
  



 طریقة لتعوید أوالدك على الصالة ٩٢  

 العالمین، والصالةالحمد هللا رب  

على نبینا محمد وعلى آلھ والسالم 

  :أما بعد.. وصحبھ أجمعین 

فھذا الكتیب خالصة لكتاب كنت قد 
تجارب لآلباء واألمھات في تعوید (أصدرتھ بعنوان 

جمعت فیھ تجارب واقعیة حول ) لى الصالةاألوالد ع
عن واكتفیت ھناك بسرد التجارب لتعبر.. الموضوع 

  .نفسھا
 أما ھنا فیسرني أن أقدم عبق تلك التجارب وخالصتھا

  :في كتیب والریحان بالوردممزوجة 
  )  أوالدك على الصالة طریقة لتعوید٩٢ (     

 – كولد(وال یفوتني أن أنبھ القارئ بأنھ عند ذكر كلمة 
كذلك أقصد بھا ) الذكور واإلناث(فإني أقصد بھا ) أوالدك

  ..واآلن لنبدأ  ًا والكبار أحیانًا فال تنسى ذلكالصغار أحیان

  ھناء الصنیع    
  ھـ١٤٢٦الریاض           

     Hana_s3@hotmail.com 
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 طریقة لتعوید أوالدك على الصالة ٩٢

ى   -١ د أوالدك عل ي تعوی ك ف الة، ا إخالص لص
دار  ھ اهللا وال اؤك وج دیك    وابتغ ر ل رة یفج اآلخ

اح      ي للری ل ال تنحن ك كالجب ات، ویجعل الطاق
  .والتقلبات الجویة عند أوالدك

ملك الموت في أي  أیقظ عندھم الیقین بحضور  -٢
 .لحظة

ك     -٣ ع جیران اون م ًا،     ،تع م للمسجد أحیان خذ أوالدھ
د أوال    ًا، تعاھ جد أحیان ذون أوالدك للمس م ویأخ دھ

دھم،   اب وال اء غی جد أثن ي المس الة ف ى الص عل
دما     أو ك، أو عن اء غیاب ى أوالدك أثن ھم عل وص

 .یرونھم یلعبون في الشارع وقت الصالة
 

   M¬«ª ما تربي ولدك على قول اهللا تعالىعند  -٤
                                    ¯  ®L)ذا وھـــ .ما تغیب عنھ، فسیصلي عند)١     
   ي أنك ستنمي عنده الرقابة الذاتیة عن طریق یعن      
   یصلي  هللا وحده، حتى ال تنمیة عبادة اإلخالص      
   .منك بل حبًا وتعظیمًا ورغبة ورھبة هللا خوفًا      

                                                
  .١٤: سورة العلق )    ١(
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 طریقة لتعوید أوالدك على الصالة ٩٢  

ھ     د أن فال تكن ممن یعود أوالده على مراقبتھ ھو ویعتق
راھم ال یصلون       ي نفوسھم فت ة ف یغرس المراقبة اإللھی

رتھ  ي وھإال بحض ر ف ق خطی اربطھم ذا مزل ة ف التربی
 .دائمًا باهللا ولیس بك أنت

الیأس من إصالح ولدك أمامھ فذلك یقویھ ُتظھر ال  -٥
على التمرد، كما أن الیأس من رحمة اهللا سوء ظن 

 .بھ سبحانھ ینافي كمال التوحید
رحمتھ، فمن قنط من ( قال ابن القیم رحمھ اهللا

  ).ءأیس من روحھ، فقد ظن بھ ظن السوو
العائلة یقیمھا أحد موعظة ألفراد درس علمي أو   -٦

أو األوالد الكبار من الذكور  أحد أو الوالدین،
على  مرة في األسبوع مدة نصف ساعة،. ثاإلنا
الكثیر فالقلیل الدائم خیر من  ،علیھیداوم  أن

ھذا الدرس ستجده ثمارًا یانعة في  ،المنقطع
 .أوالدك بإذن اهللا

في  ضمری.. سفر .. عمل (ئب في أیھا األب الغا  -٧
تابع أوالدك بالھاتف لتشعرھم  )طالق.. مستشفى 

فبعض اآلباء الموفقین عندما یسافر  .األمربأھمیة 
لعمل ونحوه یتصل بأوالده ویحادث كل واحد منھم 

 .مباشرة ویسألھ عن الصالة
 .خوفھم من سوء الخاتمة، ورغبھم بحسن الخاتمة  -٨
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والدك بالصالة، وال تتركھم كن جادًا في أمرك أل  -٩
 .بل ألزمھم بھا !..وا أحیانًا لـّیصل

الدنیا في جمیع قدم أمور اآلخرة على أمور  -١٠
فأداء  ،لدك على ذلكاألحوال والظروف لیتعود و

اجبات أداء الو الصالة في وقتھا مقدم على
من إدراك لعبة كرة  وإدراك ركعة أھم ،المدرسیة

أھم من مراعاة ومراعاة أوقات الصالة  ،القدم
 .صدیق أو مكالمة ھاتفیة أو برنامج في التلفاز

 .الھجر إذا كان ُیجدي ویأتي بنتائج جیدة وإال فال -١١
ا  -١٢ ة والتع وا االتصال بالمدرس ین لیبین ع المعلم ون م

تمرار  ع    باس ا، م ة تاركھ الة وعقوب ة الص أھمی
ا   اذا یض  ، سؤالھم للطالب عن المحافظة علیھ ر فم

م ل  ة أو المعل ن  المعلم ة م وم ثالث ل ی أال ك و س
  الیوم؟ ھل صلیت الفجر :الطالب على انفراد

ي     -١٣ وفرة ف وین المت ب التل ض كت ك بع ع لطفل ابت
ور   ح بالص ي توض ات والت وء   المكتب ة الوض كیفی

 .والصالة عملیًا وتحتوي على بعض األذكار
ح     -١٤ ف، المس ى الكت ت عل ة، التربی ان، الُقبل االحتض

ر، ى الظھ اال عل ة،  تاتص دان عاطفی ا الوال یمنحھ
ا،    أدیتھم لھ د ت الة بع ى الص جیعًا عل ا تش ألوالدھم

 .تغني عن آالف الھدایا
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  ؟توقظھ للصالةھل یتعبك ولدك عندما  -١٥
  

  :ھناك حلول كثیرة جربھا معھ.. ال علیك 

 المالطفة بالكالم.  
 التربیت على ظھره ومسح رأسھ. 
 عنھ النوم ر لھ خبرًا سارًا حتى ینشط ویطیراذك ..

 سیأتینا الیوم فالن،.. ستذھب الیوم إلى : لمث
 .بك فالناتصل .. لقد نجحت في     
  إذا كان ھناك ئق دقااتركھ لینام ثم عد إلیھ بعد

 .متسع من الوقت
 إطفاء جھاز التكییف. 
 إضاءة األنوار. 
 رش رذاذ الماء على وجھھ عند الحاجة، 

 .تذكر رذاذ فقط 
 ونحوه )قم شرح اهللا صدرك( الدعاء. 
 الصالة (: ّغب ورّھب وذّكر باهللا كأن تقول لھر

قم یا ولدي فال یوجد إال جنة ) (نور لك في قبرك
 .)أو نار

 علیھ ولدك بلطف مع النداءاء ھز اسحب الغط. 
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 حضر ألوالدك ساعة منبھة تصدر صوت األذانأ.  
 لصالة استیقظ  :بل قل استیقظ للمدرسة، :التقل

 .الفجر
 ا توقظھم للصالة داعب أوالدك والعبھم عندم

وأنت تردد اآلیات المتعلقة بالصالة أو األحادیث 
ھذه الطریقة ناجحة ومجربة . أو بعض األناشید

بشرط أن تذكرھم باآلیات واألحادیث بخشوع 
 .)یعني تخرج من قلبك(واستشعار لمعناھا 

  عندما توقظ أوالدك للصالة تتبعھم حتى ال یناموا
 .في مكان آخر

  ویصلي .. لمن یستیقظ أوًال ضع مكافأة خاصة
 .األول

 كافئ بكرم من یتابع إخوتھ ویوقظھم للصالة. 
 لمن   )١(وأخیرًا إذا أعیتك الحیلة فعلیك بالضرب

بلغ العاشرة، فأنت تضربھم ألنك ترحمھم أن 
 .تحترق أجسادھم في جھنم

                                                
  .ضرب تأدیب ال ضرب تعذیب )  ١( 
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اهللا  -١٦ وب أوالدك ب ق قل رس بمع.. عّل ر أغ ى آخ ن
ا،  ولھ حب اهللا ورس (مبادئ التوحید فیھم  وطاعتھم

ان ،الخوف  اء، اإلیم ك  كویساعد  )..الرج ى ذل عل
ة،     ة، األلوھی د الربوبی ن توحی م ع دث معھ التح
د    الرأس للجس د ك فات، فالتوحی ماء والص األس
د     ن جس أتى إال م رعیة ال یت ر الش ق األوام وتطبی
ى       اج إل ي تحت الة فھ یما الص د ال س ح بالتوحی ص

 .مصابرة وإیمان قوي
ا األب  -١٧ ون       لك أیھ د ال یك وس أوالدك ق ي نف ة ف ھیب

ا  ألم مثلھ ك  فل ر بنفس المنزل باش ودك ب د وج عن
الة  رھم بالص ى  .. أم ة عل ة كامل ل المھم وال تجع

 .!األم وحدھا
ذكیر      -١٨ ى الت ادة إل اجون ع غار یحت األوالد الص

ا  ول وقتھ د دخ الة عن ل وال بالص ك أال تم ، فعلی
د م     ،تكسل عن ذلك ب أن الول ي الغال ن ألننا نجد ف

و      الة أو یلھ ات الص بط أوق ھ ال یض لین لكن المص
ط   ذكره فق ن ی ى م اج إل ا فیحت رق .. عنھ اك ف فھن

لي إذا    ن یص ین م ر ب رفض   ُذكبی ن ی ین م ر وب ك
و َذ الة ول ر الص ل .. ك ذكیر(ولع ة الت ي  )مرحل ھ

المرحلة األولیة للتدرج في المحافظة على الصالة، 
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أتي بع     م ت دھا ولكنھا مرحلة قد تطول إلى سنین، ث
ى     اج إل ي ال یحت ن وازع داخل الة م ة الص مرحل

  .تذكیر
دان  -١٩ ا الوال ي      :أیھ ر ف ى اآلخ دكما عل د أح ال یعتم

ة أوالدك الة تربی ى الص ا عل ف  ألن  ،م ا مكل كلیكم
ال ماذا فعل  ؟تكلیفًا فردیًا وسیسألھ اهللا ماذا فعل ھو

اً   ؟اآلخر بعض اآلب  . فأعدا للسؤال جواب ول ف  :اء یق
ر    ة ویتھ م مھمل ن دوره أمھ ات   . ب م وبعض األمھ

ول وھم ال یس :تق ةـُاعدني وتأب ذا . ضیع األمان وھ
 .أمام اهللا لیس عذرا

الصالة،  من اهللا في تربیة ولدك علىاحتسب األجر -٢٠
صلى اهللا علیھ  رسول اهللاقال  وداللتھ على الخیر،

  )١(»من دل على خیر فلھ مثل أجر فاعلھ« وسلم
   ؟ترى كم مرة سیصلي ولدك في حیاتھ

  ؟یف إذا كان عندك عدد من األوالدوك
  ؟فكم من الحسنات ستأتیك خمس مرات یومیًا

  .ناھیك عن الرواتب والنوافل 
 

                                                
  .رواه مسلم )  ١(
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ل أن   -٢١ الة یفض ى الص ك عل دك لطفل ة تعوی ي بدای ف
ا،       ة یؤدیھ ل فریض ى ك ة عل أة فوری ون المكاف تك

ثالً   غیرة م وى ص ة حل أ  ..كقطع بح المكاف م تص ة ث
ة    روض الخمس ى الف د   و..یومیة عل دأ ول دما یب ك عن

الة ا  ى الص ة عل ة الذاتی أة  بالمحافظ ل المكاف جع
ذي        م شھریة حسب الوضع المناسب ال أسبوعیة ث

راه  ھ  ..ت ذكیر بأن أة، والت ي المكاف دال ف ع االعت م
 .تكلیف إلھي

ین محافظتھم      -٢٢ ك وبغضك ألوالدك وب اربط بین حب
 على الصالة، فاألحب واألقرب لقلبك ھو المصلي 

ر   . قدر التھاون بالصالة، وتقل المحبة ب ل الكثی یفع
ھ،      ي وعدم وق الدراس ي التف ك ف اء ذل ن اآلب م

 .والصالة أولى
عند غیابك عن ولدك أو غیابھ عنك ابعث لھ  -٢٣

ة عند رسالة إلى ھاتفھ الجوال تذكره فیھا بالصال
 .مؤثرةدخول وقتھا بعبارات جمیلة 

أخبرھم أن الصالة ال تسقط حتى في حالة الحرب  -٢٤
، وأنھ علمھم صالة الخائف..! والمرض والخوف 

الخائف أھمیة الصالة لسقطت عن لوال 
 !؟..والمریض، فكیف بمن في صحة وأمن

٩ 
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  .استخدم أسلوب الحرمان أحیانًا -٢٥
  :انـــــــوعـــو نــــوھ

  .كالقبلة واالھتمام :عاطفي -
 .كالھدیة أو الذھاب بھ معك :مادي -
ارب كاألجداد،    -٢٦ واألخوال،  المدح المعتدل عند األق

ى        ك یشجعھ عل ل ذل ي سنھ، ك واألعمام، والذین ف
 .الصالة والعمل الصالح

على الوالدین مھما كانا متساھلین مع أوالدھما أن  -٢٧
یكون لھما ھیبة عندما یأمران أوالدھما بالصالة 
وأن یتمعر وجھاھما غضبًا هللا إذا الحظا التھاون 

 .فیھا
ذابة عن تعلیمیة ج) فیدیو(احضر ألوالدك أشرطة  -٢٨

  .الوضوء والصالة
ي المحافظة         -٢٩ ران ف اء الجی ین أبن ة ب ل منافس قم بعم

 .على الصالة في المسجد، وضع مكافأة جیدة
نفذ طلبات أوالدك المعقولة بشرط أن یؤدوا  -٣٠

 .الصالة في أوقاتھا، وأال یكون ذلك مطردًا
كین اذكر ألوالدك قصصًا ألشخاص یعرفونھم تار -٣١

 عدم توفیقھم، أخالقھم،للصالة، كیف حیاتھم؟ 
 .الظلمة في وجوھھم

١٠
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ى     -٣٢ ل عل ط، ب جد فق ذھاب للمس ى ال جعھم عل ال تش
 .التبكیر إلیھ

ذكره  جلسة منفردة مع ولدك في غرفتھ أو -٣٣ غرفتك ت
 .وترغبھ بالصالة تؤتي نتائج طیبة بإذن اهللا

د        -٣٤ رب عن تخدم الض رة اس دك العاش وغ ول د بل بع
ذیبًا،    ًا ال تع یكن تأدیب ة، ول وابطھ   الحاج وبض

رعیة ث     . الش ده إذا عب رب ول ن یض ن مم وال تك
 !بأغراضھ وال یضربھ إذا لم یصلِّ

 !فیغضب لنفسھ وال یغضب هللا      
ي      -٣٥ ة الت الرحالت الجماعی ع ب دع ولدك یستفید ویتمت

رآن   یظ الق ة تحف ا حلق ع   تنظمھ جد، أو م ي المس ف
الة   ى الص ة عل ارس المحافظ شباب صالحین، لیم

ا عملی  ي أوقاتھ نة   ف فات الحس ب الص ًا، ولیكتس
 .باالحتكاك المباشر مع الصالحین

ا،   .. كونا أیھا األب  -٣٦ أیتھا األم قدوة حسنة ألوالدكم
ن      ى الصالة وأول م بأن تكونا أكثر من یحافظ عل

 .یصلیھا في وقتھا
 ى أن یذكر بعضھم بعضًا بالصالة   عود أوالدك عل -٣٧

فكر وأال یكتفي أحدھم بصالح نفسھ، بل علیھ أن ی،
 .في صالح إخوتھ خاصة والمسلمین عامة
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ي    -٣٨ الة ف ارك الص ة بت ام المتعلق ض األحك ب بع اكت
ر    الدنیا واآلخرة على ورقة بشكل جذاب وخط كبی

 .واضح وعلقھا في مكان بارز من المنزل
 )لحَّأ(انتبھ للفظة و. على أوالدك بالصالة ألحَّ -٣٩

عادي فقط، ولتكن طریقتك  ولیس مجرد أمر
 .نفرةمقبولة غیر م

 أكید تشعر بأنك(: خدم اإلیحاء اإلیجابي، قل لھاست -٤٠
ي      روض ف ع الف وم جمی لیت الی ك ص عید؛ ألن  س

 .ونحوه..  )وقتھا
الة مكان  -٤١ ى الص افظ عل ذي یح ل لل زة  ةاجع ممی

ور أو تصحبھ      ي بعض األم عندك، كأن تشاوره ف
المھم أعطھ بعض الصالحیات التي تمیزه .. معك 

 .ى الصالةعن غیره ممن ال یحافظ عل
ي        -٤٢ رر ف ذي یتك دائم المستمر ال ثابر على السؤال ال

الیوم عدة مرات وال تمل فأنت مأجور، ولیكن ذلك 
ارك  : مع عبارات لطیفة محببة ھل صلیت یا بني ب

 ؟ھل صلیت یا وردتي اهللا ینور قلبك ؟اهللا فیك
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زوج    -٤٣ ل أن تت فكر في تعوید أوالدك على الصالة قب
ب ن ھ !وتنج دأ م م اب ا نع ة  .. ن ار الزوج ن اختی م

الحة   ذا .. الص ر ھ الح لیثم زوج الص ار ال واختی
 .الزواج المبارك ذریة طیبة بإذن اهللا

استغالل االجتماعات العائلیة ألداء الصالة  -٤٤
 .جماعة، الصغار مع الكبار

ت    -٤٥ ك وأن ن عینی در م ك تنح رون دموع م ی دعھ
ر    ى الخی دعوھم إل ذاب وت ار والع ن الن ذرھم م تح

یھم     والجنة، ف ؤثر ف ذلك یشعرھم بصدق حدیثك وی
 .بعمق

ى       -٤٦ ا عل د أوالدھ ي تباشر تعوی إذا كانت األم ھي الت
ى   ا، عل اون معھ ا األب أن تتع ك أیھ الة، فعلی الص
ن الصالة     األقل في الفترة التي تعذر فیھا شرعًا م

ذه      )النفاس –الحیض ( ي ھ ات ف ألن بعض األمھ
ى األب  الفترة تنسى أن تأمر أوالدھا بالصالة، ف  عل

أمرھم       أمور ب و م ام اهللا فھ رى أم ؤولیة كب مس
ك       ھ یجب علی ًا فإن ان األب غائب بالصالة، أما إذا ك
ر    ن أم ل ع اون والتكاس دم التھ ي األم ع عزیزت
ذرین     ي تع ات الت ي األوق ى ف الة حت أوالدك بالص

 ..فیھا شرعًا

١٣     



  
  

 طریقة لتعوید أوالدك على الصالة ٩٢

  
 

واب       -٤٧ ن ث دث ع ي تتح ات الت ر ألوالدك اآلی فس
ذین ال   اب ال لین وعق م    المص رح لھ لون واش یص

ل  . األحادیث المتعلقة بالموضوع نفسھ ال بد أن تفع
استخدم كتاب .. ذلك، من باب أداء األمانة والبالغ 

 .وستكون مھمتك سھلة  )١(تفسیر مختصر
یلة        -٤٨ لي وس دما یص دك عن ى ول دل عل اء المعت الثن

ة  ة دعوی ول اهللا .. تربوی ان رس ھ ك لى اهللا علی ص
لم حابھ ل: وس ى أص ي عل ر، یثن ى الخی یشجعھم عل

یس      د الق ج عب ھ ألش ك قول ن ذل ك«: وم  إن فی
 .)٢(»الحلم، واألناة: لخصلتین یحبھما اهللا

قت على أن تقارن ألوالدك بین احرص في كل و -٤٩
یا، لتتعلق قلوبھم بالباقیة الجنة ونعیم الدن نعیم

 .وا لھاویعمل
كلما أردت أداء فریضة أطلب من أوالدك أداءھا  -٥٠

 .في الوقت نفسھ حتى تتمكن من استیعاب الجمیع
                                                

رحمن      «: اقترح علیك كتاب)    ١( الم ال ي تفسیر ك ان ف ریم المن ، »تیسیر الك
  .رحمھ اهللا –لفضیلة الشیخ عبدالرحمن بن سعدي 

  .رواه مسلم)    ٢(
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اء یظل    »صلِّ«كلمة  -٥١ وحدھا ال تكفي، فبعض اآلب
ى     ى أوالده حت ارة عل السنین الطوال یردد ھذه العب

ا  دركوا معناھ ا دون أن ی أل  !..یملوھ د یس فالول
. الصالة متعبة ؟لماذا یریدون مني أن أصلي: نفسھ

الذي یصلي یدخل (: كذلك ال تكتفي بقولك ألوالدك
ار     دخل الن لي ی ذي ال یص ة، وال ا  . )الجن نًا م حس

ار  ؟ الجنة ك،      ؟ وما الن ره تل ذه ویك ھ یحب ھ اجعل
ذه       ل لھ رح المفص ذاتي بالش افز ال ده الح ي عن نم

 ..األمور بحسب عمره 
أنا أحبك ( :تحدث مع ولدك بلغة عاطفیة جیاشة -٥٢

لن تجد من ینصح .. ًا وأخاف علیك من النار كثیر
لك مثلي فأنت قطعة من كبدي ولن یھون عليَّ أن 
تعذب في النار، أنا أریدك في الجنة معي إن شاء 

 .)اهللا ولن أتركك أبدًا لتكون حطب جھنم
إذا شارف ولدك على السابعة من عمره فذكره  -٥٣

بقرب موعد أمره بالصالة لتھیئة نفسیًا مما ییسر 
 .ھمتك فیما بعدم
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ك   -٥٤ ة ل وم     استغل األسئلة الموجھ ن أوالدك عن الی م
ر  وم  ،اآلخ ك الی ي ذل اة ف الح والنج ربط الف ب

 .بالمحافظة على الصالة في ھذه األیام
ال   -٥٥ ب، ف ب والترھی ین الترغی دال ب وازن واالعت الت

 .یطغى أحدھما على اآلخر
ة     -٥٦ ا صبغة ربانی یجب أن نصبغ حیاتنا وحیاة أوالدن

ة هللا  نتع ة الحق ى العبودی ا عل ا فیھ ود أبناءن ود ونع
ذ   .. عز وجل  لذلك علینا أن نغرس في نفوسھم من

رك     ى أداء أو ت ة عل الصغر اإلیمان باآلثار المترتب
رك        ن ت أن م ر أوالدك ب أن تخب ك ب ادات، ذل العب
الصالة فھو عرضة للعقوبة اإللھیة، وأن للمعاصي 

رة  ل اآلخ دنیا قب ي ال ارًا ف باب وأن .. آث ن أس م
اح      ق والنج ور والتوفی یر األم اة وتیس الوة الحی ح

 .العمل بالطاعات ال سیما الحفاظ على الصلوات
ا   -٥٧ رًا عنھ دثھم كثی یھم ح م اهللا عل ین ألوالدك نع ب

حاول أن تلفت نظرھم إلى النعم التي .. وبالتفصیل 
م   ! ال ینتبھ إلیھا اإلنسان عادة وما أكثرھا ین لھ ثم ب

ت  نعم تس ذه ال نعم  أن ھ ادة الم كرھا بعب ا ش وجب من
نعم     .. والصالة لھ  ذا الم ون ھ م یحب ر  .. اجعلھ اذك

ة اهللا   ى عظم دل عل ع ت ن الواق واھد م م ش لھ
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ن   : واستحقاقھ للعبادة ت وم أي من واقع الولد والبن
ع  ًا،    واق اة عموم ال الحی ة األم    :مث ن أعطاك نعم م

من أعطاك نعمة المشي  ؟واألب وجعل فالنة یتیمة
ة     ؟مین وجعل فالنًا مقعدًاعلى القد ا نعم ن أعطان م

یش الحروب والخوف     األمن وجعل البلد اآلخر یع
 ؟سنین طویلة

دك  -٥٨ ل لول یس إال   : ق ار فل ن الكف زك ع الة تمی الص
ا         كافر ت إم ا فأن اك وسط بینھم یس ھن لم ول أو مس

 .ما ذاك فاختر لنفسكإھذا و
اشكر ولدك عندما یؤدي الصالة دون أن ُیذكره  -٥٩

 .أحد
تأكد من وضوئھم للصالة وتابعھم علیھ، وأعد  -٦٠

 صلى اهللا علیھ وسلم على مسامعھم قول رسول اهللا 
 .)١(»ال صالة لمن ال وضوء لھ«

الشيء الذي یحبھ ولدك أخبره بأن في الجنة مثلھ  -٦١
أضعافًا وأن اللذة ھناك أكمل، بل الذي في الجنة 

 .أفضل منھ
 

                                                
  ).٢٤٥-١(، )٥١٨: (ه الحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة، رقمروا)    ١(
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ر    على األم أن تخبر ابنتھا أن للمعصیة -٦٢ ة تظھ ظلم
ت     ھ وإن كان ى الوج و    عل ى ل رة حت اء البش بیض

ل  عت أفض ل   وض احیق التجمی ور  .. مس وأن ن
رتھا     ت بش ھ وإن كان ى الوج ر عل ة یظھ الطاع

ر   ون البش ا بل ة لھ ور ال عالق ذه األم ، ةسمراء، فھ
وال یستطیع اإلنسان أن یخفیھا فھي تظھر لكل ذي 

 .بصیرة
        الدراسة  جاھدھم على الصالة كما تجاھدھم على  -٦٣

 .بل أعظم      
حسن وسوء الخاتمة  : ص الھادفة عنصرو لھم القا -٦٤

الة،  رك الص ا  ،ت اظ علیھ ض .. الحف تكن بع ول
 .القصص عن السلف وبعضھا معاصرًا

ة   -٦٥ ردد ھذه اآلیات على أوالدك في األحوال المختلف
  :التي تأمرھم فیھا بالصالة

 Mq  p  o  n   m  l  kL)١(.  

M "  ! (   '  &  %  $  #L )٢(.  
  

                                                
  .٤٣: سورة البقرة، اآلیة)    ١(
  .٢٣٨: سورة البقرة، اآلیة)    ٢(
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  M  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑL )١(.  

 M  q  p  o  n   m  l  kL )٢(.  

 M  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  º   ¹   ̧  ¶  µ    

           Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁL )٣(.  
  M  VU  T  S  R  Q  P   OL )٤(.                       

MlkjihgfedcbL)٥(

  M   M   L  K  J  IH  G  FL )٦(.  

حب  -٦٦ ا بص بة م ذھاب لمناس ا األم ال  ةإذا أردت أیتھ
ا   ولي لھ ال تق اس ف ي اللب ك ف أخرت ابنت ك وت  :ابنت

ولي  ل ق ا، ب رعة تأخرن لي بس ر: ص ي اس عي ف
وال توبخي أحدًا .. اللباس وال تسرعي في الصالة 

ل       من أوالدك أخرك عن موعدك بسبب الصالة ب
 .أن یصلیھا في أول وقتھا فقطمنھ  اطلبي

                                                
  .١٥، ١٤: سورة األعلى، اآلیتان)    ١(
  .٤٣: سورة البقرة، اآلیة)    ٢(
  .١٧: سورة لقمان، اآلیة)    ٣(
  .٣٣: سورة األحزاب، اآلیة)    ٤(
  .٣١: سورة مریم، اآلیة )   ٥(
  .٥، ٤: سورة الماعون، اآلیتان)    ٦(
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أكثر من الحدیث عن أھمیة الصالة عند اهللا، وعن  -٦٧

الیوم اآلخر، والجنة والنار، وأركان اإلیمان الستة 
 .عمومًا

فادُع لولدك وال تدُع علیھ  ،الدعاء أحیا اهللا بھ قلوبًا -٦٨
 .ادُع لھ في ظھر الغیب، وأمامھ أحیانًا.. 

الحب في (قي ألوالدك قلبك على الحب الحقی لیحتو -٦٩
ذ      )اهللا ة وتأخ ق الجن ى طری دلھم عل ك ت ذي یجعل ال

دفعھم     ار وت ق الن ن طری یھم م ا وتحم دیھم إلیھ بأی
 .عنھا

دأت   -٧٠ توكل على اهللا وأحسن الظن بھ في إكمال ما ب
ود    ك المقص ھ، وأن یبلغ عیت إلی ا س اح م ھ، ونج ب

 .ویصلح ذریتك
عد       -٧١ اقي عمرك، واس ح ب اتعب خمس سنوات وارت

ى    رة عل ن مبك ي س ودتھم ف الح أوالدك إذا ع بص
نشء األول    الصالة واألعما ل الصالحة، ال سیما ال

  منھم
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م أوالدك  -٧٢ ا  قعل م لیفھموھ رھا لھ ور وفس ار الس ص
 .ویحفظوھا ثم یصلوا بھا

  
تر -٧٣ جادة  یالبن اش ارًا وس غیرات خم ك الص   ت

 .تشجیعھن عل الصالةل
 

ار     ت -٧٤ ي الن ون ف ل أوالدك یتقلب الن  !..خی وأوالد ف
ة   ن       .!.یتقلبون في الجن یم فل ب رح ت ذا قل إن كن ف

ة   .. تتركھم لیحدث ذلك  ة الكاذب أما صاحب الرحم
رد  وم،     ،والحر ، فسیرحمھم من الب ذة الن وانقطاع ل

ي األوضاع       ا ف أمرھم بھ ولن یوقظھم للصالة أو ی
ان   الشاقة، وھو بذلك یتركھم ألعظم عذاب    و ك ول

 ؟فأین حبك ألوالدك !..صادقًا لرحمھم من جھنم 
 

أو العقاب  ت بین أوالدك عند استخدامك الثوابفاو -٧٥
یة ولدك الذي تتعامل معھ، لیتناسب مع نفسیة ونوع

الثواب ع  ف لح م ذي یص اب ال دى(أو العق د ال ) ھ ق
 ).عمر(یصلح مع 
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 :عن أوالدك على أداء الصالة في وقتھاأ -٧٦
 

  تناول طعام الغداء وقت صالة الظھر  تجعلال  )أ(
  .أو العصر    

ال تجعل تناول طعام العشاء وقت صالة العشاء،  )ب(
  .بل قدم أو أخر

عند اختیارك لمنزلك احرص على أن یكون  )ج(
  .بجواره مسجد

ان   )د( بة إذا ك ة المناس اخن والتدفئ اء الس م الم ر لھ وف
  ..الجو باردا

للنوم، ال أن ینام أحدھم قبل  منحھم الوقت الكافيا )ھـ(
ا       تیقاظ لھ م ال یستطیع االس ل ث ال. الصالة بقلی : مث

بعض األمھات تنوم أوالدھا الصغار الممیزین قبل 
ة  ل المدرس ن أج اء م ض األوالد  ،صالة العش وبع

یتناول طعام الغداء قبل صالة العصر بقلیل ثم ینام 
د أداء    ام أوالدك إال بع عن الصالة، فاحرص أال ین

  .الفریضة ال سیما إذا اقترب وقتھا
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أن   -٧٧ حاول أن تحملھم مسؤولیة أنفسھم في العبادة، ك

وع   ن ن ك   ( تردد على مسامعھم عبارات م ا أمرت أن
ا      بالصالة،  ام اهللا، أن ا أم وأنت سوف تحاسب علیھ

ة    دخل الجن ى أن ت ار وأتمن ن الن ك م ائف علی خ
  ؟)فاختر لنفسك أي الطریقین ترید

ت   رو لولدك ما سما -٧٨ ي ذھب عتھ في المحاضرات الت
ا،   راك تقرإلیھ ي ی ب الت ي الكت ھ ف ا قرأت ا أوم .. ھ

مما یتعلق بالصالة   واألشرطة التي یراك تسمعھا،
 .والیوم اآلخر عمومًا

  :مثـــــال
 )    ذاب ن ع رة ع ي المحاض یخ ف ا الش ال لن وم ق الی

  .)القبر كذا وكذا
 ) رأت دما ق ة     عن ى معلوم ت عل اب اطلع ذا الكت ھ

 .)ن ثمرات الصالة وھي كذا وكذاجدیدة ع
 )        ارك ؤثرة عن ت في ھذا الشریط سمعت قصة م

 .)الصالة تقول كذا وكذا
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داني  « -٧٩ ك     ا »العمل المی ارب المحیطین ب ع األق جم
ومعھم أوالدك علمھم الوضوء عملیًا وفي یوم آخر 

ًا الة عملی م الص م . علمھ لِّ بھ رى ص ام أخ ي أی وف
ة   ي   ق .. جماع ابقة ف ل مس الة  ت م بعم ق الص طبی

فھیة    و ..الصحیحة عملیًا  ابقة ش ل مس قم أیضًا بعم
. في مسائل فقھیة بسیطة تتعلق بالوضوء والصالة 

ى     العملیةإن البرامج  تثمر التعلم السریع إضافة إل
 .عدم نسیان المعلومة

ى  -٨٠ ي أوالدك عل ل    رب ادات، وعم ي العب افس ف التن
 .الخیرات عمومًا، وإقامة الصالة خصوصًا

رطة احض أ -٨١ ب واألش دث ر ألوالدك الكت ي تتح لت
حكم تارك الصالة، القبر،  أسماء اهللا وصفاتھ،: عن

ي    ات الت ض الكتیب اك بع ا أن ھن ار، كم ة، الن الجن
ت     یل المی ة تغس ح طریق ى صور توض وي عل تحت
ن        ا م ذه كلھ د، ھ ر واللح ر القب ھ ومنظ وتكفین

 .محركات القلوب التي تدفع ولدك للصالة
ي   -٨٢ اون ف وال     ال تتھ ي األح الة ف دك بالص ر ول أم

 –مریض   –خارج المنزل (المختلفة عندما یكون 
فر  ي س ارة  –ف ي زی ارات  –ف ام االختب ام  –أی أی

 .)إذا نام عند أقاربھ –اإلجازة والسھر 
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ن   ا ةالصالة بعشرین دقیق   قبل دخول وقت -٨٣ ب م طل
الة تعدوا للص ى . أوالدك أن یس ادوا عل ى یعت حت

را  رة اإلح وات    و. مإدراك تكبی ون ف الي ال یك بالت
 .الركعة والركعتین أمرًا ھینًا على أنفسھم

تعن  -٨٤ د اهللا  –اس ھ ا –بع ب علی ن تج ل م الة بك لص
 الجد، الجدة، العم( ممن یسكن معك في منزلك مثل

كي یساھموا بدورھم في حث   )...، الخادم ، العمة
 .أوالدك على الصالة

ة      -٨٥ ذھبي لحفل ا األم أن ت ودین أیتھ د ت ع  ق اف م زف
د   وءھا ق أن وض ك ب د تفاجئ ا ق ابة ولكنھ ك الش ابنت
انتقض بعد قضائھا وقتًا طویًال في وضع مساحیق  

د        م تصل العشاء بع ا ول ى وجھھ ل عل د ، والتجمی ق
اتأخرت اف م ل الزف ور حف ن حض ك ! ع ا موقف  ؟م

طلبي من ابنتك أن بكل رحابة صدر وبدون تذمر ا
و تأخر    ى ول ، اتم تغسل وجھھا وتتوضأ لتصلي حت

ك ولي البنت ذري أن تق ا: واح لي إذا رجعن أي ( ص
 : فتنطبق علیھا اآلیة. )بعد خروج وقت الصالة

                                                    M   M   L  K  J  IH  G  FL )١(.  
                                                

  .٥، ٤: سورة الماعون، اآلیتان)    ١(
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یة     رت بمعص ك أم ًا؛ ألن ت أیض ي أن ال . وانتبھ ف
 !! تحرقي نفسك وابنتك بالنار من أجل حفلة

ر      -٨٦ دك الكبی ن ول ب م ر (اطل ى  –ذك وم   )أنث أن یق
د      یھم ق أثیره عل بتشجیع إخوتھ على الصالة؛ ألن ت

 .یكون أبلغ من تأثیرك أحیانًا
تابع صالة الطفل الذي یأتیكم زائرًا، قال رسول  -٨٧

 أحدكم حتىال یؤمن (صلى اهللا علیھ وسلم  اهللا
وأنت ال شك تحب  .)١()یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

 .المسلمین لدك، فأحب ذلك ألوالدأن یصلي و
ى   كوظف رغبة طفل -٨٨ في تقلید الكبار بأن تعوده عل

اد الة والعب رآن  اتالص تالوة الق رى، ك األخ
 .إلخ.. والصدقة، وأداء العمرة 

كما أن الكبیر یأمر الصغیر بالصالة   : قل ألوالدك -٨٩
الة إذا    ر بالص ذكر الكبی ًا أن ی غیر أیض ى الص فعل

رھم لبعضھم بالصالة داخل في تھاون فیھا، وإن أم
ادة        ر وھي عب المعروف والنھي عن المنك األمر ب

 .عظیمة یؤجرون علیھا

                                                
رواه البخاري، كتاب اإلیمان، باب من اإلیمان أن یحب ألخیھ ما یحب )    ١(

  ).١٤-١) (١٣(لنفسھ، رقم 
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 طریقة لتعوید أوالدك على الصالة ٩٢  

اب األب    -٩٠ نعھن غی اة  (كثیر من األمھات لم یم  –وف
من تعوید أوالدھن  )ظروف عمل –سفر  –طالق 

على الصالة واالحتجاج بغیاب األب؛ ألنھن یعلمن 
ان األ  واء ك ن س ن أوالدھ ؤوالت ع ن مس ب أنھ

ًا   ودًا أم غائب وا   .. موج اء أن یعمل ى اآلب ذلك عل ك
مرض   –طالق   –وفاة (ذلك عند غیاب األمھات 

 .)ظروف عمل –
م     -٩١ ة واجعلھ حبة الطیب ن الص م ع ت لھ ث أن ابح

ار  ون األخی الن   . یجالس م أن آل ف دما تعل األم عن ف
ات بشرع اهللا،       ا ملتزم ر بناتھ ي عم عندھم بنات ف

ى    فتلكثر من زیارتھن بصحبة ب دعوھن إل ا ولت ناتھ
ھ     يء نفس ل الش ًا یفع تمرار، واألب أیض ا باس بیتھ

 .ألوالده الذكور
ردد  .. كن ذا عزیمة  -٩٢ ا .. وال تت ك   فوح ى ھمت ظ عل

د   –بإذن اهللا  –عالیة، ففي النھایة ستنجح  في تعوی
اد  ي جھ ك ف نس أن الة وال ت ى الص أي : أوالدك عل

أس     ال تتكاسل أو تی ا، ف  تعب ومشقة مأجور علیھم
 . فالناس كلھم یجاھدون في أوالدھم واهللا معك
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