما
أخطأ.
*رفقا بزوجك ....إن ضاقت به الدنيا
وعسر به الحال ..فال تضغطي عليه باملطالب
والحاجات وإياك إياك أن يشعر منك أنه
تمنيت..
أقل من غيره وأنه لم يوفر لك ما
ِ
*رفقا بزوجك ....حني يدخل بيته وقد عال
أهملته
وجهه الهم والحزن ..ولخالف بينكما
ِ
أظهرت الشماتة فيه ...حبيبتي ارفقى
أو ربما
ِ
به ليس له في الدنيا سواك..
انسي قسوته عليك و انسي هجره  ...مهما
ٌ
كان الرجل قويا فهو حمل وديع حني تضمينه
لصدرك !!....
*رفقًا بزوجك  ....حينما يكون مريضا
و اعلمى أن من أشد اللحظات على املرأه
مرض زوجها لتقلب مزاجه وكثرة طلباته
...ولتضرمه  ..ولومه  ....لكن تظلني الزوجة
الرؤوم والقلب الحنون .
*رفقا بزوجك ...وبكبريائه حينما يخطئ
بحقك ويظلمك  ....ثم يندم لكن ال يعرف
كيف يعتذر؟؟
*رفقًا بزوجك  ...حينما يتعكر مزاجه !! و
يخلف ما كان يعدك به لظروف مرت به  ..وإن
كنت تنتظرين هذا الوعد من زمن وترسمني
له ...فرفقًا به وال تزيدي همه ثقال...
غاليتي الزوجة .....الجنة للزوجة ....
حبيبتي  ..رفقك بزوجك ستجنني ثماره
بالدنيا قبل اآلخرة لكن ال تستعجلي
القطف...
فرفقًا بزوجك قبل أن يأتي يوم ويرحل
هذا الزوج عنك إلى األبد....عندها تندمني
على قسوتك معه.
ً
فضال وليس أمرًا الرجاء تمريرها لجميع
املتزوجني واملتزوجات عندك لعلها تكون
همسة تصلح بني زوجني ويكون لك األجر
بإذن الله.

الحب
قالت الزوجة :بعد مضي  18عاما من الزواج
وطهي الطعام ,أعددت أخيرا أسوأ عشاء في
حياتي ..كانت الخضر قد نضجت أكثر مما
يجب ,واللحم قد احترق ,والسلطة كثيرة
امللح
وظل زوجي صامتا طوال تناول الطعام
ولكني ما كدت أبدأ في غسل األطباق
حتى وجدته يطبع قبلة على جبيني
فـسألته  :ملاذا هذه القبلة ؟
فـقال  :لقد كان طهيك الليلة أشبه بطهي
العروس الجديدة ,لذلك رأيت أن أعاملك
معاملة العروس الجديدة
هذا هو الحب ..

النفس املطمئنة
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«هل فى منزلنا ضيوف أم هم معاقون ؟!

مشهد يتكرر في كل بيت:
شاب أو شابة في مقتبل
العمر وأوفر الصحة يعيش في
بيت ذويه.
يستيقظ صباحًا ويترك
فراشه دون ترتيب ..فاألم
ستتولى ذلك.
ويستبدل مالبسه ويتركها
للغسيل متناثرة في أي زاوية
أو ركن ..فاألم ستتولى جمعها
وغسلها وكيها وإعادتها للغرفة.
يقدم له الطعام جاهزًا
ليتناوله قبل ذلك أو بعده
ال يتعب نفسه بغسل كوب أو
صحن..فاألم ستتولى كل ما
يترتب على هذا.
يذهب ملدرسته أو جامعته
ويعود لينام أو يسهر على
فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام
أو مشاهدة حلقات متتابعة
من مسلسل جديد يتخلل ذلك
وجبات تقدم له جاهزة وكل
ما عليه هو أن «ياخد بريك»
ويمد يده ليأكل ،جزاه الله خيرا
على ذلك ،ويعاود الجهاد أمام
شاشة هاتفه أو اآليباد أو الالب
توب.
وأحيانًا في أوقات فراغه
قد يتكرم في الجلوس مع بقية
أفراد أسرته لكنه حاشا أن
ينسى أن يتصفح شاشة هاتفه
ليظل حاضرًا وقريبًا من
أصحابه الذين يقضي معهم
ّ
ُجل أوقاته حتى ال يفوته ال سمح
الله تعليق أو صورة أو فضول
فيما يفعله اآلخرون.
صاحبنا هذا ال يساهم وال
يشارك في أي مسؤولية في
البيت ولو بالشيء القليل .يترك
املكان في فوضى ويزعل إن
لم يعجبه العشاء وإن رأى في
البيت ما يستوجب التصليح
أو التبديل يمر مر السحاب،،
طبعًا التصليحات مسؤولية
والده أليس كذلك؟! والتنظيف
والترتيب مسؤولية أمه فقط..
انتهى املشهد.
تفكرت فيما أراه حولي
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وتوصلت لنتيجة واحدة :أظن
أننا نجحنا في خلق جيل معوق
نعم جيل معاااااااق وبتفوق
لدينا اآلن جيل معظمه
يتصرف وكأنه ضيف في
منزله .ال يساعد وال يساهم وال
يتحمل أية مسؤولية حوله من
سن املدرسة إلى الكلية وحتى
بعد حصوله على الوظيفة.
هو وهي يعيشان في بيت
والديهما كضيف.
وال يعرفان من املسؤولية غير
املصروف الشخصي ورخصة
قيادة السيارة.
ويبقى األب واألم تحت وطأة
املسؤوليات عن البيت حتى مع
تقدم العمر وضعف الجسد.
فالوالدان(ال يريدان أن
يتعبوا األوالد).
تقدير وتحمل املسؤولية
تربية تزرعها أنت في أوالدك
ً
«ال تخلق فيهم فجأة «وال حتى
بعد الزواج
ألنهم بعد الزواج سيحملون
الثقافة التي اكتسبوها من
بيوت أهليهم إلى بيت الزوجية
وأي ثقافة تلك

ثقافة اإلعاقة  ..االتكالية
وبالتالي جيل ال يعتمد عليه
أبدا في بناء بيت أو أسرة أو
تحمل مسؤولية زوجة وأوالد
فهل هكذا تأسست أنت أو
أنت في بيت أهلك
وإن كان نعم فكيف هي نتائج
تأسيسك ؟
عزيزي ّ
ولي األمر :إن تعود
ابنك او ابنتك على تحمل بعض
املسؤوليات في البيت يساعد
في بناء شخصيته وبناء جيل
مسؤول اجتماعيًا.
تحمل املسؤولية يجعلهم
أقوى ويعينهم على مواجهة ما
ً
سيأتيهم مستقبال.
ويساعدك أنت في االعتماد
عليهم ويساعدهم هم في
التفكير باآلخرين ،ما يجعلهم
أقل أنانية وأكثر تقديرًا وفاعلية
في بيوتهم ومحيطهم ومن ثم
وظيفتهم ومجتمعهم مستقبال .
في حني اتكالهم عليك أو
على الخادمة يجعلهم أكسل
وأضعف وأكثر سطحية وال
يعدهم للمستقبل.
بل كيف لشخص اتكالي أن

ينشئ أسرة مستقلة ومستقرة؟
وبعدها نتساءل عن ارتفاع
معدالت الطالق في جيل اليوم
«وليش ما عندهم صبر!»
الحمل والوالدة شيء فطري،
لكن أن تجتهد ألسرتك وأن
ُتتحمل مصاعب الحياة ذكرًا أم
أنثى هذه مهارة يجب اكتسابها
ً
من الوالدين أوال.
وأخيرًا أيتها األم وأيها األب:
ترب ابنك على تحمل
إن لم
ِ
املسؤولية في منزلك ،ستعلمه
الدنيا،
لكن !!!
دروس الدنيا ستكون صادمة
ومتأخرة وأقل حنانًا وأكثر
قسوة منك.
فأعنه عليها وال تكن عونًا
عليه فيها.
ال تنشئ ابنك او ابنتك
ليكونوا ضيوفًا في بيتك بل
ِّ
ربهم ليكونوا عونًا لك ،فاعلني
في بيتك وثم في بيوتهم
ومجتمعهم.
ونسأل الله أن يعيننا على
التربية ويصلحنا ويصلح
فلذاتنا لنا .

