مقدمــــــة:
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم...

(ال�صالة عماد الدين من �أقامها
فقد �أقام الدين ومن تركها فقد
هدم الدين).

اهــــــــــداء...
�إىل كل �أب و�أم فهما قول الله تعاىل :

( يا �أيها الذين �آمنوا قوا �أنف�سكم
و�أهليكم نارا وقودها النا�س واحلجارة
عليها مالئكة غالظ �شداد ال يع�صون الله
ما �أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون).

�إ�رشاف  :د .مبارك تاج ال�رس الربيع
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كيف نربي �أبناءنا على حب ال�صالة؟
قال الأحنف بن قي�س يعظ معاوية يف ف�ضل الولد  « :يا �أمري امل�ؤمنني

هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم �أر�ض ذليلة و�سماء ظليلة وبهم

ن�صول على كل جليلة .فان طلبوا ف�أعطهم وان غ�ضبوا ف�أر�ضهم مينحوك
ودهم ويحبوك جهدهم».ولأن �أبناءنا هم رياحني احلياة وفلذات الأكباد فقد

�أو�صى الله تعاىل الأبوين بهم خريا  ،و�أمر النبي �صلى الله عليه و�سلم بح�سن
رعايتهم وت�أديبهم ورحمتهم فقال �صلى الله عليه و�سلم مبينا من هو خري النا�س

 »:خريكم خريكم لأهله « و�أعظم �ألوان اخلري لأفراد الأ�رسة ح�سن الرعاية

والت�أديب .و�إن �أعظم �صور ت�أديب الأبناء تعليمهم ال�صالة وغر�س حمبتها يف

قلوبهم ليقوموا بحقوقها خري قيام .فهي ال�شعرية العظيمة التي �سماها الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم نورا وجعلها للدين عمادا وهي ال�صلة التي تربط بني
العبد وخالقه يف اليوم الواحد خم�س مرات  ،هي حمطات للخلوة بالإله العظيم
ومناجاته وذكره وتعظيمه �سبحانه ...فيها يقف العبد موليا وجهه نحو ربه.

فييمم رب العزة وجهه الكرمي نحو عبده ويقول (:حمدين عبدي...جمدين

عبدي...فلعبدي ما �س�أل)

وهي مفتاح اجلنة واحل�صن احل�صني من الذنوب واملعا�صي .قال تعاىل(:

�إن ال�صالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر).

وقد نبه ر�سولنا الكرمي �صلى الله عليه و�سلم الأبوين �إىل �رضورة ربط �صلة

الأبناء بالله تعاىل يف �سن الطفولة املبكرة – عند �سن ال�سابعة־ لأن ذلك �أدعى

�أن ي�شب الأوالد على حمبة الله واحلر�ص على ال�صالة.و�إدراك �أ�رسارها
وف�ضائلها الكثرية فقال �صلى الله عليه و�سلم  »:مروا �أوالدكم بال�صالة وهم

�أبناء �سبع وا�رضبوهم عليها وهم �أبناء ع�رش وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع ».
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الطرق واخلطوات العملية التي ت�ساعد على حتبيب ال�صغار يف ال�صالة :
�أ  /الرتبية الإميانية هي الأ�سا�س الأول :
فال يتوقع الأبوان التزاما تاما من الأبناء ب�أداء ال�صلوات وقلوبهم فارغة

من معاين العقيدة؛ لأن الطفل يف مراحله املبكرة ال ي�ستطيع �إدراك الغيبيات

فيكون دور الأبوين هنا تقريب معاين العقيدة كحقيقة الله الواحد ومعنى النبوة,
وحقيقة اليوم الآخر ,ون�سبة الدنيا �إىل الآخرة .فيعلم الطفل منذ نعومة �أظفاره
�أن الله هو خالق كل النا�س والأ�شياء املحيطة به.

و�أنه هو الذي يعطي للإن�سان كل النعم فهو الرزاق خللقه واحلري�ص

على هدايتهم للخري وهويحب الأخيار من النا�س ويبغ�ض الأ�رشار لذلك بعث
للأخيار رجاال �صاحلني يعلمونهم ما فيه �صالح حياتهم ووعد من اتبعهم

بب�ساتني وق�صور نعيم ال ينفذ .بينما توعد من يع�صيهم بعذاب �شديد.
ب � /أن يقدم الأبوان القدوة ال�صاحلة لأبنائهم :

حر�ص الأبوان على ال�صالة يف �أول الوقت ,والعناية بال�سنن والنوافل

بعد الفرائ�ض ,لأن الأطفال مولعون يف ال�صغر بتقليد الآباءف�إذا اعتاد الأبناء

ر�ؤية الآباء ي�سارعون �إىل ترك �أي عمل على �أهميته وامل�سارعة �إليها بعد كل

�أذان ف�سترت�سخ يف قلوبهم ال�صغرية �أهمية ال�صالة و�إدراك ف�ضلها .وي�ستحب
كذلك �أن ترتبط مواعيد الأ�رسة مبواقيت ال�صالة كاخلروج ل�سفر� ,أو زيارة

قريب فيقول الأب مثال �سنزور جدتكم بعد �صالة الع�رص �إن �شاء الله فرتتبط
حياة الطفل فيما بعد بال�صالة حتى يف �شقها الدنيوي .ف�إذا تراخى الأبوان �أو

فرطا يف املحافظة على ال�صالة فال جمال للوم الأبناء �إذا تركوا ال�صالة �أو
�أعر�ضوا عنها فيما بعد .ويتعلق كذلك مبجال القدوة تعليم الأبناء كيفية الو�ضوء

وال�صالة ب�أ�سلوب عملي �إما ب�أدائها وهم ينظرون �أو مبراقبتهم �أثناء الو�ضوء
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وال�صالة وتعديل بع�ض �أخطائهم � .أما اخلو�ض النظري يف �أحكام الطهارة
وال�صالة فيمكن تركه للمدر�سة� ,أو تعليمه للطفل عند بلوغ �سن املراهقة فهو

�أجدى.

ج /اال�ستعانة بالق�ص�ص واملواعظ :
اال�ستعانة بالق�ص�ص واملواعظ امل�أثورة عن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم

و�أ�صحابه �أو ق�ص�ص ال�صاحلني ليدرك الطفل ف�ضل ال�صالة .لأن الكالم
املبا�رش قد ال ي�ستوعبه الطفل يف املراحل املبكرة فقد يعترب ال�صالة عب�أ ثقيال لأنها

متنعه اللعب� .أو باعتبارها من �ش�ؤون الكبار التي ال عالقة له بها .وجدير �أن
يعلم الطفل �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم كان يقوم الليل حتى تورمت

قدماه �شكرا لله على نعمه .و�أن من ال�صاحلني رجال قطعت �إحدى �أطرافه
املري�ضة وهو يف �صالة ومل يكد ي�شعر مبا ح�صل له حتى �أمت �صالته .و�أن
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم كان �إذا قام �إىل ال�صالة �سمع ل�صدره �أزيز

من البكاء بني يدي الله.

د  /م�صاحبة الأطفال �إىل امل�سجد:
على الآباء م�صاحبة الأطفال �إىل امل�سجد حتى تتعلق قلوبهم ال�صغرية

مبحبة بيوت الله ,وحيث �سيجدون درو�س العلم والإر�شاد والرفقة ال�صاحلة

ويرتبون على معاين الإميان كلما كربت �أعمارهم وازداد وعيهم .كما �أن
يف زيارة امل�ساجد ت�سلية للأطفال لأن �أكرث ما ي�سعدهم هو اخلروج مع الآباء

ومرافقتهم �إىل الأماكن العامة وم�شاركتهم بع�ض اهتماماتهم.ولدعم دور

امل�سجد فليجتهد الأبوان يف تنظيم درو�س تعليمية للأبناء تنا�سب م�ستوياتهم

وت�ساهم يف �إدراكهم لف�ضل ال�صالة وحمبتها واحلر�ص على �أدائها ,وكلما كرب
الأبناء احتاجوا لوجود مكتبة �إ�سالمية تفيدهم يف تو�سيع معارفهم وتثبيت �أهمية

العبادة يف قلوبهم.
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هـ  /االعتماد على مكاف�أة الأبناء كلما حافظوا على �صلواتهم:
�إن كل طفل يكت�سب معامل �شخ�صيته وثقته بنف�سه �أوال من قبل والديه

فكل طفل يحتاج �إىل التحفيز واملكاف�أة على كل عمل �إيجابي يقوم به -وهو �أمر

�أ�سا�سي يف مو�ضوع الرتبية عموما.

وطرق مكاف�أة الطفل تكون بالآتي:
بالثناء عليه �أمام �أفراد العائلة� ,أو تخ�صي�ص هدية يحبها الطفل لأن قيمة

الهدية �ستجعله يدرك قيمة ال�صالة و�أهميتها .علما �أن علماء الرتبية ين�صحون

بالتدرج مع الطفل يف �أداء ال�صالة فيكفي يف اليوم الأول املحافظة على �صالة
واحدة ويف اليوم الثاين على �صالتني� ...إىل �أن ي�صل �إىل م�ستوى املحافظة

على ال�صلوات اخلم�س بنجاح.

�إن مما يكلل جتربة الآباء بالنجاح يف تربية الأبناء عموما� ,أو غر�س

حمبة ال�صالة واملحافظة عليها يف قلوبهم جناح الآباء يف الو�صول �إىل قلوب
الأبناء بالتعبري لهم عن معاين املحبة الدائمة لهم وا�ستغالل جميع الأ�ساليب

املنا�سبة لذلك بتخ�صي�ص الوقت الكايف لهم وم�شاركتهم اهتماماتهم و�ألعابهم
والرفق والرحمة بهم .لأن هذه املحبة هي التي �ستجعل الأبناء طوعا يف يد
الآباء ك�صفحات بي�ضاء نقية ي�سطرون عليها معاين الإميان واخلري وال�صفاء

والعبودية التامة لله تعاىل.
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جدول تعريفي يو�ضح ال�صلوات اخلم�س وعدد ركعاتها
�صالة ال�صبح وعدد الركعة الأوىل (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)
ركعاتها ()2
الركعة الثانية (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)

قراءة الت�شهد

�صال الظهر وعدد الركعة الأوىل (قراءة الفاحتة و�سورة �سر ًا)
ركعاتها ()4
الركعة الثانية (قراءة الفاحتة و�سورة �سر ًا)

قراءة الت�شهد

الركعة الثانية والأخرية يف كل �صالة
ال�سالم

الركعة الثالثة (قراءة الفاحتة �سر ًا)
الركعة الرابعة (قراءة الفاحتة �سر ًا)
�صالة الع�صر وعدد الركعة الأوىل (قراءة الفاحتة و�سورة �سر ًا)
ركعاتها ()4
الركعة الثانية (قراءة الفاحتة و�سورة �سر ًا)

قراءة الت�شهد

ال�سالم

قراءة الت�شهد

الركعة الثالثة (قراءة الفاحتة �سر ًا)
الركعة الرابعة (قراءة الفاحتة �سر ًا)
�صالة املغرب وعدد الركعة االوىل (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)
ركعاتها ()3
الركعة الثانية (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)
الركعة الثالثة (قراءة الفاحتة �سر ًا)
�صالة الع�شاء وعدد الركعة الأوىل (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)
ركعاتها ()4
الركعة الثانية (قراءة الفاحتة و�سورة جهر ًا)

قراءة الت�شهد

ال�سالم

قراءة الت�شهد
قراءة الت�شهد

ال�سالم

قراءة الت�شهد

الركعة الثالثة (قراءة الفاحتة �سر ًا )
الركعة الرابعة (قراءة الفاحتة �سر ًا)

قراءة الت�شهد

ال�سالم

ال�صالة
النوافل قبل وبعد ّ
قبل

الفر�ض

ركعتي الفجر

ال�صبح

 4ركعات

�صالة الظهر

ركعتني

�صالة الع�صر

ركعتني

بعد
ركعتني

�صالة املغرب

ركعتني

�صالة الع�شاء

ركعتي ال�شفع  +ركعة الوتر
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