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إعداد : دعاء محمود جمال

# تربية 1
 أجمل شىء تهديه إلى أبنائك: 
ح��س��ن ال��ت��ع��ام��ل، وأم��ره��م 

بالصالة  
#تربية2

 ط��ري��ق��ة إي���ق���اظ األط��ف��ال 
على  كبير  أث��ر  لها  النوم  من 
وشعورهم  اليوم  هذا  نشاطهم 
النفسى؛ فأحسنوا ذلك بلطف، 
التوتر  ا عن 

ً
بعيد ولني، وهدوء، 

والصراخ .
# تربية 3

 تجنب طرح أسئلة سلبية على 
لهذه  بطىء  أن��ت  مل��اذا   : ابنك 

الدرجة؟ 
الطريقة  ه���ذه  علمك  م��ن 

السخيفة؟
لَم ال تفهم الكالم؟ 

ا 
ً
شيئ تقول  أن  يمكن  كيف 

كهذا؟
# تربية 4

بينك  حوار  جسور  تبنى   لكى 
تتقبل  أن  عليك  أطفالك:  وبني 
آراءهم، وتناقشها بلطف، ولني  

#تربية5
الجماعى  العقاب   سياسة 
من  صدر  خطأ  بسبب  ألبنائك 

ا  
ًّ

أحدهم سياسة خاطئة جد
# تربية6

عندما  اب��ن��ك  ت��ك��اف��ئ  ح��ني 
 ما، يزرع فى داخل 

ً
ينجز عمال

لن  وأن��ه  العمل،  ح��ب  الطفل 
ا يحبه إال بجهده

ً
يكسب شيئ

# تربية7
على  حرصه  من  اآلباء   بعض 
حصارا  عليهم  يفرض  أبنائه 
إال  يجلس  فال  وفكريا  جسديا 
إال  يتحدثون  وال  أمامه،  وه��م 
بما يريد، ما هكذا ُيربى الجيل 

الطموح !
# تربية 8

من  يتخذ  ما  كثيرًا  الطفل   إن 
 أعلى ثم يبدأ بتقليد 

ً
أبويه مثال

ورؤيته  املثل فى سلوكياته  ذلك 
كونوا  مشاعره.  وف��ى  للحياة 

قدوة حسنة ألبنائكم !
# تربية 9

التربية  أن  ي��ظ��ن   ال��ب��ع��ض 
سهلة، ولكن الحقيقة أن أصعب 
مشروع فى الحياة هو »التربية«. 
له  الكل  واحد،  بطن  من  ولدان 
مزاج، وله تصرف، ويحتاج إلى 

تعامل خاص .
# تربية 10

أن  ال��ن��اس،  ي��ردد  م��ا   كثيرا 
طبيعية  ال��ط��ف��ل  م��ش��ك��الت 
فى  العمر؛  تقدم  مع  وستزول 
جل  أن  ال��دراس��ات  تثبت  حني 
منذ  أصولها  الكبار  مشكالت 

الصغر.
# تربية 11

صلى  الله  رس��ول  ق��ال  مهم/ 
ت��دع��وا  »ال  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه 
ت��دع��وا  وال  أن��ف��س��ك��م،  ع��ل��ى 
ت��دع��وا  وال  أوالدك������م،  ع��ل��ى 
من  توافقوا  ال  أموالكم،  على 
عطاء  فيها  ُيسأل  ساعة  الله 

فيستجيب لكم«
# تربية 12

حاجة،  أوالدك  أحد  أراد   إذا 
بالصبر،  فأمره  له،  تتيسر  ولم 
ره بفوائده حتى يعتاده فقد 

ِّ
وذك

عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
عطاء  أح��د  أعطى  »م��ا  وسلم 

خيرًا أوسع من الصبر«
تربية 13

يتعلم  أن  طفلك  من  تتوقع  ال 
درسًا تلقنه إياه من أول مرة.

# تربية 14
حني نستجيب لطلبات الطفل 
فى  يشعر  نجعله  امل��ع��ق��ول��ة؛ 
هذا  لنا،  باالمتنان  أعماقه 
االمتنان هو الذى يولد الطاعة.

# تربية 15
ثالثة مفاتيح جوهرية للعملية 
األبناء،  بشؤون  العلم  التربوية: 
تعليمهم  ع��ل��ى  ال��ص��ب��ر  ث���م 
لهم  وال���دع���اء  وت��أدي��ب��ه��م، 

بالصالح والنجاح.
# تربية 16

القصير،  ش��راء  ابتعدواعن 
أطفالكم  تربية  على  واحرصوا 
املرء  وقار  فهى  الحشمة؛  على 

الحصني  والحصن  زه  تميُّ وسر 
ا له من التردى أخالقًيّ

# تربية 17
مهمة  أوك��ل��ت  أم  ك��ل  إل���ى 
وإطعامه  للخادمة  ابنها  إيقاظ 
للسائق:  به  للمدرسة  والذهاب 
حبال  م��ن  تبقى  م��ا  أدرك����ى 

عاطفية توشك أن تنقطع
# تربية 18

فى  الطفل  طلب  ترفض  حني 
لذلك  تستجيب  ثم  البداية، 
فإنك  والغضب؛  اإللحاح  بعد 
البكاء  أهمية  نفسه  فى  ترسخ 

للحصول على ما يريد.
# تربية 19

على  املسؤولية  الطفل  تعويد 
.

ً
يمنح املوهوب قوة
# تربية 20

ب��ع��ض اآلب����اء ي���ري���دون من 
أبنائهم أن يكونوا نسخة منهم 
وأذواق��ه��م،  تصرفاتهم  ف��ى 
وتخصصاتهم؛  ودراس��ت��ه��م 

وهذا تحطيم لشخصياتهم.
# تربية 21

بها  م 
ّ
تتكل التى  الصوت   نبرة 

معنى  بقدر  مهمة  ول��دك  م��ع 
الكالم الذى تقوله. 

# تربية 22
ليست  الطفل  عند  املشاغبة 
تعنى  فقد  دائ��ًم��ا؛  م��ذم��وم��ة 
 ت��ك��ره 

ً
��ز، وش��خ��ص��ي��ة ال��ت��م��يُّ

توجيه،  إلى  وتحتاج  الجمود، 
ونماء. ال للتوبيخ، واإلقصاء

# تربية 23
األب،  من  الطفل  رأس  مسح 
فى  أم��ر  األم:  من  واحتضانه 
غاية األهمية؛ لتلبية احتياجاته 

النفسية، والعاطفية.
# تربية 24

ض���ب���ط األع�����ص�����اب ف��ى 
تجاهل  يعنى  ال  األبناء  تربية 
أخ��ط��ائ��ه��م، وإن���م���ا ت��وخ��ى 
الحكمة والحذر فى التعامل مع 

السلوكيات السلبية.
# تربية 25

�أمـور تربويـة
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ب��أب��ن��اء  أب���ن���اءك  ت��ق��ارن  ال 
اآلخرين وخاصة من األقارب.. 
ال  منك  يأتى  ز  التميُّ أن  وتأكد 
ُيشار  أن  على  فاحرص  منهم؛ 

إلى أبنائك بالبنان.
# تربية 26

الشجاعة  على  األبناء   تربية 
ال تكون بتعلم األلعاب القتالية، 
بالنفس،  الثقة  بتعزيز  وإنما 
والتوكل على الله، والخوف منه 

ال من سواه.
# تربية 27

الصدق  على  أطفالكم  دوا  عوِّ
من خالل الصدق معهم.. كونوا 
تطلقوا  وال  أمامهم،  صادقني 

عليهم وصف: »كذاب« 
بل قولوا: ] هذا خطأ [

# تربية 28
الله  إلى  يلجأ  أن  طفلك  د  عوِّ
ت��ع��ال��ى، وي��ط��ل��ب م��ن��ه ال��ع��ون 
د أمامه االستغفار،  والقوة، وردِّ

وال حول وال قوة إال بالله.
# تربية 29

ال  مكتسب  س��ل��وك  ال��ك��ذب 
يتعلمه،  وإنما  الطفل؛  مع  ينشأ 
ويكتسبه من البيئة املحيطة به.

# تربية 30
التصرف  يسيئون  أطفالنا 
بالنعاس؛  يشعرون  حني  كثيًرا 
ألن هذا الشعور يوتره، لذا من 
باكًرا؛  النوم  الطفل  مصلحة 

لينمو دماغه بشكل صحى
# تربية 31

ال��رص��ي��د امل��ع��ن��وى ال���ذى 
صباًحا،  أبنائكم  فى  تودعونه 
املادى  الرصيد  من  بكثير  أنفع 
أيديهم؛  ف��ى  تتركونه  ال���ذى 

لتلبية احتياجاتهم.
# تربية 32

احترام  على  أطفالكم  دوا  عوِّ
األخوال واألعمام، وتقديرهم، 
معهم،  خالف  وجد  إن  وحتى 
هذا  فى  أطفالكم  تقحموا  فال 

الخالف.
# تربية 33

جمال  مديح  ف��ى   اإلس���راف 
يصرف  األبناء  وأناقة  البنات، 
باملظهر,  االهتمام  إلى  وعيهم 
أما الثناء على املشاعر النبيلة، 
فيصرفهم  الحسن؛  والخلق 

للجوهر.
# تربية 34

إلى  مبكًرا  الطفل   اصطحاب 
املدرسة، أو النشاط، والوصول 

يؤثر  الطالب،  من  غيره  قبل 
ا على سلوكه . إيجابًيّ

# تربية 35
م���ن أخ��ط��ر األم�����ور ال��ت��ى 
هو  الطفل  لدى  اإلب��داع  تدمر 
وتخطئته  أدائه،  من  السخرية 

أمام أقرانه.. الحكمة مطلوبة.
# تربية 36

فيها  تقارن  التى  اللحظة   فى 
أنك  اعلم  باآلخرين؛  طفلك 
كبيرة  نفسية  عقدة  فيه  زرعت 

ستالزمه مدى الحياة.
# تربية 37

طفلك  ص����راخ  ع��ل��ى   ال����رد 
أن  مه 

ّ
ُيعل بالصراخ؛  الغاضب 

أثناء  الوحيدة  النقاش  وسيلة 
الغضب هى الصراخ ال غير.

# تربية 38
اختيار  على  أبناءكم   شجعوا 
موه 

ِّ
عل املناسبة،  الصداقات 

وفقا  الصديق:  اختيار  كيفية 
حفظه  أو  وتميزه،  ألخ��الق��ه، 

.
ً

للقرآن مثال
# تربية 39

الخوف  عن  أبناءكم   ابعدوا 
ال��رزق،  قلة  أو  املستقبل،  من 
دوهم على التوكل على الله،  وعوِّ
فى  ذل��ك  فى  لهم  ق��دوة  كونوا 

القول والعمل
# تربية 40

يشاهدونه  ملا  األه��ل   إهمال 
وعدم  عدوانية  من  الطفل  من 
رسالة  ي��رس��ل  ل��ه؛  تنبيههم 
فى  االستمرار  على  تشجيعية 

ذلك .
# تربية 41

الكالم،  آداب  أوالدن��ا:  م 
ِّ
 لنعل

احترام  والتبسم،  البشاشة 
ال��ت��ح��دث  آداب  ال��ك��ب��ي��ر، 
ال��ج��وار،  آداب  ب��ال��ه��ات��ف، 
أدب  الخطأ،  عند  االع��ت��ذار 

العطاس والتثاؤب
# تربية 42

اإلفطار  وجبة  طفلك:   لصحة 
بالطاقة  طفلك  تمد  من  هى 
والذهنية؛  البدنية  والحيوية 
ال��ذه��اب  قبل  ل��ه  مهمة  فهى 
تقديمها،  فى  عى  نوِّ للمدرسة، 

واهتمى بها.
# تربية 43

على  يؤثر  ول��دك  ف��ى  رأي��ك 
بصفات  ام��دح��ه  شخصيته. 
فيه  تكن  ل��م  ل��و  حتى  حسنة؛ 
مع  بها  يتصف  لعله  باعتدال؛ 
بصفاته  تصفه  وال  ال��وق��ت، 

القبيحة؛ حتى ال تتأصل فيه

# تربية 44
أطفالك  م 

ِّ
تعل أن  أردت   إذا 

فعليك  واالح���ت���رام  ال��رح��م��ة 
رحيمة  ط��رق��ا  تستخدم  أن 

ومحترمة.
# تربية 45

 عندما يكسر ابنك أثاثًا فأنت 
تضربه؛  ان  إم��ا  خيارين:  بني 
ف��ي��ت��ع��ل��م ال���ك���ذب، وت��خ��س��ر 
ما  يصلح  تجعله  أو  شخصيته، 
أفسده؛ فيتعلم املسؤولية وتقوى 

شخصيته.
# تربية 46

انتقاده  أو  الطفل  ولوم   إياك 
حتى  انتظر  بل  اآلخرين!  أمام 

تعودا للمنزل وتحدث معه.
# تربية 47

ابني.. حبيبي:
إنى أحذرك من قرناء السوء؛ 
فإنك إن هممت بخير؛ ثبطوك، 
وإن عزمت على شر؛ شجعوك، 
منكر؛  فعل  من  استحييت  وإن 

هّونوه عليك.
# تربية 48

أص��اب:  إذا  لطفلك  ق��ول��ك 
عند  ج��اء  ملا  سنة  )أحسنت( 
البخارى من حديث ابن مسعود 
قال: قرأت على رسول الله صلى 
يوسف،  سورة  وسلم  عليه  الله 

فقال: )أحسنت(.
# تربية 49

القيم  ابنك  نفس  فى   اغرس 
واألخ��الق  السامية،  الدينية 
وأّدب��ه  الفاضلة،  اإلسالمية 

بآداب اإلسالم.
# تربية 50

وأخيرًا.. 
الدعاء  عن  ا 

ً
أب��د تستغِن   ال 

ا 
ً

جد نافع  سالح  فهو  ألبنائك؛ 
فى توجيههم للصواب 

وسيلة  أق���وى  ه��و  ف��ال��دع��اء 
قدرها  جهل  لألسف  إص��الح 

كثير منا.. 
# تربية 51

 قال املعّرى :
غدا  أن  فلما   

ً
ِش��ب��ال  

َ
��ي��ت »ربَّ

ا 
ً

أسد
��ه  ربُّ ف��ل��وال   

َ
عليك ع��دا           

ك!« 
َ
ل

َ
ك

َ
أ

- اتقوا الله فى فلذات أكبادكم

السرية،  الفراخ  خلطة  فى  عمرك  متضيعيش   )1
األطفال بتاكل أى حاجة لو كانوا  سعداء و بيضحكوا

2( املدرسني بياكلوا عيش .. كالمهم غير موثوق فيه 
 أل

اّ
غالبا.. انت بس اللى هتعرفى ابنك فاهم و ل

و  أمك  بيت  غير  األرض  على  تانيه  أماكن  فيه   )3
حماتك يا ريت العيال تشوفها 

4( املشاعر أهم من الطبيخ و الشغل 
بتكونى  كمان  انت  للكل  متعب  صحيان  الصبح    )5
سمعينك  مش  هما  العيال  فى  صويت  فبالش  تعبانة 

 
ً
أصال

6( ولدك  فهمني الدنيا ويمكن أكتر منك وبيتكلموا 
قرار  يأخذ  يقدر  و  مخ  عنده  يعنى  وجواهم   إنسان 

أديله فرصته 
7(  الحواديت حاجة مفيده على فكرة

األمراض  إلى  وت��ؤدى  مضرة  السريعة  9(  الوجبات  
»مش شياكة إطالقًا« 

دعك  إنما  لالسترخاء  الستحمام  امل��ف��روض   )10
املواعني دا افترى 

الكذب؛  إلى  األطفال  تدفع  والوعيد  التهديد  كثرة 
هروًبا من العقاب

ن�شائح اليوم الع�شرة
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ما هو االحتساب وماذا نعرف 
عنه ؟ والله إنه ألمر عظيم ؟     

قال رسول الله صلى الله عليه 
 

َ
بني ما   : أّمتى  أعماُر   ( وسلم: 

هم 
ُّ
وأقل  ،

َ
السبعني إلى   

َ
الستني

(.حسن صحيح
َ

 ذلك
ُ

من يجوز
عُمر قليل وأعمالنا قليلة ولكن 
لترفعنا  االحتساب  عبادة  أتت 

درجات بإذن الله.
قلبى   

ٌ
ع���م���ل االح���ت���س���اب 

به  يعلم  ال  أس��اس��ه  اإلخ���الص 
سوى الله عز وجل.

النية  استحضار  علينا  فيجب 
وتجديدها فى كل عمل نقوم به 

خالل اليوم.
مثال عند استيقاظ املرأه من 

َ
ف

عملها  فيه  ماتفكر  أول  النوم 
الوجبات  وتحضير  املنزل  فى 
والتنظيف وما إلى ذلك ماذا لو 

احتسبت عملها َهذا لله.
البد  أم��ر  امل��ن��زل  فأعمال   <
أخ��وات  ي��ا  منا  م��ن  ولكن  منه 
بأن  النية  د 

ِّ
وتجد تستحضر  من 

تجعل عملها لله كيف !!!
 1 - نية أن يكون العمل لله.

امتثاال  به  قامت  أنها  نيه   -2
ألوامر الله.

3- نية العبادة.
النوايا  َهذه  به  أنوى  عمل  كل 
ما  إم���رٍئ   

ِّ
فلكل األج��ر  حصل 

نوى..
زوج����ك ط��ل��ب ك���وب م��اء   <
أى  ال���ن���ي���ة  واس���ت���ح���ض���رن���ا 
حصل  الله  عند  احتسبناها 

األجر.
 - لبسك   - ش��رب��ك   - أك��ل��ك 
ت��دري��س   - ن��وم��ك  دوام�����ك-  
 - التصاميم  عمل   - أطفالك 
ق  والتسوُّ  - املعتادة  ال��زي��ارات 
من   

َّ
قل ولكن  منها  البد  أشياء 

يحتسب األجر.
زاد  النوايا  من  أكثرِت  وكلما 

األج����������ر .
نحتسب  ��واك  ال��سِّ  

ً
مثال

َ
ف  <

األجر فى االستياك:
1- نية أن يكون العمل لله.

امتثاال  به  قامت  أنها  نية   -2

ألوامر الله.
3- نية العبادة.

4- سنة عن النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم.

يحب  جميل  الله  أن  نية   -5
الجمال.

صورة  أضع  عندما  وأيضا   <
هنا  مفيد  ش��ىٌء  أو  موعظة  أو 
أضعه  أن  قبل  أب  الواتس  فى 

أحتسب األجر إلى الله بنية:
1- امتثاال ألوامر الله عز وجل.

2- عبادة الله عز وجل.
محمد  سيدنا  بسنة  اقتداء   -3
وصحبه  وآل��ه  عليه  الله  صلى 

وسلم.
4- األمر باملعروف والنهى عن 

املنكر.
5- رفع الجهل عن الناس.

ال��ح��س��ن��ات  اك���ت���س���اب   -6

ع لله فى حاجتها. والتضرُّ
7- زيادة معلومات دينية.

من  درج���ات  ل��رف��ع  سبب   -8
يقرأ.

9- ربما يتوب إلى الله من يقرأ  
ما أضعه.

وأك���ث���رى من  اس��ت��خ��رج��ى 
أحتسب  تقول  إحداهن  النوايا، 
أرفع عباءتى على  األجر عندما 

رأسي. 
إللقاء  ُدعيت   تقول  وإحداهن 
الكويت  دول���ة  ف��ى  م��ح��اض��رة 
خالل  نية  ثالثني  فاستحضرت 
وإحداهن  بالطائرة،  جلوسى 
صحن  تقديم  أحتسب  تقول 

حلوى أو علبة أو أى شىء آخر. 
عظيم  االحتساب  أخ��وات  يا 
من  وفضله  كرمه  واس��ع  والله 
 

ّ
ك��ل احتسبى  وص��اع��دًا  اآلن 

صغيٍر وكبير، وتخّيلى أن لديك 
كل  لك  يقولون  بالبيت  صرافة 
بيه ولنصرف 

ُ
عمل تقومني به اكت

ل���ك م����اال ب���دل���ه ألخ��رج��ن��ا 
املاليي���ن من األعمال .

وال  تضيع  أع��م��ال  م��ن  فكم 
نحتسب فيها نيه واحدة !

تيمية  ابن  اإلس��الم  شيخ  قال 
املجردة  ة  النيَّ ال��ل��ه:   رحمه   -
والعمل  عليها،  يثاب  العمل  عن 

املجرد عن النية ال يثاب عليه.
بن  عمر  املؤمنني  أمير  ويقول 
أيها   ” عنه  الله  رضى  الخطاب 
الناس : احتسبوا أعمالكم ، فإن 
أجر  له  تَب 

ُ
ك ه 

َ
عمل احتسب  من 

عمِله وأجر ِحْسبته.
الدال على الخير كفاعله.

يارب اغفر لنا وارحمنا وجميع 
املسلمني..

ماهو » االحت�شاب «?


