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" كن أنت الشخص الذي 

عندما يراه الناس يقولون 

مازالت الدنيا بخير ". 

~ حمد صالح العليان- رحمه اهلل. 
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كل ما في هذا الكتاب تستطيع نشره دون إذن مؤلفه بشرط ذكر 
املصدر 

فهو صدقة جارية للمغفور له بإذن اهلل/  
حمد صالح العليان 

                               
       املؤلف/ خالد الديهان 
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مقدمة 

 مـر عـليّ عـدٌد كـبير مـن املـؤثـريـن، وحـرصـت دائـًما كـلما قـابـلت أحـدهـم أن أركـز 

على جانب محدد من حياتهم ... أال وهو: كيف يتعامل هؤالء املؤثرون 

 مــــع أبــــنائــــهم؟ حــــتى بــــدأت أدون مجــــموعــــة مــــن املــــالحــــظات ألثــــبِّت الــــنقاط الــــتي 

تـعجبني مـن األسـالـيب والـطرق الـتربـويـة الـتي يسـتخدمـها هـؤالء فـي تـعامـلهم مـع 

أبـنائـهم. وبـعد مـراجـعتها والـتأكـد مـن فـاعـليتها عـملت عـلى تـرتـيبها وتـمكنت بـفضل 

اهلل أن أخـــــتزلـــــها فـــــي نـــــقاط مبســـــطة وأحـــــصرهـــــا فـــــي ١٠٠ قـــــاعـــــدة لـــــآلبـــــاء األكـــــثر 

تـــأثـــيراً، كـــما دمـــجت بـــعض الـــفيديـــوات الـــتعليمية الـــتي تســـتطيع مـــشاهـــدتـــها عـــند 

 (Barcode) اســـــــــتخدام هـــــــــذا الـــــــــكتاب إلـــــــــكترونـــــــــيًا ووضـــــــــعت شـــــــــريـــــــــط املـــــــــسح

ليســتخدمــه مــن يــريــد طــباعــة هــذا الــكتاب ورقــياً. وقــد جــمعتها لــك فــي هــذا املــنتج 

بـــــنية أن يـــــكون هـــــذا املـــــنتج صـــــدقـــــة جـــــاريـــــة لـــــلمغفور لـــــه بـــــإذن اهلل/ حـــــمد صـــــالـــــح 

الــعليان. ولــذا فــاملــأمــول أن يحــظى هــذا املــنتج بــاملــساعــدة عــلى نشــره ســائــلني اهلل 

تـعالـى أن يـوفـق ويـبارك فـي هـذا الـعمل ويـجعله خـالـصاً لـوجـهه. وقـبل الـبدأ أتـقدم 

بـالـشكر الجـزيـل لـكل مـن قـدمـه رأيـاً أو مـالحـظة أو تـطويـر لهـذا الـعمل وأسـأل اهلل 

أن يجزيهم خير الجزاء. 
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ملن أراد طباعة هذا الكتاب لقراءته ورقياً  
ننصح باستخدام هذا البرنامج عن طريق األجهزة الذكية ملشاهدة الفيديوات 

QR Reader 
 

 

 اضغط ملشاهدة الفيديو 
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استخدام هذا الرمز للنسخة الورقية

https://youtu.be/7ebqDgopFK8


 ١٠٠ قاعدة مقترحة لآلباء واألمهات في تربية األبناء
آثــرُت أن تــكون الــبدايــة غــيَر تــقليديــة .. ألنــها عــبارة عــن مــالحــظة؛ فهــذه الــنقاط أدنــاه 

قد تفيد ملن لديه أبناء فوق الثالث سنوات. 

القواعد الـ ١٠٠ لآلباء األكثر تأثيراً  

١- األمـــــان: الـــــقاعـــــدة األولـــــى هـــــي الـــــقاعـــــدة رقـــــم (١٠٠)؛ وقـــــد بـــــدأت بـــــها ألهـــــميتها، 

وتـأثـيرهـا اإليـجابـي: اجـعل طـفلك يـشعر بـاألمـان؛ ومـن السـلوكـيات الـتي تـعمق فـيه هـذا 

الــشعور: أن تــعانــق طــفلك كــل يــوم مــرة واحــدةً بحــد أدنــى؛ وإن زدتَّ زاد طــفلك شــعوراً 

باألمان، وافعل ذلك مع أي طفل تعرفه. 

٢- تــعزيــز الســلوك: لــكي تــعزز الســلوك اإليــجابــي لــدى الــطفل؛ تــابــعه، وهــو يــقوم بــعمل 
جيد، واثِْن عليه أمام اآلخرين وأخبرهم عن ما فعله من سلوك إيجابي. 

اضغظ ملشاهدة الفيديو 
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٣- االسـتماع لـألبـناء: ال تـقاطـع أبـناءك أثـناء حـديـثهم مـعك وأنـصت لـهم وتـمعن حـديـثهم 
واجـعل كـل واحـد مـنهم يـعبر عـن نـفسه ويـقول مـا يـريـد؛ ذلـك األمـر يـجعله يـشعر بـالـثقة 

في نفسه أكثر. 

٤- الــرهــبة والــخوف: احــذر أن يــخافــك ابــنك، ولــتكن لــه صــديــقاً، ومســتشاراً، واجــعل 
مـن الـلعب مـعه، وسـيلة لكسـبه، هـل تـعلم أن نسـبة كـبيرة مـن األطـفال الـذيـن يـخافـون 

يمارسون الكذب لحماية أنفسهم. 

٥- طـرح الـخيارات املـتعددة: اعـمل جـاهـداً عـلى تـقديـم خـيارات مـتنوعـة إلـى أبـنائـك؛ 
لتمنحهم فرصاً أكثر، وساعدهم على أن يقرروا ما يريدون، ويتعلموا من قراراتهم. 

٦- اآلخــريــن مــصدر تــعلم: هــناك الــكثير مــن الــخبرات حــولــنا؛ فــاســتفْد مــن اآلخــريــن 
وتعرف على استراتيجياتهم في تربية أبنائهم. 

٧- الــعقاب: ال تــضرب طــفلك عــلى وجــهه مــهما كــان فــعله، واســتعمل الــعقاب والــثواب 

فــــي األمــــور غــــير الــــرئــــيسية وغــــير األســــاســــية،  ال األمــــور األســــاســــية مــــثل:( األكــــل، 

والشــرب، واملــالبــس، والــنوم ... إلــخ)، واألفــضل: أن تــقنعه بــتعليمه أن ســبب الــعقاب 

مــــرتــــبط بســــبب ســــلوكــــياتــــه، وأن الــــقرارات الــــتي يتخــــذهــــا أســــباب: لــــثوابــــه، أو عــــقابــــه؛ 

ورسوبه، أو نجاحه. 
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٨- أنـت أكـثر خـبرة مـن ابـنك: تـذكـر دائـماً أنـك - سـواء أكـنت أبـاً أم كـنِت أمـاً- فـإنـك 

أكــــثر وعــــياً مــــن طــــفلك؛ فــــهو ال يــــرى األمــــور كــــما يــــراهــــا أبــــواه، وليســــت لــــديــــه الــــخبرة 

الـكافـية الـتي يـمتلكانـها؛ لـذلـك: يـنبغي الـتعامـل مـعه وفـق، خـبرتـه، ووعـيه، وعـلمه؛ فـهو 

يتعامل مع املعطيات وفق حصيلة معلوماته. 

٩- الــــدعــــم: ال تُــــحقر أحــــالم طــــفل مــــهما تــــكن هــــذه األحــــالم، وتــــقبله كــــما هــــو فــــاألبــــاء 
املؤثرون يعملون على تحقيق أحالم أبنائهم. 

١٠- تقديم الحب: ابدأ يومك مع طفلك بحب، وأختمه أيضاً معه بحب. 

١١- الدعاء الدعاء: ادع لهم، في دعاء الوالدين بركة واستجابة. 

١٢- االهـــتمام بـــتعليم األبـــناء: اخـــتر مـــدرســـة ابـــنك الـــصغير بـــعنايـــة شـــديـــدة، واجـــعله 
يشاركك هذا االختيار. 

١٣- الــــفرح عــــند اإلنــــجاز: إذا حــــقق ابــــنك إنــــجازاً؛ فــــافــــرح بهــــذا اإلنــــجاز، وأَقِـــــْم لــــه 
احتفاالً يترجم هذه الفرحة، حتى ولو كان االحتفال في املنزل. 

١٤- اســتثمار نــضوجــه: اســمح لــطفلك أن يــأخــذ وقــته حــتى يــنضج - وليســتفيد مــن 
املعلومات التي حوله ويشعر هو بهذا النضوج. 
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١٥- الــــلوم كــــثيراً يــــضعف الــــشخصية: قــــلل مــــن تــــوجــــيه الــــلوم، واســــتبدلــــه بــــالــــتوجــــيه 
اإليجابي الذكي. 

١٦- الــقدوة الــحسنة: تــذكــر - دائــماً - أن األب، واألم، أَقــرب قــدوة، وأرحــُب مــدرســة 
في حياة األبناء. 

١٧- مــــا تــــراه فــــي ابــــنك فــــهو فــــيك: مــــارس مــــع نــــفسك ومــــع ابــــنك مــــا تــــرجــــو مــــنه أن 
يـمارسـه مـعك، وابـدأ بـنفسك أوالً فـي مـمارسـة الـعادات والسـلوكـيات الـتي تـتطلع إلـى 

أن يمارسها ابنك. 

١٨- الــشخصية االجــتماعــية: اصــطحب - بــاعــتزاز - أبــناءك وبــناتــك إلــى املــناســبات 
االجــتماعــية، أو فــي نــزهــة مــع األصــدقــاء؛ لــيتعلموا مــنك كــيفية الــتعامــل مــع املــجتمع؛ 

فينكسر عندهم حاجز الرهبة من الكبار. 

١٩- األســــرار الــــخاصــــة: اجــــعل بــــينك وبــــني أبــــنائــــك أســــراراً مشــــتركــــة؛ لتجــــدد الــــثقة 
فيهم، وتعودهم على االحتفاظ بالسر. 

٢٠- التخطيط الذاتي: علم ابنك كيف يخطط ألهدافه. 

٢١- املــهارات الــشخصية: اجتهــد فــي أن تــعّلم أبــناءك:  الســباحــة، والــرمــايــة، وركــوب 

الــخيل؛ فــاألولــى فــيها االعــتماد عــلى الــنفس، والــثانــية فــيها اعــتياد الــتركــيز، والــثالــثة 

فـيها قهـر الـخوف،  وتـعلُّم الـشجاعـة. كـما ورد فـي األثـر عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي 

اهلل عنه: (علموا أوالدكم: الرماية، والسباحة، وركوب الخيل). 
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٢٢- املـسؤولـية:  كـل مـن األب واألّم مـسؤول عـن األبـناء، كـما قـال الـرسـول صـلى اهلل 

عـــليه وســـلم: (أال كـــلكم  راعٍ، وكـــلكم مـــسؤوٌل عـــن رعـــيَّته؛ فـــاألمـــير الـــذي عـــلى الـــناس 

راعٍ، وهـــو مـــسؤوٌل عـــن رعـــيته، والـــرجـــل راع ٍعـــلى أهـــل بـــيته وهـــو مـــسؤوٌل عـــن رعـــيَّته، 

َوعَـــبُْد الــرجــل أوالــخادم راعٍ عــلى مــال سَــــــيِِّده، وهــو مــسؤوٌل عــنه، وهــو مــسؤوُل، واملــرأة 

راعــيٌة فــي بــيت زوجــها، وهــي مــسؤولــٌة، والــرجــُل فــي مــال أبــيه، أال كــلُّكم راعٍ، وكــلٌُكم 

مسؤوٌل عن رعيَّته).  

٢٣- حـريـة االخـتيار: اعـلم أنـك أنـت مـن يـصنع قـراراتـك واخـتياراتـك وأهـدافـك، ولـيس 

غيرك، فعلِّم أبناءك هذا املفهوم. 

٢٤- الــــــتدرب عــــــلى اســــــتماع الــــــرأي اآلخــــــر: جــــــميل أن تــــــكون مــــــتقبالً وجــــــهات الــــــنظر،  

ومـــــطلعاً عـــــلى كـــــل اآلراء، واألجـــــمل أن تـــــختار مـــــا تـــــريـــــد، وأن تـــــعّلَم ابـــــنك ذلـــــك الـــــتقبل 

واالنفتاح، وتتطلب تلك املهارة كثيراً من الصبر ومزيداً من التروي. 

٢٥- الحــديــث الســلبي: ال تــقل ألبــنائــك الــعبارات اآلتــية: " أنــت غــبي "، " قــْم فــصلِّ 

وإال فســتدخــل الــنار"، " ســأضــربــك " ومــا شــابــهها؛ فــتلك املــقوالت تــخنق فــي داخــله 

الشخصية القوية، وتحطم معنوياته، مارس ما تريد أن يمارسه. 
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٢٦- اإلتـفاق بـالـردود عـلى األبـناء: عـلى الـزوج والـزوجـة االتـفاق فـي مـا يـقال لـألبـناء؛  
فليس مقبوالً أن يجيب أحدها بنعم، ويجيب اآلخر في الوقت نفسه بال. 

٢٧- األدب مـــع أبـــنائـــك: خـــاطـــب أوالدك بـــأدب، ولـــطف، ورقـــة؛ فـــال تـــنَس أنـــك قـــدوتـــهم 
األولى. 

٢٨- الـــــشكوى لـــــآلخـــــريـــــن: حـــــذاِر، ثـــــم حـــــذاِر أن تـــــتشكَّى مـــــن ابـــــنك أمـــــام اآلخـــــريـــــن 
وخاصة وهو حاضر. 

٢٩- الـترتـيب: عـوِّد أبـناءك مـن الـصغر عـلى أن يـرتـبوا غـرفـهم يـومـاً فـي األسـبوع عـلى 
األقل. 

٣٠- الـــــصداقـــــة: كـــــن صـــــديـــــق أبـــــنائـــــك، وأخـــــاهـــــم األكـــــبر، وحـــــتى يـــــتم ذلـــــك أشـــــعرهـــــم 
باألمان. 

٣١- اللعب مع األبناء:  إلعب - بال حرج - مع األبناء، اركض مثالً. 

٣٢- الـتعامـل بـإيـجابـية: ال تـعانـد طـفلك إذا عـانـدك، ولـيكن الـرفـق مـنك مـقابـل عـناده، 

فهم يتعلمون من ردات أفعالنا. 
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٣٣- الـــوقـــت الـــخاص مـــعهم: احـــرص عـــلى أن يـــكون لـــديـــك وقـــت ألبـــنائـــك؛  تـــكون فـــيه 

خالياً من امللهيات ( وفي هذا الوقت؛ اترك هاتفك النقال بعيداً عنك وأنت معهم). 

٣٤- الـخير يـدوم: ذكـر أحـد الـوعـاظ فـي إحـدى املـقابـالت املـتلفزة مـعه، مـعنى جـميال؛ 

وهـو: أن اهلل يـكافئ اآلبـاء املجتهـديـن فـي تـربـية أبـنائـهم،  ثـم اسـتشهد - لهـذا املـعنى 

- بـقولـه (تـعالـى): " والـذيـن أمـنوا واتـبعتهم ذريـتهم بـإيـمان ألـحقنا بـهم ذريـتهم "؛ إذ 

قــال عــلماء الــتفسير: (ألــحقنا بــهم ذريــتهم) أي: ألــحقنا بــهم أعــمال ذريــتهم. ســبحان 

اهلل تحـمل هـذه اآليـة مـعنًى عـميقا جـدًّا؛  وهـو: أن مـا تـفعله مـن خـير تجـده حـتى بـعد 

حياتك. 

٣٥- األطـفال رزق مـن اهلل: تـذكـر دائـماً أن األبـناء هـبة، ورزق، ومـدد، ونـعم، مـن اهلل 
فال تجحد أيا من هذا. 

٣٦- الـنوم عـند الـوالـديـن: لـيعتد ابـنك أن يـنام بـني أحـضانـك ولـو يـومـاً فـي كـل شهـر،  
وإن لم يرغب؛ فاعلم أنه كبر. 

٣٧- إعــادة الــنظر: الــقاعــدة رقــم ( ١١ ) - فــيما ســبق - تــعّد بــابًــا مــن أبــواب الــبركــة 

لهم. 
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٣٨- الـتعرف عـلى أصـدقـاء أبـنائـك: اهـتم بـأصـدقـاء أبـنائـك، واحـرص عـلى أن يـكونـوا: 

أقـويـاء، أذكـياء،  واثـقني؛ قـال رسـول اهلل ( صـلى اهلل عـليه وعـلى آلـه وسـلم ): " املـرء 

على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل". 

٣٩- الهـــديـــة :  قـــدِّم إلـــى ابـــنك هـــديـــة بـــني حـــنيٍ وآخـــر ذلـــك يـــبعث الســـرور فـــي نـــفسه 

ويشحذ عزيمته ويقرب املسافات؛ قال رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلم ): 

 " تهادوا تحابوا". 

٤٠- الــبدايــة مــن الــذات:  حــافــظ عــلى نــفسك، ثــم أهــلك، وتــذكــر نــفسك أنــت أوالً، ثــم 

أهلك؛ ألنك إن لم تكن بحالة جيدة فلن تستطيع مساعدة من حولك؛ قال تعالى: 

{يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة}. 

٤١- الـــــعتب أثـــــناء الفشـــــل: ســـــامـــــح أبـــــناءك إن أخـــــفقوا، وادعـــــمهم قـــــوالً وفـــــعالً نـــــحو 

النجاح. 

٤٢- احــفظ اهلل يــحفظك: عــلم ابــنك هــذه الــكلمات؛ فــقد عــلمها الــرســول ( صــلى اهلل 

عـليه وسـلم ) ملـن يـحب؛ فـقال رسـول اهلل صـلى اهلل عـليه وسـلم: " يـا مـعاذ! واهلل إنـي 

ألحـــبك. قـــال: أوصـــيك يـــا مـــعاذ أال تـــدعـــنَّ فـــي دبـــر كـــل صـــالٍة أن تـــقول: الـــلهم أعـــنّي 

�16



نابِـــجيَّ، وأوصــى  عــلى ذكــرك، وشــكرك، وحــسن عــبادتــك". و أوصــى بــذلــك مــعاذًا الــصُّ

ناِبجيُّ أبا عبدالرحمن ُعقبة بن مسلم".   الصُّ

٤٣- الـعطاء: الـعطاء بـاب مـن أبـواب الـحب؛ فـأعـط أبـناءك بـعًضا مـن: وقـتك، وجهـدك، 
ومالك، وفكرك، واحرص - في عطائك - على الجودة، فكل عطاء استثمار لك. 

٤٤- اقرأها: اقرأ القاعدة السابقة بتمعن. 

٤٥- لــــغة الــــعيون: أطــــفالــــنا يــــفهمون أعــــيننا فــــهماً صــــحيحاً؛ فــــْلتُقدم لــــهم الــــحب ولــــو 
بنظرة. 

٤٦- االنفعال: ال تغضب، ال تغضب، ال تغضب. 

٤٧- االهـتمام السـلبي: بـرغـم كـل تـلك الـقواعـد الـتي ذكـرنـاهـا سـابـقاً؛ نـود الـتذكـير أن 

مــن املــهم جــداً أاّل تــبالــغ  فــي االهــتمام بــأبــنائــك، فــإن االهــتمام الــزائــد يــعد نــوعــاً مــن 

أنواع التربية السلبية. 

٤٨- تــــقديــــر الــــوقــــت: عــــلم أبــــناءك احــــترام الــــوقــــت بــــأن تــــكون أنــــت نــــموذجــــاً الحــــترام 
أوقاتهم. 

٤٩- املدح: مدح ابنك يزيد ثقته في نفسه بال غرور، بل ويقويها. 

٥٠- الــعمل ضــمن فــريــق: ســاعــد ابــنك عــلى أن يــعمل مــع فــريــق؛ لــيتعمق فــيه شــعور 
االنتماء. 
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٥١- قـــوي مـــهارات الـــتواصـــل لـــديـــه: أشـــرك ابـــنك فـــي نـــشاطـــات اجـــتماعـــية، أو نـــوادٍ 

رياضية؛ فذلك يساعده في تطوير مهارة التواصل مع اآلخرين لديه. 

٥٢- االســتقاللــية: اجــعل ابــنك يــشعر بــأنــه ُمســتقل، وقــادر عــلى اإلنــجاز؛ مــن خــالل 
مساعدته لآلخرين. 

٥٣- اإلنصات : إذا أردتَّ أن تفهَم ماذا يريد ابنك، فأنصت له جيداً. 

٥٤- تحديد أهداف األسرة: حدد أهداف األسرة كلها تحديداً كامالً. 

٥٥- تـــقويـــة الـــعالقـــة مـــع أســـرتـــك: زِد رصـــيد عـــالقـــتك مـــع عـــائـــلتك؛ بـــالـــتفاعـــل مـــعهم، 
والقرب منهم. 

٥٦- العلم بالتعلم: اجعل أبناءك يخططون لنزهة في البر، أو البحر، أو الشاليه. 
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: تذكر أن األسرة هي املكان األساس للتربية وظهور القدوات.  ٥٧- األسرة أوالً

٥٨- أسماء املناداة: تكلم مع ابنك بإيجابية مثال: 
تفضل يا بطل.. 

قل يا ذكي. 
أسمعك يا قوي.. 

تكلم يا رجل.. 
أنت منظم.. 
أنت رائع.. 

تعال يا شاطر.. 
قـل اسـمه؛ ثـم أتـبع االسـم بـالـصفة الحـميدة؛ مـثل: جـراح الـشجاع، ضـاري الجـميل، 

إلخ.. 
يا أسد.. 
يا ممتاز.. 

ابني النظيف الحبيب.. 

ابني الذي يفهمها على الطاير.. 

أنت يا مبدع .. 

٥٩- املـاضـي ال يـساوي املسـتقبل: آبـاؤنـا قـد أحـسنوا تـربـيتنا، ولـكن تـذكـر: إن تـربـية 
املاضي ال تنفع للجيل الحاضر. 

٦٠- غـــير املـــنطوق أفـــضل مـــن املـــنطوق: الـــتواصـــل غـــير  الـــلفظي أهـــم مـــن الـــتواصـــل 

الــــلفظي؛ مــــثل: الــــتواصــــل الــــبصري، الــــتربــــيت عــــلى األكــــتاف واملــــسح عــــلى الــــرأس، 
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والـتقبيل، وتـعابـير الـوجـة اإليـجابـية؛ لـكل وسـيلة مـن هـذه الـوسـائـل غـير الـلفظية أهـمية 

شديدة التأثير. 

٦١- وجـود الـعقبات يـقوي الـشخصية: ال تُـِزْل جـميع الـعقبات الـتي تـواجـه أبـناءك؛ بـل 

ادفـــعهم إلـــى أن يـــواجـــهوهـــا بـــأنـــفسهم، ويـــتعلموا مـــن الـــحياة؛ فـــالـــعقبات تـــعّد دروســـاً 

نافعة لهم،  فال تحرمهم االنتفاع من تلك الدروس. 

٦٢- املـثالـية:  ال تـكن والـداً مـثالـياً، ومـا عـليك إال أن تـقدم إلـى أبـنائـك أفـضل مـا فـي 
وسعك، ضمن الخيارات املتاحة لك. 

٦٣- كــل األمــور تــوافــه: تــعلم فــن الــتغاضــي عــن تــوافــه األمــور، وكــما يــقال كــل األمــور 
توافه. 

٦٤- تـعلم مـن الـرسـول عـليه الـصالة والسـالم: خـذ الـحكمة مـن خـير مـعّلم رسـول اهلل 

محـمد ( صـلى اهلل عـليه وسـلم )؛ فـقد  صـّلى( صـلوات اهلل وسـالمـه عـليه ) بـأصـحابـه 

مـرة، فـأطـال الـسجود فـي إحـدى الـركـعات حـتى ظـن الـصحابـة أنـه مـات، فـلما انتهـت 

الــــصالة، وجــــدوا أحــــد أحــــفاده بــــجانــــبه وقــــال لــــهم ( صــــلى اهلل عــــليه وســــلم ): لــــعلكم 

عــجبتم مــن إطــالــتي فــي ســجودي، ثــم وضــح الســبب قــائــالً: إن ابــني هــذا ارتحــلني 

( أي: صـعد عـلى ظهـره الشـريـف) فـكرهـت أن أعجـله، وهـذا الـدرس الـنبوي يـفيد أن 

الـــــتواصـــــل مـــــع األطـــــفال،  يـــــحبذ أن نـــــمارس الـــــصبر،  وســـــعة الـــــصدر، وطـــــول الـــــبال 
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مـــعهم؛ ألنـــهم ال يـــدركـــون مـــا نُـــدرك. مـــن األفـــضل أال يـــكون الـــتغيير مـــفاجـــئاً؛ فـــاخـــتر 

عـــادة واحـــدة مـــن الـــعادات الســـلبية فـــي الـــتربـــية، وابـــدأ بـــالـــعمل عـــلى تـــغييرهـــا، كـــأن 

تضع رسالة تذكيرية يومية إلنجاز هذه املهمة. 

٦٥- الـــدورات الـــتدريـــبية: احـــرص عـــلى حـــضور الـــدورات الـــتدريـــبية املـــتخصصة فـــي 
تربية األطفال؛ لتتعلم فناً جديداً. 

٦٦- التحــدث بــلغتهم: تــختلف لــهجة مــخاطــبة األطــفال واملــراهــقني عــن لــهجة مــخاطــبة 
الكبار؛ فضع هذا في حسبانك. 

٦٧- تــقسيم األهــداف: اكــتب ألبــنائــك أهــدافــاً يــومــية، وشهــريــة، وســنويــة وليســتمتعوا 
باإلنجاز. 

٦٨- املــــــنهج املســــــتقبلي: الــــــطريــــــقة الــــــتي تــــــعامــــــل بــــــها ابــــــنك قــــــد تــــــكون هــــــي املــــــنهج 
املستقبلي له؛ فكن ذكياً في ما تريد أن توصله. 

٦٩- توضيح املبرر: أعط طفلك مبررات تناسب عقله عندما يرفض بعض ما تطلبه. 

٧٠- الــــرهــــاب االجــــتماعــــي: اتــــرك طــــفلك يتحــــدث أمــــام اآلخــــريــــن، ذلــــك يــــقضي عــــلى 
الرهاب االجتماعي.

٧١- الــراحــة: بــني فــترة وأُخــرى اســتعد نــشاطــك وخــذ راحــة يــومــاً مــا فــي الشهــر عــلى 

األقل بعيداً عن أسرتك. 
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٧٢- مـــاذا قـــال الـــنبي(عـــليه الـــصالة والســـالم) لـــألقـــرع بـــن حـــابـــس: قـــبَّل رســـول اهلل 

صــلى اهلل عــليه وســلَّم الــحسن بــن عــليَّ  وعــِنده األقــرُع بــُن حــابــس الــتميميُّ جــالــساً 

فــقال األقــرَُع: إن لــي عشــرُةْ مــن الــولــِد مــا قــبَّلُت مــنهم أحــداً، فــنظر إلــيه رَسُـــــــوُل  اهلل 

(صلى اهلل عليه وسلم) ثم قال: (من ال يَرَحْم ال يُـرَحْم). (صحيح البخاري) 

٧٣- الكذب: عندما يكذب طفلك، فاعلم دائماً أن لديه أسبابه الخاصة. 

٧٤- االحـترام و الـعطف: عـلم االبـن األكـبر أن يـعطف عـلى االبـن األصـغر وعـلم االبـن 

األصـغر أن يـحترم  االبـن األكـبر، فهـذا املـفهوم سـيجعل االحـترام والـتقديـر مـنهجاً لـه 

في الحياة. 

٧٥- تـــقريـــب املـــسافـــة بـــالـــلعب: إلـــعب مـــع ابـــنك الـــصغير وصـــادق ابـــنك املـــراهـــق وكـــن 

داعماً البنك الراشد. 

ْق مــــــعنى الــــــحب: الــــــحب يُــــــذوِّب جــــــميع املــــــشكالت، أُغْـــــــُمر أبــــــناءك بــــــالــــــحب  ٧٦- َعـــــــمِّ

الصادق، سواء بالكلمة أو بالفعل. 
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٧٧- الـقسوة تُـعالـج وتُـعلم: اظهـر بـعض الـقسوه أحـيانـاً، الشـدة تـعلم فـال تـجعل ابـنك 

يترعرع على ريش النعام دائماً فالحياة فيها الجيد والسيء فليعلم ذلك جيداً 

٧٨- امليدان األول: البيت هو امليدان األول للتعلم، اختبر ابنك فيه. 

٧٩- امدح األبناء: اذكر الصفة التي تريدها من ابنك أمام الجميع. 

٨٠- الحب قوة: ال تنس القاعدة رقم ٧٦، فهي أساس عدم انحراف األبناء. 

٨١- االنحراف: سبب انحراف األبناء ثالثة: 

أ. عدم السماع لهم والحوار معهم. 

ب. عدم االجتهاد في تعليمهم وغرس الورع فيهم. 

ج. الصحبة، على الوالدين أن يكونوا أول صديق ألبنائهم. 

٨٢- تعلم الصحة: مارس أسبوعاً صحياً كل شهر مرة مع اسرتك. 

٨٣- الـــتركـــيز عـــلى اإليـــجابـــية ال الســـلب: تـــذكـــر أن مـــا تـــركـــز عـــليه يـــكبر وينتشـــر مـــن 

نفس النوع فال تركز على ما ال تريد أهمل السلب وركز على اإليجابية. 
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٨٤- النوم مبكراً: علم أبناءك النوم مبكراً حتى يحافظوا على نشاطهم وصحتهم. 

٨٥- اســـأل نـــفسك: مـــاذا أريـــد مـــن أبـــنائـــي؟ مـــاذا يـــريـــد مـــني أبـــنائـــي؟ إجـــابـــتك هـــي 

األهداف املرغوبة اعمل على تحقيقها. 

٨٦- الــجودة ال الــعدد: تــذكــر أن الــتربــية أهــم مــن الــكثرة، بــعض الــناس وخــاصــة فــي 

الــوطــن الــعربــي يهــتمون بــإنــجاب الــكثير مــن األبــناء دون الــنظر بــتربــيتهم ورعــايــتهم، 

اآلباء املميزون يبحثون عن جودة التربية ال الكثرة فقط. 

٨٧- الـــعطاء مـــهارة: اجـــعل أبـــناءك يـــساعـــدون الـــفقراء، اغـــرس فـــيهم مـــفهوم الـــصدقـــة 

واإلحسان والعطاء. 

٨٨- األفـــــالم لـــــغة الـــــعصر: تـــــابـــــع مـــــع أبـــــنائـــــك أفـــــالمـــــاً حـــــماســـــيًة تـــــعلمهم الـــــشجاعـــــة 

وساعدهم في تطبيق ذلك املعنى. 

٨٩- صـــالة الفجـــر: إن حـــافـــظ أبـــناؤك عـــلى صـــالة الفجـــر فـــي جـــماعـــة فـــي الـــصغر، 

صعب عليهم تركها في الكبر. 
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٩٠- ثــــالث مــــهارات: عــــلم ابــــنك املــــهارات الــــتي تــــجعله يــــعيش قــــويــــاً وســــط مــــجتمعه، 

أهـمها فـن كسـب الـعالقـات، والتخـطيط لـألهـداف، والـثقة بـاهلل. إذا كـان ابـنك صـغيراً 

اســــألــــه األســــئله الــــتي تــــفتح مــــداركــــه فــــي هــــذه املــــهارات مــــثالً: فــــي الــــعالقــــات؛ كــــيف 

تكســب أصــدقــاءك؟ مــاذا تــلعب مــعهم؟ مــا هــي مــميزاتــهم؟ وفــي التخــطيط؛ مــاذا تــود 

أن تــــعمل الــــيوم؟ وفــــي الــــثقة بــــاهلل؛ بــــني لــــه حــــب اهلل وعــــطايــــاه ونــــعمه وعــــرفــــه بــــمفهوم 

الخير. 

٩١- الـصفات جـميلة: اشـرح البـنك مـعنى اسـمه وأبـرز الـزوايـا اإليـجابـية السـمه ومَــن 

هم األبطال الذين يحملون اسماً كاسمه. 

٩٢- الـقاعـدة األسـاسـية: إن لـم تـتعب عـلى تـربـية ابـنك فـي الـصغر ال تـتعب عـليه فـي 

الكبر؟!! 

 أنـت لـديـك أول (١٢) سـنة، اصـنع وضـع فـيها األسـاسـيات الـتي تـريـدهـا مـن األمـان 

والحـريـة والـنجاح واالحـترام والـصحة والـقوة والـديـن والـسعادة والـغنى والـتعلم وكـل مـا 

تشاء. 
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٩٣- الــتغيير لــيس لــه وقــت: ال يــوجــد شــيء اســمه فــات اآلوان، فــالــقاعــدة الــسابــقة ال 

تــعني فــوات األوان بــل نــقصد بــها أن تــركــز عــلى االهــتمام بــاألبــناء فــي أول ســنوات 

حياتهم. 

اضغط ملشاهدة الفيديو 

٩٤- مـوهـبته سـر نـجاحـه: اكـتشف مـوهـبة ابـنك، وإن لـم تـوجـد لـديـه مـوهـبه اجتهـد فـي 

صنعها. 

٩٥- مـالطـفة الـطفل : خـير مـن ألـطف الـطفل الـقدوة الـنبي ( صـلى اهلل عـليه وسـلم) 

فـرآه قـال: يـا أبـا عـمير، مـا فـعل الـنغير -طـائـر صـغير كـالـعصفور-؟ قـال: فـكان يـلعب 

به ) رواه مسلم . 

أوجد الحكمة في الجملة السابقة. -
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٩٦- الــــتعرف عــــلى أصــــدقــــائــــهم: اجــــمع أصــــدقــــاء ابــــنك فــــي بــــيتك، وأدعــــم عــــالقــــاتــــهم 

اإليجابية. 

٩٧- مـــتابـــعة الـــتأثـــير: تـــابـــع تـــأثـــير (املـــدرســـة، الـــنادي، األصـــدقـــاء) عـــلى ابـــنك واعـــمل 

التغيرات التي تجعله مناسباً. 

٩٨- املــــقارنــــة: املــــقارنــــة تــــضعف الــــشخصية وتــــثير الــــغيرة وتــــبني الــــحقد فــــال تــــقارن 

أبناءك باآلخرين. 

٩٩- الـتعلم بـالـصحبة: اصـطحب ابـنك لـلعمل إن سـمحت لـك الـفرصـة، ألنـه سـيالحـظ 

أموراً تهمه وتزيد من خبرته. 

١٠٠- الــقاعــدة رقــم واحــد: الــقاعــدة ١٠٠  هــي الــقاعــدة رقــم (١) اســمح لــنفسك أن 

تـسمع كـل مـا يـقولـه لـك أبـناؤك دون تـقييم أو مـقاطـعه، تـذكـر إن لـم تـسمعه سـيسمعه 

ويرشده غيرك. 

�27



 

محاضرتان للمغفور له بإذن اهلل/ حمد صالح العليان. 

  بني الثقة باهلل والثقة بالنفس.                          اإلحسان. 
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تم بحمد اهلل 

إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي 

اللهم إني أرفع هذا العمل خالصاً النية بأن يكون صدقة 

جارية للمغفور له/ حمد صالح العليان. 

اهلل يغفر لك ويسكنك الفردوس األعلى. 
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