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ميكن  فترة  وأهم  مرحلة  أخصب  هي  الطفولة  مرحلة  إن 

والتوجيهات  القومية  املبادئ  من  فيها  يغرس  أن  للمربي 

متاحة،  فالفرص  وسلوكهم،  أبنائه  نفوس  في  السليمة 

ساذجة،  وطفولة  سليمة،  فطرة  من  متوفرة؛  واإلمكانيات 

لم  ونفس  يلوث،  لم  وقلب  ومرونة،  وليونة  صافية،  وبراءة 

تدنس.

فإذا متت االستفادة احلسنة من تلك الفترة؛ كان الرجاء فيما 

بعدها أقرب وعلى هذا كما قال العلماء: (فالصبي أمانة عند 

نقش  من كل  الطاهر جوهرة ساذجة،خالية  وقلبه   ، والديه 

وصورة، وهو قابل  لكل نقش،  ومائل إلى كل ما ميال به إليه، 

لِّمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا واآلخرة أبواه  وّد اخلير وعُ فإن عُ

وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم؛ 

شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيّم عليه والوالي له).

وإن تربية الطفل وتعليمه ليست من فضول القول والعمل، 

وليست من الكماليات وإمنا هي من األساسيات والواجبــات



املتحتمات على األبوين قال تعالى:                              

                        «التحرمي ٦»

ابن  «تفسير  وعلموهم.  أدبوهم  تفسيرها:  في  علي   قال 

كثير»

ذلك  وإهمال  اجلنة،  معناها  والتربية  والتأديب  فالتعليم  إذا 

معناه النار، فال مجال إذا للتفريط في هذه املهمة، وإمنا ال بد 

يقول: «علموا ويسروا وال  والنبي   والتعليم،  التأديب  من 

هدية  خير  والتعليم  والتأديب  فالتربية  أحمد  رواه  تعسروا...» 

وأعظم جميل يتجمل به األب على ولده. وهو خير من الدنيا 

وما فيها.

ومن هذا املنطلق حرص أخوانكم في سلسلة العالمتني على 

لهدي  اتباعا  والصالة  الوضوء  أحكام  املسلمني  أبناء  تعليم 

النبي  في أسلوب مختصر وطريقة شيقة لألبناء بالصور 

خطوة خطوة.

إلى  ويهدينا  يوفقنا  أن  وتعالى  سبحانه  اهللا  نسأل  وهذا 

سبيل الرشاد.





عن حمران مولى عثمان بن عفان  أنه 
بوضوء  دعا  عفان   بن  عثمان  رأى 
فغسلهما  إنائه  من  يديه  على  فأفرغ 
ثالث مرات ثم أدخل ميينه في الوضوء ثم 
غسل  ثم  واستنثر  واستنشق  متضمض 
ثم  ثالثاً  املرفقني  إلى  ويديه  ثالثاً  وجهه 
مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثالثاً ثم 
وضوئي  نحو  يتوضأ  النبي   رأيت  قال 

هذا.
رواه البخاري



















      عن عمر بن اخلطاب  عن النبي 

فيسبغ  أو  فيبلغ  يتوضأ  أحد  من  منكم  ما 

وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  يقول  ثم  الوضوء 

أبواب  له  فتحت  إال  ورسوله  اهللا  عبد  محمدا 

اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
                                                                                                رواه مسلم

     عن أبي سعيد اخلدري  عن النبي  قال: 

من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه : سبحانك 

أنت  إال  إله  ال  أن  أشهد  بحمدك  و  اللهم 

أستغفرك و أتوب إليك كتب في رق ثم جعل في 

طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة .
                                                                                              رواه النسائي واحلاكم



١- ماخرج من السبيلني
النبي  قال: التقبل صالة  أبي هريره  عن  عن 

أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم
٢- النوم العميق

عن علي بن أبي طالب  عن النبي  قال: العني 
ه فمن نام فليتوضأ. رواه ابو داود وكاء السَّ

٣- الغلبة على العقل
واجلنون  اإلغماء  مثل  وسيله  بأي  العقل  زوال  اي 

والسكر.
٤- مس الفرج بشهوة

٥- ملس املرأة بشهوة
٦- أكل حلم اجلزور

قال: أن رجالً سأل النبي  : أتوضأ من  عن جابر 
حلوم اإلبل؟ قال نعم فتوضأ من حلوم اإلبل. رواه مسلم





دخل  اهللا   رسول  أن  هريرة   أبي  عن 
على  فسلم  فصلى  رجل  فدخل  املسجد 
لم  فإنك  فصل  ارجع  وقال:  فرد  النبي  
تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم 
لم  فإنك  ارجع فصل  فقال:  النبي   على 
ما  باحلق  بعثك  والذي  فقال:  ثالثا  تصل 
أحسن غيره فعلمني فقال  : إذا قمت إلى 
من  معك  تيسر  ما  اقرأ  ثم  فكبر  الصالة 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
تطمئن  حتى  اسجد  ثم  قائما  تعدل  حتى 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل 

ذلك في صالتك كلها .

رواه البخاري



























من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إلى جميع من يراه من املسلمني
من السنة أن يقول املسلم بعد كل فريضة

* استغفر اهللا ( ثالثا ) اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل 
و اإلكرام

* ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
قدير ، ال حول وال قوه إال باهللا. ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله 
كره  ولو  الدين  له  مخلصني  اهللا  إال  إله  ال   ، احلسن  الثناء  وله  الفضل 
الكافرون ،  اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد 

منك اجلد.
* ويقول بعد صالة الفجر وصالة املغرب مع ما تقدم ( ال إله إال اهللا وحده ال 
شريك له، له امللك وله احلمد يحي ومييت وهو على كل شيء قدير ) (عشر 
مرات)  ثم بعد ذلك يقول ( سبحان اهللا ثالثا وثالثني واحلمد هللا ثالثا وثالثني، 
اهللا أكبر ثالثا و ثالثني) ويقول متام املائة ( ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير).
* ثم يقرأ آية الكرسي                                                                                           

، و قل هو اهللا أحد ثم يقرأ:                                                                  
قل أعوذ برب الناس ، وبعد املغرب والفجر يكرر:  قل أعوذ برب الفلق ، و
.. ثالث  قل أعوذ برب الناس ، و قل أعوذ برب الفلق ، و قل هو اهللا أحد

مرات هذا هو األفضل.






