
 

 

 

 

  
 
 

 :بسم اهلل الرحمن الرحيم
 "رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما"
 ةساسياأل ةالنواة،وهي في نظر ديننا الحنيف المسلم ةسر باأل عظيمة ةعنايسالم اإلعني  *

 .كل شيء  بصالحها صلحوين للمجتمع
بناء قوق األوحبنائهم أباء تجاه دور اآلوحول  ،عداد جيل مميزإكبير في بء  ع االوالدين عليهم*

 .عليهم تدور صفحات هذا الكتاب
 
 
 
 

ون والبعض يقوم ،والمستشفى ةديات الوالداعداد وتوفير مإفي  ياناً حا يتمثلاستقبال المولود -
ق أتطر ن أ ريدأولكنني  ،سم هذا المولودخرون يفكرون في اآبشراء سرير الطفل قبل مولده و 

له إحتى يقول ال  غيراً ص ىمن رب  " :يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم ،طفلالاستقبال  ةستراتيجيإل
 .يعافينا من الحساب ةحسن التربي ، "يحاسبه اهلل مال اهلل لإ
باختيار  أهو يبدو تقر المس يسر الجو األ ئةهيتب أن تبدأو التي البد  ةهميه التربيأن يبي  الحديث *

 .لزوجها و الزوج لزوجته ةالزوج
 ؟نجاب طفلهماإهداف الوالدين من أهي ما * 

  .جل اهلل تعالىأن يكون من أالبد  اً عمل صغير  قمنا بأيذا إننا أ جيداً  نعي نأال بد -
 !؟فسنانأمن  نغي ريير و نحن ال نقبل ان غكيف نطالبهم بالت  ؟فعلهن كيف نطالب ابنائنا بما ال  *

عد الستقبال تن نسأالبد  ، "بِأَنْ ُفِسِهمْ  َما يُ غَي ُِّرواْ  َحتَّى بَِقْومٍ  َما يُ َغي ِّرُ  الَ  الل هَ  ِإنَّ  : "يقول اهلل تعالى
  .ر نفسكغي  ت نأالمولود ب

 
 ،ال تصح مشاهدتها مشاهدالتلفاز  في باء يشاهدونآ جدن*                                        

 .كبير  أ هذا خط ....بنائهم ال تنظروا هذه مشاهد للكبار وليس للصغارهم يقولون ألتجدف

 :تلخيص كتاب

 ياسر نصر:د مأب و أ رسائل لكل 01

 ؟كيف تستقبل مولودك  :ولىاأل ةالرسال
 

 :ةانفصام الشخصيتجن ب -
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 وأينصرانه  وأبواه يهودانه أكلكم يولد على الفطره ف  " :النبي صلى اهلل عليه وسلم لو قي-
  .ه  تلك الفطرةنشو   ةالتربوي ئنا اطخأنحن ب ،" يمجسانه

 
 
 
الطفل  ةانكال يستحوذ الطفل الصغير على مأبناء و ين األمهات العدل بباء واألن يراعى اآلأيجب *

 .كبرهذا الطفل األل ةحدوث مشاكل نفسيل ؤدييس امم ركباال 
 
 

 !،يعاقب أحدهما ويتساهل اآلخرالزوجين عاركن ال يكون المنزل مثل المسرح لمأيجب -
 .أن يفهم ما هو الصحيح من الخطأيستطيع  الطفل وقتها لن*
 .الثواب والعقاب محدده بالنسبه  ةلدينا سياسه تربوي كونتن أالمطلوب -
 .ةفي مراحل عمره المختلف لمميزات الطف ةالبد من معرف*
 .هلوالدي ةاالبن الصالح هو الذي يطلب الرحم "َصِغيًرا رَب ََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما رَّبِّ  َوُقل " 

 :خطين ن يسير فيأيجب  ولكل مربِ 
 .التي يجب السير عليها ةيحالصح ةالقواعد التربوي-0
 .اوالحب يزداد بزياده المناقشات والحوارات بينكم :بنائكأالحب بينك وبين - 2
  :باءنواع اآلأمن * 

 قد تربى بن يكون األف ،وبين هذا الحب أبين الصحيح والخط لطن يخأب الذي يستطيع األ-0
 .طالقل على اإلفضوهذا األ ،حترام والديهاعلى و  أمن الخط حيحعلى تمييز الص

 .باالحترام وليسيحكم بيته بالخوف  أبهذا ،و ضربالوالدي بالعصا و  ربي مثلسأمن يقول  -2 
رشد ألى إ دواال هإما تشاور قوم قط  " :بن عليقال الحسن الحوار، البد من وجودها ثقافه 

  ".مورهمأ
 
 

 .ذلك عكسوالصحيح  خف  اللبنحتى ال ي ةثناء الرضاعأيجب عدم شرب الماء  - 0
 هعلى بطن هصحيح نوموال ،أعلى بطنه لتقليل الغازات وهذا خطلطفل لنوم لفضل وضع لأ -2 

 .اً يكون مستيقظو   ةشر ابمامه إطعبعد

 :والً أر نفسك غي  
 

 .ةالتربي في ئاً شي هفقنه ال يأفليعلم  ،ما يتغير هنه ال يوجد لديإ ناحدأقال  اذإو 
 

 :معلومات خاطئة
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فضل أو ، أنزالت البرد و هذا خط نبجلتبرتقال بعد بلوغ الطفل شهرين الاء عصير طعإ-3 
 .رابعو الكمثرى ويكون في الشهر الالعصائر للطفل هو التفاح 

نه سيؤدي أل أالصلبه منذ الشهر الثالث وهذا خططعمه عطاء الطفل األإيجب  قولهناك من ي -4
 .رلى تعب القولون والمعده عند الكبإ
 
 
  
خر بعد طفل آ وملى قدإربع سنوات أصغر من سن انتباه الطفل األ لفتان ال يأعلى الوالدين *

 يد وضعبم األ أتبدحظ الطفل ذلك بنفسه ، و ويالحتى يكبر البطن نما تنتظر إو  ،شهرأتسعه 
 .ليشعر بأخيه بطنهاعلى  اطفله

 .لى الطبيبإالذهاب معها  هتطلب من *
 .م في ذلكن يشارك الطفل األأعند تجهيز مالبس المولود *
 .كبر بعد ميالد المولودر مكان نوم الطفل األاالنتباه لعدم تغي  * 
 .الوالده ةثناء عمليأكبر يجلس الطفل األسين أم ن ترتب األأيجب *
 .يستحب أن تقدم األم هدية للطفل األكبر *
 "خوكأ" فظو ليس ل عضيلر انه طفلنا بصيغة أن على المولود ان يتحدث الوالدأيجب *
 
 

لمنزل لكم ساعه ستوفرها من وقتك   :مقابله ميالد المولود على والً أتفاق زواج اإليجب على األ -
 .هذا المولود حملبنت أم و ستق ةكم ساعو  ه،في ةو المساعد

 .ةته في فتره الحمل وما بعد الوالدزوج ةنفسي ين يراعأينبغي - 
 .مه النفسيهأ ةثر بحالأالطفل يت *
 كانت حامالً إن   نداكحإما ترضى أ:"تذكرن :  زواجهن اعتناءً أمن  نتي ال يجدالزوجات الالو - 

 ."عند اهلل تعالى ئملصاجر القائم اأن يكون لها أ عنها راضٍ من زوجها وهو 
 
 
 ،مفله في الجزء العلوي من الادخإصبع و البلح ثم يوضع على األ ضغهو م :تحنيك المولود -0 

 .النبي صلى اهلل عليه وسلم بفم   اصن هذا خأكثير من العلماء رأي  ولكن 

 :كبر الستقبال المولودعداد الطفل األإ
 

 :الزوج ةمسؤلي
 

 :مايسن للمولود
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جل عبد لى اهلل عز و إسمائكم أحب أن إ:"وسلم  اهلل عليه قال النبي صلى :المولود ةتسمي-2 
 مثل ُمرة سماءأب ةعن التسمي نهى كما  ،"سماء الحارث وهمامصدق األأ " ،"اهلل وعبد الرحمن

 .حربو 
بح عن الذكر ذن يأ عوال مان ،ذكرلل اتاننثى و شلأل ،وهي شاةذبح عن المولودهي  :العقيقه-3 

 .يسر فعلهوهذا يكون عندما يت، ةواحد اةش
 حلق الرأس-4 
بلوغه شهر او  تحب ان يكون ختان الولد قبليسو  ،نن الفطره الخمسه من سن  سُ  :الختان-5 

 .قليالً لم شهرين حتى يكون األ
 "ۖ   الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأن َأرَادَ  ِلَمنْ  ۖ   َكاِمَلْينِ  َحْولَْينِ  َأْواَلَدُهنَّ  يُ ْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ  " :ةالرضاع -6
 .تغيير المالبس كلها  بالضرورة يسيرش بقليل من الماء عليه ول :ل الرضيعو ب-7
م لال اهلل إله إال  لو قحتى ي رب ى صغيراً من  :"النبي صلى اهلل وسلم عن :بناءالعدل بين األ-8 

 .بين البنت والولد ةوبطلم ةالعدالف ذال،نثى أو أ اً ن ذكر بياهلل تعالى  فر قلم ي ،"اهلل هيحاسب
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صبي من  أيقر ف مقضياً  ماً كالقوم ليبعث اهلل عليهم العذاب حن إ:" ليه وسلم قال صلى اهلل ع-
 "ةسن 41يرفع عنهم بسببه العذاب ف رب العالمين يسمعه اهلل تعالى هم الحمد هللصبيان

، والد األ ةعليها تربي تقوم سس ثالثألى إفيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أرشدخر آوحديث -
 ةوتالو  هنبيحب آل حب نبيكم و  :والدكم على ثالث خصالأبوا د  أ" : لمقال صلى اهلل عليه وس

 ".هصفيائيأنبيائه و أال ظله مع إ يوم ال ظل   اهللن في ظل عرش آالقر  ةن حملإن فآالقر 
ت أنا ابن عشر سنين وقد قر أرسول اهلل و  ىتوف :ابن عباس وكان من صغار الصحابه كان يقول-

 .ن وهو صغيرآان حفظ القر ن ابن عباس كأوالثابت  ،المحكم
  " تَ ْعَلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  َأَمانَاِتُكمْ  َوَتُخونُوا َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  َتُخونُوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا : "يقول اهلل تعالى *

                        
و ولد أ :ذكر منهاو ال من ثالث إذا مات العبد انقطع عمله إ:"قال النبي صلى اهلل عليه وسلم-

 ".صالح يدعو له
 
 
 
 "خرينآويضع به  قواماً أن اهلل يرفع بهذا الكتاب إ :"يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم-0 
هل اهلل أن هم آهل القر أهلين من الناس أن هلل تعالى إ :"يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم-2 

 "وخاصته

ن آلتحفيظ القر  ةوسيل 31:الرساله الثانيه 
 طفالالكريم لأل

 

 :نآبنائهم القر أوتحفيظ  ةالصحاب
 

 :نآفظ القر اجر حأ
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 فيلبس زده،فيقول يا رب ،ه فيلبس تاج الكرامه حلِّ  يا رب :"ن يوم القيامه فيقولآيجي القر -3 
 "ةالكرام ةلحِ 
 
 

ولد صالح  :ال من ثالث وذكر منهمإدم انقطع عمله آذا مات ابن إ :"قال صلى اهلل عليه وسلم-
 "يدعو له

 
 
 

 .ره ابداً أثي تيؤ ن ل إخالصعمل بغير  :فظلمحاخالص إ-0
 ةيجب عدم طلب الحفظ من الولد مباشر -2 
  .ثر بهأن يتآجنين في بطن امه عندما يسمع القر ال :لحفظ في الصغر كالنقش على الحجرا-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . وقت محدد -مكان خاص للحفظ :الجو للحفظ ةتهيئ-0 

هذا يجعل الطفل ن أو يقولون  رضولكن الكثير سيعت: تعليم الطفل الحفظ عن طريق اللعب -2
 .الحفظ فقط همطلوب منطفل في هذا السن القول ان أ ولكنني ،هميتهأن و آلقر ال يدرك قيمة ا

 .ةعلى المحب تُبنىبينه وبين الطفل  ةعالق ئن ينشأيجب على المحفظ -3
 .الطفل ةيعلم المحفظ شخصين أيجب -4 

 :نآفضل تحفيظ القر 
 

 :نآنا القر بنائا ظتحفي دنقاط عن 3
 

 يقل د  هنإ ىالتقليد حت ةموهب هلدي هنأل اً ربع سنوات يسهل الحفظ تمامأو أالطفل في عمر ثالث *
 .ظ وطريقتهشكل حركه الفم للمحف  

طفال خلق واأل ،نآالقر  ىننس ناو تجعلأن نحفظ أشياء التي تجعلنا ال نستطيع الذنوب من األ-
 .بال ذنوبو  ةيصعمبال 

 

 :نآبناء القر لتحفيظ األ ةعملي ةوسيل 31
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نجمات  وأشيكوالته ممكن ان تكون  :هأالتي تجعل الطفل يحفظ هي المكاف شياءكثر األأ-5
 .نآجزء من القر  هحفظالحفالت بعد  ةقامإ - ةذهبي

 نما هيإو  اً اعر مر صاألولكن ال نجعل  ،في الحفظ سبقه ماً الفن أ راغن نجعل الطفل يأ-6
ِلكَ  َوِفي "سة،مناف  . " اْلُمتَ َناِفُسونَ  فَ ْلَيتَ َناَفسِ  ذََٰ

 .و الحافظ بعد الحفظأعطاء الطفل لقب الشيخ إ-7
 .الحفظ يسهل عليهس ياتشرح بسيط لآل :طفالل األو احترام عق-8
 .في الجزء الثالثين ةور الصغير سال فظالح تاور في بدايسنسب الأ-9
 .فظ قدرات الطفلن يعرف المحأالبد -01 
 .فظذا لم يستجيب للمحإمع الطفل  لينالو  الرفق-00 
 .لعاب الكمبيوترأاالستعانه باالسطوانات و  :ظاالبتكار في التحفي-02 
 .هميتهألم قيمته و به ليع اً خاص اً مصحفعطاء الطفل إ-03 

 .نلزمه بالوضوءن أن وال يجب آس القر من يلأيستطيع الطفل  لي حاأفي -04
 .و خمس مراتفضل عدد مرات التكرار هأو  :نآفي تحفيظ القر  كرارالت-05 

 .من حواسه عدد كثرأعند تحفيظ الطفل يجب استخدام -06
 .على الحفظ و تثبيته ةعاناالستعانه بالدعاء لإل-07 
 .الستعانه باهللا-08 
 .الحفظ في فتره معينه يةتحديد كمب :تحديد الهدف-09 
 .طفالأطفال الذين يحفظون عن خمس ن ال يزيد عدد األأيجب -21 
 .عمار مختلفهأطفال في بين األالتنو ع -20 

 القائمين على هذا الخيرو  دعم المحفظين -22
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 .عقل الطفلخاطبة ميجب على المحفظ -23
 .ما هي المعاني التي اكتسبوها: التحفيظ طفال بعد درسل األأن يسألى المحفظ ع-24 

 .زيفالتح-25
 .الحب -26

 .بذا تغي  إبالسؤال عن الطفل  :االنتماء-27 
 .التقدير-28
 .الحاجه الى السلطه الضبطيه -29
 .مكان مال هذهابمكانه وقت  طفالً  فظالمح كر تي :ةسيطر لا -31
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 و قال اهلل ،"فمن تركها فقد كفر ةالعهد الذي بيننا وبينهم الصال:"قال صلى اهلل عليه وسلم *

 اْلِفْرَدْوسَ  يَرِثُونَ  الَِّذينَ ( 01) اْلَوارِثُونَ  ُهمُ  ُأولََِٰئكَ ( 9) ُيَحاِفظُونَ  َصَلَواتِِهمْ  َعَلىَٰ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  :"تعالى 
 ".َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ 
سراء اإل ةتبارك وتعالى في السماء وفي حادثالتي افترضها المولى  ةالوحيد ريضةهى الف -

 .والمعراج
باء نحو هم واجبات اآلأبناء من األ ةفي حيا ةساسيمسألة أهميتها أو  ةالصال رس حبغ ةلأمس* 
َها اْصطَِبرْ وَ  بِالصَّالةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ  :"لمثابرة وصبر وجهدتحتاج  ةهذه المهمو  ،بنائهمأ  ."َعَلي ْ
ياه إنا اهلل اعر ليه عن كل ما استنا في كتابه عن التفريط في المسؤ ن اهلل تبارك وتعالى حذر إ- 

 ".َواْلِحَجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  َأنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا:" قال
 ".واضربوهم عليها لعشر بع سنينسوالدكم بالصاله لأمروا :"صلى اهلل عليه وسلم وقال-
 
 
 .هبوين على تركألمن ا باي عقأسنوات يتم الطفل في الصاله بدون  7لى إمن سن سنتين *
في مطالبته  لزامالطفل على الصاله مع شيء من اإل ةسنين تكون مرحل 01لى إ 7من سن  ثم *
 .دائها على الوجه الصحيحأب

           .ذا حدث تقصيرإعقاب الو  ةالصال أداءب لزاماإل يكون واتبعد عشر سن*

 
 
 

بنائك أكيف تحبب   :الرساله الثالثه
 ةفي الصال

 

 ةالصال ةهميأ
 

 :ةنفس الوتير بير سال ي ةصالالبناء على تعويد األ
 

 :ةبناء على الصالاألمة لإلشارة إلي تعويد نقاط ها
 

 9 ةبنائك في الصالأكيف تحبب   :الرساله الثالثه



 

 .كثر نجاحاً أكلما كان العائد   مبكراً  ةهم في الصاليببناء في تحبنا مع األأبد متكل-0
 .على ذلكعه شج   :صلييل ةالصال ةفرش سجادي كيت ابنأذا ر إ-2 

 .هتخواأ ةبقيل وةنه سيكون القدول ألاالهتمام مع الطفل األ -3
 .شباب صالحين وان يكونأبناء و هو األ ةه في تربيني   من يكون لديهأباء على اآل -4 

 .ةابر ثالتحلي بالصبر والم-5
 .ةصالح ةبنائنا تربيأ ةليه بالدعاء على تربيإتضرع الاالستعانه باهلل و -6

 
 .االقهر منبه و ليس الصال بحب ةعلى الصال ادجعل الطفل  يعتنن أيجب *
 ةنها ستكون في هذه السن سهلوالدهم ألأفي قلوب  تقوىمفاهيم ال رسمهات غباء واألعلى اآل*

 .بعد ذلك ابداً  ىنستُ  نول وصيلالت
 
 
هدوء و القدره على ب منها الحلم والصبر والتوجيه :ة صفاتعد هن تكون فيأالبد  ةالقدو  

من  واغير يعيوبهم و  الحو ن يصأمهات باء واأليجب على اآل ،سأامتصاص االنفعاالت وعدم الي
 .والً أ بهمو لأس

 
 

 .ةوالصال تيتربي ةبين طريق انفصامن ال يكون هناك أيجب -
و أب ن يكون األأذ يستحيل ،إوالحب  طباضاالن اهم :ينعلى قضيب ةن يكون قطار التربيأالبد -
 .ةي الصالد منضبطين فواليكون األو  ةا عيوب تربويمم بهاأل

 
 
 

 ةالقدو 
 

 ةالتربي
 

 :نقاط  ةعد يلإ أن ننتبه نطلب أمراً كالصالة ال بد عندما نتعامل مع الطفل و 
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نتحدث مع الطفل عن ال ن أب جي :بما يتناسب مع سنه الدينيةبنك على تساؤالت ا أجب-0
 .سنوات  6و الحرام قبل سن  لالالح
 .له به طافةما ال  كل طفلال تحم  -2
 .سم اهلل في كل شيء يحبهاب ره دائماً ك  ذ -3
 .عقاب من اهلللانار و وال هنمم عن غضب اهلل وجن تتكل  أياك إ-4 
 .ةوصغار الصحاب ةصلى اهلل عليه و سلم و الصحاب ولعن الرس اً لطفلك قصص احكِ -5 
 .بين الحالل والحرامو ما ال نريده و  هفصل بين ما نريدنن أالبد -6 

 .في ابنك حسن الخلق غرسا-7
 .كئالصبر على ابنا-8 
 
 
 
 

 .الكريم صلى اهلل عليه وسلم لرسولههلل رب العالمين و  ةبناء الحب والعاطف-0
 ".سبع واضربوهم عليها لعشرل ةالصالصبيانكم ب وامر "-2 
 .التكرار-3 

 .الممارسه والتشجيعو تدريب ال-4
 
 
 
 .انهم هذا السلوكهذأفي  طبعحتى ين هم يصلون بانتظامالديطفال و ن يرى األأيجب -0 
 .الصالهب ينظام اليومربط ال-2 
 .يصلون من الصالحين همشخاص ن األأ والدهم انطباعاً أل اطو عن يأعلى الوالدين -3 
 .ةالصالب ةمور الحياتياأل ربطت القصص التي كِ اح-4 
 .ةد الطفل على الوضوء والصاللعب معينه تعو   ةتعويد الطفل على طريق-5 
 .والدنا في سن صغير الذهاب للمسجدأتعويد -6 
 .نآالقر  ةذا كان الطفل من حفظإ خصوصاً  ةطفال في الصالتقديم األ-7 
 .طفالنبياء لألاأل كي قصصح-8 

 :ةعلى الصال بنائناا دوسائل لتعوي 4
 

 :ةوالد في الصالاأل حبيبساليب تأ
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 .ةداخل االسر  ةعالقات المحب ةتقوي-9 
 .الفجر منذ الصغر ةتعويد الطفل على صال-01

 .للطفل ةنشاء جدول محاسبإ-00 
 .الصاله تهديأل ته الطفل مقابأمكاف-02 
 .ةعلى الصال الطفل تماماً  واظبةال بعد مإ ةالصال سألة إتقانعدم التعليق على م-03 
  .ةعن الصالن ال ينشغلوا باللعب أ مدهعو  ن-04 

 .التدرج في طلب الصاله-05
 .ةقامه مسابقات عن الصالإ-06
 .نه يستطيع ان يصلي جالساً وأ ه،في مرض ةترك الصالي عل الطفلنج ال-07
 ةضافصاله مثل كم عدد ركعات الظهر باإلالب مور تتعلق بأطفل ماده الحساب النذاكر مع -08

 .ركعات المغرب ل
 
 
 
 
و يجب على  هبينه وبين والدي ةلعالقلوهذا يرجع  احياناً  يرفض الصاله ةن في سن المراهقباال* 

 ت ثم مصالداء ااأل ةمرحل أشهور ثم تبد 4الى  2 هذا يستغرق ه،ثممع ةالعالق وان يحسنأه اوالد
 .الغير مباشر التوجيه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةو سن المراهق ةالصال
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 .سيرةلون المكموي الراية لونيحم ةنه قاداكم قام ط قائدقس كلما  :ةالعثماني ةتاريخ الدول ةبدراس*
 
 
في عام  ن كامالً آيحفظ القر  علهج نأه وعلمه اضل تقو فبحمد بن اسماعيل أاستطاع معلمه - 

 .ونصف
 ،شمس الدين علوم اللغه والشريعهوآق  بن اسماعيلحمد أم محمد الفاتح على يد تعل  بقد -

 .دهعداوإه تنشئفي  عظيم األثر نوكان لهذين العالمي
اسماعيل  بن حمدأ أستاذهقيام الليل مع ل ستيقظن يأ ةالعاشر  نذ أن بلغمحمد الفاتح مد اتعا-
 .ف عن القيامو يتخل  أن ينام أي حال ببأال يسمح له ،
 
 
 .هسنه من حيات 02ول أمه رعايته في تول ت أو  ،ه 833 رجب،من  26ولد محمد الفاتح في * 

حتى  ،ثالث سنوات عمره هوو  على فرس وضعهول من حمل محمد الفاتح و أم هي هذه األو -0
 .على الحواجز فزفي القعصره  بنيفضل أر اص
 .ول من جعله يحمل السالح أهي و -2 

 .ةن يكون فاتح القسطنطينيأ أمنيةوهي التي زرعت في نفسه وعقله -3
 .ظافرهأ ةعداد ذلك الفاتح منذ نعومإم التي عملت على محمد الفاتح هو تلك األ ةشخصيسر * 
تحكي له عن قطز و ،حيه والجهاد ضنها روح التبفي ا كي تثبتتستخدم القصص  األم انت ك  *

 .همير غصالح الدين االيوبي و 
لغات  ةعد إتقانو  ةه و علوم اللغعيجمع بين علوم شر  ...ةعديد خصاالً جمع محمد الفاتح - 

 .باهلل عز وجل راسخيمان إمع  ةالفائق ةالعسكري ةرسيه و المهار امنها العربيه و التركيه و الف
  
 
 
 

كيف تربي ابنك على :ةالرساله الرابع
 ؟صفات القائد

 

 :ةمحمد الفاتح نموذج للتربي
 

 :محمد الفاتح ةمع سير 
 

نه يصير إف ،منهج تربوي سليم فقعداد هذا الطفل لها و إذا تم صفات إ 4*
 :قائداً 

 (ةالشجاع ،الذكاء أة،الجر  ة،المبادر )
 

 13 ؟كيف تربي ابنك على صفات القائد:ةالرساله الرابع



 

شياء طيبه و ذا كانت هذه األإو ، الماً شرعياً أو عابداً ن يكون عأ هفي ليس ضرورياً  القائد السليم-
 .خرىآمتطلبات  اله ةالقياد نكلو وبه طلم

 واملع ومعرفةالتاريخ االسالمي  ةدراس هي: تم بهاهي لفتاحشياء التي كان محمد اكثر األأ-
 ةمحاول 00ال  درس ة،فقدفتح القسطنطيني لةمحاو  اصةمم والحضارات وخلأل طو قسوالالنهضه 

 .ةفتح القسطنطيني ةالتي قام بها المسلمون في محاول ةالسابق
 .ةالمرشد ةومن صفات محمد الفاتح الرؤي* 
وكيف  ،هان تستطيع فتحل :ل لهيق ةن يفتح القسطنطينيأراد أا محمد الفاتح لم   ي أنيرو - 

 .قرون طيلةالمسلمون في ذلك  فشل قدتفتحها و 
 .فيها قبر ييكون ل وأ هاتحأفسواهلل  :فقال=
مجدها  ةمأللدون يفاتحين كثيرين يعبل  ًا،دحاو  اتحاربي فنن ألون على ئو مهات مسأباء و كآ ناان* 

 .وعزها

 
 
ماني األ أسمىن الجهاد في سبيل اهلل هو أ هم،بنائأسوا في نفوس غر باء ان ييجب على اآل*
 .نواعهأالجهاد هو بكل و 
 
 َما يُ َغي ُِّرواْ  َحتَّى بَِقْومٍ  َما يُ َغي ِّرُ  الَ  الل هَ  ِإنَّ  " ،لمافي هذا الع ن تراهأب تحنت التغيير الذي أكن * 

 " بِأَنْ ُفِسِهمْ 
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 َوُنُسِكي اَلِتيصَ  ِإنَّ  ُقلْ  " ،" فَاْنَصبْ  فَ َرْغتَ  فَِإَذا :"قال اهلل تعالى ،عمارناأهي جزء من  ازةجاأل- 

 ".اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  ِللَّهِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ 
ن ننظم ألذا البد  أبناؤنا ، ضيعهسبنا على هذا الوقت الذي ياحسي تعالىن اهلل أ نعين أيجب *

 .نا ذلكءبناأم نعل  و  وقتنا جيداً 
 :والداأل ليصبح لهذه األجازة هدف واضح يستفيد منه ةجاز دير األأكيف   
 .ةالتربي اؤمن أكثر بقوة يننلكو   ة المعرفة واؤمن بقوة الثقافةبقو  إنني اؤمن :ل سيد قطب و قي- 

 .يكون لهم مستقبل فلن  اليوم هم المستقبل، فإذا لم نعطهم االهتمامطفال األ -
مهات األ تسعد ،لطفللب الثالث عد األيمام التلفاز الذي أجازتهم أطفال يقضون من األ اً كثير -

عمال األالقيام ب ةفرص لهن أتاحن ذلك أل ونكرتالفالم أ ةاهدطفالهن عنهم و مشأال بإنشغ
 . ةمنزليال
 
 
 

 ة طفالهم عن مشاهدأ ليبعدواكثر في بيوت الملتزمين أكرتون الفالم أ ةمشاهد ةهر اتنتشر ظ -
 .مناظر غير الئقه

فالم قل عبر هذه األالمفاهيم التي تنت ةولكن قضي ةليست قضيه الرسوم المتحرك ةوالقضي*
 .والدناويه ألهتغيير الثقافات و اللو التي يعمل عليها الغرب  ةرتونيالك

 
 
 والد ل عند األاالخي قاطال-0 

 الفصحى  ةالعربي ةتعليم اللغ-2
 ةوتعليمي ةمعلومات ثقافيبطفال تزويد األ-3
 
 
 اثحذقدرته على صنع األسماع فقط وعدم لم الطفل ايعل   :ةالمشارك دموالد عم األعل  يُ -0 

 :ةالخامس ةالرسال
 ةجاز الستثمار األ ةر فك 31 

 ةالصيفي
 

 التلفاز ةخطور 
 

 :ةيجابيات الرسوم المتحركإ
 

 :التلفاز ةسلبيات مشاهد
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 الطبيعي يفمعر ال إعاقة النمو-2 
 وعلى العيون بشكل خاص ةخطر على الصحال-3 
 
 
ترس خ صفات سلبية مثل التمرد :ةسالميعن المفاهيم اإل ةخ مفاهيم بعيدترس   فالم كرتونأ-0 

 .والعناد والعصبية
 .نفطفالنا العأفي عقول  سر غت-2 

 .ةربيالغ ةوالدنا الثقافأم تعل  -3
 
 
 ،حق هو من يملك العالمبغير  ةمن يملك القو  أن مبدأهاو  ة،القو  ةلى نشر ثقافإمريكا تسعى أ*

نالحظ و  ةالغربي ةالتربي تبث روحكرتون الفالم أ أن كمان  ،خطيره جرثومةمام أوالدنا أضع نفنحن 
 ماسرعان نه ثقافي أل غزول و انواع الطعام وهذا المالبس وقصات الشعر و شك هذا من شكل

 .مم من قيب واألاأل سهما يغر  لك طفلال سينسى
ل قب  يُ  "ميكي"ة،فتجد ل الولد الفتاقب  نه ليس من العيب عند الغرب ان يُ أذلك ر من خطاألو - 
 .خالته ةابن واعمه  بنةي فتاه كاأخر هو اآل  لب  يقسه لهذا تمشاهد بعدوالطفل  ،"ميمي"

  
ن الطفل اذا ال ،طفل يشاهد الرسوم المتحركه قبل سن سنتينال هم ال يجعلونأنفسمريكيون األ-

 .لتلفازل لديه إدمان شديد يكونس  ينماشاهد الرسوم متحركه قبل ع

 :فالم الكارتونأ ةسلبيات مشاهد
 

 التحيز
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 .ةتحديد توقيتات للمشاهد-0
 .ةمن المشاهد هما استفادو ع ؤالهمطفال وسالمناقشه والحوار مع األب :أثر التلفاز الحد من -2 

 .تقليل ساعات المشاهده-3
 .ةلمشاهدل ةوجود خط-4
 .حتى ال تزيد من اهميته العقابو  لثوابل ةسيلتلفاز و عدم جعل مشاهده ال-5 

 .طفالك وهم يشاهدون التلفازأمع  لوسجالعليك -6
 .م البدائلقد  -7 
 .على الطفل ةمتحركالمن الرسوم  ةشد خطور أنها عالنيه ألالحمالت اإل ضغوط قاوم-8 
 .لتلفازتك لشاهدم ليلبنفسك وذلك بتق أابد-9 
 
 
 
 :سباب نجاح البرنامجأمن  ،اً يوم 095زه والتي يبلغ عددها امل لالستثمار االجبرنامج متكا 
 الهدف وضوح -0 

 .نما المهم ان تؤدي منه قدر المستطاعإحبط و فال تُ  مجنار الب لتمكي لمذا إ-2
تي تستطيع ان دوات الف على األحتى تتعر   كاسيتشركات الو المكتبات  زيارةعليك ب-3 

 .تستخدمها في تنفيذ البرنامج
 .وقاتهمأداره إد الصغار وتدريبهم على التخطيط و تعوي-4
 .ن يشارك الطفل والديه في وضع مشروع هذا البرنامجأيجب -5 

 .ةفي ابنك القياد سغر -6
 
 
 
 

 ،"وركوب الخيل ةوالرماي ةوالدكم السباحأعلموا "قال عمر بن الخطاب  :عمريالالمشروع -0
 .سيدنا عمر هامن التي ذكر  ةم ابنك رياضن تعل  أذا يجب ل

 .تحديد وقت ثابت لمشاهده التلفاز-2

 ةالرسوم المتحرك ةامه عند مشاهدنقاط ه
 

 البرنامج المتكامل
 

 :خذوا ما يناسبكمأن تألكم  :لائسومن هذه الو 
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 .ةالقراء-3
 .نآتعليم وتحفيظ القر -4 

 .ني ة وهدفها ل تجعل :رحالتال-5
 .لعابلكثير من المهارات و األا يعل م الطفل: الكمبيوتر كبديل للتلفاز-6 

 .مارحاأل ةقارب وصلاألزيارة -7
فيها جميع  ويتنافس التعاونو أو االمانه أالصدق  ثلق ملتحديد خُ  :سبوعلق األخُ برنامج -8 
 .ةسر فراد األأ

 .بشرائط الكاسيت ةاالستعان-9
القدره على  ينم ي لديهممهات باء واألوالد بدون اآلاأل يذهب :ةلمعسكرات الصيفيا-01 

 .التعامل مع الغير
 .ةريبيوالد للدورات التدحضور األ-00 
 .اً حفظ حديث اسبوعي :ذكار الصباح والمساءأمشروع الحديث النبوي و -02 
 .هتعليم الطفل كيف اختيار صديقل: برنامج الصحبه الصالحه-03 

 .في المستقبل ةعداد الطفل حتى يصبح داعيإ :المستقبل دعاةبرنامج -04
 .ةسر سبوعي لألأللقاء الا-05
 .في الصيف لوالدهن االب ةمساعد :ب الحاللسالك ةفكر -06
 .رخيال ةالحص   كرةف-07

 .هيوالدب راً كثرهم بأ علىسبوع والد خالل األبين األ ةمسابق ةقامإ :البار الطفل ةفكر -08 
 .داخل البيت و يحافظ على النظام بها ءن الطفل مسؤل عن جز أ :مالطفل المنظ   ةفكر -09

 .ةالعمل على اكتساب مهارات جديد-21 
 .السلوك برنامج تعديل-20 
 .زرع القيمج ا منه-22 

 .ةتعليم الطفل حرف-23
 .اليهود و الشيطان واالنجليزك :كمشروع اعرف عدو  -24

 .سرهو األأالمسجد بمشروع االرتباط -25 
 .التشجير مه مثلمشروع التفاعل مع قضايا األ-26

 .شارك في تعليم الكباريسنوات  01 غلانك الباب جعلأ-27 
 .سجدلمجالت في مدخل العماره او الماك  : تجاللمعداد اإمشروع -28 
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ع في الصلوات على التجم   من الفجر والجلوس للشروق ثم إلستيقاظبا :ميالاليوم االس-29
 .ذكار المساءبأيوم ال وختامقارب األ قمنا بزيارة بماور  وقتها

 .بداعسبوع اإلأ-31 
 
 

 
 
ن أبعض ال ويوشك مر  بعضكيوم  مر   إنفيام أنت أدم انما آيا ابن :" يقول الحسن البصري *

  "يذهب بعد ذلك
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كتاب اهلل سبحانه و تعالى و سنه رسوله صلى اهلل عليه   ح وهوضامنهج تربوي و  ةلصحابلكان * 

َنة   َوَأْواَلدُُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  َأنََّما :"قال اهلل تعالى ،وسلم  الُ اْلمَ  :"قال اهلل تعالى و  ،معنى اختبارب "ِفت ْ
نْ َيا  اْلَحَياةِ  زِيَنةُ  َواْلبَ ُنونَ   آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا:" يتين وهي قوله يه توازن بين هاتين اآلآوهناك  ، "الدُّ

 ".تَ ْعَلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  َأَمانَاِتُكمْ  َوَتُخونُوا َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  َتُخونُوا ال

 
 
 
 صابأف ،ابي عبيده بن الجراح ةبقياد في سريةوهو غالم  ةخرج قيس بن سعد بن عباد-0 

حتى  ة،فيه المال في المدينو جمال وي 5 د يبيع لهحأنطلق قيس يبحث عن فا السرية مجاعة،
 .لاممن الرجل الج شترى قيسوا "ةجهين" ةمن قبيل وجد رجالً 

 .ستربيته لقي ىعل سعد فشكر ه، فأخذهحق لسعد ليأخذرجل الفجاء - 
 
 
 
  يفهس ملقريش ح رداء الى الخروج لعينالسمع عندما  ،عاماً  05سعد وهو عمره كان سيدنا -2 

خرج وانت سأذي انا ال :لقا ،مربن الحارث باأل خيثمه هابو  معل الم  ف ،خرج للقتالأوقال 
انها  :سعد القف طاعتي،ك وعليك و انا اب :فقال خيثمة سأخرج،الذي أنا  أبييا  :فقال ،سأجل

 .في بدر تشهادهصل الخبر باسو فانطلق و  فكانت القرعة لسعد، عافاقتر  ،الجنه يا ابي
 

 بنائهمأ ةو تربي ةالصحاب :لسادسةالرساله ا
 

 ةالصحاب ةمواقف من حيا
 

 .ممثلهسيكونون  همن ابنائال اتهمرفصلهذا البد ان ينتبه االباء واالمهات الى ت*
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بن  ف على المسجد المكي فجاء عماريقوكان  واتسن 6ه سفيان بن عيينه وكان عمر  فموق-3
فقال  ه،حمار  سك لهبحث عن من يمي أو بد ،حاديث الرسول صلى اهلل عليه و سلمأوي ار  دينار

  8فروى  ،كبر منكأيا غالم الحديث  :فقال له ،ديثلك و تروى لي الح همسكأنا أ :سفيان
 ؟الحديث ةنفعك رواي ما :نافيسل دينار بن عمارقال  بعد الصالهو  دهادل سفيان ير ظف ،حاديثأ
 يةنامديث الثاححفظها وذكر األأ:قال ؟ ،حفظتهاو أ :؟ ،قالعليك اهيدعأ أو :ال سفيانق

مكانك عندي في حلقه العلم تجلس  ماوانليس هذا مكانك  :فقال عمار بأسانيدها ومتونها،
 .بجواري وتتعلم الحديث 

 
رسول اهلل صلى ت حديث حفظواهلل ما  :مهبن اديقول ابراهيم  ،ابنائنانحف ز ن أليس هناك مانع *

 .اً حديث تحفظبي كلما أ يههم كان يعطينر ال بدإاهلل عليه وسلم 
 
 .يامأثه ن في ثالآكان عبد اهلل بن عمر بن العاص يختم القر   *
 
يا غالم  :عمر بن الخطاب فقال هعلي مر  ف ،من عمره ةكان غالم يرعى الغنم لم يبلغ العاشر -4 

خذ آنا أخذ المال و  :فقال له عمر ،ليست ملكي :غنم،فقال الغالممن هذه ال ةاعطيني واحد
 .كلها الذئبأ قللك صاحبها أواذا س ةالشا

 .ةمن على مستقبل األأعت عينا عمر النه اطمفدم ،ين اهلل ان فعلت هذاأف :قال الغالم-
 
 
 
 
ن يكون ابنك في اخالق أردت أاذا  ،" بِأَنْ ُفِسِهمْ  َما يُ َغي ُِّرواْ  َحتَّى بَِقْومٍ  َما يُ غَي ِّرُ  الَ  الل هَ  ِإنَّ  "-0 

 .ةخالق الصحابكأ كتكون اخالقلانت  تسعى فال بد ان ابناء الصحابة
 "َأنْ ُفَسُكمْ  َوتَ ْنَسْونَ  بِاْلِبرِّ  النَّاسَ  َأتَْأُمُرونَ  "،نفسك اوالً  لحن تصفال بد ا صدر،موال انت االصل-2 

 .والدكأالتعرف على امكانيات -3
 .مهاتهمأبائهم و آ الحلم يكونوا كذلك اال بص ةصحابلا اءن ابنأتذكر ب-4
 ،"م العقوقهمن نمن شئتم انتزعإوالدكم على البر أعينوا أ :"قال النبي صلى اهلل عليه وسلم-5

 .ساسالتربيه هي األ رعاني،إذن قلولم ي ، "َصِغيًرا رَب ََّياِني َكَما اْرَحْمُهَما رَّبِّ  َوُقل :"قال تعالى

 ةقوانين التربي
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كثر ما أمن الصديق السوء و  ،يمانه باهلل تعالىإبناء حسن اختيار الصديق مما يحفظ على األ- 
 .ثو العب لهوالى لإما يدعو صديقه  لى النار ودائماً إنسان اإل ر  جي
الرجل على دين خليله  :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عن ابي هريره رضي اهلل عنه قال*

 "حدكم من يخاللأفلينظر 
صداقات وانتقاء الاالبناء على تكوين  اً لتدريبممتاز  جاالً م عدماكن تكثر األأمن  ةالمدرس -
 .صحاب فقه واألر ال
 
 
 
ثالث من كن فيه وجد بهن  :" نس عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قالعن ا قالبةابي  عن-0 

ن أال هلل و إن يحب المرء اليحبه أليه مما سواهما و إ حب  أمن كان اهلل ورسوله  :يماناإل ةحالو 
 ".قذف في النارن يُ أكما يكره   هنقذه اهلل منأن أن يعود في الكفر بعد أيكره 

ين هذظل اهلل يُ  في أن سبباً ذا الصديق ن يكون هأه ى المسلم ان يكون يريد من صديقعل-2 
 .ةيوم القيام هعرشصديقين في ظل ال
 
 
 
غير محبوبين  غالباً  هم ةنشطه الجماعيخرين األنانيين الذين ال يحبون مشاركه اآلطفال األاأل-0 

 .ن محبوبينعاونيطفال المتولكن األ
 .كلما زاد المشتركين فيها  ةتزيد السعاد-2
 .نسان من اهلليمان و يقرب اإلخرين من تمام اإلاآلحب -3 
 .سيكون ءصدقاأيختار من  ، فحسما رآتهنسان مصديق اإل-4 
 

 نا واختيار الصديقئبناأ :ة السابع ةالرسال
 

 اختيار الصديق ةهميأ
 

 لماذا نصادق
 

 ةالصداق أسس
 :هميتهاأو 
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 .ةالعشر  ذميمحمق األ ،ألنقممن الح رءاً مب -لبيباً  -ن يكون عاقالً أ-0 
 .لقحسن الخُ صالح و اليمان و ن يتحلى باإلأ-2 
وثق أوده و منه اثبت للصديقين ألالبين  ةمحبوال لتبادالعاطفي و ب و ن تتوفر صفحه التجاأ-3 

 .خاءي اإلر لع
 .أن يكون وفياً -4
 
 
 
 .واالستبشار هما بدايه لجذب القلوب ةالودود ةالبسم-0 
 .بين الطفل و من حوله د  للو  ةاستخدام الهدايا البسيط-2 

يسبب  ئالل همفي مصادقت ةطفال بشكل مباشر عن الرغبالطفل بعدم الحديث مع األ توعية-3
 .جرح الطفلتو كلمات قد أ اً ر و فنو أ اً ذلك لهم تعالي

 .قرانالناجح مع األ املتعليم الطفل مبادئ التع-4 
ن من ألقضاء وقت لطيف وتبادل الخبرات و ن الصداقه هي وسيله أن يفهم الطفل أيجب -5 

 .ن ال نحزن عليه ولكن نبحث عن بديل عنهأضها ويعبث بها هو الخاسر وينبغي يرف
 .ةردود الفعل المناسب م الطفلتعلي-6
 
 
 
 
 
خيه  ن يحب المسلم ألأ سطهماتو يثار و ياإل هاعالأسالمه الصدر و  أقلها :تب ثالثةخوه مرالأل *
 .ما يحب لنفسهك
  
 
 
 

 أسس اختيار الصديق

 كيف نصادق
 

ء بنالأل يشخصال يعيق النموخرين صدقاء و التعامل مع اآلقله االتصال باأل *
 .مويفقدهم التوافق مع من حوله
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مور مشاركون أولياء كأنحن   ،مهاتاألباء و في اآل تكمن بناءباء واألعدم التواصل بين اآل ةمشكل*

 .وعلومها ةم التربين نتعل  أحتاج ن ،بناءفي مشاكل األ % 81 يبنسبه حوال اً و كلي  أ جزئياً 
 
 
 
 ةرسال األب وجد ،صباحاً  ةالواحد ةرجع للمنزل حتى الساعيو لم  هلى صاحبإقصه ولد ذهب - 

 بتصل األأ ،مب واألق األقلثم بعد  ،"ديبمقابل ما الإ تركهانولن  فخطتابنك ا :"على هاتفه
 ،"صباحاً  ةالمال الساعه الثالث اسلمن:" خرىآ رسالة بعدها  ثملبيت و ل الشرطةو حضرت  ةالشرطب

نا الذي فعلت كل ذلك أ :ة ، ليقول ألبيهالرابع ةالساع  بنبعد كل هذا القلق يظهر األ أةفج ثم
 .لى هذا الحدإتتطور سمور ن األأر تصو  أكن أولم 

 
ن أ هو :فيه غاليشكل المهذا السره به األن يلفت انتباأافع الحقيقي الذي دفع هذا الولد الد*

 .همأو  هالحقيقيه عند ابي ن يعرف قيمتهأراد أهذا الولد 
 

 عورش  كثيراً   ر من قدرهق  مظلوم كان يح ن هذا الطفلأب وجدت م واألوبعد الجلوس مع األ-
 .قدر من االنحراف السلوكيدفع لالولد بالمهانه ي

 
 
 

 ،وق عتفي شهادتها قد زو رت توجدت البن ،تكذبو  زورت بنتيافقال  :ل عبر الهاتفب اتصأ-
 .تهاستاذشهاده ألال ثم أعطت يالشهر باسم ةفي شهاد

 .أن في هذا الخطام هما المتسببب واألولكن األ* 
  
 
 

 :ةالثامن ةالرسال
 الطفل ةسس بناء نفسيأ
 

 طفخُ  يابن
 

 رهابنتي مزو  
 

ولكن ليس  ًا،ضرار أالوحيد للنجاح في حياتنا هو المذاكره فهذا يحدث  ناعندما نجعل مقياس
ي هو النجاح و دن ال يكون التقييم الوحيد لأولكن يجب  ،ةن المذاكره غير مهمأمعناه 

 !؟بنب واألبين األ ةتربيه الثق مبدأين أ ،%  95و أ %011الحصول على 
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 .خرىواعرف مهارات واهتمامات ابني اآل يجب ان يكون هناك تواصل بين االب واالبن *
خم الذي المجهود الض وننسى% 5لماذا فقدت ال  هاليقال  %95ذا حصلت على إبنت -

 .الخوف والقلق والتوترب ساساً حإد ن هذا سيول  إ ،% 95في سبيل الحصول على  بُذل
ل النهار اطو  ببتعب األ يذكرونها دائماً  اقد كان ،لقد خافت البنت من مواجهه االب واالم*

 ألن مقياسهما  ان تقل في نظرهمأ تخافو  ،بم واألفت من غضب األاخ ،اهجل راحتأوالليل من 
 % .011الحصول على  وهالحقيقي والوحيد 

 .شكلهن هم الصلصال الذي ناوالداآلباء أن أن يدرك أيجب * 
 
 
 
 
 
 
 
 .يجابي في ابنكالتفكير اإلزرع -0 
 .االهتمامات الصحيحه في ابنك زرع -2 

 ة ما هي مهاراته سواء مهار  اهمنن يكتشفا في ابأم ب واأليجب على األ: المهارات زرع -3
 .و كتابهألقاء شعر إ -ةخطاب

 .بناء العالقات ةكيفي  كنبم اعل  ن تُ أالبد -4
 .واتدقال-5
 
 .سالمتربي تربيه ال يستفيد بها اإل كفاعلم ان سس،ي شيء من هذه األأفي  خلالً  تذا وجدإ* 
 
 

 
 
 
 

 سس ذا كانت تلك األ،فإمنذ الصغر فيه رعتوزُ  أسس وضعتعن  ةنسان عبار إي أ ةتركيب إن-
وانهيارات  اء،البن انهار ...ئةطاخ سسذا كانت األإو  ،لمبنى وعلى وارتفعصح ا ....ةصحيح

 .وغيرها ةفي مفهوم الحياو سلوب خالقيه وانهيارات في التعليم واألأاوالدنا انهيارات 
 

 خمسة أسس
 

والمربي الفاضل هو من  ةم الذكيب الذكي واألمراحل وخطوات ونقالت ومواقف واأل ةن التربيإ*
ر فيه المهارات التي ج  فو تُ أحدث للشخص نقله بعض اللحظات التي ربما تُ  ليستغيستطيع ان 

 لقتصول التربيه ربما يغير واٍع  بأ ونفس الموقف مع مربٍ  ،في هذا الموقف إاللم تكن ستنفجر 
 .ثقه بالذاتلوا روح التنافس
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حببت أسالميه لذلك االنتصارات اإلشهر المعارك و و شهر رمضان شهر التحوالت الكبرى  عدي* 
 .والدناأن نعتني بأكيف نستطيع   :لمستقبل وهيل ةتها صناعحقيقي ف تعد ةمهم ةتناول عبادأن أ

خالق داب واآلي اآلأتذا تإ ،" حسن أدبفضل أ ما َنَحل والد ولداً " :قال صلى اهلل عليه وسلم-
 .ةالتربي سلم سأعلى ر 

 
 
 
يدي أم على تت هاكانت في جزء كبير من   لمونسمال هاطر سيمه التي العظ ثيراً من اإلنتصاراتك*
 :طفالأ
 .همن عمر  07في  ومن المسلمين وه كبيراً   سامه بن زيد رضي اهلل عنه يقود جيشاً أ-0 
 .ةالشهاد لقيحتى  بدرفي  وقاتل اً عام 06 درفي ب هكان عمر   صقاو ن البعمير -2 
 
 

شراب الو  طعامال امتناع عنما يغضب اهلل تعالى وليس  كل  صل في الصيام هو االمتناع عنواأل-
ن يدع أفي  حاجةل به فليس هلل من لم يدع قول الزور والعم" :قال صلى اهلل عليه وسلم ،طفق

 ".طعامه وشرابه
 
 
 
 .اليه ان ابنائهماعو دلما ي نموذجاً  ايجب ان يكون مانهأ انبو رك األدن يأومن المهم *
ال  تشتهيه شئل ادانإحن قالت إرسول اهلل يا  :"اهلل عنها قالتسماء بنت يزيد رضي أعن -

 "بةذيك كذيبةكتب التحتى  اً كذبيكتب  ن الكذب إ :قال ًا؟ ،ذلك كذب أشتهيه،يُعد
لون بين الدين فصي اً ناسأابنائهم وقد يجعلون ابنائهم  وسفي نفيرسخون الكذب باء قد ن اآلإ-

ليه وبين ما يقومون إقض الواضح بين ما يدعون االبناء ناوالحياه دون ان يدركوا ذلك من خالل الت
 .به من سلوكيات عمليه

 .تدرجابناءهم وان يكون م خطأ رمطلوب من االباء ان يكون عقابهم على قد*

 ا في رمضانوالدنأ :ة التاسع ةالرسال
 

 كل إنسان  ن،ألتربيهال بشأنه جياء اليوم من يقبل التو بقليل من اآل-
 .أننه خبير بهذا الشأسليم مائه في المائه و  ةفي التربي لوبهان اس قديعت

 

 .صيام هذا الشهر ولو بشكل جزئي ىبناء في شهر رمضان علاأل دربان يأعلى الوالدين 
 

 ناء في رمضان قيمه المراقبه هلل تعالىباأل هن يتعلمأهم ما يمكن أمن 
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 .تجاوز العشر سنواتيبنه عبد اهلل في المعارك وهو ال الزبير بن العوام ا كشر ألقد -
 
 
 
 

ان تاريخنا مليء  مع ةالنفسي ةالهزيمب عربطال ولذلك نحن نشالغرب نماذج لأل م لنالقد قد  -
 :ةو الشجاع ةبنماذج العظم

قل أن في آن يختم القر أمنه  اً طالب وسلم يهعل ىبن العاص رسول اهلل صلعبد اهلل بن عمرو  أتى* 
العشر  اوزجلم يت عبد اهلل في هذا الوقتمر عُ و  ،ان يكون ذلك في ثالث ايام اتفقفاوقت 
 .تسنوا

  
 
 
  

ت اليوميه او الصلوا ءفي العباده في رمضان سوا مهلهم مشاركين اءنبن يجعلوا اأباء على اآل-
النبويه  ةمن قصص االنبياء و السير  طلوبةرفه االسالميه الماالبناء بالمع دصاله القيام و تزوي
 .وقصص الصالحين

 
 .الطفالل المسابقات ملفي رمضان ع اصةطفال خ ألل شياء الطيبةمن اال*
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في رمضان ومن ذلك الدعاء وقت االفطار  خاصةهميه الدعاء أم ابنائنا ن نعل  أمن المهم 
 .والسحر

 

 أنفسهمان كانوا قادرين على التحكم في  فبناء في االعتكان يشارك األأيمكن 
 .داخل المسجد بةلالج إثارةوعدم 
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محمد  هلنبي أوحى اهلل عز وجل حين رضهف ،سالميالحجاب فريضه من فرائض الدين اإل نإ* 

يضربن أن ن يدنين عليهن من جالبيبهن و أونساء المسلمين  هبنات أمري أن ،صلى اهلل عليه وسلم
َْزَواِجكَ  ُقل النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا "هن، ل اً كرامإو  ذلك خيراً  ن فيرهن على صدورهن ألو بخم  َوبَ َناِتكَ  ألِّ

ِلكَ  ۖ   َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمن َعَلْيِهنَّ  يُْدنِينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوِنَساءِ   َغُفورًا اللَّهُ  وََكانَ  ۖ   يُ ْؤَذْينَ  َفاَل  يُ ْعَرْفنَ  َأن َأْدَنىَٰ  ذََٰ
 ".رَِّحيًما

و  ةفوهو عامل مساعد في انتشار الع لها، شرفو  ةكرامن حجابها  أتاه فن تعلم كل أيجب -
 .ةليالفض

 
 
 
 .ن البناتهحتى يقلد هنسافي لب ةقدو  ن  كُ يمهات يجب ان األ*
 .نبناتهالى االسراع في تزويج  انال يؤدي والتزي ن شف كالتأن ن من يعلأمهات على األ-
 .يشمل كل حياه الفتاه لحجاب منهج حياه وسلوك عملين اأالفتاه على  تُرب ىيجب ان *
 
 
 
 
 
 

 ؟ليهاإه بحبنوكيف  ؟الحجاب ةالفتا الرتداءما هو السن المناسب -
هي   ن هذه المرحلهأل ،سنوات لى عشرإيب الفتاه على الحجاب من سن سبع فضل سن لتدر أ*

 (.ةو تكوين الشخصي دالتمر   ةوهي بداي)بدايه المراهقه قبلء مرحله الهدو 
 خمارمسكت الأ فنجدها مثالً  ،التقليد نجد الطفلة تميل إلي: ةلى الخامسإ ةفي عمر الثالث-0

في  ة،فلننتهز هذه الفرصة د حركات الصالم تقل  و األأب جانب األسها ووقفت بأووضعته على ر 
 .وتحفيزها تشجعيها
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 ميتها األأ ذرياح
 

فال  ،البنت ذلك تذا رفضإف ،عليها الحجاب نعرضمر الحجاب و أليها إب نحبدراك البنت إبدايه في -
 عنها على الحجاب رغماً  ان يكون تعويدهأيجب 

ه او الشارع او لمدرسثير اأتبنها قد ترتد عن هذا فإ ،هاوبرضاوفي حين قبول البنت  هذا بكل فرح *
 .لي نة وشرح الفوائد بيبب دور التحلكن نلع ،والعقاب  فضفال ينبغي الر  ه،في خلع غباالقارب فتر 
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مام أاء الحجاب الكامل رتدها على اتمام ابنأم األ فلتحرص:لسابعة لى اإ ةخامسفي عمر ال-2 
 بطريقه غير مباشره ان تطلب االمنظرها  لفت مع ،نشر المالبسللشرفه لاثناء الخروج و  يوفضال

 .المعاني فترسخ لديها هذه بل الضيوف استقنها أل بنتها إحضار إسدال الصالة لهامن ا
 حجاباً ن تختاري لها أم عليك ايتها األ ،في التعود على الصاله أتبدو  :بعة اسلحينما تبلغ ا-3 

 .هختيار ا ِك فيها معكيشر أو  جميالً 
يد انها اصبحت فتاه كبيره يجب ان ترتدي الزي هتمليجب ا : ةو العاشر أ ةفي سن التاسع-4 

 .الشرعي
رت أظهارتداء الحجاب و  و الثانيه عشر ولم تعتد علىأه دياما اذا وصلت الفتاه الى الحأ- 

 :التمرد أو الرفض 
 
 
 
 

 .رسولالفيها حب اهلل و  اغرسي-0
 .ةالحسن ةالقدو -2 
م اخواتها بحجه انهم سمح لها ان تظهر عورتها امانفال  ،ر في البيتستعلى ال بنتال دتعوي-3 

 .صغاراً 
 .حفظهلتتلوه وتن آبالقر  بطهاعلى ر  يحرصا-4
 .بهااحرصي على مصاحبتها والرفق -5 

 .ارتدائها الحجابعند  مدحهااء عليها و ثنها من االيشاربات الجميله مع التقديم الهدايا ل-6
 .من الفتيات المحجبات صالحة صحبةب طيهاياح-7 
 .مواصفات الزي الشرعي  مع رضاعتت القه نااأل ميها انعل  -8 

واحدة بل يجب التدرج حتى في  ةالفضفاضه مر  والعباءة ترتدي الخماربنتك سان ا يال تعتقد-9
 .نوعية الثياب

 .ءها على الحيايعود-01 
حد من أها بقابل ت أال شرطب والحلي الزينةي في البيت ما تشاء من ادوات دترتاتركيها -00 

 .الرجال

وسيلة لتحبيب الفتاة في  05
 :الحجاب
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حتى ال تشعر أن اإلسالم يدعو إلي الكبت ،فإذا في المنزل  هاعلى االهتمام بمظهر  اعوديه-02 
 .تشبعت من كل هذه األشياء سهل عليها الخروج بالزي الشرعي دون أن تشعر بالحرمان

 .اصطحبيها معك لدروس العلم -03
تعرضن ي التيرب االمثله للفتيات المتبرجات الاهميه الحجاب مع ض ا فيناقشيه-04 

 .المالبس الضيقه للمعاكسات الرتدائهن
 .دعاء لها بالهدايةمن ال يكثر أ-05
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