
بسم الله الرحمن الرحيم

ّغبِّ أحباب الله في الصلةا؟ كيف نر

د.أماني زكريا الرمادي

 ====
مقدمة:
===

ًا كما ينبغي   ًا يليق بجلله وكماله ؛ حمد  لجللا وجهه الحمد لله رب العالمين، حمد
َعِمه العظيمة ؛ ِن ًا يوازي رحمته وعفوه وكرمه و ًا على قدر وعظيم سلطانه،حمد  حمد

. حبه لعباده المؤمنين
ومن تبعهم بإحسان إلى وصحبه أجمعين، آله والصلةا والسلما على أكمل خلقه ،وعلى

.الدين؛ وبعد يوما

 ؛ وقد وكل من يلي أمر طفل من المسلمين الباء والمهات ، موجه إلىكتيبِّ فهذا   
 الذي يحتاج إليه كل  بالله العليم الحكيم ، السطور في إعداده استعانت كاتبة هذه
 وما كان فيه من تقصير فمن نفسها ، ، فهو منه سبحانه من توفيق عليم؛ فما كان فيه

.والشيطان

إل أن الرسولا أطفالنا أكبادنا تمشي على الرض، وإن كانوا يولدون على الفطرةا، إن  

َنّصرانه صلى الله تعالى عليه وسلم قالا: ُوي ّودانه  ُيه َبواه  ُيَمّجسانه "فأ "... و
َنين،   يسلبواأنعلى   قادرين والمجتمعفإن البيئة المحيطة ، وإذا كان أبواه مؤم

 أن نقولا أن لذا فإننا نستطيع  تربيته،والسيطرةا على السلطة أو المربينالبوين 
ّوده أو ينّصره أو يمّجسه إن لم يتخذ الوالدان  الجراءات المجتمع يمكن أن يه

!!! اللزمة قبل فوات الوانوالحتياطيات

 وعماده هو ،  فإن رأس المر وذروةا سناما الدين ، البداية وإذا أردنا أن نبدأ من  
ُيهدما والعياذ بالله الصلةا؛ فبها يقاما .الدين، وبدونها 

ًا إجاباتها العملية؛  السئلة، مع  مننرى العديد مقالاوفي هذا ال    منع
 للوالدين والبناء للتطويل، ولتحويل عملية تدريبِّ الطفل على الصلةا إلى متعة

ًا ًا كريه ًا، بدلً من أن تكون عبئا ثقيلً ، وواجب .وحربا مضنية ،  مع

ًا مع ابنها   ؛فقد أخذتوالحق أن كاتبة هذه السطور قد عانت من هذا المر كثير
خطورةا المر إل عندما  ولم تدرك بالسباب، ولكن التوفيق لم يكن قد حالفها بعد ...
ُيضرب العمر التي  أي ؛ قارب على إتماما العشر سنوات الولى من عمره فيهايجبِّ أن 

هناك تبحث هنا وتسألا ؛ فظلت ، كما جاء في الحديث الصحيح  ترك الصلةاعلى
يؤديان معهربما والعقاب  ، إل أنها لحظت أن الضرب وتحاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه

.أن يوفقها إلى نتيجة عكسية ،  فرأت أن تحاولا بالترغيبِّ عسى الله تعالى
ّغبِّ الطفالا ، لم تجد سوى كتيبِّ   ِو ولما بحثت عن كتبِّ أو دروس مسجلة تر  لم ير

، فظلت تسألا المهات عن ، ومطوية لم تعالج الموضوع من شتى جوانبه ظمأها
، وتبحث في المواقع السلمية على شبكة النترنت حتى عثرت لدى تجاربهن

ًا نربي أبناءنا على استشارات تربوية مختلفة " موقع"إسلما أون لين  (( في باب:مع
مثلها، "فنون محبة الصلةا"، فأدركت أن السائلة أمٌا حيرى : عنوانها بالضافة إلى مقالة
الطفل في هذا الزمان يحتاج إلى فن وأسلوب مختلف عن الزمن وأدركت أن تدريبِّ

َظت  هذه إل أن كاتبة ؛ السائلة تتلهف لتدريبِّ أطفالها على الصلةاأن الماضي، وقد لح
وهو جعل- وهو هدف الكتيبِّ الذي بين أيدينا - من ذلك إلى أكثرالسطور تهدف 

، وحتى ل يستطيعون الستغناء عنها بمرور الوقت الطفالا يحبون الصلةا حتى ل
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َةا { فيتحقق قولا الله عز جل عادةا- كما يحدث يتركونها في فترةا المراهقة- إّن الصل
َهى عن الفحشاء والمنكر  } .َتن

  من نصائحا المقالاما جاء بهذ وجدير بالذكر أن الحذر والحرص واجبان عند تطبيق  
ًا فردية بين الشخاص ؛ وإرشادات أن لكل طفل شخصيته ، كما لن هناك فروق

، نفس الظروف تختلف عن غيره ، وحتى عن إخوته الذين يعيشون معه وطبيعته التي
.، فما يفيد مع هذا قد ل يجدي مع ذاك البيئة وينشأون في نفس

ُيترك     ذلك إلى تقدير الوالدين أو أقرب الشخاص إلى الطفل؛ فل يجبِّ تطبيق و
.شخصيته النصائح كما هي وإنما بعد التفكير في مدى جدواها للطفل ،  بما يتفق مع

ًًا لوجهه كتيبِّ الا ينفع بهذأن تعالى أرجو َوالله .الكريم ، وأن يتقبله خالص

 د.أماني زكريا الرمادي- المدرس بكلية الداب                                    

نسعى؟ أن علينا يجب لماذا

 الخلصة لنه أمٌر من الله تعالى، وطاعة أوامره هي خلصة إسلمنا، ولعل هذه أولً:
ُقل عز وجل ؛ ،  واجتناب نواهيه سبحانه الستسلما التاما لوامره:  هي  أيهايا  { ألم ي

ُدها الناس والحجارةا  ًا وقو ُقوا أنفَسكم وأهليكم نار  َلم يقل جلأ ثم ؟} الذين آمنوا 
أأُمر { شأنه: : َطبر عليهاأ  َو أص َلك بالصلةا وا ًال نسألك،  ه ُقك  رزق )2 } ( نحن نرز

ًا: ًا في ثاني  حديث واضح لن الرسولا صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بهذا أيض
)2 )  (لعشر ُمروا أولدكم بالصلةا لسبع سنين واضربوهم عليها ( ؛ يقولا فيه وصريح

 قالا  ، فقددائرةا الثم: لتبرأ ذمم الباء أماما الله عز وجل ويخرجون من ثالثا
 يأُمره ؛ فلم ، أو ولد "من كان عنده صغير مملوك أو يتيم الماما ابن تيمية رحمه الله:

ًا ّزر الكبير على ذلكَــعُ لم يأمر الصغير، ويالكبير إذا، فإنه يعاقبِّ  بالصلةا  تعزير
)1 " (بليغا، لنه عصى اللَه ورسولا

  
ًا   نخاف على أولدنا بعد العبد وربه، وإذا كنا  :لن الصلةا هي الّصلة بينرابع

، الجوانبِّ ؛ ونسعى لتأمين حياتهم من شتى  المختلفة مماتنا من الشرور والمراض
؟! بل كيف تكون راحة قلوبنا عز وجل موصولين بالله  نأمن عليهم وهم غير فكيف

ُقّرةا  و
)1(!موصولين به تعالى ، متكلين عليه ، معتزين به؟ عيوننا إذا رأيناهم

ًا  مصائبِّ الدنيا ، فكيف ل نشفق عليهم من نار : وإذا كنا نشفق عليهم منخامس
ُتبقي ول أما كيف نتركهم ليكونوا-والعياذ جهنم؟!! َقر التي ل   بالله- من أهل َس

َذر؟ )1(!!َت

ًا:  ولنستمع بقلوبنا قبل آذاننا إلى قولا النبي صلى الله لن الصلةا نور ،  سادس
رأس المر السلما و  ( ، وقوله:) قرةا عيني في الصلةا وُجعلت ( : تعالى عليه وسلم

)2( يحاسبِّ عليه العبد يوما القيامة من عمله  ماوأنها أولا،  ) الصلةا عموده

ًا ،  صالحين ا وكم نتمنى جميعا أن يكونواهإيا تعالى ا اللهن:لن أولدنا أمانة وهبسابع
ًا وأن يوفقهم الله تعالى في حياتهم ًا ديني )2(  ،  ودنيوي

ًا  لقوله صلى الله تعالى لن أولدنا هم الرعية التي استرعانا الله تعالى ،  :ثامن
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ّلكم راٍع وكلكم مسئولا عن رعيته ( عليه وسلم: ُنسألا عنهم حين نقف ولننا سوف ) ُك
)2ل(يدي الله عز وج بين

ًا ُتخرج أولدنا :تاسع أّبوا وكبروا عن دائرةا الكفار و المنافقين لن الصلةا  ، كما  إذا ش
 )(كفر ،  فمن تركها فقد م الصلةاهالعهد الذي بيننا وبين ( وسلم: قالا صلى الله عليه

1(

السعي؟ هذا مشقة نتحمل كيف

-كما يقالا- عجينة إن هذا المر ليس بالهين، لنك تتعامل مع نفس بشرية ، وليس مع
ُتجبر الفرس علىأن"إذا استطعت  والمثل النجليزي يقولا ؛ صلصالا أو  يصل إلىأن  

ًا أن ترغمه على أن يشرب النهر، فلن !"تستطيع أبد
         

.، بل هو جهاد في الحقيقة ،  وتعبِّ ،  ونصبِّ فالمر فيه مشقة

 : ، ومواصلة ذلك الجهاد على تحمل هذه المشقة ولعل فيما يلي ما يعين

ّكرينأ -كلما بدأ .أسهل ، كان هذا المر نا مب

ًا لما بعد ذلك، لن إخوتهب- ًا بالطفل الولا استثمار  الصغار  يعد الهتماما جيد
ًا ، لذا فإنهم يعتبرونه قدوتهم ، وهو أقرب إليهم من البوين  يقلدونه تمام

 !كالببغاء

من  ( وسلم: ، لقوله صلى الله عليه  الجر والثواب من الله تعالىج-احتساب
ُهدى  (شيئا ، ل ينقص من أجورهم كان له من الجر مثل أجور من تبعه دعا إلى 

)1(

ُدوا والذين { ة هي ابتغاء مرضاةا الله تعالى حيث قالا:يلتكن نيتنا الرئيسد- َه جا
َلنا فينا ُب ُهم ُس ّن ِدي أه َن ُعدنا فاستبشرنا ؛ } َل  وابتهجنا لننا في فكلما فترت العزائم 

)1( خير طريق

أأُمر أهلك بالصلةا واصطب{ ،  الصبر والمصابرةا امتثالً لمر الله تعالىهـ- ِرو
ُقك ًا،  نحن نرز ُلك رزق شغلنا الشاغل هو توفير القوت ؛ فل يكون } عليها، ل نسأ

الله عز وجل، فهو المدبر ، وعبادةا ، ولتكن الولوية للدعوةا إلى الصلةا والرزق
 للرزاق

آدما ل يموت قبل أن يستوفي ولنتذكر أن ابن ؛} الرزاق ذو القوةا المتين{ وهو 
ًا- ، ولتطمئن نفوسنا لن الرزق يجري وراء ابن ورزقه أجله آدما - كالموت تمام
!!؛ بعكس ما نتصور لطارده الرزق هرب منه ولو

ُذّريتي { الله جل وعل بالدعاء : التضرع إلىو-  رّب اجعلني مقيَم الصلةا وِمن 
ّبل والستعانة به عز وجل لننا لن نبلغ المالا بمجهودنا وسعينا ، } ُدعاء ربنا وتق
فقد أمرنا رسولا الله صلى الله فلنلح في الدعاء ول نيأس ؛  تعالى ؛  بل بتوفيقه

أّحوا- بيا ذا الجللا والكراما ( وسلم قائل: تعالى عليه ِل َأ أّظوا-أى  ِل  والمقصود ) أ
وإذا كان الدعاء  ؛ اللحاح في الدعاء بهذا السم من أسماء الله الحسنى هو
الله الحسنى سريع الجابة ، فإن أسرعها في الجابة يكون- إن شاء الله  بأسماء
 ) ".أي الكرما والعطاء ( والكراما (أي العظمة) "ذو الجللا السم: هذا هو تعالى-
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ًا من رحمة الله ،  ولنتذكر أن رحمته وفرجه يأتيان من حيث ل عدما اليأسز-  أبد
ًا إلى السماء قد استسقى لقومهعليه السلما موسى  ندري، فإذا كان ،  ناظر

َعصاَك الَحَجر،ا { قالا له: الله تعالى قد ،  فإن الخالية من السحبِّ ِب أب  ِر ض
َةا أشر أنُه اثنتا ع ًا فانفجَرت م زكريا قد أوتي الولد وهو طاعن في ، وإذا كان} عين

أغاث مريم وهي مظلومة مقهورةا الله تعالى قد السن وامرأته عاقر،  وإذا كان
بمعجزةا نطق عيسى ومخرجا من أمرها ، وجعل لها فرجا حولا لها ول قوةا ل

أأُجرك الله عز وجل سوف ،  فليكن لديك اليقين بأن عليه السلما في المهد ي
هدايته، أو على جهادك وأنه بقدرته سوف يرسل لبنك من يكون السببِّ في

 فما ؛  معين يكون السببِّ في قربه من الله عز وجل يوقعه في ظرف أو موقف

)3(الجتهاد،  ثم الثقة في الله تعالى وليس في مجهودك عليك إل

 
الترهيب؟ وليس الترغيب لماذا

ُع إلى سبيل ربك ا {: لن الله تعالى قالا في كتابه الكريم .1 ُد
ِة ِة بالحكم . } الحَسنة والموعظ

الرفق إن ( لن الرسولا الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم قالا:.2
)  إل شانهشيءزانه، ول خل منه   إلشيء في ل يكون

والترهيبِّ ل ؛ الصلةا لنا هو أن نجعلهم يحبون لن الهدف الرئيس.3
الصلةا تسرب حبها إلى عقولهم وقلوبهم ، فإذا أحبوا البغض تكون نتيجته إل

والعكس ؛ عنها طوالا حياتهم يستطيعون الستغناء ، وجرى مع دماءهم، فل
.صحيح

رسولنا وقد أوصانا،   لن الترغيبِّ يحمل في طياته الرحمة .4
، ) الرحمن الراحمون يرحمهم ( وسلم بذلك قائلً: الحبيبِّ صلى الله عليه

ًا ،  فليكن شعارنا ) في السماء رحموا َمن في الرض يرحمكم منا (وأيض
. والرفقهو الرحمة بهذه المهمة  في طريقنا للقياما ونحن

ًا لن الترهيبِّ يخلق في نفوسهم .5 ّنا الصغيرةا خوف ،  ، وإذا خافوا م
ّلوا إل ُيص يتنافى مع تعليمهم تقوى الله تعالى  ، وهذا أمامنا وفي وجودنا فلن 
َلن، ولن تكون نتيجة ذلك السر وخشيته في ُعقد النفسية ،  والع الخوف إل ال

.طريق مسدود ومن ثّم السير في
يجعلهم قادرين على تنفيذ ما نطلبه منهم ، بل  لن الترهيبِّ ل .6

ُيحبِّ مطيع طريقة لرد يجعلهم يبحثون عن ّكر أن الُمِحبِّ لَمن   اعتبارهم، وتذ
)4(

إقامة الصلةا طوالا لن المقصود هو استمرارهم في.7
نتيجة   و الخوف والنفور-الذين هم البغض حياتهم...وعلقة قائمة على

ُيكتبِّالترهيبِّ- .من الحوالا  لها الستمرار بأي حالا ل 

الصلةا؟ في طفالنا أ نرّغب كيف

- يقوما برعاية الطفل منذ البداية يجبِّ أن يكون هناك اتفاق بين الوالدين- أو َمن    
للطفل، وبالتالي ضياع كل ، حتى ل يحدث تشتت على سياسة واضحة ومحددةا وثابتة

فيعود الب بهدية أكبر مما ، فل تكافئه الما مثلً على صلته المبذولة هباء الجهود
ًاأمه ، ويعطيها له دون أن يفعل أعطته  ،  فذلك يجعل المكافأةا  يستحق عليهشيئ

أن تقوما الما قيمة؛ أو أخذها على الصلةا صغيرةا في عينيه أو بل  التيالمكافأةا
.خشية عليه ،  فيأتي الب ويسترضيه بشتى الوسائل تقصيره بمعاقبته على

 هناك نتيجة  المكافأةا سريعة حتى يشعر الطفل بأن وفي حالة مكافأته يجبِّ أن تكون
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، تكون ما ، فإذا أدى الصلوات الخمس مثلً في يوما لفعاله، لن الطفل ينسى بسرعة
.المكافأةا بعد صلةا العشاء مباشرةا

************

ة) :الخامس و الثالثة  بين (ما المبكرةا الطفولة أولً: مرحلة
 الطفل وإحساسه بكيانه  العمر هي مرحلة بداية استقللا إن مرحلة الثالثة من

أن نقولا لهأ فمن الخط ؛ ، ولكنها في نفس الوقت مرحلة الرغبة في التقليد وذاتيته
 إذا

، السابعة تلعبِّ الن حتى تبلغ أنل يا بني من حقك  " وقف بجوارنا ليقلدنا في الصلةا:
، ويتصرف يقلد كما يشاء ؛ فلندعه على الفطرةا " فالصلةا ليست مفروضة عليك الن

تدخلنا ، وبدون ويرغبِّ فيه بتلقائية ليحقق استقلليته عنا من خللا فعل ما يختاره
بجوار المصلي ثم لم فإذا وقف الطفل "ر ) ...  (اللهم إل حين يدخل في مرحلة الخط

ًا ذلك  علىول نعلق ، فلندعه يركع أو يسجد ثم بدأ يصفق مثلً ويلعبِّ ، ولنعلم جميع
 يعتلونأو أمامهميجلسون  ، أو أنهم في هذه المرحلة قد يمرون أماما المصلين

الصلةا في  نحملهم فيأن ، أو قد يبكون ،  وفي الحالة الخيرةا ل حرج علينا هورهمظ
 أنل يجبِّأننا  يهتم بهم ،  كما الخوف عليهم أو إذا لم يكن هناك بالبيت مثلً من حالة

.. للمصلى بالنسبة ة عما يحدث منهم من أخطاءلننهرهم في هذه المرح

.)2ن(والمعوذتي ،  ،  والخلص : الفاتحة هذه المرحلة يمكن تحفيظ الطفل سور وفي

ًا: ): والسابعة الخامسة بين (ما المتوسطة الطفولة مرحلةثاني
  عن نعم الله تعالى وفضلهئ اللطيف الهاد المرحلة يمكن بالكلما البسيط في هذه

يجعل ؛ ، وعن حبِّ الله تعالى لعباده،  ورحمته (المدعم بالعديد من المثلة) وكرمه
من تلقاء نفسه يشتاق إلى إرضاء الله ،  ففي هذه المرحلة يكون التركيز على الطفل

، ضرورةا ، وفي المقابل الكلما عن الله تعالى وقدرته وأسمائه الحسنى وفضله كثرةا
وفي... الطاعة ويسرها وبساطتها وحلوتها وأثرها على حياةا النسان وجمالا طاعته
 ، فمجرد  عينيهالصغير أماماالوقت لبد من أن يكون هناك قدوةا صالحة يراها  نفس

ًاوالتزامهماوالما  رؤية الب ّّّّّّثر ، دون ضجر  بالصلةا خمس مرات يومي ، أو ملل يؤ
ًا ، ويلتزما بها كما في نظرةا الطفل لهذه الطاعة ، فيحبها لحبِّ المحيطين به لها إيجابي
 ولكن حتى ل تتحولا الصلةا إلى عادةا وتبقى في إطار بأي عادةا وسلوك يومي. يلتزما

، ومن المناسبِّ هنا سرد  من تدريس العقيدةاشيء، لبد من أن يصاحبِّ ذلك  دةاباالع
، أو سرد قصص الصحابة الكراما وتعلقهم السراء والمعراج ، وفرض الصلةا قصة

   الصلةاب
ّكز عليها دوما البتعاد عن ،   المواعظ والنقد الشديدأسلوبومن المحاذير التي نر

، مباح  الضرب في هذه السن غير وغني عن القولا أن أو أسلوب الترهيبِّ والتهديد ؛
ًاإمن التعزيز ال فلبد ًا من يجابي ، بمعنى التشجيع له حتى تصبح الصلةا جزء أساسي
)2)،(5.(حياته

الصلةا لهروبه من الماء  منر، فقد يهرب الصغي  في الشتاءئويراعى وجود الماء الداف

تبدو صغيرةا تافهة ولكن  ، فنحببهم بأمور قد وبالنسبة للبنات ؛ البارد، هذا بشكل عاما
،  في بيتها تشبه طرحة الما أبعد الثر ،  مثل حياكة طرحة صغيرةا مزركشة ملونة لها

 ..صغيرةا خاصة بالطفلة وتوفير سجادةا
  مثل حتى يشعر فيما بعدركعتينالطفل أن نتركه يصلي  ويمكن إذا لحظنا كسل

،  كما يمكن  تلقاء نفسهثم نعلمه عدد ركعات الظهر والعصر فيتمها منبحلوةا الصلةا 
بالوضوء يبدأ به الولد  بعمل طابور خاص  يتكاسل عن الوضوءيتشجيع الطفل الذ

الموجودين بالمنزلا في هذا الوقت الفراد الكسولا ويكون هو القائد ويضم الطابور كل
  )6.(
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 ، فيبدأ الطفل بصلةا الصلةا يكون بالتدريج  سياسة التدريبِّ علىتنفيذ أنويلحظ 
، الخمس حتى يتعود بالتدريج إتماما الصلوات ، وهكذا  ،  ثم الصبح والظهرًالصبح يوميا

الوقت، يتم تدريبه على صلتها في أولا وذلك في أي وقت ،  وعندما يتعود على ذلك
.حسبِّ استطاعته وتجاوبه وبعد أن يتعود ذلك ندربه على السنن ، كٌل

، وليس بالضرورةا أن  ، فنكافئه بشتى أنواع المكافآت ويمكن استخداما التحفيز لذلك
ً تكون ، ثم  ولو قضاء ، بأن نعطيه مكافأةا إذا صلى الخمس فروض المكافأةا مال

الفروض   إذا صلىمكافأةا، ثم  الفروض الخمس إذا صلها في وقتها مكافأةا على
)11(. الوقتأولاالخمس في 

، ويمكن استجلب الخير  الجنة ي إلىسعي إلى الصلةا سع الأنويجبِّ أن نعلمه 
  أو،   بجناحين في الجنة  يا حبيبي  تطير أكاد أراك " له: ن نقولاأ، ب  بداخله  لموجودا

، أو  تبذله من جهد لداء الصلةا  كثيرا لما  يحبك وتعالى راض عنك  اللهأشعر أن
الله عليه وسلم يلعبِّ معكم  الصبيان في الجنة والرسولا صلى أتخيلك وأنت تلعبِّ مع

)10" (معه...وهكذا بعد أن صليتم جماعة
  إلى الثقات) و من يقوما مقامهم من أ، فتشجيعهم على مصاحبة والديهم ( أما البنين

ًا ؛ أولً لصطحاب والديهم ، يكون سببِّ سعادةا لهم المسجد للخروج من المنزلا ، وثاني

ًا من وقت ومجهود وصبر ، ويراعى البعد عن الحذية ذات الربطة التي تحتاج إلى كثير

...أو خلعها لربطها الصغير
 الطهارةا البسيطة مثل أهميةأحكاماالطفل بعض  تعليم ويراعى في هذه المرحلة

، وكيفية الستنجاء ، وآداب قضاء الحاجة ، وضرورةا من النجاسة كالبولا وغيره التحرز
 .، مع شرح علقة الطهارةا بالصلةا والملبس على نظافة الجسم المحافظة

ًا تعليم الطفل الوضوء ًا ، كما كان الصحابة و يجبِّ أيض الكراما ، وتدريبه على ذلك عملي
)2(يفعلون مع أبنائهم

ًا:مرحلة ) :والعاشرةا السابعة بين (ما المتأخرةا الطفولة ثالث
  ،  وعدما التزامهم يلحظ بصورةا عامة تغير سلوك البناء تجاه الصلةا في هذه المرحلة

، فيلحظ التكاسل والتهرب وإبداء التبرما ، إنها كانوا قد تعودوا عليها بها ، حتى وإن
 ، والنصياع وهنا لبد مرحلة التمرد وصعوبة النقياد المرحلة الجديدةا : ببساطة طبيعة

هل صليت العصر؟ : ، فنبتعد عن السؤالا المباشر بحنكة وحكمة معهم من التعامل
الكذب وادعاء الصلةا للهروب منها ، فيكون رد الفعل إما يميلون إلى لنهم سوف

ََلى من هذا إغفالا المر ، أو لكذبه الصياح في وجهه ، بالرغم من إدراك كذبه ، والو
، مرتين مرةا : ، مثل العصر يا شباب في صيغة تنبيه ل سؤالا بالصلةا وذاك هو التذكير

، فتعالا ، فقل لقد استأثرت حجرتك بالبركة صلى في حجرته وإن قالا مثلً أنه ،  ثلثة
، ولنقل ذلك بتبسم وهدوء حتى وتحسبِّ تلك الصلةا نافلة ، حجرتي لنباركها في نصلي

 .أخرى ل يكذب مرةا
لشيء أنا في النتظار " إن لم يصّل الطفل يقف الب أو الما بجواره-للحراج -ويقولا:

 عن (بطريقة حازمة ولكن غير قاسية بعيدةا ضروري لبد أن يحدث قبل فوات الوان "
  )2(التهديد

معي"،  فالبنات كما يجبِّ تشجيعهم، ويكفي للبنات أن نقولا :"هيا سوف أصلي تعالى
ًا وفيها تشجيع يملن الذكور فيمكن ، أما إلى صلةا الجماعة ، لنها أيسر مجهود

طولا الصلةا بالمسجد و هي بالنسبة للطفل فرصة للترويح بعد شجيعهم علىت
، أو ، مثل شراء الخبز  النزولا بمهمة ثانية يمكن ربط المذاكرةا ، ولضمان نزوله

)5(.السؤالا عن الجار ...إلخ
والشارةا إلى التشجيع والتعزيز أو الطفلة،  يجبِّ أن ل ننسى الطفل وفي كل الحالتين:

 شخصياتهم ، وأنها ميزةا تطغى على باقي ن التزامه بالصلةا من أفضل ما يعجبنا فيأ
 الطفل أحكاما الطهارةا، وصفة يمكن أن يتعلم وفي هذه السن،  المشكلت والعيوب
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الدعية الخاصة بالصلةا، ويمكن اعتبار يوما بلوغ ، وبعض النبي صلى الله عليه وسلم
الطفل، بل وإقامة احتفالا خاص بهذه المناسبة، حياةا الطفل السابعة حدث مهم في

بزينة خاصة ، إنها مرحلة بدء المواظبة على يدعى إليه المقربون ويزين المنزلا
!!الصلةا

ًا   يؤثر في ولشك أن هذا    عن هذهالعلننفس الطفل باليجاب ،  بل يمكن أيض
ًاشهر حتى، أو  بفترةا كشهرين مثل المناسبة داخل البيت قبلها  يظل الطفل مترقب

)5(!! هذا الحدث الكبرلمجيء 
وفي هذه المرحلة نبدأ بتعويده أداء الخمس صلوات كل يوما ،  وإن فاتته إحداهن يقوما

 سماع ،  نبدأ بتعليمه الصلةا فور ،  وحين يلتزما بتأديتهن جميعا على ميقاتهابقضائها 
الصلةا ، يجبِّ تعليمه سنن وحين يتعود أداءها بعد الذان مباشرةا الذان وعدما تأخيرها ؛

ّير بين أن يصليها الن ،  أو حين يكبر ونذكر له فضلها .، وأنه مخ

 :وفيما يلي بعض السباب المعينة للطفل في هذه المرحلة على اللتزاما بالصلةا 

ًا في الب والما يقظة الحس نحو الصلةا ،البنيجبِّ أن يرى .1  دائم
، فليسمع من الوالد ،  وبدون للنوما قبل العشاءيستأذن  أن البن فمثل إذا أراد

يبق على صلةا العشاء إل قليلً نصلي معا ثم تناما بإذن الله  تردد: "لمتفكير أو
ً وإذا طلبِّ الولد ؛ ، أو زيارةا أحد القارب ، وقد اقترب الخروج للنادي مثل

ومن ؛ الوالدين :"نصلي المغرب أولً ثم نخرج" وقت المغرب ، فليسمعوا من
،  يسمعوا ارتباط المواعيد بالصلةاأن الولد وسائل إيقاظ الحس بالصلةا لدى

ً ًا في صلةا : فمثل  لزيارتنا بعد صلةاسيحضر فلن"  و ، العصر" "سنقابل فلن
".المغرب

 الرياضة التي تحمي البدن وتقويه ،  فالمؤمن إن السلما يحث على.2
، ولكن يجبِّ أل يأتي المؤمن الضعيف إلى الله تعالى من القوي خير وأحبِّ

في وقتها،  فهذا أمر حساب تأدية الصلةا حبِّ أو ممارسة الرياضة على
.مرفوض

ّوده على أداء.3 الصلةا قدر إذا حدث ومرض الصغير ،  فيجبِّ أن نع
لو  في ترك الصلةا ، حتى له عذر ويعلم ويتعود أنه ل استطاعته ، حتى ينشأ

ًا ، ولفت  والجمعرخصة القصرفيجبِّ تعليمه  ، وإذا كنت في سفر كان مريض
.السلما تشريع مملوء بالرحمة نعمة الله تعالى في الرخصة، وأن نظره إلى

، وعدما الشعور  الشجاعة في دعوةا زملئه للصلةا غرس في طفلكا.4
، أو غير ذلك من أجل  حديث مع شخص مكالمة تليفونية أو بالحرج من إنهاء

ًا  بالمسجد بالصلةا جماعة أن يلحق أل يسخر من زملئه   فيهاغرس، وأيض
الله الذي هداه  ، ويحمد إلى هذا الخير ، بل يدعوهم الذين يهملون أداء الصلةا

.لهذا
.الفروض يجبِّ أن نتدرج في تعليم الولد النوافل بعد ثباته على.5

ًا لنغرس الصلةا في نفوسهم ، ومن  و لنستخدما كل الوسائل المباحة شرع
:ذلك

 .المسطرةا المرسوما عليها كيفية الوضوء والصلةا *
رجل صلى ، مثل: وجدولا الضرب بربطهما بالصلةا تعليمهم الحساب** 

، وإذا كان ركعة صلها؟...وهكذا أربع ركعات ، فكم ركعتين ، ثم صلى الظهر
ًا متر وهو يقطع في 500والمسجد  ، فمن المثلة:" رجل بين بيته كبير

إلى المسجد ، فكم خطوةا يخطوها حتى يصل  سنتيمتر40الخطوةا الواحدةا 
وإذا علمت أن الله تعالى يعطي عشر حسنات على كل في الذهاب والعودةا ؟

حسنة يحصل عليها؟ خطوةا ، فكم
ّلم الوضوء والصلةا ، وغير***  ذلك مما أشرطة الفيديو والكاسيت التي تع

)2 ( سبحانه أباحه الله
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يصلي، ففي رأي كاتبة هذه  الضرب عند بلوغه العاشرةا وهو ل  مسألةأما
 المبكرةامرحلة الطفولة إذا قمنا بأداء دورنا كما ينبغي منذ السطور أننا

الطفل، فإنهم لن يحتاجوا الوالدين ، أو القائمين برعاية وبتعاون متكامل بين
ًا إلى ضربه في العاشرةا، وإذ ، وأل غير مبّرح اضطروا إلى ذلك ، فليكن ضرب

نضربه ، وأل وأل نضربه أماما أحد ؛ كالوجه يكون في الماكن غير المباحة
به الرسولا الكريم في وقت الغضبِّ...وبشكل عاما ، فإن الضرب(كما أمر

وخلق المشاكل ؛ وليس العقاب والهانة المرحلة) غرضه الصلح والعلج هذه
ّبي أن الضرب سوف يخلق مشكلة وإذا رأى ؛ ، أو سوف يؤدي إلى كره المر

ًا ، فليتوقف الصغير للصلةا  ،  وليحاولا معه بالبرنامج المتدرج الذي عنه تمام
...ذكره سيلي

 نكسبه لطفالنا-أن-مثل أي سلوك نود   الصلةا المواظبة على ولنتذكر أن
، مع أن الرسولا صلى الصلةا بحساسية نتيجة لبعدها الديني نتعامل مع ولكننا

وجهنا لتعليم أولدنا الصلةا راعى هذا الموضوع وسلم حين الله تعالى عليه
هملمو، فكلمة ع ، واضربوهم عليها لعشر" الصلةا لسبع ا أولدكملمووقالا "ع

، حتى يكتسبِّ سنوات ثلث تتحدث عن خطوات مخططة لفترةا زمنية قدرها
وسائل كوسيلة من ، ثم يبدأ الحساب عليها ويدخل العقاب الطفل هذه العادةا

السلوك ، فعامل الوقت مهم في اكتساب التربية في نظاما اكتساب السلوك
ل ، فمجرد التوجيه أن نغفله حين نحاولا أن نكسبهم أي سلوك ، ول يجبِّ

تخطيط وخطوات وزمن كاف للوصولا إلى الهدف،  ، والمر يحتاج إلىيكفي 
، وحتى يتكون ، فإنه المور الهامة لسلوك مناالدافع إلى إكساب   كما أن

التي تصل إلى الطفل حتى مبكرةا وإلى تراكم القيم والمعاني يحتاج إلى بداية
الذي نود أن نكسبه لنابع من داخله ، نحو اكتساب السلوك ايكون لديه الدافع

نهماإتأّخر الوالدان في تعويده الصلةا إلى سن العاشرةا، ف أما إذا ، إياه
، حيث أن طبيعة التكوين  مبكرينءابد مما لو وقت أطولا يحتاجان إلى

كبر مما يحتاجه طفلأمجهود  إلى يحتاج النفسي والعقلي لطفل العاشرةا
الحالة يحتاج إلى هذه ، فالمر في السابعة، من أجل اكتساب السلوك نفسه

)4 (صبر وهدوء وحكمة وليس عصبية وتوتر
الطفل منا أن نتفهم مشاعره ونشعر بمشاكله ففي هذه المرحلة يحتاج  

أن كل اهتمامنا هو صلته وليس ، فل يرى منا ، ونعينه على حلها وهمومه
، وبالتغيرات التي بدأ يسمع أنها حوله كثيرا بالعالم ، فهو يفكر الطفل نفسه

، لذلك فهو أهميته الكبيرةا لديه ، ويكون للعبِّ عامين ستحدث له بعد عاما أو
ًا...فل مفروض عليه و يسهو عن الصلةا ويعاند لنها أمر ًا نفسي يسببِّ له ضغط
نسأله عن الصلةا كلما  أن منا أن يتوقع يجبِّ أن نصل بإلحاحنا عليه إلى

!!وقعت عليه أعيننا
، وأن المر بالصلةا في هذه السن التكليف ولنتذكر أنه ل يزالا تحت سن

 للتدريبِّ
فإن سؤالنا عن مشكلة تحزنه ،  أو هّم، أو ، وللعتياد ل غير!! لذلك فقط
ّثق  يصيبه خوف علقتنا به ، فتزداد ثقته في أننا سنده سوف يقربنا إليه ويو

ّنا فيما بعد استجابته الواسع الدافىء ...فإذا ما المين، وصدره ركن إلينا ضم
)7(، والحجاب  والعبادات الخرى، التدريجية للصلةا

:ً : المراهقة  مرحلة رابعا
، والرغبة ، وصعوبة النقياد والرفض يتسم الطفالا في هذه المرحلة بالعند

وتضخم المخالفة- حتى لو كان ذلك بالمخالفة لمجرد - الذات في إثبات
يصنعه إلى تدفع المراهق رغم إيمانه بفداحة ما ، التي قد الكرامة العمياء
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ّقفه الستمرار فيه أن عن فعله سيشوبه شائبة، أو شبهة من ، إذا حدث أن تو
ًا من ذاته يشار إلى أن قراره بالتوقف عن الخطأ ليس ، وإنما بتأثير أحد نابع

لن يجدي ، بل سيؤدي ولنعلم أن أسلوب الدفع والضغط . قريبِّ أو بعيد من
ٍو له في القوةا والبعد للرفض ومضاد ، وكما يقولون "لكل فعل رد فعل مسا

 ونستمع إليه إلى أن يتم حديثهالبن يجبِّ أن نتفهم  لذا   "له في التجاه
.المكان قدر ونعامله برفق

 التدرج أمر طبيعي يجعل الخطوات أكثر قوةاوفيما يلي برنامج متدرج ، لن 
ًا إن شاء الله. وثبات

الله  قد يستغرق ثلثة أشهر، وربما أقل أو أكثر،  حسبِّ توفيق هذا البرنامج 
. وقدره تعالى

:المرحلة الولى
فيها التوقف عن الحديث في هذا ، ويجبِّأكثر  أووتستغرق ثلثة أسابيع  

 الموضوع
ًا ، فل نتحدث عنه من قريبِّ" ، ولو حتى بتلميح ، مهما  بعيدأو الصلةا" تمام

، ولكننا نعطيه لهم الطبيبِّ يشبه إعطاء الولد الدواء الذي يصفه بعد.فالمر
ولكننا تعلمنا من الرسولا ، درايتنا الكاملة بمكوناته وتأثيراته لهم رغم عدما

بالتمرد و العناد في أن لكل داء دواء ، فالطفل يصاب يه وسلملصلى الله ع
.الشتاء أغلبية الطفالا في بالبرد المراهقة ، كما يصاب فترةا

ًا  ًا، وتعالج موضوع ُيعالج في و تذكر أيها المربي أنك تربي ضمير هذه إذا لم 
، فل الذي يعلم إلى أين سينتهي ، فالله سبحانه وتعالى وحده هو المرحلة

.، وحسن التوكل على الله تعالى وجميل الثقة به سبحانه الصبر مناص من
تقل عن ثلثة أسابيع عن إلى العلج، أل وهو التوقف لمدةا ل ونعود مرةا أخرى

البنة أو البنالصلةا ، والهدف من التوقف هو أن ينسى  في موضوع الخوض
،  حتى يفصل بين الحديث في هذا المر وعلقتنا الصلةا رغبتنا في حثه على

وكأنه ليس فيها بالراحة ،  إلى مرحلة يشعر العلقة به أو بها ، لنصل بهذه
 نحبه الثقة في علقتنا به ، وأننا ، فيستعيد وبينه هناك أي موضوع خلفي بيننا

.، وليس لشخصه السيئة ، وأن الرفض هو للفعالا لشخصه
أحاطهما بسياج فالتوتر الحاصل في علقته بالوالدين بسببِّ اختلفهما معه

منه  حاولا الوالدان القترابأوكلما حاولا القتراب منهما  شائك يؤذيه
بالذى النفسي كلما حاولا الكلما معكما ، وما نريد بنصحه، حتى أصبح يحس

نزع هذا السياج الشائك الذي أصبح يفصل في هذه المرحلة هو محاولة فعله
.والديه بينه وبين

: المرحلة الثانية
.إلى شهر ، وتستغرق من ثلثة أسابيع هي مرحلة الفعل الصامت

في هذه المرحلة لن توجه إليه أي نوع من أنواع الكلما ، وإنما سنقوما
الفعالا المقصودةا ، فمثلً "تعمد وضع سجادةا الصلةا على بمجموعة من

ً في غرفة كرسيه المفضل ، أو تعّمد وضع سجادةا الصلةا على المعيشة مثل
الب لخذها و هو يفكر ، ثم يعود بالبيت يفضله سريره أو في أي مكان

لقد دخل... اه ي ،  أصلي أريد أن " ؟ الصلةا أين سجادةا بصوت مرتفع :"
...الصلةا ، يا إلهي كدت أنسى الوقت

ّذن ويمكنك بين الفرض والخر أن تسأله :"حبيبي ، كم الساعة ؟هل أ
ّدن؟ آه لقد أصبحت حبيبي هل تذكر أنني صليت؟ على الفرض؟ كم بقى المؤ

واستمر على هذا المنوالا.... إل هذا المر  ،  الياما ، لكن يا إلهي أنسى هذه
، ونسى أن الولد قد ارتاح  حتى تشعرأسبوعينأو  أخرى لمدةا ثلثة أسابيع

المرحلة وساعتها يمكنك الدخولا في ؛ الضغط الذي كنت تمارسه عليه
...الثالثة
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:المرحلة الثالثة

ّطع قم ًا بدعوته بشكل متق ًا ، حتى يبدو المر طبيعي ، للخروج معك ، وتلقائي
تريد مصاحبته ، وليس دعوته لحضور الدروس بدعوى أنك بعض ومشاركتك

ّني أريدبشيءمتعبِّ وأشعر  الدرس ،  بقولك:"حبيبي أنا ِك  من الكسل، ول
، ، وأستند عليك أن أستعين بك ، أريد الذهاب لحضور هذا الدرس ، تعالا معي
ِعد عليه الطلبِّ ُت .في مرةا ثانية المحاولة ، وأِعد فإذا رفض ل تعلق ول 

 التزامك من أولاأمور  تشاركه في كل ما تصنعه فيأنويتوازى مع هذا المر 
خللا طلبِّ رأيه تسعى لتقريبِّ العلقة وتحقيق الندماج بينكما من المر، وأن

تعالي ما  " حبيبتي ، كأن تقولا الما لبنتها: الحبِّ والتفاهم ومشورته بمنتهى
نت تقفينأو كل هذا  في هذه الربطة؟ ما رأيك" الجديد رأيك في هذا الحجاب

تعالى اسمعي معي مثل تقولين لها:" ، وحين تستعدين للخروج المرآةا أماما
ثم الدرس هذا اليوما " رأيك فيه؟"سأحكي لك ما دار في "، ما هذا الشريط

 .أنتتفعلينها  قصد أوصليها بالطاعات التي ، وهكذا بدون تأخذين رأيها فيه
 ، وعن رأيهم في الدروس التيأنفسهم  ابنك أو ابنتك يتحدثون عناترك

، ولنتركهم حتى يبدأون بالسؤالا منا بكل حرية وبإنصات جيد نحكي لهم عنها
.عن الدين وعن أموره

:أمور مهمة جدا ويجبِّ أن نلفت النظر إلى
oيجبِّ أل نتعجل الدخولا في مرحلة دون نجاح المرحلة السابقة

الساسي من كل هذا هو نزع فتيل التوتر الحاصل في تماما ، فالهدف عليها
،  وبين أمور الدين أولدناانقطعت بين  ، وإعادةا وصل الصلة التي علقتكما

 جرعته بانتظاماتأخذيجبِّ أن  التي تماما المضادات الحيوية المر يشبه فهذا
ًا  للولد أو البنتوأصدرتتعجلت المر  وحتى نهايتها ، فإذا ًا واحد ولو أمر

.أن تتوقف وتبدأ العلج من البداية خللا الثلثة أسابيع فيجبِّ
o ًا في ل هذا الوقت فهو أمر يجبِّ أن نتحدث في موضوع الصلةا أبد

سبق- ، وإذا نجحنا في كل ما البن عن قناعة تامة يجبِّ أن يصل إليه
نبتة طيبة حسبِّ ما نذكر، كما أننا وسننجح بإذن الله ، فنحن قد ربينا

الصلةا هم بإقامة ملتزمين، وعلى خلق لذلك فسيأتي اليوما الذي يقومون
وتعطيلنا يأتي اليوما الذي نشتكي فيه من إطالتهم للصلةا ، بل قد بأنفسهم

!مثل عن الخروج
o، ل يجبِّ أن نعلق على تقصيره في الصلةا إل في أضيق الحدود

رُـقصَـولن  عدما الخشوع مثل.أوالخطأ في أداء الحركات  بعض ولنتجاوز عن
، الخطاء التي ل يمكن التجاوز عنها سلطتنا على العتراض واستخداما
.مثل كالصلةا بدون وضوء

oول تدع وادع دائما لبنك وابنتك ول تحزن،   بالله تعالى دائمااستعن 
، وتذكر أن المرء قد يحتاج إلى وقت ، لكنه سينتهي بسلما إن  أبدا عليهم

 ، فالبناء شاء الله
  طبيعة المرحلة في هذه السن ينسون ويتغيرون بسرعة، خاصة إذا تفهمنا

 بمنتهى الهدوء، والتقبل وسعة الصدر  وتعاَملنا معهم  التي يمرون بها
 )8(والحبِّ

*************

 لولدنا؟ صالحة قدوةا نكون كيف
:يلي يمكن في هذا المجالا الستعانة بما

محاولة الوالدين يوما الجمعة أن يجلسا معا للقياما بسنن الجمعة_بعد
،  والكثار من الستغفار والصلةا على بقراءةا سورةا الكهف - الغتسالا
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،  هذا الخير عليه وسلم ، لينشأ الصغار وحولهم الله تعالى الرسولا صلى
 .فيشتركون فيه فيما بعد

حرص الوالدين على أن يحضر الولد معهما صلةا العيدين ، فيتعلق أمر
 . بقلوبهم الصغيرةا الصلةا

  الستخارةا، وسجدنا -من حين لخر- أننا صلينا صلةا الترديد أمامهم
)2..وغير ذلك ( سجود الشكر

:والمساجد أطفالنا
العقلي ، كذلك ل يمكن أن نتوقع النمو ل يمكننا أن نتخيل أن تنمو النبتة بل جذور كما

،وأسرارها   يتعرف على الحياةاأنوالجسمي للطفل بل حراك أو نشاط ، إذ ل يمكنه 
جوانبه التجولا والسير في ، إل عن طريق واكتشاف عالمه الذي يعيش في أحضانه

الستطلع ، وحيث أن الله تعالى قد خلق فينا حبِّ وتفحص كل مادي ومعنوي يحتويه
الميولا تكون ، فإن هذه والميل إلى التحليل والتركيبِّ كوسيلة لدراك كنه هذا الكون

ّدها عند الطفل ًا ، لذلك فل يجبِّ أن نمنع الطفل من دخولا المسجد على أُش حرص
ًا على استمرارية الهدوء في المسجد ، أو راحة المصلين على  ولكننا أيضا ، حفاظ

لهم الحبل على الغارب دون أن نوضح لهم آداب المسجد بطريقة يجبِّ أل نطلق
طريق التوضيح للهدف من المسجد وقدسيته والفرق بينه وبين يفهمونها، فعن مبسطة

 الضوضاء في المسجد ، يقتنع الطفل فيمتنع عن إثارةا الخرى الماكن غيره من
ًا له ًا احترام مونة حولاأمن العقاب...ويا حبذا لو هناك ساحة واسعة م ، وليس خوف

، أولو تم إعطاؤهم بعض الحلوى) 9(صلةا والديهم بالمسجد ليلعبوا فيها وقت المسجد
 يترك في نفوسهم ، لعل ذلك المسجد  فيلخرمن وقت  البسيطة ، أو اللعبِّ

.بعد فيما  المسجد يقربهم إلى الصغيرةا انطباعا جميل
 نصوص تمنع اصطحاب الطفل إلى ، كما أنه لم يرد به فديننا هو دين الوسطية   

ُيستدلا منها على جواز ، فقد ورد الكثير من الحاديث المسجد، بل على العكس التي 
خرج ( البخاري عن أبي قتادةا: ، من ذلك ما رواه الصبيان(الطفالا) المساجد إدخالا

، فصلى ، فإذا ركع على عاتقه صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت العاص علينا النبي
) رفعها وضعها ، وإذا رفع

إني لقوما في ( ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قتادةا كما روى البخاري عن أبي
ّوز في صلتي كراهية أن أُشق  أطيل فيهاأنفأريد  الصلةا ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتج

ًا على  (البخاري عن عبد الله بن عباس قالا: ، وكذلك ما رواه ) مهأ على أقبلت راكب
ٍذ قد حمار ناهزت الحتلما، ورسولا الله صلى الله عليه وسلم يصلي أتان، وأنا يومئ

جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت التان بمنى إلى غير بالناس
أّى ُينكر الصف، فلم ترتع، ودخلت في .  (  ذلك عل

أطفالكم يدخلون وإذا كانت هذه هي الدلة النقلية التي تهتف بنا قائلة:"دعوا
 النداء، فهناك أدلة المسجد"، وكفى بها أدلة تجعلنا نبادر بالخضوع والستجابة لهذا

يترتبِّ عليه تحقيق  المسجدأطفالنا، فدخولا  تتبادر إلى عقولنا مؤيدةا تلك القضية
 ذلك.... فهو ينمي فيهم ، والجتماعية ، وغير ، والتربوية الكثير من الهداف الدينية

 تغرس فيهم حبِّأنها شعيرةا دينية هي الحرص على أداء الصلةا في الجماعة، كما
لكل شخص الهمية ، وهو هدف روحي غاية في الله، وإعمارها بالذكر والصلةا بيوت

)9 ( مسلم

:الجهد بذل بعد معين خير 
 بذلا كل ما بوسعنا من جهد وبالطريقة المناسبة لكل مرحلة لعل أفضل ما نفعله بعد

 :الله عز وجل بالدعاء ،  ومن أمثلة ذلك ، هو التضرع إلى عمرية
ّبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلةا ومن ذريتي ربنا{   } . وتق
إلى أنفسهم نهم كله ول تكلهمأ لولدي شأصلحيا حي ياقيوما برحمتك أستغيث " 

."، ول أقل من ذلك عين طرفة
 ،  فإنه ل يهدي لصالحها إل أنت،  والخلق اللهم اهدهم لصالح العمالا والهواء"

11



" أنت ئها إلييصرف س واصرف عنهم سيئها ل
َنى" ِغ "اللهم إني أسالك لهم الهدى والتقى والعفاف وال
ّهر" ّهرت به مريم، واعِصم أولدي وأولد اللهم ط  بناتي وبنات المسلمين بما ط

ّ" عِصمَت به المسلمين بما  يوسف
  قديرشيءعلى كل  اللهم اجعل الصلةا أحبِّ إليهم من الماء البارد على الظمأ، إنك"

"وبالجابة جدير،  يا نعم المولى ونعم النصير

:المهات تجارب
، ولكل الصلةا فيما يلي بعض من تجارب المهات التي نجحت في ترغيبِّ أطفالهن في

.جانبية تختار ما يتناسبِّ مع شخصية طفلها ، دون أضرار ما أنأ
ًا لنه الصغر  لحظت أن البن الصغر :قالت لي أما لولدين- 1 ٌء كثير وكان  مستا

ًا أن يكون هو الكبر،  فكنت كلما أردته أن يصلي قلت له:" هل " صليت؟ يتمنى دائم
 الذين فيقولا "ل"،  فأقولا" هل أنت صغير، فيقولا ل،  فأقولا:" إن الكبار فقط هم

! يجري إلى الصلةا يصلون"،  فتكون النتيجة أن
لولدها ذو الست سنوات جنيها كلما صلى الخمس صلوات وأمٌا أخرى كانت تعطي- 2

المبلغ حتى اشترى بها هدية كبيرةا،  وظلت هكذا حتى ، وكانوا يدخرون اليوما كاملة في
 [ ونذكر بضرورةا تعليم الطفل أن أجر الله وثوابه على!!المكافأةا الصلةا ونسي اعتاد

كل صلةا خير له وأبقى من أي شيء آخر ].
، محدود وأمٌا ثالثة قالت أن والد الطفل رجل أعمالا ووقته الذي يقضيه بالبيت- 3

 وكان
كان يكبر الولد ، ولكن الله تعالى رزقهم بجار ل يبذلا أي جهد لترغيبِّ ابنه في الصلةا

فكانوا يخرجون ،  قليل وكان يأخذ الصبية من الجيران معه إلى أقرب مسجد للبيت
 معا

المسجد حتى اعتاد عند كل صلةا ويلتقون فيمرحون ويضحكون في طريقهم من وإلى
!! الصلةا ابنها

وهم المغرب والعشاء يدعو أولده الثلثة وأمٌا رابعة تقولا أن زوجها كان عند صلةا - 4
ّلون خمس أبناء  معه جماعة وبعد الصلةا يجلسون جميعا ، و سبع وثماني سنوات فيص

يقولا لمن تخلف عن ، وكان ل الوقت على سجادةا الصلةا يتسامرون ويضحكون بعض
معه بمحض إرادتهم ، حتى استجابت ِلَم تخلفت، وكان يتركهم يجيئون ليصلوا الصلةا

الوقات، ثم تبعها الولدان بعد ذلك بالتدريج، والتزمت بالصلةا مع والدها في كل البنة
 بلغ سن الثانية عشرةا من عمرهالكبر حين البن يسألا الوالد-بين الحين والخر- وكان
"عليك؟ أعطيت ربك حقه :"هل

يقترب من  يذكر كلمة الصلةا ، إلى أن عقد المسجد الذيأنفكان يذكره بالصلةا دون 

يقوما  وأعطوهم صحيفة ، البيت مسابقة للطلب جميعا لمن يصلي أكثر في المسجد
البن، فحرص  المسجد بالتوقيع فيها أماما كل صلةا يصليها الطالبِّ بالمسجد إماما

وزملؤه من الجيران على تأدية كل الصلوات-حتى الفجر- في المسجد حتى الكبر
 اعتاد ذلك

!!!مسجد فأصبح بعد انتهاء المسابقة يصلي كل الوقات بال
خامسة:"ألحقت أولدي بدار لتحفيظ القرآن، وكانت المعلمة بعد أن تقولا أما- 5
ّفظهمت المقرر في كل حصة تقوما بحكاية قصة هادفة لهم ، ثم تحدثهم عن الجزء ح

ّغبهم فيها فضائل الصلةا  موعد الصلةا أثناء الحصة تقولا لهم :"هيايأتيوحين  وتر
، حتى أقبل أولدي على الصلةا " ،  وليذهبِّ للوضوء َمن يريدالظهر جماعة  نصلي

!!!والحمد لله بنفوس راضية
شيءأنتقدها في أي  ترك ابنتي تصلي بجواري ولأكنت  أما الما السادسة فتقولا:"- 6

كبرت قليلًً و ، سواء صلت بدون وضوء ،  أما صلت الظهر ركعتين...حتى مخالف تفعله

 !!!تعلمت الصلةا الصحيحة في المدرسة، فصارت تحرص على أدائها بالتزاما
 عليه وقت وتقولا أما سابعة أن ولدها قالا لها أنه ل يريد أن يصلي لن الصلةا تضيع- 7
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وأنا أقوما  تجربة عملية وقالت له أنت تصلي صلةا الصبحانه أن يجريم، فطلبت  اللعبِّ

ًا بهذه بتشغيل ساعة اليقاف الجديدةا الخاصة بك ، الساعة (كان الولد فرح جد
هاتين ما بحساب الوقت الذي استغرقه فيأ، فبدأ يصلي وقامت ال ) لهذا المر فتحمس
، ببطء ت تصلين استغرقتا دقيقة وعدةا ثوان!!، فقالت له لقد كأنهما، فوجدا  الركعتين

يأخذن ، معنى ذلك أن الصلوات الخمس ل وأخذت منك صلةا الصبح هذا الوقت اليسير
من  من وقتك إل سبعة عشر دقيقة وعدةا ثواني كل يوما ، أي حوالي ثلث ساعة فقط

ًا وعشرين ساعة كل يوما الربع .، فما رأيك؟!!! فنظر الولد إليها متعجب
ًا جيدا منذ نعومة أظفاره ليكون بعد أن أعدت وقالت أما ثامنة أنها  -8  عبدا  ابنها إعداد

 ،  وذلك من خللا الحديث عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليهً لله صالحا
، بعد كل ذلك اضطرت لنقله من ، وتحفيظه جزء عم ، ورواية قصص النبياء وسلم

التي نشأ بها- بعد أن تغيرت أحوالها للسوأ من حيث النضباط الخلقي اللغات مدرسة
 إلى مدرسة لغات أخرى ولكنها إسلمية تضيف منهجا للدين غير المنهج والدراسي-

 إل أنه وجو الحتراما واللتزاما الذي يسودها ...،  ،وتتميز بمسجدها الكبير، الوزاري 
، وتشدد بعض بين بعض المشكلت التي واجهها هناك -كازدحاما الفصولا ربط

كما كان ، وعدما قدرته على تكوين صداقات بسرعة اللزما المدرسين أكثر من
...وغير ذلك- بالدين،وهبوط المستوى الجتماعي لهذه المدرسة قليلً عن سابقتهايأمل

، وانقطع عن الصلةا،  ل يتقبل الحديث في الدين بالبيتأصبحالله تعالى ، ف وعبادةا
عن الستماع إلى أي برنامج أو درس ديني بالتلفزيون أو بالنادي أو بأي وبدأ يعرض

، ففكرت الما في "إسلمية" : ، وينتقد أمه بأنها يسخر من الدين مكان، ثم بدأ
،  أن الدين أوسع بكثير من أمه المتدينةىالجازةا الصيفية لير لعمرةا في اصطحابه
 أن يصدر منه أي تعليق ساخر أماما الكعبة ، وخشيت الما السلمية ومدرسته

أى، فلما ر ، فما هو إل طفل كانت متيقنة من الله تعالى سيسامحه المشرفة، ولكنها
نه أولاأ، خاصة  يتساءلا عن كل هذا النور الذي يحيط بها ، وظل  انبهر بمنظرهاالكعبة 

،  ويتسوق ، ويشاهد أفلما : يلعبِّ يشاء الما يفعل ما الليل، وتركته ما رآها كان في
، ويحضر الندوات الدينية المصاحبة الَحَرما باختياره ، ويذهبِّ إلى بالتلفزيون الطفالا
ًا معه للعمرةا عاد إلى البيت كانت أولا كلمة قالها  فلما ...لعبته باختياره،  مصطحب

"للعمرةا ثانيًة؟؟  "متى سنذهبِّ تعالى- هي: -بحمد الله
- الما أن يلتزما-بمرور الوقت ، وللصلةا...و تأمل وللدين  لله تعالى ،  وتغيرت نظرته 

.الله تعالى بإقامة الصلةا إن شاء
*******                                        
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