


 األربعون قاعدة تربوية
 

 : مقدمة
ومن ، من يهـده هللا فال مضل له، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره

 : مث أما بعد، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، وأشهد أن ال إله إال هللا، يضلل فال هادي له
اإلنسان يف طرح عناوين هذا املوضوع فضاًل عن وكم اختصر ، فإن احلديث عن موضوع الرتبية حديث طويل ذو شجون 

ومن هنا جاءت فكرة ، ومع هذا فإن ما يف هذه الرسالة خري كثري للمعتنني هبذا اجلانب، جزيئاته؛ لكثرة تشعبها وتنوعها
 .عرض الرسالة على هيئة القواعد العامة اليت تندرج حتتها جزيئات كثرية؛ لنغطي أكرب جانب إن شاء هللا

هي عملية تنشئة املسلم وإعداده إعداًدا كاماًل من مجيع اجلوانب يف حياتيه : ف أهل العلم هبذا الشأن الرتبية فقالواوقد عر  
بل عملية هلا خطوات متعددة حمددة هتدف إىل ، فهي عملية وليست عمل، الدنيوية واألخروية على ضوء تعاليم اإلسالم

واملتأمل ، لقية والعقلية واجلسمية والنفسية والصحية واالجتماعية وغري ذلكهدف عظيم يشمل مجيع اجلوانب اإلميانية واخل
لكن تقييدان بتناوله من منظور الدين اإلسالمي العظيم يهون األمر ، يف هذا التعريف يدرك ال حمالة اتساع هذا املوضوع

   .{دَِّكر  َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فـََهْل ِمن م  }: قال تعاىل، ويقربه
مث ، اذكر شرًحا هلا وتوضيًحا: وحتت كل قاعدة، اذكر إن شاء هللا أربعني قاعدة، وسأتناول هذا املوضوع على شكل قواعد

مث اذكر هلا بعض األمثلة اليت ، استدل هلا غالًبا من الكتاب والسنة وكالم السلف الصاحل وبعض النقوالت عن الرتبويني
 مث بعض املظاهر السيئة اليت حتصل إذا ُأمهلت هذه القاعدة.، أو خاطئةتدخل حتتها صحيحة كانت 

مث ، قواعد يف اجلوانب الرتبوية املختلفة: والثاين، قواعد عامة: احملور األول: وستتنوع هذه القواعد يف أربع حماور رئيسية 
 قواعد يف حل املشكالت الرتبوية.: والرابع، قواعد يف أساليب الرتبية: الثالث

وال بد على املريب أن حييط ، وعوائقوموانع ، ولكل مال جامع؛ فكذا اهلداية هلا أسباب وطرائق، لكل حرث زارع أن اوكم 
وقد بشر  النيب صلى هللا عليه وسلم املربني احلريصني على تربية العلم واألدب ابلنجاة ، علًما هبا على قدر استطاعته وحاجته

فأدهبن فأحسن أدهبن ورابهن  -يعين البنات -من ابتلي بثالث من هذه اجلواري ): خاريفيما رواه البفقال ، من النار
 .ا من النار (فأحسن تربيتهن كن له سرتً 

اإلحسان إىل البنات وحنوهن : فقال، وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا عن اإلحسان املذكور يف هذا احلديث
وبعدهن عن ما حرم هللا من التربج ، واحلرص على عفتهن، وتعليمهن وتنشأهتن على احلق، يكون برتبيتهن الرتبية اإلسالمية

  .وغريه
غريمها إبسناد و  محدأروى الرتمذي و ويف املقابل ، فجعل رمحه هللا قوام الرتبية الرتبية الدينية على طاعة هللا واجتناب غضبه

ِه َأنَّ اْمَرأًَة أََتْت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلمأَبِيِه َعْن جَ  صحيح َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيب  َعنْ  َوِِف َيِد ابـَْنِتَها ، َوَمَعَها ابـَْنٌة هَلَا دِ 

 



َما يـَْوَم اْلِقَياَمِة أََيُسر ِك َأْن ُيَسوِ َرِك اَّللَُّ هبِِ : َقالَ ، قَاَلْت الَ  ، «أَتـُْعِطنَي زََكاَة َهَذا  »: فـََقاَل هَلَا، َذَهب   َمَسَكَتاِن َغِليظََتاِن ِمنْ 
ُهَما: قَالَ ، «ِمْن اَنر   أََيُسر ِك َأْن ُيَسوِ َرِك اَّللَُّ هِبَِما يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِسَواَرْينِ »: قَالَ ، «ِمْن اَنر   ِسَواَرْينِ  ُهَما ِإىَل النَِّبِ  ، َفَخَلَعتـْ َفأَْلَقتـْ

 ، ْهِ َوَجلَّ َوِلَرُسولِ  مُهَا َّللَِِّ َعزَّ : َوقَاَلت. 
 إلقرارها على املنكر أو لعل هذاو  ،ليس على البنت اليت لبست املسكتني يف يدهاو  أن ه رتب العقوبة على األم والشاهد هنا

 .فيه تسببها
 االحتياج االعتناء )مم ا حيتاج إليه الطفل أشد: قال الغز ايل رمحه هللا يف )اإلحياء(، والرتبية السليمة تبدأ منذ نعومة األظفار 

ًً وطيش  وحد ة وجشعو وغضب  فإن ه ينشأ على ما عو ده املريب يف صغره من َحَرد  ، أبمر ُخُلقه ، جِلاج  وَعجلة  وخف ة  وهوَى
غاية التحر ز  فإن مل يتحر ز منها، له ِكربه تاليف ذلك وتصري هذه األخالق صفات وهيئات راسخةً  فيصعب عليه يف

 (.عليها أواوذلك من ِقَبل الرتبية اليت نش، الناس منحرفًة أخالقهمولذلك جند أكثر ، فضحته البد  يوماً ما
     .                      :قال الشاعر 

 ما كان عو ده أبوه على  ***  يناـينشأ انشئ الفتيان فو        
 ين أقـربوهيعـلمه التد  ***  وما دان الفىت حبجى ولكن       

 : القـواعد العـامة: أوالً 
 : اخلص هلل يف تربيتك ألوالدك: القاعدة األوىل

وتسليه عن ، والنية الصادقة يؤجر عليها العبد وإن مل يوفق يف تربية أبنائه، والعبادة مفتقرة للنية الصادقة، الرتبية عبادة 
ََي أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم  }: قال تعاىل، ه وأخطائهوعن كثرة خمالفات ابن، النقص فيما فاته من صالح ولده وذريته
أي قمتم مبا وجب عليكم من الواجبات واختذمت ما تستطيعون يف ذلك من  {أَنُفَسُكْم اَل َيُضر ُكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ 

 الوسائل.
فإَيك أن تعتمد على نفسك وقوة ، ىل حسن تربية الولدويف النية الصادقة من االتصال ابهلل ما يعني العبد ويوفقه إ

إذ كم من ، فليس عليك إال بذل السبب وأما حتقق املصاحل فعلى هللا تعاىل، وتنسى أن تتوكل على خالقك، شخصيتك
له وكم من صحيح نية أصلح ، قوي للشخصية عامل ابملهارات الرتبوية وُكل إىل نفسه فخذل عن تربية أبنائه تربية صحيحة

 هللا ولده ولو بعد حني.
أو أن تربيه لينفعك ، أن تنوي برتبية ابنك أن متدح حبسن الرتبية وقوة التأثري وحسن التعليم: = ومن األخطاء يف هذا اجلانب

 يف املستقبل ال لوجه هللا.

 



َأِن اْشُكْر  }: ىـالـعـال تـق، فعكلريضي هللا ال لينفـعك! واعلم أنه إذا أرضى هللا ن، رِب ابنك لوجه هللا: أيها األب املبارك 

عمله  انقطع"إذا مات اإلنسان : قال رسول هللا : قال هريرة رضي هللا عنه أيب عنويف صحيح مسلم  ،{ يل َوِلَواِلَدْيكَ 
 فإذا صلح الولد دعا ألبيه.، "إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له: إال من ثالثة

وختاف ، السعادة يف معاملة اخللق أن تعاملهم هلل؛ ترجو هللا فيهم وال ترجوهم يف هللا :إلسالم ابن تيمية رمحه هللاقال شيخ ا 
 هللا فيهم وال ختافهم يف هللا.

 : حد د هـدفك من تربيـة ابنـك: القاعدة الثانية
ا حيقق له العبودية الشاملة هلل تعاىل يف كل فتسعى لتكميل إميانه وعقله وخلقه مب، وأعظم هدف حتدده تعـبيده هلل تعاىل 

 جوانب نفسه.
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ }: يقول هللا تعاىل  العبادة مبفهومها الشامل هي مقصد خلق الثقلني.، {َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

، بطلب هذا العلم ونفع األمة بطلبهأن تعليم الولد ينبغي أن يكون ألجل التقرب إىل هللا تعاىل : ومن أمثلة هذا اجلانب -
وإن كان هذا األمر الدنيوي سيتحقق مبا سبق إن ، ال أن يكون املقصد من تعلم االبن طلب الشهادة والسعي للوظيفة فقط

 واخللق احلسن..، يف تعليمه الرجولة: . وقل مثل ذلك.شاء هللا
أبنائهم من احلرص على تسمني االبن ابلغذاء والشراب؛ ما يهدف له الكثري عند تربية : = ومن األخطاء يف هذا اجلانب

أو احلرص على تعليم الولد ودراسته وتكوين مستقبله دون النظر إىل استجابته ألمر هللا وطاعته ، هـتـوكأنه يريب هبيمة يف بي
 لرسوله صلى هللا عليه وسلم.

ن جتد فيهم العدد الكثري ممن ربطوا صالة أبنائهم ومن الشواهد الظاهرة يف هذا أ، وليس هذا بغريب على كثري من اآلابء
 للفجر ابستيقاظهم للمدرسة ال بوقتها الشرعي!

 : عل قه ابهلل وابلرسول صلى هللا عليه وسلم: القاعدة الثالثة
هللا واعلم أن هذه احملبة من أعظم ما حيمل الولد على طاعة ، رِب يف ولدك دائًما حب هللا ورسوله عليه الصالة والسالم 

، ورهبم أيًضا على تعظيم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، {ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِب وَن اَّلل َ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّلل ُ }: قال تعاىل، ورسوله
َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن يَُ }: قال سبحانه، وأعلم أن هذا التعظيم من أجل  ما يردعه عن ارتكاب احملرمات وِ ُف أَْولَِياءُه َفاَل ِإَّنَّ

 . {خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم م ْؤِمِننيَ 
، وكساءه، وطعامه، واحلديقة، واملطر، فالقمر: أن تعلمه أن كل مجيل وانفع هو من عند هللا تعاىل: ومن أمثلة ذلك -

، والصدق، فالكرم،  صلى هللا عليه وسلموتعلمه أن كل حق وخري هو من سنة النيب، وخلقته كلها من خلق هللا تعاىل ورزقه
 كلها من أخالق النيب الكرمي.،  والوفاء، والقيادة، والشجاعة

 



، يع: أو يقول له، مضر، هذا عيب، هذا غلط: = ومن هنا يتضح خطأ كثري من اآلابء حني يوجهون أبنائهم دائًما بقوهلم
وهذا من أخالق األنبياء عليهم ، وهذا حرام يبغضه هللا، هذا حالل حيبه هللا: بل قل له، وحنو ذلك من كلمات أو إشارات

 وهكذا.، وهذا خلٌق من أخالق املخالفني لألنبياء كاليهود والنصارى، الصالة والسالم
 : ارسم يف نفسيته قدوات من أعالم السلف رمحهم هللا: القاعدة الرابعة

فكم يف أخبار القرآن والسنة من ذكر أنبياء هلل ، ظيمربط املرتيب مبن سبق من أهل العلم والفضل منهج رابين ونبوي ع 
ُْويل }: قال تعاىل، وصاحلني كان القصد األكرب من ذكر قصصهم أن يرتىب ويقتدي هبا الناس َرٌة ألِ  َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعبـْ

فاحرص ، { ِه َوتـَْفِصيَل ُكلَّ َشْيء  َوُهًدى َوَرمْحًَة لِ َقْوم  يـُْؤِمُنونَ األَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذي بـَنْيَ َيَديْ 
لتتكون لديك حصيلة كافية إلشباع هنمة الولد إىل ، وتراجم العلماء والعباد والقادة، على االعتناء بقصص األنبياء والصاحلني

 احملاكاة والتقليد.
ا أو داعيًة للخري أو جماهًدا يف سبيل أن تذكر : ومن األمثلة الستخدام هذه القاعدة -

ً
ه دائًما أبمله وطموحه أن يكون عامل

ا هذا  ؟واسأله إذا احتار كيف يفعل العامل يف هذا املوقف؛ ماذا يتار، هللا
ً
وإذا أخطأ هل يفعل من يريد أن يكون عامل

 .وهكذا، الفعـل؟
رتون ـالم الكـألبنائنا مبا يعرضه من أبطال أف القدوات أن نرتك التلفاز هو الذي يرسم: = ومن األخطاء يف هذا اجلانب

ا ألتفه ، وجنوم املقابالت الكروية، ر األغاين املاجنةـاهيـومش، التـلسـواملس
ً
أو جنعل الشارع بزمخه الننت يبين يف أنفسهم معامل

  .الناس وأحقرهم
 : رِب ابنك على املفاهيم الرتبوية الشاملة: القاعدة اخلامسة

ومنظومة األخالق  -واحلذر من املخالفات وطريقة الوقاية منها -وتعظيم األوامر الشرعية  -إلميان والتقوىكحب ا  
وأكتفي به ، وإشباع اجلانب النفسي والعاطفي عند املرتيب. وأدلل على األخري من هدي النيب صلى هللا عليه وسلم -احلسنة

فأتى أحد أوالده احلسن أو احلسني فارتقى على ظهر النيب  يوًما صحابهصلى هللا عليه وسلم أيؤم كان فقد  ، لوضوح ما قبله
فقال صلى هللا ، مث ملا انصرف سألوه، فاستبطأه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فأطال السجود، صلى هللا عليه وسلم

 .( [8243( )6/051نده )أبو يعلى يف مسرواه ] )إن ابين هذا ارحتلين فكرهت أن أقوم حىت يقضي حاجته(: عليه وسلم
مث ، وينزل من املنرب فيحمله، فيأيت احلسن ويتعثر فيرتك خطبته، النيب صلى هللا عليه وسلم يطب أصحابه على املنربوكان 

 .البخاري رواه، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من الناس(، )إن ابين هذا سيد: يعود إىل املنرب فيقول
 : ومما يعينك على ذلك، وانتبه لعدم حصرها على جانب واحد، من جوانب تربيتك -املباركأيها األب  –فنو ع 

 وأييت احلديث عنه إن شاء هللا.، التنويع حبسب نفسية الطفل ومرحلة َّنوه -
 التنويع حبسب احلـدث الذي يرىب من خالله. -

 



 التنويع املرتب مسبًقا يف كل لقاء به أو ذهاب معه. -

 أو الرتكيز على جوانب مع إمهال ما هو أهم منها.، جو أيها املربون من نسيان جوانب مهمة جًدا عند التطبيق= وهبذا نن
 : عل مه الرجولة واالعتماد على النفس: القاعدة السادسة

ل تعاىل عن قا، فالرتبية اجلادة إحدى مظاهر تربية الرجل اجلاد الواعي، حىت تريب رجاًل ال بد أن تعرف كيف يصـنع الرجال 
ْعَنا فـَىًت َيْذُكُرُهْم يـَُقاُل َلُه ِإبـَْراِهيمُ }: قوم إبراهيم بعد أن كس ر إبراهيم عليه السالم أصنامهم وقال سبحانه عن أهل ، {قَاُلوا َسَِ

َيٌة آَمُنوا ِبَرهبِ ِْم َوزِْداَنُهْم ُهًدىإ ِ }: الكهف  .{ نَـُّهْم ِفتـْ
، أن تكنيهم بكىن هلا وقع حسن كأيب عبد هللا وأيب يوسف وأيب معاذ وحنوها: ن ذلكوم، فالفـتوة مطلب ملح لرتبية األبناء 

وجتعل أحدهم يعتمد على نفسه يف لبس وخلع مالبسه مبفرده أو ينظف املكان الذي ، وتضع بني أيديهم األلعاب اهلادفة
، ركهم فيها أو تتابعهم على أدائهامث توكل هلم األعمال املهمة وتشا، وتسعى ملا يقوي أجسادهم ويشد عظامهم، وس خه

وهذا إبراهيم عليه السالم يشرك ابنه إَساعيل عليه السالم يف عمل  من ، أي ابخلدمة وحنوها: {َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم}: وهللا يقول
 . {َوِإَْسَاِعيلُ  َد ِمَن اْلبَـْيتِ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواعِ  َوِإذْ }: قال تعاىل، وهو بناء البيت احملرم أشرف األعمال ومن أعظمها بركة؛

ُكل  قـَْوم   َلمَّا َكاَنْت َوقـَْعُة َأْهِل اْلَفْتِح اَبَدرَ : أنه قال  سلمة رواه البخاري  يف صحيحه عن عمرو بن ومن هذا القبيل ما

ُتُكْم ـفـََلمَّا َقِدَم قَاَل جِ ، إبِِْساَلِمِهمْ  قوميَوَبَدَر َأىِب ، إبِِْساَلِمِهمْ  َصل وا َصاَلَة َكَذا ِِف  »فَـَقاَل ، اـ  قـحَ   ى ِ ِـ نَّبـَواَّللَِّ ِمْن ِعْنِد الئـْ
 فـََنَظُروا فـََلْم َيُكنْ  ، «َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكثـَرُُكْم قـُْرآانً  ، فـَْليُـَؤذِ ْن َأَحدُُكمْ  ، فَِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلةُ  ، ِِف ِحنِي َكَذا َوَصل وا َكَذا، ِحنِي َكَذا

وََكاَنْت َعَلىَّ  َوَأاَن اْبُن ِست   أَْو َسْبِع ِسِننيَ  ، بـَنْيَ أَْيِديِهمْ  فقدموين ، ِلَما ُكْنُت أَتـََلقَّى ِمَن الر ْكَبانِ  ، َأْكثـََر قـُْرآاًن ِمىنِ   َأَحدٌ 
، فَاْشتَـَرْوا فـََقَطُعوا ىِل َقِميصاً  ، اَل تـَُغط وا َعنَّا اْسَت قَارِِئُكمْ أَ : فـََقاَلِت اْمَرأٌَة ِمَن احلَْى ِ  ، ُكْنُت ِإَذا َسَجْدُت تـََقلََّصْت َعىنِ    ، بـُْرَدةٌ 

 .اْلَقِميصِ  َفَما َفرِْحُت ِبَشْىء  فـََرِحى ِبَذِلكَ  
 هللا عليهأتمري رسول هللا صلى ويف ، َأْشَياِخ َبْدر   َمعَ  يدخلينَكاَن ُعَمُر :  َعِن اْبِن َعبَّاس  رضى هللا عنهما قَالَ   أيًضاوروى 

كبار الصحابة كأيب بكر وعمر   مع وجود، يغزو الروم يف بالد الشام سلم أسامة بن زيد ذي السبعة عشر ربيعاً على جيشو 
أكرب داللة من العمر  بعثه معاذ بن جبل رضي هللا عنه أمريًا على اليمن وهو يف التاسعة عشرةو  ،أمجعني رضي هللا عنهم

 .على هذا اجلانب
وقل له هذا هو مصروفك ملدة ، رَيل 011أعطه ف، نت تعطي ولدك كل يوم  عشر رَيالتـو كـل :ومن األمثلة على ذلك - 

ويف هناية األسبوع إذا ، وحاول أن تقتصد لكي تتجمع عندك بعض الرَيالت، انفق منه كل يوم حبسب ما حتتاج. .أسبوع
على حسن إدارتك للمال وسأخرج بك إىل السوق لكي تشرتي هبا ما تريد  رَيل أخرى81زيدك أس، رَيل مثالً 81 وفرت

 . . من حاجاتك

 



 

 : هنا علمته العديد من األمورو 
 إدارة املال. حسن-0
 االقتصاد مع التوفري. -4
 وهكذا.، ليس كل شيء يشتهيه يشرتيه -8
مع ذكرك له معايري قد حيتاج إليها يف ، من الدكانهذه احلاجة وقل له اشرت ، أعطه الفلوس :أيًضا وعلى سبيل املثال -

 السلعة.هذه شراء 
مع التوجيه عند اخلطأ والتشجيع عند و ، األم توكل إليها ترتيب سفرة الطعام أو أواين املطبخ ..وكذلك ابلنسبة لألنثى -

 .اإلصابة تكرب املسؤوليات ويكرب معها التميز يف أدائها واإلبداع يف عملها
وعدم قدرهتم ، كقتل اإلبداع فيهم:  = وهنا تنجو من أخطاء وسوءات التسلط يف تربية األبناء خوفًا عليهم أو احتقارًا هلم

ويف املقابل مع ترك التسلط واالحتقار للمرتيب ، واالنطوائية، وعدم قدرهتم على حتمل املسئولية، على احلوار وإبداء الرأي
 .طفل العدواين العـنيدننجو أيًضا من عوامل تربية ال

 



 : عل مه أن احلياة حقوق وواجبات: القاعدة السابعة
وإذا ، وإذا حفظت سورة كذا افتخر بك وأكرمك، إذا رتبت أغراضك أحبك وأقبلك: وعليه أن يقـدم العوض على ما حيب

 وهكذا.، انتهيت من حل واجباتك أَسح لك أن تلعب أو آخذك معي
فكلما بكى الرضيع ألقمته أمه الثدي؛ فيرتىب ، أن نعل مه أن البكاء سبب للوصول حلاجاته: لكومن أمثلتنا اخلاطئة يف ذ -

وانظروا إىل أبنائنا اليوم كل من يريد ، فيكرب على هذه العادة اليت ربيناه عليها، بكى قضيت له حاجته الطفل أنه كلما
 اع إال البكاء الذي ربيناهم عليه.ليست عندهم أي وسيلة لإلقن، .. يبكي؟ماذا يفعل، حاجًة من أبيه

، والغرور، واألاننية، كاالعتماد على الغري:  من مضار التدليل الزائد: = وإبغفال هذا اجلانب تولدت العديد من األخطاء
فسرعان ما ميل ويطلب مرة ، فإذا أخذ ما يطلب، أريد، أسلوب هات: وغلبة اجلانب املادي الذي يرتىب عليه األبناء اليوم

 .ال يقتنع وال يشبع، . وهكذا.رىأخ
 : فر غ هلم وقتـًا حمـدًدا للجلوس معهم وتربيـتهم: القاعدة الثامنة

وأكثران أو  ، إن مسئولية الرتبية أمر خطري وكبري، كل ما سبق وما أييت ال يكون ذا جدوى إن مل جند الوقت الكايف لتطبيقه  
: وهللا تعاىل يقول ،جدولنا اليومي بل واألسبوعي والشهري شيًئا يُذكر لكنا مع ذلك ال نويل هذا األمر من، كلنا يعلم هذا

 رواه البخاري.، " وإن ألهلك عليك حًقا": يقول والنيب، {َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـَْها}
واألم معها بعض ، األبناء الصغاراألب معه بعض ، اللقاء األسبوعي الذي يعـد ه الوالدان مع األبناء: ومن املفيد يف ذلك

ومن ، ممتع وشيق، يُعد فيه برانمج للقاء علمي وتربوي، ولكل  أسبوع، والولدان الكبريان مع بعضهما، البنات الصغار
 ويقضى فيها وقًتا طيًبا.، أن يصص يوًما يف الشهر مثاًل للنزهة الربية مع األبناء: اجلميل أيًضا

وسبب هذه املشكلة يف ، رة كثري من األبناء على آابئهم يف اختيارهم وطريقة شغل أوقاهتم= وهبذا تنجو من مشكلة سيط
لذا يتجه إىل إشباع رغباته سواء كانت انفعة أو ، األساس كما يذكر الرتبويون هو إحساس األب ابلتقصري يف تربية ابنه

 .ضارة أو ال فائدة منها
سرقت األعمال اإلضافية والعادات االجتماعية أوقات األبوين خارج  فكم، من ُسراق األوقات: = وحذاِر أخي الكرمي

وما بقي من وقت جتتمع له األسرة سرقه التلفاز بغري ، وكم سرقت فنت الشارع أوقات األبناء عن القعود يف بيوهتم، األسرة
 رجعـة!!

 



 البد من الصـرب واالسـتمرار يف تربية األبناء ومتابعتهم.: القاعدة التاسعة
، ومتابعتك هلم مستمرة وليست مؤقتة ببعض األحداث املزعجة، فكل وقت وجلسة مع أبناءك ينبغي أن تكون تربية هلم 

ومتمثل ، متمثل األجر العظيم لك يف ذلك، وأنت يف ذلك صابر، وتدرجك يف الرتبية حيتاج إىل خطط زمنية طويلة املدى
" ما من : ويف قوله صلى هللا عليه وسلم، متفق عليه، مسئول عن رعيته"" كلكم راع  وكلكم : قول النيب صلى هللا عليه وسلم

" فلم حيطها : يف روايةو ،  عز وجل رعية ميوت يوم ميوت وهو غاع رعيته إال حرم هللا تعاىل عليه اجلنة"هللاسرتعيه يعبد 
 واه البخاري ومسلم.ر ، اجلنة" مل يرح رائحة بنصحه

أو امللل السريع من بطء تعلمه أو كثرة ، أو اختالف االجتهادات يف تربيته، ة الطفل= واحلذر من تقلب املزاج أثناء تربي
أو أتثريات مؤقتة ملا ، . واعلم أن الرتبية احلقـة ليست ردود أفعال.وهذا واجبك، وهم أبناءك، فأنت تريب، أخطائه وخمالفاته

َوَوصَّى هِبَا ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب ََي َبيِنَّ ِإنَّ اَّلل َ }: اىليقول هللا تع، بل جهد متواصل إىل املمات، نسمعه أو نراه أو نقرأه
يَن َفاَل مَتُوُتنَّ َإالَّ َوأَنُتم م ْسِلُمونَ  أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن  اْصَطَفى َلُكُم الدِ 

 .{ ونَ اُلواْ نـَْعُبُد ِإلَـَهَك َوِإلَـَه آاَبِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإلَـهاً َواِحداً َوحَنُْن َلُه ُمْسِلمُ بـَْعِدي قَ 
 : اعرف خصائص املرحلة اليت مير هبا ابنك: القاعدة العاشرة

فكما أن الفهم يتلف حبسب عمر االبن؛ ، تربيتنا هلمتتطلب منا تنبًها هلا أثناء ، األبناء يف َّنوهم ميرون مبراحل خمتلفة 
تعامله ، تعامله ابحملبة: فتعامله مبا يناسب مرحلته، واستعداداته العاطفية والعقلية ختتلف أيًضا، فكذلك فإن نفسية الولد

 : اآليتوسأحاول تلخيص هذه املراحل يف ، تعامله ابملشاورة، تعامله ابحلوار، تعامله ابخلوف عليه، ابلثقة
 : . أول مرحلة مير هبا الولد فيما يذكره علماء النفس هي مرحلة االعتماد على الغري0
وهذه املرحلة من الطفولة هي مرحلة زرع احملبة يف االبن ، وتبدأ من سن الوالدة؛ فيكون الولد معتمًدا فيها على أمه أو أبيه 

هنا استولت عليه بصورة أكرب يف هذه املرحلة؛ ويف املقابل جتد لوالديه؛ ولذا جتد الطفل حيب أمه أكثر من حبه ألبيه؛ أل
 : وأهم معَلمني تربويني يف هذه املرحلة، الطفل يبغض أمه وال حيبها كغريها إذا مل تشارك يف تربيته يف هذا السن

ي ما يتعلق جبانب الرتبية يف ومن فوائد هذا األمر اإلهل، {َوقـَْرَن يف بـُُيوِتُكنَّ }: ويف ذلك يقول هللا، القرب من الطفل (0
يذكر أطباء األطفال كثريًا خطأ األم اليت ترضع ولدها مبجرد أن يبكي؛ فتدخل : وإليك هذا املثال، وهللا أعلم، هذه املرحلة

مع أن الفرتة املناسبة لكل رضعة مشبعة ما بني الساعتني والنصف إىل ، عليه طعاًما فوق الطعام األول الذي مل يهضم
أنه مبجرد قربك من  –أخي الفاضل  -واجلواب  ؟كيف نسكت الطفل يف هذه املدة:  وهنا قد نتساءل، ساعات الثالث

! وهو يريد منك هذا يف هذه !إن مل يكن يبكي لعلة، ولدك أو تربيتك على صدره أو ومالعبته يبدأ يضحك ويبتسم
 املرحلة.

 



)والوالدات يرضعن أوالدهن حولني  : ويف ذلك يقول هللا، الشعور إشعار الطفل ابحلنان واحملبة؛ حىت يقابلنا كذلك بنفس (4
ومل يذكر اللنب ، فبني هللا أحكام املرضع ومن يلفها يف اإلرضاع، { َوِإن تـََعاَسْرمُتْ َفَستُـْرِضُع َلُه ُأْخَرى}: ويقول، كاملني(

 وقد حيمل ويقبل.، روُيضم للصد، يلقم الطفل الثدي: ملاذا؟ ألنه مع كل رضعة، البديل عن اإلرضاع

 : مرحلة احملاكاة والتقليد: . املرحلة الثانية4
 : وأهم معَلمني تربويني يف هذه املرحلة، ويبدأ الطفل ابلتقليد والتشبه مبن حيب، وتبدأ طليعتها من سن الثالثة تقريًبا 
 .طفل أن يفعل مثل فعلهم ويقتدي هبمالرتبية ابلقـدوة؛ فيعتين الوالدان برتسيخ املبادئ الرتبوية من خالل اإلمياء لل( 0
 واحلذر من الضحك من فعله واحتقاره.، تشجيع األفعال احلسنة منه( 4

أو ينعدم عنده حب تقليد ، فتكرب معه األخطاء، أن نضحك مثاًل من أخطاء الطفل اللغوية: = ومن األخطاء يف ذلك
 اآلخرين يف منطقهم.

الطفل مبحاولة االستقالل بنفسه يف أكله  وفيها يبدأ، وتبدأ بست سنوات: النفس مرحلة االعتماد على: . املرحلة الثالثة8
 : وأهم معَلمني تربويني يف هذه املرحلة، ..وذهابه لقضاء احلاجة وشغل وقته

 " إن ابين: يقول النيب صلى هللا عليه وسلم، وإكمال أعماله مبفرده، وتشجيعه على اإلبداع والتفكري، تعزيز ثقته بنفسه (0
 .، هذا سيد؛ ولعل هللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني"

 وعلينا أن نتدرج معه بشكل مناسب. ، التدرج مهم يف هذه املرحلة؛ ألن الطفل حيب أن يفعل بنفسه كل شيء (4

حىت إذا أراد أن ، وقتل التفكري واإلبداع عنده يف كل شيء، السيطرة الزائدة على الطفل: = ومن األخطاء يف هذه املرحلة
  هناك من أيمره وينهاه.، يلعب أبلعابه

وفيها تظهر ، وهي تبدأ من بداية سن املراهقـة من حوايل سن احلادية عشرة إىل الثانية عشرة: . مرحلة االعـتداد ابلنفس2
 : ني يف هذه املرحلةوأهم معَلمني تربوي، اضطراابت كثرية عند الولد نتيجة مروره بسيل من التغريات العقلية والعاطفية

ويزعم ، غالًبا يريد أن يرج عن التوجيه املباشر لوالديه استخدام أسلوب املوجه غري املباشر؛ ألن املرتيب يف هذه املرحلة (0
فيتأكد على املريب أن يوجد ويتابع ، ويف حقيقة األمر أن هناك من يوجهه من حوله وهو ال يشعر، أنه يستقل بشخصيته

، وحلقته يف املسجد، ونقصد ابملوجه غري املباشر الوسط الذي يعيشه االبن؛ كمدرسته، وجه غري املباشر البنهبنفسه هذا امل
مث مدرسة فيها ، يتار له حلقة للتحفيظ ممتازة، فيختار األب ويتابع احملضن الرتبوي اجليد البنه، وأصحابه يف الشارع

  ..وهكذا، ومشايخ يعتاد جمالسهم وحماضراهتم، مستواهدورة صيفية على ، مث جملة هادفة، مدرسون مبدعون

وعلى األب أن حيرص أن يكون قريًبا منه ، مد  وتعزيز جسور الثـقة بني االبن وأبيه؛ فاالبن يف هذه املرحلة تكثر مشاكله (4
 حىت يضمن أن يلجأ ابنه إليه ال إىل غريه يف حل مشاكله.، ويصاحبه يف هذه السن

 



القسوة على املراهق؛ فال يعامله أبوه كمريض حباجة إىل العطف والشفقة والتوجيه : ظيعة يف هذا اجلانب= ومن األخطاء الف
بل قد يصل إىل الطرد من البيت؛ ليصبح لقمة سائغة ألهل ، بل ابلعكس ابلغلظة والسب والتعيري، والدعاء املستمر

 الفساد.
وتبدأ بعد انتهاء سن املراهقة من سن العشرين ، ي والعاطفي عند املرتيبوفيها يظهر االتزان العقل: مرحلة املشاركة للغري .5

من ترىب على اخلري شارك ، أو الواحد والعشرين؛ فيبدأ االبن مبشاركة غريه يف أعماهلم حبسب ما ترىب عليه يف املرحلة السابقة
 ه يف الغالب.ومن ترىب على الشر شارك أهله في، ولو ابتعد عن أهله وأصدقائه األوائل، أهله

أن علماء النفس قد اتفقوا أن كثرة ، = ومن األخطاء اليت ُتظهر غفلتنا عن هذه القاعدة يف فهم نفسية أوالدان الذين نربيهم
 !.!مع أن أكثران يراها مشاغبة وفوضى، حركة الطفل هلا عالقة مباشرة بقوة عقله

 



 : القـواعد يف اجلوانب الرتبوية :اثنـًيا
 : لرتبية العـقدية واإلميانيةيف جانب ا -أ 
، واألثر البالغ هلذا اإلميان وللعقيدة الصحيحة عليهم بعد ذلك، ال يفى على أحد أمهية تربية اإلميان يف نفوس األوالد 

 : ونقرب هذا اجلانب بذكر مخس قواعد
وعل مه حب ، يف عظيم خملوقاته عل مه حب هللا تعاىل من خالل ذكر نعم هللا عليه ومن خالل أتمله: القاعدة احلادية عشرة

وعل مه حب الصحابة ، وعل مه حب األنبياء عليهم السالم بسرد قصصهم، النيب صلى هللا عليه وسلم بذكر سريته وأخالقه
 رضي هللا عنهم برواية أخبارهم ومواقفهم.

فاستغل كل ، فعاله احلسنة بينهمعلينا أن نكثر من ذكره بصفاته وأ، حىت نعلم أبنائنا حب أمر  ما: أيها املريب الفاضل 
 وأمهية شكره سبحانه وذكره وعبادته.، حدث  لرتبية ابنك على حب هللا من خالله

 وحب أنبياء هللا.، وصحابته، ابلقصة لغرس حب الرسول واستفد من أسلوب الرتبية
وهو الذي حبسها لنبيه ، ها لناوأن هللا هو الذي سخر ، لو نظرت وإَيه إىل الشمس فبني له فوائدها وعظيم خلقها: فمثالً 

وهو الذي ابرك فيه ، وإذا جلست على الطعام فاذكر له أن هللا هو الذي رزقنا إَيه، واذكر له قصته، يوشع عليه السالم

 }: وإذا رأى النار فاقرأ عليه قوله تعاىل، كما يف قصة بُرمة جابر رضي هللا عنه،  وأصحابه يوم اخلندق لرسولنا وكثر ه
مث بني له أن هللا جعلها عقااًب ملن عصاه وخالف ، { ُؤونَ ـنشِ ُـ مـَها أَْم حَنُْن الْ ـَرتَ ـجَ ـْم أَنَشْأمُتْ شَ ُـ أَأَنت * وُرونَ ـَرأَيـُْتُم النَّاَر الَّيِت تُ ـأَفَ 

 . وهكذا. .، وقص عليه القصة، وجعلها برًدا وسالًما على إبراهيم ملا أطاعه، أمره
 : عو ده مراقبة هللا: القاعدة الثانية عشرة

لن ختفى عن نظر ، إن هللا جيازيك على عملك، إن هللا يعلم ما تقول وما تفعل، إن هللا يراك: فرتيب الطفل منذ صغره على 
مث إذا كرب أسلوب ، مث أسلوب القصص، وأسلوب إيقاظ احلس إىل مراقبة هللا، وخري ما تستعمل يف هذا أسلوب التلقني، هللا

 وب الرتغيب والرتهيب.املوعظة وأسل
ََي بـُيَنَّ ِإنَـَّها ِإن َتُك ِمثْـَقاَل َحبَّة  مِ ْن َخْرَدل  فـََتُكن يف َصْخَرة  أَْو يف }: وقد ذكر هللا تعاىل من تربية لقمان البنه أنه قال له 

ُ ِإنَّ اَّللََّ َلِطيٌف َخِبرٌي   .{السََّماَواِت أَْو يف اأْلَْرِض أَيِْت هِبَا اَّللَّ
كان خايل حممد بن سوار :  قال سهل التسرتي رمحه هللا: ويف تراجم السلف، هذه تربية على إيقاظ احلس إىل مراقبة هللاف 

 وأيمرين أن أكرر ذلك.، هللا شاهد علي، هللا انظر إيل، هللا معي: قل، يقول يل وأان ابن ثالث سنني
فرب ، إن كان عمر ال يراان: ملا قالت، رة جًدا على الصغارومؤث، وقصة ابئعة اللنب يف عهد عمر رضي هللا عنه معروفة -

 عمر يراان.

 



كانوا يضربوننا على العهد :  قال إبراهيم النخعي رمحه هللا، ويعظم اليمني ابهلل، ومن هذا أن تسعى إىل أن يُعظم هللا تعاىل -
 أي إذا مل نوِف هبا.، وعلى اليمني

 : صلى هللا عليه وسلم أحاديث النيب وحف ظه، نذ الصـغرحف ظه كتاب هللا م: القاعدة الثالثة عشرة

وليكن يف صدره ، أمهية ابلغة يف توجيه الولد وتنشئته التنشئة الصحيحة وهلذا احلفظ املبكر لكتاب هللا ولسنة رسوله  
 ما حيفظه بطاعة هللا تعاىل.

احلاصل على الدكتوراه يف -حممد راتب النابلسي الدكتوريقول ، وتبدأ عملية حتفيظ الطفل القرآن الكرمي من سن مبكرة 
كما أثبتت التجارب الشخصية ،  ابلقرآن اً " إن األم احلامل اليت تقرأ القرآن تلد طفاًل متعلق: -األوالد يف اإلسالم تربية

 ر إقبااًل علىأو تتلوه بصوت مسموع يكون طفلها أكث، كثرياً إىل آَيت القرآن الكرمي لألمهات أن األم احلامل اليت تستمع
 ا.ال يزال رضيعً  حنوه كلما َسعه وهو وينجذب، بل إنه مييِ زه من بني األصوات، َساع القرآن وتالوته وتعل مه فيما بعد

وال يضعه على ، فال يقطع أوراقه، كتاب هللا ينبغي أن نعلِ م الطفل األدب مع: ما بني العام الثالث واخلامس في مرحلةف -
 ..يُتلى ن يستمع إليه ابنتباه وإنصات حنيوأ، ه بقلمفيوال َيُط ، به دورة املياه وال يدخل، قه شيئاً وال يضع فو ، األرض

للطفل من قصص القرآن ما يناسب فهمه  لذا ميكننا أن ننتقي، ومن معامل هذه املرحلة الولع ابالستماع إىل القصص
 وقصة أيب هلب وامرأته. ، قصة أصحاب الفيل: مثل، وإدراكه

 .بعناية ايتم اختياره، أحد املساجدميكن إحلاقه حبلقة قرآنية يف : حىت العاشر دسمنذ العام الساو  -
،  االجتماعية ويزداد ِحرصاً على تكوين عالقات اجتماعية تتسع دائرة الطفل: منذ العام احلادي عشر حىت الثالث عشرو  -

، التجويد حبلقة تعليم أحكام -وأصحابه إن أمكن -يف إحلاقه ميكن استغالل ذلكو ، الئهــوزم كما يزداد ارتباطًا أبصحابه
مث ابستماع ، .. وتستمر أثناء ذلك كله عملية حتفيظه كتاب هللا ابلتلقنيته بشىت الطرق املادية واملعنويةأمكافو  مع تشجيعه

 مث ابلقراءة من املصحف.، مث ابلقراءة على الشيخ، الشريط
 : العبادة حبب إليه: القاعدة الرابعة عشرة

ُمْفِطراً فـَْليُِتمَّ بَِقيََّة  َمْن َأْصَبحَ  ": َغَداَة َعاُشورَاَء ِإىَل قـَُرى األَْنَصارِ   النيبروى الشيخان َعِن الر بـَيِ ِع بِْنِت ُمَعوِ ذ  قَاَلْت أَْرَسَل  
َيانـََنا، ْعدُ َفُكنَّا َنُصوُمُه بَـ : قَاَلتْ  ، "َوَمْن َأْصَبَح َصاِئمًا فـَْلَيُصمْ  ، يـَْوِمهِ  فَِإَذا َبَكى  ، َوجَنَْعُل هَلُُم الل ْعَبَة ِمَن اْلِعْهنِ ، َوُنَصوِ ُم ِصبـْ

َناُه َذاكَ  َأَحُدُهْم َعَلى ) يف احلديث حجة على مشروعي ة : رمحه هللاحجر  قال ابن، َحىتَّ َيُكوَن ِعْنَد اإِلْفطَارِ  ، الطََّعاِم َأْعطَيـْ
رَْكبًا اِبلرَّْوَحاِء  َعِن اْبِن َعبَّاس  رضي هللا عنهما أن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم َلِقىَ  وروى مسلم  مترين الصبيان على الصيام(.

ِبي ا فـََقاَلْت أهَِلََذا فـََرفـََعْت ِإلَْيِه اْمَرأٌَة صَ ، «َرُسوُل اَّللَِّ »: قَالَ  ؟َمْن أَْنتَ : فـََقاُلوا ، اْلُمْسِلُمونَ : قَاُلوا ، « ؟َمِن اْلَقْومُ  »: فـََقالَ 
            «َوَلِك َأْجٌر  نـََعمْ  »: قَالَ  ؟َحج  

 



صحيح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن  رسول هللا صلى  أبو داود إبسنادو  وروى ابن خزمية يف صحيحه والرتمذي - 
 د من طوللنا قد اسو   فقمت إىل حصري  : قال أنس، بكم قوموا فلنصلِ : فأكل منه مث قال، عي إىل طعامهللا عليه وسلم دُ 

، رائناوالعجوز من و ، واليتيم وراءه وصففت عليه أان، فقام عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فنصحته ابملاء، سما لبُ 
 .فصلى بنا ركعتني مث انصرف

حىت أيلف العبادة ، ويطبق ويشارك، اهدففي هذه األحاديث تربية الصغري على عبادات الصالة والصوم واحلج؛ فينظر ويش
 وأيتـينا إن شاء هللا بيان لكيفية هذه الرتبية عند حديثنا على أسلوب الرتبية ابلعادة.، ويتعود عليها

، وأحكام الصالة، واالستنجاء، عدم تعليم االبن أحكام الوضوء: = ومن أخطاء األابء واألمهات يف هذا اجلانب
، وما يتعلق هبما من مسائل، . وعدم تعليم املراهقني واملراهقات أحكام البلوغ وأحكام احليض.ةواتباع اجلناز ، واملساجد

 جهاًل أو خجاًل.

 



 .املشروعة عو ده على األذكار الشرعية واألدعية: القاعدة اخلامسة عشرة
رص األب كما حترص األم على فيح، وأعظم وسائل الوقاية اللجوء إىل هللا والتعوذ به من كل شر، الوقاية خري من العالج 

:  فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال، وعند كل مناسبة، قراءة األذكار الشرعية على األبناء؛ فُيعوذهنم كل صباح ومساء
ومن كل ، ن كل شيطان وهامةمكلمات هللا التامة ب"أعيذكما : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعو ذ احلسن واحلسني

 رواه البخاري. ، " إن أابكما كان يعوذ هبا إَساعيل وإسحاق": قولوي، عني المة"
إذا خرجت ، فيختاران أصح األذكار وأقصرها لتعليمهم إَيها، مث يبدأ الوالدان بتعليمهم األدعية واألذكار أبسلوب التلقني -

طر مباذا تدعو؟ وقل احلمد هلل ألنك وإذا نزل امل، وال حول وال قوة إال ابهلل، توكلت على هللا، بسم هللا: من البيت تقول
فهذه أم سليم رضي هللا عنها تلقن ابنها أنًسا الشهادتني قبل أن ، ومع املداومة يعتادها االبن شيًئا فشيًئا، وهكذا، عطست

 يبلغ السنتني من عمره.
ومرة نسي ، ميسحه هبما قبل أن يناممث ، أن ولًدا تعو د من أبيه أن ينفخ يف يديه ويقرأ فيهما املعو ذتني: ومن اجلميل هنا -

 ومجع كفيه وجعل ينفخ فيهما.، اباب: فنبهه االبن قائالً ، وأراد أن يسرتخي للنوم، األب
وملا نزلوا يف مكان  معشب  ، وأن لكل شيء ذكًرا، أن أًما علمت أبناءها أن يذكرون هللا يف كل حال: ومن اجلميل أيًضا -

ما هو دعاء هذا املكان ، ماما: ولـقـوي، رعةـود بسـمث تفاجأت به يع، مع أخوته سريًعا ليلعبوا نزل ابنها الصغري، مجيل للنزهة
 أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق.: فعلمته دعاء من نزل منزالً ، ؟اجلميل

، ارية لكثرة ما تكررفلو رأيت كيف حيفظ بعض أبنائنا اإلعالانت التج، ال تغفل عن أسلوب التلقني، = أيها األب املبارك
 لعلمت أن ابب التعليم ابلتلقني ابٌب له ابلغ األثر يف هذا اجلانب.

 : جانب الرتبية العقلية والعملية -ب
 : وحتته ثالث قواعد، وهي تربية معلومات الولد وتربية جسمه ورفع مهته إىل ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة

 : بل أسلوب أان أتعلم معك، أعلمك ال تستخدم أسلوب أان: القاعدة السادسة عشرة
مث إذا عقل أحب أن يتعلم منك كأستاذ. فاستغل ، وإذا شب  حيب أن تعلمه كصديق، فالصغري حيب أن تعلمه كمشارك 

 وأيتينا بيان هذا األسلوب إن شاء هللا.، أساليب الرتبية ابللعب؛ لرتبيه على أمور تعليمية جادة
مث ، وهكذا إذا كرب بدأت تعلمه أبسلوب حب القراءة، ب احلوارات واللقاءات العائليةوهكذا إذا كرب بدأت تعلمه أبسلو  

 وأجل  ذلك أن جتاريه يف تعلمه كأنك تتعلم معه.، فتشاركه وتشجعه، أبسلوب حضور الدروس
ويريده أن يتعلم ، وكذا، افعل كذا: مث يعلمه ابلقوة، أن الواحد منا يلعب مع ابنه: = ومن أخطاءان الرتبوية يف هذا اجلانب

 وهكذا إذا أعطاه كتااًب يقرأه أو وجهه لدرس  حيضره.، بسرعة على حنو ما يتعلم هو
 ؟استخـدم أسلوب ما رأيك يف هـذا: القاعدة السابعة عشرة

 



 وال أيخذ منك جهًدا كبريًا إال التنبه على مواضعه، وهو من أنفع األساليب لتصحيح املفاهيم وتقوميها عند املرتيب 
 .واستغالهلا

: قال ؟ما رأيك نشرتي من هذه البقالة أم تلك: قال له األب، ذهب االبن مع أبيه إىل السوق: ولنضرب على هذا مثاالً 
 ؟ اذاـمل: فقال األبمن تلك َي أيب؟ 

 للفـهم.فيأيت دور األب يف غرس معايري جديدة ، كثرية  حلوَيتو  ألن فيها ألعاابً : فأجاب االبن
 ال تبيع الدخان فيها ما تريد لكنها، أخرىما رأيك لو ذهبنا إىل بقالة ، كنها تبيع اجملالت الفاسدة والدخانل: األبيقول  

 .معيار انتقاء الشراء من البقاالت هو خلوها من املنكراتفيفهم االبن أن  !احملرم

ه وسلم فقال لرجل عنده مر رجل على رسول هللا صلى هللا علي: قال فعن سهل بن سعد، وهذا أسلوب نبوي كرمي 
، وإن شفع أن يشفع، هذا وهللا حري إن خطب أن ينكح: فقال رجل من أشراف الناس، " ؟ا رأيك يف هذام" : جالس

َي رسول هللا هذا : فقال، " ؟ا رأيك يف هذام" : مث مر على رجل فقال له رسول هللا   فسكت رسول هللا: قال
فقال ، وإن قال أن ال يسمع لقوله، وإن شفع أن ال يشفع، طب أن ال ينكحهذا حري إن خ، رجل من فقراء املسلمني

 متفق عليه. ، " هذا خري من ملء األرض مثل هذا":  رسول هللا

 : عل مه العمل اجلـاد: القاعدة الثامنة عشرة
 .ك ببساطة؟ وكيف تعمل؟ واشرح له ذلبل أن يعرف كيف رُكبت، ك ابللعبةأن ال يكن مه ك أن يلعب طفل: ومن ذلك
أو فهرسة أسئلة سلسلة من األشرطة لفتاوى أحد ، كتلخيص حماضرة،  أن توك ل إليه عماًل معيًنا يعود دخله عليه: ومنه أيًضا

 وتعطيه عليه أجًرا؛ فرتبيه على كسب األجر احلالل.، أو يعمل عماًل يف البيت، العلماء
أو كحب الفتاة ، أو احلفظ، أو حب البحث واالطالع، أو اخلطابة، كاخلط:  أن تسعى يف تطوير مواهب ابنك: ومنه

 .لألعمال املنزلية
 . وتقوم له فتوجه ومتدح..أن تسأله كثريًا ماذا استـفدت من هذا القول أو الفعل أو التفكري: ومنه

واإلعالمي على = ومبثل هذه األعمال اجلادة واليت أتخذ منه حيًزا كبريًا من أوقات فراغه تنجو من هيمنة الغزو الثقايف 
 تفكري ابنك وعقيدته وأخالقه.

بل ال بد عليه ، أن كثريًا منا ال يتقبلون أبناءهم مبا وهبهم هللا من مواهب وقدرات: = ومن أخطائنا الرتبوية يف هذا اجلانب
 .رتعها لهال أن خت، واملطلوب منك أن تطو ر قدراته، واحلق أن كاًل ميسٌر ملا خلق له، أن حيفظ أو يتفوق مثل فالن

 : جانب الرتبية اخلـُلقية والعالقات االجتماعية -ج
 : وحتته ثالث قواعد، وطريقة كسبهم عند هذا التعامل والتأثري عليهم، وهي تربية التعامل مع الناس 

 



 : ربه على األخالق احلسنة واآلداب الرفيعة: القاعدة التاسعة عشرة
وحيرص على أن يكرب هذا اخللق يف ، فيسعى األب لرتبية ابنه على األخالق الرفيعة شيًئا فشيًئا حبسب ما يالئم كل مرحلة

 نفس املرتيب كلما كربت معرفته واتسعت مداركه.
ُلُغوا احْلُُلَم ِمنُكْم َثاَلَث َمرَّات  ََي أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أميَْ }: يقول هللا تعاىل يف كتابه  اُنُكْم َوالَِّذيَن ملَْ يـَبـْ

لَُّكْم لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم  ِمن قـَْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مِ َن الظَِّهريَِة َوِمن بـَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاء َثاَلُث َعْورَات  
ُ اَّللَُّ َلُكُم اآْلََيِت َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ ُجَناٌح بـَْعدَ  َوِإَذا بـََلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم  * ُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكم بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعض  َكَذِلَك يـُبَـنيِ 

ُ اَّللَُّ  فنجد أن هللا تعاىل يف هذه ، { َلُكْم آََيتِِه َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ احْلُُلَم فَـْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكَذِلَك يـُبَـنيِ 
فأما التأديب الالزم لألب فهو : قال املاوردي رمحه هللا، على أمهية تعليم األطفال قبل أن يبلغوا أدب االستئذان اآلَيت أكد

وهلا الستئناسه على مبادئها يف الصغر؛ ألن نشأة وينشأ عليها؛ فيسهل عليه قب، اآلداب؛ ليأنس هبا مببادئأن أيخذ ولده 
 الصغري على شيء جتعله متطبًعا به.

 كيـما تقر هبم عيناك يف الكـرب  *** د بنيك على اآلداب يف الصغرعو  
 يف عنفوان الصبا كالنقش يف احلجر  *** هــاـما مثل اآلداب جتمعـفإن

أان شجاع : فصارعه أحيااًن وعلمه أن يقول: تتطلب الرتبية املبكرة عليهافأخالق الشجاعة : ولنذكر مثااًل يبني املقصود -
وقص عليه أخبار وقصص الشجعان وكيف نصروا ، أان شجاع وأدافع عن اإلسالم واملظلومني، وأستمد قويت من خالقي

ك ابملعروف وهنيك عن وكن قدوة له يف أمر ، مث علمه أن من الشجاعة يف احلق أن يدعو أصحابه للقيام إىل الصالة، احلق
 . .{ َعْزِم اأْلُُمورِ  ََي بـُيَنَّ أَِقِم الصَّاَلَة َوْأُمْر اِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمنْ }: واقرأ عليه، املنكر

َيل بشرط أن يتصدق بعشرة منها على فقري مث أعطه عشرين ر ، عل مه أن يوصل صدقتك بنفسه للفقري: ويف ابب الكرم -
وعل مه كيف ، مث ضع له حصالة وأعطه مبلًغا جيمعه للعيد على أن يتصدق يف آخر ليلة من رمضان بُعشره مثالً ، يتاره هو

 وتدرج معه حبسب سنه. ، وكيف يسأل عن أحوال الناس ويهتم بقضاَيهم، يستقبل الضيوف ويكرمهم
ا يف حجر رسول هللا صلى كنت غالمً :  بن أيب سلمة رضي هللا عنه قال عمر عنف، أدب الطعام علمه: ويف جمال اآلداب -

، وكل بيمينك، هللاَي غالم سم : فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت يدي تطيش يف الصحفة، وسلمهللا عليه 
 .ترتسخ يف نفسهحىت ، خذ بيمينك، كل بيمينك:  فكلما جلس للطعام قل له، وكل مما يليك

فمر ، كان يلعب مع بعض أترابه من الصبيانرضي هللا عنه  روى احلافظ ابن عساكر أن عبد هللا بن الزبري : وإليك هذا املثال
: فأقبل عليه عمر وقال له، ومل يفرا من الفاروق وبقي ابن الزبري ففر الصبية خوفً ، اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

وليست ، ا فأخافكَي أمري املؤمنني! لست مذنبً : فرد عليه عبد هللا ببساطة وبراءة، ؟أصحابك َي غالممالك مل تفر مع 
 رمحهم هللا كيف كانوا يربون.، أو أدب يف شجاعة، شجاعة يف أدب، . فانظر.!فأوسع لك فيها ةالطريق ضيق

 



وهذا من أعظم الظلم ،  واملذلة؛ فيرتبوا على ذلكأن نكرر على أبنائنا أمثال اخلور واجلنب: = ومن أخطائنا يف جانب الرتبية
  .!.. وهللا املستعان"كن ذرة أتكل سكر،  تقتل، تعقرب، تسلم، ختنفس، كن مردم": فتجد بعضهم يكثر من قوله، هلم



 : عو ده حسن املنطق: القاعدة العشرون
، وعبارات الرد على اهلاتف، ت الشكروكلما، من فضلك، استأذنك: وأدب االستئذان، لو َسحت، َي عم: كألفاظ النداء

 واالبتسامة..، وأدب استقبال الضـيوف
مث تصحح له  ؟وكيف رددت عليهم ؟ومباذا أجابوك ؟ماذا قلت هلم: وبعد أن رجع تقول له، أرسلته يف حاجة: فمثالً  -

 ومتدح حسناته. ، أخطاءه
ل ما تظهر مما يشكل عادة عند االبن يصعب عليه بعد أن نتهاون يف األلفاظ البذيئة أو : = ومن أخطائنا يف هذا اجلانب

 ذلك جتاوزها.
 : رِب ابنك على برك منذ الصغر: القاعدة احلادية والعشرون

 وهو أصٌل ملا بعده.، التعليم يف الصغر أشد رسوًخا: يقول ابن خلدون يف مقدمته 
وال أيكل حىت تبدأ أنت أو أتذن ، سل م ويقبل يدكعلمه أن يُ ، لذا احرص أن تعلم ابنك الرب من صغره ليربك بعد يف كربه 
وتبني هلم ، واجعل أمهم تساعدك على تربيتهم على طاعتك، وال يزعجونك أثناء راحتك، ويشكرك على ما أتيت به، له

 .عظيم حقك

ال تبني أن وبعد السؤ : يقول، خذ منديل "آممكن  ا" جزاك هللا خريً : لفت نظري طفل يقول ألبيه: يقول أحد الرتبويني 
. .عتاد أن ال يعطي أبناءه شيئًا مما حيتاجونه إال بعد إن يقول كل واحد منهم بني يدي طلب احلاجة جزاك هللا خرياً ااألب 

 .فاستقاموا على هذا .هللا حيفظك.. ممكن تعطيين مصرويف للمدرسة
 : جانب األساليب الرتبوية: اثلثـًا

 
 : ب اللعب اهلادفربِه أبسلو : القاعدة الثانيـة والعشرون

 : من مثل، بل وحرصت على الرتبية من خالهلا على بعض األمور، إن منهج لعب الصغار مسألة أقرهتا الشريعة  

ليلهيه عن احلزن على طائر  له ، َي أاب عمري ما فعل الُنغري": مالعبة النيب صلى هللا عليه وسلم لصغري لعله فُـطم بقوله -
 متفق عليه.، مات

على بن مرة رضي هللا عنه أهنم خرجوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل طعام يفعن ، ته للحسني رضي هللا عنهومالعب -

، وها هنا، فجعل الغالم يفر ها هنا، أمام القوم وبسط يديه  فتقدم النيب:  السكة قاليفعب لفإذا حسني ي، دعوا له

حسني مين وأان من : وقال، فقبله، ه واألخرى يف فأس رأسهفجعل إحدى يديه حتت ذقن، حىت أخذه  ويضاحكه النيب
 رواه ابن ماجه بسند حسن.، حسني سبط من األسباط، أحب هللا من أحب حسيناً ، حسني

 



أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار من أصبح : وعن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت -
فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العهن فإذا : قالت، ومن أصبح صائما فليصم، مهمفطرا فليتم بقية يو 

وفيه تربية الصبيان على الصوم وهم صغار ، متفق عليه، بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون عند اإلفطار
 وإشغاهلم عن الطعام ابللعب.

" ارموا بين : فقال، على قوم من أسلم يتناضلون ابلسوق ول هللا خرج رس: قال عن سلمة بن األكوعو  -
وكيف : قالوا، " ؟" ما لكم: فقال، فأمسكوا أبيديهم، وأان مع بين فالن " ألحد الفريقني، إن أابكم كان رامًيافإَساعيل! 

 .ة والتدرب على القتالوفيه الرتبية اجلاد، رواه البخاري، "ارموا وأان معكم كلكم": نرمي وأنت مع بين فالن؟ قال

فهبت ريح ، ويف سهوهتا سرت، من غزوة تبوك أو خيرب دم رسول هللاق: بل وجاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت -
ورأى بينهن فرًسا له جناحان ، بنايت: قالت، " ؟" ما هذا َي عائشة: قالف، عبلُ فكشفت انحية السرت عن بنات لعائشة؛ 

" : قال، جناحان: قالت، " ؟" وما هذا الذي عليه: قال، فرس: قالت -، ي أرى وسطهن؟""ما هذا الذ: فقال، من رقاع
فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت : أما َسعت أن لسليمان خيال هلا أجنحة؟ قالت: قالت، "؟فرس له جناحان

 وهذه تربية مقصدها آخر.، رواه أبو داود بسند صحيح، رأيت نواجذه

وأان أنظر إىل احلبشة يلعبون يف ، يسرتين بردائه رأيت النيب: قالت، ي هللا عنها كمنهج للصغاروقد قررت هذا رض -
 متفق عليه.، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو، املسجد حىت أكون أان اليت أسأم

 قال رسول، حلصباء حيصبهم هبا (فأهوى إىل ا: )ويف رواية فزجرهم، واحلبشة يلعبون يف املسجد وملا دخل عمر -

 .خرجه البخاري ومسلمأوقد ، حلديث من رواية أيب هريرة ا، ([ فإَّنا هم بنو أرفدة] )دعهم َي عمر: هللا
بل فيه تدريب الشجعان على مواقع ، حلراب ليس لعبًا جمرًداابعب لالو : 4/513قال األلباين رمحه هللا يف الثمر املستطاب 

فما كان من األعمال جيمع منفعة الدين ، )املسجد موضوع ألمر مجاعة املسلمني: وقال املهلب، للعدو احلروب واالستعداد
وهذا هو احلق إن شاء ، جلائز يف املسجد مبا فيه مصلحة عامةاعب لهذا فيه تقييد الو : مث قال رمحه هللا، وأهله جاز فيه (

  .هللا تعاىل

"كان أصحابنا : ن إبراهيم ابن يزيد النخعي قالعف،  تطبيًقا هلذه النصوصالسلف رمحهم هللا وقد كان هذا من طريقة -
 رواه البخاري يف األدب املفرد بسند صحيح.، يعين للصبيان: قال أبو عبد هللا، غري الكالب"، لهاكعب  لِ يف ال يرخصون لنا

لقنا؟! فكيف مبن أدرك خعب لأل: فقال، هو صغريو عب لحم هللا أخي حيىي حني دعاه الصبيان إىل الر " : وأما حديث -

 .4208راجع السلسلة الضعيفة ، وهو موضوع،  فقد رواه ابن عساكر عن معاذ، احلنث من مقاله"

 



وأما ما كان لعًبا مبحرم أو أشـغل عن ، فاللعب املباح اهلادف ال شك يف جوازه خاصة للصغار، وليس املراد تفصيل املسألة
 فهذا هو احملرم.، واجب

، وتنمية مداركه العقلية ومهاراته احلركية، إزالة املخاوف عن الطفل: علماء الرتبية أن من فائدة اللعب الرتبويةوقد ذكر  
 ابإلضافة إىل كونه وسيلة تعليمية هادفة لو استغل بشكل جيد.، وإاثرة تفاعله مع اآلخرين

 وتنشيط، وتقوية االنتباه، كألعاب الذكاء:  الوقت يف نفس وعليه فاحرص أن يكون لعب أطفالك من اللعب املباح واملفيد
لون وفكر : واحبث عن مثل كتاب، وحنو ذلك، وتلوين العبارات النافعة كاألذكار واألدعية، والرتكيب وألعاب الفك، الذاكرة
 وحنوه من الكتب النافعة.، والعب

، وتعلم التجويد، فظ القرآن واألذكارفهي حت، ففيها خري بديل عن التلفاز، ومن ذلك أيًضا برامج احلاسوب لألطفال - 
 وتشتمل على بعض القصص وشرح الغزوات إىل غري ذلك من النافع أبسلوب رائع. ، وتشرح أحكام بعض العبادات

 وغري ذلك مما هنينا عنه.، أو صوت جرس، أو صلبان، = واجتنب من األلعاب ما فيه صور أو معازف
 : القصة اهلادفةربه أبسلوب : القاعدة الثالثة والعشرون

َنا ِإلَْيَك َهـَذا اْلُقْرآنَ }: فقال، أخرب تبارك وتعاىل عن شأن كتابه   وقال ، {حَنُْن نـَُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا أَْوَحيـْ
ُْويل األَْلَبابِ }: سبحانه َرٌة ألِ  فَاْقُصِص اْلَقَصَص }: ك فقالوأمر نبيه صلى هللا عليه وسلم بذل، {َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعبـْ

وقصة الذي قتل مائة ، قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل الغار: فمن ذلك  وهلذا فقد سلك النيب ؛{َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
 وغريها كثري.، وقصة أصحاب األخدود، وقصة األعمى واألبرص واألقرع، نفس

التأثري على السامعني من الكبار فضاًل عن الصغار؛ ملا للقصص من مجيل  إن استخدام أسلوب القصة له أثر سريع يف 
 : ومما ينبه عليه، وإذا استغلت القصة بشكل جيد أتت مثارًا عظيمة يف ابب الرتبية، األثر وحسن الوقع الرتبوي

 وجتنب ما يشكل عليهم فهمه.، تقريب القصة إىل أذهان األوالد ابملعىن القريب من فهمهم -
 تـنبيه على هدف تربوي رئيس يُرىب الولد من خالل القصة عليه دون تشتيته بكثرة الفـوائد.ال -

 واليت تثبت القصة، املختلفة غرس هذا املعىن الرتبوي يف نفوس أبنائك من خالل بعض التطبيقات واألسئلة احرص على -
 بشكل جيد. وفائدهتا الرتبوية

 وحنوها مما فيه العظة والعربة.، لسنة وأخبار سلف األمةوخري ما تبدأ به ما جاء يف القرآن وا -
 : استخدم أسلوب إيقاظ احلس: القاعدة الرابعة والعشرون

 وهبذا متتلئ أحاسيسه وتزدحم أفكاره ورغباته فيما تريد.، اجعل كل ما حولك يتحدث عما تريد تربية ابنك عليه 

 



 : ثالً م
سنأكل هذا بعد صالة ، فالن سيأيت بعد صالة العشاء: وردد، مث خترجتصِل العصر : فقل، إذا استأذن أن يرج للعب 

 مث اجعل عقله الباطن يزن الصور اليت حتب أن، وحنو هذا من العبارات ؟كم بقي على الصالة؟ هل أذن املؤذن،  املغرب
: مبثل هذه املشاهد مث متأل بصره، أنت كبالل بن رابح تذكران ابلصالة، أنت اخلاشع، أنت سباق للمسجد: يكون عليها

، وجتعل األم مالبس للصالة تصنعها البنتها الصغرية وتضعها مع مالبسها، فتجعل لك مكااًن خاًصا تصلي فيه يف بيتك
مث صلى الظهر أربع ، رجل صلى ركعتني: فقل له، إذا أردت أن تعلمه احلساب مثالً ، وهكذا كل ما حوله يذكره ابلصالة

مرت وهو يقطع يف اخلطوة  511رجل بني بيته واملسجد : فمن األمثلة، وإذا كان كبرياً ، وهكذافكم ركعة صالها؟...، ركعات
إذا علمت أن هللا تعاىل يعطي عشر و  ؟فكم خطوة يطوها حىت يصل إىل املسجد يف الذهاب والعودة، سنتيمرت21الواحدة

 .وعلى هذا النحو قس، ؟فكم حسنة حيصل عليها، حسنات على كل خطوة
، األيتام أم: اجملاهد...أو تنادي البنت، العامل، حافظ القرآن، كحمامة املسجد:  هذا أن تربيه ابللقب اجلمـيل ومثل -

 املباركة.. ، العفيفة، الصابرة
على املتفوقني إطالق صلى هللا عليه وسلم وكـان من ثنائه ، ولصحابة النيب صلى هللا عليه وسلم كىن مشهورة وألقاب عظيمة

. وهذه األلقاب مبنـزلة .يهم، فأبو عبيدة " أمنُي األمة "، وابن مسعود "غالٌم معلٌَّم، والزبري" حواري  الرسول"األلقاب عل
  .!هباجداً "شهادات  نبوية " مباركة، فرح أصحاهبا 

ال ، يُر والتشجيعتذك روا أيها اآلابُء أن  الدَم الصحي  الذي حيتاج إليه أبناؤكم هو التقد )): يقول الدكتور هشام الطالب
 .. !((رموهم منه فقد يصابون بفقر الدمحت

أو ، أبًدا ما تفهم، أنت ما فيك خري، َي فوضوي، َي منافق، مناداته البنه َي كذاب: = ومن األخطاء عند بعض املربني 
 مسامعهم.فيرتىب األبناء على أسوء املعاين بتكرار هذه العبارات على ، استعمال ألقاب الكفار وألقاب الدلع

 : ربه ابلفعل الصامت: القاعدة اخلامسة والعشرون
أنت مثل : ويفرح إذا قيل، وله َولَه كبري مبحاكاة األب، فاالبن أكثر ما حيب أن يقلد أابه، وهو ما يسمى الرتبية ابلقـدوة 

 : قال الشاعر، وهكذا البنت حتب أن تقلد أمها، أبيك
 كل مشيته بنوه فقلد ش ** مشى الطاووس يوماً ابعوجاج

 بدأت به وحنن مقلدوه  **: عالم ختتالون؟ قالوا: قالـف
 دلت به معدلوه ـإن ع**  معوج إانـوم مشيك الـقـف
 ما كان عوده أبوه على **  تيان مناـالف انشئ أـشـوين 



ة رمحه هللا ملعلم ولده؛ إذ ومن تربية السلف رمحهم هللا ألبنائهم ما حكته بطون كتب األخبار من توجيه عمرو بن عتب -
والقبيح ، فاحلسن عندهم ما صنعت، ليكن أول صالحك لولدي إصالحك لنفسك؛ فإن عيوهنم معقودة بعينك: يقول له

 عندهم ما تركت.
 مها االبن هناك جهازان شديدا احلساسية يف نفس: يقول بعض الرتبويني، فهذه حقيقة ظاهرة يف األثر البالغ للرتبية ابلقدوة 

، فهو يلتقط بغري وعي، ولكن هذا ال يغري شيئا من األمر، اوقد يتأخر الوعي قليال أو كثريً ، جهاز االلتقاط وجهاز احملاكاة
 .يقلد بغري وعي أو بغري وعي كامل كل ما يراه حوله أو يسمعهمث ، أو بغري وعي كامل

عرف أن الشايف الذي ، اء ترفع يديك وتدعو هللاإذا مرض الولد فرآك قبل أو بعد جلب الدو : ومثال يوضح هذا األمر -
 يتوكل عليه هو هللا تعاىل. 

مث جيلس مع ابنـته على املسلسالت لتنظر ابنته الفتخاره وشوقه عند ، األب الذي أيمر ابنته ابلعفاف: = ويف املقابل السيئ
 هو يعلمها نقيض ما يدعوها له.، تقليب عينه وهو يرى وجوه املمثالت وحنورهن

ويتغيب ابنه عن حلقة التحفيظ ، قل أيب غري موجود: األب الذي يسمع رنني اهلاتف مث يقول البنه: وهاك مثااًل أوضح -
، مث ميثل أنه يضرب االبن الكبري أمام االبن الصغري وهو يف احلقيقة ال يضربه، كان مريًضا:  بغري عذر؛ فيذهب به ويقول

م حيتضنه وال ـحوه ثـويشري البنه الصغري مبفتاح  أو ن، تبني له أنه مر شديد املرارة وُيظهر البنه أن الدواء حلو؛ فإذا ذاقه
إنه يؤصل فيه أن الكذب أسرع وسيلة للحصول على مآربه ، ماذا تتوقع أن يكون وقع هذه األفعال على ابنه، يهـطـيع

دعتين أمي يوًما : قال د هللا بن عامرن عبعف، فهو مؤثر جًدا يف عملية الرتبية، ال حتتقر هذا، والتخلص من املآزق

أردت أن : قالت، "ما أردت أن تعطيه؟": قال هلا رسول هللاف، عال أعطكتها : فقالت، قاعد يف بيتنا ورسول هللا

وحسنه ، واه أبو داود والبيهقير ، " أما إنك لومل تعطه شيًئا ُكتبت عليك كذبة": فقال هلا رسول هللا ، أعطيه متًرا
 األلباين. 

 .!= فلنحذر كل احلذر من التناقض يف عملية الرتبية بني أقوالنا وأفعالنا
واجعل املكافأة جائزة ، استخدم أسلوب املسابقة يف تشجيع أبناءك وأصحاهبم على اخلري: القاعدة السادسة والعشرون

 ..هادفة أو زَيرة انفعة لبعض األخيار

: قال رسول هللا : ابن عمر رضي هللا عنهما قال عنف، كري اجلادوهذا من أجود ما يكون لرتبيتهم على العمل والتف
فكرهت أن ، النخلة نفسيفوقع يف ، "مثلها مثل املسلم تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا وال حتت ورقها بشجرة"أخربوين 

يف َي أبتاه وقع : لتق، فلما خرجت مع أيب، "هي النخلة": قال رسول هللا ، فلما مل يتكلما، أبو بكر وعمر أتكلم ومث  
 لو كنت قلتها كان أحب إىل من كذا وكذا.، ما منعك أن تقوهلا: قال، النخلةأهنا نفسي 



أثىن على  من غزوة الغابة، وأصحابه النيب ففي أثناء رجوع: والتشجيع جزء مهم من هذا األسلوب إلاثرة التنافس
رب على صدر أيب  بن  ـكما ض،  لمـرواه مس، "رج التنا سلمُة بُن األكوع خرُي فرساننا اليوم أبو قتادة، وخرُي ": بطلْيها قائالً 
 . أيًضا رواه مسلم، "لَِيهِنَك العلُم أاب املنذر": كعب قائالً 

وعمل ، وتلخيص الكتيبات النافعة، وسرعة تعلم القراءة والكتابة واحلساب، فشجع أبنائك على حفظ القرآن والسنة -
وغري ذلك عن طريق ، وأفضلهم َسًتا، وأجودهم تالوة، وأمجل خط، وأحسن خطيب، اد العلميةالفهارس حملتوَيت بعض املو 

 املسابقة وبث التنافس بني األبناء.

قال يل : َسعت إبراهيم بن أدهم يقول: لأورد اخلطيب البغدادي يف شرف أصحاب احلديث عن النضر بن احلارث قاوقد 
 فطلبت احلديث على هذا.، ثاً وحفظته فلك درهمبين اطلب احلديث فكلما َسعت حدي َي: أيب

= ومبثل هذا األسلوب نُعثر السيل اجلرار على أبنائنا الذي يهدف لتحبيبهم يف بعض التوافه من خالل عقد املسابقات 
 احمللية والدولية عليها.

 .ربه أبسلوب احلوار وإجابة األسئلة: القاعدة السابعة والعشرون
وطريقة مهمة جًدا لتصحيح األفكار ، وإبداء الرأي، وأدب الكالم، لرتبيتهم على املناقشة واحلواروهذا من أنفع ما يكون  

 واملفاهيم املغلوطة خصوًصا عند املراهقني.
، ولكْن ماذا نصنع وكثرٌي من اآلابء "افهموين ": إن  كل  طفل  ُكتب على جبينه هذه الكلمة: يقول د. عبد املعطي الدااليت

 . .!؟قراءِة األطفالأُمي ون يف 
أو ما ، أو زَيرة على حكاية ما شاهدوه يف رحلة أو نزهة امجيعً أفراد األسرة عو د : ولنضرب لك أيها األب الكرمي مثاالً  -

 .هذا األمر خصوًصا ابلنسبة لألطفالوركز على ، اليوميةهبم يف حياهتم  أو ما مر  ، قرأوه
وهذا يركز ، وحكمها يف الشرع، وهل هي انفعة أو ضارة، هلامة وأثرها يف اجملتمعاملناقشة يف بعض القضاَي ا: ومنه أيًضا -

 عليه يف مرحلة املراهقة.
 وهي اهلـو ة الكبرية بني اجليل اجلديد وخربات ووصاَي اجليل القـدمي.: = فتنجو هبذا األسلوب مما يسمى اليوم صراع األجيال

 : ربِه ابلعـادة: القاعدة الثامنة والعشرون
ابن  اهرو ما : ومصداق ذلك، التعود واجملاهدة: والثاين، الطبع والفطرة: األول، حسن اخللق مبعناه الواسع يتحقق من وجهني 

ُر َعاَدٌة َوالشَّر   »: أَنَُّه قَالَ  َرُسوِل اَّللَِّ  َعنْ  ماجة إبسناد صحيح عن ُمَعاِويََة ْبَن َأىِب ُسْفَيانَ  ُ َوَمْن يُ ، جَلَاَجةٌ  اخْلَيـْ رِِد اَّللَّ
ًرا يـَُفقِ ْهُه يف  ينِ  ِبِه َخيـْ واضربوهم عليها ، علموا أوالدكم الصالة لسبع ": قال: وهذا مثال نبوي يوضح هذا األسلوب .«الدِ 

 : فيبدأ تعليم الطفل للصالة من خالل ثالث مراحل، " لعشر



رة ولكن حنببه يف الصالة إبيقاظ حسه هلا ودعوته وفيها ال يتوجه األمر لالبن مباش، املرحلة األوىل ما قبل السبع سنوات 
حيث يوجه االبن ، وفيها يستخدم أسلوب الرتبية ابلعادة، مث مرحلة ما بعد السبع ودون العشر، هاـيـه فـحملاكاة أبيه وأم

ب اآلن كم ولنحس، للصالة ابألوامر الرتغيبية وحماولة اإلقناع ملدة ثالث سنوات متتابعة حىت يكتسب الطفل هذه العادة
 : أمر سيوجه للصيب لتحبيبه يف الصالة ومحله عليها

: عند كل صالة تقول له؛ ا يف مخس أوامريومً  0131سنوات=8ا يفا تقريبً يومً 861يف كل سنة، ملدة ثالث سنواتأتمره 
 .أمر ابلصالة بدون ضرب أو هنر 5211=  5×  0131= صلِ 

، والبداية املبكرة مهمة جًدا لذلك، قت مهم جًدا يف اكتساب السلوكإىل أن عامل الو ، ولعلكم تنبهتم ابرك هللا فيكم 
بل متابعة تؤدي إىل تراكم القيم واملعاين يف ، وجمرد التوجيه ال يكفي، واملتابعة اجلادة والتكرار يولدان عند الطفل حب الفعل

 ه.امللكات إَّنا حتصل بتتابع الفعل وتكرار : قال ابن خلدون رمحه هللا، نفس املرتيب
ولو وفقنا هللا ، بعقاب الصيب على تركه للصالة املرحلة الثالثة ما بعد العاشرةجاءت بعدها ، فإن مل تفد هذه األوامر املتكررة 

 يف مرحلة التعليم ابلعادة ملا احتجنا هذه املرحلة.
،  كتابه الكرمي أبكثر من خطابوكم كرر هللا تعاىل أوامره يف، أن حنرص على التكرار مع التنويع يف األساليب: ومن اجليد -

قال ، وكم كرر النيب صلى هللا عليه وسلم معامل مهمة يف حياة الناس، وكم تكررت القصص يف القرآن أبكثر من عرض
 ) هللا نزل أحسن احلديث كتااًب متشاهبًا مثاين(.: تعاىل

وحنو ، ضرب املثل الدليل أو الفضل أو كذكر،  = ولنحذر ها هنا من تكرار عرض جمرد ليس فيه أي طريقة حمببة لإلقناع
: فقد روى الشيخان من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال، ذلك من وسائل اإلقناع حبجة أنه صيب ال يفهم وال يقتنع

" : مث قال، ليطرحها" خ كخك"  : فقال النيب صلى هللا عليه وسلم، أخذ احلسن بن علي رضي هللا عنه صدقة فجعلها يف فيه
ومع ، كخ كخ؛ فهو ال يعقل الكالم يف الغالب:  فمع صغر سن الطفل الذي يقال له، "؟ت أان ال أنكل الصدقةأما شعر 

 وأقنعه بوجه النهي ملا ذكر له علته وسببه.هذا هناه النيب

 : علم ه النظـام: القاعدة التاسعة والعشرون

، تنظيم املالبسأو ، مثالً  تنظيم الدفاتر والكتبك:  هاوهناك عدة أفكار عملية لغرس هذه الصفة يف األبناء وتربيتهم علي  
تنظيم و ، واملطبخ ابلنسبة لإلانث، وتنظيم املكتبة، تنظيم األلعاب بعد االنتهاء من اللعبو ، تنظيم الغرفةو ، تنظيم الفراعو 

 ..وهكذا، والصالة ال بد أن تؤدى يف وقتها، ووقت للعب، ووقت حللقة التحفيظ، ؛ فوقت للدراسةالوقت
 وعليه أن يؤديها دون أي خلل.، ولكل وقت وظيفة، واإلنسان كما يذكر ابن القيم رمحه هللا ابن وقته



الطفل على أوقات حمددة واثبتة  يتعو د منذ األشهر األوىلف، االنضباط من أول حياتهعلى د الطفل عو  وهذه الرتبية ت -
حيث إن اجلسم يتعود على هذا ، كن مع احملاولة املتكررةأمر مموهو قضاء احلاجة يف أوقات حمددة لوكذلك ، للرضاعة

  وينضبط به.
كما ترحيك من تكرار األوامر كل ،  وكسل بعضهم أو دلعه، وتبوهلم الالإرادي، = ومن هنا تنجو من فوضوية بعض األبناء

 وقت بشكل عشوائي. 



 : دربه ذهـنًيا قبل محله على ذلك عملًيا: القاعدة الثالثون
فتبني له فضل طلب العلم أو قيام الليل أو الدعوة ، والتعليم ابلقول قبل التعليم ابلفعل، ية العقلية تسبق الرتبية البدنيةفالرتب 

وسهولة هذا األمر ، مث احلكم العظيمة املرتتبة على هذا األمر، وصحابته والصاحلني يف ذلك  مث أخبار النيب، إىل هللا
 .حىت يقتنع ويشتاق لفعل ما تدعوه إليه، . وهكذا.هوتعد ها علي، ابخلطوات التالية

إَّنا نزل القرآن أول ما نزل منه سورة من املفصل )املفصل من سورة ق إىل آخر القرآن الكرمي : تقول عائشة رضي هللا عنها
ال تشربوا : ل شيءولو نزل أو ، حىت إذا اتب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، فيها ذكر اجلنة والنار، على الصحيح(

 رواه البخاري يف صحيحه. ، ال ندع الزان أبًدا: لقالوا، ال تزنوا: لو نزل، ال ندع اخلمر أبًدا: لقالوا، اخلمر
 

 : قواعد لعالج األخطاء واملشكالت: رابعـًا
هذه القواعد  وإليك، وعلى األب احلكيم حسن التصرف معها وجتاوزها، ال تسلم الرتبية من عوائق ومشكالت متر ابألب 

 : املسه لة لألمر
 : وأنك أنت املطالب بتصحيح سلوكه، افهم أن األصل يف فعل االبن اخلطأ غالًبا: القاعدة احلادية والثالثون

وهللا تعاىل يف كتابه الكرمي رىب الصحابة رضي هللا عنهم من أخطاء ، بل اجعله يستفد من أخطائه، فال تضجر من أخطائه 
، والنيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث املسيء صالته جعله يتعلم من خطئه، ويف حادثة اإلفك بعضهم يف غزوة أحد

، ابلتشجيع على ضده، ابإلقناع: فاحرص أن ال تتضجر من اخلطأ كثريًا بقدر ما تبحث عن األسلوب األمثل يف عالجه
 أو ابلعقاب املناسب.. ، ابلتوجيه املباشر أو غري املباشر

يقول عليه الصالة ، فما ابلكم ابألطفال، صلى هللا عليه وسلم يبني أن االنتباه هلذا األمر مهم يف حق النساءفهذا النيب  -
ِإْن َذَهْبَت وَ ، َفِإِن اْسَتْمتَـْعَت هِبَا اْسَتْمتَـْعَت هِبَا َوهِبَا ِعَوجٌ ، َلْن َتْسَتِقيَم َلَك َعَلى َطرِيَقة  ، ِإنَّ اْلَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلع  " : والسالم

 .رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه "وََكْسُرَها َطالقـَُها، تُِقيُمَها َكَسْرتـََها



 : اثنِ  كثريًا على كل فعل من ابنك صواب: القاعدة الثانية والثالثون
وإذا كررت الثناء ، أخطأ . فإذا تركت الثناء فهم االبن أنه.هللا حيبك، ممتاز، أحسنت، جزاك هللا خريًا: إبكثارك من قول 

 ترىب االبن على ما تريد.
ألنك قلت ، ألنك حفظت القرآن ساحمتك: فتقول، وأهنا سبب ملساحمتك له، أن تذك ره حبسناته عند غلطه: ومن ذلك -

 وهذه وسيلة أنفع بكثري من التصريح ابجلرم. ، يوم كذا كذا عفوت عنك
، فتذكر له بكثرة ما حتب أن يكون، وأان آخذ معي من يفعل كذا، ب كذاأان أح: أن تستخدم أسلوب أان: ومنه أيًضا -

 حىت ال تربيه على هذه املعاين السيئة.، أنت فوضوي، أنت سيء، أنت فاشل: وال تستخدم أسلوب أنت
 : استخدم طريقة األمان حلل املشاكل: القاعدة الثالثة والثالثون

بل اجعل عالقتك مع ابنك عالقة أفقية  ، ي ال تولد إال الكذب أو العنادفه، احذر من طريقة احملقق واملصر خ واملهاجم 
وتفهمها ، عالقة تفـُهم؛ تنـزل فيها إىل مستواه الصغري وتبسط له األشياء، وليست عالقة رأسية كرئيس ومرؤوس، كصديق

  .عنه؛ حىت تصحح له اخلطأ

مىت : لكن لو قلت وجر ب هذا، ا لو مل يصِل سيكذب؛ ألنه غالبً ؟هل صليت العصر: ال تسأله مباشرة: ومثاٌل لذلك -
 وسُهل األمر يف تقوميه بعد ذلك.، فصدق ووعد، سيجيبك أبنه ما صلى وسيصلي قريًبا، ستصلي؟ سيخرج الوقت

واليت ال تتناسب أبًدا مع براءة ، أن ُيساء الظن ابلصغري ويرمى أبخبث النيات وأقبحها: = ومن األخطاء اليت تقع يف هذا
 فالصغري يفعل برباءة فال تكرب األمور.، لصغار وأفعاهلم العفويةا

 : عليك أواًل معرفة سببها مث السعي لعالجها من خالل السبب الذي ول دها، حلل أي مشكلة: القاعدة الرابعة والثالثون
الب املشكلة؛ لذا احرص فبمجرد معاجلة السبب تنتهي يف الغ، تبسط جًدا عملية حل املشاكل إذا عرفت أسباهبا احلقيقية 

 مث ملعرفة كيف يعاجل.، واحبث فيمن حوله وبفراسة للتأكد من صحة السبب، ما محلك على هذا؟: دائًما على سؤاله مبودة
وتقل له ال ، فال حتاول أن تنسيه خماوفه، لو كان ولدك ياف من أسفل البيت ولذا يركض بسرعة إذا صعد الدرج: فمثالً  -

لريى بنفسه أنه ليس مثة شيء يدعو ، وانزل معه، ليس مثة شيء ابألسفل: فقل له: عل مه أهنا ما ختو فبل ، ختاف أان معك
 ولو أنك اكتفيت ابألول ملا زال ياف كلما تكرر هذا األمر. ، للخوف

، ومن النافع أن تضع لنفسك حلواًل قبل وقوع املشكلة املتوقعة؛ فماذا سوف تفعل لو عرفت أن ابنك يكذب عليك؟ -
، ؟ وتبحث عن حلول هبدوء؟وماذا لو رأيته يدخن، وماذا لو وجدت يف جيبه شيًئا غريًبا ليس له وال تدري من أين أخذه؟

 وتسأل الرتبويني وتنظر يف الكتب اليت تضع احللول هلذه الظواهر وتستفيد من جتارب اآلخرين.

ونزعم بتخلينا عن هذا الدور أهنا ستصلح ، طاءهم= ومن اخلطأ أن حنسن الظن كثريًا ابألبناء لدرجة أننا ال نصحح أخ
 .وهذا خطأ يف معاجلة اخلطأ، بنفسها



 : اتفق مع أبنائك على ما جيوز هلم فعله وما ال جيوز: القاعدة اخلامسة والثالثون  
، ا يستحق العقابفمن الظلم أن تعاقبهم قبل أن ختربهم مب، مع أبنائهم يضعها الوالدان ابالتفاق، أنظمة منزلية وضعوذلك ب

 : فمثالً 

كل فرد يؤدي أربعني صالة دون أن ،  فله كذا القرآنمن  اجزءً كل فرد حيفظ :  ؛ مثلوالعقابحمددة للثواب  أنظمة ضع -
 أوكل من رفع صوته على أحد والديه ،  ا فعليه كذا أو حيرم من كذافرد أتلف شيئا مثينً  كل،  تفوته تكبرية اإلحرام فله كذا

  .مع اجلريان فعليه كذا أو حيرم من كذا أساء األدب
  .وهكذا، وال تشربوا كذا، ؛ ال أتكلوا هذه األصنافغريها أو أو لعب   أو شرب   من أكل  : ابملمنوعاتأخرى قائمة  وضع -
وضوع بل يوصل امل ابملثليف حالة اعتداء واحد على آخر عليه أن ال يرد : فمثال، بني األوالد املنازعاتحلل  نظام   وضع -

، هذه احلالة املبادرة حبل املشكلة بعد التحري والتثبت يفوعلى الوالدين ،  ابلسبب يف احلادثةإىل أحد والديه مصحوابً 
 .وينبههم على مغبة االعتداء والظلم ذلكوينبغي اإلصالح بينهم بعد 

هذه التعليمات؛ حىت تكون يها توضع ف، يف مكان ابرز من البيت( سبورة) إرشادية لوحة وضع: = ومما يساعدك على هذا
وإعالن الفائزين ونوع اهلداَي ، واملسابقات، وجدول األعمال اليومية، حكمة اليوم: ويضاف إليها مثالً ، مبرأى اجلميع
 واملكافآت.

 : هد ده ابلعقاب أكثر مما تعاقب: القاعدة السادسة والثالثون
يقول النيب صلى هللا ، وحنو ذلك، وتذكر يوم عاقبتك بكذا، وأنت تعرف كيف أعاقب، أان قادر على معاقبتك: فقل له 

ويقول ، رواه الطرباين عن ابن عباس رضي هللا عنهما، " علقوا السوط حيث يراه أهل البيت؛ فإنه أدب هلم": عليه وسلم
ويف ، رضي هللا عنهرواه البخاري يف األدب املفرد عن أيب الدرداء ، " وال ترفع عصاك عن أهلك وخو فهم يف هللا" :أيًضا

 رواه أمحد.، وأخفهم يف هللا"، " وال ترفع عنهم عصاك أدابً : حديث معاذ رضي هللا عنه
 وهذه ليست تربية إال على حتدي األوامر وتعلم نقض العهـود. ، = ومن أخطائنا أننا نعـد ابلعقاب مث ال نفي

 : ال تعاقب ابنك وأنت غاضب: القاعدة السابعة والثالثون
فاهلدوء وتدارس األمر ، وكيف تعاقبه حىت يرتك خطأه، كيف تقنعه خبطئه:  مث فكر جلًيا، ه أنك ستعاقبه بعد ذلكبل عد   

 بعيًدا عن الغضب والطيش؛ أييت حبلول جيدة ومؤثرة يف الرتبية.
، وألن هذا أخوك، ألن هللا يبغض اللعانني مث فكر كيف ستقنعه أن هذا خطأ؛، فعد ه ابلعقاب، لو بدأ يلعن أخاه: فمثالً  -

وسيسوء ، لذلك قررت ألنك عصيت هللا وآذيت أقرب الناس إليك: مث قل له، وهكذا، وألن الناس يكرهونك بذلك
أن حترم من النزول للعب مع اجلريان الذين لعلهم هم الذين علموك هذا اللعن ملدة  ، خلقك وسيكرهك الناس هلذا األمر

 معهم.فإن حسنت توبتك أذنت لك ابللعب ، كذا



لذا جيب  ؛رد فعل مساو  له يف القوة ومضاد له يف االجتاه"، "لكل فعلوأن ، أن الصراخ ال ينفع: = واعلم أيها األب الكرمي
 أن نتفهم االبن ونستمع إليه إىل أن يتم حديثه ونعامله برفق قدر اإلمكان.

 : رة أخرىاجعله يتار بنفسه عقوبة اخلطأ لو فعله م: القاعدة الثامنة والثالثون
وهذه ، اخرت لنفسك ؟فبماذا أعاقبك، لكن لو كررهتا مرة أخرى، ساحمتك هذه املرة ألنك جاهل أو غري قاصد: فمثالً  

وحىت ، وحىت تكون أعظم زاجًرا له من العودة للفعل اخلاطئ، تربية عظيمة؛ حىت ال يشعر ابلظلم إن عاقبته مبا اختاره هو
 وحىت نريب أبنائنا على االقتناع الذايت حىت يف العقوبة.، يات أفعالهيتعلم مبدأ املشاورة وحتمل مسئول

 : ال تنَس التنبه للعوائق واملفسدات :القاعدة التاسعة والثالثون
وأن ال يتعلم املرتيب من غريه خالف ما يريد ، فال بد عليه أن يراقب ويتابع أن ال يقع مرة أخرى، فمهما أصلح املريب اخلطأ 

واألفكار ، واملثريات اجلنسية، واأللعاب اإللكرتونية، وبرامج األطفال، والتلفاز، الصحبة السيئة: ن تلك املفسداتوم، املريب
فضول وما يفسده من ، وما قد يراه من فعل كثري من الناس للمحرمات، وتسلط الشياطني عليه، والتشبه أبعداء هللا، الغربية
 .موخمالطة األان، واملنام، والكالم، الطعام

بل ال بد من تكامل العلمية الرتبوية بني ذلك؛ ولذا ، فعلى املريب أن ال يغفل عن وسائل اهلدم؛ ابنشغاله بوسائل البناء 
يف أوقات  يكثر فيها كشف العورات؛ لئال تقع ، وجهنا هللا تعاىل يف كتابه إىل تعليم األطفال أدب االستئذان إذا دخلوا علينا

كيف :  فقل يل بربك، ملا هلذه املشاهد السريعة من أثر ابلغ يف تكوين شخصيتهم، قهم وحياءهمأبصارهم على ما يدع خل
 !.؟ابلذين جيمعون زابلة اإلعالم أبطباقهم ليفرغـوها يف أذهان أطفاهلم

فعال اليت وهذه تربية وقائية حذرًا من مغبة بعض األ، " وفرقوا بينهم يف املضاجع ": وهذا النيب صلى هللا عليه وسلم يقول 
 قد تقع.

ذاعة فحبذا لو سعيت إىل متديد شبكة من املكربات والسماعات تتصل إب: ومن املناسب هنا إجياد البدائل هلذه الشرور -
 عنو ، اجللوس وغرفةمثل املطبخ  ؛كن تواجد األسرة بكثرةا مأ، وتصل إىل كل مكان  يف البيت؛ خصوًصا، القرآن الكرمي

رواه ، دينار على عياله..( الرجلأفضل دينار ينفقه  ): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال -رضي هللا عنه -ثوابن
 .مسلم

 علىكطمس الصور احملرمة اليت أتيت ؛ويقعون فيها، إىل إتالف احملرمات اليت يروهنا همهتنبيواحرص أيها األب على  -
فهذه وسيلة كبرية األثر يف خلق الكراهية يف نفوسهم جتاه ، اوكنقض الصلبان اليت يروهنا ويطلعون عليه، املستهلكات اليومية

أال أبعثك على ما : قال يل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: ياج األسدي قالـهـال أيب عنف، هذه املنكرات وحذرهم منها
 ا إال طمستها(.وال صورً ، ويتهسوال قربا مشرفا إال ، )أن ال تدع متثااًل إال طمسته: هللا عليه وسلم عليه رسول هللا صلى بعثين

أن نرتك األوالد يف الشارع أو حتت القنوات أو مع اجملالت اهلدامة ليرتبوا على ما فيها : = ومن أخطائنا املشهورة يف ذلك
 وهللا املستعان.، من حثالة أفهام الناس وزيف حضارهتم



 : وال تدُع عليه قط، ال تفرت عن الدعاء البنك: القاعدة األربعون
فما هذه إال أسباب ُيربئ ، ال تفرت عن دعاء هللا أبن يصلح لك ولدك، مع بذل كل ما تستطيع مما قرأت أو مما تعرف 

قال َي نوح إنه ليس من أهلك ): أمل تسمع ماذا قال هللا لنوح  عليه السالم، واهلداية على هللا تعاىل، العبد هبا ذمته عند هللا
ا ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني. قال رب إين أعوذ بك أن اسألك ما إنه عمٌل غري صاحل فال تسألِن م

 ليس يل به علم وإال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين(.
رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل ، رب هِب يل من لدنك ذرية طيبة إنك َسيع الدعاء: فأكثر من دعائك -

وما أمجل أن ترفع أحيااًن صوتك ابلدعاء حىت ، أزواجنا وذرَيتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماًما ربنا هب لنا من، دعاء
 يسمعك أبناؤك.

، وقد تقدم العذر أواًل يف عدم القدرة على إكماله من كل جوانبه، ويف هذا القدر إن شاء هللا ما يسد شيًئا من املوضوع
 األعمال.وهللا املسئول أن يتقبل منا ومنكم صاحل 



 احملـتوَيت 
 املقـدمة

 القواعد العامة : أوالً 
 .اخلص هلل يف تربيتك ألوالدك: القاعدة األوىل
 .حد د هـدفك من تربيـة ابنـك: القاعدة الثانية
 .عل قه ابهلل وابلرسول صلى هللا عليه وسلم: القاعدة الثالثة
 .هم هللاارسم يف نفسيته قدوات من أعالم السلف رمح: القاعدة الرابعة

 .رِب ابنك على املفاهيم الرتبوية الشاملة: القاعدة اخلامسة
 .عل مه الرجولة واالعتماد على النفس :القاعدة السادسة
 .عل مه أن احلياة حقوق وواجبات: القاعدة السابعة
 .فر غ هلم وقتـًا حمـدًدا للجلوس معهم وتربيـتهم: القاعدة الثامنة

 .الصـرب واالسـتمرار يف تربية األبناء ومتابعتهمالبد من : القاعدة التاسعة
 .اعرف خصائص املرحلة اليت مير هبا ابنك: القاعدة العاشرة



 : القـواعد يف اجلوانب الرتبوية: اثنـًيا
وعل مه حب ، عل مه حب هللا تعاىل من خالل ذكر نعم هللا عليه ومن خالل أتمله يف عظيم خملوقاته: القاعدة احلادية عشرة

وعل مه حب الصحابة ، وعل مه حب األنبياء عليهم السالم بسرد قصصهم، يب صلى هللا عليه وسلم بذكر سريته وأخالقهالن
 .رضي هللا عنهم برواية أخبارهم ومواقفهم

 .عو ده مراقبة هللا: القاعدة الثانية عشرة
 .ى هللا عليه وسلموحف ظه أحاديث النيب صل، حف ظه كتاب هللا منذ الصـغر: القاعدة الثالثة عشرة
 .حبب إليه العبادة: القاعدة الرابعة عشرة

 .عو ده على األذكار الشرعية واألدعية املشروعة: القاعدة اخلامسة عشرة
 .بل أسلوب أان أتعلم معك، ال تستخدم أسلوب أان أعلمك: القاعدة السادسة عشرة

 ؟استخـدم أسلوب ما رأيك يف هـذا: لقاعدة السابعة عشرةا
  .عل مه العمل اجلـاد: دة الثامنة عشرةالقاع

 .ربه على األخالق احلسنة واآلداب الرفيعة: القاعدة التاسعة عشرة
 .عو ده حسن املنطق: القاعدة العشرون

 .رِب ابنك على برك منذ الصغر: القاعدة احلادية والعشرون



 : جانب األساليب الرتبوية: اثلثـًا
 .سلوب اللعب اهلادفربِه أب: القاعدة الثانيـة والعشرون
 .ربه أبسلوب القصة اهلادفة: القاعدة الثالثة والعشرون
 .استخدم أسلوب إيقاظ احلس: القاعدة الرابعة والعشرون

 .ربه ابلفعل الصامت: القاعدة اخلامسة والعشرون
ل املكافأة جائزة واجع، استخدم أسلوب املسابقة يف تشجيع أبناءك وأصحاهبم على اخلري: القاعدة السادسة والعشرون

 هادفة أو زَيرة انفعة لبعض األخيار. 
 .ربه أبسلوب احلوار وإجابة األسئلة: القاعدة السابعة والعشرون
 .ربِه ابلعـادة: القاعدة الثامنة والعشرون

 .علم ه النظـام: القاعدة التاسعة والعشرون
 .دربه ذهـنًيا قبل محله على ذلك عملًيا: القاعدة الثالثون

 : قواعد لعالج األخطاء واملشكالت: ارابعًـ 
 .وأنك أنت املطالب بتصحيح سلوكه، افهم أن األصل يف فعل االبن اخلطأ غالًبا :القاعدة احلادية والثالثون
 .اثنِ  كثريًا على كل فعل من ابنك صواب: القاعدة الثانية والثالثون
 .كلاستخدم طريقة األمان حلل املشا : القاعدة الثالثة والثالثون
 .عليك أواًل معرفة سببها مث السعي لعالجها من خالل السبب الذي ول دها، حلل أي مشكلة: القاعدة الرابعة والثالثون

 اتفق مع أبنائك على ما جيوز هلم فعله وما ال جيوز.: القاعدة اخلامسة والثالثون
 .هد ده ابلعقاب أكثر مما تعاقب: القاعدة السادسة والثالثون

 .ال تعاقب ابنك وأنت غاضب: ابعة والثالثونالقاعدة الس
 اجعله يتار بنفسه عقوبة اخلطأ لو فعله مرة أخرى. : القاعدة الثامنة والثالثون

 .ال تنَس التنبه للعوائق واملفسدات :القاعدة التاسعة والثالثون
 .وال تدُع عليه قط، ال تفرت عن الدعاء البنك: القاعدة األربعون

 
 ........متت الرسـالة


