


  

  ٥  طريقة يف تربية األبناء ١٣٠
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما 
  : بعد

فإن تربية األطفال فن ومهارة ال يتقنها إال القليل من الناس، 
وقد كتب يف ذلك عشرات الكتب ما بني مطول وخمتصر، وقد 
رأينا أن نذكر خالصة بعض هذه الكتب ونرتبها يف مجلة من 

عنها اآلباء واملربون يف تربية  ار النافعة، اليت ال يستغيناألفك
  . صغارهم تربية سليمة

  العقيدة

ال «علم ابنك كلمة التوحيد وما تتضمنه من نفي وإثبات،  - ١
  .إثباا هللا وحده »إال اهللا«. نفي أللوهية غري اهللا  »إله

لَّا وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِعرفه ملاذا خلقنا  - ٢
وندبعيل . املعىن الواسع للعبادة إىلمع إرشاده.  
تكثر من ختويفه بالنار والعذاب وغضب اهللا وعقابه ال  - ٣

  . حىت ال يرتبط ذكر الرب عز وجل يف ذهنه ذه الصور املرعبة
اجعله حيب اهللا أكثر، ألنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأطعمنا  - ٤

   .وسقانا وكسانا وجعلنا مسلمني
حذره من فعل األخطاء يف خلوته، ألن اهللا يراه يف كل  - ٥

  . حال
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عند  »بسم اهللا«: أكثر من العبارات اليت فيها ذكر اهللا مثل - ٦
عند االنتهاء »احلمد هللا«و. الطعام والشراب والدخول واخلروج 

  . عند التعجب وغري ذلك من العبارات »سبحان اهللا«من الطعام، و
بتعليمه شيئا  ة الرسول الكرمي حبب ابنك يف شخصي - ٧

وقراءة شيء من قصص السرية النبوية أمامه، ، من صفاته الطيبة
  . والصالة عليه كلما ذكر

رسخ يف ذهنه عقيدة القضاء والقدر، فما شاء اهللا كان،  - ٨
  . وما مل يشأ مل يكن

  . عرف ابنك أركان اإلميان الستة - ٩
من : العقيدة مثل اطرح عليه بعض األسئلة املتعلقة ب -١٠

؟ ملاذا خلقنا؟ من الذي يرزقنا ربك؟ ما دينك؟ من نبيك 
  ويطعمنا ويسقينا ويشفينا؟ 

  ما أقسام التوحيد؟ ما هو الشرك والكفر والنفاق؟ 
  . ما عاقبة كل من املشرك والكافر واملنافق؟ وغري ذلك

  العبادة

  . علم ابنك أركان اإلسالم اخلمسة -١١
مروا أبناءكم بالصالة لسبع، «: لصالةدرب ابنك على ا -١٢

  . »واضربوهم عليها لعشر
  . املساجد وعلمه كيف يتوضأ إىلاصطحب ابنك  -١٣
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  . ها وقدسيتهاعرفه آداب املساجد واحترام -١٤
  . دربه على الصيام حىت يتعوده عند الكرب -١٥
شجع طفلك على حفظ ما تيسر من القرآن واألحاديث  -١٦

  . لصحيحةالنبوية واألذكار ا
بن  إبراهيمقال . كافئ ابنك كلما تقدم يف احلفظ  -١٧

يا بين اطلب احلديث، فكلما مسعت حديثاً : "قال يل أيب . أدهم
  . فطلبت احلديث على هذا: قال " وحفظته فلك درهم

ال ترهق ولدك بكثرة احلفظ واملدارسة حىت ال يعترب ذلك  -١٨
  . عقابا فيكره حفظ القرآن

قدوة ألبنائك، فإذا اونت بالعبادة أو  اعلم أنك -١٩
تكاسلت عنها وتثاقلت عند القيام ا، تأثر أبناؤك بك يف ذلك 

  . واستثقلوا العبادة ورمبا ربوا منها
درب ابنك على الصدقة واإلنفاق، بأن تتصدق أحياناً  -٢٠

سائل، واألفضل من  أووهو يراك، أو تعطيه ما يتصدق به على فقري 
  . غبه يف أن يتصدق من ماله اخلاص الذي يدخرهذلك أن تر

  األخالق

إذا أردت أن يكون ابنك صادقاً، فال تزرع يف نفسه  -٢١
  . اخلوف

  . اصدق أنت أوالً حىت يتعلم ابنك منك الصدق -٢٢
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  . اشرح له فضيلة الصدق واألمانة -٢٣
  . اخترب أمانة ابنك دون أن تشعره بذلك -٢٤
عدم االستعجال وميكنك ذلك درب ابنك على الصرب و -٢٥

من خالل تدريبه على الصيام، أو ممارسة بعض األعمال اليت حتتاج 
  . صرب وتأن إىل

اعدل بني أبنائك؛ فإن ذلك أفضل وسيلة لتعليمه خلق  -٢٦
  . العدل

درب ابنك على خلق اإليثار من خالل مواقف عملية،  -٢٧
  . من خالل بعض القصص اليت تتناول فضيلة اإليثار أو

على اخلداع والغش  بنائك النتائج السلبية املترتبةأوضح أل -٢٨
  . والسرقة والكذب

أظهر ابنك شجاعة يف بعض املواقف، فامدحه على  إذا -٢٩
ذلك وكافئه، وبني له أن الشجاعة هي أن تفعل ما هو صحيح 

  . وضروري
  . ال تكن قاسيا فتدفعه إىل اخلوف والكذب واجلنب -٣٠
  . لق التواضع واللني وترك الكربحبب إليه خ -٣١
علمه أن الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل الصاحل، ال  -٣٢

  . باألنساب واألحساب واألموال
علمه أن الظلم مرتعه وخيم، وأن البغي يصرع أهله، وأن  -٣٣

  . اخليانة تقود للهالك
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علمه الفروق بني األشياء اليت قد ختفى عليه، كالفرق  -٣٤
والتهور، والفرق بني احلياء واخلجل، والفرق بني بني الشجاعة 

  . التواضع واملذلة، والفرق بني الذكاء واملخادعة
عود أوالدك الكرم، بأن تكون كرميا يف بيتك، باذالً  -٣٥

  . معروفك لغريك
ال ختلف وعدك أبداً وخباصة مع أبنائك، فإن ذلك يرسخ  -٣٦

  . يف نفوسهم فضيلة الوفاء بالعهد
  آلدابالسلوك وا

  . الق على أبنائك السالم -٣٧
  . ال تتساهل يف كشف العورة أمام أبنائك -٣٨
  . أحسن إىل جريانك -٣٩
  . علم ابنك حقوق اجلار وخطورة إيذائه -٤٠
بر والديك، وصل أرحامك، واصطحب أبناءك معك يف  -٤١

  . ذلك
أخرب أبناءك أن الناس حيبون الطفل املهذب الذي ال  -٤٢

  . يؤذي اآلخرين
اكتب رسالة البنك تتضمن بعض اآلداب والنصائح  -٤٣
  . والوصايا
وضح ألبنائك أن بعض السلوكيات مرفوضة متاماً  -٤٤
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  . واذكر هلم أسباب ذلك

اجلس مع أبنائك واقرأ كل مرة عن أدب من اآلداب  -٤٥
النبوية، واسأهلم ماذا استفادوا، وميكن أن جتعل ابنك يقرأ وأنت 

  . تسمع
  . ابنك سرا وال تعاقبه أمام اآلخرينانصح  -٤٦
  . ال تكثر من اللوم ما استطعت -٤٧
استأذن على ابنك قبل الدخول، فإن ذلك أفضل وسيلة  -٤٨

  . لتعليمه االستئذان
وأْمر ال تتوقع أن يفهم ابنك ما تريد من أول مرة  -٤٩

  .أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها
مي اهللا قبل الطعام بصوت مسموع، ال تنس أن تس -٥٠

  . وكذلك أن حتمد اهللا بعد الطعام
جتاهل بعض أخطاء ولدك، وال جتعل من صدرك خزانة  -٥١

  . حلفظ األخطاء
  . اعتذر البنك عندما تكون خمطئاً -٥٢
أعرف أنك ولد متميز : شجع ابنك على التميز وقل له -٥٣

  . وتستطيع أن تفعل ذلك
  . اجعل ألبنائك شيئاً من اخلصوصية -٥٤
  . ال تسخر من كالم ابنك أو من تصرفاته -٥٥
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  . علم ابنك عبارات التهنئة والترحيب واامالت -٥٦
  . ال تبالغ يف تدليل ولدك -٥٧
ال تعود ابنك على اإلغراء املادي حلثه على فعل أمر ما،  -٥٨

  . أمام املادة تهفإن ذلك يضعف شخصي
  ). ١(ابنك صديقك رقم  اجعل -٥٩

  البناء اجلسدي

  . أَتح البنك وقتا كافيا للعب -٦٠
  . وفر البنك األلعاب املفيدة -٦١
  . اجعله خيتار بعض ألعابه بنفسه -٦٢
  . علم ابنك السباحة واجلري وبعض ألعاب القوة -٦٣
  . اجعل ابنك يفوز عليك أحياناً يف بعض األلعاب -٦٤
  . ازناًوفر البنك غذاء متو -٦٥
  . اهتم بتنظيم وجبات ابنك -٦٦
  . حذر ابنك من اإلفراط يف تناول األطعمة -٦٧
  . ال حتاسب ابنك على أخطائه أثناء تناول الطعام -٦٨
  . اصنع الطعام الذي حيبه ابنك دائماً -٦٩
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  البناء النفسي

  . استمع البنك جيداً واهتم بكل كلمة يقوهلا -٧٠
ته بنفسه، وميكن أن تقدم له اجعل ابنك يواجه مشكال -٧١

  . العون دون أن يشعر
  . احترم ابنك واشكره إذا أجاد عمالً ما -٧٢
إين مصدقك دون : ال تلجئ ابنك إىل احللف، بل قل له -٧٣
  . أن حتلف
  . جتنب عبارات التهديد والوعيد -٧٤
  . ال شعر ابنك بأنه شخص سيئ أو غيب ال يفهم -٧٥
بنك، وحاول أن جتيب عن ا ة أسئلةرال تضجر من كث -٧٦

  . ل عنه بإجابات بسيطة ومقنعةكل ما يسأ
  . ضم ابنك إىل صدرك وأشعره باحلب واحلنان -٧٧
  . استشر ابنك يف بعض األمور واعمل مبشورته -٧٨
  . أشعر ابنك بقدر من احلرية يف اختاذ القرارات -٧٩

  البناء االجتماعي

ات حتفيظ سجل أبناءك يف املراكز الصيفية، وحلق -٨٠
القرآن، واملسابقات العلمية، واملعسكرات الكشفية وغري ذلك من 

  . األنشطة
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اجعل ابنك يتوىل إكرام الضيوف بنفسه كأن يقدم هلم  -٨١
  . الشاي والقهوة والفاكهة

  . رحب بابنك عندما يدخل عليك وأنت مع أصدقائك -٨٢
: اجعل ابنك يشارك يف أنشطة املسجد االجتماعية مثل -٨٣

  . ندوق رعاية األيتام واألراملص
  . درب ابنك على العمل والبيع والشراء والكسب احلالل -٨٤
اجعل ابنك يستشعر آالم اآلخرين أحياناً، وحياول  -٨٥

  . التخفيف عنهم
  . ال جتعل ولدك حيمل مهوم العامل -٨٦
  . اجعل ابنك يرى مثار عملك االجتماعي -٨٧
  . وأشعره بثقتك فيه أرسل ابنك لقضاء بعض احلاجات -٨٨
ال متانع يف أن خيتار ابنك أصدقاءه بنفسه، وميكنك أن  -٨٩

  . جتعله خيتار من تريد أنت دون أن تشعره بذلك
  البناء الصحي

  . اهتم بصحة أبنائك -٩٠
  . ال مل التطعيمات يف أوقاا -٩١
  . ال تبالغ يف إعطاء األدوية إال بالقدر املسموح به -٩٢
  . بالرقى الشرعية ارق ابنك -٩٣
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  . عود أبناءك النوم مبكراً واالستيقاظ مبكراً -٩٤
  . اجعل ابنك يهتم بنظافة بدنه وأسنانه وثيابه -٩٥
  . ال تنتظر حىت يستفحل املرض -٩٦
  . أبعد أبناءك عن املصابني بأمراض معدية -٩٧
  .ال تشعر ابنك خبطورة مرضه -٩٨
  . ء من مجيع األدواءاجلأ إىل اهللا فهو الذي بيده الشفا -٩٩

  البناء الثقايف

  . اطرح على ابنك بعض األلغاز -١٠٠
  . اطلب منه كتابة بعض املوضوعات التعبريية -١٠١
  . حاول أن تقرأ ما يكتبه ابنك دائما -١٠٢
  . ال تتوقف أمام كل خطأ حنوي أو لغوي يقع فيه ابنك -١٠٣
  . شجع ابنك على القراءة -١٠٤
  . تب والقصص اليت يريد قراءااجعله خيتار الك -١٠٥
  . شارك ابنك يف قراءة شيء ما -١٠٦
  . أحضر ألبنائك بعض ألعاب الذكاء -١٠٧
  . ادفع ابنك للنجاح الدراسي -١٠٨
اجعل ابنك يتغلب على العقبات اليت حتول دون تفوقه  -١٠٩
  . الدراسي
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شجع ابنك على حفظ بعض أشعار املتقدمني  -١١٠
  . واملتأخرين وحكمهم

  . شجعه على حفظ بعض األمثال العربية الفصيحة -١١١
  . درب ابنك على فنون اخلطابة واإللقاء -١١٢
  . دربه على فنون احلوار واإلقناع -١١٣
  . اجعله يشارك يف بعض دورات تنمية القدرات الذاتية -١١٤
  . شجع ابنك على إتقان لغة أجنبية مشهورة -١١٥

  الثواب والعقاب

  . وب الثواب والعقاباستخدم أسل -١١٦
  . كافئ دائماً وال تعاقب دائماً -١١٧
نوع يف أسلوب املكافأة حبيث ال تكون املكافأة دائما  -١١٨

مالية، بل ميكن أن تكون رحلة، أو السماح باللعب على الكمبيوتر، 
  . أو هدية، أو اخلروج مع صديق

نوع يف أسلوب العقاب، وال يكن الضرب هو  -١١٩
فضل لديك، فهناك النظرة الغاضبة، والزجر بالقول، األسلوب امل

واهلجر مدة معينة، واحلرمان من جزء من املصروف اليومي، أو من 
  . النزهة األسبوعية

اعلم أن العقاب املناسب هو الذي مينع من تكرار  -١٠٢
  . اخلطأ ويدفع إىل الصواب
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  . ما ضرب غالماً قط تذكر أن النيب  -١٢١
  . ن أول مرةال تعاقب م -١٢٢
  . ال تكن قاسيا يف عقابك -١٢٣
  . إذا عاقبت ابنك فاشرح له سبب عقابك له -١٢٤
ال جتعل ابنك يشعر بأنك تتلذذ بعقابه، أو حتمل له  -١٢٥

  . شيئا من الضغينة
  . ال تضرب ابنك أمام الناس وال تضربه أثناء الغضب -١٢٦
ن ال تضرب ابنك على وجهه، وال ترفع يدك أكثر م -١٢٧

  . الالزم حىت ال يتضاعف عليه األمل
ال تضرب بعد وعدك بعدم الضرب، حىت ال يفقد ثقته  -١٢٨

  . فيك
أشعر ابنك بأنك تعاقبه ملصلحته وأن حبك له يدعوك  -١٢٩

  . لذلك
    فقسا ليزدجروا ومـن يـك حازمـا   

ــرحم    ــن ي ــى م ــاً عل ــيقس أحيان   فل
شرع علمه أن العقاب مل يشرع للتعذيب، وإمنا  -١٣٠

  . للتأديب
نسأل اهللا اهلداية والتوفيق والسداد وصلى اهللا وسلم على نبينا 

  .. حممد


