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إشراف : دعاء محمود جمال

أن  أجل  من  أتعبوك  أو  يصلون  ال  أوالدك 
يصلوا؟ 

الله  بإذن  تغيرونهم  كيف  لتروا  تعالوا 
تعالى 

أقول لكم قصة  عن إحدى األخوات: تقول 
وقعت معي أنا 

كانت ابنتي بالخامس ابتدائي ..  والصالة 
ثقيلة عليها.. لدرجة أني قلت لها يوما قومي 
السجادة  أخذت  فوجدتها  وراقبتها  صلي 
هل  سألتها  وجاءتني،  األرض  على  ورمتها 
شعور  بدون  صدقوني  نعم..  قالت  صليت؟ 

صفعت وجهها. 
أعرف أني أخطأت.. ولكن املوقف ضايقني 
الله  من  وخّوفتها  وملتها  وخاصمتها  وبكيت 

ولم ينفع معها كل هذا الكالم .. 
إحدى  لي  قالت   ... األيام  من  يوم  في  لكن 

الصديقات قصة.. منقولة ..وهي: 
أنها زارت قريبة لها عادية )ليست كثيرة 
قام  الصالة  حضرت  عندما  لكن  التدين(، 

أوالدها يصلون بدون أن تناديهم. 

من  أوالدك  يصلي  كيف  لها:  قلت   .. تقول 
أنفسهم بدون خصام وتذكير؟ !!! 

قالت والله ليس عندي شيء أقوله لك إال 

أني قبل أن أتزوج أدعو الله بهذا الدعاء وإلى 
يومنا هذا أدعو به.

الدعاء  هذا  لزمت  هذه  نصيحتها  بعد  أنا 
.. في سجودي وقبل التسليم وفي الوتر .. وفي 

كل أوقات اإلجابة. 
اآلن  هذه  بنتي  إن  أخواتي..  يا  والله 
بالثانوي.. من أول ما بدأت الدعاء وهي التي 
كلهم  وإخوتها  بها  وتذكرنا  للصالة  توقظنا 

ولله الحمد حريصون على الصالة !! 
ولفت  عندي  ونامت  زارتني  أمي  حتى 
علينا  وتدور  تستيقظ  ابنتي  أن  انتباهها 

توقظنا للصالة !! 
أعرف .. أنكم اآلن متشوقون لتعرفوا هذا 

الدعاء .. 
الدعاء موجود في سورة إبراهيم 
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تعلمون  ...وكما  الدعاء  الدعاء  فالدعاء 

الدعاء سالح املؤمن.

هذا  تقرأ  ضروري  عيال  عندها  اللي 
ألهلك ..لزوجتك .. ألختك .. لبناتك ..  

اآلباء  تساعد  طرقا  النفس  علماء  ابتكر 
وأسرار  مكنونات  كشف  على  واألمهات 
وبال  مباشرة  غير  عفوية  بطريقة  أطفالهم 
أسئلة صريحة تخيفهم, تعرفي على 5 منها 
وجربيها فقد تكون املفتاح للتعامل مع طفلك.

1- قصة العصفور 
األب  العصفور  قصة  عن  لطفلك  احكي 
الصغير،  العصفور  وابنهم  األم  والعصفورة 
رياح  وتهب  الشجرة..  فوق  العش  في  ينامون 
قوية ويقع العش على األرض.. يطير العصفور 
األب إلى شجرة والعصفورة األم إلى شجرة 
أخرى.. اسألي طفلك: إلى أين طار العصفور 
العصفور طار  إن  إذا قال طفلك  الصغير؟.. 
ألبيه، فهو متعلق بأبيه وإن قال إنه طار إلى 
أمه فهو متعلق بأمه ويراها هي منبع األمان، 
إلى  طار  الصغير  العصفور  إن  قال  إن  أما 
واثق  الطفل  أن  يعني  فهذا  أخرى،  شجرة 

ومستقل ويشعر باألمان.
2- قصة الخوف

احكي لطفلك أن هناك طفال يبكي بشدة 
.. فمن ماذا يخاف أو  ويقول إنه خائف جدًا 
ِممن يخاف؟ إجابة الطفل ستجعلك تعرفني 
واألشخاص  الشخصية  مخاوفه  من  الكثير 
يهدده  وجودهم  أن  يشعر  أو  يخيفونه  الذين 

ويضايقه.
3- قصة السفر

يسافر  سوف  شخصا  هناك  أن  له  احكي 
فمن  أبدًا..  يعود  ولن  جدًا  بعيد  مكان  إلى 

تتوقع أن يكون هذا الشخص؟.. 
هو  من  تعرفني  ستجعلك  الطفل  إجابة 
بعده  ويتمنى  الطفل  يكرهه  الذي  الشخص 
يسافر  سوف  الذي  إن  لك  قال  إن  أما  عنه، 
)أنا( فهو يكره نفسه “!! فانتبهي إلجابته”. .

4- قصة الخبر الجديد 
من  عاد  طفال  هناك  أن  لطفلك  احكي 
عندي  بسرعة..  تعال  أمه  له  وقالت  املدرسة 

لك خبر جديد!.. واسألي طفلك: 
ماذا تتوقع أن يكون هذا الخبر؟ 

على  التعرف  في  تساعدنا  الطفل  إجابة 
جانب من رغباته ومخاوفه وتوقعاته.

5- قصة الحلم املزعج
 استيقظ من 

ً
احكي لطفلك أن هناك طفال

النوم وهو مرهق ومنزعج وقال ألمه إنه رأى 
حلمًا مزعجًا في منامه، واسألي طفلك: ماذا 

رأى الطفل في منامه برأيك؟ 
نقاط  على  تتعرفني  ستجعلك  إجابته 
ضعفه ومشاكله في عالقاته مع أفراد عائلته 

وأصدقائه.
  ** مالحظة :

أو  باإلجابة  للطفل  توحي  أال  املهم  من 
تخبريه  وال  تناسبك..   لم  إن  عليها  تعاتبيه 

أنك تتوقعني منه إجابة أخرى  !!
التعرف على  القصص  فالغرض من هذه 

مخاوف وهموم الطفل والتعامل معها.

حيل نفسية

كيف تجعل أبناءك يصّلون
من أنفسهم بدون خصام أو تذكري
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كام زوجة معانا هنا في املحاضرة ..
سأل املحاضر ..

فرفعت معظم الحاضرات أيديهن ..
سؤاله  قال  ثم   .. هادئة  ابتسامة  املحاضر  فابتسم 
على  أوراقه  يرتب  وهو  بحتة  روتينية  بطريقة  الثاني 

املنصة ..
و كام واحدة سعيدة في جوازها ..

العدد كأنما هو يعلم أن وال  لم يرفع رأسه حتى ليرى 
واحدة سترفع يدها! 

رفع رأسه وقال بصوت عاٍل مفاجئ ..
ازاي تكوني زوجة سعيدة ؟

كلكم هنا عشان تعرفوا ازاي توصلوا لكدا ..
مظبوط ؟

همهمات تدل على املوافقة ..
طيب ..

كل  عليها  هانبني  أساسية  كلمة  نحفظ  الزم  مبدئيا 
اللي جاي ..

إحنا الزيت .. وانتوا املية ..
تمام ؟

وجوه  على  البالهة  عالمات  املحاضر  الحظ 
الحاضرات ف تنهد بفتور وقال موضحا:

 .. خفيفة   .. خصائصها  كل  ليها   .. املية  زي  الست  إن 
سهلة الغليان .. سريعة التبخر .. تبرد بسرعة وهي عنصر 

أساسي في الحياة  .. زيادتها تموت .. وقلتها تموت
اطول  ومجهود  أطول  وقت  بياخد   .. ثقيل   .. الزيت 
.. بياخد وقت أطول  .. ما بيتبخرش  عشان يوصل للغليان 
بكتير عشان يبرد .. حارق وممكن يؤدي إلى كوارث لو ما 

تعملناش معاه ب حرص ..
تمام كدا ؟

وتبادل  همهمات  أصوات  مع  الحاضرات  ابتسمت  ف 
نكات بني البعض ..

محاضرته  من  كبيرا  شوطا  قطع  كأنما  هو  ابتسم  ف 
ف أكمل قائال ..

هل ينفع نقارن الزيت باملية ؟
عاوز أسمع إجابتكم بصوت عاٍل ..

ف ردت الحاضرات بصوت واحد قوي .. أل ..
دا  ردكم  احفظوا  طب  يقول:  وهو  ابتسامته  اتسعت 

كويس ..
ينا تتكلم عن الزوج العادي الطبيعي تماما ..

ّ
خل

الرجل يا هوانم بيقبل ب أدنى درجات الحب ..
ووقفت  الحاضرات  من  شهقات  أصوات  تعالت  هنا 

إحداهن لتقول ..
على  حاجة  كل  ماكانتش  إن  دا  ؟؟؟  يعني  ازاي  أدني 

سنجة عشرة يطلع عيني!!
ف رد هو قائال .. بيتهيألك ...

عشان » انتي » بتحبي جوزك ف بتبقي عايزة تعملي كل 
حاجة على سنجة عشرة !

أحسن أكل
كل يوم صنف و اتنني

.. عياله  .. هدومه مكوية أول ب أول  مافيش أكل بايت 
نضاف البيت ب يبرق إلخ إلخ إلخ

الراجل مش عاوز كل دا على فكرة .. وال حتى واخد باله 
من كل دا !!

يبقى  ها  شويتني  نفسك  ريحتي  حضرتك  لو  يعني 
عادي عنده برضه

أكمل  ف  أخرى  مرة  الحاضرات  شهقات  ارتفعت 
مسرعا

الراجل ما يفرقش معاه كل محشي واال فول النهاردة
سمك وبيكاتا واال بصارة وعدس !

املهم إنه ياكل و يشبع .. بس !
بأول  أول  الهدوم  بتغسلي  انتي  عنده  مهم  مش 
واملعطر  البقع  بيطلع  اللي  الفالني  املسحوق  وبتستعملي 

العالني عشان الهدوم ريحيتها تبقى مفحفحة واال بتكوي 
يلبسها  مكوية  هدمة  يالقي  إنه  عنده  املهم  ال..  أو  يوميا 

وهوة خارج وبس !
غير  البعض  بعضهن  إلى  ينظرن  الحاضرات  بدأت 

مصدقات ..
الراجل ليه الخطوط األساسية اللي بيعيش بيها ..

ما   .. التفاصيل  اسمها  حاجة  يفهمش  ما  الراجل 
يعرفهاش .. وال عمره هاياخد باله منها ..

 .. باله  انتي لو صبغتي شعرك مش هاياخد   .. والدليل 
إنما لو اقرعيتي احتمال ينتبه ..

هنا تعالت أصوات الضحكات من الحاضرات ..
فابتسم هو وأكمل ..

مكانه  في  بيركز   « الزيت   « إحنا   .. زيكم  مش  إحنا 
ومالوش في التفاصيل الكتير
أنا مش عاوز أدوش مخي

بالشغل  أصال  مدووش  ألنه   .. فاضي  مخي  باحب  أنا 
واملصاريف ودول كفاية عليا جدا ..

تموتي  مفروض  مش   .. سعيدة  زوجة  تكوني  عاوزة  لو 
نفسك عشاني !

إديهالي   .. الرئيسية  الخطوط  منك  عاوز  كدا  كدا  أنا 
وبس !

صعبة دي !
فقالت إحد الحاضرات..

أعملك  عشان  نفسي  على  باجي  إني  عليا  الحق  يعني 
واال  يوميا  البيت  بانضف  عشان  اال  و  يوم  كل  حلوة  أكله 

عشان عاوزا أعملك أحسن حاجة؟
هنا رد املحاضر ببرود ..
ومني قالك تعملي كدا ؟

كان الرد صادما لدرجة أن القاعة كلها صمتت صمتا 
تاما ..

بالجلوس  همت  وعندما  السائلة  حدقتا  اتسعت  بينما 
كرر هو السؤال ..

حضرتك ماردتيش عليا ؟ مني قالك تعملي كدا ؟؟
جوزك طلب منك دا ؟؟
تلعثمت قليال ثم قالت ..

أل !
بس هو ده جزاتي عشان باجي على نفسي عشانه ؟

عشان باضحي عشانه ؟
رد هو بنفس البرود ..

زوجك  بتحاسبي   .. باختيارك  ضحيتي  حضرتك 
ليه؟؟!

فان جوخ قطع ودنه عشان يهادي بيها حبيبته .. حبيبته 
ليها ذنب ؟؟

صمت في القاعة ..
فردد بصوت صارم

ليها ذنب ؟
فردت الحاضرات بصوت خافت ..ال ..

ابتسم هو بينما قال .. باملناسبة معلومة إنه قطع ودنه 
عشان حبيبته دي غلط ..

نرجع ل كالمنا ..
الرجل ما يفهمش معنى التضحية في الحاجات دي

واحدة عملت محشي النهاردة .. برافو
عملت فول بكرة .. وماله ..

عملت تونة بعده .. مش ها اموت وال هااقتلك يعني !!!

إنك  مع   .. كامل  األم  دور  تاخدوا  بتحبوا  اللي  انتوا 
مجرد زوجة .. و اما » تعوديه » على كدا ويبتدي يحاسبك 

على »تقصيرك« في اللي انتي خلقتيه .. تزعلي !!
طب ماكان من األول ..

في  اللي  اعملي   .. السعيد  الزواج  في  قاعدة  اهم 
مقدرتك مش اللي اكتر من مقدرتك ..

عشان أنا كزوج .. ها اعمل اللي في مقدرتي وبس ..
هنا وقفت سيدة أخرى وقالت ..

بس مش كل الرجالة كدا !
لو على مثال األكل .. في رجاله لو مش كل يوم صنف 

محترم تقلب البيت حريقة 
هنا ابتسم املحاضر وصفق بيديه قائال ..

امسك تخصص ... بمعنى ..
 .. الزوج دا عنده شيء محدد بيحبه بطريقة معينة 

خالص .. يبقى اعمله دا بطريقته ..
يعني.. الزوج عاشق األكل .. انبساطه في األكل

الزوج عاشق الدلع .. انبساطه في الدلع مع مراته
الزوج عاشق املرأة الجميلة

انبساطه في جمال زوجته
إيه املشكلة !

قمر  زوجة  األكل  عاشق  الزوج  ادي  بقا  تعالي  إنما 
.. وال أكنه متجوز وها تبقى أيام  بس فاشلة في الطبخ 

سودة
النه مش اهتمامه أصال هيه جميلة أو ال ..

يبقى قاعدة رقم اتنني ..
أوفر مجهودي للحاجة اللي هاتعمل فرق عند زوجي 

.. عشان ما اهدرش طاقتي وأضيع وقتي ع الفاضي ..
سكت برهة ثم قال إلحداهن ..

لو سمحتي .. ممكن تناوليني الكوباية اللي ع املكتب 
دي ؟

وأشار إلى كوب يبعد عنه مسافة ذراع فقط ..
فقامت السيدة وتحركت من كرسيها مسافة 3 أمتار 

وناولته الكوب ثم عادت لتجلس ..
فابتسم هو وقال .. و الله انتي ست جميلة ..

ثم أتبع
حضرتك اديتيني الكوباية ليه ؟

فذهلت الحاضرات بينما ردت السيدة بحيرة
مش انت قلتلي أديهالك ؟؟؟

فقال هو ..
يعني انتي قمتي من مكانك و مشيتي 3 متر وناولتيني 
الكوباية وبعدين رجعتي الـ 3 متر وقعدتي في حني كان 

ممكن أنا »أميل« بس في أقل من ثانية وأخدها ! 
القاعدة رقم تالتة للزوجة السعيدة ..

يالقي  اللي  عشان   .. شيلتك  مش  شيلة  تشيليش  ما 
دلع وما يدلعش يبقى غبي ..

الزوج طول الوقت قبل ما يبقى زوج بيتعامل كإبن
ماما غالبا بتعمل كل حاجة.. فلما باتجوز باستكشف 

تدريجيا إيه الكائن اللي اتجوزته دا
لو حطيتي نفسك في خانة األم .. ها اعاملك زي ما 
باعاملها فورا .. من عقلي الباطن حتى وبدون ما احس..

وساعتها انتي أكتر واحدة ها تندمي ..
فاهمني قصدي ؟

تفرقت  همهمات  مع  الحاضرات  فابتسمت 
بني التحسر واإليجاب ..

فالش ..
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�� تقول إحدى األخوات...
القرآن...وكنت قد  ورد مراجعتي من  أراجع  كنت 
املرات  عشرات  كررتها  طه*...  *سورة  إلى  وصلت 
لها..  حفظي  أثبت  حتى  متتالية  أيام  عدة  على 
القرآن  وأن  الشقاء..  عن  تتحدث  أنها  فالحظت 
فهو  عنه  أعرض  من  ...بل  الناس  به  ليشقى  نزل  ما 
وهذا  يحيا..  وال  فيها  يموت  ال  نارًا  سيدخل  الذي 
اآلية  في  الشقاء  لفظة  يرد  لم  أنه  الشقاء...مع  قمة 

الخاصة بالنار..
مجرما  ربه  يأت  *ومن  طه  سورة  في  تعالى  قال 
حتى  لكن  يحيا*...  وال  فيها  يموت  ال  جهنم  له  فإن 
الوصف  لكن  اآلية  هذه  في  الشقاء  كلمة  ترد  لم  لو 
يموت  ال  نار  في  املرء  يكون  أن  شقاء  أعظم  يجسم 

فيها وال يحيا..
الوقت*   نفس  *في  كنت  أني  أذهلني  ما  ولكن 
أحفظ طفلي الصغير *سورة األعلى* ...وأيضًا كنت 

أكررها مرارًا ويعيد طفلي ورائي..
األعلى*..  سورة  في  األشقى  *كلمة  فاستوقفتني 
في قوله تعالى *وسيجنبها األشقى الذي يصلى النار 
حياته  وصفت  أنها   .. حقًا  أذهلني  وما  الكبرى*... 
في النار كما وصفت في طه.. *ثم ال يموت فيها وال 
يحيا*.. أي أنه في سورة األعلى جاءت لفظة األشقى 

مع سياق دخول النار التي ال يموت فيها وال يحيا...
أفلح  *قد  بعدها  التي  اآلية  أن  دهشتي  زاد  ومما 
من تزكى*...  في سورة األعلى.. وأما في سورة طه.. 
جاء وصف أهل الجنة وجزاؤهم بعد جزاء أهل النار 
األنهار  تحتها  من  تجري  يدخلونها  عدن  *جنات 

وذلك جزاء من تزكى*...
من  أفلح  قد   .. األعلى  سورة  في  الله  سبحان   
*تزكى*...  من  جزاء  وذلك  طه  سورة  وفي  *تزكى* 
السورتني..  بني  الدقيق  التشابه  هذا  وجدت  فلما 
استحضار  مع  بتركيز  األعلى  سورة  لقراءة  عدت 
آيات  جميع  أن  أفاجأ  بي  وإذ  طه...  لسورة  حفظي 
طه...سبحان  سورة  في  وردت  األعلى  سورة  ومعاني 

الله ما أعظم تشابه السورتني...

ففي سورة األعلى .. *سبح اسم ربك األعلى* آية  -١
طلوع  قبل  ربك*  بحمد  *وسبح  طه..  سورة  في 

الشمس....
  في سورة األعلى .. *الذي خلق فسوى والذي قدر 

فهدى*.. آية ٢ و3
شيء  كل  أعطى  الذي  ربنا  قال  طه..  سورة  في 

خلقه ثم هدى*
في سورة األعلى .. والذي *اخرج املرعى* فجعله 

غثاء أحوى... آية ٤ و5
في سورة طه.. وأنزل من السماء ماء *فأخرجنا* 

به أزواجا من نبات شتى..كلوا *وارعوا* أنعامكم..
في سورة األعلى .. *سنقرئك فال تنسى إال ما شاء 

الله*.. آية ٦ و٧
أن  قبل  من  بالقرآن  تعجل  *وال  طه..  سورة  في 
يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما*..ولقد عهدنا 

إلى آدم من قبل *فنسي*...
في سورة األعلى .. إنه *يعلم الجهر وما يخفى*.. 

آية ٧
وفي سورة طه.. وإن *تجهر* بالقول فإنه *يعلم* 

السر *وأخفى*
في سورة األعلى.. *ونيسرك لليسرى*.. آية ٨

لي  *ويسر  صدري  لي  اشرح  رب  طه..  سورة  في 
أمري*..

الذكرى..  نفعت  إن  فذكر   ... األعلى  سورة  في 
*سيذكر من يخشى*.. آية ٩ و١٠ 

في سورة طه.. *إال تذكرة ملن يخشى*
لعله  لينا  قوال  له  فقوال  طه...  سورة  في  وأيضًا 

*يتذكر أو يخشى.*.
..ويتجنبها األشقى الذي يصلى  في سورة األعلى 
 ١١ آية  يحيا*..  وال  فيها  يموت  *ال  ثم  الكبرى  النار 

و١٢ و ١3
في سورة طه.. ومن يأت ربه مجرما فإن له جهنم 

*ال يموت فيها وال يحيا*..
في سورة األعلى.. قد أفلح من *تزكى*.. آية ١٤

من  تجري  يدخلونها  عدن  طه..جنات  سورة  فى 

تحتها األنهار خالدين فيها وذلك جزاء من *تزكى*
في سورة األعلى ... *وذكر اسم ربه فصلى*.. آية 

١5
في سورة طه.. وأقم *الصالة لذكري.*..

في سورة األعلى ... بل *تؤثرون* *الحياة الدنيا* 
.. آية ١٦

من  جاءنا  ما  على  *نؤثرك*  لن  طه..  سورة  في 
إنما  قاض  أنت  ما  فاقض  فطرنا  والذي  البينات 

تقضي هذه *الحياة الدنيا*..
وأيضًا في سورة طه.. ال تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم زهرة *الحياة الدنيا* لنفتنهم فيه...
في سورة األعلى .. *واآلخرة خير وأبقى.*. آية ١٧

في سورة طه.. *والله خير وأبقى*..
وأيضا في سورة طه.. *ورزق ربك خير وأبقى*

وختامًا في سورة األعلى ..إن هذا لفي *الصحف 
األولى* ..صحف إبراهيم وموسى... آية ١٨  و١٩

  وفي سورة طه.. ألم تأتهم بينة ما في *الصحف 
األولى* ...

في  موجودة  األعلى  سورة  آيات  كل  الله..  سبحان 
سورة طه..

سورة األعلى وجه واحد ..في حني أن سورة طه ١٠ 
أوجه... وكأن سورة األعلى تلخيص ملعاني سورة طه 

والله اعلم ...
*إنا  فقالوا  القرآن  سمعوا  ملا  الجن  صدق   

ً
فعال  

سمعنا قرآنا عجبا*....

وسيلة  إليك  األم:  عزيزتي 
يتركان  وابنتك  ابنك  تجعل 
الكالم البذيء )الكالم األسود( 

أو )قلة األدب( نهائيا بإذن الله.
عمر  من  الوسيلة  هذه  تنفع 

أربع سنوات إلى عشر سنوات.
ال  أبنائك  كل  أبناءك  اجمعي   -١
تقولي هذا ما يقول الكالم األسود .. 
بني  التحسس  عدم  باب  )من 
املنافسة(  لتزيد  وكذلك  اإلخوة 
أبيض  ورقا  لهم  وأحضري 
واحد  كل  من  واطلبي  ومقصا 
قلب  بشكل  الورق  يقص  أن 

بإشرافك. 
أعلى  يكتبون أسماءهم  ثم   -  ٢

القلب 

في  قيها 
ِّ
وعل القلوب  خذي   -  3ً

مكان واضح، الصالة مثال
هذه  أن  أخبريهم   -٤

القلوب تمثل قلوبهم الحقيقية 
يتفوه  الذي  أن  وأخبريهم   -5
بكالم أسود سوف تحطني نقطة 

سوداء على قلبه ألنه فعال الكالم 
د القلب. األسود يسوِّ

٦- وأخبريهم أن في آخر الشهر 
سنرى من  الذي يظل قلبه أبيض 
ونقيا وأنه إن شاء الله سوف يحبه 

الله ويدخله الجنة.
وال  معهم  واحزمي  قي  طبِّ  -٧
تتساهلي معهم مهما بكى أحدهم 
او قال هي غلطة واجعلي النقطة 

واضحة يراها الجميع
يريد  فعال  أحدهم  رأيت  وإذا 
له الزم  التوبة عما بدر منه قولي 
وتستغفر  صحيحة  توبة  تتوب 
استغفر  فعال  رأيِته   وإذا  كثيرا 
وامسحي  سامحيه  وتاب  كثيرا  
ليه  النقطة السوداء واحتضنيه وقبِّ

)أحسنت  بالكلمات  عيه  وشجِّ
إن  هذا  منك  توقعت  أنا  حبيبي 
شاء الله من أهل الجنة أنت بطل 
وأخبري ما قام  وأنا فخورة بك( 
وأبوه  إخوته  مبسوطة،   وأنت  به 

وأهلك حدثيهم أمامه 
وسترينه يتحسن كثيرا

الرصاص  القلم  استخدمي 
لكي يسهل املسح 

وأحلى  أطرف  أن   تعرفني  هل 
الوسيلة  هذه  في  موقف  وأروع 
ابن  طفلك   تشاهدين  عندما 
يتوب  سنني  والخمس  األربع 
هذا  العمل  مهموم  وهو  ويستغفر 
سيؤثر فيهم حتى لو كبروا ويرسخ  

على هذا املفهوم

أذهلنى كالم ربى..

عالج الكالم البذىء عند األطفال


