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 يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس )  َا الَّ َيا َأُّيه

َجاَرُة َعَلْيَها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل َيْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم  َواْْلِ

 [6]التحريم: َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(
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  وسلم:يقول النَِّبيُّ صلى اهلل عليه و

انِِه، ) َ َدانِِه، َأْو ُينَِّصِّ َما ِمْن َمْوُلوٍد إَِلَّ ُيوَلُد َعََل الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُُّيَوِّ

َسانِهِ  . إنَّ هذا احلديث الشريف يدل على أن األب متفق عليه( َأْو ُيَمجِّ

هو القدوة األول واملوجه األول ألبنائه، فكل مولود يولد على 

ب يكون له الدو   الناع علي،ا، ولكا األالفطرة اليت فطر اهلل

 يف تغيري هذه الفطرة واحنراف،ا عا أصل،ا. ياألكرب والرئيس
 املؤلف
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إنك أنت أول ما تغرع السلوكيات واألخالقيات  .. حلبيبا أبي

واالجتاهات يف نفسي ، فأنا أ ض خصبة لالستنبات أنت أول زا ع 

في،ا، وأول ما يضع البذ  في،ا، فلتخرت الز ع الذي حتب أن أكون 

عليه عندما أصبح إنسانًا ناضجًا، فإنك إما أن تغرع فيين 

سنًا، وإما أن حماسا الصفات ومكا م األخالق فأنبت نباتًا ح

تغرع فيين الشر والفساد والغي والضالل فأنبت نباتًا سيئًا، 

 التوقيع ابنك املقتدي بك     فماذا حتب؟.
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نسبة إن دو ك جتاهي ليس باألمر اهلني، فأنت القدوة املباشرة بال .....الغالي . أبي

ما أقلدك ، بل إني يف بداية نشأتي ال أختلط بأحد أكثر منك لي، فأنا ال أقلد أحدًا مثل

أن  يا أبيت أ جوكفل،ذا  ي أقلده .كوما والدتي، فأنتما أساع قدوتي، وخري مثال لي 

كون يف أس ابنك يعلم علم اليقني أنتستشعر هذا اجلانب، وأن تد ك هذا األمر، وأن ت

شاء، تكيف  تقلبينج،از التحكم ك، فأنت بالنسبة لي، منك الن،اية نسخة طبق األصل 

ريد أن ت، والواقع الذي عدني وتسعدك يف الدنيا واآلخرة تالرتبية اليت  فلتخرت لي س

 التوقيع ابنك املقتدي بك   كرب.أكون عليه عندما أ
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أنت تستطيع تشكيلي بأيديك ، كالعجينة اليت  ..أبي العزيز

ُتشكل حسبما ترغب ، فأي خطأ يف هذا التشكيل أنت أول ما 

يتحمله، وأنت أول ما سيكتوي بنا ه، وسيصعب عليك التغلب على 

يكون هلذا اخلطأ مردود سيئ على  و مباهذا اخلطأ فيما بعد، 

أمر ب،ا يف حياتي ، خاصة إذا كان اخلطأ  اليتمجيع املراحل 

  .، فلتشكلين بالشكل الذي يرضي اهلل و سوله فادحًا

 التوقيع ابنك املقتدي بك       
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  قدوتي .. أبي 

لتكا قدوة صاحلة لي ، فأنا طفلك ال أنظر إىل أحد مثلما أنظر 

أبي ، وال  الدنيا مثلك يا أنه ليس يف بل أجزم إليك ، وأظا

، وال أعدل وال أصدق منك ، فأنا أقلد حالك وحركاتك أحسا

 وسكناتك، وأقوالك وأفعالك .

 وينشُأ ناشُئ الفتياِن فينا *** على ما كان عوََّدُه أبوه

 التوقيع ابنك املقتدي بك      
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ان كنت قد ابتليت مبعصية ما املعاصي، أو خمالفة ما املخالفات، .. أبي احلنون

فأ جوك أواًل أن تتوب من،ا، وحتاول بكل ج،دك أن تتخلص من،ا  فلو أنك ابتليت 

بالتدخني فأ جوك أن تقلع عنه ، وعلى أقل األحوال ابتعد عين وال جتعلين أ اك تدخا 

، للتدخني وتعلمه منذ الصغر خضر أمامي ، ألن فعل،ا أمامي معناه إعطائي الضوء األ

هلا   ؤييت بسبب كثرة   هاستصغرأو نفسييف  وكذلك بقية املعاصي  مبا ت،ون

، وإذا هانت املعصية يف القلب فإن أ ى في،م القدوة األوىل يف حياتيومما ست،ا مما 

 قتدي بكالتوقيع ابنك امل                            . فعل،ا بالبدن سيقع بكل س،ولة ويسر
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 الناع تغشأو تكذب، أو تغتاب،  أشاهدك عندما  قرة عيين .. ي ياأب

وغريها ما املخالفات، فإنين حتما وتت،اون يف الصالة ، وحتتال علي،م 

سأقلدك يف فعل هذه املوبقات، وكلما عظمت املعصية اليت تفعل،ا كانت 

وقد قيل قدميًا إن الطاووع مشى باختيال  اجلناية على ولدك أعظم وأكرب

وكْبر وخيالء فقلده أبناؤه يف مشيته، فقال هلم: ما لكم؟ فقالوا لقد بدأت 

وحنا مقلدوك، وهكذا األب عندما يرتكب احملرمات، ويفّرط يف الواجبات، 

 ي بكالتوقيع ابنك املقتد                             .فإن فساده هذا سينعكس على أبنائه.
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)َأَتْأُمُروَن النَّاَس  : -سبحانه وتعاىل-يقول اهلل  ..أبي العزيز

بِاْلِِبِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَل َتْعِقُلوَن( 

 [، 44]البقرة:

ِذيَن آَمنُوا ِِلَ َتُقوُلوَن َما  :-سبحانه وتعاىل-ويقول  َا الَّ )َيا َأُّيه

ََل َتْفَعُلوَن * َكُِبَ َمْقًتا ِعنَْد اَّللَِّ َأْن َتُقوُلوا َما ََل َتْفَعُلوَن( 

[.3-2]الصف:
 التوقيع ابنك املقتدي بك                                                                 
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ولكنك وأنا أقد  ذلك أعلم جيدا أنك حريص على أن أكون أفضل منك  أبي ومعلمي..

جترح مشاعري عندما تأمرني بالصالة وأنا أ اك ال تصلي ، أو تصلي أحيانًا وترتك 

أحيانًا، وحتذ ني ما مساع األغاني وأنت تسمع،ا ، فتكون أقوالك ختالف أفعالك 

عندما قال: "أكثر األوالد إمنا جاء فسادهم ما قبل  و حم اهلل اإلمام ابا القيم متامًا .

اآلباء، وإهماهلم هلم، وترك تعليم،م فرائض الديا وسننه، فأضاعوهم صغا ًا، فلم 

ينتفعوا بأنفس،م ومل ينفعوهم كبا ًا". وقال يف سياق هذه املعاني: "يا أبِت! إنك عققتين 

 التوقيع ابنك املقتدي بك" .صغريًا فعققتك كبريًا، وأضعتين وليدًا فأضعتك شيخًا



 

   03 أبي بك أقتدي

 

 

 

لتعلم أنه عندما ينزل عندك مستوى  أبي يا قدوتي ...

القدوة احلسنة إىل القدوة السيئة ستكون أشبه مبا 

ُيمسك يف إحدى يديه قلمًا، ويف األخرى ممحاة، فكلما 

 شيئا بيمينك حمته مشالك . تكتب

 املقتدي بكالتوقيع ابنك 



 

   04 أبي بك أقتدي

 

 

 

ال تنس تربييت على الرجولة والشجاعة فبعض   أبي يا نو  عيين ..

اآلباء يعتربون أن الطفل ليس له شخصية وليس له  أي وما ثم يتعامل معه 

على هذا األساع فال يأخذ  أيه يف شيء وال يشاو ه يف أمر فينموا الطفل بغري 

على النفس أو ثقة يف الرأي واحلقيقة أنين ومنذ قوة يف الشخصية أو اعتمادا 

سا مبكرة جدا يكون لدي شخصية و أي يف أشياء كثرية بل و مبا أستنبط 

 التوقيع ابنك املقتدي بك       أشياء يعجز عن،ا الكبا  .



 

   05 أبي بك أقتدي

 

 

 

 ... أبي الغالي

أكون ليتك تبتعد ما التقليل شأني وعدم منحي الفرصة حتى       

ال أو امرأة حبق، أ جوك  أن متنحين ثقتك وال تقلل ما شأني  ج

وحترتم  أيي وتشا كين معك يف بعض األمو  وتشعرني بأني 

. إنسانا ذو شأن يعتمد عليهأصبحت 
 التوقيع ابنك املقتدي بك
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  أبي يا صاحب أعلى املنازل يف قليب ...

فاحرتام الكبري قيمة عليا ما  ، واحرتام املعلمم الكبري علمين احرتا

 ، قيم اجملتمع املسلم والذي ال يعرف احرتام الكبري ال يعرف اإلسالم

بر الوالديا وصلة األ حام،  فرب الوالديا يفرج و احرتام  علمينو

.كرب األنسان وينقذه ما امل،الك .
 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   07 أبي بك أقتدي

 

 

 

ما التمييز بيين وبني اخواني وأخواتي يف  احذ  حبييب .. أبي

أسلوب املعاملة، أو العطايا واملميزات اليت تقدم،ا لنا يف 

املناسبات املختلفة كاملصروف الشخصي، أو هدايا النجاح أو 

أكثر  ما األخر كي ال حيدث بيننا  منك األعياد ، وال تقرب أحدنا

ابنك املقتدي بك التوقيعالنفو  والبغضاء.
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  ي الغالي..يا أب  تنسال

واحلب وتشجعين على األقدام على العمل بدون  الثقةأن متنحين 

فالثقة تولد الثقة ولكي أمنو  بطريقة  أو حتجيم خوف أو خجل

طبيعية وأختطى العقبات اليت ما املمكا أن تقابلين يف احلياه 

. العملية
 ابنك املقتدي بكالتوقيع 



 

   09 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي يا تاج  أسي ...يا 

كم أنا فخو  بك بسبب توفري احلياة الكرمية لي وتوفري الغذاء  

والكساء والدواء وتوفري مصا يف التعليم وكل ما أحتاجه ولكين 

للجلوع معك يوميا الثمني أيضا أحتاج  أن متنحين  جزءا ما وقتك 

 .مما يساعد على استقرا  اجلانب العاطفي عندي 

التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   21 أبي بك أقتدي

 

 

 

 ... أبي يا أمجل الناع يف عيين

يف الصغر  أتعود عليه اليت األخالق والطباعأن   ال خيفى عليك

عند  ستطيع التغلب عليه بس،ولةأولا حياتي طيلة  معيظل تس

فلرتاعي تعويدي على الفضائل والبعد عما حرمه اهلل .  الكرب

 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   20 أبي بك أقتدي

 

 

 

  أبي احلبيب ...

معي ال ينقص ما واملرح  ن احلب  واللعب معي ومالطفيت واملزاح إ

قد ك بل على العكس ما ذلك يزيدني حمبة واحرتاما لك كما 

.  واألخالق اجلميلةيزيدني تأثرا وتعلما منك معظم القيم 
                                                                

 التوقيع ابنك املقتدي بك                                                                          
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 أبي يا صاحب القلب الكبري ...

 وحبك  لي معتدال فال أحتاج منك دالاًل بيليكا عطفك و محتك  

وال مينعك ذلك فيكفيين قربك مين وحمبتك لي، عا احلد  زائدًا

ما توبيخي وحماسبيت على اخلطأ الذي قد أ تكبه . 

التوقيع ابنك املقتدي بك                                                                           



 

   23 أبي بك أقتدي

 

 

 

 ي الكريم ...أمتنى منك يا أب

أن ال تلتفت جلميع طلباتي وجتعل،ا كل،ا جمابه فأنت قدوتي  

 وصاحب احلكمة فيما يصلح لي وما ال يصلح ، ألن ما ينشأ مدلاًل

 ومجيع طلباته جمابة ما الوالديا سيكرب يف الغالب ويكون فاشاًل

يف حياته ال يستطيع االعتماد على نفسه  .
     

 التوقيع ابنك املقتدي بك        



 

   24 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي أي،ا املربي الصبو  ...

هي  يف التعامل معيتاج،ا حتما أهم الصفات اليت  كما تعلم ان

اجلميل وتعامل معي بتأن و وية  وعدم التسرع يف صفة الصرب 

 كمحاقات قد يطيش لفعل،ا عقل تصد  مينكثريا ما ،ألنه األمر 

.أحيانا فال تتعجل بإصدا  ما ميكا أن تندم عليه 
 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   25 أبي بك أقتدي

 

 

 

عصرنا احلديث والتطو  يف األج،زة ال خيفى عليك أبي احلبيب .. 

املخاطر يف وسائل اإلعالم والشبكة  والتقنيات ، ومع وجود كثري ما

وقفة قوية  لتوجي،ي  ، فال حترمين من،ا وقف معيالعنكبوتية 

ديين وعقلي وأخالقي . وفرها لي وإ شادي للحذ  مما يضرني يف 

حيث تشاء . يا أبي وال ترتكين فريسة هلا تن،ش مين

التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   26 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي احلنون ...

فأنت توخبين وحتى ان أخطأت أنا على علم بأنك حتبين كثريا  

حترجين أمام  حتى أتعلم ما خطأي ولكين أمتنى منك أن ال

 توبيخيأو  تأنييب، وإذا أ اد  أصدقائي أو أخواني أو األخريا 

. يكون ذلك على انفرادل
 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   27 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي احلبيب ..

لكي جتعلين أكون مقتديا بك ال بد ان جتذبين اليك ، وان جتعلين   

مبحبتك ، حين،ا  أشعر حببك  وحنانك لي، وعندما ميتلئ قليب

 أمتنى ان أكون نسخة منك ويزداد محاسي يف االقتداء بك 

 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   28 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي الغالي ..

 كا صاحب مبادئ ال تتغري بتغري املواقف فما تقول عليه صحيحًا 

ك ويعزز ما ببعد حني، ف،ذا يزيد ما ثقيت فيه ال تغري  أيك 

مصداقيتك عندي.

 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   29 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي احلنون .. 

كا معلما وقائدا ومرشدًا لي يف اكتساب الصفات احلميدة، واظب 

حيب لديين  نفسي ات واالمو  الدينية حتى تغرع يفعلى الصلو

وف،مي له م،ما كان .

 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   31 أبي بك أقتدي

 

 

 

  أبي العطوف ..

كا صديقا لي ، فستجدني مالصقا لك وحمبا للتعلم منك ، 

واحرص على ان تكون قريبا ما سين فال تعاملين معاملة الرقيب 

 ى عمري يفجيدا ان اقرتابك ما مستو تذكرواآلمر الناهي، بل 

.ءميل للتعلم منك يف كل شيأو قليبجيعلك تغوص يف  التعامل
 التوقيع ابنك املقتدي بك



 

   30 أبي بك أقتدي

 

 

 

  أبي انت قدوتي ..

 أكونس ينأاعلم و، أقلدكابتعد عا العادات السيئة حتى ال 

إن كنت انت كذابا ،  كذابا وسأكوننت مدخا ، أان كنت  امدخن

فاحرص على ان تكون ذو صفات محيدة حتى تغرع هذه الصفات 

. في،ا أقلدك، وابتعد عا العادات السيئة حتى ال يسنفيف 
 تدي بكالتوقيع ابنك املق



 

   32 أبي بك أقتدي

 

 

 

 أبي الغالي ..

مين وال تبتعد  أنت أغلى شيء يف حياتي وأنت قدوتي فكا قريبًا 

عين فأحبث عا قدوة غريك ما املمثلني أو العيب الكرة أو غريهم 

مما ال يستحق مكانك .

 التوقيع ابنك املقتدي بك


