


  

  ٥  تربيـة األوالد على اآلداب الشرعية
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  : واملرسلني، أما بعد

ا أيها اإلخوة نتكلم يف هذه الليلة عن موضوع تربية األوالد في
  : على اآلداب الشرعية، وسيكون الكالم يف النقاط التالية

  . أمهية املوضوع - ١
  .مفهوم التربية - ٢
  . جوانب التربية - ٣
  . املؤسسات التربوية - ٤
  .احلث على تربية األوالد - ٥
  . كيفية تربية األوالد - ٦
  . مب يتم الوصول إىل التربية - ٧
  . أخطاء يف تربية األوالد - ٨
  .مظاهر غري مرغوبة يف األوالد - ٩

  .أسباب احنراف األوالد -١٠
  : أمهية املوضوع: أوالً

تاج إىل وقت، وهي مهمة ليست وجهد حي، التربية عمل شاق
وتربز أمهية الكالم يف هذا املوضوع يف . جديدة، وهي عمل فاضل



  
تربيـة األوالد على اآلداب الشرعية

  
٦  
 

  : النقاط التالية
والصحابة ومن بعدهم من السلف  االقتداء بالرسول  -١

الصاحل يف تربية أتباعهم، ومبعرفة كيفية تربيتهم ألتباعهم يتم 
  .التعرف على كيفية تربيتنا ألوالدنا

فالناظر لواقع األمة جيد وضعا سيئًا  :احلايل لألمةالوضع  -٢
مل مير عليها طوال األزمنة املتقدمة، لقد أوشكت أن تعدم كثري من 
املبادئ اإلسالمية يف بعض البلدان اإلسالمية، وبالتربية ميكن معاجلة 

  .هذا الوضع
فال يتأثر مبا ، بالتربية يتم إجياد احلصانة الذاتية لدى الولد -٣

فال ينتهك ، له من شهوات وشبهات؛ ألا تقوى مراقبته هللايقاب
حرمات اهللا إذا خال ا وال يتأثر بالشهوات اليت تزينت يف هذا 

فأصبحت تأيت للمسلم ولو مل يأا، وال ، العصر تزينا عظيما
  .بالشبهات اليت قد تطرأ على عقله

د واملصائب والفنت اليت قالتربية مهمة لتحمل الشدائد  -٤
  .يواجهها الولد يف مستقبل حياته

؛ دوره؛ لنفع التربية يئ الولد للقيام بدوره املنوط به -٥
  .نفسه ونفع جمتمع وأمته

وجود احلملة الشرسة؛ تتبني أمهية التربية من خالل  -٦
إلفساد اتمع من قبل أعداء اإلسالم، فوجود هذه احلملة ال بد أن 

  .يعوا دفعها عن أنفسهم وجمتمعهميقابل بتربية لألوالد حىت يستط
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؛ فتبعده عن الغلو التربية حتقق األمن الفكري للولد -٧
  .وحتميه من األفكار املضادة لإلسالم كالعلمانية وغريها

األخرى يف أداء التربية مهمة لتقصري املؤسسات التربوية  -٨
  . وظيفتها التربوية كاملدرسة واملسجد

سببه  انتشرت يف األمةوجود بعض األمراض اليت  إن -٩
التقصري يف التربية أو إمهاهلا؛ فالسفور والتربج واملخدرات 
واملعاكسات وغريها انتشرت بسبب اإلمهال يف التربية أو التقصري 

  .فيها
كاإليثار  التربية وسيلة للوصول بالولد إىل املثل العليا -١٠

  . والصرب وحب اخلري لآلخرين
  : مفهوم التربية: ثانيا
ئة املسلم وإعداده إعدادا كامالً من مجيع جوانبه حليايت تنش

هي الصياغة : الدنيا واآلخرة يف ضوء اإلسالم، وإن شئت قل
  .املتكاملة للفرد واتمع على وفق شرع اهللا

  : جوانب التربية: ثالثًا
للتربية جوانب خمتلفة؛ فهناك التربية اإلميانية والتربية اخللقية 

والتربية العقلية والتربية النفسية والتربية االجتماعية والتربية اجلسمية 
  .والتربية اجلنسية وغريها

ال بد أن نفهم أن التربية ليست مقصورة على تربية اجلسم : أي
وليست مقصورة على تعريف الولد ببعض األخالق واآلداب ، فقط
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  .بل هي أوسع وأمشل من هذا، فقط
  : املؤسسات التربوية: رابعا

ليست مقصورة على الوالدين فقط؛ فهناك إىل جانب  التربية
األسرة املدرسة وهناك املسجد وهناك التجمعات الشبابية سواء 
صاحلة أم غري صاحلة وهناك وسائل اإلعالم وغريها، فكل هذه 

  .املذكورات تشارك يف عملية التربية
  : احلث على تربية األوالد: خامسا

، د وحماولة وقايتهم من النارلقد حث اإلسالم على تربية األوال
، يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا: فقال تعاىل
، وقال عز وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها: وقال تعاىل

م ومدح عباد الرمحن بأ .يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم: وجل
ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا : يقولون

  .للْمتقني إِماما
الرجل راع يف أهله ومسؤول عن «: ومن السنة يقول 

 »رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها
ؤدب الرجل ولده خري من ألن ي«: ويف الترمذي. البخاري ومسلم

ما حنل والد «): الترمذي(وفيه أيضا . ضعيف »أن يتصدق بصاع
مروا «: ويف املسند، ضعيف  »ولدا من حنل أفضل من أدب حسن

احلديث، وعند عبد الرزاق  »...أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع
  .»علموا أوالدكم وأهليكم اخلري وأدبوهم«: وسعيد بن منصور

وكانوا يتخذون هلم املربني ، على تربية أبنائهموحرص السلف 
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  . املتخصصني يف ذلك، وأخبارهم يف ذلك كثرية
وال شك أن للتربية أثرا كبريا يف صالح األوالد؛ فاألوالد 
يولدون على الفطرة مث يأيت دور التربية يف احملافظة على هذه الفطرة 

أو  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه«أو حرفها 
  . والولد على ما عوده والده »...ينصرانه أو ميجسانه 

  على ما كان عوده أبـوه     وينشأ ناشئ الفتيـان منـا  
  يعـوده التــدين أقربــوه     وما دان الفىت حبجى ولكن

  .والولد يف صغره أكثر استقباالً واستفادة من التربية
    قد ينفع األدب األوالد يف صغر

  أدبوليس ينفعهم من بعـده    
    إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت

  وال يلني ولو لينتـه اخلشـب    
فالولد الصغري أمانة عند والديه إن عوداه اخلري اعتاده، وإن 

  .عوداه الشر اعتاده
  : كيفية تربية األوالد: سادسا

  : اختيار الزوجة الصاحلة والزوج الصاحل -١
طوة األوىل اختيار الزوجة الصاحلة أو الزوج الصاحل هو اخل

إذا أتاكم من ترضون دينه «للتربية السليمة، وتعرفون حديث 
  .»فاظفر بذات الدين تربت يداك«، وحديث »وخلقه فزوجوه

، وهذا قبل أن يرزق الدعاء بأن يرزقه اهللا ذرية صاحلة -٢
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  .»رب هب يل من الصاحلني«باألوالد 

 لو أن أحدكم إذا أراد«للحديث ، التسمية عند اجلماع -٣
نا الشيطان وجنب بسم اهللا، اللهم جنب: أن يأيت أهله قال
فإنه إن قضي بينهما ولد مل يضره الشيطان ، الشيطان ما رزقتنا

  .»أبدا
وحتنيكه ، األذان يف أذنه: من مثلما يفعله إذ رزق مبولود  -٤

  .وحلق رأسه واختيار االسم احلسن له والعقيقة عنه وختانه
وقد كان األنبياء  ،بعد وجودهم حالدعاء لألوالد بالصال -٥

، واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام: يهتمون بذلك فإبراهيم يقول
يتيذُر نمو لَاةالص يمقلْنِي معاج بر ، ِنيملسا ملْنعاجا ونبر

ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو لَك. ويقول زكريا : يل به بر
  .من لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سميع الدعاِء

واحلرامي ال سيما عند  عدم إخافة الصيب باجلين والظالم -٦
  .البكاء
  .عليه منهم ، إذا مل يخشمتكينه من أن خيالط اآلخرين -٧
ربه أو خصوصا أمام إخوته وأقاعدم إهانته وحتقريه  -٨

  .األجانب
  ."يا غيب"أال ينادى بألفاظ غري طيبة؛ كـ  - ٩

ولني وعدم معاقبته إذا أخطأ أول  تنبيهه للخطأ برفق -١٠
  . مرة
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بأن تشعره مبحبته مع عدم  االعتدال يف حمبة الولد -١١
  . التدليل الزائد

  .عند قدوم الطفل اجلديدأخذ االحتياطات  -١٢
يف إحضار مالبس  ة أمهيسمح للطفل األكرب مبساعد -١٣

  .الطفل اجلديد ويسمح له مبداعبته حىت ال حيقد عليه
  . بني األوالد حتقيق العدل -١٤
بلبس البنطلون بعد عمر عدم السماح لالبن أو البنت  -١٥

  .السابعة تقريبا
كل يف غرفة مستقلة أو التفريق فصل البنات عن البنني  -١٦

  . يف املضاجع إن كانوا يف غرفة واحدة
على والديه وخصوصا  أن يعلم االستئذان عند الدخول -١٧

  . يف غرفة النوم
ينام عند والديه فليحرصا أشد احلرص  إذا كان الولد -١٨

  . ولو كان صغريا ،على أال يرامها يف اتصال جنسي
اتنها وقد أبدت عن مف ،ال تظهر األم أمام أوالدها -١٩

  . بس بناا ذلكة، وال تلبارتداء ثياب قصرية أو شفاف
  . على غض البصر تعويد الولد -٢٠
وال يدخال احلمام  ال يرى أخته أو تراه يف احلمام -٢١

  . مجيعا
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على عدم كشف عورته وعدم السماح لآلخرين تعويده  -٢٢
  .مبشاهدا
بالدخول إىل النساء يف األعراس  عدم السماح له -٢٣

  . واألسواق النسائية إذا كان ذكرا
األفالم والصور اخلليعة واالت يسمح له مبشاهدة ال  -٢٤

  . اهلابطة أو قراءة القصص الغرامية
  : واإلميان يف نفسه؛ وذلك مبا يليغرس العقيدة  -٢٥

تعليمه أركان اإلميان وأركان اإلسالم، واإلميان باألمور  -أ
  . اكالقرب ونعيمه وعذابه، وأن هناك جنة ونار ؛الغيبية

يا بني إِنها إِنْ تك مثْقَالَ حبة من ة هللا عنده تنمية املراقب -ب
خردلٍ فَتكُن في صخرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها 

اللَّه.  
إذا رأى  ،لفت انتباهه إىل قدرة اهللا املطلقة يف كل شيء - ج

العظيمة واحليوانات  من خلقه؟ من الذي خلق اجلبال: البحر قال
  ...الكبرية؟ وهكذا

تنمية حمبة اهللا وخوفه يف نفسه؛ وذلك بإسداء كل نعمة إىل  -د
  .اهللا والتحذير من عقاب اهللا والتخويف منه

تعويده على األعمال الصاحلة بتعليمه الصلوات والقرآن  -ـه
  . واخلشوع فيهما واألذكار وحنو ذلك

غيب والترهيب وشرح ما قراءة بعض آيات وأحاديث التر -و
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  . يتيسر
  .تسجيله يف حلقة من حلق حتفيظ القرآن ومتابعته يف ذلك -ز
  .اصطحابه لزيارة املقربة أو زيارة املستشفى - ح

  : احلميدة يف نفسه غرس األخالق -٢٦
يربيه على الصدق واألمانة واالستقامة واإليثار ومساعدة  -أ

  . ات احلميدة املعروفةاحملتاج وإكرام الضيف وغري ذلك من الصف
الكذب  :يربيه على جتنب األخالق الرديئة من مثل -ب

  . والسب والشتائم والكلمات القبيحة
قراءة بعض األحاديث اليت ترغب يف مكارم األخالق  - ج

  .وتنهى عن سفاسفها
  : تربيته على مراعاة حقوق اآلخرين -٢٧

ا وال فال ميشي أمامهم ،رىب على مراعاة حقوق الوالدينفي
، وال "أيب"أو  "أمي"يناديهما بأمسائهما جمردة هكذا بدون كلمة 

وال خيالف أمرمها وال  ،وال يتضجر من نصائحهما ،جيلس قبلهما
وال  ،وأن يدعو هلما وال يرفع صوته أمامهما ،يبدأ بالطعام قبلهما

وال يزعجهما إذا كانا  ،وال خيرج إال بإذما ،يقاطعهما أثناء الكالم
وال يدخل قبلهما ويليب نداءمها  ،وال ميد رجليه عندمها ،نائمني
  . إىل غريها من اآلداب مع الوالدين... بسرعة

دك لك لال تربط احترام و: إىل نقطة وهي وأنبهك أيها الوالد
بعض ؛ بكثرة ما تعطيه وإمنا اربطه حبقك عليه الذي شرعه اهللا
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الذي اشترى هو : األمهات تطلب من ولدها أن حيترم أباه تقول

  ...لك وفعل وفعل 
كما يربيه على صلة الرحم وحق اجلار وحق املعلم وحق 

  .الصديق وحق الكبري وحنو ذلك
؛ فرياعي آداب تربيته على التزام اآلداب االجتماعية -٢٨

الطعام وآداب السالم وآداب االستئذان وآداب الس وآداب 
 ،كر هذه اآلدابوليس اال جمال ذ ،الكالم وغريها من اآلداب

  .فبإمكانك الرجوع إىل الكتب ومعرفتها
؛ ويتم تربيته على األمر باملعروف والنهي عن املنكر -٢٩

  . ذلك بالتغلب على اخلجل واخلوف
والتعاون معهما  يئة املدرسة الصاحلة والرفقة الصاحلة -٣٠

  .يف تربية الولد
اعة بتعويده اجلرأة والشج تربيته على الثقة بالنفس -٣١

ولية وممارسة وإعطاؤه حرية التصرف وحتمل املسؤ والصراحة،
وتعويده على أنه ال  ،األمور على قدر منوه، وأخذ رأيه ومشورته

  .يلزم أن يؤخذ باقتراحه أو رأيه
هلذه األمة، واحتساب األجر عند  التربية على التضحية -٣٢

  .اهللا
 عند الغضب وجتنبه أسباب التربية على ضبط النفس -٣٣

  .الغضب إذا كان صغريا حىت ال يصبح الغضب له عادة
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فبعض األوالد قد ال ينجح : مراعاة استعدادات الولد -٣٤
فإذا كان األمر كذلك فوجهه إىل ما ميكن أن حيسنه،  ؛يف الدراسة

بعض اآلباء جيعل جناح االبن وفشله متوقفًا على جناحه وفشله يف 
ق الوحيد للنجاح والفشل الدراسة فقط، فالدراسة عنده هي الطري

ولكنه ينجح  ،فرمبا يفشل االبن يف الدراسة؛ ،ال شك أن هذا خطأ
  .فال بد أن تراعى استعدادات االبن ،يف شيء آخر

  . واالحنالل والتخنث جتنيبه امليوعة -٣٥
  .على االخشيشان وعدم االستغراق يف التنعم تعويده -٣٥
  . من التقليد األعمى حتذيره -٣٧
  . عن استماع املوسيقى والغناء يه -٣٨
  . مبا ينفعه ملء فراغه -٣٩
  . الطيبني له اختيار األصدقاء -٤٠
وسرية السلف الصاحل لالقتداء  تعليمه سرية الرسول  -٤١

  .م
من العلوم الشرعية والقصائد األدبية  تعليمه ما حيتاجه -٤٢

  . اجلميلة
الحتالم وما ؛ فتعلم ابنك أحكام اتعليمه أحكام البلوغ -٤٣

إننا نسمع كثريا أسئلة  ،يترتب عليه، واألم تعلم بنتها أحكام احليض
من بنات حضكأن  ؛طاءخفحصل منهن أ ،ومل خيربن أهليهن ن

 نتطوف أو تصوم وهي حائض مث تسأل ماذا عليها اآلن بعد أ
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ولو أن األمهات انتبهن هلذه النقطة لكان عند البنت املعرفة  ،كربت

 ذا احليض وأحكامهاملسبقة.  
  . عن خمططات أعداء اإلسالم الكشف للولد -٤٤
وبث روح الشوق عند الولد  اإلشادة حبضارة اإلسالم -٤٥
  .إلعادا

  . على حفظ الوقتتعويد الولد  -٤٦
  . يف التأدبالتدرج  -٤٧
؛ فهناك مفاهيم إجياد التصورات الصحيحة عند الولد -٤٨

إن الفهم اخلاطئ هلا يوقع يف  جيب أن تفهم الفهم الصحيح، إذ
ومن ذلك مفهوم العبادة اليت حيصرها كثري من املسلمني يف . اخللل

وهذا ال شك خطأ؛ . العبادات اليت ال يتعدى نفعها إىل غري فاعلها
 ،فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر عبادة ؛فالعبادة أمشل من هذا

ا رأى ابنه يأمر بعض اآلباء إذ. وليس تدخالً يف حريات اآلخرين
مالك وللناس عليك بنفسك : باملعروف أو ينهى عن املنكر قال له

  .فقط
يف النفس باملعتقدات واألفكار إجياد القناعات املتأصلة  -٤٩

وأنه إمنا ترتديه امتثاالً  ،اإلسالمية من مثل احلجاب فتقتنع البنت به
به شرعا إمنا وإذا كان الشيء املأمور . ألمر اهللا ال تقليدا لألمهات

وجيعل من العادات والتقاليد فقط فإنه سرعان ما  ،يعمل تقليدا فقط
  . يترك
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وعندما أقول ما سبق ال أقصد أنه يلزم أن يقتنع املسلم بتعاليم 
ال؛ ألن اهللا سبحانه هو الذي شرع هذه . وتدخل مزاجه وعقله ،اهللا

م القاصرة وليس الناس بعقوهل ،وهو أعلم مبا يصلح للناس ،التعاليم
  .حيكمون على هذه التعاليم ومدى صالحيتها لنا

وهو يعلم أا من اهللا  ،وإمنا الذي أقصده أن يعملها اإلنسان
  . وأنه يعملها هللا ال لغريه

قدر املستطاع وتذليل  حث البالغني على الزواج -٥٠
  .عقباته، فإن مل يكن فيحثون على الصيام

  . نسيةعن املثريات اجل إبعاد األوالد -٥١
حىت جتعله يعدك صديقًا  تقوية الصلة بينك وبني ولدك -٥٢

ومبا  ،وهذا يتم بالبشاشة معه وممازحته. له باإلضافة إىل كونك أبا
  . سبق أن ذكرنا من النقاط السابقة

حبيث يتوفر له احملرمات وعدم  عدم إغداق املال عليه -٥٣
  . التقتري عليه حبيث يضطر إىل السرقة

  . وشرائها له إذ قد تكون سببا الحنرافه اه للسيارةاالنتب -٥٤
  .هلم مبا تعدهم به عندهم ووف احذر التناقض -٥٥
  .وأشعرهم بأمهيتهم جالسهم وامسع هلم -٥٦
  . إذا لزم األمرعاقبهم  -٥٧
  .على برّك إعانتهم -٥٨
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على أن يكون مثلك يف الوظيفة، أنت  ال جترب ولدك -٥٩
  . ن هو كذلكفال بد أن يكو ،عسكري
من املستقبل، وحتصر الرزق  ال تبث فيهم روح اخلوف -٦٠

  . يف الوظيفة، وال يعين هذا إمهال توجيهه وإرشاده إىل أمهية الدراسة
أريد أن أمهس يف أذنك مهسة قبل أن انتقل إىل الفقرة التالية، 

فإن أردت برهم لك  ،أنت حتب أن يصلح أوالدك ويربوك: وهي
  . فرب بوالديك

  . مب يتم الوصول إىل التربية: ابعاس
. أو ما الوسائل اليت نسلكها لتحقيق األشياء املذكورة سابقًا

  : لتحقيق ما سبق حنتاج إىل ما يلي
وهي من أقوى وسائل التربية تأثريا؛  :القدوة احلسنة -١

وماذا يعلمه ويستفيد من فعله أكثر  ،وذلك ألن الولد ينظر إىل مربيه
لد إذا رأى مربيه ينهاه عن شيء مث يفعله كيف ينتهي فالو ؛من قوله

إذا : واملفترض أن يكون املريب قدوة ملن يربيهم فمثالً. الولد عن هذا
أذن أسكت للترديد مع املؤذن وبسرعة توضأ وخذهم معك 

إين غري  :إذا كلم أحدهم يف اهلاتف ال تقل هلم قولوا. للصالة
  . فتعودهم على الكذب ،موجود

فإذا . تكون يف األبوين ويف الرفقة الصاحلة ويف املعلم والقدوة
كان أولئك قدوة صاحلة ملن يربوم أنتجت تربيتهم إنتاجا سليما 

فلن يستفيد  ،وخيالف قوهلم فعلهم ،وأما إن كانوا بالعكس ،صاحلًا
وكذلك القدوة تكون يف األخ . املتريب منهم شيئًا إال التناقض
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فيهتم بتربيته اهتماما  ؛نبه للمولود األولولذا ينبغي الت ،األكرب
  . ألنه سيكون قدوة ألخوته الذين يأتون من بعده ،كبريا

ينبغي أال يغفل الوالد عن ولده بل  :املراقبة واملالحظة -٢
 ،يالحظه ويراقبه دون أن يشعر الولد سواًء كان الولد ابنا أو بنتا

كتبه ومكتبته  فرياقب ذهابه للمدرسة ورجوعه منها، ويراقب
وليكن هذا بشكل سري جدا، وال أقصد  ،وأدراجه وغري ذلك

ولكن املطلوب عدم الغفلة  ،باملراقبة أن تكون جمهرا على تصرفاما
  .وأيضا أن تكون املراقبة من بعد دون أن يشعر الولد ذا

حيذره من املعاصي على خمتلف أنواعها اليت : التحذير -٣
ميكن أن يقع فيها، وحيذره من الشر وأهله وأسباب الوقوع فيه 
وأساليب أهله يف إيقاع غريهم فيه، كأن حيذر ابنته عندما تسمع 
معاكسا أن ترد عليه أو أن تفتح له جماالً ليكلمها بل تعلم أن تغلق 

  . السماعة مباشرة
وبعض  ،يلقنه مثالً السور من القرآنبأن  :التلقني -٤

وماذا  ،وماذا يقول لوالديه إذا رآمها ،األحاديث واألدعية واألذكار
  ...وهكذا ،يقول للضيف إذا قدم

أن يعوده على ما يريد؛ يعوده أن يبكر إىل  :التعويد -٥
الصالة، يعوده على أن االثنني يصام، يعوده مثالً على القيام قبل 

   ...وهكذا ،، يعوده على أنه يقرأ القرآن يومياالفجر ولو قليالً
بأن يشجعه أحيانا بالكلمة الطيبة وباهلدية : الترغيب والترهيب - ٦
  . وقد يلجأ إىل ترهيبه وإخافته من فعل شيء أو ترك شيء ،أحيانا
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كأن يبدأ باالستعطاف؛ يا  ؛يعظه بأسلوب جيد: املوعظة -٧

ورمبا يستعمل . فيها عربة وعظة ورمبا يقص عليه قصة. بين ويا بنيت
أال تريد اجلنة أال ختاف من  :معه السؤال واجلواب؛ كأن يقول

كأن يرى  ؛وميكنه أن يغتنم املناسبات ويستفيد من املواقف. النار
زحاما شديدا فيذكره بالقيامة أو يراه فرحا بنتيجة االمتحان فيقول 

 ،ا ما دمت تطيع اهللاوإن شاء اهللا ستفرح يف اآلخرة أيض: له مثالً
وعدم اإلكثار منها لئال ميل  ،وينبغي االقتصاد يف املوعظة... وهكذا

  . الولد
سواء تقرأ عليه وعلى األسرة شيئًا مفيدا من مثل : القراءة -٨

وسرية السلف الصاحل أو بعض القصص املفيدة  سرية الرسول 
  . وحنو ذلك أو هو يقرأ بتشجيع منك وتوفري للكتب

حىت يشعر أن عليه رقيبا يف : رع مراقبة اهللا يف نفسهز -٩
ولو مل تره، ويتجنب العمل ، وذا يعمل العمل اجلميل، كل أحواله

  . ولو مل تره، القبيح
قد يلجأ إليها املريب بعد أن يستنفد التوجيه  :العقوبة -١٠

وهذا الضرب يراعى فيه التدرج من . واإلرشاد والوعظ واهلجر
شد، وأن ال يعامل الولد دائما بالعقوبة، وأال يعاقب األخف إىل األ

من أول زلة، وأال جيعل عقوبات األخطاء متساوية مع اختالف 
. بل ال بد أن ختتلف العقوبة من خطأ آلخر، األخطاء صغرا وكربا

مث يتجنب املواضع اخلطرة كالرأس والوجه، وأيضا ال يوكل مهمة 
كرب هو الذي يضربه؛ ألن هذا الضرب لغريه؛ كأن جيعل أخاه األ
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، يزرع بينهم العداوة والبغضاء، مث إذا استقام الولد على الطريق
وال يستمر على ، ويهش له ويتلطف معه، فليلزم أن يبسط له الوالد

  .غضبه عليه
  .وكيفية التعامل معه معرفة طبيعة املراهق -١١
  : أخطاء يف تربية األوالد: ثامنا

يت يرتكبها بعض املربني يف تربيتهم هناك بعض األخطاء ال
  : ألوالدهم منر على شيء منها بشكل سريع، من هذه األخطاء

  : الطرد من البيت -١
قد يلجأ بعض اآلباء للتخلص من أذى ولده وعدم طاعته له 

ما : بأن يطرده من البيت ويتوعده بأن ال يقترب من البيت، ويقول
فأنا ، فاذهب إىل من تشاء دمت أنك ال تطيعين وما دمت عاصيا هللا

  وأقول هذه الطريقة هل هي صحيحة يف هذا الزمن؟. لست بأبيك
لنقارن بني مفسدة جلوسه يف البيت مع استمرار ، أيها اإلخوة

  . نصحه وحتذيره وبني مفسدة طرده من البيت
إذا طرد من الذي سيؤويه؟ بالتأكيد أن الذي سيؤويه أصدقاؤه 

قاء سيلومونه ويوخبونه على أنه عصى األشرار، وهل هؤالء األصد
  والديه وعصى قبل ذلك ربه حىت استحق الطرد؟

فلن جيد منهم التقريع، ، احلقيقة أنه إن مل جيد التشجيع منهم
فال شك أن معاصيه ستزيد، قد يتعرف على ، وإذا كان معهم

املخدرات بدالً من شربه الدخان الذي كان يضايقك، سيتعرف 
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  .سيتعرف على السرقة إذا احتاج للنقود ،على السفر للخارج

إن هذا العصر ليس كسابقه، يف العصر السابق  :أيها اإلخوة
فلن يذهب بعيدا عن ، عصر اآلباء واألجداد لو طرد الولد من البيت

قريته لعدم توفر وسائل املواصالت، ولو وجدت وسيلة مواصالت 
ود، فيبقى يف فلن جيد من حيمله إال بنقود وال ميلك هو هذه النق
وال جيد من ، القرية وإذا وجد يف القرية فسيجد من يؤنبه ويقرعه

ألنه لن جيد من يطعمه؛ فكلٌ عاجز عن ، يؤويه مما يسبب له اجلوع
نفسه ومن يعول، فكيف يعول اآلخرين، ولذلك فإن طرده يف هذه 

  . احلال سيجدي ويعطي نتيجة خبالف العصر احلاضر
بب الذي من أجله يقترح كبار وإذا عرفت هذا عرفت الس

السن على أوالدهم أن يطردوا أوالدهم من البيت إذا كانوا 
  .ألم يقيسون هذا العصر على العصر السابق، عاصني
  : تدخل اآلخرين يف تربية الوالد لولده -٢

نعم اجلد له حقه . كأن يسمح الوالد بتدخل اجلد يف تربية الولد
لد على طاعته وحمبته واحترامه واحترامه وال بد أن يرىب الو

وذلك ألن ، لكن تدخل اجلد قد ال يعطي نتيجة حسنة. وإجالله
اجلد سيعطيك جتاربه وخرباته السابقة اليت قد ال تناسب هذا العصر؛ 

اجلد يرى أن الوسيلة الوحيدة إلصالح الولد هي ضربه وعدم : مثالً
  .وهذا خطأ، إعطائه شيئًا

وهو أن هذا الكالم ال يعين أن ، شيء لكن ال بد من التنبيه إىل
ال، بل ليكن االستفادة منه يف األشياء . نلغي دور اجلد متاما
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الصحيحة؛ كأن يرىب حفيده على الكرم الذي كان موجودا سابقًا 
يف عهدهم أكثر من وجوده اآلن، وعلى حب مساعدة اآلخرين 

  .وحنو ذلك من األخالق اليت تستفاد من اجلد
  : يدا عن األوالد خصوصا يف فترة املراهقةالسفر بع -٣

ورمبا يكون مثالً يذهب بسبب االنتداب من قبل العمل، أو 
ورمبا يوكل إىل غريه . يذهب مثالً إىل مكة يف رمضان ويترك أوالده

وهذا خطأ من ، خوتكة؛ كأن يقول لألخ األكرب انتبه إلمهمة التربي
. ته ليست كهيبة غريهإن وجود الوالد ليس كعدمه، وهيب. الوالد

ورمبا يف سفرك يتعرف أوالدك على أنواع من املفاسد اليت ال 
  .وال تكتشفها أثناء وجودك القصري عندهم، ترضاها
عدم فتح اال للولد للترفيه وااللتحاق مع شباب  -٤
  :صاحلني

يريده دائما يف البيت، أو دائما معه يف السيارة، ورمبا ذهب به  
الولد ال يرتاح إال ملن هم يف سنه، وهذا ليس . كبارإىل زمالئه ال

عيبا فيه، ولذلك فعليك أن ختتار لولدك الرفقة الصاحلة اليت تعني 
  . ولدك وتدله على اخلري

مع أنه مل يتزوج  إرسال الولد للخارج حبجة الدراسة -٥
فهو إن مل ينحرف ، وهذا ال شك أنه خطأ؛ إذ فيه خطر على الولد

ملفتوح اليت تنتشر فيه املعاصي فسيعاين من الضغط يف اتمع ا
الرهيب عليه يف هذا اتمع؛ فإذا رأى منظرا مثريا للشهوة أين 

  . وهذا مضر به، سيصرفها هل سيعصي اهللا أم يكبتها وحصول هذا
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، بل رمبا أحيانا االستهتار برأي الولد وعدم االهتمام به -٦

ويكون لك رأي، الرأي األول ، حىت أنت بدأت تتكلم: قد يقول له
  . واألخري يل

يا أخي لك الرأي واالحترام، لكن عود ابنك على إبداء ، نعم
لكن ، رأيه واحترامه، وال يلزم أن يكون رأي االبن هو الصائب

  . على األقل يشعر أن له أمهية
وهذا أحيانا قد يكون مفيدا  أمره بالسكوت عند الرجال -٧

ا وال حيسن الكالم أو عندما ال يطلب منه إذا كان الولد صغري
الكالم أو ال جيد فرصة للكالم يقاطع اآلخرين، لكن عندما جيد 

فلماذا ، وباألخذ بآداب الكالم، فرصة للكالم دون مقاطعة اآلخرين
  . مينع من الكالم

إذا  أمر اآلباء أبناءهم الذكور بعدم رفع مساعة اهلاتف -٨
  . وهذا فيه حتطيم لشخصية االبن ،كانت األم قريبة من اهلاتف

  : حتقري أمه واالستهتار ا وهو يسمع -٩
وأنت ، ألنه يف هذه احلالة إما أن يكرهك ألنك احتقرت أمه

ويظهر له أا ، يف موضع قوة وأمه ظهرت يف موضع ضعف
، فال حيترم أمه وبالتايل، أو أنه يكتسب هذه الصفة منك. املظلومة

فتكون أنت اخلاسر إذا فقدت مساعدة ، بيتهفال يطيعها يف سبيل تر
  . األم يف تربيته

كأن يتندر األب بأخوال ابنه ويتهمهم  تعيريه بأخواله؛ -١٠
  . وهذا خطأ وينطبق عليه الكالم السابق، بعدم الرجولة وحنو ذلك
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: وإذا كلموا يف اهلاتف قال هلم عدم احترام أصدقائه، -١١
يسمع هذا، نعم إن كانوا أصدقاء  إن فالنا غري موجود مع أن االبن

. سوء، وخترب الولد بسبب تصرفك هذا وتقنعه ذا األسلوب
وبالنسبة للبنت تعلم وتقنع بأن إطالة الكالم يف اهلاتف مع صديقاا 

يا ابنيت، : وحتذر من هذا بأسلوب حكيم كأن يقول، غري جيد
الً ظن أن فيجد اخلط مشغو، عندما تطيلني املكاملة رمبا يكلمنا أحد

  . هناك من يغازل ذا البيت فيؤذينا باالتصال وهكذا
مع أول زلة أو خطأ دون توجيه استخدام الضرب  -١٢
  . وإرشاد

، واملفترض أن يكون لكل توحيد الضرب يف أي خطأ -١٣
  . خطأ ما يناسبه من الضرب

  . بعد أن صلحت حاله أو قدم اعتذاره استمرار هجره -١٤
  . وإمهاله حبجة هجره صالةترك إيقاظه لل -١٥
وذلك باملقارنة السيئة بينهم؛ كأن  املفاضلة بني األوالد -١٦

ويهمل ، يصف أحدهم بالذكاء واآلخر بالغباء أو يهتم بأحدهم
فهذا مثالً يعطى ويداعب ويقبل وحيمل واآلخر ال، أو ، اآلخرين

  . باإلعفاء عن هفوة الولد احملبوب ومعاقبة اآلخر
حبجة إسكاته من البكاء أو لترغيبه لى الطفل الكذب ع -١٧

اسكت واذهب بك إىل مكان كذا، واشتري : يف أمر؛ كأن يقول
فيعود الطفل على الكذب وإخالف ، وال يفي بذلك، لك شيئا كذا

  .الوعد
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، كأن تدافع األم عن ولدها الدفاع عن الولد حبضرته -١٨

ا الكالم ال يصلح عندما يلومه أبوه وتقول هو أفضل من غريه، هذ
  . عندما يكون الولد يسمع

  . يف إحسان الظن بالولد مما يؤدي إىل الغفلة عنه املبالغة -١٩
يف إساءة الظن بالولد مما جيعله رمبا جترأ على  املبالغة -٢٠
  . املعصية

  :مظاهر غري مرغوبة يف األوالد: تاسعا
غوبة هذه املظاهر إما أن تكون غري مرغوبة شرعا أو غري مر

  : من هذه املظاهر. طبعا
حبيث ال يصعد للدور الثاين إال ومعه : اخلوف واجلنب -١

وهذا قد يكون بسبب ، أحد، وال يستطيع أن ينام إال والنور مفتوح
إخافة أمه له عند بكائه باجلين أو احلرامي، أو يكون السبب الدالل 

  . الزائد له
إهانته أو بسبب كثرة التحقري له و: الشعور بالنقص -٢

وتعويده ، بسبب عاهة جسدية فيه أو بسبب عدم حتميله املسؤولية
  . على الثقة بالنفس

وال يطيق مشاهدة ، حبيث ال جيرؤ على الكالم :اخلجل -٣
وميكن أن ، ولذا يعود الطفل على االجتماع بالناس، األجانب

  . يأخذه أبوه معه يف زيارة األقارب
، فاحلياء حممود وأما اخلجل واخلجل أيها اإلخوة غري احلياء
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وليس من اخلجل ، فهو انكماش الولد وانطواؤه عن مالقاة اآلخرين
أن تعود الطفل على عدم مقاطعة الكبري أو تعوده على عدم اجلرأة 

  . على املعصية
يغضب الولد ألي سبب والذي ينبغي أن  :سرعة الغضب -٤

  . عادةجينب الولد الغضب يف بداية حياته حىت ال يصبح له 
، عليها والتقاليد اليت اعتاد أهله عدم احترام العادات -٥

  . وليست خمالفة للشرع
وذلك ألنه خياف أن يفقد دالله وامتيازاته احلسد إلخوته  -٦

  . إذا ما جاء مولود جديد أو لتفضيل إخوته عليه
وهذه من أقبح املظاهر اليت انتشرت، جتد االبن : امليوعة -٧

  . ويتخلع يف مشيته ويتميع يف منطقه ،يتخنفس يف مظهره
وقد انتشرت يف هذا العصر فعدم تلبية  :عقوق الوالدين -٨

طلبات الوالدين وعدم احترامهم وتقديرهم أصبح شيئًا معتادا عند 
  . بعض األوالد

وقد تعب يف استقباهلم ، أحيانا جتد األب عنده ضيوف
أصدقائه أو عند  وإحضاره القهوة والشاي وحنو ذلك والولد إما مع

  .املباراة أو نائم
وإمنا هي ، عموما ليس اال هنا جمال للكالم عن هذه الظاهرة

  . إشارة سريعة
  : عدم حفظ الفرج -٩

وهذا ناتج عن ، سواء وقوعه يف زنا أو لواط أو العادة السرية
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وما يتعرض له من مثريات جنسية من ، قوة الشهوة عند الشباب

يقة من وجود نساء سافرات وأحيانا وحق، أفالم وصور بل
  . معاكسات على اهلاتف

وقد ، ويكثر من ذلك، بعض األوالد يكذب: الكذب -١٠
يكون والداه سببا يف ذلك إما بأن يكون قدوة له يف ذلك أو ألما 
يضطرونه إىل ذلك؛ كأن يعتاد منهما أما يعاقبانه عقابا عسريا 

  . ربا من ذلكفيضطر إىل الكذب ، على كل شيء
جتد بعض اآلباء يعود ولده على ذلك  :والشتم بالس -١١

سب واشتم هذا، وذلك ليضحك : منذ الصغر فيقول للصغري
  . اآلخرين ويستملح ذلك

وقد يكتسبها الولد من والديه إذا كانا سبابني أو شتامني، وقد 
  . يكتسبها من رفقائه أو أصدقائه

فاسأله ما مصدره ، غريباإذا وجدت معه شيئًا  :السرقة -١٢
  وحاول أن حتقق معه بطريقة جيدة من الذي أعطاك هذا؟

يسقط ا الولد ، وهي عادة ضارة ماليا وبدنيا :التدخني -١٣
، إلمهال الوالدين وللرفقة السيئة وأعظم منها السقوط يف املخدرات

ة فإمهال الوالدين والرفقة السيئ، وهي مثل التدخني من ناحية أسباا
  . هلا الدور الكبري يف ذلك

  . خصوصا يف اإلجازات السهر بالليل والنوم يف النهار -١٤
يف األسواق وكثرة الدوران حب التسيب والتسكع  -١٥
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  . على السيارة
  . اهلاتفية ويف األسواق املعاكسات -١٦

  : أسباب احنراف األوالد: عاشرا
اخلطأ يف طريقة  أو التقصري فيها أو اإلمهال يف تربية الولد -١
  . التربية

لدان تربية ولدمها ويتخليان عن ذلك أو ان يهمل الوفإما أ
التقصري يف تربيته أو خيطئا يف طريقة التربية؛ كأن حيتقراه أو يهيناه 

فيسبب له فقدان الرجولة وضعف الثقة ، أو يتعرض للدالل الزائد
ده احلسد بالنفس، أو يرى املفاضلة بينه وبني إخوته مما يولد عن

  . والكراهية واالنطواء والعقد النفسية
وكثرة الشجار بينهما مما يضايق  النزاع بني الوالدين -٢
  . ألنه مل جيد يف البيت الراحة النفسية واحلنان العاطفي، الولد

ألن تساعد الوالدان يف التربية له دور عظيم أما  الطالق -٣
. ن مل يكن مستحيالًوإ، إذا انفرد أحد الطرفني بذلك صعب جناحه

  .ومثل الطالق اليتم
ألن يف الطالق قد ، وهو قد يكون أشد من الطالق :اليتم -٤

  .فال، وهو أكثر هيبة من أمه أما اليتيم، يوجد عنده والده
وال يعين أن وجود حالة الطالق أو اليتم يعين بالضرورة احنراف 

، وإمنا املقصود الولد ال، فكم من عامل من علماء املسلمني نشأ يتيما
  . إا قد تسبب االحنراف
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ألن الوالد ، أحيانا قد يكون سببا لالحنراف :الفقر -٥

مشغول بلقمة العيش وأيضا الولد قد ينحرف بسبب حبثه عن املال 
  .كأن يسرق مثالً

  . وهم من أقوى أسباب االحنراف :رفقاء السوء -٦
ده دون عمل، يترك الدراسة ويتركه وال :البطالة والفراغ -٧

وهذا يضره ضررا كبريا، إن الشباب والفراغ واجلدة مفسدة للمرء 
  . أي مفسدة

سواء كان هذا القدوة الوالدين أو املعلم : القدوة السيئة -٨
  . أو الرفقة

  : مظاهر الفتنة واإلغراء -٩
سواء يف األفالم أو االت أو شبكات اإلنترنت أو حىت 

  . سباب القوية لالحنرافالواقع، وهذه أيضا من األ
أيها اآلباء واألمهات نناشدكم أشد : عموما أيها األخوة

وابذلوا كل ما تستطيعون ألجل ، املناشدة باالهتمام بتربية أوالدكم
ذلك، فلو مل يأتكم من تربيتهم إال أن تكفوا شرهم وتربأ ذممكم 

  . لكفى
ا أيها األخوة املوضوع طويل وتصعب اإلحاطة به، ولكن كم

  . قيل يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق
اسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا 

واجعلنا للمتقني إماما، اللهم أقر ، من أزواجنا وذريتنا قرة أعني
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عيوننا بصالح أوالدنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا املسلمني، اللهم 
سلمني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى اغفر لنا ولوالدينا وجلميع امل

  . آله وصحبه أمجعني
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