
 

 مرحلة الطفولة األوىل 

أحبيت يف اهلل، يكد حجٓا اهلل تعاىل يف نتاب١ برتب١ٝ أٚالدْا ع٢ً 
ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِوُكْم َىارًا }:طاعت٘ فكاٍ  َا الَّ َيا َأُّيه

َجاَرُة َعَلوَْها َمََلئَِكة   ِغََلظ  ِشَداد  ََل َيْعُصوَن  َوُقوُدَها النَّاُس َواْْلِ

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  ، ٚتبدأ تسب١ٝ د6ر ايتخسِٜ:{ اَّللَّ
َٔ ايسضاع١ حت٢ ضبع  َسح١ً ايطفٛي١ األٚىلاألٚالد َٔ 

 ألْٗا حبضا١ْ ايطفٌ؛ تكّٛ اييت ٖٞ األّضٓني، َٚعًّٛ إٔ 
؛ ايدٚز بٗرا كٝاّيً ٚزمحتٗا ٚحٓاْٗا ٚزقتٗا بعٛاطفٗا َٗٝأ٠
 َطتُتعا ٚايدٜ٘ حضٔ يف ٜٓػأ ايرٟ ٖٛ ايطٟٛ ايطفٌٚ

  .ايٓفط١ٝ االضطسابات عٔ ابعًٝد ٚزمحتُٗا عٛاطفُٗا بدف٤
 بناء شخصية الطفل

َّ ايٓفطا١ٝ  ايدزاضاات  أثبتت كدييف اهلل،  إخٛتٞ ٔ  اناج ً  أ  َا
 ٚظاسٚف  َٛاقا   إىل زادعا١  ايهباز يف تعٗس اييت االحنسافات
 ٚضاا  يفإذا عاااؽ  ايطفااٌف ؛طفٛيتاا٘ يف ـايػاا  عاغااٗا
٘  ٜٚػاعسٙ ، ٚاذتا   بايسعاٜا١  حيٝط٘ عا٥ًٞ ٍ  يف مبهاْتا ، املٓاص
ًٛ ٚمنا ،إضعادٙ ضبٌٝ يف ايهج  ي٘ ٜٚكدّ  حياظ  الف ،طبٝعٝا امن

ٜٚٓبػاٞ عًا٢ األضاس٠  ٓا       ،ي٘ ٚايدٜ٘ َعا١ًَ يف بايتٓاقض
؛ حت٢ ال ٜتعٛد ٚايًعٔ ٚايًػٛفخؼ ايهالّ ٚايػتِ ٚايط  

ع٢ً فخاؼ ايكاٍٛ، ٚنارا ٜٓبػاٞ  ٓٝا  األطفااٍ        األطفاٍ
زفكا٤ ايط٤ٛ ايرٜٔ ٜهجسٕٚ ايًعأ ٚايػاتِ ٚايطا  ..ا ؛    

ٔ  ُاا حفعٗ ايطفٌ أٚ ايطفًا١  تأدٜ يف  ؾٌاأل ألٕ  قسْاا٤  َا
 ٙإعاداد  غاكنيني، غ ؿ١ٝ ايطفاٌ تعتُاد عًا٢     بٓا٤ٚ ،ايط٤ٛ

 .تك١ٜٛ إزاد٠ ٚعصمي١ ايطفٌ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب٘ٚ ، يٝهٕٛ ضًٜٛا
 إعداد الطفل ليكون سوًيا  -1

 ايطفٌ يٝهٕٛ ضًٜٛا بتًب١ٝ حادات٘ ايتاي١ٝ : أحبيت يف اهلل، َُٜعُد
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 إىل االحرتام والتقدير واالستقالل  ة الطفل)أ( حاج 
 ٜهٕٛ إٔ البد ٚاالحرتاّفاالحرتاّ ٜعطٞ ايطفٌ ثكت٘ بٓفط٘، 

ٌ  دٛفاا٤،  َعااٖس  زتسد ٚيٝظ ايٛايدٜٔ قً  َٔ ْابًعا  فايطفا
 ٜٚفاسم  ٚاحملتكس٠ ادتازح١ ايٓعسات ٜفِٗ فإْ٘ ؾػً ا نإ ٚإٕ
 ايطاالّ ٚنرا ٜٓبػاٞ  ، االضتٗصا٤ابتطا١َ ٚ اايسض ابتطا١َ بني
٘  ،عًٝ٘ ّ  األمساا٤  بأحا   َٚٓاداتا  إدابا١ ٚ حكٛقا٘،  ٚاحارتا
 .حدٜج٘ ٚمساع، أض٦ًت٘

 )ب( حاجته إىل احلب واحلنان
ٞ فٝكّٛ ا ٘  ٌاايطفا مبالعبا١   ملسبا  ايعباازات  أزمِّااا ب ٚخماطبتااا
 إٔ حيا   ضآٛات  مخظايطفٌ  ٜبًؼ إٔ ٚبعد ٚضُ٘، ٚتكبًٝ٘

ٔ  َٔ قسًٜبا جيًظ ايطفٌ ٘  ٜضاع  أٚ ايٛايادٜ  ف ار  عًا٢  زأضا
 .ذيو غ  أٚ ٜكبًُٗا أٚ أحدُٖا

 )ج( حاجته إىل اللعب
 ٚادتُاعٝا١،  ٚتسب١ٜٛ ٚبد١ْٝ ْفط١ٝ فٛا٥د يًطفٌ ايًع  حيكل
 اياارٟ ايتااٛتس عاأ ٚايتٓفاٝظ ايصا٥ااد،  ادتٗااد اضااتٓفاد :َٓٗاا 
 غ ؿاا  ٜضاسب  أْ٘ َت ًًٝا ايًعب١ فٝضسب ايطفٌ ي٘ ٜتعسض
٘  ُٜخها٢  ٚفُٝا، خٝاي٘ يف عسف٘ ًُّٖٚا غ ًؿا أٚ إيٝ٘ أضا٤  يا
 ايطفاٌ،  عُس، ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ ايًعب١ َٓاضب١ ياذتهاٜات َٔ
 ناملهعباات  ايبطٝط١ األيعاب إىل ايطفٌ ميٌٝ األٚىل ايط١ٓ ففٞ
 ايًعاا  بإَهاْاا٘ فٝؿاابذ ٜتطااٛز ثااِ ايبالضااتٝو، ٚنااس٠

 يادم٢َ با ايًعا   إىل متٌٝ ٚايبٓت  اذَتْفس، ٚأدٚات بايرتنٝبات
ٔ  املطبخ، ٚأدٚاتنايعسٚض١ ايكُاؽ،  تعًاِٝ ايطفاٌ    ٚميها

 األيعاااب ٚتعااد املؿااٛز٠، ايهتاا  َٚػاااٖد٠ ايكًااِ َطااو
 ٚتتٝذ ٚمتسٜٔ ختٌٝ إىل حتتاج ألْٗا األيعاب، أِٖ َٔ ايؿاَت١
 . املتخسن١ األيعاب عٔ  االبتهاز فسؾ١ يًطفٌ
 ا،ًدااااٚحٝ نإ إذا مبفسدٙ ايًع  ع٢ً ايطفٌ تعٜٛدٜٚٓبػٞ 
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 ثااِ يف ايبداٜاا١ إال ايًعاا  ٚياادٖا األّ تػااازى أال فٝطااتخ 
 . ْفط٘ ع٢ً ٜٚعتُد ايًع  مبفسدٙ يٝتعًِ ؛تدزجيًّا تٓطخ 

 تقوية إرادة وعزمية الطفل وتننية مواهبه -2

ٌ  اىآٖا إخٛتٞ يف اهلل،  تطااعد ايطفاٌ عًا٢    عدٜاد٠   ٚضاا٥
 : َٓٗا ٛاٖب٘ ْرنسٚتك١ٜٛ إزادت٘ ٚت١ُٝٓ َ ْفط٘االعتُاد ع٢ً 

 إعداد الطفل للثقة بالنفس ( أ)
ّ ميهٔ تك١ٜٛ ثك١ ايطفٌ بٓفط٘ باحرتاَ٘   َٓا٘،  ايطا س١ٜ  ٚعاد

 عٓد عًٝ٘ ايجٓا٤ ٜكتضٞ احرتاَ٘ إٕ بٌ َا، عٌُ يف أخفل ٚيٛ
 زأٜاا٘ ٚاضتخطااإ األَااٛز، بعااض يف ٚاضتػااازت٘ جناحاا٘،
 .خطأإذا أ بسفل ٚإزغادٙ ايؿا٥ ،

 عاال الناععةتكليف الطفل باأل ( ب) 
ٌ  إٔ اذتدٜج١ ايدزاضات أثبتت ٍ  إىل ٜطاع٢  ايطفا  يف االضاتكال
ٍ  َبهس٠، ضٔ ٌ  فٝخااٚ ٌ بٝادٙ،   األنا ٘  ٚغطا  ٚمتػاٝ  ، ٜدٜا
 ٚعًا٢  ،ي٘ اآلخسٜٔ َطاعد٠ ٚجي  َالبط٘، ٚازتدا٤ ،غعسٙ
ٞ تع إٔ بؿف١ خاؾا١  األّ ِ  أطفاهلاا  طا ٍ  يف حاسٜتٗ  االضاتكال
 احملباا١ دافعباا تديًااِٗ ٚال ،ضاا س١ٜ دٕٚ ٚتطاااعدِٖ دص٥ًٝااا
 ٚقضاا٤ أغساضا٘   تستٝا   ع٢ً ايطفٌ تعٜٛد ، ٜٚٓبػٞايصا٥د٠
 ٚيٛ مبطاعد٠ أبٜٛ٘ أٚ إخٛت٘ ي٘ . ارتاؾ١ حٛا٥ذ٘

 ٚذيو باألخر بٗرٙ ايٓؿا٥ذ: :تأديب الطفل  ( ج )

 غاسع فٝذا  عًا٢ املسباٞ    يف الطفل :الفاضلة غرس األخالق  -
سمح١، األخالم ايفاض١ً يف ايطفٌ قبٌ ايطبع ايطٓٛات َجٌ اي

 املػاازن١  َٓ٘ ٜٚطً  ايجسثس٠ َٔ ٚحيرزٙ ، ..ٚحطٔ ارتًل.
 ؾػسٙ.  يف عٛد َا ع٢ً ٓػأٜ ايطفٌ فإٕ، اذتدٜح يف
ع٢ً املسباٞ إٔ ٜٗاتِ    إلزاو الطفل باألحكاو واآلداب الشرعًة: -

 ايػااسابٚ ايطعاااّ آداباآلداب اإلضااال١َٝ ناابتعًااِٝ أٚالدٙ 
  ٛد ايطفٌاااٜعٚ اآلداب، ٚناف١ ٚايّٓٛ ٚاالضت٦رإ ايًباعٚ
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ٔ  أَاّ ٜهٕٛ ٚأال أمًلا، ي٘ أحدخ خطأ ع٢ً ٖٚٓااى   ،اآلخاسٜ
٘  أٚ املدٜذ، ايتٛق  عٔنعكاب ْفطٞ   ايعكااب  أٚ، .تٛبٝ ا

 نفتٌ األذٕ بسفل. ٜضسٙ ٚال ٜؤمل٘ ايرٟ ايبدْٞ
 ايهتا   بعاض  فٝٗاا  كاسأ فٝ إقامة حلقات تعلًه داخلل اليًلىت:   -

يف تعًِٝ اآلداب ٚاألخاالم اإلضاال١َٝ ٚفضاا٥ٌ     املت ؿؿ١
ٌ األعُاٍ ٚايعبادات ٚاملعااَالت امل تًفا١    زاد املسللم ": َجا

 ." ) ألمحد عبد املتعال(يالوومي من العلم الرشع
ٚذيااو : علةةو اةاةةةتقويةةة اادادو وتنايةةة الة وةةية و ( د) 
ّ  إٔ غاو  ع٢ً ايؿٝاّ يف زَضاإ ٚال  تعٜٛدٙب ٟ  ايؿاٝا  ٜكاٛ

 .ٚايعطؼ ،ادتٛع ع٢ً ايؿرب إزاد٠ اإلزاد٠؛
 عاٛد  َاٍ أٚ طعاّ َع٘ نإ فإذا تعىيده على حماسً األخلالق:  -

 .ايعفٛ ع٢ً عٛد أحد عًٝ٘ اعتد٣ ٚإ ايبرٍ،
ٚميهٔ ايسداٛع ألحاد ايهتا      رفع هنته إىل فضائل األعنال: -

زاد املسللم الولومي ملن العللم اييت تبني فضا٥ٌ األعُااٍ َجاٌ:   

 .ورياض الصاْلني وغريمها الرشعي،
ٚذياااو مبدازضااات٘ يطااا   بأصلللخاب ا نللله العالًلللة: ربُطلللُه -

٢ُّ ه٢َّٜٚ بِٗ يٝكتدٟايؿخاب١؛   ٚنٓاِٖ. بأمسا٥ِٗ ٜٚط
 )هة( دبط الطفل باملسجد  

 ثِ حيجاٛا  َع٘ ٚزددٚٙ إذا مسع أٌٖ ايبٝت اآلذإ أْؿتٛا إيٝ٘
ًٗاا  األذإ ٜؿا   ذياو  فعٓاد  تكًٝادٙ، عًا٢   ايطفٌ  ْفطاًٝا  َٓب

 اذتادا١،  قضاا٤  آدابد تعًاِ  ٚعٓدَا ٜهٕٛ ايطفٌ ممٝاًصا  قا  
ٚايٛض٤ٛ ٚغسٚط ايؿال٠ ٚأزناْٗا ٚضٓٓٗا، ميهٔ إٔ ٜؿخب٘ 

ع٢ً إٔ ٜعاًَ٘ زٚاد املطاذد باايسفل    ٚيٞ األَس َع٘ يًُطذد
 .   يٝخظ ايطفٌ باألْظ فٝط٦ُٔ ألٌٖ املطذدٚايًني 

على الكتاب والشنة  كيف نربي أوالدنا:  كتابللنزيد ارجع ل

 (عبد املتعالمحد أ؟ )ومناهج الرتبية 
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 فضااٍٛٚٚايساحاا١،  يهطااٌٚا ٚارتٝاْاا١، ايهاارب جيٓاا ٚ
عًا٢ إٔ ٜأخار ٜٚعطا٢ فٝعطا٢ أخااٙ       نريوٜٚعٛد ، ايطعاّ

 .بعض َا عٓدٙ، ٜٚأخر َٔ أخٝ٘ بعض َا عٓدٙ
 إٔ ٜطتخطاأٚ تعىيللد الطفللل علللى ا متاللال لىالديلله ومعلنًلله: -

 ايتهااايٝ  َاااٚأ االدتُاعٝاا١، بايعااادات ٚياادٙ املسبااٞ ُٜكِٓااع
ٌ  بٗاا،  ٜكتٓاع  إٔ ضاسٚزًٜا  فًٝظ ايػسع١ٝ ٞ  با ِ  إٔ ٜٓبػا  ٜعًا
 ".غسعٝا أًَسا نْٛٗا ٚحيرتّ حسَتٗا

فاإذا بًػات ايبٓات ايطاابع١ َأ       ميع لعب األو د مع الييلات :  -
 األدب ٜبدأ تسبٝتٗا ع٢ًٚ ،متٓع عٔ ايًع  َع األٚالد عُسٖا
 زًٜٚدا زًٜٚدا. اذتذابٚإزتدا٤  ٚاذتٝا٤ ٚاذتػ١ُ

ٌ  ألٕ ميلع األبيلام ملً ر يلة العالقلة ا يشلًة للىاللديً :        -  ايطفا
٘  َاا  األَٛز َٔ ٜس٣ ٚايدٜ٘ َع ٜٓاّ ايرٟ ايؿػ   ٜكًاد  جيعًا
ٞ  شداسٙ  فاإذا  بس٦ًٜا، تكًًٝدا ٚايدٜ٘ ٔ  املسبا  اذتسناات  تًاو  عا
عًا٢ ايٛايادٜٔ إٔ   ، يرا ف األبٛإ ب٘ ٜطت فٞ خطأ أْٗا أحظ

 فٝد يف تسب١ٝ األٚالد .ٜطرتا عٛزتُٗا عٔ أٚالدُٖا فٗرا َ
 َبادأ  فاريو  التػافل علً بعلم ملا ي لدر ملً األو د ملً  لً :        -

 .ٚغ ِٖ أٚالدِٖ َع تعاًَِٗ يف ايعكال٤ ب٘ ٜأخر
ٜٓبػٞ ع٢ً ايٛايدٜٔ عدّ َكاب١ً  عدو تضخًه أخطلام األو د:  -

ٚغتِ ٚيعأ   بط نطس أطفاهلِ  األٚاْٞ أٚ ايصداج أٚ غ ٙ 
 .ذيو َٔ ٜعإْٛ ايٓاع فهٌإذا ؾدز َِٓٗ ذيو،  

 ًٜاني  ايٛيد ع٢ً األّ اغتدت فإذا إصطياع املروىة يف الرتبًة: -
   .األّ تًني األب عّٓ  ٚإذا األب،

ٌ  إستخداو العقىبلة أحًاىالا :   -  ايسفال  األٚالد تسبٝا١  يف فاألؾا
 تهٕٛ أال بػسط املسبٞ، إيٝٗا ختاجُٜ قد ايعكٛب١ إٔ إال ٚايًني
 اذتدٚد أضٝل يف إال إيٝٗا ًُٜذأ ٚأال ،املسبٞ غض  عٔ ْاغ١٦
 ٘اااؤدبُٜ ٚأال األٚىل يًُس٠ ازتهب٘ خطأ ع٢ً ايٛيد ٜؤدب ٚأال
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