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 مقدمة 

ختصطر  أ، وال يكترثون لسططورا؛  لطكل   كثير من القراء يتخطون المقدمة
كططأ أسططرار ال؛ طط؛ء  سططواء  -بططنكن ه -مقططدمتف  ططف اتطط؛را  تصططيري ت مططن  ي طط؛

  ف تربية وتعليم األطف؛ل، أو  ف الحي؛ي بو ه ا؛م:
د ططر  الوصطول إليطه، ثطم بطدأ د اد طه، وحطد  لن يصأ إلى القمطة إال  مطن حطد  

ولطم يلتفط  ، وا ت ط؛د وثقطة و طد  وتط؛ت  السطير تصطبر  ال طد،، أولى خطواته ؛حو
 كلم؛  المحتطين والمثتطين.إلى 

وتشطبثثف  قط سيصلون إلى م؛ يصبون إليه   ال تحيدي ان درب طم،  اؤالء
ا؛قلططف ؛فسطط  مططن مرحلططة المعر ططة ، ل ططكا ال تطط؛  تطط ءوتعططد تراوتمسططكف تطططرت م، 

لم تتحول إلى مرحلة الفعأ، وتككري أن اتت؛؛ء كت؛  مفيد ال يمثأ أي تيمة إكا 
ك؛طططوذ اطططكا ال تططط؛  إلطططى أ عططط؛ل ملموسطططة الطططى أرة الواتططط    ليسططط  العبطططري تكطططم 

 ول ن العبري  يم؛ ؛طبق من ك؛وذ اكه ال ت . ،؛قت؛ى من كت 
 ؛سأل ه أن ي عأ امل؛؛ اكا  خ؛لص؛ لو  ه، وال ي عأ ألحد غيره  يه شيئ؛.
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 إشراقة

ا؛ديطططة مططط  أب؛ططط؛ئ ن، كثيطططرا  اطططن األم ططط؛  الالتطططف أ؛ طططبن، واشطططن حيططط؛ي 
نَّ تأيطدي م إلطى ك ص؛ر كأ ام نَّ أن يو رن ألب؛ط؛ئ ن سطبأ العطيل ال طروم، ويأخط

اطذ  -طروق التفو  الدراسف، وت؛؛سين م  الوت  الطدور العيطيم الطكي أراده ه 
ت؛؛سططين أن يكططنَّ أم طط؛  ييرسططن  ططف أطفطط؛ل ن حطط  اططكا الططدين، . مطط؛ ن - و ططأ

طة  طف العمطأ مطن أ لطه  لطكل  أرد؛ط؛  طف اطكه والحي؛ي و ق تع؛ليمه، والرغتطة  الُمِلحَّ
و؛ضع   ،أن ؛ دد ال؛ية، و؛رتقف ت؛لعذائم -سلسلة التربية اإلبدااية  -السلسلة 

كون خير ُمعين لِ   ف تربيطة ؛ الى بداية طروق تحقيق اكا ال د،، و؛ر و أن
بدااف.  طفل  تأسلو  تربوي وا 

 اإلي ؛بفس؛سي؛ الى أسلو  الربط وم؛ ج التربية اإلبدااية يعتمد ااتم؛دا أ
وُاطططر  ؛ ططط؛ء  إيمططط؛ن أب؛؛ئ؛ططط؛ الطططكي ُيعطططد تمث؛تطططة الحبطططأ المتطططين الطططكي يشطططد ُاطططر  

 وتأ؛فس م واآلخرون. -اذ و أ -االتت م ت؛هلل 

؛ ططططد، إلططططى توطيططططد االتططططة أب؛؛ئ؛طططط؛  ،و ططططف كت؛ب؛طططط؛ األول  ططططف اططططكه السلسططططلة
؛ إلططى المرحلططة ل؛صططأ تعططدابخطط؛لق م مططن خططالل ربط ططم ت؛لصططالي  كخطططوي أولططى 

ثططم ؛تطط؛ت  و؛سططت مأ تعططد  -بططنكن ه -أب؛؛ئ؛طط؛ تططري أاططين الصططالي تصططتف  ي طط؛التطف 
تطدايم الركط؛ئذ اإليم؛؛يطة وم ط؛را  الحيط؛ي التطف   طف طروطق؛طلق كل  المسير، و؛

 .تس؛ادام الى التميذ  ف الد؛ي؛ واآلخري
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 -طي  وأؤكططد  لطط  حبيبتططف أ؛؛طط؛.. أ؛ططِ  وأ؛طط؛ وكططأ امططرأي  ططف اططكا ال ططون ؛سططت
؛؛شطططرون للخيططططر  ططططف ربططططو   أن ؛ عططططأ مططططن أطف؛ل؛ططط؛ تطططط؛دي للمسططططتقبأ.. -بطططنكن ه

 - ثقططف تططط؛هلل  حيطط؛ت م  إلطططىتلططوب م، وال؛ طط؛ء  إلطططىالسططع؛دي  ؛ لطط األرة، وأن 
أن تتعلمطططف ططططر  التربيطططة  الطططى واحرصطططف ثطططم ثقطططف  طططف تطططدرات ، -اطططذ و طططأ 

ب؛؛ئ؛طططط؛  ططططف اططططكا اإلي ؛بيططططة واإلبداايططططة والتططططف ال غ؛ططططى ا؛ طططط؛  ططططف التع؛مططططأ مطططط  أ
كططططأن   العصططططر، وال تفتحططططف األبططططوا  أمطططط؛م األ كطططط؛ر السططططلبية أو المثتطططططة لل مططططم

يصع  تطبيق ؛ الى أرة الوات  ؛يرا لمط؛ ؛ع؛؛يطه مطن تعتقدي أن اكه األ ك؛ر 
 بططد لططه مططن   ططد ايططيم، واليطط ِ     كططأ اططد، ايططيم الضططيوو ومشطط؛غأ الحيطط؛ي

والصططبر ثططم الصططبر ثططم الصططبر   طط؛لطروق شطط؛  وطووططأ ويحتطط؛  إلططى ، ت؛لمثطط؛بري
 للقمة س؛اية. وروءامة ا؛لية 

م مطططط؛ ك؛؛طططط  الصططططع؛  التططططف توا  طططط   ططططف تربيططططة أب؛؛ئطططط ، اثبتططططف أخيتططططف، 
 مثططأ وتططككري أن ت ططددي ال؛يططة، وتططككري أن كططأ ط؛اططة يقططوم ب طط؛ أب؛طط؛ؤ  لطط 

وأ؛طط    -بططنكن ه -أ راطط؛، وأنَّ اب؛طط  اططكا صططدتة  ؛روططة لطط  تعططد امططر طووططأ 
حبي  تلت ، و لكي كبد ، وربي  أي؛م .. تحمي؛ه مطن   ب  د  اكا تحمين اب؛ 

 ال؛؛ر ول يب ؛، وحر  مرا؛، وتعد تعرا؛.

ولة أمططط؛م ه اطططن أب؛؛ئططط  وستح؛سطططبين الطططي م   أاطططدي ئواالمطططف أ؛ططط  مسططط 
 ؛فس  ل كا السؤال.
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ن تلو؛طط؛ن اططكه وتططككري أن تلطط  طفلطط   ك؛لصططفحة البيضطط؛ء وأ؛طط  وأبططوه مطط
الصفحة،  كيف تروطدان أن يكطون شطكأ اطكه الصطفحة، وكيطف تروطدان أن ت طون 

 ألوا؛ ؛؟

  طططو تلططط  ال   وضططعف ؛صططط  اي؛يطططِ  أن اطططكا القلططط  مخلططو  الطططى الفططططري
بططنكن  -يعططر، الشططر  وال المعصططية، وأ؛تمطط؛ مططن تأخططكان تططه إلططى طروططق ال دايططة 

 كو؛؛ خير   ت عال؛ه ي؛فر م؛ ؛أو إلى غير كل . تحبت؛؛ه  ف الصالي أو   -ه
للمح؛ يططة الططى تلتططه ؛قيطط؛ كمطط؛  ؛اططون لططه ِلُتقططرك ايططو؛كم تططه، وابططكال كططأ ط؛تت مطط

 ؛إن أخلصطتم ؛ُسطد ، ولطن يخطكل م ؛  طدكم -اذ و أ - ولن يضي  هُخلق، 
ت؛إللحططط؛ء  طططف الطططدا؛ء، ولطططم تعتمطططدا الطططى  ؛ت؛ألسطططت؛ ، وتمسطططكتم وأخطططكتم؛ال؛يطططة، 
 .تحول ه وتوته  ؛بأ ااتصمتم ؛،وتوت م ؛حول م

مططططن ثم؛راطططط؛  -بططططنكن ه  -واآلن، ايطططط؛ ل؛؛طلططططق  ططططف رحلت؛طططط؛ الم؛تعططططة  ل؛قطططططف 
 .الي؛؛عة
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 الفصل األول

  بذور القيم هل تعرفين كيف نغرسها؟

 

 
 

إال تيمطة اييمطة تسطتحق كأ خلق أو سلو  أو  كر أو امطأ ؛بيطأ مط؛ اطو 
واططكا يتطلطط  م؛طط؛ أن ؛كططون  ،م؛ط؛ بططكل ال  ططد مططن أ ططأ غرسطط ؛  طف ؛فططو  أب؛؛ئ؛طط؛

  أ تعر ين كيف ؛ير  بكري تيمطة الصطالي  طف  ،الى الم تأس؛لي  غر  القيم
 تلو  واقول أب؛؛ئ؛؛؟

لب؛طط؛ء القططيم خطططوا  ومطط؛ ج   طط؛لقيم ال؛بيلططة صططرء ايططيم ال ُيمكططن أن ُيب؛ططى 
تخطيط، لكل  رأي  أ؛ه من المفيد أن أبدأ كتط؛بف اطكا تطأن أاطدي تعشوائية وتال 

ب؛؛ء صرء القيم  سواء ك؛؛    ف -بنكن ه -تعة الآللئ التف ستفيد  إليِ  
ف الحيطططط؛ي   ؛حرصططططف الططططى التمسطططط  ب طططط؛ تيمططططة الصططططالي أو أي تيمططططة أخططططر   طططط
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وتطبيق طططط؛  كططططف ال ُي ططططدم ب؛ي؛؛طططط   ططططف لحيططططة تعططططد أن تبططططكلف  يططططه ال  ططططد سطططط؛ين 
 تضحف من أ له ت؛لي؛لف وال؛في :و 

 

 والمرونة أساليب ذكية فاتَّبعيها  التدرج

ط ؛ ككيطة، واتَّتعطف الم؛ط؛اج ا؛دم؛ تبطدئين رحلطة تعلطيم طفلط  الصطالي كطو؛ف أم 
الرب؛؛ية، وتدر ف من الس أ إلى الصع    طال تطأمري طفلط  تطأن يطتقن الصطالي 

اوديطه أوال الططى الصططالي، ويحسطن الخشططو  واطو مطط؛ ذال  ططف مرحلطة التعططود، بططأ 
 والميه كيفيت ؛، ثم الميه تعد كل  كيف يتق؛ ؛ وكو؛ف أ ثر مرو؛ة معه.

الططى العتطط؛دا  والططى ا ت؛طط؛  الطفططأ  واالمططف أن التططدر   ططف تربيططة ؛فطط  
ككف وثم؛ره طيتة، أم؛ إن أب  ؛فس  إال اإلصرار الى إلذام  المحرم؛  أسلو 

ي،  لططن ت ططدي مطط؛ يسططر ؛فسطط  وال يقططر الطفططأ ت؛إلتقطط؛ن م؛ططك بدايططة ا ططده ت؛لصططال
 اي؛   أل؛  بكل  ت لفي؛ه م؛ ال تطيقه طبيعته الطفولية.

 مثال:

يحط؛   الططى تعطة الصطلوا  ووتططر  و  ،أحمطد يبلطم مطن العمططر سطت  سط؛وا 
وو عل ط؛ أمطه غضطت؛ شطديدا، ممط؛ ييضط   وتطال إتقط؛ن، يصلى تسطراةو  ،تعض ؛

أن يطتقن الصطالي ووخشط   ي ط؛،  تشطدي وغليطة ودائم؛ تطأمره ، ف ش ؛ر دائم معه
 وتع؛تته إن لم يحسن أداء صالته،   أ أسلوب ؛ صحيف؟
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 نقول لهذه األم الفاضلة:

وال تضطططعف بي؛طططه وبي؛ ططط؛ الحطططوا ذ  ،وطططه مطططن الصطططالي طططال ت؛فر    ر قططط؛ تطفلططط 
يحطط؛   الططى الصططلوا  الخمطط ، واشططكروه الططى الططى أن  سطط؛اديه أوال .والسططدود

وا؛تقلطف إلطى مرحلطة األداء الصطحيف  ،تعطد كلط  معطه مح؛ يته الي ؛، ثم تدر ف
 .، وم  الوت  ست دين صالته رائعة تقر اي؛  وتسعد تلت للصالي ثم اإلتق؛ن

 :مثال آخر

 ، ؛طمططة اب؛ططة التسطط  سطط؛وا  تفططرء ت؛لصططالي إلططى  ططوار أم طط؛، وتصططلف مع طط؛
أن تتوضأ الطفلة ل أ صالي  ف الشطت؛ء التط؛رد، وتتحطد   الى ول ن األم تصر  

واألم ال  ،مع طط؛ اططن  ضططأ الوضططوء ل ططأ صططالي، والطفلططة ت ططد مشططقة  ططف كلطط 
واططأ  أسططلو  تربططوي صططحيفأيضطط؛ ترضططى مططن طفلت طط؛ غيططر ال مطط؛ل    ططأ اططكا 

  ؟سي عأ الصالي تري اين  ؛طمة
لصالي، وو عأ ان ا  ؛طمة ؛فسي؛ن مثأ اكا األسلو  من شأ؛ه أن ُيتعد إ

ك؛؛طط  طفلتططط    لططكل  إكا صططعتة وت؛سطططية وغيططر محبوتططةلططدي ؛ لحيطط؛  الصططالي 
 كططو؛ف أ ثططر مرو؛ططة وال ت برو طط؛ الططى الوضططوء ل ططأ صططالي،  محتفيططة بوضططوئ ؛

الفططرة مطططن أ ططأ الفضططأ، وكططو؛ف سلسطططة وابططدئف ت؛لسطط أ ومططط؛  مططنوال ت؛فرو طط؛ 
أ الصيف.  ف  ص تدروب ؛ الى اكه الخطويثم يمك؛   ،تطيقه طفلت 
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 هل تهتمين بحالة ابنك النفسية؟

م؛ تقدمي؛ه  طف  دو  الح؛لة ال؛فسية لألب؛؛ء تم؛ح  إش؛را  ا؛مة حول إنَّ 
عقطأ أن يكطون طفلط   طف ح؛لطة حطذن شطديد وتكط؛ء مسطتمر اكه اللحيط؛ ،   طأ يُ 

ألي سططب  مططن األسططت؛  وأ؛طط  كططأ مطط؛ يشططيأ ت؛لطط  أن يكططف اططن تك؛ئططه ويقططوم 
وكيطف أ؛ ط؛ تطروف  تطأثير الصطالي،ت لسف إلى  واره تشرحين لطه  أن أو ،للصالي

اإل؛س؛ن وتذوأ ا؛ه امومه وأحذا؛ه؟ 
الصيير لي  ك؛ل بير. إ؛ه يعيل لحية اال؛فع؛ال  تقلته ال تعقله،  طفلط  

ولطططي   طططف ح؛ طططة إلطططى ،  طططف مثطططأ اطططكا الوتططط   طططف ح؛ طططة إلطططى الحططط  واالحتطططواء
م؛طط   ططف اططكا الوتطط  أن تقططومف    لططكل  كططأ مطط؛ اططو مطلططو المططواا  واإلرشطط؛د

ن بطد  ا؛فع؛التطه ومشط؛اره غيطر م؛طقيطة ، ثطم ت؛حتض؛؛ه، وتستمعف إليه حتطى وا 
وتقطومف بنسطق؛طه الطى مط؛ مطر  ،يمك؛ط  أن تشطرحى لطه مط؛ تروطدين ،تعد أن ي دأ

 ته من أحدا .
 :مثال

 ،ي طري وولعط  مط  أخيطه اط؛دلكان يمأل أر ؛ء البي  تعكوبتطه، و صو  األ
ي ططتم  أل؛ططه لططم ي ططد مططنويحططذن  ، ططنكا تططه يقطط  الططى رأسططه ووتكططف مططن شططدي األلططم

  ألمره
ويعلططو  اطط؛دلاأللططم. يشططتد تكطط؛ء  ذولوسططي اطط؛دلتططم للصططالي يطط؛  ت؛؛ديططه األم:

 صو  األم تيض :ألم تسم  األكان؟ تم للصالي ي؛ ا؛دل.
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 أم مطططط  األلططططم ،للصططططالي سططططيكون اقلططططه وتلتططططه مطططط  الصططططالي اطططط؛دل  ططططأ إن تطططط؛م 
عدم ااتم؛م أمطه وأخيطه ل يعتروهالكي يشعر ته، وم  األلم ال؛فسف الكي  ل سديا

 ؟ته  ف اكه اللحي؛ 
وتم؛حه المذود من الحط ،  وتحتض؛ه، يهالحأ األمثأ ا؛؛ أن تكا  األم إل

تطلط  م؛طه  وا؛طدم؛ ي طدأوتدخأ السطرور إلطى تلتطه ت؛حتوائ ط؛ لطه،  وتر  م؛كا ته،
 القي؛م للصالي.

 

 استثمار المواقف؟هل تستطيعين 

كان أ ططنكا تكمطط؛ تسططمع؛ن  طروق مطط؛ إلططى الم؛ططذل، الصططيير  ططف طفلطط أ؛طط  و 
لتثبيط   تعر ين كيف تستثمرون مثطأ اطكا الموتطف م؛كا ستفعلين؟ واأال معة،  

 ؟دا؛ئم تيمة الصالي
خبطططري طفلططط  أن صطططالي ال معطططة أتطططوتفف اطططن مت؛تعطططة السطططير، و اليطططِ  أن ت

اطن وحدثيطه ت؛بتسط؛مة اكتطة وصطو  رتيطق  للر ؛ل ي   أن ت ون  ف المس د،
أن يصططلى ال معططة  ططف الططى لططكل  حروصططة وأ؛طط     يططه سططم؛  الر ولططةرؤوتطط  ل
 ،واطلبططططف م؛ططططه أن يططططدخأ المسطططط د ليصططططلى، وتعططططد الصططططالي ك؛لر طططط؛ل،المسطططط د 

 ر ولة طفل .ي ري  رحت  وا تخ؛ر  بأ
  :مثال آخر

 ،واطو سط؛ د ت لسين أ؛  واب؛  المرااطق ويطأتف خبطر و ط؛ي أحطد األشطخ؛ 
 ؟لص؛لف توطيد تيمة الصالي كيف يمك؛  استثم؛ر اكا الموتف
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ب؛ططط  اطططن  اوحطططدثف  ،ي طططري شطططوت  ألن ت طططون خ؛تمتططط  مثطططأ اطططكا الر طططأأ
حسن الخ؛تمة لمن يح؛   الى صالته، وان تيمطة الصطالي  طف حيط؛ي اإل؛سط؛ن، 

لتشططط؛ادا معططط؛ تعطططة الصطططور  اال؛تر؛ططط  ويمك؛ططط  أن ت لسطططف معطططه الطططى شطططتكة 
 المواتطططططف نحططططوليتواكططططكا  .يوا؛  لمططططن مطططط؛توا واطططططم  ططططف وضطططط  السططططط ودوالفيططططد

ول ططن اليططِ  أن تضططعف كططأ شططفء  ططف  ،لصطط؛لف اططكه القيمططة واألحطدا  المختلفططة
  واحططكري المق؛ر؛طط؛  ،وال ت علططف األسططلو  مكططررا ووتعطط  الططى الملططأ، موضططعه

 ه  ال تقط؛ر؛ف بي؛طه وبطين صطديقه الطكي ي؛طذل إلطى المسط د  طف كطأ صطالي، وت؛عتيط
تأتش  الصف؛  أل؛ه ال يفعأ مثأ صطديقه    طكا ال يمط  إلطى اسطتثم؛ر المواتطف 

يعمطأ الطى ال طدم ال  تشكأ إي ؛بف تأي صطلة، بطأ اطو اسطتثم؛ر سطلبف للمواتطف
  .الب؛؛ء

 فانتبهي الجزاء من جنس العمل

ألن ال ططذاء مطططن  ططط؛  العمطططأ، وأل؛؛ططط؛ حتمططط؛ س؛حصطططد مططط؛ ؛ذراطططه يومططط؛ مططط؛، 
ليططر  القططيم ال؛بيلططة  ططف ؛فططو  أطفطط؛ل المسططلمين مططن  لمطط؛كا ال تسططعى كططأ م؛طط؛ 

 حول ؛؟
الططططي م حططططين  أث؛ططططفو  ،مططططف أب؛طططط؛ء غيططططر  الصططططالي، وحببي طططط؛ إلططططى تلططططوب مال ِ 
سيسططخر لطط  مططن يفعططأ ؛فطط   -اططذ و ططأ -أن ه   طط؛، وكططو؛ف الططى يقططينيؤدو؛

 .ط؛اته ولو تعد حينلأب؛؛ء  و ق الشفء م  أب؛؛ئ ، وسي
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 بها من قبل؟ هل تعاملت   :ستراتيجية الضدا

 

 
،  كثيططططرا مطططط؛ يعططططرة القططططر ن ال ططططروم اططططف اسططططتراتي ية مسططططت؛تطة مططططن القططططر ن

ال؛ططط؛ر  طططف ؛فططط  و صطططف؛  المطططؤم؛ين وصطططف؛  ال ططط؛ رون معططط؛، أو يصطططف ال ؛طططة 
اآليطط؛   لتتضطططف للططط؛ف  اإل؛سططط؛؛ية معططط؛لم الصططوري ك؛ملطططة  لطططكل  اسطططتخدمف اطططكه 

ي ؛بيط؛  ل طم سطلبي؛   ووضحف ،االستراتي ة م  أب؛؛ئ  التقصطير  طف الصطالي وا 
ب؛طط  يصططلف ك؛قططر اليططرا  رغططم بلوغططه، وضططحف لططه اكطط؛ن  نن ططالمح؛ يططة الي طط؛. 

، وم؛ يترت  الي ؛ من حسن ال ذاء  ف الد؛ي؛ واآلخري  وائد الخشو   ف الصالي
، واقط؛  مطن يفطرو  طف اواتط  الصطالي ب طكه الطروقطةوضحف و ف ؛ف  الوت  
، ول ططن ال تسططتخدمف اططكه الوسططيلة مطط  تططال ا تططرا  أو ااتمطط؛مصططالته أو يؤدي طط؛ 

امره س  س؛وا  ان ل ي  ال؛ط؛ر وشطدت ؛   ال يعقأ أن تحدثف طفال  الصي؛ر
،   ططكا تططد ي؛فططره مططن الصططالي، وتططد وتسططوت ؛ وأ؛ طط؛  ططذاء المقصططرون  ططف صططالت م

 .يثير  يه الخو، والفذ ، وربم؛ يأتف ب؛تي ة اكسية تم؛م؛
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 قيم بيدك  أحيانا؟هل تقتلين ال

 

 
  ،   أ أ؛ِ  م؛ ن؟تعة األم ؛  يقتلن القيم  ف ؛فو  أب؛؛ئ ن تأيدي ن

اطكا المثط؛ل الطكي كثيططرا  داي؛ط؛ ؛لططق ؛يطري الطى ،لتتضطف الصطوري أمط؛م أاي؛؛ط؛
 م؛ يحد   ف بيوت؛؛:

تتككر   أي و  ،ت ل  مروم م  أخوات ؛ وصديق؛ت ؛ يت ؛كبن أطرا، الحدي 
مططروم أن اب؛ طط؛ لططم يصططأ الي ططر تعططد وتططد اتتططر  مواططد صططالي العصططر. ت؛؛ديططه 

أ؛  اكطكا دائمط؛ تضطي  صطالت  وال  متى ستصلى الي ر؟وغض :  تحديمروم 
  تح؛   الي ؛
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وتخبطططرام اطططن إام؛لطططه واطططدم  ،ثطططم تبطططدأ  طططف الشطططكو  م؛طططه ألخوات ططط؛ وصطططديق؛ت ؛
 ق؛ت ؛ وشكواا؛؟     أ استف؛د اب؛ ؛ من تعليمح؛ يته الى الصالي

إن م؛  علته مطروم بتسط؛طة اطو تتطأ للعديطد مطن األشطي؛ء ال ميلطة بيطدي ؛، إن 
شطططكواا؛ تلططط  تيطططر   طططف طفل ططط؛ الع؛ططط؛د، واطططدم الثقطططة  طططف الططط؛ف ، كمططط؛ إ؛ ططط؛ تطططد  
تصطي  تيمطة الصطالي   ططف مقتطأ إن ك؛؛ط  دائمطة الشططكو  واال؛تقط؛د لطفل ط؛ أمطط؛م 

 له مروم؟اآلخرون،   أ تفعلين م  أب؛؛ئ  م؛ تفع
واالمطف أن اطكا األسطلو  يعمطأ  ،ك؛ن اكا السلو  يصدر م؛ِ   ؛؛تب فإن 

أن ب؛ط؛ء القطيم ال يطتم  وضطعف ؛صط  اي؛يط ِ  الى ادم القيم وب  ال راايطة  ي ط؛،
واحرصف الى أال تسببف ،  ف  مي  األوت؛  بأ اليِ  اختي؛ر الوت  الم؛؛س 
ن أرد  أن يسط؛اد  الحر  ألب؛؛ئ  أم؛م اآلخرون م مط؛ ك؛؛ط  در طة تطرا بت م، وا 

مطن حولط   طف بطط  القيمطة ا؛طد أب؛؛ئطط   ط؛ علف كلط  يحططد  تشطكأ افطوي وغيططر 
 وتططط  ال لطططو  مططط  األصطططدت؛ء ال يعتبطططر وتتططط؛ م؛؛سطططت؛ للتطططككير تفضطططأ  مت؛شطططر،

الصططالي تشططكأ  ططردي ولطفططأ واحططد ك؛ططو  مططن التططوبيق والتأ؛يطط  واال؛تقطط؛د، ول ططن 
ل ططط؛ بر طططق وتطلططط  م؛طططه الصطططالي، أو مطططن األ ضطططأ أن ت؛ططط؛دي اطططكه األم الطططى طف

ت عأ صديقت ؛ تككره بلطف وبتش ي ، أو تطل  من  مي  األطف؛ل أن يقومطوا 
ن كط؛ن ا؛ط؛  رغتطة  طف  للصالي مع؛، وتطل  من طفل ط؛ أن يكطون إم؛مط؛ ل طم. وا 
التككير تفضأ الصالي وادم تأخير وتت ؛  ليكن كل  لل مي  وتعدم تو يه ال؛قد 

 حتى يعودوا إلى الم؛ذل ثم تقوم بكل . ألي م؛ م، أو  لت؛تير
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 القيم تتصارع أحيانا فمن سينتصر؟

الميطططه كيطططف يختططط؛ر  ،ا؛طططدم؛ يكطططون طفلططط   طططف ح؛لطططة اختيططط؛ر بطططين تيمتطططين
  ؛ط؛  أشطي؛ء يمكطن تأ يل ط؛ مطن أ طأ أشطي؛ء   والميطه اال؛تتط؛ه لألولويط؛  ،األام

شطططفء م مططط؛ كططط؛ن . وال تسططط؛اديه الطططى تطططر  الصطططالي مطططن أ طططأ أي أ ثطططر أاميطططة
 ااتم؛م  أو ااتم؛مه ب كا الشفء.

 مثال:

وتط   حط؛ناأ حد  أن كط؛ن طفلط  يسطتعد للطكا؛  إلطى تدروتطه الرو؛ضطف و 
 الصالي؟

 اأ خر  طفل  إلى ال؛؛دي حتى ال يتأخر الى مواد التدرو ؟
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 علي  اال؛تتط؛ه، وتعلطيم طفلط  أن  ،إكا ك؛ن مثأ اكا الموتف تد حد  مع 
 كأ م؛ سواا؛.الى ٌتقدم  الصالي

أن يصطططلى الطفطططأ أوال ثطططم يطططكا  إلطططى تدروتطططه الرو؛ضطططف،  الطططى احرصطططف 
لططيعلم أن اططكا أمططر محسططوم وال ؛قطط؛ل  يططه،   وضططعف القططوا؛ين لططكل  مططن البدايططة

 ول ن ا علف كل  يحد   ف  و مملوء ت؛لح  والتف؛ام.

 اإليحاء اإليجابي هل تستخدمينه مع أبنائك؟

اإليح؛ء اإلي ؛بف من أ ضأ األس؛لي  لب؛؛ء القيم  ف حي؛ي اإل؛س؛ن امومط؛ 
والطفطططأ خصوصططط؛  لطططكل  ا علطططف طفلططط  يسطططمع  وأ؛ططط  تتحطططدثين اطططن الصطططالي 

 ؛ عليطططه يسطططمع  مطططثال وأ؛ططط  تحمطططدين ه دائمططط؛ الطططى ؛عمطططة  إي ؛بيطططة تكلمططط؛  
 ططف الصططالي، والططى ؛عمططة التذامطط  ب طط؛، وحرصطط  الي طط؛، ويمك؛طط  تعليططق لوحططة 

البيطط  بخططط  ميططأ ت تبططين  ي طط؛ الحمططد هلل الططى ؛عمططة الصططالي، وتططولف لططه شططكرا 
حي؛مطط؛ يطيعطط  ويقططوم إلططى الصططالي مت؛شططري، واككططري صططالته تطط؛لخير أمطط؛م أترا؛ططه 

ب؛طططط  اكططططأ اططططكه ال لمطططط؛  اإلي ؛بيططططة مططططن شططططأ؛ ؛ أن تذوططططد مططططن تمسطططط   وأت؛ربططططه، 
 تصالته.

خططططالل األ عطططط؛ل ال  وا؛طططط؛  أسطططط؛لي  أخططططر  لييحطططط؛ء اإلي طططط؛بف ول ططططن مططططن 
و  طط    ططأ ُيعقططأ أن يكططون وتطط  دخططول الصططالي،  و  طط  ال لمطط؛  كططأن تلططو؛ف

بططططأ اليطططط  بتلوو؛ططططه تططططألوان الب  ططططة  ؟ تطططط؛لطت  ال..وتطططط  الصططططالي كتطططط؛تف اليططططوم
ي ري السرور الطى و  ط  ا؛طد دخطول وتط  الصطالي، وا عليطه ألكل    والفرحة
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لططيعلم األثططر ال؛فسططف ال ميططأ الططكي تتركططه   يططر  دائمطط؛ االبتسطط؛مة  ططف اططكا الوتطط 
ي طري حذ؛ط  إن أالصالي  ف ص؛حب ؛. واالمف أن  الحذن ُي دي أيض؛  لكل  

ان الصالي ألي ير، خ؛ر  اطن إرادتط  وا علطف طفلط  يشطعر أ؛طه تطد  تأخر ِ 
من ؛عمة كبيري واف الصالي  ف  وأ؛  تشعرون تأ؛  ُحرم ِ  ، ؛ت  الخير ال ثير
أن مثأ اكه المواتطف تتطر  أثراط؛ الطى المطد  التعيطد تشطكأ  أول وتت ؛، واالمف

ن لم يي ر اكا األثر  ف البداية مميذو إي ؛بف   .حتى وا 

 االرتباط الشرطي اإليجابي

يحتططططه، كلعتططططة يلعب طططط؛ تعططططد طفلطططط  وتطططط  الصططططالي تشططططفء إي طططط؛بف لاربطططططف 
الصططالي، أو  لسططة ت لسططو؛ ؛ سططوي؛ تعططد الصططالي    ططكا مططن شططأ؛ه تعذوططذ مك؛؛ططة 

لصالي  طف تلتطه، واربططف الصطالي لطد  طفلط  تكطأ مط؛ اطو  ميطأ كطأن تمطدحف ا
صطالته أمطط؛م أت؛ربططه، أو تث؛ططف اليططه تعطد الصططالي، واالمططف أن مثططأ اططكه األشططي؛ء 

تص؛   ؛رت؛ كبيرا  ف شخصية الطفأ وسلوكه ومعتقداته وأ ك؛ره. 
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 هل أنت قدوة حسنة؟

مطططن أاطططم أسططط؛لي  ب؛ططط؛ء القيمطططة أن ت طططو؛ف تطططدوي لطفلططط ،  كيطططف تروطططد أم أن 
يحطط؛   طفل طط؛ الططى الصططالي واططف ل طط؛ مضططيعة، و ططف حق طط؛ مقصططري، وال تحطط؛   

 الي ؛ إال ؛؛درا   

كيف ت؛تيطر مثطأ اطكه األم ط؛اطة مطن أب؛؛ئ ط؛، وكيطف ل ط؛ أن تتصطور أ؛ ط؛ 
 ؟ست؛ ف  ف غر  مثأ اكه القيمة الرائعة  ف ؛فوس م

ططط إن ك؛ططط ِ  ، طططف صطططالت ن ر ممطططن يقصَّ المح؛ يطططة الطططى  ن ِ مطططن أب؛ططط؛ئ  ن وو؛تيطططر  نَّ
  أ؛  كمن يكت  الى الرم؛ل سرا؛ن م؛ يأتف ال واء ويمحو م؛ كت . ،الصالي

كططو؛ف خيططر تططدوي ألب؛؛ئطط  وتططككري أن حطط؛ل ر ططأ  ططف ألططف ر ططأ خيططر مططن 
ئطط؛  ، وتططككري أن القططدوي وحططدا؛ تططد تفعططأ مطط؛ ال تفعلططه مكططالم ألططف ر ططأ لر ططأ

 .المح؛ضرا  والخط  والمواا 
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 ؟عن وقت المعجزاتهل تغفلين 

وت  ال؛وم وت  ال غ؛ى ا؛ه لب؛؛ء القيم  ف حي؛ي أطف؛ل؛؛،   أ تيفلين ا؛ه 
 أم تحرصين الى اال؛تف؛  ته؟

يمك؛  االستف؛دي من اكا الوت   طف إت؛مطة االتطة إي ؛بيطة بطين طفلط  وبطين 
أل؛ه حط؛   الطى صطالته  اكا اليوم، أو الصالي من خالل مدحه أل؛ه صلى  ف

 ؛لقصطة مطن خطالل القصطة   أن تثبتف القيمة  ف كا؛ه يمك؛  ككل   ف أوت؛ت ؛.
ييطأ معطه مطد  الحيط؛ي وخ؛صطة إكا ك؛؛ط  تبطأ   ف ؛ف  الطفطأ تتر  أثرا اميق؛

أن  الططى لططكل  احرصططف ألن مطط؛ تقصططي؛ه اليططه يثبطط   ططف العقططأ التطط؛طن.  ال؛ططوم
وا علططف األتطط؛ل ل ططم صطف؛  مميططذي تثبط   ططف  ،أ ال؛طومتحكطف لطفلطط  حك؛يطة تبطط
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ه، واحرصف الطى أن ت طون اطكه القصط  خ؛ليطة مطن األشطي؛ء التطف تخط؛لف كا؛
العقيدي كقص  الس؛حرا ، وأن ت ون خ؛لية مم؛ يثير الفذ   ف ؛فو  األطف؛ل 
ك؛لقص  التف تتحد  ان ال ن والعف؛رو  وغير كلط ، واحرصطف كطكل  الطى 

امططر طفلطط    ؛لطفططأ الصططيير يمك؛طط  أن تحكططف لططه تعططة أن ت؛؛سطط  القصططة 
القص  الى لس؛ن الحيوا؛؛  والطيور، أم؛ المرااق ال بير  ؛حرصف الى أن 

 -اططذ و ططأ-تحكطف لططه تطططوال  المسطلمين، وتصطط  الصططح؛تة وحط؛ل م مطط  ه 
 واخت؛ري م؛ ي؛؛س  طبيعة أب؛؛ئ .

 فعلميهم بما يحبوناألطفال يحبون التمثيل 

سططلو  تمثيططأ األدوار مططن أسطط؛لي  التعلططيم ال؛شططط التططف تتططر  أثططرا تويطط؛  ططف أ
  علمطططف طفلططط  الصطططالي اطططن طروطططق تمثيطططأ األدوار يمك؛ططط  أن ت؛فطططو  األب؛ططط؛ء، 

تقطومين مشط د تمثيلطف للوضطوء وكلط  اطن طروطق ليعر، خطوات ؛ تشكأ املطف 
 د يمك؛طط  أيضطط؛ أن تقططومف أ؛ططِ  وتعططة أخواتطط  بتططأليف مشططووالططده، و أ؛طط  تططه 

ت؛لتحطططط  اططططن مسططططرحية اططططن الصططططالي  تقططططومفتمثيلططططف تسططططيط اططططن الصططططالي، أو 
تشكأ مؤثر  طف ألطف؛ل الع؛ئلة   ؛بتمثيل وتقومف، شتكة اإل؛تر؛ لألطف؛ل الى 

 ططف ؛فسطط ؛ مططن األطفطط؛ل أن يقططدموا المسططرحية  فيططوم اال تمطط؛  األسططري، واطلبطط
    كا كله خي؛ل ماألسبو  الق؛دم تأ؛فس م، أو يقوموا تعمأ مش د  خر من وحف 

 من شأ؛ه أن يثب  المعلوم؛   ف أكا؛؛ م وو عل م يتقبلو؛ ؛ تس ولة وح .
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 ؟أسلوب التفويض استخدام هل جربت  

أسططططلو  التفططططوية أسططططلو  مميططططذ و؛طططط؛ ف إن تم؛طططط؛ بتوييفططططه الططططى ال؛حططططو 
ألخططي م  مت؛تعطة صطالي أب؛؛ئط  الصطي؛ر مسطؤوليةالصطحيف،  يمك؛ط  أن تفوضطف 

حتططى يحطط؛   اططو الططى صططالته، و ططف الوتطط  ؛فسططه يشططعر تقيمتططه  طططف   األ بططر
الم؛ذل، وبدوره اإلي ؛بف، ول ن ال تحمليه  و  ط؛تته وال ت بروطه الطى كلط  إن 

، وال تم؛حيططططه كططططأ الصططططالحي؛  مطططط  إخوتططططه كطططط؛ن را ضطططط؛ وغيططططر مرحطططط  تطططط؛لفكري
األصير  يتسلط الي م وو؛فرام من الصالي بطأ احرصطف الطى التطواذن  طف اطكا 

 .ألمرا
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 جربي هذه األساليب

األب؛؛ء يتأثرون ت؛لقص  الواتعية، وت؛ال؛دم؛   ف حأ مشكال   كثير من
 الم؛؛تشطططة والحطططوار،واسطططتخدام اآلخطططرون والتحططط  اطططن أسطططت؛ب ؛ وططططر  اال  ططط؛، 

وكأ كل  يحد   ف أسلو  دراسة الح؛لطة واطو أسطلو  ُي طدي كثيطرا ووتطر  أثطرا 
 يمك؛ططط  أن تحكطططف  عططط؛ال مططط  أب؛؛ئ؛ططط؛  لطططكل  احرصطططف الطططى اسطططتخدامه مع طططم، 

واطلبطف مط؛ م أن يقطدموا تعطة ، ألب؛؛ئ  ان شخصطية ال تحط؛   الطى صطالت ؛
اططططكا الحلططططول واأل كطططط؛ر لمسطططط؛ادت ؛ الططططى الصططططالي، وت؛؛تشططططوا معطططط؛  ططططف مسطططط؛و  

تحروطة اطن كطأ مط؛ يشطعرون تطه، و؛؛تشطي م  ن وداي م يتحدثو ، التصر، واواتته
وتأ طدي   ،ب دوء، وا علف ال؛ق؛ل يحطد   طف  طو مملطوء ت؛لحط  والتفط؛ام والمطرء

أن اططططكا األسططططلو  يصططططأ ب ططططم إلططططى أاميططططة الصططططالي تطروقططططة سلسططططة وم؛طقيططططة، 
م الى التفكير ويم؛ح م القدري الى الحكم الى األمور وحأ المشكال ، وودرب 
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اططكا مططن شططأ؛ه تفتططيف اقططول م ومططدارك م ويعمططأ ال؛؛تططد، والتفكيططر المطط؛يم، وكططأ 
 الى  تعذوذ إحس؛س م تقيمة الصالي

 دعاء ال تتجاهليه

حططط   -اطططذ و طططأ -ألب؛ططط؛ء غيطططر  تي طططر الييططط  تطططأن يطططرذت م ه  اداطططف
ت طون لطد  ، وورذت م التمس  تط؛لقيم التطف تطودين أن الصالي وو عل ؛ تري أاي؛ م

"  م؛ أرو  ؛ت؛ئج اطكه الخططوي إن  مين ول  تمثأ" :حتى يقول ل  المل  طفل  
 تمسك؛؛ ب ؛ وداوم؛؛ الي ؛.

 سلسلة التثبيت

الي  ت؛لحر  الى تثبيت ؛ بوس؛ئأ أي تيمة  ف أو  لتحبي  طفل   ف الصالي
مختلفة ومت؛واة،  ت؛ري ؛قدم للطفأ المعلومة من خالل األسلو  القصصطف، ثطم 
؛عطططود تعططططد أيطططط؛م تليلطططة ل؛ثبطططط  اططططكه القيمطططة مططططن خططططالل اسطططتخدم أسططططلو  تصططططري 
ك؛لفيطططديوا؛  أو الصطططور، وال ؛كتفطططف بطططكل  بطططأ ؛طططدام مططط؛ تطططدم؛؛ه و؛ثبتطططه تشطططرء 

التططف تتحططد  اططن اططكه القيمططة،  و يطط؛  القططر ن ال ططروم األح؛ديطط  ال؛بويططة،تعططة 
لطفطططأ، ومططري أخطططر  مططن خطططالل ؛شطط؛و يطططدوي أو  ؛ططى ُيطططدخأ السططع؛دي إلطططى تلطط  ا

 واككا ي د الطفأ ؛فسه دائم؛  ف دائري  ميلة تربطه ت؛لصالي.
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 هل تعرفين األنماط التعليمية؟

ت؛تته إليه األم الككية ا؛د تعليم أب؛؛ئ ط؛ وتطربيت م،  األ؛م؛و التعليمية أسلو 
   أ تعر ين ؛مط أب؛؛ئ  التعليمف؟

والط؛مط  ،والط؛مط السطمعف ،،   ؛ط؛  الط؛مط التصطري ا؛؛  ثالثة أ؛م؛و للتعلم
، ول أ ؛مط م؛ م أسلو  معين يس؛اد الطفأ الى التعلم ويس؛اد   طف الحسف

 توصيأ المعلومة إليه، بأ ويس؛اد  الى تربيته ككل .
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 :النمط البصري

يتأثر كثيرا ت؛لصوري، والمش؛اد المرئية، وتؤثر  يه األلفط؛  التصطروة، مثطأ  
سططرو  ال ططالم، ودائططم الحركططة، ويالحطط   "، واططو شططخ ا؛يططر"و "،شطط؛اد"و "رأ "

التف؛صططططيأ التصططططروة تسطططط ولة شططططديدي، وو ططططتم تشططططدي بتو يططططه ؛يططططر  إليططططه حططططين 
تتحططدثين معططه،  ططنن كطط؛ن تصططر   ططف ات طط؛ه  خططر ال يتف؛اططأ معطط ، بططأ ويي ططر 
اليه الضيق الشطديد ويقطول لط : ا؛يطري لطف يط؛ أمطف، أو يمسط  بو  ط  لي علطه 

ر  ف طفلط  وتحبيتطه  طف الصطالي إكا كط؛ن مطن  ف ات ؛اه. وأ ضأ طروقة للتأثي
اطكا ال؛طو  أن تعلميطه مطن خططالل اسطتخدام الصطور المرئيطة، واأل طالم التصططووروة، 
وأن تستخدمف معه أس؛لي  توصيأ للمعلومة مطن خطالل الم ط؛را  اليدويطة التطف 
يقطططوم ب ططط؛ ب؛فسطططه. وحططط؛ولف أن يكطططون أسطططلو  كالمططط  مططط  التصطططري غيطططر تططططئ 

م يملون من ال الم التطفء. وااتمف  يدا تشكأ ومي طر مط؛ وب؛بري حم؛سية    
تقدمي؛ططه لططه   ططنكا تططدمِ  لططه تعططة ال تطط  اططن الصططالي،  عليطط  أن ت تمططف تمطط؛ 
تحويه من صور وألوان    كا ي عله يتمس  أ ثر ت؛ل ت؛  ويقبطأ اليطه، ووتطأثر 

 ته، ككل  الي  ت؛ستخدام األلف؛  التصروة أث؛؛ء ال الم مثأ:
ف ال ؛ة حين تح؛   الى صالت  كيف سيكون تخيأ بيت   

 ا؛ير لح؛ل من ال يصلف وكيف أ؛ه ييض  ه اذ و أ.

وأ؛طططط؛ ال أمطططط؛؛ ، ول ططططن ا؛يططططر     أر  أ؛ططط  ترغطططط   ططططف ال؛ططططذول مطططط  أصططططدت؛ئ  اآلن
 لقد ح؛ن وت  الصالي، تم تأداء الصالي ثم اكا  لتر  أصدت؛ء .
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 الى صالت م بنكن ه. أ؛؛ أري أ؛  ست ون من أ ضأ من يح؛ يون 

واططكا األسططلو  ال ؛سططتخدمه  ططف ال ططالم العطط؛دي  حسطط  بططأ  ططف األسططئلة أيضطط؛ 
 ؛قطدم للطفطأ األسطئلة التصطروة أو التخيليطة    ططكا مطن شطأ؛ه ت؛شطيط كا؛طه و علططه 

أ ثر ا؛تت؛ا؛ لِ ، كأن ؛قول له: 

 اأ تتخيأ شكأ بيت   ف ال ؛ة؟

 الصالي  ف وتت ؛؟اأ تتصور م؛كا سيحد  إن ح؛ ي؛؛ الى 

 :النمط السمعي

ويع ته كثيطرا الصطو  ال ط؛د  غيطر المطذاج،  يتأثر ب؛بري الصو  و؛وايته،
ويح  األم؛ ن المفتوحة، ويح  االستم؛  لألصوا  العكتة، كمط؛ ي طتم بتحليطأ 
 األمور ومعر ة األست؛  ل أ شفء يقوم ته، ويفضأ أسلو  ال الم الم؛طقف.

السططمعف وأردِ  أن تحببيطه  طف الصطالي اليطط  أن إكا كط؛ن طفلط  مطن ال؛طو  
ت؛صتف إليه  يدا، وا عليه الى يقين تأ؛  تستمعين إليه، وأ؛  تتف مين و  طة 
؛يره، وكو؛ف ا؛دئة معه   ؛لطفأ من اكا ال؛و  إكا ك؛؛  أمه سروعة اليض ، 
أو ا؛لية الصطو ، أو ت؛تيطر م؛طه القيط؛م ت؛ألامط؛ل تسطراة كبيطري،  لطن ت طد م؛طه 

؛تة تويطططة لتعليم؛ت ططط؛، بطططأ اسطططتخدمف معطططه األسطططلو  ال ططط؛د   طططف ال طططالم، اسطططت 
والميه ان طروق األ؛؛شيد إكا ك؛ن صطييرا، كمط؛ أ؛طه يطتعلم مطن خطالل اسطتخدام 
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األلي؛ذ والمس؛تق؛ ، والم؛؛تش؛  ومن خالل القراءي  لكل  حط؛ولف أن تطو ري لطه 
 ، وتطط؛ريتطط؛ري يططةقططدمف لططه تعططة ال تطط  ك د اططكه الوسطط؛ئأ ا؛ططد غططر  القططيم  يططه، 

تططومف تعمططأ مسطط؛تقة اططن  ططرائة وسطط؛ن الصططالي، وتطط؛ري تططدمف لططه تعططة  أخططر  
شتعف سمعه ت؛لمواد التف تتحد  أو األلي؛ذ ان الصالي  ف  و مملوء ت؛لمتعة، 

، اال؛فعططط؛لاطططن الصطططالي تأسطططلو  م؛طقطططف وب؛بطططري متذ؛طططة تعيطططدي اطططن الصطططرا  أو 
 مثأ: العت؛را  السمعيةواستخدمف معه 

أ؛؛ أ  م رغبت   ف ال؛ذول م  أصطدت؛ئ  اآلن ول طن ألطي  األصطو  أن ؛صطلف 
 أوال؟ 

أ ون الى يقطين تأ؛ط  سطت ون بطنكن ه مطن  ،ا؛دم؛ أ كر  ف ح؛ل   ف الصالي
 أ ضأ من يح؛ يون الى صالت م.

 ككل  تدمف له المعلومة الى شكأ أسئلة تحليلية وتفسيروة، مثأ:

 مح؛ ية الى الصالي  ف وتت ؛؟لم؛كا تعتقد أن الى المسلم ال
 در ؛  المسلمين  ف ال ؛ة مختلفة؟ -اذ و أ  –لم؛كا  عأ ه 

واستخدمف معه ككل  أسلو  الحطوار العقال؛طف المعتمطد الطى الم؛ططق، وُيفضطأ 
استخدام األسلو  غير المت؛شر  ف تقديم المعلومة  ألن ص؛ح  اكا الط؛مط ال 

يصططأ إلططى ؛تطط؛ئج المعلومططة ب؛فسططه، يحطط  اإل تطط؛ر، بططأ يفضططأ  علططه اططو الططكي 
كطططكل  أدخلطططف  طططف مفطططردا  ليتططط  معطططه كلمططط؛  مثطططأ: "أسطططمع   يطططدا"، و"أتف طططم 

 و  ة ؛ير "، و"أتت؛  تكالم ." 
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 :النمط الحسي

يتططططأثر تشططططدي ب؛وايططططة ال لمطططط؛  ومططططد   .اططططو ؛مططططط المشطططط؛ار واألح؛سططططي  
ووتططططأثر كططططكل  ت؛للمسططططة الدا ئططططة وال لمططططة الح؛و؛ططططة والتسططططمة  ،االتت طططط؛ ت؛لمشطططط؛ار

 يحتط؛  ل لسطة مروحطة ومكط؛ن ؛ييطف ومرتط ،   كم؛ يؤثر  يه المكط؛ن، الص؛ ية
واطططكا الطفطططأ يمك؛ططط  أن  ."يحطط و"، "يحططط و"، "يشطططعر"وتططؤثر  يطططه كلمططط؛  مثططأ 

تططؤثري  يططه مططن خططالل اختططرا  مشطط؛اره وامططتال  تلتططه   ططنن مل تططف تلتططه أط؛اطط  
لطط  كططأ مطط؛ ت؛تيططرون م؛ططه، واحططكري أن تتعطط؛ملف مطط  الطط؛مط الحسططف تكلمططة وتططدم 

ن ك؛؛طط  تتططر  أثططرا سططلبي؛ الططى   ي طط؛  ططرء للمشطط؛ار، أو كلمطط؛  ت؛سططية  أل؛ طط؛ وا 
كأ األ؛م؛و إال أ؛ ط؛ أ ثطر امقط؛ وتطأثيرا الطى الشطخ  الحسطف، واسطتخدمف مط  

 اكا ال؛مط كلم؛  المش؛ار مثأ:

صدت؛ئ  اآلن ول ن ألي  األ مأ أن ؛رضطف أ؛؛ أشعر برغبت   ف ال؛ذول م  أ
 و ؛صلف أوال؟ -و أ اذ-ه 

 .أشعر أ؛  ست ون من أ ضأ ال؛؛  الكين يح؛ يون الى صالت م

ويفضأ ا؛د تو يه سؤال لل؛مط الحسف، استخدام أسئلة المش؛ار مثأ: 

كيططف سططيكون شططعور؛؛ و؛حططن  ططف ال ؛ططة معطط؛ ؛سططتف  ططف أ؛ طط؛ر ال ؛ططة و؛أ ططأ مططن 
 ؛را؛؟أش 
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ن ك؛؛ط  غروتطة اطن ثق؛ ت؛ط؛ ؛واط؛ مط؛، إال أ؛؛ط؛ ؛ طد دلطيال  و؛يروة األ؛مط؛و وا 
الي ؛  ف القر ن ال روم.  كثيرا م؛ ؛ طد  يط؛  القطر ن ال طروم تصطور مشط د ال ؛طة 
وال؛؛ر كأ؛ه صوري أم؛م أاي؛؛ط؛ وكأ؛ ط؛ تخ؛طط  التصطروين، وتط؛ري تتحطد  اآليط؛  

خ؛طططط  السطططمعيين، وتططط؛ري تتحطططد  بليطططة بليطططة الم؛ططططق والعقطططأ والتفكطططر وكأ؛ ططط؛ ت
المشطط؛ار وتصططف حطط؛ل أاططأ ال ؛ططة مططن  ططرء وسططع؛دي وحطط؛ل أاططأ ال؛طط؛ر مططن ألططم 

لكل  تعر ف الى ؛مط أب؛؛ئ  وا؛ملف ضيق وحسري واكا م؛ ي؛؛س  الحسيين  و 
واليط  كطكل  تط؛لت؛و   طف اطكه األسط؛لي  وال تتطوتفف ا؛طد ، مط؛ م و طق ؛مططه كال

 ؛لطفطأ تطبيعتطه ملطول وو؛ت؛تطه الملطأ تسطراة  قطط حدود استخدام أسطلو  واحطد  
ن ك؛ن ي؛تمف ل؛مط معين ، واالمف أن كأ م؛َّ؛ لديه أ ثر من ؛مط ول ن حتى وا 

ييلططط  اليطططه أحطططد األ؛مططط؛و تشطططكأ أ بطططر،  قطططد يكطططون طفلططط  مطططن ال؛طططو  الحسطططف 
 .السمعف، أو التصري السمعف، واككا
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 متى نبدأ وكيف نستمر؟

، وغر  اكه القيمة موضو  تحبي  أطف؛ل؛؛  ف الصاليمم؛ ال ش   يه أن 
الططى ؛فطط  أب؛؛ئ مطط؛  ططف  يعتبططر الشططيأ الشطط؛غأ ل ططأ أبططوون يحرصطط؛ن  ططف ؛فوسطط م

 متى ؛بدأ تعوود أطف؛ل؛؛ الى الصالي؟ س؛ئأالد؛ي؛ واآلخري  ول ن  تد يسأل 

إن غططر  القططيم يبططدأ مططن الطفولططة المتكططري، وربططط تلطط  الطفططأ ت؛لصططالي يبططدأ 
؛تين أو ثططال  سطط؛وا  حططين يحطط؛ول الطفططأ تقليططد أمططه  تي ططر  رح طط؛ مططن سططن سطط

 -بططكل ، ول ططن المت؛تعططة تشططكأ مسططتمر تبططدأ  ططف سططن السطط؛تعة كمطط؛ الم؛طط؛ ال؛بططف 
 ططف غ؛يططة األاميططة الي؛طط؛ أن ؛ضطط  أمطط؛م أاي؛؛طط؛ حقيقططة و  -صططلى ه اليططه وسططلم

واطططف أن األطفططط؛ل يمطططرون تمراحطططأ امروطططة تختلطططف خصططط؛ئ  كطططأ مرحلطططة اطططن 
و قطططط؛ ل ططططكه   ططططمأن ؛تع؛مططططأ معلططططكل  الي؛طططط؛ و؛حططططن ؛يططططر  القططططيم  ططططي م    ؛سطططط؛تقت

الحقيقططة   قططد ت ططدين طفلطط  اليططوم شططيو ؛ ت؛لصططالي وبتقليططد   ي طط؛، وتعططد شطط ور 
ت ططططدين صططططعوتة  ططططف وضططططعه  ططططف مصطططط؛، المصططططلين، واططططكا أمططططر طبيعططططف وال 

مرحلتططه العمروططة وال ي؛تيططف يسططتداف القلططق أو الخططو، مطط؛ دام  ططف حططدود طبيعططة 
 يصتف ا؛ئق؛ أم؛م . أن

لطططططكل  اليطططططِ  أن تتف مطططططف طبيعطططططة كطططططأ مرحلطططططة وخص؛ئصططططط ؛ ومططططط؛ يميذاططططط؛ 
    ططكا مطططن شطططأ؛ه أن واألسططط؛لي  التربويطططة الم؛؛سططتة ل ططط؛ واحتي؛ طط؛  األب؛ططط؛ء  ي طط؛
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وو علط  أ ثطر تطدري  ييسر ل  تربية أب؛؛ئ  والوصول إلطى أاطدا   التربويطة مع طم
 .الى االستمراروة

 قيم؟متى نتوقف عن بناء ال

تعض؛؛ يقفذ إلى كا؛ه سؤال محير، ووراوده من حين آلخر: متى س؛توتف 
ان ب؛؛ء القيم؟  ومتى س؛طمئن إلى أ؛؛؛ تد وصطل؛؛ تأطف؛ل؛ط؛ إلطى مرحلطة األمط؛ن 

  ؛ترك م أل؛فس م؟
 ؛قول لمن يراوده مثأ اكا السؤال:
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 اطططن ب؛ططط؛ء القطططيم   ب؛ططط؛ء القطططيم مطط؛ دم؛ططط؛  طططف مراحطططأ التربيطططة  لطططن ؛توتططف أبطططدا
 ا؛م   ال يمك؛  أن تيرسف تيمة الصالي  ف طفل  لمدي  املية مستمري
ألن طفل  تد بطدأ  طف اال؛تيط؛م  طف الصطالي،  ثم تتوتفين ان المت؛تعة أو ا؛مين

 أو أل؛ه ال يطيع  وال ت دين ؛تي ة واضحة ل الم  وتو ي ؛ت  معه.

 مثال:

مططن تططوي أن تحبطط  أطف؛ل طط؛  ططف الصططالي، صططت؛ء أم تسططعى تكططأ مطط؛ أوتيطط  
وت عل ططططم يوايبططططون الي طططط؛، ولقططططد ح؛ولطططط  مع ططططم ت؛لفعططططأ كثيططططرا، وبططططكل  اليطططط؛لف 
وال؛فطططي  مطططن الوتططط  وال  طططد مطططن أ طططأ الوصطططول ل طططكا ال طططد،، ول طططن مطططر اططط؛م 
وا؛مطط؛ن ولططم ت ططد ؛تي ططة ل  ططدا؛   بططدأ اليططأ  يتسططر  إلططى تلب طط؛ وتوتفطط  اططن 

 المت؛تعة.

ل ؛ ال د، ؛فسه، وبكل    دا مق؛رب؛، وتد ؛ ح   ف  أم؛ شيم؛ء  قد ك؛ن 
 مرحلطة الطفولطة الوصول إلى اد  ؛ بتفو ، ثم بدأ اب؛ ؛ يوسف  ف الخطرو  مطن

إلططططى مرحلططططة المرااقططططة، وأل؛ططططه شطططط؛  ؛شططططأ الططططى ط؛اططططة ه،  ال؛تقطططط؛ل، واالمتطططأخري
وبطططدأ   طططف  ،ويحططط؛   الطططى صطططالته،  قطططد اطمأ؛ططط  والدتطططه اليطططه، وتركتطططه لشطططأ؛ه

ال يحتططط؛  إلطططى المذوطططد مطططن  يوسطططفيطططذ مططط  إخوتطططه الصطططي؛ر    طططأ أصطططتف الترك
 واأ اكا األسلو  ؛؛   ومؤثر؟ المت؛تعة

إن م؛  علته صت؛ء وم؛ وصل  إليه مطن ح؛لطة اليطأ  واإلحتط؛و ال يت؛؛سط  
مططط  أصطططح؛  األاطططدا، الع؛ليطططة   صططط؛ح  ال طططد، العيطططيم اليطططه ت؛السطططتمراروة 

مر؛ططط؛ ت؛لعمطططأ حتطططى ال؛ ؛يطططة، والي؛ططط؛ أن والمت؛تعطططة م مططط؛ ك؛؛ططط  العقتططط؛ ،  ططط؛حن أُ 
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ن تططأخر  سطط؛وا ، أمطط؛ التوتططف  ؛حسططن اليططن  ططف ه، ول؛؛تيططر ال؛تي ططة حتططى وا 
 ططططف م؛تصططططف الطروططططق  يشططططته كثيططططرا مططططن وضطططط  األسطططط؛  لبيطططط  ثططططم تركططططه تططططال 
است م؛ل ولم يض  اليه من يحرسه   تركطه للصطو  وتطط؛  الططر  يسطتولون 

ن كطط؛ن أسططلو  صططت؛ء لططم ت ططد لططه أثططرا مطط   اليططه ويفعلططون  يططه مطط؛ يشطط؛ءون، وا 
 ،سلو  تم؛ يتوا ق م  مرحلته العمروة ال ديدياكا األ ييِ رت اب؛ ؛،  علي ؛ إكا أن

سططتخدم ؛ ططال يصططف مططثال أن   تحكم؛طط؛ األب؛طط؛ءأن أامطط؛ر أن تضط   ططف حسططت؛؛ ؛ و 
مثطأ  طدول الصطالي، وال يصطف أن  ؛طفوليط ؛م  شط؛   طف مرحلطة المرااقطة أسطلوت

من القص  يت؛؛ول ح؛ل  ؛طفأ لم يت ؛وذ الس؛دسة من العمر ؛وام   مستخد؛
الصططط؛لحين الطططكين كططط؛؛وا ال ي؛ططط؛مون إال تعطططد أن يصطططلوا اشطططرا  الركعططط؛ . لطططكل  

 م؛ ي؛؛سته، وغيَّري أسلوت  إكا لم ت دي له أثرا.ا؛تب ف لعمر طفل  واستخدمف 

، ت؛تعت ط؛الطى م البكري السليمة، وحرص ِ  غرس ِ لقد أم؛ شيم؛ء  ؛قول ل ؛: 
و؛سأل ه أن يتقبأ م؛  كل ، ول ن اأ تي؛ين أن اب؛  يوسف لم يعد تح؛ طة 

 إلى المذود من ري البكري التف تم  تيرس ؛  ص؛ر  ش ري ي؛؛عة؟

أال تتم؛ين أن تيأ ش رت  تل  توية وراسخة،  أال ت؛تيرون الثم؛ر الرائعة؟
 أم ستتركي؛ ؛ للرو؛ء تأتف  تقتلع ؛ من  كورا؛؟

 ف حست؛؛  أن مرحلة المرااقة من أ ثطر المراحطأ خيتف أن تضعف الي  أُ 
 نن ترك؛؛ام وشأ؛ م س؛كون ك؛لتف ؛قض  غذل ؛  التف يحت؛  أب؛؛ؤ؛؛ إلي؛؛  ي ؛،

تقط؛ن  ب؛ط ، واسطتمري  طف ا كطو؛ف إلطى  طوار  من تعد م؛ ص؛عته ب د وا ت ط؛د وا 
،   كا أصلف له. مت؛تعته
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 هل تشعرين أحيانا باليأس؟

 الطى تيرسين تيمة الصالي لد  أب؛؛ئط  ال تتع لطف ال؛تط؛ئج واحرصطفوأ؛  
، سططططروع؛ أال تستسططططلمف لمشطططط؛ار اليططططأ  واإلحتطططط؛و إن لططططم ت ططططدي ؛تطططط؛ئج   ططططد 

ثططم ؛قططوم  ،بططد أن ؛ضطط  لططه األسطط؛   طط؛حن حططين ؛ب؛ططى بيتطط؛ ال  واليططِ  ت؛لصططبر
أو  بيتطط؛ مططن تبططأ ُب؛ططف  ططف لحيطط؛  تعمليططة الب؛طط؛ء، ثططم امليططة التططذوين،   ططأ رأيطط ِ 

س؛ا؛ ؟ 

األرة أوال الستقت؛ل البكور، ثم ؛قوم  ئوحين ؛رود أن ؛ذر  حديقة ؛؛ضري س؛ ي
وربمط؛ سط؛وا   ا؛تع؛اطدا؛ ت؛لرا؛يطة، والي؛ط؛ أن ؛؛تيطر شط ور ثطم  ،؛سطقي ؛و ببكرا؛، 

حديقطططة مطططن تبطططأ تُطططذر  ثطططم تعططططف ثم؛راططط؛  طططف  حتطططى ؛قططططف الثمططط؛ر.   طططأ رأيططط ِ 
  غضون دت؛ئق أو أي؛م؟

وتططككري أن ه اططذ  الصططبر   ططو ذاد المططربين ال؛طط؛ حين اليطط  ت؛لصططبر ثططم
؛  وكْأُمْر أكْالك ك و أ ت؛ل: " لكْي ك ِي وكاْصطكِبْر اك الك 1"ِت؛لصَّ

اطططذ  -لطططم يقطططأ ه ال؛يطططر  يطططه.. فوأمع؛ططط ،دتقطططف أخيتطططف  طططف لفططط  اصططططبر
ا؟أتدرون لم؛ك ،اصبر الي ؛ -و أ

132-طه  -1
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، و  طط؛د ر طووططأحتطط؛  إلططى صططبالمح؛ يططة الي طط؛ تو  ،ألن الصططالي مسططتمري 
كمط؛ يقطول المط؛ء و  ،  اكه ال لمة الى الذو؛دي  طف الصطبر دل ِ م  األب؛؛ء كبير  

 الذو؛دي  ف المب؛ى ذو؛دي  ف المع؛ى.إن  :اللية

ويحت؛  إلطى   ط؛د وصطبر طووطأ واسطتخدام الططر و لأ، إن األمر اييم 
والططططدا؛ء المتواصططططأ، وت ططططكي   واططططدم اليططططأ ، والمحطططط؛وال  المت ططططرري، ،المبداططططة

 كف يحف  ه ل؛؛ أب؛؛ء؛؛ ووو ق م لط؛اته. ه ال؛ف  وتقو  ه وحف  حدود

تططوكلف وأ؛طط  تيرسططين القططيم  ططف ؛فططو  أب؛؛ئطط ،  ،و ططف ال؛ ؛يططة اذوذتططف األم
واصطبري ، وتضراف هلل أن يعي؛   ف اطد   اطكا، خلصف له الدا؛ءأالى ه و 

 .   د من أحسن امال لن يضي  ه ،وص؛بري واصطبري 
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 الفصل الثاني

 مرحلة الحب واللعب

 "السابعة "قبل

ابططدئف أخيتططف رحلططة الصططالي مطط  أطف؛لطط  م؛ططك ؛عومططة أيفطط؛رام   طط؛لتعليم  ططف 
وخ؛صة تبأ  -الصير ك؛ل؛قل الى الح ر، ول ن ال تحمِ لف طفل   و  ط؛تته

وال ت بطططري طفلططط  الطططى الصطططالي تبطططأ اطططكه السطططن   مططط؛ ذال  طططف  -سطططن السططط؛تعة
ألن ؛طأمر  -صلى ه اليه وسلم -مرحلة الطفولة المتكري التف لم يو  ؛؛ ال؛بف

أطف؛ل؛طط؛  ي طط؛ ت؛لصططالي، وا؛تب ططف كططف ال ي؛فططر طفلطط  مططن الصططالي، وكططف ال تيططأ 
ِب؛طة أن تضطعف الل؛فسطه ثقيلة الطى تلتطه لسط؛وا  ططوال، ول طن اليطِ   طف الوتط  

وأن ت كبيططه إلططى الصططالي وتحببيططه  ي طط؛ تشططكأ ، األولططى  ططف اططكا الصططرء الشطط؛مق
. واالمف أنَّ الح  واللع  خيط؛ن توي؛ن يأخكان بيدِ  ؛حو تحقيق غير مت؛شر

الطفولططططة المتكططططري تتركططططذ حيطططط؛ي الطفططططأ حططططول أمططططور اططططكا ال ططططد، تسطططط ولة.  فططططف 
المرحلطة تعيطدا اطن القيطود لطكا دايطه يتمتط  ب طكه   محدودي وأام ط؛ اللعط  ووالديطه

تحبيتطططه  ططف الصطططالي  ا ت طططدي  ططفو  .وااللتذامطط؛  التططف لطططم يفرضطط ؛ اليطططه الشططر 
وتط؛لطت  لطي  ا؛ط؛   .تشكأ مبد  وغير مت؛شر،ان طروق م؛ يثيطر اقلطه وتلتطه

أ ضأ من اللع  والح؛؛ن والح  واالحتواء    كا أتو  م؛ يؤثر  يه ويمتل  كأ 
أن تربطف وت  صالت   الى سبيأ المث؛ل يمك؛    كي؛؛ه  ف اكه المرحلة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

37

معه ولو لدت؛ئق  يه وتلعبفتقبلو بين أحض؛؛   هتأخكي كأن بككري  ميلة لطفل 
ت؛لصططالي ربططط؛ إي ؛بيطط؛، وو علططه ي؛تيططر اططكه ه معططدودي    ططكا مططن شططأ؛ه أن يربططط

؛يطططري ه الترسطططق  طططف كا؛ططط ،اللحيططط؛  ليسطططتمت  تمططط؛ يحططط ، وبت طططرار اطططكا الموتطططف
 .ح  ل ؛الللصالي و ي ؛بية اإل

 دعيه يقلدك

ي طططري  رحططط  بطططكل    ؛لطفطططأ  طططف اطططكه أداطططف طفلططط  يقلطططد   طططف الصطططالي و 
ويعشطططق تقمططط  مططط؛ يفعلطططه ال تططط؛ر وخ؛صطططة  المرحلطططة يطططتعلم ت؛لتقليطططد والمح؛ ططط؛ي،

الوالطططدين، وال تتعديطططه اطططن سططط ؛دي الصطططالي تح طططة أ؛طططه يشطططيل  اطططن الصطططالي أو 
لطططى  طططوار   كطططف يحططط  الصطططالي ي طططري سطططع؛دت  بو طططوده إأبطططأ  ،يفسطططدا؛ اليططط 

وا؛دم؛ يقوم بتقليطد  شط عيه وامدحيطه بطتعة ال لمط؛   .وتصتف تروتة إلى تلته
 . وحين يعود والده من العمأ امدحف صالته أم؛م والده.الطيتة

 ال تنتقدي

ن ك؛؛ططط  غيطططر  ال ت؛تقطططدي صطططالي طفلططط   طططف اطططكه المرحلطططة العمروطططة حتطططى وا 
ر مت؛شططر مططن حططين آلخططر اطططن صططحيحة، ول ططن يمك؛طط  أن تتحططدثف تشططكأ غيطط

أم؛مه ان كون  كأن تتحدثف  -الى سبيأ المث؛ل - ذئية صييري  ف الصالي 
وتعطد  أن ؛أ أ أو ؛شطر  أو ؛طت لم أث؛ط؛ء القيط؛م ب ط؛، اال يصف أبد يالصالي ات؛د

أن يثبططط  اطططكا المف طططوم  طططف كا؛طططه، يمك؛ططط  أن تخبروطططه تأ؛طططه ال يصطططف أن يلتفططط  
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، واككا الى  ترا  متت؛ادي ُتلقين إليه معلومطة ووتحر  من مك؛؛ه أث؛؛ء الصالي
وتعملين الى ت رارا؛ أم؛مه ادي مرا    ؛لطفأ يحت؛  إلى ت رار المعلومة كف 
تيطأ راسططخة  ططف كا؛ططه، وتأ ططدي أ؛طه سططيدرك ؛ ب ططكا الشططكأ وسططيعي ؛ ويسططتداي ؛ 

 تعد كل  ا؛دم؛ يبدأ  ف المرحلة الفعلية للصالي.

 األمور؟متي طفلك هذه هل عل   

المططف طفلطط  كيططف يتط ططر تعططد تضطط؛ء الح؛ ططة، ثططم الميططه الوضططوء تشططكأ 
املططف مططن خططالل اللعطط  أو أ ططالم ال طط؛رتون، وابتعططدي اططن التعلططيم ال؛يططري  ططف 

ا علطف  طو و  ،بأ دايه ير  المش د أم؛م اي؛يه، ثطم يؤديطه أم؛مط   اكه المرحلة
 المرء والمتعة او الس؛ئد  ف اكه اللحي؛ .

اطططن التعليقططط؛  السطططلبية أو اليضططط  إن لطططم يطططتعلم طفلططط  تشطططكأ كطططكل  وابتعطططدي 
سططرو . واحرصططف الططى االاتمطط؛م ب ططكه الخطططوي لت يئتططه لمرحلططة الصططالي  ططف سططن 

التطططف تمطططت   اإلسطططف؛ ةالسططط؛تعة، و تطططككري أن الطفطططأ  طططف اطططكه المرحلطططة يشطططته 
المطط؛ء وتختذ؛ططه داخل طط؛،   ططو يخططذن المعلومطط؛  والخبططرا ، والت طط؛ر  واألحططدا  

 . ف الي ور  ف المراحأ الالحقة ال؛ت؛ئجش؛ار ثم تبدأ والم
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 تغافلي عن مالبسه

ودايططه  ،ال تعلقطف كثيططرا الططى مالتطط  طفلطط   طف اططكه المرحلططة حططين يصططلف
يتع؛مططأ مطط  الصططالي تحروططة وبططدون ضططيوو أو ا؛تقطط؛د،  ططال ت بططري طفلتطط  الططى 

، أو ت بطططري طفلططط  الطططى ارتطططداء أث؛ططط؛ء الصطططالي ارتطططداء الح ططط؛   طططف اطططكه السطططن
و ططف الوتطط  مالتطط  تيطططف الركتططة، وكططو؛ف أ ثططر مرو؛ططة   ططو غيططر مكلططف تعططد، 

تشطططط يع م والث؛ططط؛ء الطططي م حططططين يرتطططدون مالتططط  م؛؛سططططتة  ؛فسطططه احرصطططف الطططى
 للصالي.

 وقصار السور علميه الفاتحة

حتى يستطي  الصطالي  ر احرصف الى تحفي  طفل  الف؛تحة وتص؛ر السو 
واحرصطف  .واليه  يمط؛ تعطد لس؛تعة، وكف ال يصتف األمر ش؛ت؛ الي ِ ا؛د سن ا

أن يكون تحفي  طفل  للقر ن تشكأ سطل  ومحبط  وابتعطدي اطن الصطرا  الى 
 ف طفل  من أ أ الحف ، أو العق؛  إكا لم يحف ، وال تقك ف تطفل  بطين يطدي 
معلطططططططم أو معلمطططططططة ال تعطططططططر، غيطططططططر الضطططططططر  والصطططططططرا  والعقططططططط؛ ، واسطططططططتعي؛ى 

وا علف اكه السطور تتطردد  طف  ،ف المعلم للشيق الم؛ش؛وي أو الحصري ت؛لمصح
حتطططى يحفي ططط؛ طفلططط  اطططن طروطططق السطططم؛  وتشطططكأ غيطططر   الم؛طططذل ططططوال اليطططوم

 .مت؛شر
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أن تعطططد اليطططه تبططأ ال؛طططوم  ؛كططكل  يمك؛ططط  تحفططي  طفلططط  اططكه السطططور تطططأن ترددي طط
 . ف كا؛ه  كا يس؛اد الى تثبي  الحف    تحكف له تصة تبأ ال؛وم

 
 طفلك عن الجنة؟ حدثت   هل

ال ؛طططة ومططط؛  ي ططط؛ مطططن متططط  مثططط؛ر سطططع؛دي كطططأ مسطططلم، حتطططى الطفطططأ الصطططيير 
وكلط  مطن خطالل حطدي   ،يمك؛ه أن يت ول بخي؛له ويمتلئ شطوت؛ لل ؛طة ومط؛  ي ط؛

من حوله معطه اطن ال ؛طة و؛عيم ط؛  لطكل  حطدثف طفلط  اطن اطكا ال؛عطيم، وكيطف 
أن الصطالي بواتطة رئيسطية للعبطور إلطى و  وذو؛دي، أن ه أاد ل؛؛  ي ؛ كأ م؛ ؛تم؛ى

 ال ؛ة.

 ،اختطط؛ري مططن المتطط  مطط؛ يثيططر سططع؛دي وشططو  طفلطط ،  ططنن كطط؛ن يحطط  الحلططو  
ن كطط؛ن يحطط  التحطط؛رأ أخبروططه أ؛ططه سيسططتف  ططف  ،خبروططه أن ال ؛ططة مملططوءي ب طط؛، وا 

أم؛ إن كط؛ن طفلط  يخط؛، مطن شطفء  .واككا ،تح؛ر ال ؛ة وأ؛ ؛را؛ ويستمت  ب ؛
 ططال تخبططري طفلطط  بو ططوده  ططف ال ؛ططة   ، مطط؛ل اططكه الشططفءمطط؛ أو ال يحتططه رغططم 

يخ؛، من التحطر والسطت؛حة  طال تقطولف لطه  -الى سبيأ المث؛ل- نن ك؛ن طفل  
  كطف ال تطرتتط ا؛طده ال ؛طة تمفط؛ايم س؛ستف مع؛  ف ال ؛ة و ف أ؛ ؛را؛ وتح؛را؛

 وأشي؛ء ال يحب ؛ ووخ؛، م؛ ؛.
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 مسجدي حبيبي

مططن ال رتططون الططى شططكأ مسطط د، واصطط؛عف لططه مططن  ؛اصطط؛عف لطفلطط  م سططم
وكلمطط؛  طط؛ء  يحتططه طفلطط ، وسططمي؛ه ت؛سططم لطيططف ،الصلصطط؛ل شططكأ طفططأ صططيير

أن يسطططط؛ر  بندخطططط؛ل صططططديقه ه طلبططططف م؛ططططوسططططم  طفلطططط  األكان ا وتطططط  الصططططالي 
، ب ططكه الطروقططة يططتعلم الطفططأ أن الي؛طط؛ المسطط؛راة الصططيير إلططى المسطط د ليصططلف
معلومططة  ططف  كا؛طه، ممطط؛ ييسططر اليططه األمططر  ططف ت؛لصطالي وتطط  األكان، وتثبطط  ال

المسططتقبأ. واليطط  المداومططة واالسططتمرار  ططف اططكه اللعتططة حتططى تططؤتف ثم؛راطط؛  ططف 
 .المستقبأ

 تعليم بالرسم

 ف ؛ ؛ية اكه المرحلة ُيفضأ أن يكون طفل  تد تعلم ال ثير ان الصطالي  
واطططكه  ول طططن مطططن خطططالل اللعططط   حتطططى يكطططون مسطططتعدا لمرحلطططة األمطططر ت؛لصطططالي،

ارسمف لطفل   شكال مميذا طروقة لطيفة وت؛؛س  األطف؛ل الكين يحبون الرسم. 
الى لوحة كبيري أو  طف  يحتو  الى م مواة من الورود أو الرسوم؛  ال ميلة
، والميطه أركط؛ن الصطالي كراسة الرسم، ويمكن أن يقوم اطو برسطم ؛ إكا أراد كلط 

وا؛طدم؛ يطتم  ،وردي مطن اطكه الطورودم خطوي تومط؛ بتلطوون وكلم؛ تعل ِ  ،خطوي خطوي
ادية مميذي ومحبتة إلى تلته أو خكيه إلى ه ام؛حي تعلم أرك؛ن و رائة الصالي،
 ؛ذاة ك؛ن يود الكا؛  إلي ؛.
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 دُمية  تعلمه الصالة!

 الميطططهو ، وتومططط؛ ت؛للعططط  معططط؛ ،مطططن الصلصططط؛ل اصططط؛عف أ؛ططط  وطفلططط  دميطططة
ضطط؛  الصططالي المختلفططة، وشططكال العديططد مططن الططدمى  ططف أو ، الصططالي مططن خالل طط؛

   كا من شأ؛ه إض؛ ة  و المرء الى التعلم. 

 

 كتاب صالتي حياتي

يمك؛طط  أن تصطط؛عف لطفلطط  كت؛تطط؛ يخصططه وحططده  قططط، واأل مططأ أن يصطط؛عه 
حضطططري م مواطططة مطططن الطططور  المقطططو  الملطططون، أو الفطططوم الملطططون أ .الطفطططأ معططط 

مري  ف ح؛لة القيط؛م، ومطري  طف  ،وتومف برسم طفأ  ف أوض؛  الصالي المختلفة
ح؛لة الركو ، وأخر   ف ح؛لة الس ود واككا، وتومف أ؛ط  وطفلط  بترتيط  اطكه 
األوضطط؛  و ططف كططأ مططري الميططه مطط؛ يقطط؛ل  ططف ح؛لططة الركططو  مططثال أو السطط ود، ثططم 
 .ا؛تقلف لمرحلة أخر  تأن يقوم او بتقليد الصوري واككا يتعلم ت؛لمح؛ ؛ي واللع 

الصططور الططى الفطوم وتصطط ؛، وكلمطط؛ تعلطم خطططوي ؛قططوم  كمط؛ يمكططن رسططم اطكه 
بلصطططق ؛  طططف ال تططط؛  حتطططى ت تمطططأ أركططط؛ن الصطططالي، و طططف ؛ ؛يطططة إتمططط؛م ال تططط؛ ، 
أي ططططري  خطططططر  تطفلططططط  وا علطططططف مطططططن حولططططه يشططططط؛ادون كت؛تطططططه ووث؛طططططون اليطططططه، 
رو؛ه أ؛ه اليه أن يكون م ت دا ومح؛ ي؛ الى صالته مثأ اكه الشخصية  ووككِ 

 .المو ودي  ف ال ت؛ 
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 بنفسك احجية صالتي صحيحة اصنعيهأُ 

لربطططه ت؛لصططالي  أو الفططوم مططن الططور  المقططو  "تطط؛ذل" ح يططة اصطط؛عف لطفلطط  أُ 
 ، والطروقة ك؛لت؛لف:من خالل اللع  ولتعليمه أحك؛م ؛

حضططري لوحططة مطططن الططور  المقطططو  وتططومف تطت؛اططة م مواطططة مططن الصطططور أ
وتططومف بلصططق ؛  ،وأخططر  لخطططوا  الصططالي ،التططف تططدل الططى خطططوا  الوضططوء

والعبطف  إلطى أ طذاء صطييري حسط  امطر طفلط ، تومف تقصط ؛، ثم الى ال رتون 
ركط؛ن اطكه األم  طفل  لعتة ترتي  أرك؛ن الوضوء والصالي واكطكا يطتعلم طفلط  

 ممتعة.تطروقة 

 هدية مميزة فال تنسها

لطفل  س ؛دي صالي صييري ت؛للون المفضأ له وتومف بناطدائ ؛ لطه  ي اشتر 
 الطى ؛ تيال،  ميأ وأي طري سطع؛دت  وأ؛ط  تقطدمي؛ ؛ لطه، واحرصطفتعد تيليف 

الب؛تطط  ح ؛تطط؛  مططيال تططألوان ذاايططة، أو  ي أن يكططون شططكأ السطط ؛دي مميططذا. واشططتر 
 .إسدال للصالي بلو؛ ؛ المفضأ

؛ ططط؛ تقطططوم تحي؛ طططة سططط ؛دي الطططى شطططتكة اإل؛تر؛ططط : إ تقطططول إحطططد  األم ططط؛  
الي ط؛  ت تط  مطثال: و ط؛ء تعشطق  الصالي ألطف؛ل ؛ ب؛فس ؛ وتقوم بتطروطذ اسطم م

الصططالي.. ت؛سططم يحطط  الصططالي واكططكا، وترسططم و  طط؛ سططعيدا ب ؛؛طط  ال لمططة ممطط؛ 
 يتر  أثرا إي ؛بي؛  ف ؛فو  أب؛؛ئ ؛
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 مسرح العرائس

مسطططرء العطططرائ  وسطططيلة تربويطططة رائعطططة وممتعطططة يحب ططط؛ األطفططط؛ل ووتفططط؛الون 
وا عليططه يسططتمت  تططه، ،  ؛صطط؛عيه لططه، تسطط ولةمع طط؛، ويمك؛طط  صطط؛؛اته  لطفلطط  

ويسططتم  إلططى القصطط  والمسططرحي؛  والمشطط؛اد المسططلية والمضططحكة، والمملططوءي 
 ت؛لحكمة تم؛ يت؛؛س  م  س؛ه.

 طريقة العمل:

أحضري كرتو؛ة كبيري وغلفي ؛ ت؛ألورا  الملو؛ة، أو الفوم الملون كمط؛ يحلطو 
 لِ ، ثم ضعف الى ال ؛؛بين تطعة من القم؛ل تألوان ذااية كست؛ئر.
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  ططذي م مواططة مططن ء بططتعة األشططك؛ل الطفوليططة ال ميلططة، ثططم ذوِ ؛ططف المسططر 
العرائ ، وضعف المسرء  و  م؛ضدي وتطومف بتيطيطة الم؛ضطدي تمفطرل كبيطر، 
ثم ابدئف تعمأ مسرحية لطيفة ان الصطالي، واطن أي تيمطة تروطدين غرسط ؛  طف 

مع ط؛  طفل    ؛ألطف؛ل  ف اكه المرحلة يعشقون مثأ اكه األس؛لي  ووت ط؛وبون 
 تسراة.

 عرائس األصابع

، وتتطططر   ططف ؛فطططو  الصططي؛ر أثراططط؛، سططط أ ت؛فيططكا؛ياططرائ  األصططط؛ت   كططري 
 ك؛لت؛لف: يمك؛  ص؛؛ات ؛ ب؛فس و 

تططططومف برسططططم أي صططططوري لشخصططططية يحب طططط؛ الطفططططأ كحيططططوان أو ططططط؛ئر أو  
 .شخصية كرتو؛ية، ثم تومف تقص ؛ وتلوو؛ ؛

سططفأ إلدخطط؛ل إصططت   ططف كططأ دائططري األتططومف تعمططأ دائططرتين صططييرتين مططن 
واططن   القصطط  المشططوتة اططن الصططاليكططأ  تططري تعططة حكططف لطفلطط  امطط؛ م، ثططم 

 -اططذ و ططأ -التططف تقربططه إلططى ه غيططر كلطط  مططن القصطط  وائططدا؛ وأاميت طط؛، و 
وأ؛طط   ومرمحطط؛ ، واحرصططف أن ت علططف صططوت  طفوليطط؛ ومميططذاوتحبتططه  ططف دي؛ططه

دوار مططط  طفلططط  و علطططه اطططو ، ويمك؛ططط  تتططط؛دل األتقصطططين لطفلططط  اطططكه القصططط 
 .الكي يق  ل  القص  ان الصالي وان القيم المختلفة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





46

 اجعليه يستعد بشوق

تبيأ سن الس؛تعة مت؛شري ابدئف  ف ت يئة طفل  للصطالي ب ديطة ول طن دون 
رسخف  ف كا؛ه أ؛ه سيصتف كبيرا  ف وتط  تروط ، وسطيكون  طف سطن و ضيط. 

وتططومف بنثطط؛ري  .وب؛يططأ ال ثيططر مططن الحسطط؛؛  ،رائعططة تسططمف لططه ت؛لصططالي ك؛ل تطط؛ر
تططط؛  الطططى سطططن "وتطططولف لطططه كلمططط؛  مثطططأ:  ،سطططن السططط؛تعةتطططر  اقلطططه ومشططط؛اره 

تعططد أسططبواين و"، "تطط؛  الططى اططكه السططن الرائعططة شطط رو"، "السطط؛تعة ثالثططة أشطط ر
، واربطف دائم؛ تدوم اكه السن ت؛لصالي، "ستصلف كم؛ ؛صلف"و "ستصتف كبيرا

 أبوه يقول له مثأ اكه  ،ن يس؛ادو   ف اكه الخطويواآلخر وح؛ولف أن ت علف 
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يق؛تال؛ططه تحطط  وشططو  ووت؛ركطط؛ن لططه  ؛لي مططإال لمطط؛ ، و دتططه و ططده ا؛ططدم؛ يططكا  
،  مط  فءالبداية الفعليطة للصطالي، وصطديق؛ت  يفعلطن ؛فط  الشط سناتترا  مواد 

التحفيطططذ الططططكا؛ف والعططط؛طفف اطططكا تأسطططط؛لي  مختلفطططة ومطططن خططططالل  أسطططلو ت طططرار 
خ؛  مختلفططين ُيصططتف طفلطط  متشططوت؛ للوصططول إلططى اططكا السططن، ويشططعر أ؛ططه أشطط

  .سيصتف كبيرا واليه أن يصلى
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 الفصل الثالث

 ـــىج العقلــالد النضــمي

 سنوات 10إلى  7من 

 

ل؛ط؛  -صطلى ه اليطه وسطلم -تد يتسط؛ءل الطتعة: لمط؛كا كط؛ن تو يطه ال؛بطف 
 تأن ؛أمر أب؛؛ء؛؛ ت؛لصالي  ف بداية سن الس؛تعة؟ 

إنَّ اططكا التوتيطط  ُيعتبططر تحططق بدايططة حيطط؛ي  ديططدي للطفططأ، حيطط  يبططدأ ال؛ضططج 
العقلططف لي؛سطط؛ن،  يسططتطي  الطفططأ أن يميططذ تشططكأ أ ثططر وضططوح؛ بططين الصططوا  

الخيطططر والشطططر. كطططكل  مطططن سطططم؛  اطططكه المرحلطططة، ال؛مطططو العقلطططف  والخططططأ، وبطططين
السططرو    طفططأ اططكه المرحلططة يسططتطي  أن يططتعلم تسطط ولة ومرو؛ططة مطط؛ يتلقطط؛ه مططن 
اآلخرون إكا ك؛ن يتلق؛ه تأسلو  مملوء ت؛لح  والتحفيذ، كم؛ يصتف لد  الطفأ 

تق؛ن الم ؛را  المختلفة.  الرغتة  ف تعلم وا 
 
أمَّ؛ الى الصعيد اال تم؛اف،  تتميذ اكه الفتري تحطر  الطفطأ الطى ؛يطأ  

القبول من اآلخرون وخ؛صطة الوالطدين والمدرسطين. كمط؛ ي طتم ب؛يطري اآلخطرون لطه، 
ووطططؤثر  يطططه التقطططدير تشطططكأ تططط؛لم.  طططال شططط  إكا أ؛؛ططط؛ إن ؛ ح؛ططط؛  طططف غطططر  تيمطططة 

 ططد، الم؛شططود  الصططالي  ططف اططكه المرحلططة تشططكأ اميططق ؛كططون تططد اتترب؛طط؛ مططن ال
وكل  ألن ثال  س؛وا  من األمر ت؛لصطالي ت عطأ الطفطأ يصطأ  طف ؛ ؛يطة اطكه 
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المرحلة إلى التعود وادم استثق؛ل الصالي.  ال ا   إكا أن يكون تو يه ال؛بف 
للوالدين أن يأمروا أب؛؛ءام ت؛لصالي وام أب؛؛ء ست   -صلى ه اليه وسلم -

ِ : -صلى ه اليه وسلم -س؛ين. يقول  ْت كم ت؛لصالِي وام أب؛؛ُء سك " ُمُروا أوالدك
توا بي؛ م  ف المكض؛ِ ِ " ، و كرِ  ، واْضِربوام الي ؛ وام أب؛؛ُء اكْشِر ِس؛ينك ِس؛ينك
(2)

لططططكل  الططططى األم الواايططططة أن تبططططكل تصطططط؛ر    ططططدا؛ لتحقيططططق اططططكا ال ططططد،، 
الصطالي، وأن والي ط؛ أن ت؛طوِ   األسط؛لي  التطف تسطتخدم ؛ مط  طفل ط؛ لتحبيتطه  طف 

تستثمر  وا؛  ال؛مو لد  الطفأ  ف اكه المرحلة من أ أ اكا ال طد،،  يكطون 
تركيذا؛ أ بر الى استثم؛ر ال ؛؛  اال تم؛اف وال؛فسف والعقلف. وأن ت؛طو   طف 
ليِ  تعة األ ك؛ر المفيدي   -استخدام األس؛لي  المختلفة لتحقيق اكا ال د،. وا 

 ل كه المرحلة: -بنكن ه

 ثم الرفقالرفق 

اسطططتخدمف مططط  طفلططط  أسطططلو  الر طططق  طططف التربيطططة حتطططى يحتططط    طططنكا أحتططط  
ك؛؛طط  كلم؛تطط  مسططمواة لديططه وطلت؛تطط  م ؛تططة، أمطط؛ إن كطط؛ن بي؛طط  وبي؛ططه حططوا ذ 
؛فسططططية تسططططب  أسططططلوت  الق؛سططططف  لططططن يطيعطططط ، ولططططو أط؛اطططط   ططططف بدايططططة األمططططر 
ور سططططيتحول إلططططى را ططططة ومع؛؛ططططد مطططط  الوتطططط ،  عليطططط  تطططط؛لر ق  ن؛ططططه ذو؛ططططة األمطططط

ورو؛ق طط؛. وتططككري أن الر ططق خلطططق المصطططفى، ووصططيته ل طططأ بيطط ، ول ططأ مطططن 

 حديث صحيح ) صححه األلباني( - 2
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: "م؛ أاططف أاطأ بيط  -صلى ه اليه وسلم -وال ان غيره،  قد ت؛ل ئك؛ن مس
 (3)"الر ق إال ؛فع م وال م؛عوه إال ضرام

 ال تكثري النصائح

اططكه المرحلططة كثيطططرا مطط؛ يقططط   ي طط؛ الطفطططأ تحطط  ط؛ئلطططة التي؛ ططأ، وال؛سطططي؛ن،  
وادم التركيذ  يم؛ ُيطل  م؛ه   ال ت ثري من األوامر وال؛صط؛ئف المو  طة إليطه، 

 د،  طال تطلبطف م؛طه أن يحسطن الركطو  نكا ؛صحتى طفل  مثال أن يحسن الس و 
ى أمططر واحططد، وا؛ططدم؛ والقيطط؛م، وأن يقططرأ القططر ن بتططأن  ططف الصططالي، بططأ ركططذي الطط

 يتق؛ه ا؛تقلف إلى أمر  ديد  كف ال تشتتف كا؛ه تكثري األوامر.

 التدرج مطلوب مع الصغار

إكا و د  من طفل  ادم إتت؛ل الطى الصطالي يمك؛ط  أن تتطدر ف معطه  طف 
بدايطططة اطططكه المرحلطططة  طططف تأديطططة الصطططلوا  تططط؛ن ت عليطططه يصطططلى الصطططتف أوال، وال 

ن كططط؛ن ال يصطططلف تقيطططة  يتركطططه أبطططدا، وووايططط  الطططى كلططط  ثالثطططة أسططط؛بي  حتطططى وا 
الصطططلوا  تشطططكأ م؛طططتيم، ثطططم ا؛تقلطططف إلطططى صطططالي أخطططر  واكطططكا  كطططف ال ت طططون 

 الصالي من بداية األمر ثقيلة الى ؛فسه.

 السلسة الصحيحة األلباني-  3
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 حفلة الصالة ال تُفرطي فيها

 ططف حيطط؛ي طفلطط  سطط؛وا ، احرصططف الططى أن ت؛تب ططف ل طط؛ وتقيمططف  ي طط؛ حفططال 
الحلو  الرائعة، وتداين من يحب م طفل  مطن أتط؛ر  مميذا، وت  ذي  ي ؛ أ؛وا  

وأصططططدت؛ء إلططططى اططططكا الحفططططأ  ومططططن أاططططم اططططكه الحفططططال  حفططططأ الصططططالي  ططططف سططططن 
السططط؛تعة،  ع؛طططدم؛ يصطططأ طفلططط  إلطططى اطططكه السطططن، أخبروطططه أ؛طططه أصطططتف  طططف سطططن 
الصالي، وام؛حيه اديطة يحب ط؛ وكط؛ن يرغط   ي ط؛ تشطدي، وأخبروطه أن اطكه ال ديطة 

 مرحلة ال ديدي وال ؛مة  ف امره، وأل؛ه سيصلف من اآلن.لبداية دخوله اكه ال

و ططكات؛ ورائعطط؛، وا علططف  ميطط   احرصططف الططى أن يكططون اططكا الحفططأ مميططذا  
أ راد األسري يس؛ادو  بني ؛ر  رحت م لطفل  لوصوله إلى سن الصالي.
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ككل   ف سن الع؛شري، كرري ؛ف  الحفأ ول ن تشكأ أ بطر، واخبروطه تأ؛طه 
لططططى الصططططالي، وأ؛ططططه وصططططأ إلططططى مرحلططططة  ديططططدي  ططططف الحيطططط؛ي اليططططه أن يحطططط؛   ا

ستح؛سبي؛ه  ي ؛ الى الصالي وأ؛ه من غير المقبول الت ؛ون  ي ؛ تأي ح؛ل مطن 
، وتأ طدي أن اطكه ة  ف كل  ول ن دون تسوي أو تراي األحوال، وأي ري ال دي

ي االحتف؛ال  رغم تس؛طة  كرت ؛ إال أ؛ ؛ تتر  أثرا توي؛  ف مش؛اره ت ؛ه الصطال
 واالتته ب ؛.
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 لوبكــانتبهي ألس

تتع طط  كثيططر مططن األم طط؛  أل؛ ططن يحرصططن الططى الصططالي، ويحطط؛ولن مططط  
أطف؛ل ن، ورغم كل  ال ي؛ حن  ف تعوود أطف؛ل ن الى الصالي 

من بين األست؛  التف ت عأ األب؛؛ء ال يحط؛ يون الي ط؛ أسطلو  األم ط؛   
 كثيرا م؛ ي؛فر أب؛؛ؤ؛؛ من الصالي و؛كون ؛حن السب   ف كلط  تسطب  صطراخ؛؛، 
أو شططدت؛؛، أو كثططري ا؛تق؛د؛طط؛  لططكل  اسططتخدمف أسططلو  الترغيطط  والتشططووق  حتططى 

يح  طفل  الصالي وت ون تروتة إلى تلته. 
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واككططري لططه  وائططد الصططالي وثواب طط؛  -اططذ و ططأ  -حطط  ه  واغرسططف  ططف طفلطط 
تشططكأ  ططكا ، وابتعططدي اططن الترايطط  وككططر ال؛طط؛ر  ططف بدايططة اططكه المرحلططة، بططأ 
استذودي من الحدي  ان ال ؛ة و؛عيم ؛، وأ؛ه سي د  ي ؛ كأ م؛ يحته ويشطت؛  
إليططططه، وتف؛؛ططططى  ططططف اططططرة متطططط  ال ؛ططططة التططططف تب ططططر األطفطططط؛ل وت ططططك  اقططططول م  

  وتلوب م.

واحرصطططططف الطططططى أن ت علطططططف صطططططوت  ؛طططططدي؛ اطططططكت؛ وأ؛ططططط  تطلبطططططين م؛طططططه 
الصططالي  ليطططر  أسططم؛اه المرافططة ووتوغططأ داخططأ تلتططه بر ططق، واحططكري أن يعلططو 
صططوت ، ويسططم  الطفططأ صططو  صططراخ  يختططر   كا؛ططه ليطتطط  داخططأ تلتططه لطمططة 
تويططة ت؛فططره مططن الصططالي   طط؛لقلو  ااتطط؛د  أن تططألف األصططوا  الرتيقططة العكتططة، 

 من األصوا  الم؛فري. وت؛فر

 المدح أسلوب رائع فجربيه

ألن الطفأ  ف اكه المرحلة يح  المدء وو تم ب؛يطري اآلخطرون لطه  ويشطعر 
 -وخ؛صططة مططن والديططه  -تطط؛لفخر ا؛ططدم؛ يسططم  ال لمطط؛  اإلي ؛بيططة ممططن حولططه 

وألن اكه ال لم؛  تتر   ف الطفأ أثرا توي؛ يمك؛ه أن ييير ال ثير من سلوكي؛ته 
وت ، ووب؛ف شخصيته ب؛؛ء توي؛    دير ت؛ألم الككية أال تبخأ ب كا الدواء م  ال

الس؛حر الى طفل ط؛، وأن تشطت  سطمعه ت؛ل لمط؛  الطيتطة، والمطدء المعقطول غيطر 
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المتطط؛لم  يططه  لططكل  ااتمططف تمدحططه حططين يططؤدي الصططالي تكلمطط؛  إي ؛بيططة وب؛طط؛ءي 
 مثل:
 أ؛؛ سعيدي أل؛  تصلف. 
 أ؛  رائ  أل؛  تح؛   الى الصالي. 
 سيفرء والد  كثيرا ا؛دم؛ يعر، أ؛  ح؛ ي  اليوم الى الصالي. 
يحططط  مطططن يحططط؛   الطططى صطططالته وأ؛ططط؛  خطططوري تططط  أل؛ططط   -اطططذ و طططأ-ه  

. الى صالت  اليوم، أو اكا األسبو ح؛ ي  

 الترهيب المباشر خطر فاحذريه

يقططول الشططيق اسططم؛ايأ المقططدم  ططف احططكري الترايطط  المت؛شططر والمتطط؛لم  يططه  
ن كط؛ن  إحد  مح؛ضراته:" ويالح  أ؛؛؛ ؛ تم كثيرا  تأمور التراي  م  الطفأ، وا 
وال بد من التراي   يكون التراي  تصطوري ا؛مطة دون أن تقطول لطه مطثال:  إكا لطم 
تصطططأ  سطططو، تطططدخأ ال؛ططط؛ر، وسطططو، يعطططكت  ه تكطططكا وكطططكا، ل طططن تطططأ: مطططن ال 

األول كك ، والطفأ إكا لم يصأ  لن يدخأ ال؛؛ر، أل؛طه  يصلف يع؛تته ه  ألن
 "غير مكلف،  لُي؛تته إلى مثأ اكا
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 تغافلي أحيانا

 

إكا و طططد  طفلططط  يت طططر  مطططن الصطططالي  طططال تصططط؛رحيه  طططف أول األمطططر  طططف 
كلطط ، بططأ حدثيططه اططن أطفطط؛ل  خططرون يت ربططون مططن الصططالي، ووططدَّاون أ؛ طط؛ تطط؛موا 

وكيططف أ؛ ططم حرمططوا  -اططذ و ططأ -يضطط  ه تأدائ طط؛، وكيططف أن اططكا السططلو  ي
أ؛فسطط م مططن رضططوا؛ه، وا علططف ؛صططيحت  معططه  ططف البدايططة تطططر  غيططر مت؛شططري، 
وتصطططف الطططى سطططمعه تعطططة القصططط  اطططن الصطططد ، وأثطططره  طططف حيططط؛ي اإل؛سططط؛ن، 
واحرصططف الططى غططر  تيمططة الصططد  لديططه. واالمططف أن التي؛ ططأ لططي   ططف كلطط  

بية الطى صطالي طفلط   طف بدايطة  حس ، بأ الي  أيض؛ أال تعلقف تعليقط؛  سطل
وتطدر ف  -مط؛ دام  طف بدايطة الطروطق -اكه المرحلة إن ك؛؛  غير متق؛طة تم؛مط؛ 

 طططف تعليمطططه الصطططالي خططططوي خططططوي حتطططى يتق؛ ططط؛ تم؛مططط؛، وكلمططط؛ أتقطططن خططططوي  طططف 
 الصالي امدحف كل  وش عيه الى المذود.
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 كوني قدوته

طفلطط  رؤوتطط  مح؛ يططة احرصططف الططى الصططالي  ططف أول وتت طط؛   ططنكا ااتطط؛د 
الططى الصططالي  ططف أول وتت طط؛، سططي؛تقأ اططكا السططلو  إليططه مطط  الوتطط ، وسططت دي؛ه 
م روال إلى الصالي، مح؛ ي؛ الي ؛. واالمف أن التعلم ت؛لقدوي أتو  أ؛طوا  الطتعلم 
وأرسخ ؛  ف كان الطفأ، وكو؛ف الى يقين من أ؛ط  بطكل  تم طدين تشطكأ تطوي 

فطططأ يراتتططط  اطططن كثططط ، وو؛يطططر إلطططى سطططلوك  ، وتأ طططدي أن الطلمرحلطططة المرااقطططة
وتصطر ؛ت ، واالتتطط  ت؛لصططالي ومح؛ يتط  الي طط؛،  ؛حرصططف أن يطر  م؛طط  كططأ 

 .خير وكأ حر  الى الصالي
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 بي  نى شوقك وحبك

تطروف تلتط  وبطد؛ ،  أشعري طفلط  تشطوت  إلطى وتط  الصطالي، وأخبروطه أ؛ ط؛
ن آلخطر ول طن تأسطلو  وأ؛ ؛ وت  صلت  المت؛شري برب . اككري له كل  من حي

تعيططد اططن الملططأ وال؛مطيططة، وا علططف كلم؛تطط  ت؛ططتة ت؛لحيطط؛ي وأ؛طط  تتحططدثين اططن 
حت  للصالي وشطوت  ل ط؛، وسطت دين لطكل  أثطرا اييمط؛  طف المسطتقبأ بطنكن ه، 

 وال تتع لف ي ور األثر   كأ شفء  ف الحي؛ي يأخك وتته كف يكتمأ.  

أظهري الشفقة

يصططططلى، واطلبططططف مططططن طفلطططط  أن يططططداو لططططه أي ططططري الشططططفقة الططططى مططططن ال 
ت؛ل دايططة، واخبروططه أ؛طط  حذو؛ططة الططف اططكا الشططخ   أل؛ططه  ططرو  ططف ركططن أس؛سططف 
من أرك؛ن الدين حتطى يستشطعر ايطم وخططوري تطر  الصطالي. ويمك؛ط  كطكل  أن 
تطلبططف مططن طفلطط  أن يحطط؛ول  ططك  اططؤالء األشططخ؛  للصططالي تشططكأ لطيططف، 

فلتط  تحط؛   الطى تعطة الصطلوا   مثال لو ك؛؛  صديقة طفلت  ال تصلف وط
اطلبططف مططن صططييرت  أن تططداو لصططديقت ؛، وأن  تسطط؛اد   ططف  ططكب ؛ للصططالي، 

حرص؛ الي ؛، وو؛مطف لطدي ؛ تعطة    كا يعذذ تيمة الصالي لدي ؛ وو عل ؛ أ ثر
الم ؛را  الداوية واإل؛س؛؛ية والقي؛دية واال تم؛اية. 
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 األهم أوالا 

أمططر، أد  صططالت  أوال إكا حطط؛ن وتت ططط؛، م مطط؛ كطط؛ن اسططتع ؛ل  للخططرو  ألي 
ون الصططالي تبططأ ال؛ططذول، والمططي م أن الصططالي الططى ت؛ئمططة  وا علططف أطف؛لطط  يططؤدِ 
األولويطط؛ . المططي م كلطط  ت؛لسططلو  ال ت؛ل لمطط؛   ومطط  الوتطط  سيصططتف كلطط  أمططرا 
بدي ي؛ لدي م، وسيتعلمون ت؛ادي األام أوال لطي   طف الصطالي  حسط ، ول طن  طف 

 .كأ  وا؛  حي؛ت م

 حديث عذب

حططدثف أب؛طط؛ء  دائمطط؛ وتشططكأ غيططر مت؛شططر حططديث؛ اططكت؛ اططن أاميططة الصططالي 
وكيطف أ؛ طط؛ ال تسطقط أبططدا اططن اإل؛سط؛ن   طط؛لمروة يصططلى ولطو ت؛اططدا أو ؛؛ئمطط؛، 
والططكي ال ي ططد المطط؛ء يتططيمم ويصططلف، حتططى  ططف الحططر  يصططلف المسططلم وال تسططقط 

القصطط  اططن ا؛ططه  روضططة الصططالي م مطط؛ ك؛؛طط  اليططرو،. واحطط  ل ططم تعططة 
كل ، واستمعف إلي م ت؛اتم؛م، وأ يبف الطى أسطئلت م، وااتمطف تكطأ مط؛ يحط؛ولون 
ن بططططد  أسططططئلت م  معر تططططه اططططن الصططططالي، وأشططططتعف تعطشطططط م للمعر ططططة، حتططططى وا 
ن ك؛ططِ  ال تعططر ين اإل ؛تططة  طط؛تحثف وتعلمططف واططودي إلططي م ت؛إل ؛تططة  سطط؛ك ة، وا 

  ف أتر  وت .
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 األحضان الدافئة

ي ؛بية تب؛ين ب ؛ شخصية طفل  وتقربين إليه الصالي لمسة دا ئة  وح؛و؛ة وا 
مططن خالل طط؛، إ؛ طط؛ األحضطط؛ن الدا ئططة التططف تعقطط  الصططالي.  كلمطط؛ أديطط  الصططالي 
أ؛ططط  وأب؛ططط؛ؤ ، تطططومف ت؛حتضططط؛؛ م بطططد،ء وامطططق  حتطططى تطططرتتط الصطططالي لطططدي م 
ت؛لمشططط؛ار اإلي ؛بيطططة  واالمططططف أن اطططكه األحضططط؛ن ال تططططؤثر  طططف االتطططة طفلطططط  

ي  حسططط  بطططأ  طططف شخصطططيته تأ مل طط؛   قطططد أثبتططط  الدراسططط؛  ال؛فسطططية أن ت؛لصططال
ح؛ ة الطفأ إلى الحط  واالحتضط؛ن مطن أاطم االحتي؛ ط؛  ال؛فسطية والتطف إن تطم 
إشت؛ا ؛ تشكأ م؛؛س  أصتف الطفأ سوي؛ ومتميذا، كم؛ أن الح  واالحتواء تطد 

القويطة، وثقطى  يتر   ف الطفأ أثرا ال يتركه التو يطه وال؛صطف المت؛شطر وال لمط؛ 
أن اكه األحض؛ن سطيمتد أثراط؛ إلطى شخصطية طفلط   طف المراحطأ المقبلطة، وأ؛ ط؛ 

 ستم؛حه الشعور ت؛ألم؛ن والح  والثقة والد،ء األسري.

 

 لألب دور هام

 

ولة وحطططدا؛ اطططن تربيطططة األطفططط؛ل ئتعطططة اآلتططط؛ء يعتقطططدون أن األم اطططف المسططط
، وال يتطط؛تعون أطفطط؛ل م  يلقططون تك؛مططأ العطط ء الي طط؛، وو تمططون تأامطط؛ل م  حسطط 

تطط؛ء أن تربيططة إال الططى  تططرا  متت؛اططدي  والحقيقططة التططف تططد ييفططأ ا؛ طط؛ تعططة اآل
الطفأ من الصطع  أن تط؛ ف بطدور أحطد الوالطدين  قطط   ؛لطفطأ يحتط؛  ل لي مط؛، 
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 ل ططأ م؛ مطط؛ دور ال ُيسططتي؛ى ا؛ططه، ودور األ  يططدام دور األم وو عططأ م مت طط؛ 
الحكططيم اليططه أن يتع؛اططد أطف؛لططه ت؛ل؛صططف ال ميططأ، أ ثططر يسططرا بططنكن ه. واأل  

والمت؛تعة المسطتمري، والسطؤال اطن صطالت م كلمط؛ اط؛د مطن املطه، ولطيكن أول مط؛ 
يسططأل ا؛ططه ا؛ططد دخولططه البيطط  تعططد تقبططيل م واحتضطط؛؛ م اططو حطط؛ل م مطط  الصططالي، 
ن  وا؛ أي ر الفرء لكل ، وأسعدام بتعة الحلو  أو م؛ يسر ؛فوسط م، وا   نن أدُّ

؛ م ت ؛و؛وا  ي ؛ أي ر شيئ؛ من الحذن والضيق وتع؛ادام ت؛ل لمة الطيتة، الم أ
وال؛صيحة المؤثري، واألس؛لي  التف ي د  ي ؛ ؛فع؛ ل م وأثرا طيت؛ الي م. و ميطأ 
ككل  أن يتصأ األ  واطو  طف املطه مطن حطين آلخطر تأب؛؛ئطه ليطككرام ت؛لصطالي 

الي أم ال   ؛لطفطأ حطين تح  وترغي ، أو يسأل م اأ ت؛موا بتأدية  روضطة الصط
 يشعر تمت؛تعة األ  له  ف أمر م؛ يدر  أامية اكا األمر ويحر  اليه.

 أنا وأبي نصلي

لططيكن للم؛ططذل ؛صططي  مططن صططالي األ   ططف ال؛وا ططأ  حتططى يططراه الطفططأ واططو 
يصطططلى   ؛لطفطططأ يتطططأثر أ ثطططر ت؛لفعطططأ حطططين يت طططرر مطططن األم واأل  معططط؛، وو طططد 

إكا  -صطلى ه اليطه وسطلم -حرص؛ من الوالدين اليطه وتمسطك؛ تطه. يقطول ال؛بطف
ه تضططى أحططُدكم الصططالي  ططف مسطط ده،  لي عططأ لبيتططه ؛صططيت؛ مططن صططالته،  ططنن 

 (4) ؛اأ  ف بيته من صالته خيرا" 

صحيح مسلم -4
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كططططكل  اططططودي طفلطططط  الططططكا؛  إلططططى المسطططط د مطططط  أبيططططه    ططططكا يططططربط تلتططططه  
ت؛لصالي تشكأ أامق، كم؛ أ؛ه  ف المس د سطي د مطن يث؛طون اليطه، ويمدحو؛طه، 

 ويي رون الفخر ته، مم؛ يحبته  ف الصالي وو عله أ ثر حرص؛ الي ؛.

رونهم  اجعليهم يذك  

األب؛ططط؛ء ا؛طططد ال طططدي أو ا؛طططد أحطططد األتططط؛ر  اطلبطططف مططط؛ م تطططككيرام كا كططط؛ن إ
ت؛لصالي والتأ د من تأديت ؛، وال ت علف الحر  الى الصالي داخأ بيت   قط  
كا  حتى ال يعت؛د أطف؛ل  كل   يقصرون  ف أمراط؛ واطم  طف الخط؛ر   يمط؛ تعطد. وا 

ي تشططكأ كط؛ن أب؛ط؛ؤ  تطط؛لم؛ذل وك؛طِ  أ؛طط  ت؛لخط؛ر  اتصططلف ب طم وككططرو م ت؛لصطال
 لطيف و ميأ.

 استعينى بشخص يحبه

تططططأتف الططططى األطفطططط؛ل  تططططري يتططططأثرون  ي طططط؛ كثيططططرا تييططططر الوالططططدين، كصططططديق 
محبططو ، أو تروطط  لطيططف، أو معلططم ودود  لططكل  احرصططف أن يكططون ا؛طط؛  مططن 

كططد  ططف غيططر و ططود     ططكا أ ضططأ وأايططم ؤ ي؛صططف طفلطط   ططف غيططر و ططود ، وأ
تح  ولين، ووت؛ت  صالته ويسطأله ا؛ ط؛ أثرا. واحرصف الى أن يعلمه الصالي 

بر طططق   ؛لطفطططأ سطططيح؛ول إرضططط؛ء مطططن يحتطططه، ومططط  الوتططط  سطططيتحول األمطططر إلطططى 
و  إلرض؛ء ه اذ و أ.ءارتت؛و ت؛لصالي وسعف د
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 الوسائل السمعية والبصرية ال تتخلي عنها

اسططتخدمف الوسطط؛ئأ التصططروة والسططمعية  ططف تعلططيم طفلطط  الوضططوء والصططالي 
اكه الشع؛ئر العييمة   مثأ اكه الوس؛ئأ تتر  أثطرا تويط؛  طف كا طري  وتحبيته  ف

و؛فسططية الطفططأ وخ؛صططة إكا ار تططف ؛مططط طفلطط   ططف الططتعلم اططأ اططو تصططري، أم 
سططمعف، أم حسططف  وا علططف للصططور، وال مبيططوتر، واأل؛؛شططيد، وال تطط  المصططوري، 

لمرحلطة، واأل الم المؤثري ؛صيت؛ كبيرا  ف تعلطيم طفلط  الصطالي خ؛صطة  طف اطكه ا
واحرصف الى أن ت طون اطكه الوسط؛ئأ مت؛؛سطتة مط  مرحلطة طفلط  العمروطة، وأن 
ت ططون  ؛كتططة وممتعططة، وتعيططدي اططن ال؛مطيططة واططن األسطط؛لي  التططف تسططب  الملططأ 

 للطفأ.
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 اإلمام الصغير

أخبري أطف؛ل  تأن األ ثر إتق؛؛؛ للصالي سيكون إم؛م؛ يؤم إخوته، وا علطف 
كلططط  ت؛لت؛ططط؛و  بطططين أطف؛لططط  حتطططى يشطططت؛توا إلطططى الصطططالي أ ثطططر  اطططكا األمطططر تعطططد 

خوته وأصدت؛ئه، ويشعر   ؛لطفأ تطتعه يح  الي ور تمي ر مميذ أم؛م أاله وا 
 ت؛لفخر حين يتولى مسؤولية تخ  إخوته أو ر ؛ته.
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 طفلي يعلمنى

اشرحف لطفل   رائة الصالي ومتطالت ؛ وككل  كطأ مط؛ يتعلطق ت؛لوضطوء، 
تعد معر ة اكه المعلوم؛  أ؛طه سطيقوم بتطدروت  أ؛ط  أو تطدرو  إخوتطه ثم أخبروه 

الططططى الصططططلوا  وكيفيططططة أدائ طططط؛ تطروقططططة صططططحيحة، ثططططم تططططومف تعمططططأ خطططططوا  
الصططلوا  دون الططدخول  ططف الصططالي، وتعمططدي أن ت ططون ا؛طط؛  تعططة األخططط؛ء 
ليقطططوم طفلططط  بتصطططحيح ؛  حتطططى تثبططط  طروقطططة الصطططالي الصطططحيحة  طططف كا؛طططه. 

تقطططومف بناطططداء طفلططط  تعطططة ال تططط  المفيطططدي اطططن الصطططالي أو يمك؛ططط  أيضططط؛ أن 
تعطططططة األامططططط؛ل المرئيطططططة واطلبطططططف م؛طططططه أن يعلمططططط  مططططط؛  ي ططططط؛ تعطططططد تراءت ططططط؛ أو 

 مش؛ادت ؛.

 طفلي مؤذن

ا علطططف طفلططط  يطططككركم ت؛لصطططالي دائمططط؛ مطططن خطططالل تأديتطططه لطططألكان تصطططو  
  ميأ وت  الصالي. وا؛دم؛ يؤكن طفلط  اتركطف كطأ مط؛  طف يطد  وسط؛راف إلطى
ن كطط؛ن لططدي  أ ثططر مططن طفططأ يمك؛طط  توذوطط   الصططالي، واشططكروه الططى تططككير . وا 
األدوار الططي م،  مطط؛ م مططن يخططت  تطط؛ألكان لصططلوا  معي؛ططة، أو كططأ  ططرد مطط؛ م 
يكون له يوم ك؛مأ يؤكن  يه، وتومف بتوذو  األدوار تحي  يقوم  مي  األطف؛ل 

لوت  يتككر وتط  ب كا الدور ال ميأ وتأ دي أن اكه الخطوي ت عأ طفل  م  ا
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الصططططالي، بططططأ وو؛تيططططره، كمطططط؛ أ؛ طططط؛ ت؛مططططف  يططططه بططططوادر القيطططط؛دي والمتطططط؛دري، وتحمططططأ 
 المسؤولية، واستشع؛ر تيمة الصالي  ف وتت ؛.

 

 

 الفنان الصغير

إكا كطط؛ن طفلطط  يحطط  الرسططم ا عليططه يرسططم لوحططة تعبططر اططن الصططالي وتططومف 
كططكل  يرسططم لوحطط؛   بتعليق طط؛ لططه  ططف غر تططه ليتططككر الصططالي كلمطط؛ ر اطط؛، وا عليططه

ان الصالي واارضي ؛ الى األسري أو الى معلمته، لي؛؛ل ال ثير مطن التشط ي  
والث؛؛ء الى كل    يتعلق أ ثر ت؛لصالي التف ك؛؛  سبت؛  ف حصوله الطى اطكا 

 التش ي .
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 ال غنى عنهاالمكافأة 

كططط؛ ئف اب؛طططط  الططططى أدائططططه للصططططلوا  و؛ططططواف بططططين المك؛ طططط     تطططط؛ري مك؛ ططططأي 
واالمف أن الطفأ يعشق المك؛    والمف؛      تف؛؛ف  ف م؛دية، وت؛ري مع؛وية، 

ال إسططع؛ده و كتططه للصططالي بططكل ، ول ططن ال ت علططف المك؛ طط   كل طط؛ م؛ديططة  حتططى 
لط  إن اشطترو أن مرتتطة ا؛طد أب؛؛ئط  ت؛لمط؛دي، وال تسطت يبف لطفتصتف الصالي 

يأخططططك حلططططو  أو مبليطططط؛ مططططن المطططط؛ل مق؛بططططأ الصططططالي  مثططططأ اططططكا التصططططر، يعلمططططه 
ولية  لططططكل  ا علططططف المك؛ ططططأي تعططططد الفعططططأ ئاالبتطططذاذ واأل؛؛؛يططططة واططططدم تحمططططأ المسطططط

 وليس  شرط؛ م؛ه ألداء الفعأ.
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 فرسان وزهور الصالة

 اططكه  كططري تسططيطة تعلمططين  ي طط؛ أب؛طط؛ء  حطط  الصططالي تشططكأ لطيططف، واططف
اتط؛ري اططن ت؛طط؛   بططين األب؛ط؛ء  ططف أي ططم يسططبق إلطى الصططالي تعططد األكان مت؛شططري، 
والططكي ي مطط  ؛ق؛ططط؛ أ ثططر  ططف المسطط؛راة إلططى أداء الصططالي الططى مططدار األسططبو  
يتططو   طط؛ر  البيطط ، أو التطططأ، أو ذاططري الم؛ططذل أو األميططري ال ميلططة، أو أي لقطط  

 ميط  يفطوذون  طنن صطلى ف اللطيحته الطفأ وكلط  لمطدي أسطبو ، وحط؛ولف أن ت ع
أحططططدام تعططططد أخيططططه بططططدت؛ئق معططططدودي يصططططتف لططططه ؛فطططط  اللقطططط  أو لقطططط  مقطططط؛ر ، 
واحرصف الى أن تأخطكي بيطد مطن ال امطة لطه كطف ال ييط؛ر مطن إخوتطه، وكطكل  

 كف يتكو  حالوي التميذ مع م.

 تاج األميرات

اططكه الوسططيلة تفيططد المعلمطط؛  واألم طط؛   مططن تحطط؛   الططى صططلوا  األسططبو  
ل ططط؛ معلمت ططط؛ أو والطططدت ؛ ت؛ ططط؛ مطططن الفطططوم أو الخطططرذ وترتديطططه أث؛ططط؛ء اليطططوم تصططط؛  

الدراسططف أو  ططف الم؛ططذل لمططدي يططوم وتلقطط  بلقطط  األميططري وتصططتف مدللططة  ططف اططكا 
 اليوم م  الحر  الى أن يكون التدليأ  ف حيذ معقول ودون مت؛لية.
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 شاطئ األمان

العبطف مطط  طفلطط  الصطيير لعتططة شطط؛طئ األمطط؛ن واطف لعتططة ت؛؛سطط  األطفطط؛ل 
 ف بداية اكه المرحلة  حس ، وال تصلف لأل بر س؛؛. 

 الى الفوم ثم تومف تقص ؛. ارسمف سفي؛ة الى ور  مقو  أو

، واصططط؛عف خمسطططة  ارسطططمف تحطططرا الطططى لوحطططة كبيطططري مطططن الطططور  أو الفطططوم كطططكل 
  تأ؛؛طط؛ ؛روططد أن ؛صططأ ت؛لسططفي؛ة  ططف ؛ ؛يططة أ ططذاء  ططف اططكا التحططر، وأخبططري طفلطط

 اليوم إلى الش؛طئ، وكلم؛ صلى طفل  صالي ا؛تقلف إلى ال ذء الت؛لف  حتى 

يصأ إلى الش؛طئ  ف ؛ ؛ية اليوم تصالي العش؛ء، وا؛د الوصول إلطى الشط؛طئ 
ك؛ ئيه تقصة  ميلة تحكي ؛ له تبأ ال؛وم، ويفضأ أن ت ون تصة تربوية ا؛د ة 

التطططط؛، وأن يكططططون أتط؛ل طططط؛ مططططن الطيططططور والحيوا؛طططط؛   ألن اططططكه تحمططططأ تيمطططط؛ وأخ
ال؛واية من القص  تتر  أثرا أ بطر  طف ؛فوسط م ويمك؛ط  أن تطدخلف سطت؛ت؛ مط  
طفل  ويكون لط  لوحطة ولطفلط  لوحطة أخطر  ك؛طو  مطن التشط ي  لطه، و طف ح؛لطة 
 طططوذ  أ؛ططط  واطططدم  طططوذه يحكطططف تصطططة لططط  مطططن وحطططف خي؛لطططه، ويمك؛ططط  كطططكل  أن 

ن المي؛ططط؛طي  تحطط  ورتطططة الرسططم وأخطططر  تحطط  السطططفي؛ة ومطططن تضططعف تطعطططة مطط
خالل ؛ تقومين بتحرو  السفي؛ة. اكه اللعتة كم؛ تحب  الطفأ  ف الصطالي  ن؛ ط؛ 

 تس؛اد الطفأ الى التحكم  ف ؛فسه وادم التع أ وتعووده الصبر.
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 هيا نزرع حديقتنا

مطن رسطم ارسمف حديقة وذو؛ي ؛ ت؛لشم  المشرتة، وأخبطري أطف؛لط  أن كطأ 
خم  ورود  ف اليطوم  طف حديقتطه يحصطأ الطى ؛قططة تميطذ، ومطن تط؛ت  حديقتطه 

يصطتف  -واف ادد صلوا  األسطبو   -ذاري  ف األسبو   35حتى يصتف ب ؛ 
تططططأ اطططكا األسطططبو ، وكلمططط؛ تطططأخروا  طططف الصطططالي أخبطططرو م أن حطططديقت م سطططت ون 

تعلطق لوحتطه  خ؛وية من الذر . وللتش ي  أخبرو م أ؛ه من سطيفوذ تأ مطأ حديقطة
 ططف الم؛ططذل، ويحصططأ الططى داطط؛ء مكثططف مططن الوالططدين، وأخبططرو م أن ال ططأ لططه 
؛صي  من دا؛ئط ، ول طن الحطرو  الطى صطالته سطيكون لطه ال؛صطي  األ بطر، 
وتككري أن مقي؛  ال م؛ل  ف رسم األب؛؛ء يكون تعدد الصطلوا  ولطي  تطروقطة 

لتعليق السططلبف الططى الرسططم أو  مطط؛ل الرسططم ؛فسططه   ططال ُتفسططدي اططكه الوسططيلة تطط؛
الرسوم؛ ، والى ادم اتق؛ن األطفط؛ل ل ط؛. وتطككري كطكل  أن تبثطف  طف أطف؛لط  
م؛طك ؛عومططة أيفطط؛رام تيمططة داطط؛ء الوالططدين وأثططره، واحططكري أن تسططتيلف اططكه الميططذي 
التططف م؛ح طط؛ ه لططِ  كع؛مططأ ضططيط الططي م أو ت ديططد ل ططم حتططى ال تططأتف األمططور 

 اك  م؛ ترودين.
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 ة الصالةجدول متابع

 ططططداول مت؛تعططططة السططططلو  والقططططيم تعطططططف ثمططططري طيتططططة ا؛ططططد الموايتططططة الي طططط؛ 
ليططِ  اططكا ال؛مططوك  ل ططدول الصططالي،  واسططتثم؛را؛ تشططكأ سططليم  ططف اططكه المرحلططة، وا 

 ويمك؛  ابت ؛ر المذود من األ ك؛ر اإلي ؛بية والممتعة للطفأ:

ري ارسطططمف لطفلططط  لوحطططة وتسطططمي ؛ الطططى شطططكأ  طططدول ملطططون تططط؛أللوان المب ططط
وال كاتة، والقي ؛ الى الح؛ئط. وكلم؛ صلى طفل  صالي ضطعف االمطة مميطذي 
لطططه، كرسطططم و طططه ضططط؛ح  وا؛طططدم؛ ال يصطططلى تطططومف برسطططم و طططه حطططذون وا؛طططدم؛ 
يصططلف الصططلوا  الخمطط   ططف يططوم واحططد ك؛ ئيططه الططى كلطط ، ثططم ا علططف المك؛ ططأي 
 لصالي يومين، واككا حتى تصأ إلى مك؛ أي كأ أسطبو ، وتطدر ف حتطى يصطتف
الموضو  تال مك؛ أي، واحرصف الى أال تت؛ليف  ف المك؛ ط    حتطى ال يصطتف 
األمر مط  الوتط  غيطر مطرةف لطفلط  م مط؛ تطدمِ  لطه مطن اطداي؛ أو مك؛ ط   بطأ 

ا علف األمر مذوج بين التس؛طة والمتعة. 

 العين تريد أن تتذكر!

حط؛ولف ألن الطفأ  ف اكه المرحلة مشيول ت؛للعط  ويكطون كثيطر ال؛سطي؛ن، 
 أن تككروه ت؛لصالي بتعة الطر  اللطيفة والتف ت؛؛س  س؛ه مثأ اكه الطروقة:
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اصططط؛عف أ؛ططط  وطفلططط  مطططن أطتططط؛  الفطططوم دائطططري الطططى ايئطططة شطططم ، وتومططط؛ 
بتلوو؛ ططط؛ وا علي ططط؛ مبتسطططمة، وألصطططقف الي ططط؛ كلمطططة اطططن الصطططالي مثطططأ صطططالتف 

مط؛ تقط  شم  حي؛تف، أو صطوري لطفطأ يصطلف والقي ط؛ أمط؛م سطروره  لت طون أول 
اليططططه اي؛طططط؛ه ا؛ططططد االسططططتيق؛ ، كمطططط؛ يمك؛طططط  وضطططط  تعططططة الملصططططق؛  الداويططططة 
المتعلقطططة ت؛لصطططالي  طططف الم؛طططذل الطططى أن ت طططون برسطططوم طفوليطططة   كلمططط؛ شططط؛ادا؛ 

 الطفأ تككر الصالي وحر  الى أدائ ؛.

 البطاقات الذكية

تط؛تطططة ملو؛طططة مطططن الطططور  المقطططو  أو الفطططوم، وكلططط  تعطططدد  35تطططومف تقططط  
سبو ، واتفقطف مط  طفلط ، أو اطلبطف مطن معلمتطه أن تتفطق معطه كلمط؛ صلوا  األ

صلى صطالي حصطأ الطى تط؛تطة، وحطين يحصطأ الطى كطأ التط؛تط؛   طف ؛ ؛يطة 
األسبو  يحصأ الى   ؛ئذي رمذوة، أو تقدير مع؛و ، أو لق  معين وكل  و ق؛ 

 لطبيعة طفل  ووو ق؛ لعالتته ت؛لصالي.
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 متى ينام طفلك؟

الى ال؛وم متكرا  حتى يستطي  االستيق؛  لصطالي الصطتف  طف اودي اب؛  
وت  ت؛ ر،  لي  من الطبيعف أو المعقول أن ؛ر  أطف؛ل؛؛ ي؛ط؛مون تبيطأ صطالي 

لططكل  اوديططه ال؛ططوم  الف ططر ثططم يسططتيقيون تعططد العصططر  ططف اإل طط؛ذا  الصططيفية 
متكططرا، ول ططن ال تططككري أم؛مططه أن الصططالي اططف السططب  األس؛سططف لل؛ططوم المتكططر  
كف ال يرتتط ا؛ده ال؛وم متكرا وحرم؛؛ه من السط ر ت؛السطتيق؛  للصطالي   تطرتتط 
معه ارتت؛ط؛ سلبي؛. أمَّ؛ ا؛دم؛ تصتف الصالي تروتة إلى تلته، يمك؛  أن تربطف 
-ال؛وم المتكر ت؛السطتيق؛  لصطالي الف طر واأل طر الطكي سيحصطأ اليطه مطن ه 

 .ه المرحلةوتأتف اكه الخطوي غ؛لت؛  ف ؛ ؛ية اك -اذ و أ
 

 أنت على أعتاب جهاد كبير فانتبهي

اطكه المرحلطة  التطف ؛تحططد  ا؛ ط؛ رغطم سط ولة تعلططيم الطفطأ  ي ط؛، حيطط  إن 
الطفأ يكون  ي ؛ أ ثر ط؛اة لوالديه، ولم يصأ تعد لمرحلة التمرد و الع؛؛د إال 
أ؛ طططط؛ مرحلططططة  ؛صططططلة  أل؛؛طططط؛ إن ؛ ح؛طططط؛   ي طططط؛ م ططططد؛؛ الطروططططق للمراحططططأ ال ديططططدي 

ن كطط؛ن األمططر غيططر كلطط  سطط؛ د أ؛فسطط؛؛  ططف  األ ثططر صططعوتة واأل ثططر حس؛سططية، وا 
ح؛لططططة   طططط؛د كبيططططر مطططط  األب؛طططط؛ء  ططططف مرحلططططة المرااقططططة   ؛حططططكري أن تتفلطططط  اططططكه 
المرحلططة مططن بططين يططديِ  تبططأ أن يعتطط؛د طفلطط  الصططالي،  قروتطط؛ سططيبدأ  ططف مرحلططة 

أو  ؛لر ة ديدي تتسم ت؛لع؛ط؛د ومح؛ولطة التحطرر مطن القيطود، وم ؛ب طة األوامطر تط
صطلى ه اليطه  -لكل  تشبثف بتو يه ال؛بف   االمتع؛ة  ف كثير من األوت؛ 
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تططأمر األطفطط؛ل ت؛لصططالي  ططف اططكه المرحلططة، وتططككري أن اططكه المرحلططة   -وسططلم 
تمتد لثال  س؛وا  من ال؛صطف واألمطر ت؛لصطالي أي أ؛طه يتحطتم اليطِ  أن تبطكلف 

؛ون أو ت ؛سططأ   مطط؛ ي؛طط  اططكا ال  ططد تشططكأ مت ططرر دون يططأ  أو ت؛ططوو أو ت طط
يطوم، و طف كطأ  365تطفأ يؤمر تأداء امطأ مط؛ لمطدي ثالثطة أاطوام  طف كطأ اط؛م 

 يوم ؛أمره ته خم  مرا ؟ 

ططط؛ إن  علططط  األم كطططأ كلططط  ولطططم ت طططد أثطططرا ل  طططدا؛  علي ططط؛ أن تتحططط  اطططن  أمَّ
ال ي؛طططق اططن  -صططلى ه اليططه وسططلم  -مططوطن الخلططأ  ططف أسططلوب ؛   ؛بططف ه 

ون األم ال  تتع؛اد أطف؛ل ؛ ت؛ل؛صف بأ تت؛تع م مري ومرا  ت؛سى ال و    قد ت 
؛ أ؛ ؛ تستخدم أسلو  الشدي والقسوي والتراي  واطو أمطر ير ضطه  مِ  أو تت ؛سأ، وا 
دي؛؛؛ ووؤكد أن من اتت  اكا األسلو   قد حرم ؛فسطه وأاطأ بيتطه مطن ال ثيطر مطن 

؛ أ؛ ؛ تفعأ م؛ ُأِمر  ته الى خير و ه ول  مِ   -؛ ؛ لم تتوكأ الى ه الخير، وا 
ورك؛طط  إلططى ؛فسطط ؛ و  ططدا؛ وغراطط؛ مطط؛ تفعططأ، ولططم تعلططم أ؛؛طط؛ م ططرد  -اططذ و ططأ 

أست؛ ، وأن ال؛تي ة  ف يد ه وحده، وأن الي؛؛ الدا؛ء والتبرأ من حول؛؛ وتوت؛ط؛ 
وتوته.  -اذ و أ-والل وء إلى حول ه 

  وتتوكطأ الطى والمسلمة الوااية تتخك كأ مط؛ تسطتطي  أن تتخطكه مطن أسطت؛
ه وتل طأ إليططه بتضططر  وتططكلأ أن يعي؛ طط؛ الطى تربيططة أطف؛ل طط؛ تربيططة سططليمة تعيططدي 

 ان اإل راو أو التفروط.
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 عــــــل الرابـــــالفص

 المرحلة الحاسمة

 12: 10من 

إكا ك؛طط؛ ؛طلططق الططى المرحلططة السطط؛تقة بدايططة الحيطط؛ي،   ططكه المرحلططة اططف تططال 
ت؛ل؛ستة ألمر الصالي  ف حي؛ي أب؛؛ئ؛؛، واف المرحلة التف ش  المرحلة الح؛سمة 

ت؛ستخدام الضر   ي ؛ إكا است؛فد؛؛ كطأ  -صلى ه اليه وسلم-سمف ل؛؛ ال؛بف 
األسططت؛  وكططأ الوسطط؛ئأ مطط  الطفططأ تشططأن الصططالي، ول ططن لططي  مع؛ططى كلطط  أن 

اطكا ؛كيق أب؛؛ء؛؛ ويال  القسوي والع؛ف وأن ؛ستخدم الضر  م؛ك البداية،  لي  
 م؛ يو ه إليه الحدي  الشروف.

و ططططف اططططكه المرحلططططة يقطططط  الططططى األ  دور كبيططططر تططططد يفططططو  دور األم،   ططططف 
مرحلة الحسم ال ؛د، واكا ال ؛؛  يكون تأثيره أ بطر مطن األ ، لطكل   طنن األ  
الحكيم ي؛تته ألمر صالي أب؛؛ئه  ف اكه المرحلطة، ووتط؛ت  ويسطتمر  طف المت؛تعطة، 

قصطيرا، اسطتخدم كطأ مط؛ يسطتطي  مطن ططر  ؛؛ عطة للتأ يطد  نن و طد مطن األب؛ط؛ء ت
ال  طططال بطططد أن يُ  ي طططر اليضططط  غيطططر الطططى أاميطططة الصطططالي والمح؛ يطططة الي ططط؛، وا 

 الق؛سف، والحذم الواضف م  األب؛؛ء.

وألن اطططكه المرحلطططة ح؛سطططمة  طططال بطططد أن ؛سطططتعين بطططتعة الوسططط؛ئأ ال؛؛ عطططة، 
  نليِ  اكه األ ك؛ر المفيدي بنكن ه:
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 شمس حياتيصالتي 

يمك؛ططط  امطططأ لقططط؛ء أسطططبواف مططط  أب؛؛ئططط  تع؛طططوان صطططالتف شطططم  حيططط؛تف، 
تتحططدثين  يططه اططن  ضططأ الصططالي، واربطططف كلطط  تأشططي؛ء م مططة  ططف الحيطط؛ي  مططثال  
كم؛ تم؛ح؛ط؛ الشطم  ال؛طور  ؛لصطالي ت؛يطر تلوب؛ط؛ وتحطدثف اطن أثطر الصطالي الطى 

الي تم؛ح؛؛ د،ء تل  اإل؛س؛ن وم؛ تفعله  يه من تييير. وأخبرو م كيف أن الص
السطططع؛دي والشطططعور ت؛لرضططط؛ كمططط؛ تم؛ح؛ططط؛ الشطططم  الطططد،ء، والمطططي م أن الصطططالي 
غططكاء للقلطط  والططروء والعقططأ كمطط؛ أن الشططم  مصططدر غططكاء ال؛تطط؛ . المططي م كططأ 
اططكا تأسططلو  ي؛؛سطط  اقططأ وشخصططية طفلطط ، و ططف كططأ مططري حططدثف أب؛طط؛ء  اططن 

؛  سلبية، وااملف  ض؛ئأ الصالي وا علي م يتحدثون ان مش؛ارام حتى لو ك؛
الطى تحوول ط؛ إلطى مشط؛ار إي ؛بيطة بطكك؛ء، وا علطف اطكه ال لسطة مملطوءي تط؛لمرء 

 والح  والمف؛    الس؛ري حتى ي؛تيروا؛ تشو .

 مكافأة صالة الفجر

حطين يبطدأ اب؛طط   طف الصططالي ويحط؛   الي ط؛ ا؛تقلططف إلطى مرحلططة  ديطدي واططف 
يقوم ألداء صطالي الف طر  طف مرحلة القي؛م لصالي الف ر، ويمك؛  تش يعه حين 

وتت ط؛ ب ديطة يحب ط؛ ثطم تطومف بذوط؛دي المططدي كلمط؛ تط؛م يطومين أو ثالثطة حتطى يعتطط؛د 
كلططط ، ويمك؛ططط  ربطططط صطططالي الف طططر تطططأي امطططأ يحتطططه طفلططط  تطططأن ت عليطططه اقططط  

 صالي الف ر مت؛شري كمم؛رسة اواية يحب ؛ أو اللع  تألع؛  يميأ إلي ؛.
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 ابحثي لطفلك عن معلم مختلف

اتحثف لطفل  ان معلم مختلف ومتميذ، يكون له رس؛لة  ف الحي؛ي، يسعى   
ألن يتر  تصمة  ف أطف؛ل المسلمين، وا عليه يعلم طفل  الصالي ويحبته  ي ؛ 
 ؛لطفأ  ف اكه المرحلة يكون شديد التأثر تمعلمه إكا استط؛  أن يب؛ف  سور 

وح؛ذم؛  ف ؛ف  الح  معه، واحرصف الى أن يكون اكه المعلم ودودا ولطيف؛
 الوت  ول ن حذمه خ؛ل من القسوي ومن اليلية.

 حفل من نوع خاص

أتيمف لطفل  احتفط؛ال تسطيط؛ كطأ شط ر أو شط رون كلمط؛ حط؛   الطى صطالي 
الف ر، كم؛ يمك؛  امأ ت؛؛   م  ت؛تف أ راد األسري من أب؛؛ء الخ؛لة أو الخ؛ل 

، الطططططى الصطططططلوا أو األامططططط؛م أو العمططططط؛  ليكطططططون حفطططططال  م؛ايططططط؛ للمحططططط؛ يين 
إسالمف خط؛ل مطن االخطتالو والمحرمط؛ ،  واحرصف الى أن يتم الحفأ  ف  و

وأشيعف  و الب  ة والسرور الى اكا الحفأ، وأدخلف  يطه ال ثيطر مطن األلعط؛  
والمسطط؛تق؛  المحبتططة إلططى ؛فططو  األطفطط؛ل وابتعططدي اططن إدخطط؛ل الططوا  وال؛صططف 

ق؛م ا؛ط؛ مقط؛م لعط  ولطي  مقط؛م المت؛شر  ف اكه الحفال    ل أ مق؛م مق؛ل، والم
 تعلم. ويمك؛  ككل  أن ت ؛ ئيه برحلة  أسروة  ميلة وممتعة.
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 علقي قلبه بالسجود

المطططططف طفلططططط  تيمطططططة السططططط ود، ورواتطططططه وحالوتطططططه، واطيلطططططف السططططط ود  طططططف 
الصططططالي  كططططف يستشططططعر طفلطططط   ضططططأ اططططكه اللحيطططط؛  وتيمت طططط؛. وحدثيططططه اططططن 

م؛يطط؛  وا  ؛تططة الططداوا . وا؛ططدم؛ مشطط؛ار  ت طط؛ه السطط ود، وأ؛ططه وتطط  تحقيططق األ
يحذن طفل  أو يمطرة أخبروطه أن اال طه  طف السط ود، واطلبطف م؛طه أن يطيطأ 

 الس ود وول أ إلى ه.

تحططدثف اططن السطط ود تألفطط؛   ميلططة، وكططرري اططكه األلفطط؛  حتططى يتشططت  ب طط؛ 
 رددي ات؛را  مثأ:، و اقأ طفل   ت؛تقأ م  الوت  إلى سووداء تلته

 . الس ود  ؛ة الد؛ي؛

 الس ود سر السع؛دي. 

 ا؛دم؛ أس د أ ون سعيدي.

 أ؛؛ سعيدي  دا أل؛ف أطل  الس ود اليوم.

 ك؛ن اليوم  ميال  أل؛؛ف أحس؛  صالتف وأطل  س ودي.

كيف ييفأ من يطل  ال؛ ؛ء أو الرذ  أو الشف؛ء اطن لحيط؛  إ ؛تطة الطداوا  
 طال تقطولف ل طم  ف الس ود؟  وا علف ال الم اطن ؛فسط  وال تو  يطه إلطى أب؛؛ئط  

 س ود  سر سع؛دت ، أو ا؛دم؛ تس د ست ون سعيدا.
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 مع أصدقائه؟ ماذا فعلت  

أصططدت؛ء اب؛طط  بواتططة ابططور لقلتططه،  حطط؛ولف االتتططرا  مططن صططديق؛  اب؛تطط ، 
وليحطططر  األ  الطططى االتتطططرا  مطططن أصطططدت؛ء اب؛طططه، وتشططط يع م الطططى الصطططالي  

وأصططدت؛ئه،  لططو اسططتطع   ؛لطفططأ  ططف اططكه المرحلططة أ ثططر تططأثرا بر ؛تططه وذمالئططه 
التأثير  ي م سيمتد اكا التأثير إلى أب؛؛ئ . ويمك؛  اقد تعة اللق؛ءا  مع طم، 
ت؛مططة تعططة المسطط؛تق؛  بيطط؛ م وتوذوطط  ال ططداي؛ الططي م. واحرصططف الططى أن يططتم  وا 
كلطط   ططف  ططو ي؛؛سطط  اقططول م وطروقططة تفكيططرام ال طروقططة تفكيططر  أ؛طط ، وأن يططتم 

أو الحطططر   ؛ألطفططط؛ل يتفططط؛وتون  طططف تقبطططأ اطططكا تطروقطططة ال تسطططب  لطفلططط  الضطططيق 
 األمر.

 سن الطاقة اإليجابية

ُتعتبطططر اطططكه المرحلطططة ا؛طالتطططة شطططعلة الط؛تطططة اإلي ؛بيطططة   ؛ألطفططط؛ل  طططف اطططكه 
المرحلطة يرغبطون  طف بطكل أي   ططد يفطرم طط؛تت م ويشطعرام تكيط؛؛ م   حطط؛ولف أن 

أ الخيطر  تستثمري اكه الط؛تة  ف تعة أام؛ل الخير، وحط  أب؛؛ئط  الطى امط
- كه األام؛ل تو ه ط؛تت م تو ي ؛ إي ؛بيط؛، وتلطيِ ن تلطوب م، و تقطرب م مطن ه 

 وكأ كل   ف ال؛ ؛ية يص   ف ص؛لف الصالي. -اذ و أ
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  استثمار المواهب

اتحثططف اططن مواتططة طفلطط  واسططتثمرو ؛  ططف ربطططه ت؛لصططالي   ططنن كطط؛ن يحطط  
ال ت؛تة اطلبف م؛طه أن يكتط  تصطة اطن الصطالي، واحرصطف الطى ؛شطرا؛ لطه  طف 

طتعي ط؛ الطى أصفح؛  التواصأ اال تم؛اف، أو  طف الم طال  اإلل ترو؛يطة، أو 
ن كطططط؛ن يحطططط  األ؛؛شططططيد  ؛ عليططططه يحفطططط  تعططططة  ور  ووذاي طططط؛ الططططى األسططططري. وا 

؛؛شططيد اططن الصططالي واطلبططف م؛ططه أن ُي؛شططدا؛ لطط  وسطط لي ؛ تصططوته، واسططتمعف األ
إلي ؛  ف و وده  كل  يسعده كثيرا ووربطه أ ثر ت؛لصالي، واطلبف م؛ه أن يؤكن 
ن كط؛ن  للصالي  ف البي  وش عيه الى  أن يفعأ الشفء ؛فسطه  طف مدرسطته. وا 

ن كطط؛ن يحطط   التع؛مططأ مطط  يحطط  القيطط؛دي اطلبططف م؛ططه أن يقططوم بنم؛مططة إخوتططه، وا 
ال مبيططوتر و  يططه للقيطط؛م تعمططأ داططو  حططول الصططالي مططن خططالل تعططة البططرامج 
اإلل ترو؛يططة، واكططكا و  ططف موابتططه لتثبيطط  تيمططة الصططالي،   ططكه المرحلططة يحطط  
الطفططأ  ي طط؛ الي ططور تمي ططر متميططذ أمطط؛م أترا؛ططه وأمطط؛م مططن  حولططه، وورغطط   ططف 

 الوات .الشعور تقيمته، ووود لو رأي إ؛ ؛ذاته الى أرة 
 

 لعبة سباق المعلومات

المف أوالد   قه الصالي تطروقة لطيفة. تومف تشطراء أورا  ملو؛طة وا تبطف 
الطططى كطططأ واحطططدي م؛ ططط؛ سطططؤاال يتعلطططق ت؛لصطططالي، ويمكطططن وضططط  اطططدي اختيططط؛را  
لي ؛ت؛  وتومف تعمأ مس؛تقة بين أطف؛ل   ف لق؛ء أسبواف ت تم   يه األسري 

مت؛واة بين الصالي والقر ن والمعلومط؛  الع؛مطة تشكأ تر ي ف، وا علف األسئلة 
 ي ت؛لمرء وال وائذ.وءواأللي؛ذ والطرائف وا علف المس؛تقة ممل
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 كنوز الصالة

 اف  كري تسيطة ول ؛ ؛ ت عأ الطفأ أ ثر تعلق؛ ت؛لصالي بنكن ه.

أخبري أطف؛ل  أ؛  ستضعين ل م كطأ يطوم ورتطة اتط؛ري اطن ك؛طذ مطن ك؛طوذ 
الي طط؛، ويقططوم تشططرح ؛ لألسططري الططى تططدر   مططه، ُتحسطط  لططه الصططالي ومططن يعثططر 

؛قطة  ف ؛ ؛ية اليوم، واككا حتى ؛ ؛ية األسبو . و ف كأ مري ا تبف  ؛ئدي مطن 
 وائد الصالي سطواء  طف الطد؛ي؛ أو اآلخطري. ويمك؛ط  كطكل  إدخط؛ل ال ؛؛ط  العلمطف 

أ بططر    ي طط؛ و وائططد الصططالي للصططحة ال؛فسططية و البد؛يططة. وأخبططرو م أن مططن ي مطط 
كا  تطططدر مطططن ال ؛طططوذ  ويشطططرح ؛ يحصطططأ الطططى  داططط؛ء مكثطططف مطططن أمطططه وأبيطططه، وا 
تع؛ون  مي  اإلخوي  ف  العثور الى اكه ال ؛وذ وشرح ؛ يحصلون الى رحلة 

وأخبططرو م أن اططكه ال ؛ططوذ سططت ون  ططف حقطط؛ئب م أو أدرا  ططم وحططددي ل ططم ، رائعططة
لتحطط   وبططكل  تعططة األمطط؛ ن التططف سططت ون  ي طط؛ ال ؛ططوذ  حتططى يسطط أ الططي م ا

ت معطططين بطططين المتعطططة والتعلطططيم واإلصطططرار الطططى الوصطططول لل طططد، والتعططط؛ون بطططين 
 اإلخوي وذر  الح  بي؛ م.

 تعلم ومتعة وصدقات جارية

ا؛تقلف تعد مرحلة  م  ال ؛وذ إلى مرحلة أ بر واف  استخدام اكه ال ؛وذ 
 ت؛الشططترا  مطط  ؛طط؛مج التطط؛ور بوو؛طط  الططى ال مبيططوتر ططف امططأ اططرة داططو  ببر 

أب؛؛ئ ، والمي م خطوا  امأ اكا البر؛؛مج بر ق وسعة صدر، وسط؛ادي م  طف 
الوصول ته إلى أ ضأ صوري، وكم ست ون  رحت م ا؛دم؛ يص؛عون شيئ؛ مفيطدا 

خ؛صططططة لططططو تمطططط  بوضططططعه الططططى شططططتكة اإل؛تر؛طططط ، وأخبططططرو م أ؛ططططه  -تأ؛فسطططط م 
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امج سيصتف تمث؛تة صدتة  ؛روة ل م، كم؛ يمكن امأ ؛ف  الفكري من خالل بر 
 ص؛؛  األ الم واف برامج تسيطة وشرح ؛ يسير ومو ود الى شتكة اإل؛تر؛ .

 هل نضربهم؟

أمر؛طط؛ ال؛بططف صططلى ه اليططه وسططلم أن ؛ططأمر أب؛؛ء؛طط؛ ت؛لصططالي واططم  ططف سططن 
السطط؛تعة و؛ضططرب م الي طط؛ واططم  ططف سططن الع؛شططري،  مطط؛ المقصططود ب ططكا الضططر ، 

 ولم؛كا ؛ضرب م؟

ت؛لصطططالي خمططط  مطططرا  يوميططط؛ لمطططدي ثطططال   طططف البدايطططة تخيلطططف طفطططال يطططؤمر 
س؛وا  و؛ستخدم معه شتى الطر  والوسط؛ئأ اللطيفطة لتحبيتطه  طف الصطالي ثطم ال 

قيطط؛د والط؛اططة ويحتطط؛  إلططى يصططلى، اططكا الطفططأ  ططف شخصططيته ؛ططو  مططن اططدم اال؛
وس؛ئأ أخر  معطه أ ثطر حذمط؛ ول طن اطكه الوسط؛ئأ ؛سطتخدم ؛ تعطد ؛فط؛د  استخدام

لوض   ف اطين االاتتط؛ر أن للضطر  ضطواتط شطراية كأ الطر  األخر . م  ا
 ي   أن ؛؛تته إلي ؛:

 علطططى الوالطططد أال يضطططر  اب؛طططه ضطططر  الم؛طططتقم، وال ضطططر  الق؛سطططف اليلطططي ، 
ول طططن ضطططر  المحططط  العططططو، المشطططفق الطططى ولطططده، ضطططر  المربطططف ال؛؛صطططف 
الُم؛قطك لمططن تحط  يديططه، ضطر  تشططفء يسطير واططين ك؛لسطوا ، ألن اليططرة م؛ططه 

ف والتططككير ولفطط  أ؛يطط؛ر الطفططأ أ؛ططه سيصططتف مح؛سططت؛ أمطط؛م والديططه العيططة وال؛صطط
إن لطم يططؤد صططالته ولططي  المقصططود ت؛لضططر  تططأي حطط؛ل مططن األحططوال مطط؛ يتتطط؛در 
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إلطططى كاطططن الطططتعة أ؛طططه كلططط  الضطططر  المتطططداول بطططين ال؛ططط؛  ح؛ليططط؛ تمططط؛  يطططه مطططن 
 القسوي واليلية و ي؛ية القل     كا ال يقره شر  وال يرتضيه ه اذ و أ.

ومططن الضططواتط  التططف وضططع ؛ الشططر   ططف مسططألة ضططر  الطفططأ بخصططو  
 الصالي:

أال ؛ضططر  الطفططأ، أمطط؛م اآلخططرون تططأي حطط؛ل مططن األحططوال،   ططكا يسططب  لططه 
اإلا؛؛ططة و ططرء المشطط؛ار، وربمطط؛ ي علططه يتمطط؛د   ططف سططلوكه الخطططأ، ووتعططده اططن 

 الصالي أ ثر وو؛فره م؛ ؛ حتى ؛ ؛ية العمر.

؛ئأ  ططف اططكه المرحلططة بططأ  خراطط؛   كمطط؛ يقطط؛ل: ال ت علططف الضططر  أول الوسطط
 خطططر الطططدواء ال طططف.  طططال ت علطططف ال طططف أول العطططال ، بطططأ اسطططتخدمف أوال أسطططلو  
ي طط؛ر اليضطط ، والحططدي  مطط   الت ديططد الخفيططف، والحرمطط؛ن مططن تعططة المذايطط؛، وا 
الطفأ تشكأ مقتض  يخلو من االبتس؛مة واالم؛  الرضط؛، شطروطة أن يعطر، 

لت ؛و؛طه  طف أمطر الصطالي وشطروطة أال تعلقطف تعليقط؛  أن اكا تسطب  غضطت  م؛طه
 سلبي؛ الى الطفأ ؛فسه بأ الى سلوكه المتعلق ت؛لصالي  حس .

ال تستخدمف ألف؛ي؛ م ي؛ة لتصفف ب ؛ طفل ،  ؛حن ؛سعى ليصالء ال ؛سطعى 
ل ططططدم ال؛فططططو  وكسططططرا؛، والمططططؤمن تطبيعتططططه ي؛ططططأ  اططططن السطططط  واللعططططن، وتططططك، 

 اآلخرون ت؛ل لم؛  ال ؛رحة.

احكري الضر  الى الو طه   ؛لضطر  الطى الو طه محطرم، وتطد ؛ طى ال؛بطف 
ا؛ه، واالمف أن الضر  ي   أال يصيته تطأك  وال  -صلى ه اليه وسلم  -

 يسب  له  رح؛.
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ال ت علف الضر  مت ررا  حتى ال يفقد تيمته وال طد، م؛طه وحتطى ال يألفطه 
سطت ي  لمحط؛وال  إصطالحه الطفأ  تعت؛د ؛فسه الى تلقف اإلا؛؛ة وت؛لتط؛لف ال ي

 ت؛لضر .

إكا ك؛ططِ  ممططن يتصططفون ت؛لعصططبية وال تتحكمططين  ططف ؛فسطط  أث؛طط؛ء الضططر 
 ؛حكري ضر  طفل   ألن أضرار الضر  ا؛؛ ست ون أ ثر من  وائده، وأل؛ط 
تطططد تسطططببين أك  ؛فسطططي؛ و سطططدي؛ لطفلططط ، كمططط؛ أ؛ططط  تطططد تقعطططين بطططكل   طططف حطططر  

؛ طف ا؛طه، وكطكل  األمطر ؛فسطه مط  شراف، وتقعين  ف ميتة اليلم والضر  الم
 والده.

 نكا ك؛ن الوالد اصبي؛   ؛أل ضأ أن : "يقول الشيق محمد األمين الش؛قيطف
يتطططر  األمطططر للوالطططدي إكا ك؛؛ططط  حكيمطططة  ا؛تلطططة، إكا كططط؛ن ال يطططأمن مطططن ؛فسطططه أن 
يضطططر  أوالده بر طططق وتقطططدر، ل و؛طططه إكا ضطططر  أو ططط  وتططط؛لم  يطططه،  حي؛ئطططكف ي؛طططذ 

".-أا؛ف الضر - يصلف للتربية ب كا األسلو يديه  ألن مثله ال

وضحف للطفأ أن سطب  الضطر  خو ط  اليطه والطى مصطلحته والطى مك؛؛تطه   
 ا؛د ربه اذ و أ.
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 ســـل الخامـــالفص

  مرحلة المراهقة

 بين طريقينأبناؤنا 

ُتعتبر مرحلة المرااقة من أصع  مراحأ التربيطة  حيط  يشطتد  ي ط؛ الصطرا  
وبطين الرغتطة  طف التحطرر  -اطذ و طأ-طروقف اإليمط؛ن واال؛قيط؛د هلل ال؛فسف بين 

مطططط؛ ، ورغططططم صططططعوبت ؛ ورغططططم مطططط؛ يعترو طططط؛ مططططن تقلتطططط؛  امططططن كططططأ القيططططود وااللتذ 
وتييرا   ف حي؛ي األب؛؛ء إال أ؛ ؛ تعتبر مرحلة تطوي دي؛يطة ا؛ئلطة إن ؛حطن ؛ ح؛ط؛ 

األبطوان  ف غطر  بطكور اإليمط؛ن  طف األاطوام السط؛تقة،  طنن حطد  اطكا سيحصطد 
أطيطططط  الثمطططط؛ر  ططططف اططططكه المرحلططططة، وسططططي دان األب؛طططط؛ء مسططططتعدين  لبططططكل اليطططط؛لف 

وسي دان م؛ م الحر  الشديد الى  -اذ و أ-وال؛في  من أ أ إرض؛ء ه 
 الفرائة ومح؛ولة التقر  من ه والرغتة  ف امأ الخير.

أمططط؛ إكا كططط؛ن األمطططر غيطططر كلططط    سطططي د األبطططوان صطططعوتة  طططف إلطططذام اب؛ مططط؛ 
مرااق ت؛لصالي، وربم؛ ك؛؛  ا؛؛  مع؛؛؛ي شديدي  ف األمطر  لطكل  ي ط  العلطم ال

تططأن األمططر  ططف مرحلططة المرااقططة يختلططف تم؛مطط؛ اططن المراحططأ السطط؛تقة مططن حيطط  
تو يه األب؛؛ء إلى الحر  الى الصالي    ؛ اطو طفطأ األمط  بطدأ  طف الطدخول 

األوامطططططر   طططططف أاتططططط؛  الشطططططت؛ ،   أصطططططتف ال يسطططططت ي  لل؛صططططط؛ئف المت؛شطططططري وال
الصطط؛رمة، يروططد معر ططة أسططت؛  كططأ شططفء، ي طط؛دل أحي؛؛طط؛ ويع؛؛ططد ووتمططرد أحي؛؛طط؛ 
أخر ، ويصتف مطيع؛ لين ال ؛؛   ف تعة األوت؛ ،  و؛ ده صطعت؛  يط؛  طف 
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أحيططط؛ن أخطططر ، ؛ طططده حي؛ططط؛ مقطططتال الطططى الط؛اطططة وحي؛ططط؛ موليططط؛ ا؛ ططط؛ متعمطططدا، أو 
ال مطططط  اب؛كمطططط؛ مت ؛سططططال،  ططططتحمال كططططأ كلطططط  تصططططدر رحطططط ، واقططططأ وا   وتعطططط؛م

تأسططططلو  الصططططديق المحطططط  لصططططديقه ال تأسططططلو  المعلططططم ال؛؛صططططف لتالميططططكه، وال 
تأسططلو  األم الخ؛ئفططة الططى مسططتقبأ أوالداطط؛، واأل  الصطط؛رم الططكي يروططد أن يططر  
اب؛ططه ر ططال  ططف كططأ تصططر ؛ته بططين اشططية وضططح؛ا؛   ططنن استشططعر االبططن م؛كمطط؛ 

 كل  ربم؛ ذاد  ف الع؛؛د وأوغأ  ف االبتع؛د.

حرصططف يطط؛  ططواري اإلسططالم أن ت علططف ال تطط؛   ططذءا ال يت ططذأ مططن حي؛تطط  وا
اليوميطططة  عليطططِ  تططط؛لقراءي العميقطططة اطططن كطططأ مططط؛ يخططط  مرحلطططة المرااقطططة، وسطططم؛  
الشخصططية  ي طط؛، واحتي؛ طط؛  األب؛طط؛ء، وخص؛ئصطط ؛، وكيططف ؛تع؛مططأ مع طط؛    ططكا 

؛؛ئ  من من شأ؛ه أن يفيد  وييير كثيرا  ف طبيعة م؛ تد يحد  بي؛  و بين أب
اختال ط؛  وخال ط؛ ، وكطم اططو  ميطأ أن يشط؛رك  الطذو  اططكه القطراءي   طدوره  ططف 
اطططكه المرحلطططة ال يمكطططن االسطططتي؛؛ء ا؛طططه، واطططأ يمكطططن أن ؛سطططتي؛ف اطططن مصطططدر 
األمطط؛ن  ططف مرحلططة الخطططر، واططن العقططأ الحكططيم  ططف مرحلططة تمططرد العقططأ، واططن 

 م، واطأ يعقطأ أن و،  طف مرحلطة التقلتط؛  ال؛فسطية التطف تسطيطر الطيءالقل  الطر 
؛سططتي؛ى اططن األ  واططو المتسططم تكططأ اططكه الصططف؛   ططف مرحلططة تحتطط؛  إلططى كططأ 

 اكا؟ 

واليطط  أخيتطططف أن تتم لطططف كثيطططرا، وت؛تقططف الوسطططيلة الم؛؛سطططتة لتثبيططط  داططط؛ئم 
ُب؛ي؛ن الصالي الكي تمِ  بب؛؛ئطه  طف السط؛وا  السط؛تقة   طال يعقطأ أن يكطون اب؛ط  

وسطططيلة مثطططأ شططط ري الصطططالي، أو  طططدول  طططف مرحلطططة المرااقطططة وتسطططتخدمين معطططه 
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الصططالي ومطط؛ إلططى كلطط ، بططأ اليطط  تطط؛لحوار والصططداتة واإلت؛طط؛  والتقططر  ال؛فسططف 
 والعقلف. 

صطط؛دتف اب؛طط   ططف  اطططكه المرحلططة وتف مططف مطط؛ يمطططر تططه مططن تييططرا  ؛فسطططية 
وا تم؛ايطة واقليططة وسطلوكية. واالمططف أن األب؛ط؛ء  ططف اطكه المرحلططة يمطرون بثططوري 

ية   طم يبطدأون  طف التفكيطر  طف كطأ مط؛ يمطر ب طم الطى المسطتو  ؛فسية وثوري اقل
الدي؛ى، وتد ي؛قطعون ان الصطالي أحي؛؛ط؛، وتطد يت ربطون م؛ ط؛، وتطد يبطدؤون  طف 
ال دال  ف كثير من أمور الدين، لكل  احرصطف الطى أن تتطوغلف داخطأ ؛فسطية 
أب؛؛ئطط   ططف اططكه المرحلططة بر ططق وخ؛صططة إن لططم ت ططو؛ف تططد م ططد  وغرسطط  البططكري 
ليط  من تبأ     ط؛د  ا؛ط؛ سطيكون أ بطر وأصطع ، ويحتط؛  إلطى   طد أامطق. وا 

 للتع؛مأ م  األب؛؛ء  ف مرحلة المرااقة: -بنكن ه  -تعة الوس؛ئأ المفيدي 

تعططط؛ملف معطططه تحططط  وتفططط؛ام وت؛؛تشطططف معطططه حطططول كطططأ مططط؛ يحيطططر اقلطططه وال 
ن ك؛؛طط  مذا ططة،  ططأن تذا طط  تسطط؛ؤال ته تضططعف الحططدود أمطط؛م تسطط؛ؤالته حتططى وا 

وتمدي؛طططه تططط؛ل وا  الطططدي؛ى الشططط؛ ف خيطططر مطططن أن تروحطططف ؛فسططط  وول طططأ اطططو إلطططى 
مصطط؛در خ؛ر يططة يشططت  ب طط؛ ؛ مططه للمعر ططة وتططد ت ططون  ي طط؛ مطط؛ يفسططد اقيدتططه أو 

  طرته.

تططومف بناططداء اب؛طط  تعططة ال تيتطط؛  اإلسططالمية ول ططن اليطط  تقراءت طط؛ أوال، 
يتططأثر ت؛لموايططة وتأ ططدي أن أسططلوب ؛ م؛؛سطط  لشخصططية اب؛طط    ططتعة األب؛طط؛ء 

الرتيقة والترغي  وو؛فر من ككر ال؛؛ر  ف اكه المرحلة، والطتعة اآلخطر يخط؛، 
مطن ال؛ط؛ر والحسط؛  ووتطأثر أ ثطر تمثططأ اطكه المطواا ،  ط؛؛تقف مط؛ يصطلف لططه، وال 

ش عيه الى القراءي، واطلبف م؛ه تح  ت؛تقف م؛ يت؛؛س  م  شخصيت  أ؛ . و 
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ت؛  ان الصالي، ويقوم تشرء تعة ودون ضيط أو إ ت؛ر أن يقرأ تعة ال تي
مطط؛  ي طط؛ لطط ، واسططمعف لططه بن؛صطط؛  وااتمطط؛م شططديدين، وأي ططري   خططر  تططه، وال 

لق؛ئطه، وال ت؛تقطدي مط؛ توصطأ إليططه إتعلقطف تعليقط؛  سطلبية الطى طروقطه شطرحه أو 
اقله من   م لم؛ تحويه اكه ال تيت؛ ، بأ صححف لطه بر طق وت؛بتسط؛مة كطف ال 

 رء لِ .ي؛فر من القراءي أو الش

حططط؛ولف أن ت كبيطططه إلطططى المسططط د وصطططحتة المسططط د تشطططكأ لطيطططف، وبطططدون 
إ تططط؛ر، واحرصطططف الطططى أن يكطططون أصطططدت؛ؤه مطططن المحططط؛ يين الطططى الصطططلوا ، 
واستقبلف صديق؛  اب؛ت  ورحبف ب ن وش عي ن الى الصالي، وليحر  األ  
ن اسطتط؛   ليصط؛حب م  الى استقت؛ل أصدت؛ء اب؛ه وليفعأ مع م ؛فط  الشطفء وا 

 إلى المس د وليتودد إلي م وليش ع م الى الحف؛  الى الصالي  ف أوت؛ت ؛.

ول اططططن ئحمليططططه مسططططؤولية إخوتططططه األصططططير سطططط؛؛ م؛ططططه، وا عليططططه اططططو المسطططط
متطط؛تعت م  ططف الصططالي، وا عليططه إم؛مطط؛ ل ططم وامدحيططه وأشططعروه تطط؛لفخر كلمطط؛ أد  

 اكه المسؤولية.

ور طة وا؛؛طد  نيط؛ِ   -الطى سطبيأ المثط؛ل -اب؛ط  لصطالي الف طر إكا أيقي ِ 
أن تع؛؛دي معه وتع؛مليه ت؛لمثطأ، بطأ تعط؛ملف معطه بلططف، أو اتركيطه، وتعطد أن 
يسطططتيق   حدثيطططه بر طططق اطططن األ طططر الطططكي  ؛تطططه وأ؛ططط  حذو؛طططة لحرم؛؛طططه مطططن اطططكا 

 األ ر.

ال تفرِ طف  ف الدا؛ء الب؛  أل؛ه  طف اطكه المرحلطة يعط؛؛ف مطن تقلتط؛   مطة 
 له.  كو؛ف بدا؛ئ  المتواصأ خير اون 
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أشططتعف احتي؛ طط؛  اب؛طط  ال؛فسططية والع؛طفيططة  ططف اططكه المرحلططة وكططو؛ف ا؛دئططة 
، وال ت طو؛ف ةمعه وتط؛بلف ثوراتطه تحكمطة وككط؛ء، وال تذوطدي مطن ضطيوطه ال؛فسطي

 ابئ؛ إض؛ ي؛ اليه تعصبيت  وأوامر  الص؛رمة.

ول ان صطالته وابتعطدي اطن األمطر ت؛لصطالي ئأخبري اب؛  أ؛ه أصتف المس
ف الوتطط   كاتططه ال تتركيططه ل؛فسططه بططأ ككروططه تحطط  مططن  ن آلخططر تم؛مطط؛، ول ططن  طط

 وخ؛صة إن ك؛ن من ال؛و  ال سول والمت ؛ون.

ابتعطططدي تم؛مططط؛ اطططن ؛صطططف اب؛ططط  ت؛لصطططالي  طططف اطططكه المرحلطططة أمططط؛م األتططط؛ر  
ي؛ِ  أن تحر يه أم؛م اآلخرون تقول : أ؛ط  ال تصطلف   لمثطأ اطكا  واألصدت؛ء، وا 

؛ء وربم؛ د   تطه إلطى ب؛سلبيه وتدميروة الى األ السلو   ف مرحلة المرااقة  ث؛ره
 الع؛؛د وتر  الصالي كلية.

  -صلى ه اليطه وسطلم -ت ؛دوا تح؛بوا, اكه اف وصية حبيب؛؛ المصطفى 
لكل  تقربف إلطى اب؛ط   طف اطكه المرحلطة ت؛ل ديطة الم؛؛سطتة، ول طن ال تربططف اطكه 

الحطط  ومططن ثططم سيصططتف ال ديططة ت؛لصططالي، بططأ ا علي طط؛ لتوطيططد العالتططة ولتقويططة 
 اب؛  أ ثر ط؛اة ل .

تحببطططف إلطططى اب؛ططط  ت؛ل لمطططة الحلطططوي تططط؛ري، وت؛لحضطططن الطططدا ئ تططط؛ري أخطططر ، وال 
تعتقططدي أ؛ططه تططد كبططر الططى مثططأ اططكا، بططأ اططو  ططف تمططة االحتيطط؛  إلططى المشطط؛ار 
الفي؛ضططة واألح؛سططي  المرافططة، وا؛ططدم؛ يكططون  ططف حضطط؛  اربتططف اليططه تح؛طط؛ن، 

 وا؛د  أن يحفيه ه وأن ي عأ الصالي تري اي؛ه.واداف له تصو  مسمو  
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ام؛حطططف أب؛ططط؛ء   طططف اطططكه المرحلطططة ال ثيطططر مطططن االحتطططرام والتقطططدير، وشططط؛ورو م    
وخكي برأي م  ف تعة األمور    كا يم؛ح م الثقة  ف ال؛ف  والشعور ت؛ألمط؛ن 
ال؛فسف مع   مم؛ ي عل م أ ثر ط؛اة ل  وأ ثر حرص؛ الى إرض؛ئ  وت؛لت؛لف 

   كل  الى ط؛ات م ل   ف أمر الصالي.ي؛عك

امططدحف اب؛طط  أمطط؛م اآلخططرون وامططدحف صططالته وكيططف أ؛طط  سططعيدي تصططالته 
ن ك؛ن يصلى صالي متقطعة.  حتى وا 

اككططري لططه ال ثيطططر مططن القصطط  اطططن حسططن وسططوء الخ؛تمطططة، واربطططف اطططكا 
ت؛لمح؛ يطططة الطططى الصطططالي أو التفطططروط  ي ططط؛   فطططف اطططكه المرحلطططة ت طططون المشططط؛ار 

؛ضططة ويكططون تططأثرام  الططدي؛ى وال؛فسططف  ططف أتططو  ح؛التططه ول ططن احططكري لططدي م  ي
 المت؛لية.

والصطح؛تة  طف الصطالي،  -صطلى ه اليطه وسطلم  -حديثه ان ح؛ل ال؛بطف 
ول ن ال تقصف الى مسط؛معه  أحطوال الطتعة  طف الصطالي والتطف تطد ال تطيق ط؛ 

ر ووثقطأ ؛ف  المرااق التف تميطأ إلطى السطراة والتع طأ حتطى ال يستصطع  األمط
اليه.

تعطططد أن يطططتقن اب؛ططط  الصطططالي ا؛تقلطططف إلطططى تعليمطططه  ضططط؛ئأ السططط؛ن وال؛وا طططأ، 
والميه كأ م؛ يخط  صطالي ال ؛ط؛ذي، وصطالي العيطدين، وأحكط؛م ال مط  والقصطر 
 ف السفر، وس ود الس و. وتأ دي من اتق؛؛ه لصالي ال معة وصالي ال م؛اة.

لطططه أاميت ططط؛ و ضطططل ؛  الميطططه صطططالي االسطططتخ؛ري وحببي ططط؛ إلطططى تلتطططه واككطططري 
 وأثرا؛.
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حدثيه من حين آلخر ان  ضأ صطالي الضطحى وصطالي الح؛ طة وتيط؛م الليطأ،   
بطنكن  -واغرسف  من حين آلخطر بطكري  ديطدي  تتعلطق ت؛لصطالي وسطتؤتف ثم؛راط؛ 

يوم؛ م؛ وال ت ثطري مطن تعليمطه ال؛وا طأ إكا لطم ت طدي م؛طه إتتط؛ال بطأ تطدر ف  -ه
غيطططر مقبلطططة، أمططط؛ إن كططط؛ن  طططف ح؛لطططة إتتططط؛ل ؛فسطططف معطططه إن ك؛؛ططط  ؛فسطططه مطططدبري و 

 ؛ستثمري اكه الفرصة والميه واستذودي من كل .

تططومف تعمططأ  يططديو ببر؛طط؛مج صطط؛؛  األ ططالم، وضططعف  يططه كططأ مطط؛ تحبططين أن 
تعلميه له، وال تخبروطه أن الفيطديو مطن إ؛ت؛ ط  أ؛ط    ؛ألب؛ط؛ء غ؛لتط؛ يتطأثرون تمط؛ 

 أ ثر مم؛ يأتي م من أم ؛ت م و ت؛ئ م.يأتف من الخ؛ر   ف مرحلة المرااقة  

أ ثري من الدا؛ء،  ؛لدا؛ء لن يقطف ا؛طد مرحلطة معي؛طة بطأ  طف كطأ مرحلطة 
أ؛   ف   ؛د أ بر، وتحت؛ ين إلى الدا؛ء تشكأ أ ثر وأامق   ال تفرطف  طف 

 يقلب ؛ كيف يش؛ء. -اذ و أ-اكا ال ؛ذ   قلو  أب؛؛ئ  بين يدي ه 

الحسططط؛ى، واداطططه ت؛سطططمه الفتططط؛ء أن يفطططتف تلططططو  سطططم؛ئه أتوسطططلف إلطططى ه ت
أب؛؛ئطط  للصططالي، و ت؛سططمه الواطط؛  أن ي ططب م حطط  الصططالي، وت؛سططمه الططرحمن أن 
يططرحم م مططن اال؛ ططرا، وراء خطططوا  الشططيط؛ن، واداططه ت؛سططمه الططرذا  أن يوسطط  
أرذات م  ف الصالي  يرذت م أداء الصلوا  وورذت م حسن الصالي والخشطو   طف 

اطذ -أ؛ه تقطدر صطد  دا؛ئط  وتقطدر توتطه ت طون اسطت ؛تة ه  الصالي. وتككري 
 ل . -و أ
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اغرسططف  ططف تلطط  أب؛؛ئطط  المعطط؛؛ف اإليم؛؛يططة العميقططة المو ططودي داخططأ أركطط؛ن 
الوضطططوء والصطططالي تحططط  ولططططف والطططى أوتططط؛  غيطططر متق؛ربطططة، واختططط؛ري الوتططط  

مطططن اطططكه الم؛؛سططط ، وخ؛طبيطططه بليطططة شطططت؛بية توا طططق ااتم؛م؛تطططه وطروقطططة تفكيطططره، و 
المعط؛؛ف أن الوضطوء  رصطة لتسطط؛تط الطك؛و ، وأن ت بيطري اإلحطرام مع؛؛اطط؛ أن ه 
أ بططر مططن كططأ شططفء تططد يفكططر  يططه ويشططيله ا؛ططه، وأ بططر مططن كططأ مطط؛ يقططف اطط؛ئق 
أم؛مططه  ليطططرء مشطط؛ له وامومططه بططين يططدي ه ولي عططأ ه يت فططأ ب طط؛، وأن كططأ 

اططذ  -آلن، وأخبروططه أن ه شططفء ؛تم؛طط؛ه و؛فكططر  يططه بيططد مططن وتف؛طط؛ بططين يديططه ا
يطرد  ططف الف؛تحطة الططى المسطلم،  حططين يقطول المصططلف: الحمطد هلل، يقططول   -و طأ 
كا تططط؛ل: الطططرحمن الطططرحيم، تططط؛ل ه تعططط؛لى: -اطططذ و طططأ-ه  :حمطططد؛ف ابطططد؛ف، وا 

كا تطط؛ل: م؛لطط  يططوم الططدين، تطط؛ل: م ططد؛ف ابططدي،  ططنكا تطط؛ل:  أث؛ططى الططف ابططدي، وا 
ي؛  ؛ستعين، ت؛  ل: اكا بي؛ف وبين ابدي ولعبدي م؛ سأل،  نكا إي؛  ؛عبد وا 

اطططد؛؛ الصطططراو المسطططتقيم، صطططراو الطططكين أ؛عمططط  الطططي م، غيطططر الميضطططو  أ تططط؛ل: 
الططططي م وال الضطططط؛لين، تطططط؛ل: اططططكا لعبططططدي ولعبططططدي مطططط؛ سططططأل، واشططططرحف لططططه اططططكه 

 المع؛؛ف وا علف تلته يتشرب ؛ ويعي ؛ ووتكو  حالوت ؛.
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 الفصل السادس

 األبناء يتكلمون فهل ننصت لهم؟

 

 

ااتططططد؛؛ أن ؛سطططططتم  ل؛صطططط؛ئف الخبطططططراء وأصطططططح؛  الت طططط؛ر ، ور ططططط؛ل الطططططدين 
والعلم؛ء ل؛أخك مطن أ طواا م الحكمطة ومط؛ ي؛فع؛ط؛  طف تعلطيم أب؛؛ئ؛ط؛،   طأ  رب؛ط؛ أن 

 ؛أخك اكه الحكمة والخبري  لمري واحدي من أ واه أب؛؛ئ؛؛؟

ئ؛ططط؛ ل؛عطططر، مططط؛ الطططكي يحبطططب م  طططف الصطططالي مطططن اطططأ  رب؛ططط؛ أن ؛سطططتم  ألب؛؛
 أس؛لي  وم؛ ي؛فرام م؛ ؛؟

اطططأ  رب؛ططط؛ أن ؛عطططر، مطططن خطططالل الحطططوار مع طططم  كيطططف يفكطططرون ومططط؛ الطططكي 
 ي عل م يقبلون أو يدبرون ان الصالي؟

 ف اكا الفصأ  معط  ل طم أتطوال تعطة الفرسط؛ن والذاطور مطن أب؛؛ئ؛؛ ال؛ط؛ 
ض  الخلأ  ف أسطلوب؛؛ مطن و  طة ؛يطرام، ؛ستفيد م؛ ؛ بنكن ه، و؛؛تته إلى موا

واف و  ة ؛ير ي   أن ُتحترم، وتستحق أن ؛تع؛مأ مع ؛ ب دية  أل؛ ؛ تعبر 
ن لم ت ن الى تدر كبير من الصحة.  ان مش؛ارام وأ ك؛رام حتى وا 
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 بشروا وال تنفروا

أتككر أ؛؛ف  ف سن المرااقة ك؛  أشعر ت؛لقر  من الصطالي ومطن أي أمطر 
أسططططتم  إلططططى شططططيق يتحططططد  اططططن الططططدين تأسططططلو  لطيططططف واطططط؛د ،  دي؛ططططى ا؛ططططدم؛

وأت ؛سططططأ وأبتعططططد ويصططططيب؛ى الفتططططور ا؛ططططدم؛ ُتصططططر أمططططف الططططى أن أسططططتم  إلططططى 
مح؛ضرا  دي؛ية لشيو  يصرخون وت ون أصوات م ا؛لية وتوية، ووتحدثون ان 

 ال؛؛ر  قط وال يتحدثون ان ال ؛ة.

أ أم أن تف ططم وأككططر لطط  كلطط  أخيتططف  ألن الشخصططي؛  تختلططف،  حططري تكطط
 يدا األسلو  الكي ي ك  أب؛؛ءا؛  ال تتع؛مأ مع طم ب؛قيضطه أو تفطرة الطي م 
االسططتم؛  لداايططة ال يت؛؛سطط  مع ططم كططف ال ؛ ؛ططف الشططو  المططر بططدال مططن العسططأ 

 الحلو.
 انتبهي للطقس

ا؛ططدم؛ سططأل  تعططة األطفطط؛ل  ططف اططكه المرحلططة العمروططة اططن األشططي؛ء التططف 
ي  ت؛لطط  إحططداان واططف طفلططة  ططف الع؛شططري مططن ت عل ططم ال يحطط؛ يون الططى الصططال

 امرا؛: "أ ره الوضوء ل أ صالي  ف الشت؛ء"

اطكه الشططكو  ي طط  أن ُتوضطط   ططف اطين االاتتطط؛ر  لططكا و ططري لطفلطط  الميطط؛ه 
الدا ئة  ف الشت؛ء كف ال يشعر ت؛لضيق من الوضوء والصالي، وكطف ال يتحطول 

يسطتطي  أن يصطلى العشط؛ء األمر إلى ؛فور من الصالي م  الوت ، والميه أ؛طه 
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مططثال بوضططوء الميططر  إكا كطط؛ن محتفيطط؛ بوضططوئه    ططكا يسطط أ اليططه كثيططرا  ططف 
 األ واء الت؛ردي وال يعرضه للمشقة.

 أريد أن أعرف

يقططول أحططد األب؛طط؛ء واططو  ططف الراتعططة اشططر مططن امططره: "أتقططر  إلططى الصططالي 
الرغتطة  طف ا؛دم؛ تتحد  والدتف معف ان  ضأ الصالي وثواب ؛، وأشطعر تعطدم 

الصطططالي ا؛طططدم؛ أ طططون  طططف وتططط  اللعططط  وتطلططط  م؛طططى أمطططف أن أتطططوم  طططورا ألداء 
 الصالي"

اططكه طبيعططة المرااططق يحتطط؛  أن يعططر،، ويسططتذود مططن المعر ططة حططول كططأ مطط؛ 
يفعلطططه، لطططكل  إكا كططط؛ن طفلططط  تطططد كبطططر ووصطططأ إلطططى مرحلطططة المرااقطططة،  عليطططِ  أن 

وتيططدتف اليططه مططن الخيططر تع؛مليططه تأسططلو  مختلططف وأن تشططتعف ؛ مططه للمعر ططة، 
تططأن ت عليططه يتعططر، الططى  ضططأ وثططوا  كططأ امططأ، واقطط؛  تركططه إكا كطط؛ن مططن 
الفرائة،   كا أداطى لتمسطك م ت؛لصطالي ومط؛ يقومطون تطه، وضطعف  طف ااتتط؛ر  
أن المرااططق لططم يعططد طفططأ األمطط  الططكي يتلقططى األوامططر ت؛لسططم  والط؛اططة بططأ اططو 

 رود أن يعر، كأ شفء.ش؛  اليوم ور أ اليد الكي يح؛ور وو ؛دل وو

و ف الوت  ؛فسه ا؛تب ف للشكو  الث؛؛ية التف ال ت؛تته ل ؛ كثيرا  م؛؛ ؛حطن 
األم ططط؛  حيططط  ؛أخطططك أب؛؛ء؛ططط؛ مطططن   طططو اللعططط  والمطططرء مطططري واحطططدي  يملطططون أمطططر 
الصططططالي، إكا كطططط؛ن طفلطططط  يلعطططط ، ككروططططه تبططططأ الصططططالي بوتطططط  كطططط؛، أن مواططططد 

ه مططن لعطط  ويقبططأ الططى الصططالي الصططالي تططد اتتططر  حتططى يسططتعد إل؛ طط؛ء مطط؛ بيططد
 بدون تكمر أو احت ؛  أو ضيق ؛ف .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





96

 أبي ودموع المصلين

سطططأل؛؛ اب؛ططط؛ مطططن أب؛؛ئ؛ططط؛  طططف الث؛لثطططة اشطططري مطططن امطططره اطططن سطططر التذامطططه  طططف 
كططط؛ن  بطططف اطططو سطططب  حفططط؛يف الطططى الصطططالي، حيططط الصطططالي  قططط؛ل: " أاتقطططد أن أ

يأخك؛ف معه دائم؛ إلطى المسط د، وك؛ط  أحفط  القطر ن مط  أصطدت؛ئف ا؛ط؛ ، وذاد 
من التذامف ت؛لصالي، صالي التراويف  ف رمض؛ن" تقول والدته: 

 ابده ك؛ن يسعد  دا تكثري المصلين  ف رمض؛ن وطول وتو  م وتك؛ئ م.

وتؤكطططططططد أن ، عطططططططة تؤكطططططططد الطططططططى دور األ  مططططططط  األب؛ططططططط؛ءاطططططططكه اإل ؛تطططططططة الرائ
لشخصي؛  تختلف   كا االبن من ال؛و  الحسف الكي يتأثر تمش؛ار المصطلين ا

وتك؛ئ م، كم؛ يؤكطد الطى أاميطة الصطحتة الصط؛لحة ألب؛؛ئ؛ط؛ وأاميطة دور المسط د 
خ؛صة حين يكون الشيق الكي يعلم أب؛؛ء؛؛ ر ال وااي؛ حكيم؛ يتسم ت؛لحكمة وال 

 يتسم ت؛ليلية.
 كنت أتهرب ولكن!

   ف الخ؛مسة اشري من امرا؛ حي  تقول: واودي إلى ذاري أخر 

ك؛  أح  الوتو، إلى  وار أبف والصطالي معطه كثيطرا وأ؛ط؛ صطييري، وك؛ط  
أ رء  دا ا؛دم؛ أصلف م  أمف وأ ون أ؛؛ اإلم؛م، ك؛ن كل   ف مرحلة الطفولطة 

؛تقلطط  للصططف األول اإلاططدادي بططدأ  أت طط؛ون تلططيال  ططف أمططر الصططالي، اوا؛ططدم؛ 
اطف وأا؛؛د م  أمف حي؛م ؛ تصر   ف كف أصلف، وك؛  أحي؛؛؛ أ ك  الي ؛ وأدِ 
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أ؛؛ف تم  ت؛لصالي  كطف ال تيضط  م؛طى وتعط؛تب؛ى ت؛لحرمط؛ن مطن شطفء أحتطه، 
 أم؛ اآلن  ؛لحمد هلل التذم  تصالتف وح؛ ي  الي ؛ ولم أاد أت ؛ون  ي ؛".

تعد أن ترأ؛؛ اكه السطور التف تحكي ؛ ل؛؛ اب؛ت؛؛، ؛ستطي  أن ؛تأ د مطن أن 
لططططة المرااقططططة يتعططططرة  ي طططط؛ األب؛طططط؛ء لتقلتطططط؛  تحتطططط؛  إلططططى الحكمططططة والصططططبر مرح

والططتحكم  ططف الططط؛ف  والتع؛مططأ مططط  األب؛طط؛ء تأسططلو  الم؛؛تشطططة والحططوار وتوضطططيف 
العواتططط ، ال تأسطططلو  الصطططرا  والعقططط؛ ، وتؤكطططد اطططكه السططططور كطططكل  أن البطططكري 

رء أطيط  السليمة حين ُتير   طف أرة خصطتة و؛ت؛تع ط؛ تط؛لري والمت؛تعطة سطتط
ن أصطط؛ب ؛ العططط   ططف وتطط  مطط؛،  سططروع؛ مطط؛ سططتتع؛ ى  الثمطط؛ر بططنكن ه حتططى وا 

 وتعود إلى طبيعت ؛ الطيتة.

ذاططري أخططر  مططن ب؛؛ت؛طط؛  ططف الصططف الثطط؛؛ف اإلاططدادي تحطط؛   الططى صططالت ؛ 
وتحطط  الصططالي وت ططد  ي طط؛ راحت طط؛، تخبر؛طط؛ اططن  تططري طفولت طط؛ واططن السططر وراء 

لدا؛ ك؛ن يحدث ؛ ان الصالي، ووت؛تع ؛ ويسطأل حف؛ي ؛ الى الصالي واو أن وا
ان ح؛ل ؛ م  الصطالي، وا؛طدم؛ تفطرو  طف أحطد الفطروة كط؛ن يع؛تب ط؛ ت؛لحرمط؛ن 
مطططن اللعططط  الطططى ال مبيطططوتر لمطططدي يطططومين. وتؤكطططد أ؛ ططط؛ أصطططتح  تحططط؛   الطططى 
الصططالي وال تفكططر  ططف الت طط؛ون  ي طط؛ أبططدا تسططب  اططكا العقطط؛ . وتقططدم اططكه االب؛ططة 

م ط؛  أ؛ ط؛  طف سطن المرااقطة تحتط؛  إلطى أن تعطر، كطأ شطفء ؛صطيحة طيتطة لأل
اططططن  ططططذاء مططططن يصططططلف وال؛عططططيم الططططكي سيصططططأ إليططططه، واقطططط؛  مططططن ال يصططططلى 
والمصير الطكي يمكطن أن يصطأ إليطه  ألن األب؛ط؛ء  طف اطكه المرحلطة تح؛ طة إلطى 
المعر ة والف م، وتقول إ؛ه لو ك؛ن والداا؛ اتتعط؛ مع ط؛ أسطلو  الصطرا  والضطر  

؛  ست ره الصالي ولم يكن لتتعلق ب ؛ كم؛ اف اآلن.واليض  ك؛

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





98

 الفصل السابع

 ابني ال يصلي فماذا أفعل؟

أحي؛؛؛ توا  ؛؛ تعة المص؛ا   ف تعوود أب؛؛ئ؛؛ الى الصالي، تعض ؛ تد 
يعططود إلططى أسططلوب؛؛ ؛حططن  ططف التربيططة، وتعضطط ؛ يعططود إلططى يططرو، وأمططور خ؛ر ططة 

الفصأ تعطة المشط؛ أ التطف تمطر ب؛ط؛  طف ان إرادت؛؛  لكل   مع  لِ   ف اكا 
التع؛مأ م  أب؛؛ئ؛؛ بخصو  الصالي، وسطأح؛ول أن أرشطد  إلطى حلطول تسطيطة 

 واملية بنكن ه.
 زوجي ال يصلي

أ؛طط؛ أم ألطفطط؛ل صططي؛ر وذو ططف ال يصططلف، واططكا يططؤلم؛ى كثيططرا  ألن األب؛طط؛ء 
 سيعت؛دون الى كل  وسيقلدون والدام.

والطططططد اقتطططططة كبيطططططري  طططططف طروطططططق تربيتططططط  أخيتطططططف، ال ت علطططططف اطططططدم صطططططالي ال
ألطف؛ل ، ت؛لطت  لأل  دور ا؛م وال غ؛ى ا؛ه، ول ن أ؛   ف موتطف ي ط  أن 
تتع؛ملف  يه تحكمة ال أن ت؛عف  يه حي ، وتأذمف األمطور  لطكل  أ؛صطح  أال 
تعلقططف كثيططرا الططى اططدم صططالي األ  أمطط؛م األب؛طط؛ء، وا علططف لططه ؛صططيت؛ كبيططرا مططن 

ه ت؛ل دايطة، وتحطدثف إليطه بر طق وال ت؛صطحف األ  أمط؛م دا؛ئ  تطأن يمطن ه اليط
أب؛؛ئطططه أبدا،.وتطططككري أن األ  يكطططون  طططف العمطططأ معيطططم اليطططوم وأ؛ططط  مططط  أب؛؛ئططط 
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تشكلي؛ م كم؛ تش؛ئين إن أخلصط  ال؛يطة،  ؛سطتعي؛ى تط؛هلل وال ت علطف اطكه العقتطة 
 أم؛م اي؛ي  ليأ ؛ ؛ر، بأ ربم؛ حين ير  ذو   أب؛؛ءه وام يصلون يتأثر 

و تدي، وكم من والد ااتد  تسب  اداية أب؛؛ئه، وكم من أب؛؛ء ك؛؛وا من خيطري و 
إلطى ه ط؛لتطة  وال ئطفالى غير دين اإلسالم،  خكي ت؛ألسطت؛   و ت؛ؤامال؛؛  

م؛ه العون واداية الذو ، ولن يخي  ه ر ؛ء  إن ش؛ء ه إن أخلص  ال؛ية, 
 وأحس؛  الدا؛ء.

 أنا بال زوج

 ذو ف تو ؛ه ه وأشعر ت؛إلحت؛و أل؛ه ال يو د معف ر طأ  أ؛؛ أم تال ذو ،
 ي؛صف أب؛؛ئف ويأخك تأيدي م إلى الصالي.

حبيبتف اكا تدر ه. لقد اخت؛ر ه ألب؛؛ئ  من اليتم م؛ اخت؛ره لسيد الخلق 
، وكطم مطن طفطأ مط؛  أبطوه  طف -صلى ه اليه وسلم -وخير التشر رسول ه 
ى ال لمطة حطين أصطتف ي؛ عط؛، وكطم مطن يتطيم كط؛ن سطبت؛ الصير  رأي؛؛ه ر طال تمع؛ط
  ف ؛ ضة أمته، ور عت ؛.

كططططو؛ف ل ططططم األم واأل  واد عططططف ب ططططم إلططططى معلططططم  ومططططر  مططططن أاططططأ الخبططططري 
 وال ف؛ءي واإليم؛ن والصالء والواف ليكون س؛دا ل .

وتككري تصة األم؛م أحمد بن ح؛بأ وكيف ك؛؛  أمه تعد لطه المط؛ء الطدا ئ 
  ته إلى صطالي الف طر واطو مط؛ ذال   طف بدايطة طفولتطه  أصطتف  ف الشت؛ء وتخر 

م  الوت  اإلم؛م أحمد بن ح؛بأ تم؛ او معطرو، ا؛طه مطن الطور  والذاطد والتقطى 
 والعلم.
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 ابنتي تكذب وال تصلي

اب؛تف  ف الس؛تعة وتداف أ؛ ؛ تصلف وكثيرا م؛ أراا؛ تض  سط ؛دي الصطالي 
تفعأ ؛ف  الشفء وال يشيأ ت؛ل ؛ سو وال تصلف، وم م؛ ؛ رت ؛ وا؛تبت ؛   ف 

 اللع   م؛كا أ عأ مع ؛؟

ألسطططلوت  مططط  طفلتططط ، وا؛يطططري إلطططى ح؛لططط  حطططين تأمرو؛ ططط؛ بتطططى ا؛تب طططف حبي
ت؛لصططالي. اططأ تأمرو؛ طط؛ ت؛لصططالي تأسططلو  م؛فططر، واططأ تأخططكي؛ ؛ مططن  ططو اللعطط  

   أي؟

أ؛ططط  تقطططولين إ؛ططط  ت؛ رو؛ ططط؛ وتع؛تبي؛ ططط؛،   طططأ ُيعقطططأ أن تعططط؛تبف طفلطططة كا 
ستعة أاوام تشدي أل؛ ؛ تت ر  من الصالي؟   

اأ  عأ ال؛بف صلى ه اليه وسلم كل ؟ 

 وتقولين إ؛ه ال يشيل ؛ سو  اللع  

من الطبيعف أن يشيأ اللع   ف اكه السن حيذا كبيرا من تفكيطر الطفطأ،  
وأن يسيطر اليه، ومن الحكمة أال تق؛بلف اطكا ت؛ليليطة والعقط؛ ، بطأ اليط  أن 

م  اب؛ت  تح  ور ق، وأن تتحدثف إلي ؛ وال ت علي ؛ تصلف وحدا؛ بأ تتع؛ملف 
اطلبططططف م؛ طططط؛ أن تصططططلي؛ معطططط؛. أو تصططططلف إلططططى  ططططوار  وحططططدا؛ حتططططى ال ت ططططون 
صططططالت  طوولططططة الي طططط؛. كططططكل   اليططططِ  أن تييططططري أسططططلوت  مع طططط؛،  لططططي  مططططن 
الطبيعف أن تستخدمف ؛ف  األسلو  وت؛تيري ؛تي طة مختلفطة، واحرصطى الطى 
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لططى طفلتطط  واللعطط  مع طط؛ واربطططف لعتطط  مع طط؛ بوتطط  الصططالي، تططولف ل طط؛ التططودد إ
 مثال :

 تعد أن ؛صلف مع؛ سألع  معِ  ومؤكد أ؛ ؛ ستسعد بكل  كثيرا.

والمف  صييرت  بر ق وك؛ ئي ؛، وتحببف إلي ؛،   ف  ف بداية الس؛تعة أي أ؛ه 
األسط؛لي ، أم؛م  ثال  س؛وا  من الت طرار والتطككير والتلططف، وال طداي؛، وت؛طو  

حتططى ت ططدي حططالوي الثمططري بططنكن ه واليطط  أال تتع لططف تطططف الثمطط؛ر حتططى ال 
ت طدي مطراري بطدال مطن الحطالوي. وضططعف أمط؛م ؛؛يروطِ   اطكه القصطة ال ط؛ تفيططد  

 بنكن ه.

ُيحكى أن أحد اآلت؛ء دخأ الى اب؛ه الصيير  نكا ته يمسط  اصط؛ وو؛ ط؛ل 
.ىالى السلحف؛ي التف يربي ؛  ف م؛ذله، واو يصر   ي ؛: اخر ف اخر  ضرب؛  

تع   األ  وت؛ل الب؛ه م؛كا تفعأ ي؛ ب؛ى؟  

لقد اختتأ   ف غال  ؛، وال تروطد أن تخطر    ت؛ل االبن واو يصر  تيض 
م؛ه حتى تعد أن تم  تضرب ؛ 

؛تحططد  كطط؛ن ال ططو تطط؛ردا  ططدا،  أخططك األ  يططد اب؛ططه تح؛طط؛ن وتطط؛ل لططه: تعطط؛ل 
 تليال ي؛ حبيبف.

أوتد األ  المطد أي ويطأ يت ط؛ك  مط  طفلطه أططرا، الحطدي   طنكا ت؛لسطلحف؛ي 
 تخر  من غال  ؛ وتد؛و م؛ م؛ وت ل  تر  المد أي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

102

 احتضططن االبططن أتطط؛ه  رحطط؛   ؛بتسططم لططه األ  وتطط؛ل يطط؛ ب؛ططى كططأ مطط؛  ططف اططكا
  مططن ال ططون ي؛ ططك  ؛حططو مططن يع؛ملططه بر ططق وح؛طط؛ن   ططنكا أرد  أن تمتلطط  تلططو 

حول ، أو ت عل م يطيعوا أمر   تع؛مطأ مع طم بر طق   ؛لعصط؛ ال ت لط  الحط ، 
وال ت ل  الط؛اة إال لتعة الوت ، أم؛ الر ق   طو ي لط  الحط  والط؛اطة ل طأ 

 ططط؛لر ق أيت ططط؛ األم الف؛ضطططلة    تططط؛لر ق ؛صطططأ إلطططى غطططر  مططط؛ ؛روطططد  طططف  الوتططط .
ِلد إال الع؛ف.  أطف؛ل؛؛، أم؛ الع؛ف  لن يوَّ

 اس وقلقلدي وسو

طفلطف اتتططر  مططن سططن السطط؛تعة، ول ؛ططف أروططده أن يصططلف  ططف المسطط د حتططى 
ي؛شأ ر ال وال يكون مثأ ا؛ئلتف التف لم تعر، الصالي إال  ف ال بطر وتعضط م 

 ال يقرب ؛ أس؛س؛.

إ؛؛طططف أضطططيط اليطططه ليحططط؛   الطططى كطططأ الصطططلوا  وأشطططعر تضطططيقه مطططن كلططط  
 ول ؛ف أخ؛، اليه  م؛كا أ عأ؟

تطططتلخ   طططف تصطططة تسطططيطة سأتصططط ؛ اليططط   في ططط؛  إ ططط؛بتف الطططى سطططؤال  
ال ثير من الفوائد ل أ أم لدي ؛ ا؛   التع أ  ف تططف الثمط؛ر وتعووطد األب؛ط؛ء 

 الى الفض؛ئأ:

ُيحكى أن ش؛ت؛ طي  القل  مراف المش؛ار رأ   راشة تسعى للخرو  مطن 
 شطططر؛قت ؛، تحططط؛ول وتحططط؛ول ثطططم تتوتطططف واطططف م  طططدي.. كططط؛ن الشططط؛  تلقططط؛ تشطططأن
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ااطططتم ألمراططط؛ وخططط؛، الي ططط؛  أحضطططر المقططط  وتططط؛م تعمطططأ  تحطططة كبيطططري  الفراشطططة،
 لتخر  الفراشة ب دوء وسالم.

أ؛ طططذ الشططط؛  اطططكه الخططططوي واطططو  خطططور ب؛فسطططه، سطططعيد تمططط؛  علطططه مطططن خيطططر،    
وخر ططط  الفراشطططة ت؛لفعطططأ ول ؛ ططط؛ خر ططط  مع؛تطططة ال تسطططتطي  الطيطططران وا؛شططط  

 حي؛ت ؛ تذحف الى األرة 

ي؛؛؛ ول ؛؛؛ ال ؛حسن استخدام األسطلو  الم؛؛سط  أخيتف تد ؛حسن ال؛ية أح 
أو التوتي  الم؛؛س   لكل  داف األمطور تسطير الطى طبيعت ط؛ و طق مط؛ أراده ه 

ت لفططف  وال -صططلى ه اليططه وسططلم -وو ططق مطط؛ الم؛طط؛ إيطط؛ه ال؛بططف  -اططذ و ططأ -
أرحم ته م؛  وأالم تم؛ يصطلف لطه  -اذ و أ -طفل  م؛ لم يكلفه ه ته،  ؛هلل 

 ؛؛ م؛ .ول
 ابني ال يعجبه شيء

ي، يصططلف  لططدي ابططن خططر  مططن مرحلططة الطفولططة وأصططتف  ططف مرحلططة المرااططق
، ح؛ولط  مك؛ أتطه تشطراء الحلطو  التطف يحب ط؛ ولطم حي؛؛ وو؛قط  ان الصالي حي؛؛  

يسططت  . اشططترو  لططه كتطط  كتطط؛ر العلمطط؛ء ول ؛ططه يططر ة القططراءي، ي لطط  طططوال 
 ؛فسه وو؛سى صالته  م؛كا أ عأ معه.اليوم أم؛م ش؛شة ال مبيوتر وو؛سى 

 اذوذتف  ف طي؛  سؤال  تو د اإل ؛تة.

لقد خطر  طفلط  مطن مرحلطة الطفولطة ووططأ  تطدم؛ه أاتط؛  مرحلطة الشطت؛    
  ططأ يصططلف معططه المك؛ طط   تطط؛لحلو ؟  اططكا أسططلو  ي؛؛سطط  الصططي؛ر وال ي؛؛سطط  

 من ام  ف مثأ امره.
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فعططط؛  طططف الوتططط  الحططط؛لف، أمططط؛ شطططراء كتططط  كتططط؛ر العلمططط؛ء  لطططن ُت طططدي معطططه ؛
وكيف ُت دي ؛فع؛ واو الكي ال يح  القراءي؟ 

ُيحكططى أن طفططال صططييرا كطط؛ن يحطط؛ول اصطططي؛د السططم  تصطط؛؛رته ول ؛ططه لططم 
 ي؛ ف  ف كل .

 م؛ الكي يتكي ؟ :سأله أبوه ،وك؛ن أبوه تروت؛ م؛ه ،غض  الولد كثيرا وتكى

 أستطي .ت؛ل الولد  ف حدي: أح؛ول اصطي؛د األسم؛  ول ن ال 

؛ير األ   و د طفله الصيير يض  الفراولطة  طف الصط؛؛ري  كطعطم للسطمكة  
ابتسم األ  وت؛ل: ول ن األسم؛  تأ أ الديدان وال تأ أ الفراولة 

 ت؛ل الطفأ ول ؛ف أح  الفراولة وال أح  الديدان وأ؛؛ أتدم ل ؛ م؛ أحته.

الى م؛ ؛روطد ي ط  أن  ابتسم األ  للطفأ والمه أ؛؛؛ ل؛حصأ من اآلخرون
 ؛قدم ل م م؛ يحت؛ ون إليه ويحبو؛ه ال م؛ ؛حت؛  إليه ؛حن و؛حته.

ُأخيتف؟ أ؛  تقدمين ألب؛  الحلو  وال تط  القيمطة، ول طن اطو  اب؛ط   أرأي ِ 
 لططم ال تقططدمين لططه تعططة األ ططالم والمططواد المرئيططة تمطط؛ أ؛ططه يعشططق  ، ططف غيططر كلطط 

س  له؟ ال مبيوتر وتدخلين إليه من الت؛  الم؛؛

أخيتطططى، اصطططبري اليطططه وح؛وروطططه وت؛؛تشطططف معطططه ب طططدوء، وال تيأسطططف   طططكه   
 المرحلة مرحلة تقلت؛  ؛فسية، وادخلف له من المدخأ الكي يحته.
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 مصل الوقاية

و ططططف ال؛ ؛يططططة أتططططدم لطططط  اططططكا المصططططأ الططططواتف بططططنكن ه،  قبططططأ أن تحططططد  
ال تفرطف  طف مصطأ المش؛ أ وتي ر العقت؛  تشأن تعود األب؛؛ء الى الصالي 

الوت؛ية الكي ُيعتبر تحق سالح؛ توي؛ ضد اكه المش؛ أ، وح؛ئط سد يحطول دون 
 ي ورا؛ بنكن ه، إ؛ه دا؛ء ؛بف ه إبراايم اليه السالم:

 5الصالي ومن كروتى رب؛؛ وتقبأ دا؛ء" مقيم"ر  ا عل؛ى 

أ ثططططري مططططن اططططكا الططططدا؛ء  ططططف صططططالت  اسططططى ه أن يحبطططط  أب؛طططط؛ء   ططططف 
 الصالي:

واحرصف الى أن يسمع  أوالد  وأ؛  تداين ب كا الطدا؛ء، والمطي م اطكا 
تمرا مع   ف كأ الدا؛ء وا علي م يداون ته ت؛ستمرار، وا علف اكا الدا؛ء مس

حتى وام أ ؛ة  ف رحم  وال تتوتفف ا؛ه   و خيطر معطين لط  المراحأ العمروة 
بنكن ه.

 40آية -إبراهيمسورة  -  5
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 ةــــــالخاتم

أسأل ه أن يتقبأ امل؛؛ اكا وو عله خ؛لص؛ لو  ه ال روم وال ي عأ ألحد 
  يه شيئ؛.

ومط؛  يطه مطن  -اطذ و طأ -وم؛  ف اكا العمأ مطن ؛ ط؛ء وتو يطق  مطن ه 
 ؛سأل ه أن ييفر ل؛؛ ووت ؛وذ ان   خلأ أو تقصير  من الشيط؛ن ومن ؛فسف
س؛اد؛ف  ف  إخطرا  اطكا العمطأ إلطى تقصير؛؛، وأس؛ل ه أن يت؛ر   ف كأ من 
 ال؛ور ولو تفكري تسيطة أو برأي أو اتتراء.

 .والحمد هلل الكي ب؛عمته تتم الص؛لح؛ 

المشط؛ركة بت ط؛ر  ؛؛ حطة  اتتراحط؛ ، أو أولمراسلة ال ؛تتة أو إبطداء مالحيط؛  
ُير طى مراسطلة ال ؛تتطة الطى  يمكن إض؛ ت ؛  لل ت؛   ف طتع؛  الحقة بطنكن ه

 :البرود االل ترو؛ف
redagenedy@yahoo.com 

 :أو من خالل صفحة الفي  بو 
www.facebook.com/Reda.Geneedy
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