
ه عل ل ال ة دع فتا د هفالت عل ل ال ة دع فتا د فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهمفالتوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهمفالت
ممالصالة والسالم ، وهو أول ما يدخلالصالة والسالم ، وهو أول ما يدخل

به المرء في اإلسالم ، وأخر ما يخرج به المرء في اإلسالم ، وأخر ما يخرج 
وآخر واجب أول فهو ، الدنيا من وآخربه واجب أول فهو ، الدنيا من به من الدنيا ، فهو أول واجب وآخر به من الدنيا ، فهو أول واجب وآخر به

..واجب واجب 



د نا ن ض أ دلقد نا ن ض أ اهللالقد اهللال ل صلى اهللاصلى اهللاولقد أمضى نبينا محمدولقد أمضى نبينا محمد
حياته في الدعوة إلى هذه حياته في الدعوة إلى هذه   عليه وسلمعليه وسلم ييمم

العقيدة وجاهد أعدائه من أجلها  العقيدة وجاهد أعدائه من أجلها  
وسلمقالقال عليه اهللا وسلمصل عليه اهللا أن((صل أنأمرت أمرت أمرت أن  أمرت أن  ( (       صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم    قالقال

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال  أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال  
هللا ل ً أ هللاهللا ل ً أ ))هللا ...) ...) اهللا ، وأن محمدا رسول اهللا اهللا ، وأن محمدا رسول اهللا 

))رواه الشيخانرواه الشيخان(( ن(( ي نرو ي ))رو



ا د أن ه أ له ل أ ال د أن ه أ له ل أ بل وأرسل رسله وأمرهم أن يبدءوابل وأرسل رسله وأمرهم أن يبدءوال
ييبالدعوة إلى العقيدة قبل كل شيءبالدعوة إلى العقيدة قبل كل شيء



ل ن اذ ة لق ن اذ ة عنهق اهللا عنهض اهللا ض --رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه--قصة معاذ بن جبلقصة معاذ بن جبل
قال إنك تأتى قال إنك تأتى ::عندما بعثه إلى اليمنعندما بعثه إلى اليمن

كتاب ، فليكن أول ما  كتاب ، فليكن أول ما  قوماً أهلقوماً أهلًً
إليه إليهتدعوهم فإن::تدعوهم ، وحده اهللا فإنعبادة ، وحده اهللا عبادة عبادة اهللا وحده ، فإن عبادة اهللا وحده ، فإن ::تدعوهم إليهتدعوهم إليه

))أخرجه الشيخانأخرجه الشيخان((....) ....) هم أطاعوا لذلك هم أطاعوا لذلك 



اتُ ن ال دة ق ال غ قات أ لَح اتُأ ن ال دة ق ال غ قات أ لَح وأصلح أوقات غرس العقيدة السنواتوأصلح أوقات غرس العقيدة السنواتأ
األولى في حياة الطفل؛ ألنه يصغي إلىاألولى في حياة الطفل؛ ألنه يصغي إلى

..المربي بكل جوارحه، ويقبلها دون نقاشالمربي بكل جوارحه، ويقبلها دون نقاش
تخيل على يساعده الواسع خياله أن تخيلكما على يساعده الواسع خياله أن يل  كما ى  ه  ع ي وا ي ا يل   أن  ى  ه  ع ي وا ي ا  أن 

الجنّة والنار وأهوال القيامة والمالئكة  الجنّة والنار وأهوال القيامة والمالئكة  
يتصو مما ها وغي الجن يتصووعال مما ها وغي الجن .  .  وعالم الجن وغيرها مما يتصوروعالم الجن وغيرها مما يتصوروعال



ل)) أ لهذ أ اهذ اال أنال أنأ أ أم أنس بنأم أنس بنالرميصاءالرميصاءهذه أم سليمهذه أم سليم))
مالك رضي اهللا عنهم أجمعين أسلمت  مالك رضي اهللا عنهم أجمعين أسلمت  

ًً
م مي ي

وكان أنس صغيراً ، لم يفطم بعد ،وكان أنس صغيراً ، لم يفطم بعد ،
قل أنساً تلقن قلفجعلت أنساً تلقن ،::فجعلت اهللا إال إله ،ال اهللا إال إله ال ال إله إال اهللا ،  ال إله إال اهللا ،  ::فجعلت تلقن أنسا قلفجعلت تلقن أنسا قل

قل أشهد أن ال إله إال اهللا ، ففعل ،قل أشهد أن ال إله إال اهللا ، ففعل ،
أ أف ال تفسدي على ابني  ال تفسدي على ابني  ::فيقول لها أبوهفيقول لها أبوهف

..إني ال أفسدهإني ال أفسده::فتقول فتقول  الولول ي الإ ي إ



ند ندعن لعن لال عنهال اهللا عنهض اهللا قالقالض قال قال رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه  البجليالبجليعن جندبعن جندب
صلى اهللا  صلى اهللا          مع نبينامع نبيناحزاورةحزاورةكنا فتياناكنا فتيانا عع

فتعلمنا اإليمان قبل أنفتعلمنا اإليمان قبل أن  عليه وسلمعليه وسلم
فازددنا القرآن تعلمنا ثم القرآن فازددنانتعلم القرآن تعلمنا ثم القرآن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا  نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا  نتعلم
به إيمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن به إيمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن 

ل لق ..قبل اإليمانقبل اإليمانق



عل د علت د ::تعويده علىتعويده علىت

وصية الخطابي معلومة  وصية الخطابي معلومة  ..أخالق الكبار أخالق الكبار 

غا ال غاأخالق ال ..أخالق الصغارأخالق الصغارأخالق



ض أ ف ا غن ع ضن أ ف ا غن ع ةةن مسبعةمسبعةومن رعـى غنما في أرض ومن رعـى غنما في أرض 
ها األسديعونام عنها تولّى رها األسديعىونام عنها تولّى ر ىم م



ف ة ا ا فات اد إل ة ا فال ة ا ا فات اد إل ة ا الحاجة إليجاد صفات ايجابية فيالحاجة إليجاد صفات ايجابية فيال
..شخصيتهشخصيته



ات القد تفت الطفل اتن القد تفت الطفل ..نمو الطفل وتفتح القدرات نمو الطفل وتفتح القدرات ن

. . يتطلب إجراءات مهمة جداً يتطلب إجراءات مهمة جداً 

ك شكل له تق عل كتؤث شكل له تق عل ..تؤثر على مستقبله بشكل كبير تؤثر على مستقبله بشكل كبير تؤث



قا ال ا للث الخاط ق قاالتط ال ا للث الخاط ق ..التطبيق الخاطئ للثواب والعقابالتطبيق الخاطئ للثواب والعقابالتط

..تحطيم الشخصية تحطيم الشخصية 



    عبدالقادرعبدالقادركتاب هانيكتاب هاني
))به معلومة ترسخ العقيدةبه معلومة ترسخ العقيدة



قال ا عنه اهللا ض ا ع ن ا قالعن ا عنه اهللا ض ا ع ن ا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالعن
صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه   كنت خلف رسول اهللاكنت خلف رسول اهللا

يا غالم إني أعلمك يا غالم إني أعلمك ((يوما فقاليوما فقال  وسلموسلم
........كلماتكلماتكلماتكلمات



فظ فظا فظكا فظكاهللا فظاهللا فظا دا ت داهللا ت اهللا اهللا تجدهاهللا تجدهاحفظاحفظاهللا يحفظكاهللا يحفظك  احفظاحفظ
تجاهك إذا سألت فاسأل اهللا وإذاتجاهك إذا سألت فاسأل اهللا وإذا

استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة استعنت فاستعن باهللا واعلم أن األمة 
لم بشيء ينفعوك أن عل اجتمعت لملو بشيء ينفعوك أن عل اجتمعت لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم  لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم  لو

    لكلكينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا 
الترمذيالترمذي))))



عل د علت د ::تعويده علىتعويده علىت

وصية الخطابي معلومة  وصية الخطابي معلومة  ..أخالق الكبار أخالق الكبار 

غا ال غاأخالق ال ..أخالق الصغارأخالق الصغارأخالق



عل د علت د ::تعويده علىتعويده علىت

وصية الخطابي معلومة  وصية الخطابي معلومة  ..أخالق الكبار أخالق الكبار 

غا ال غاأخالق ال ..أخالق الصغارأخالق الصغارأخالق



رافع أبي رافععن أبي عنهعن اهللا عنهرضي اهللا رسولرضي رأيت رسولقال رأيت قال قال رأيت رسولقال رأيت رسول  رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه  عن أبي رافععن أبي رافع
أذن في أذن الحسن بن أذن في أذن الحسن بن ((  صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم    اهللاهللا

  ٩٧٩٧صص//٤٤الترمذي جالترمذي ج.... ) .... ) علي حين ولدته فاطمةعلي حين ولدته فاطمة
صحيح حسن حديث هذا صحيحوقال حسن حديث هذا ..وقال هذا حديث حسن صحيحوقال هذا حديث حسن صحيحوقال

علمني قال عنهما اهللا رضي علي بن الحسن علمنيعن قال عنهما اهللا رضي علي بن الحسن يعن ل  ه  هللا  ي  ي ر ن بن  ين  ل  ه  هللا  ي  ي ر ن بن  ن 
كلمات أقولهن في كلمات أقولهن في صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللارسول اهللا
وقني شر ما قضيت إنك وقني شر ما قضيت إنك .... .... اللهم اهدني اللهم اهدني ( ( قنوت الوترقنوت الوتر

تباركت واليت من يذل ال وإنه عليك يقض وال تباركتتقضي واليت من يذل ال وإنه عليك يقض وال تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت تقضي
٦٣٦٣صص//٢٢سنن أبي داود جسنن أبي داود ج))ربنا وتعاليتربنا وتعاليت

    



عنه)) اهللا رضي مالك بن أنس عنهعن اهللا رضي مالك بن أنس ليعن قال ليقال قال قال قال قال ليقال قال لي    عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه))
يا بني إذايا بني إذا( (     صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللارسول اهللا

دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلىدخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى
تك ل تكأ ل ذ))أ ذالت ٩٩//الت ٥٩٥٩صص//٥٥الترمذي جالترمذي ج))أهل بيتكأهل بيتك

  
قال أوصاني رسولقال أوصاني رسول  رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه  عن معاذعن معاذ ينن ير ولر ر ي و ولل ر ي و ل

....  ....  بعشر كلمات قالبعشر كلمات قالصلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلماهللاهللا
وأنفق على عيالك من طولك وال ترفع عنهم  وأنفق على عيالك من طولك وال ترفع عنهم  

اهللا ف وأخفه أدبا اهللاعصاك ف وأخفه أدبا حنبلعصاك بن د أح حنبلند بن د أح ند مسند أحمد بن حنبل  مسند أحمد بن حنبل  ..عصاك أدبا وأخفهم في اهللاعصاك أدبا وأخفهم في اهللا
  



الك ن أن الكعن ن أن اهللاعن اهللاض ض رضي اهللا  رضي اهللا  عن أنس بن مالكعن أنس بن مالك
صلى اهللاصلى اهللا    قال خدمت النبيقال خدمت النبي    عنهعنه يي

عشر سنين فما أمرنيعشر سنين فما أمرني  عليه وسلمعليه وسلم
فالمني ضيعته أو عنه فتوانيت فالمنيبأمر ضيعته أو عنه فتوانيت بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فالمنيبأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فالمنيبأمر

فان المني أحد من أهل بيته قال دعوه فان المني أحد من أهل بيته قال دعوه 
أ ق ل ل ق أ ق أفل ق ل ل ق أ ق فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان فل

بلمسند أحمد بن حنبلمسند أحمد بن حنبل.. بلبن بن



ما هي الرابطة الوثيقة؟ما هي الرابطة الوثيقة؟
ط ط طقة ط ..العالقة الوطيدة التي بينك وبين طفلكالعالقة الوطيدة التي بينك وبين طفلكقة

إنه هذا الشعور الذي يجعلك ترغبين في إنه هذا الشعور الذي يجعلك ترغبين في 
أأ

ي يي ي
أن تغمرين طفلك بالحب والحنان أن تغمرين طفلك بالحب والحنان 

يوتكونين على استعداد للقيام بأي شيءوتكونين على استعداد للقيام بأي شيء ي ب م ي ى ين و يو ي ب م ي ى ين و و
. . لحمايتهلحمايته

ءيتكون هذا الشعور لدى بعض اآلباءيتكون هذا الشعور لدى بعض اآلباء ب ض ب ى ور ون ءي ب ض ب ى ور ون ي
واألمهات خالل األيام األولى، واألمهات خالل األيام األولى، 

الوالدة من األولى، الدقائق حتى الوالدةأو من األولى، الدقائق حتى ..أو حتى الدقائق األولى، من الوالدةأو حتى الدقائق األولى، من الوالدة..أو





ة ه ةال ه ::مالمح مهمةمالمح مهمةال

ما أن الطفل يدرك ماعندما أن الطفل يدرك عندما يدرك الطفل أن ماعندما يدرك الطفل أن ماعندما
جيريده يتحقّق باإلزعاج فانهيريده يتحقّق باإلزعاج فانه إلز ب ق ي جيري إلز ب ق ي يري

،،يتحول إلى طفل مزعج يتحول إلى طفل مزعج 



مهمة مهمةمالمح ::مالمح ::مالمح مهمةمالمح مهمة

نكثيراً من اإلزعاج أفضل من كثيراً من اإلزعاج أفضل من  ل ج إلز ن نير ل ج إلز ن ير
قليل من االنحراف السلوكيقليل من االنحراف السلوكي

ف ا تلقا ل ت فالذ ا تلقا ل ت الذي يتولد تلقائيا في الذي يتولد تلقائيا في الذ
لمطالبه استجبنا إذا لمطالبهشخصيته استجبنا إذا شخصيته إذا استجبنا لمطالبه شخصيته إذا استجبنا لمطالبه شخصيته

ييفي كل صغيرة وكبيرة ، في كل صغيرة وكبيرة ، 



اإلزعاج إيقاف اإلزعاجوسائل إيقاف ::وسائل ::وسائل إيقاف اإلزعاجوسائل إيقاف اإلزعاج
تحديد قواعد التهذيب المناسبة لسن تحديد قواعد التهذيب المناسبة لسن 

..الطفلالطفلالطفلالطفل

، ، الوالدينالوالدينو هي مسؤوليةو هي مسؤولية
الت ن ال غه ل عند ة التخا ن ال غه ل عند ة   يحبويحبوخاصة عند بلوغه السن التي خاصة عند بلوغه السن التي خا

فيهافيها



اإلزعاج إيقاف اإلزعاجوسائل إيقاف ::وسائل ::وسائل إيقاف اإلزعاجوسائل إيقاف اإلزعاج
““الال""أحيانا رفضنا طلبه بكلمة أحيانا رفضنا طلبه بكلمة 

له لهف ..مفيد لهمفيد لهف
يسيطر خارجي لمؤثر بحاجة يسيطرفهو خارجي لمؤثر بحاجة فهو بحاجة لمؤثر خارجي يسيطر فهو بحاجة لمؤثر خارجي يسيطر فهو
عليه حتى يتعلم كيف يسيطرعليه حتى يتعلم كيف يسيطر
ف اً ذ ن ك ه نف فعل اً ذ ن ك ه نف على نفسه ويكون مهذبا فيعلى نفسه ويكون مهذبا فيعل

..سلوكهسلوكه


