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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

عض ، وفّق اهلل بفظها اهللسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي ح أخواتي الفاضالت، إليكم

 (ــهِفَــعُ بِـتَـعِـلْـمٌ يُـنْ، وهي تنزل يف مدونة )ينفع هبااألخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن 

http://tafaregdroos.blogspot.com//!# 

 :ةماه اتتنبيه

 لسلف الصاحل.امنهجنا الكتاب والسنة على فهم  -

األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي  اعليه هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع -

 موجودة يف شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

ده، ب فمن اهلل وحكم من صوالمن اخلطأ، فما ظهر  جل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل الساملالكمال هلل عز و -

 وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل..

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :حمتويات اللقاء األول

 ألبناء وديعة.ا 

 هي الوديعة؟ ما.1

 يفسد الوديعة يصلح الوديعة وما ما.2

 األسباب اليت تؤدي للمحافظة على الوديعة.3

 يف هذه الوديعة؟ اإلفسادما عالمة .4

 .صفات املريب هلذه الوديعة 

 االعتناء هبا. ربنيوامل الوالدين على البد نقاط مخسة 

 الطفل؟ يسأل ملاذا 

 ل؟اطفاأل سؤال صفة ما 

  أنواع ثالثة استجابتهم يفاألطفال 

 الطفل؟ يسأل ماذا 
 أساسيات عند اإلجابة على أسئلة الطفل 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الكالم حول  ضوع املهم وهوهذا املو  حول اله مبنه وكرمه أن جيعل اجتماعنا هذأا ونسا مباركً ا طيبً هللا محداً كثيً حنمد 
 .قدماتوهذه األساسيات حتتاج إىل جمموعة م أساسيات تعليم الصغار عن هللا وعن الغيب

 بناء وديعة:األ 

بتذكي أنفسنا أن  سنبدأ أواًل .ي حول هذه األسئلة واإلجاابتمث ننتقل إن شاء هللا للكالم التفصيل نتناقش فيها أوالً  
وصاان هبم يف  أا أن ربنا العظيم اخلالق الكرمي هؤالء األبناء نعمة من هللا وهبها هللا لنا البد من احلرص عليهم خصوصً 

ُ يف أَْواَلدُِكْم  يُوِصيُكمُ : ﴿كتابه فقال لنا 1﴾اَّلله  

ابء جتاه األبناء والبد أن حندد هذه اآلملقاة على عاتق  مسؤولية معناها أن هذه وإذا كان هللا يوصينا يف أوالدان
ا خارج عن  من الرتفيه والثقافة وليس أمرً سنناقشه ليس ضرابً  جل أن نعرف ماأالوصية تدور حول أي شيء من 

ة هللا هلم سيحاسبون ابء بعد وصيفهذا املفهوم مهم ألن اآل. ما سنناقشه هو الذي سنحاسب عليهاملسؤوليات بل 
2﴾اَّللهُ يف أَْواَلدُِكْم  يُوِصيُكمُ ﴿على هذه األمور اليت سنناقشها إن شاء هللا أثناء اللقاء، ملا أنيت إىل وصية هللا:  .سنفهم 

3ودائعأن األوالد ابلنسبة لنا   .املطلوب احملافظة عليها الوديعةأودعنا إايها وهذه  -وجل   عز  -، وديعة هللا 
 

 ح الوديعة ويفسدها:ما يصل 

 :واحملافظة عليها تستلزم أمورًا ثالثة 
  وما يفسدها. هايصلح عرف مانو هي الوديعة  عرف مافن يفسدها. معرفة هذه الوديعة ومعرفة ما يصلحها وما :أوًل 

وليس  ةيتفصيل ها معرفةتعرفف حإلصالاالبد من معرفة األسباب اليت توصل إىل اإلفساد واألسباب اليت توصل إىل  اثنًيا:
 .ةمجاليإ ةمعرف

 .حملافظة على هذه الوديعة أن أتخذ كل سبب تستطيعهااثلثًا: 

                                                           
 11سورة النساء  1
 11سورة النساء  2
ُ يف َأْوالدُِكْم { أي: أوالدكم  3 قد وصاكم هللا عليهم، لتقوموا  ودائععندكم  -اي معشر الواِلِدين-قال الشيخ عبد الرمحن السعدي: } يُوِصيُكُم اَّلله

: } اَي أَي َُّها الهِذيَن دوام كما قال تعاىلقوى على الزمة التالدينية والدنيوية، فتعلموهنم وتؤدبوهنم وتكفوهنم عن املفاسد، وأتمروهنم بطاعة هللا ومالمبصاحلهم 
تلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بم، فإما أن يقوموا هبيهم موصى د والدآَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النهاُس َواحلَِْجارَُة { فاألوالد عن

 بذلك الوعيد والعقاب.
 م.وهذا مما يدل على أن هللا تعاىل أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليه
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فهذا  ملكك تظن أن األولدإما أن  وديعةمعىن ذلك أن األوالد عندان 4﴾اَّللهُ يف أَْواَلدُِكْم  يُوِصيُكمُ ﴿مرة أخرى: 
مث ماذا تفعل  ةمانيعة تودع لنا املفروض تعاملها أبأي ود صفات الوديعة؟ األوالد وديعة ما ألن احلقيقة أن أول الفساد

، األوالد وديعة عندان. ليس ملكنا نعبث هبم كما اتمة كاملة سليمة تردها إىل أهلها إىل أصحاهبا والبد أن تردها وهي
 .سنحاسب عليهمنشاء إمنا هم وديعة عندان 

 
 
 
 
 
 ما يودعيس كل مثاًل  امسنً  لما أحد يودع عندكفي وديعة. وهذه الوديعة كأ فالبد أن نعرف كيف نتعامل معهم. 

؟ اذايف مشرتك وتختتلف فهي صك لبيت؟  مثل من يودع عندك صك ألرضعندك يودع  أوليس من !اذهبً  عندك
 وختتلف يف ماهيتها. كوهنا وديعةتشرتك يف 

كيد هذا أصك البيت ليست مثل و  وديعة السمن ليست مثل الذهبكما أن هي أسباب صالحها وفسادها   وما
والتعامل مع وديعة السمن غي التعامل مع وديعة الذهب غي التعامل مع وديعة صك البيت، هذا هو املقصود. هؤالء 

وما هي  البد أن تعرف هذه الوديعة ما ن نردهم ساملني يف أحسن حالأوديعة عندان هللا أودعهم عندان معناها أننا البد 
إذا عرفت أسباب صالحها وفسادها سباب فسادها و أ سباب صالحها وماأ ا ماوديعة أيضً وتعرف عن هذه ال ؟حقيقتها

تفسد عليك كل طريقة توصلك  عرفها وخذها واتبع يف ذلك حىت الأ اذً إسباب منع فسادها أستأخذ أسباب الصالح و 
ناقشها هذه الوديعة اليت يف النقطة األوىل ن أواآلن نبد .إلصالحها خذها، وكل طريقة توصلك إلفسادها ابعد عنها

هي؟ ما صالحها وما فسادها؟ ما الصورة اليت  أودعت لنا وسنحاسب عليها والبد نردها لرب العاملني يف حالة سالم ما
وهذه الوديعة اليت أودعت لإلابء  ،هبا تكون صاحلة وما الصورة اليت تكون هبا فاسدة، وبعدها أسال عن األسباب

الذي كرمه هللا وجعل له من األدوات اليت هبا يصل هبا إىل الصالح وميتنع عن الفساد، نسان اإلواألمهات إمنا هي ذاك 
، َسوهاَها َونَ ْفٍس َوَما﴿ :خرب هللا سبحانه وتعاىل عنهاأاإلنسان الذي فيه الروح الذي فيه النفس الذي قد 

5﴾َمن َدسهاَها َخابَ  َقدْ وَ  َمن زَكهاَها أَفْ َلحَ  َقدْ ، َوتَ ْقَواَها ُفُجوَرَها فََأهْلََمَها  إنسان وليس آلةماهيتها و هذه الوديعة  اإذً  

                                                           
 11سورة النساء  4
 10: 7سورة الشمس  5
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 :إنسان ميلك
  من املشاعر 
 ومن الفطرة السوية 
 .ومن الطباع احلسنة والسيئة ما ميلك 
 
 
 

الء ا ننظر هلؤ نبدأ هبذه املشكلة وهي عدم معرفتنا هلذا الذي نربيه كيف كانت حالته ملا سلم لنا؟ مبعىن أننا غالبً 
وإمنا كأهنم كانوا ال شيء ومع األايم واخلربة حيصل هلم  !!الصغار أهنم جاهلني ال يفهمون وال يستجيبون وال يفقهون

 عز  -فإن هؤالء الذين وهبهم هللا لنا واستودعهم عندان قد وهبهم هللا ! ومن هنا يبدأ اخلطأ ا.شيئً  نالكسب مث يصبحو 
ن من و هؤالء مستعد  فهلية والعمل املشروع( السوية هي االستعداد للتعاليم اإل وأعطاهم الفطرة السوية )الفطرة -وجل  
حىت الوصول إىل تعظيمه وأتليهه وعبادته أتوا ومادهتم مستعدة، وهذا الكالم البد من  -وجل   عز  -عرفة هللا م نقطة

ثالث  بالسوية اليت ختتصر  الفطرةالتفصيل فيه لكن مقامنا مقام االختصار ولذا نؤكد على أن هذه الوديعة فيها 
 : الفطرة السوية فيها:كلمات
 حيتاج أن نلق نه أي مسلمات. أييت الطفل ما ،مسل مات 
  وعنده مستحسنات 
 .وعنده مستقبحات 
 
 

طفل وهو ل أتى الب، خلطأغي ليس معه شي تكون بدأت ابهذا الص أنفكونك تظن  ،لقنها من أي أحدتبدون أن ي
ل وجودة يف نفس كمات اململسلامن أهم وأعظم  ختترب هذا األمر فاملسلمات مثاًل  أجل أن ميلك الفطرة السوية، ومن

 هناك أفعال ال تصور أنيأن  ميكن أن كل فعل البد له من فاعل، مسلم بذلك وال سان من الطفولة حىت يصبح كهاًل إن
 فاعل هلا مستحيل.

 أن ميكن الفإنه  مل يضربه أحدنه أقنعيه أن خلفه و أو حىت أشهر واضربيه م ة من عمرهالصغي الذي مل يكمل سنف
ن اليت هي جزء م ةمهذه املسل  ف م يف داخلهمسل  فهو أمر ؟ وجود ضاربمنه . من علمه أن وجود الضرب يلزم يقتنع

هذه  احلياة كلها تعتمد على أوتبد هذا الفعل وفاعله هللا  له:وتقولنييف املواقف منها  الفطرة أنت يف النهاية ستستفيد
ابلطبع أنه لن  ضارب نه الأقنعيه أالثانية و  املسلمات ولذا ننظر ملوقف الضرب هذا اضريب طفل يف السنة األوىل أو

ملاذا؟ ألنه  ،يقتنعلن  ،نتألست و الذي ضربه  هو ه الصغياخأ أنقنعيه أ بعيد عنه خوه الصغيوأ ولو كنت جبانبه يقتنع
على صفة  ا يد الكبي فيفهم ماذا أن صفة الفعل تدل  ه ليست يد الصغي إمن  هو يستطيع أن يفرق أن اليد اليت ضربت



 

6 

 

ا تصوروا هذه الثالثة نقاط فقط كل فعل حولنا البد أن جنعله مرتبطً  افإذً  ؟ينملاذا ضربتِ  :شيء سيسأله الفاعل مث أول
 ذله تدلنا على عظمته كل فعل حوله منفعاأنعم علينا بعظيم أقد  -وجل   عز  -أن هللا  ننتم ترو أو م عنده بفاعله هذا مسل  

 .هذا الفعل فاعله هللا :أن يفتح عينيه وحنن نقول له
فنحن وهو نعرف الفاعل ونتناقش يف الفاعل ويف صفة الفاعل  كل فعل لبد أن يدل على فاعله :األمر الثاين

هذا الفعل البد أن يدل على  ؟امن أنشأها من أوجده ؟من فعلها ؟بطريق الفعل فهذه اجلبال العظيمة تدل على ماذا
كون اإلجابة واضحة فاهلل يريد منا أن تالبد أن  ؟ملاذا هذا الفعلالسؤال املهم  .فاعل والفاعل صفته ظاهرة يف الفعل

 ال وهو غيب -وجل   عز  -ملا أراد هللا املقصود فنعرفه وهذه املعرفة يستطيع اإلنسان أن يدركها من خالل حواسه 
حد من خلقه جعل أ -سبحانه وتعاىل-حييط به  يستطيع رؤيته يف الدنيا وال الضعيف أن يدركه واليستطيع اإلنسان 

ن مث يرى أن احملقق الذكي و قكرتون أو أفالم فيها حتقيق وحمق ِ الداللة عليه وعالمة أفعاله وهذا الصغي ملا ينظر إىل أفالم 
هذا معناه أن الناس كلهم جيتمعون يف قدرهتم على  فإذً اثر شيء استدل من اآلاثر على الفاعل آهو الذي إذا رأى 

فيعرفون الفاعل وهذا يرون األفعال وآاثر األفعال فيعرفون صفات الفاعل يعين  من خالل الصفة معرفة املوصوف
أما البالدة فهي أن تكون هناك أفعال كثية تدل على كمال الصفات  حقيقة الذكاءأمر يوصف به األذكياء وهذا هو 

قيمة هلا  أن تكون هناك أفعال ال البالدةثار يف ذهنهم من فعلها وكيف تدل على كماله أما ها وال يُ إليلناس ينظرون وا
الطائرة ، فنضرب على ذلك مثال الطائرة والطي فينبهر اإلنسان ابألدىن ويرتك األعظمتقارن ابلفعل األعظم  أو ال

إىل الطي وضعفه وعدم وجود األدوات  نلبالدة ألنك أنت ملا تنظريم وهذا دليل على ايبهره الطي ماو  تبهر الناس
6{وَيَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ}الضخمة املوجودة يف الطائرة مث تنظر إىل الطيور قابضة أو ابسطة  كيف هذا املنظر يف السماء من  

 .لفت األنظار يكون اإلنسان قد وقع يف بالدةتُ  ميسكها فمثل هذه األفعال ملا ال
 
 
 
 
 
صفة هذه  خنرج عن الصغي حنن مازلنا نتكلم عن الصغي ابلنسبة لنا وديعة والبد أن نعرف ما حىت ال نالشاهد اآل 

املسلمات فيها مستحسنات فيها ة مثاًل ومن أهم معامل الفطرة السوي ةالوديعة عرفنا أن هذه الوديعة فيها فطرة سوي
ا يا واضحً جود يف الصغي وحيتاج أن نالحظه فياه اإلنسان جلً كل هذا مو   حيب العدل ويكره الظلممستقبحات فهو 

البخل ة و العجل :مثاًل  ا فيها من الطباع اإلنسانية اليت يشرتك الناس كلهم فيها من الطباع اإلنسانيةيضً أوهذه الوديعة 
تلف عن غيه يعين ا الطباع اليت ختصه كشخص خميضً أهذه كلها طباع إنسانية موجودة يف اإلنسان ويف هذه الوديعة 

                                                           
 19سورة امللك  6
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فيهم من عطااي  ماالصغار وال ُيالحظ أما أن قوة مالحظتها  ميكن التعامل معها إال بعد معىن ذلك أن هذه الوديعة ال
 ،ما فيه قدرة على احملافظة على الوديعةنه أفيهم من شيء مييزهم طباع حسنة أو طباع سيئة هذا معناه  يالحظ ما وال

7﴾اَّللهُ يف َأْواَلدُِكْم  يُوِصيُكمُ ﴿ذًا ال ننسى:إ ثالثة أمور املطلوب منا  ؟أوالدان ابلنسبة لنا يعتربوا وديعة املطلوب ماذا 
خذ األسباب اليت أمعرفة أسباب الصالح وأسباب الفساد و الوديعة ومعرفة صالحها وفسادها و هي هذه  معرفة ما

 .توصل للصالح واالمتناع عن األسباب اليت توصل للفساد
لوديعة هذه ا. لفهاكلها ونعقطعة حلم ول ماشية أنالوديعة ليست فهي الوديعة  بكالم خمتصر عرفنا ما وهكذا

ة من رة اخلارجية عطيالصو  ة.ارجيمليء مبا وهبه هللا من عطااي، ينظر له بعمق، اترك عنك الصورة اخل إنسان ،جوهرة
ذلك وهبه هللا ا يبطش هبا كدً ر به ويبصيُ ا ا يسمع به وبصرً عً عطااي هللا لكن تعداها وانظر ملا داخله. كما أن هللا وهبه مس

اف على بصره خنة أننا ملشكلا!! قد أجرمتفطرة يدرك هبا احلق من الباطل، فإذا أتيت هلذه الفطرة وطمستها تكون 
 يكون يف خناف أنراته، و ن قدشديد لرؤية من نقص شيء م ا أملوعلى مسعه وعلى يده وقدمه وأعضائه وحيصل يف قلوبن

فطرة نه موهوب ابلأو  نسانية اإليفميز هبا حظة للقدرة العظيمة اليت وهبها و يوجد مال نا نقص يف القدرات لكن الئأبنا
عليها  ل بقي أن حنافظوالباط احلق نت من التمييز بنياحلق من الباطل، فهذه الوديعة أتتك قد مك   بني مييزهبا  واليت

 :ثة أمورأنيت بثالإًذا ، لى احلقبل عني احلق والباطل وتبقى ختشى الباطل وهترب منه وتقحمافظة متكنها أن تبقى مميزة ب
 ما هي الوديعة؟ 
 وية.طرته السبني فو هذا اإلنسان الذي فطر على فطرة سوية وُخلقت فيه طباع وهو يف صراع بني طباعه  
 ما الصالح في حقه؟ 
 .ق والباطلييزًا بني احليزيده مت ى مبابقى هي الغالبة وكل يوم يتغذأن تبقى فطرته السوية: )متيزه احلق عن الباطل( ت 
 ما هو الفساد في حقه؟ 
ان كلمة ذا اإلنسهحياة  مبعىن سيكون من تضييع الوديعة أن تظهر يف أن ينطمس معرفة احلق ويظهر الباطل، 

من  ن فساد الوديعة.هذا م. دادالرتكلمة الكفر، كلمة ا  ،اإلحلاد مثاًل! أن تظهر يف حياة هذا اإلنسان كلمة الشرك
فهم حياته، بذلك ن لمات يفه الكاحملبة، كل يوم تظهر هذ، صالح الوديعة أن يظهر كل يوم اإلميان، التصديق، اليقني

 .أن هذا اجلوهر الذي أودع لنا فساده أن يظهر الباطل وينطمس احلق من قلبه
 ؟كيف يظهر الباطل  

أي كلمة من هذه يظهر هبا  .ابلليربالية ابلعلمانية، ابسم الكفر. ابسم اإلحلاديظهر بعدة مسميات يظهر الباطل 
الباطل فهذا الذي خنشاه وحنافظ على الوديعة من أن تدخل فيه والذي نريده أن تظهر هلذه الوديعة اإلميان وكل ما 

 يد أن تظهر عليها وهذا الضياع الذي الهذه الوديعة اليت أودعنا هللا إايها وهذه صورة احلق اليت نر  ، إًذايتصل ابإلميان
نريد أن يضيع فيه الوديعة معىن ذلك أن الذي سيحافظ على الوديعة سيعرف األسباب اليت ممكن توصل اإلنسان 

والذي جيب علينا أن نعرف األسباب اليت توصل اإلنسان  ،لإلميان، فيأخذ األسباب حىت يوصل هذا االبن لإلميان
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يف النهاية األمر بيد هللا لكن حنن نريد أن نعتذر إىل هللا ونفعل ما  تطعنا إىل ذلك سبياًل لإلحلاد فنبعده ما اس
 هبم وديعة، وتعرف هللايف سبيل احملافظة على هذه الوديعة. كذا هناية الكالم األول هؤالء األبناء الذين وصاان  نستطيعه

يتصل ابلفساد ظهور أي كالم  للوديعة، اكون هبا مضيعً ت ورة اليتا على الوديعة والصتكون هبا حمافظً  الصورة اليت
يف و  !ضاعتأن الوديعة قد  أبي صورة معناهحلاد ابلكفر ابالرتداد ابإل

ابحملافظة على الصالة و ابلتقوى و يتصل ابإلميان  ظهر كل ماإذا املقابل 
ابلسؤال عن  ابخلوف من تضييعها اخلوف من تضييع أركان اإلميان،و 

هكذا  اإذً . على اإلميان هذه صورة احملافظة على الوديعة اإلميان ابحلرص
إذا ظهر الباطل ضاعت  ،أن األبناء الذين عندان ودائع :تصوران املسألة

 .هلل حافظنا على الوديعة احلمد الوديعة وإذا ظهر احلق معناه
 

 :األسباب اليت تؤدي للمحافظة على الوديعة 

 ن هناك أسبابة بنا، ألاملتصل بنتكلم عن األسبافإننا  فظة على الوديعةنتكلم عن األسباب اليت تؤدي للمحاملا  
هلداية من ها ايت من وراءأياليت  وليتنامسؤ اليت من هللا، نتكلم عن اهلداية متصلة بنا وهناك هداية من هللا، لن نتكلم عن 

 ،إلميان حليفهان يكون ذي أربيه أال ما األسباب اليت توصل هذا أعرفأن البد ف اإلميان،أييت من وراءها  واليتهللا، 
به من أسباب  ما يتصل وأ ادإحلاف من كل شي ضده من أنه خي ةكون النتيجتو  عما يبعده عن اإلميانوأبعده وأخيفه 
 توصله لذلك.

 "تربية األبناء على اإليمان بالغيب" :األسباب مدارها كلمة واحدة

 :شخصني واحد من لناس، ألن ااس عن الطريق املستقيمسبب ارتداد النضياع مفهوم اإلميان ابلغيب هو ف

 الغيبيات() وبرب العاملني ومبا سيلقونهابلغيب  يؤمنون >على الطريق سارواانس  

 )احملسوسات( إال ابملادية نال يؤمنو  < وانس ضاعوا عن الطريق 

 ،يةإال ابملاد ننو س ال يؤموان ،نهوبرب العاملني ومبا سيلقو ن ابلغيب و الفرق بني الصورتني أمر واحد، انس مؤمنو  
ن لكننا نؤمسوسات رك احملحنن ند حنن ل ننكر اإلميان ابحملسوسات الفرق الشاسع بني الطرفنيهو  هذاابحملسوسات، 
 :للتفصيأزمتهم اإلميان ابلغيب. لذلك جيب أن نعرف اب تكانأولئك  . ابلتايل جبانبه ابلغيب
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  ُدة لإلميان ابلغيب؟هبناها مستعهل هذه الوديعة اليت و 
 ومىت زمن اإلميان ابلغيب عند هذه الوديعة؟ 

دراك ن إلو مستعد  كما أهنم   مستعدين لإلميان ابلغيببفطرهتم السوية ا هللا خلق الناس مجيعً  البد أن نعرف أن 
 .قدرته على إدراك احملسوس كقدرته على اإلميان ابهللن امتساويت نفالقدرات احملسوس،

 

 

رحلة رايض مصفون يف لون يو يؤمن ابلغيب، وشيء بعيد عليه كما حياو أن عليه  مستحياًل  ًئايس شيمبعىن أنه ل 
 لتهيئته)سالمي عامل اإليها الوهذه كذبة كبية أدخلوا ف ،احملسوس غي يستطيع أن يدرك شيًئا أطفال أن الطفل ال

ثي كسألة ما حتتاج  ل هذه مكل حا  على ،لغيبليخرج أجيال تنكر اإلميان ابوكان يف مرحلة رايض األطفال  (!لإلحلاد
يفعل و ، والذي يطي ةمباشر  هيقبل !؟أال يقبله الوجه الذي فيه عيون كرتون خيالية  أفالمالطفل أمام ف ،عليها استدالل

 ميان ابلغيب،درة لإلالق ا للمحسوسات إمنا خلقه هللا وعندهاخلوارق يقبله الطفل، إشارة إىل أنه ليس رهينً 

8﴾اَّللهُ نَ ْفًسا ِإاله ُوْسَعَها اَل يَُكلِ فُ ﴿: اكلفنا ما ال نستطيع؟ أبدً هل  فنا هللا اإلميان ابلغيب ملا كل ُ  اَل يَُكلِ فُ ﴿  اَّلله
9﴾نَ ْفًسا ِإاله َما آاَتَها ، اإلميان ابلغيبفيه  الزمن الذي يكون سهاًل  مر  األزمة أننا نطالبهم اإلميان ابلغيب بعد ما  لكن 

ستودع أبناءان عندان ملا ا -وجل   عز  -هللا  ،مفروض تؤمن ابلغيب ! وهذا ابطل اآلنب من سن البلوغ نقول له ملا يقرت 
يف  ون قد كل فكملا يبلغ يصاحلني وهذا يكون يف سن البلوغ،  النرعاهم رعاية كاملة إلخراجهم أشخاصً هم إاي وأعطاان
ابلغيب تدخل  اإلميانكل مفاهيم   ،الزمن الذهيب لإلميان ابلغيب هوهذا سابق ملرحلة البلوغ الزمن ال ف يف، كلالشريعة

هذا الزمن يستغل يف  أييتلكن ملا  هلا بل وله صفات تساعد مربيه على اإلميان ابلغيب، هذا الزمن،وهو مستعد   يف
ا وال يت مسعها سابقً ال فض عن نفسه اخلرافاتيرى أنه ينو اخلرافة ويتعدى هذا الزمن وأييت يف زمن املراهقة البلوغ أييت 

ودخلت  ،يف إدخال مفاهيم الغيب قبل زمن البلوغ الذيمرة أخرى لو ما استفدان من الزمن  حملسوساتابإال  صدقي
 أو مسائل تتصل بعادات الناس، أو بكالم، أو ما يتصل ابلعامل األسود ينظر إليها كان نوعها، أفالم أايً  فيه اخلرافات

فرتة البلوغ وينظر خلفه  يتملا أي ،يتصل به، أي شيء من هذا يستغل يف فرتة الطفولة وما -نكما يعربو - )السحر(
يؤمن ابملادايت ويرفض كل شيء يتصل ابلغيب، على أن كل  ،ويرى أن الناس أمامه مؤمنون ابملادايت !فيى اخلرافات

 اإلجابةيف مسائل الغيب و  يتخبطفهذه هي اجلرمية اليت حتصل، أو يرتك هذا الزمن كله  !شيء يتصل ابلغيب خرافات
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جيد خشاش  ال جياب على أسئلته، تكون النتيجة أنه مكان مان و ن يعين ال يلق  لق  على أسئلته فيها، وال يعلم وال يُ 
ر احلياة، من أي ألسنة مسع احلقائق، ومن أين تصور هذه األمور اليت ستكون مبثابة األرض أيخذه، فانظري كيف يتصو  

ل ملا يهمل زمن الركيزة ماذا سيبىن فوق هذه الركائز اهلشة، من املؤكد أنه سيحصل هذا بىن عليها حياته! ختي  الركائز اليت ي
 امستعدً اإلنسان يبقى  الزمن الذهيب هذا جيب أن نبقى متيقنني أنه حىت لو فاتالذي نعيشه، لكن  االضطراب

ابلغيب  هللا اإلميانلكن حنن نتكلم عن وديعة هللا هل كلفنا  ،يوجد حالة من اليأس ال إذا لطف هللا به، ميان ابلغيبلإل
أتى زمن كل دور األم مع أبنائها هو أن تبث يف  ،ايسر علينا هذا األمر، أبدً  الذي نؤمن فيه والعطاان الزمن أوما 

خلطاب ويرد أن يفهم اوهذا الزمن من  ،نفوسهم مفاهيم الغيب، وتعلمهم إايها وتفهمهم وجتيب على أسئلتهم يف ذلك
هذا  بد  أن نعرف إنملعرفة احلقائق، ال اجلوع الفطري املعريف، وهو الزال يف حالة من إىل قرب سن البلوغ، اجلواب

يتمكن من التعبي بلسانه، ألنه  لعطش، أو حاجته مث ملا يكرب قلياًل  عن اجلوع واالطفل الرضيع يبكي ليعرب   ،أكرب مثي
اته الفطرية فيها جوع لكن حاج ،ت سواء طعامه أو شرابه أو غيها من هذه احلاجاتن كيف يعرب عن هذه احلاجاق  لُ 

ك ل يعرف يقول ، مايعرف كيف يعرب عنها ما ُعل م كيف يعرب عنها، ما عنده قدرة ما ،فيها حاجات كثية فيها عطش،
من  ؟على من أعتمد ؟من أتوكلعلى  ، من أفزعأان طول الوقت خائف أحتاج أن تعلميين إىل ،اج إىل ركن شديدأنه حمت

خارج اترك معناه اإلنسان  نت الصاحب يف السفر!أيف السفر نقول كيف يف الليل من يكون معي؟   ؟أاندي ملا أخاف
طول خماوفه يبقى  ،طول حياته فهذا الطفل ،يف السفر الصاحب  اليت يكون فيها حياته واستقراره ما له إال هللا  األرض
بقي كل ف ختْف أان معك! ال :وحنن طول الوقت أقول له ،ركنه الشديدجميب سند له و له قريب من يكون إىل  احمتاجً 

والثقة ابهلل هذا  ، بقي يفهم أنه البد أن يكون معه حمسوس لئال خياف ويطمئن.احلاجة معتمدة على هذا احملسوس
 األرضسنبقى نغرس يف هذه  ناقليل لكنيف سن الطفولة لن أنخذ مثرة بناء العقائد إال  ،ها ليس زمن الثمرةئزمن بنا

 .تبدأ تظهر الثمرات ،ا وجند الثمرة أبمر هللا ملا يبدأ يف النضجغرسً 
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م ستقيم، هم كلهلطريق املاعن ا دً ايسي جبعده البلوغ مرحلة  ابلغيب يف مرحلة طفولته جتده يف مياانً إلئ تالذي مي
الطريق  يكون سائرًا علىأييت ف لغيباب مياانً يف طفولته إا يكون امتأل لكن مل ايسيً  أن يبتعدوا عن الطريق شيًئا البد  

بتعد يحىت إنه ملا  ،ابعيدً  ون ابتعادهيك ،للمحسوسات اإدراكً  وامتأل ابهلل، إمياانً  امتأل يكونلكن عندما ال  ،املستقيم
 يف الزمن مر   نه ماأل ،ةادي  م ا حلواًل يريد منك دائمً  ،الكالمهذا من  دعوان !!اخلرافاتذه من ه دعوان :يقول لك

ومنه  بلطفه هللا أن ننو نحن متيقف يف زمن الطفولةهذه التغذية صل حتمل وإن حىت  نالكن .املطلوب ابإلميان ابلغيب
ه عليلغيب ويظهر ابإلميان اذا إىل هليوصل  سباب الصالحأن أإًذا املستقيم، اتفقنا وكرمه يلطف ابلعباد ويدهلم الصراط 

ة املتصل األسئلة على جابةواإلب ابلغي اإلميانالكالم عن  عييمن حياته  يف هذه املرحلة املهمة البد   ميانآاثر اإل
 .ابلغيب

 يأتي الباطل؟ متى املسألة الثانية: 

م ى تربية أبنائهعل افظنياس احملحىت الن ،ابلغيب ابإلميانيف الطفولة من جهة خماطبته  اإلمهالمالمح الفساد؟  ما
 االهتمامن عرسهم و ن مدام عهنم عن حسن التعامل، ويكلمو هنيكلمو و القيم العليا و  ن األخالقم عهنكلمو يجتدهم 

نا كما اتفقخطيئة   ! وهذهه ويعرفيكربسنه ألى ابلغيب ع اإلميانماعدا  ءكل شي  ،واملستقبل ،مبدارسهم، واحرتام املعلم
 .اليسرالسهولة و ة يف غايالذي سيكون فيه هذا األمر ألن هذا الزمن  الزمن مر  سي

 يف هذه الوديعة؟ ما عالمة اإلفساد

راء هذه أيت من و سي طاًل اب أنهذه عالمة خطية تدل على  ،يف زمن الطفولةمسائل الغيب الكالم عن  إمهال 
 بوالسب ،ل للحفاظلذي يوصسبب ا، والالوديعة تضييعصورة ، و صورة احلفاظ على الوديعةا حنن اتفقنا على احلالة، إذً 

 ملة مظاهرهيست الكال مياناإل، مظاهر اإلميانما صورة احلفاظ على الوديعة؟ ملا تتكلم عن  الذي يوصل للضياع،
حماولة  أوياة ن عن احلل الديأو الكفر أو فص اإلحلادموجودة، مىت تضيع الوديعة؟ ملا خرجت كلمات هتمام به واال

اية أبمور العن ى الوديعة؟حفاظ علنا للأنيت لألسباب اليت توصل ناهاجتاهل أوامر هللا أو عدم التعظيم هلل، كذا يعين ضيع
 وضوع البحث عنال يف م؟ إمه، احلديث املبكر مع الطفل عن الغيب، ما العالمة على أن هذه الوديعة ستذبلالغيب

  فبهذا عرفنا العالمة وعرفنا الطريق.اإلميان ابلغيب، 

 :املربي هلذه الوديعة صفات 

 :ن يفو ا وأن األبناء خمتلفخصوصً ، الطفل يف األمور املتصلة ابلغيبكيفية مناقشة 

  قدراهتم 
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  وأسلوب تفكيهم 
 وبيئاهتم. 
ممكن  اليت األطروحات هنا غي طروحةالكبي بيننا يوصلنا يف النهاية إىل أنه من املمكن أن هذه األ االختالفوهذا  

 ،بناءابلغيب مع األ الكالم أثناء البد منها أساسياتنتفق على  أنالبد ك والبيئات هنا غي البيئات هنا ،كألقيها هنا
 .يتكلمبدأ مبن سييب و نبد أن كذا القبل أن نقول هلم كذا و  عن الكالم عن الغيب،ابملسؤولني  ،نبدأ ابألمهات ابملربني

 ه:ءقاه الوديعة يخاف هللا وحسابه ولالبّد أن يكون هذا المربي المهتم بصالح هذ ـ1

 فما أقدر أن األبناء اس جتاهمن هللا واإلحسما غياب اخلوف أأن يظهر منه اخلوف الذي يسبب له احلرص،  البد   
علنا لن جيؤولية إلحساس ابملسعدم وجود افابملسؤولية  اإلحساسوعدم  شكال عنديإفال أقوله أن أقدر ال  ماو أقوله 

من جهة  إلمهالابل  سه،له ولبليس من جهة أك هنمله.علنا نالحظ ردة فعله، جي ، والنراقب وال نستفيد من املواقف
 ال :ى أن أقول لهعل رتكيزا وال، إمهال مثل هذنه يستطيع أن يستوعب ويفهمأاملظاهر اليت تظهر عليه  ،قلبه وروحه

 الكالم ماذا ك، كل هحاجت قضِ ا ،لبساا، مبكرً  الكالم، حل واجباتك، من تكثر علي   تسألين مثل هذه األسئلة، ال
ا تكون يف ملك، لكن عد ذلبخياف من احلساب يعرف إن كل فرصة أتتيه يستغلها ويضع بقية األمور  الذيفيه خوف، 

يف  نكونتب وهو يك جر خ ا مايف رايض أطفال إذ ربني وأنيتواملواألمهات اآلابء  عند األولوايتحالة من اختالط 
مع غيه  اان جمتمعً كا لو  ،خصوصً م صحيحة عن الغيبمبفاهي جنه كان السن الذي جيب أن خير أحالة حزن شديد مع 

األمهات طفال، أ رايض دان يفلوايت عنو التفكي، يسبب تالقح أفكارهم، لكن األيف ب انفتاح عقله وعقل غيه سيسب  
يتعبك يف رايض  الذية! القص هذه هي كل! أوىليكتب ويقرأ حىت ال يتعبين يف  أنرايض أطفال  تهم يفن غايو واملعلم

نفوت على ك لذل !؟نمعرف هو ن ننا ماأاملشكلة  ،التعب يف سنة أوىل أجلنايضر لو  لنلي تعبك يف أوىل، طفال أج  أ
 !؟اإذً مىت وقته  !ه اآلنيس وقتله ل تقولنيفمعىن هذا االسم  يكون يكتب اسم هللا يسألك ما ،نفسنا الفرص العظيمةأ

 .ايتو األولهي  ال نعرف مااملشكلة 

 .يف حقهترتيب األولوايت  >> يسبب اخلوف من هللا

 :هللا ووهبنا أعطاانما معرفة لبد من املراقبة للصغار اليت تؤدي إىل   2

وأن هللا أعطاهم قوى لتمييز احلق من الباطل، هلم فطرة سوية  أننعرف ابإلضافة إىل أننا  ،الصغار مليئني ابلقدرات 
! أدرك أنه نه يتهجم على أمه يبكيأشهور، ملا أحد ميثل  عشرةو أة تسعطفل رضيع عمره هذا اليقني،  املراقبة تزيد

أنت  ،الذي يراقبهم يعرف كم أعطاه هللا ،سيقع عدوان على أحد حيبه، وهو يكره الظلم، وحيب العدل وينتصر ألحبابه
ا حنن دائمً  ا بذلك،كل ما الحظت زدت يقينً و مليئة ابلقدرات، مام جوهرة أأنت  ،قيمة هلا لست أمام قطعة حلم ال
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حىت حكم على النبيهني من أبناءان  عند الكثيختالاًل عظيًما مع التعليم ااختل عندان  الذكاءومقياس ننسبها للذكاء، 
 الذيو ىن معليس له  أبهنم يتكلمون بكالم كم عليهمويسألون عن ما وراءها حُ  أفعال هللاالذين ينتبهون ويالحظون 

 نالناس يقومو  أن ههذا االختالل سبب وفهيم!! ممتاز وذكي   فهوإال الذي يدرسه  يهمه شيء حيفظ وحيل املسائل وما
ن بني أالثاين الثقة  األمرفنريد أن ندخل الكالم يف بعضه  ا ماالذي جيب أن نقوم به، عمومً  ،بدور غي دورهم احلقيقي

وكيف  ،فهمه واستسالمه مالحظت ما ماوه أكثر كلمبكثرة املراقبة،كل ما راقبت ةوتظهر لكم هذه املسأليديكم جوهرة أ
يدرك شيء  فالطفل ما كيف يركع ويسجد،  ،ا يقوله، كيف يستعملها يف املكان الصحيححيفظ منك اليوم الكالم وغدً 
يقوم على قدميه،يكون مييل للركوع والسجود كم هو مفرح ملن عرف ملاذا هو يعيش، فلما بل هو يف أول حماوالته للقيام 

كرب تكرر عليه مساع والديه يقرآن عليه   ا لربه، وكل ماهذا من الشرف أن يكون اإلنسان ساجدً  ،دهيكون تكونت عن
كله من   ،وتبقى ندية الطعم ه التصرفات اليت تنطبع يف ذاكرتهإىل آخر هذ ،يراهم يهتمون ،القرآن، يراهم يتوضؤون

 .طاهم هللاأكثر ليوا كم أع أبناءهم االبد أن يلحظ فهمااهتمامات الوالدين، 

  :العلم  3

فيما و  اإلفتاءلم يف عليه بال لقول عاكما أن هللا حرم   ،مسألة العلمالذي جيب على الوالدين أن يكونوا هلا مراعني  
ا فيما خصوصً  ،مبال عل اخربً  هلما حيرم عليك أن تقول عنه فالبد أن نعرف أنه يف حق أبناءان أيضً  ابإلخباريتصل 

 ،رى األم حاملا ملا يصوصً خ ،هذا سؤال مهم لديه ؟من أين أتى مثاًل عين أييت الطفل يسأل ي ،يتصل برب العاملني
ل ويصدق الطف !باءمة الغت اتاابتهرب األم منها، إبجتة عليه، هذه مسألة فيها حرج فأسئلة ملح   ،وألطفال قادمون

أحد األسس  منا هول كاللطفل جيعلكن ا وهذه هي املشكلة، ألننا نعتقد أن الطفل سيصل ويدرك أن كالمنا خطأ،
 :ه ألحد أمرينليه تفكيه، وهذا معناه أنك ستوصلالذي يبين ع

  ًعندما ينضج اإما جيعل كالمك مطروح أرض. 
 وهذا  ،كاندة يف مموجو  ليس لديه شيء متصل ببعض، كل معلومة لديه ،أو يصل حلالة من التفكك يف تفكيه

هة املعلومات جزين من ا مهزو شخصياهتم، يكونو اختاذ القرارات، يشوه هلم و يف  ،الذي يسبب هلم أتخر يف التفكي
 أن لوالدينا يعيب ما علم عندهم كوني أن ألبنائهم،البد جابةإ علم بال هللا على يقوال أن الوالدين على حرام.املعلومات

 لعمرا مراحل يف الطفل علم، بال هللا على يقوال أن النقاش،يعيبهم يؤجالن أن يعيبهم ما اإلجابة، عن فيبحثا ينتظرا
 قويلت ال .افيةك  اإلجابة هذه ين،بط يف خلقك هللا بطين، من له: أتيت قالت األم تفصيلية،لو إجاابت حيتاج ما األوىل
 األسئلة. يف أسلوب له الطفل أن واعلمي علم بال هللا على
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 الطفل له أسلوب يف األسئلة: نعلم أن أن  4

 أن تعريف أن بدال ايضً أ ،تعلميعلم، جيب عليك أن ت بال هللا على تقويل وال املعلومات يفتعر  أن عليك جيب كما  
 األسئلة. يف أسلوب له الطفل

 :من هللا طلب اهلداية والتسديد  5

 والتسديد هلدايةا طلب فل،ة الطاليت جيب على الوالدين أن يتقناها أو تكون موجودة عندهم ملا جييبان على أسئل 
 اليت أللفاظا لكن مهاتواأل ابءاآل ذهن يف واضحة معلومة أحياانً  ،خاصة يف األلفاظ اليت يستعملوها عاملنيال رب من

 وخاصة يف ،حوال كل األيفالسداد و اهلداية  فالبد أن نطلب من رب العاملني مل يهتدوا هلا. األبناء حق يف اهنيستعملو 
ست ا هناك أمور ليم، طبعً لعمو المه عن إجاابت أسئلته على وجه األلفاظ اليت نستخدمها وحنن نكلمه عن هللا، أو نك

م عقله ه يف حكة لكنيعين من أين أتى ليس غيب، هو ابلنسبة للناس شهاد غيب، يا، ولكنها يف حكمه هغيبً 
 أستفيد مماو  رحلة.قال يف كل ماليت ت العمرية املرحلة ونعرف الصحيحة الكلمات خنتار املفروض شهادة، يعترب غيبا،

 تعلمه يف التعليم.

 لكالم عنها.يأتينا اسليت هذه مخسة نقاط البد من الوالدين واملربني أن يعتنوا هبا غي النقاط الفرعية ا

 ملاذا يسأل الطفل؟ 

 نرى ملاذا يسأل الطفل؟ ،قبل أن ندخل يف األسئلة 

 ـ الطفل الذي يسأل:1

 هوا ذً إ يسأل نهن الطفل مبا أأ نعرف أن والبد مالتعل   إىل طريق هوو  إنسانية حاجة السؤال ألنمهمة  ةهذه مسأل
 صحة: من الرة إىل نوعنيا أصبح السؤال عند الطفل إشاإذً  ،العقلية الصحة إىل إشارة هو دة،جي   عقلية بصحة

  جيدة بصورة يفكردليل على أنه  << عقليةصحة 

  أن يسألييسر له  االطمئنان من حبالة دليل على أنه << نفسيةصحة 

 : أمرين أحد على يدل السؤال عدم أن هذا معىن

 فيؤجل تسمح له ابلسؤال، يعين حبالة نفسية ال، العقلي الضعف على نقدمه وهذا نفسي بضعف مير   الطفل أن إما
 ، إىل غيفضويل أنت، أسئلة كثي  نتأ له نقولمبعىن نبقى  (القمع) حاالت يف اكثيً   حيصل وهذا يتجاهلها أو أسئلته
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 ،التفكي من متنعه ال لكن السؤال منحبالة قمع  يصاب أن النتيجة تكونف (القمع)حاالتذلك من هذه الكلمات، 
 :متنعه من التفكي ولكن متنعه من السؤال معناه فتأتيين هنا مشكلة مادام ما

  لإلجاابت آخر مصدر أيخذ فإما. 
  األبناء نفس يف شكوك جمموعة تتحول األسئلة أو! 

فتحول السؤال  ،حلالة من قمع يف األسئلةامللحدين جتدين أهنم تعرضوا يف حالة صغرهم  اتملا تقرئي يف نفسي  ولذا 
 .يف صحة املنهج، كأنه يقول إذا مل جتيبوا على السؤال فأنتم ليس لديكم إجابة على سؤايل شك إىل

 

 

  

 

ا كيف واحد يف ا يسألو ملارى اضح عند النص، ولكنه و م األطفالواملشكلة فيمن يعل  هلل حنن ديننا واضح  احلمد
يد أهنم به وحي، فأك ت، ومل أيبه عقل يقبل ا الكالم الهذ ألن؛ قبليُ  أن يقنعوهم أو يقولوا هلم كالم ال فالبد  ثالثة؟! 

، ت على أسئلتهد إجاابجينه مل أ، فكثي ممن خيرج من دين النصارى يكون سببه ب هلم الشكسب  ت  جيبونه إجاابت سيُ 
سئلة سيأتينا من أ ، حننللتفصياأننا سنعطيه كل  لكنكم تعلمون أن عندان أن كل سؤال يسأله إجابة. وليست اإلجابة

كننا عندان إجابة ل له، حنن مثسنصف هللا فإننااألطفال أهنم يسألون عن وصف هللا، ألهنم يعتقدون أنه ملا نصف شكل 

تظنها  وليست اإلجاابت اليت لصحيحة.اإلجاابت ا !وأنه جليل سبحانه !يموأنه عظ }شَيْءٌ  كَمِْثلِهِ لَيْسَ{ :نقول هلم

ن جاابت من مكاإبأيتون  علهم، موجودة اإلجاابت، معىن هذا أن قمع األطفال يف األسئلة ميكن جيأنت أهنا صحيحة
 هة أو ممكن أتيت ابلتشتيت.آخر، مشو  

 يسأل:ل ـ الطفل الذي 1

 جيدة ليست فسيةالن فصحته تعرض الطفل للقمع ـ أ
 وهي أنه يظهر االبً غ العقل ضعف ألن قليل وهذا عقله يف ضعف على يدل ممكن الطفل يسأل كان  ما لو ـ ب

 أخرى كثية  ابضطراابت تظهر ألهنا قليلة حالة

حتو لت تلك األسئلة 
 عنده إىل شكوك!

( كان يسأل امللحد)
 يف طفولته

 تعرض إىل )القمع(
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ن هناك ما وكلمة بكلمة من هن أييت يستطيع أن يربط بني املسائل،، هئذكا قوة نتيجة الطفل يسأل الأن  ممكن ـ ج
ت ني نقصتهم خاانالفهيم ن األذكياء، ألن كثي متوجيه إىل حيتاج اأيضً  وهذا يضعها على بعضها فيبط بني املسائل،و 

ابت تقنعهم، جدوا إجاو  ا مافهم وضعوا إجاابت من عندهم، مل الفلسفةمعينة فضيعتهم، ضاعوا بسببها فدخلوا يف 
ني نة أو مستوى معابت معيإلجا جيدوا إجابة تقنعهم، فيصلون تقنعهم أي إجاابت فيفلسفون األمور حىت فيهم ذكاء ما
 .من اإلجاابت

  ؟كيف يسأل الطفل 

 :السؤال يسأل

 من أتى ابهلل   تعاىل هللا   ممكن يسألوهذه طريقة  :بطريقة مباشرة. 

 مك مك، وأنت أتيت من أأ يقول .مباشرة غي بطريقة يسأل ممكن عمره يف تقدم ما وكل :بطريقة غري مباشرة
 يريد ،باشرم غي ؤالس عنده فهاماست عالمة يبقى هللا إىل يصل أن ىلإخل، مث أييت لنظام التسلسل، إت من أمها... أت

 نهأل مباشرة غي أسئلته كانت  ما كل  العمر به تقدم ما كل،  شيء قبله ليسهو األول الذي  وهللا، هللا قبل من يعرف أن
 أ يغي الكالم ليصل إىل ما يريد.فيبد االصطدام من حالة سيحصل أنه يعرف

 عليه،  ل وجتييبات يسألك سؤاثالث سنو الذي عمره طفل فال ،العمر زايدة عم يقل  الذي  السؤال تكرار :التكرار
فس هذا، ملا يفعل ن نواتا يسألك نفس السؤال، وجتييب عليه نفس اإلجابة، وطفل عمره أربع سنوات ومخس سوغدً 

 يسأل غدا ،السماء يف قولنيت ؟هللا ينأ اليوم يسألكمرات السؤال، لكن فيها تكرار،  عدد يبدأ من ست سنوات يقل  
 رر  يك إمنا ع،مقتن غي ألنه يسل اإلجاابت عليه عادتُ  أن حيتاج الطفل ،ابإلجابة مقتنع غي ألنه ليس السؤال، نفس
 وهذه شخصيات فيها صةق احكي له :مثال نضرب، جابةابإل متالءاال من حالة عنده ليحصل اإلجابة طلب

 ،احلديقة إىل بل ذهبت ال لويقو  لك فيصحح امللعب،إىل  ذهبت تقولني الثاين اليوم احلديقة، إىل ذهبت الشخصيات
ع أن يغرف ي يستطي، لكلئيهأن مت منكب مطلو  بئر مثل ختيليهإشارة إىل أنه حافظ، هو حيتاج أن يتشبع ابملسموع، 

ية، يف الرتب الكالم ةكثر   على ةقدر  لنا ساءالن حنن خلقنا هللا لذا، الكالم نفس كرريتكفيه،   منه، يعين ال املرة وال املرتني
  .األلفاظ غين ال أن بشرطلصغي، اهذه القدرة على الكالم ليمتلئ هذا  !هو عليه نكرره بوهأ على الكالم نكرر ما بدل

 لىع أو فوق لوتقو  تغي ال داغ   السماء يف تقول: ؟هللا نأي سألك اليوم :املستخدمة األلفاظ بنفس جابةاإل 
 تظن الفاظ، فس األلن تغي العندما يتقدم ممكن أضيف على األلفاظ لكن  ها،ستخدمتااأللفاظ اليت  أو تغي العرش

 .للتكرار حيتاج إمنا يقتنع ال
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 :لإلجابة ة الطفلاستجاب طبيعة 

 :ومناقشة انفعال صاحب أنه ليس ـ1

 جلواب إىل قرباال ويرد السؤ  يبيه، فيناقشك يف اإلجابة، أما الطفل الصغي من أن يفهموجت الكبي يسألك بعكس
رحلة امل)حلة ذه املر ه كرايً ت فيه هذه الصفة، وتسمى فقل   قرب من سن البلوغ، كل ما سن البلوغ هو خيتلف كل ما

 يف ينقشه له تقولني لذيا، ميسل  ، لن يسألك كيف !من البقالة فتجيبينه: أتيِت يب؟( يعين يسألك كيف نقياديةال
أيخذ حيز من  الم، والكأي   نيولقتختيلي أيخذ مما تقولينه ويكتبه يف قلبه، وبعد ذلك  !حتصل جرائم هنا لذلك قلبه،

 لنا ما أل هللا أن يغفرنس   عةلوديحافظنا على ا على لساننا نقوله له، هذه هي املشكلة إننا ما أن أييت فكيان، إىلت
منا إ يناقش لو  ينفعل ل أنه االنقيادية رحلةامل يف وهو صفاته من صفة ولأ نأ الشاهد   يسددان فيما هو آتمضى و 

  أي شيء. يقبل االنقياديةيقبل ويسلم، وهذه املرحلة 

 :عن القبول امتنع خربينعنده  تعارضإذا  نهأ -2

 تقولني ما  كانأايً  ،فيقبل نتأ له قلت له خرب، لنينت أول وحده تقو أ فيها اخلرب له قال حدأ ما املسألة هذه فمثاًل 
ثية، علومات كمن عقله ليس فيه ، ألالقبول عن ميتنع تعارض يسمع ما أول آخر، خرب ومسع قلياًل  كرب، لكن إذا  له

 له قولنيت سبوعاأل طول مثاًل  ليس على معلومات، انفعاالت على مثال نضرب وأول ما أتيت معارضات ما يقبلها عقله،
 أنت له لنيتقو ينام  يرضى وال ،العصر يف من له تقولني اخلميس يوم أتيت، يف الليل امبكرً  تنام حىت عصرال وقت يف تنم ال

 تعليل ونبداحد، و وهو شخص  انظري هذا التفكي، نعسان وأنتكل يوم أقولك ال تنام و الكالم !! تسمع وما !!عنيد
األسبوع  عارض، طولعندان ت امحنن ا متعارضً  اكالمً   نيتقول ملاذا :ولهو يق، يستجيب ممكن تعليل فيه لو، مشكلة

ذا النوع ه يقلل  سيجعله  ،راراتقأنه آدمي يفهم وله خنرج كذا وكذا، الكالم معه على نريد أن مدرسة، ويوم اخلميس 
 تح الباب، وجاءاف ن هومكدت تفتح الباب حىت تعرف من وراؤه، وإذا أت ال :نقول له كل يوم ، مثاًل من التعارضات

أن هناك أحد  أواًل  هيب فهميطه، نوختاصمي !يفتحيرضى  ماأفتح و له  أان عند الباب، وتقولني :يوم وأحد اتصل وقال
 وقال أنه سيأيت، وهو فالن، فافتح الباب، أتصل

 عرضيت انك  لو أما، يتكلم ممكن اشجاعً  كان  لو يقبلها، ال لطفلا ،للفهم مانعة تعترب للطفل التعارضات هذه
 ة لديه.ليست مقبول سيقفل ابب التعارضات اليت يتكلم الاملتكرر  للقمع

يء ولو قلت له ش، رضيتعا سابقا شي أي له تقويل ال أن بشرط له تقولني شي أي يقبل فاخلالصة أن الطفل
 قلتيه سابقا ميتنع عن القبول. يتعارض مع ما
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 :اجليدة جابةالست لتحصل جيدة لغوية ثروة إىل حيتاج أنه -3

يكون عندي ، لماتالك رافد وهو الطفل به غذيأ الزم مهم رافد يوجد اللغة، حسب على استجابته ستحصل 
 .اضحةو  تكونأن  البد واملعاين معاين وراءها الكلمات حتبسألستعملها مكاهنا، و الكلمات ثروة من

تفنيد املسائل،  عليه يشكل الصور ضبعاستعمال  وأ الكلمات بعض استعمال له هيشو   ملا الطفل :فمثاًل  
نت مثل القمر، أنت مثل القمر، هي صغية عمرها سنتني ونصف وطول الوقت تسمع أهلا ل ا نقو :الصغيات دائمً مثاًل 

ن القمر آية من آايت هللا، حنتاج مسافة لكي يفهم أن هذه الكلمة تعين هذا الشيء، وأن استعمال أفلما نبدأ نعلمها 
،اإلشكال أن الكلمة وصلت هلا على أهنا وصف هلا، فلما يصبح أنه يف السماء ف يدل على اجلمالوصهذه الكلمة 
يتكلم نكون هبذا قضينا  جعلناها، ورمسنا هلا القمر بعيون وأنف و وتشويهً  نتقال، ولو زدان األمر إشكااًل لال حيتاج مسافة

القمر اجلميل،ولكن ملا  نت من مجالك تشبهنيأترى  امه، ونفهاا، يعين األول ممكن تنحل املشكلة معهعلى اآلية متامً 
على كماله وعظمته، تصبح الشيء عند  ةآي يتكلم أو له عيون،تصبح اآلية اليت جعلها هللا يف كتابه بتكرار جنعله

تعرب عن األشياء،  ويكون تعدي على حق هللا، وتكون الثروة اللغوية عند الطفل أصبحت مشوشة، األشياء ما !الطفل
ة الكلمات، ما الذي نبدأ به، مثاًل القمر من مراعا من لنا البدتعرب عن احلقائق ابلنسبة له، لذلك  يعين الكلمات ما

يعرف  فيه مشكلة، لكن بعد ما قمر ما تغزيل فيها كما تريدين، قويل هلا اي مثأهنا يف السماء،  املفروض أن يعرفها أواًل 
أكثر شيء مكانته وحقيقته، على كل حال هذه مسألة حتتاج يف الواقع ملراجعة، تدخليه يف بعد عن  ، والآيةأن القمر 

أنقل له و  آيتضعف الثروة اللغوية الذي ميلكها الطفل لذلك ملا  أوصلنا للضعف هو الضعف يف الثروة اللغوية،
اد األمر بالء، وأصبح مع ازدواجية اللغة وثنائية اللغة ز  اكلمات، حقيقية صحيحة يف مكاهنا، طبعً   ليس فيهاحقائق 

  بلغته عن احلقائق، واليستطيع أن يعرب   عن به ظهر املسلمني اللغة الثانية خنجر مسم عقيدته، ألنه الاخلنجر الذي طُ 
ا خطوة خبطوة سيصبح القرآن صعب عليه،خطوة خبطوة يستسلم لكل يستطيع أن يستعمل لغته يف فهم احلقائق، طبعً 

أن حيييوا والناس ملا أرادوا  الدين على عدوان اللغة على العدوان أن توضح جلسةمن  ا عن لغته، البد  شيء بعيدً 
 العاملني رب هبا تكلم اليت لغةال هيألهنا  مناإ العرب للغة اتعصبً  ليس اللغة هذه حنيي حنن، حضاراهتم أحييوا لغاهتم

 اخللق أن يف يريد ما إىل العدو وصل ، فكون الناس يشعرون بدنوها، فقد أصيبوا مبقتل،واختارها على كل اللغات
بنعمة هللا اليت أنعم هبا عليهم ومن مث ستنقطع  يعتزون ماوأصبح لساهنم مستقيم فصيح، العرب بلغة عليهم امت   الذين

ابللغة اليت عند  متأثرة تكون الطفل عند ستجابةاالا إذً قائق اليت يقرؤوهنا يف كتاب هللا، صالهتم بكثي من احل
عنده  اللغوية الثورة تفضع   ملا الطفل، و استجابةزادت  ما مازادت الثروة اللغوية عند الطفل كل كلمافالطفل،

من ثالث   نعرف أن القراءة للطفل أن بَد ، الماذا نقرأ للطفلعن  لقاء نرزق هللا شاء أن لديه الستجابة تفضع  
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حتكي له أو تقرئي  فالزم نعرف ماذا نقرأ له، ألنه أثناء ما من طرق تقوية ثروته اللغوية القراءة له،  وأربع ومخس سنوات 
 .لكلمات هي الصلة بينك وبينه إليصال احلقائقذه اله سيلتقط منك جمموعة من الكلمات القوية، ومن مث تصبح ه

 

 

 

 هات ماء واألمرس اآلابوا مداحلقة وصل بيين وبينه، ولذلك انظري لألبناء الذين دخل فلن توجدلغة  مل توجد لو
رى فيصي أخ فتصي ثقافة اللغة، تالفيكون فيه انقطاع ثقايف بني اآلابء وبني األبناء، نتيجة اخ بد أنتها الغيتقنوا ل

املبني  يب  ذا اللسان العر بني، فهم يب  ر علينا يف كتابه أن القرآن نزل بلسان عر شخص آخر، هذه حقيقة، بدليل أن هللا كر  
  .ملوجودة يف كتاب هللاهو الذي يفصح عن املعاين ا

 املناسبة: للمواقف فعله ردود خيزن أنه ـ2

 املناسب قتالو  يف يهعلمت لذيا هذا نأ تفاجئنيفيه تعارض، لكن س يناقشك مادام ما اآلن تقولني له احلقيقة ما 
 تالوق يف هجابتاست تظهر مناإ يفهم ال احدو  كلمأ انأ تقويل ال احلايل، ابلوقت الطفل استجابة نقيس لن يستعمله،
 .املناسب

 :أنواع ثالثة استجابتهم يف واألطفال

 اتعملهيسكلمات و ال خذات أيمباشرة، تعلميه يعطيك مباشرة، مبعىن علمتيه كلم يعطيك تعطيه :النعكاسي -1
ربني ء وامله اآلابلنوع يفرح بوهذا ا .عطاءه تشهدين يكون يناسب املهم أنه مباشرة يعطيك، ما حىت لو موقف أول يف

 فاهم.الكأنه هو   تعطيه يعطيك ابلضبط، ألنه مبجرد ما

جهيه، أو  ملا توايتكلم إال ما .عطيكي املعلومة وتستخرجي تسأليه ملا أعطاك، واجهتيه ما مىت ةآمر  كأنه  :ةاملرآ -2
 تطليب منه.

 غالبناعة، و صنعها صينه ا كأمث خيرجه ميتلئ، ملا إالابملعلومة  يتكلم ال بئر،لكأنه كا  نظلمهأكثر نوع  :البئري -3
  .املعرفة ونينتجبل  ،ونيستعجل ال، نويوفقو  النوع هذا يكونوا حياهتم يف الناجحني

إمنا يكون يف مواطن يكون حكيم، يف  قالبها بنفس خيرجها ال، املعرفة ينتج زمن بعد لكنه أعطيته ما كأنك  نتشعري
نقول  أعطيتيه. اليتيعطيك نفس املعلومة  نه ماأطريقة سليمة، رغم ميتنع عن اخلطأ، يفكر ب مواطن يكون ميتنع عن كذا،

 الطفل              المربي                           

ت
ما

كل
ال

 

 

 إيصال احلقائق
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 غي أنه نشعر جيعلنا تفاعاًل  يتفاعلون قد مقاييسنا يكون فيها شيء من اخلطأ، على تفاعل الصغار، هذا الكالم ألن
  مهما أعطيتهم مما فيدوايست الباقيهم األذكياء الذين يفهموا ألنه فيه أهنم تجعلوهنم ف ابالنعكاسيني غروانت ال فاهم،
 .استقباهلم وال إرساهلم يف ال واحدة صفة الناس يكون ال يبارك يف اجلميع، -وجل   عز  -وهللا ، كان

 الطفل؟ يسأل ماذا 

 حمسوسات من هبم حييط شي كل  عن نيسألو  ،البلوغ سن قرب ىلإ سنوات ثالث من. 

 به ورسله ئكته وكتومال ابهلل مياناإل) الستة اإلميان أصول عن نيسألو  الغيبيات ويف الغيبيات، عن اأيضً  ويسألوا
 واليوم اآلخر واإلميان ابلقضاء والقدر(.

جتع ومات سي تعطيه من معل اعلى حسب م، املعلومات يف، البتدائية التغذية مقدار على تعتمد األسئلة وهذه 
 .املرجتعة التغذية مبثابة وتكون األسئلة يبتدئ فهوعليك يف األسئلة 

o السؤال يبتدئ الطفل :نوع األولال: 

 عن لابلسؤا ونيك ن الطفل إمنامابتداء  هللا عن السؤال من أركان اإلميان، غيها أو املالئكة أو هللا عن يسأل 
 وابكج فيكون ،هللا أفعال من علف نظره لفت ،هللا عن الكالم جوابك يف ويكون ،هللا أفعال الطفل يثي الذي، أفعاله

  هللا، عن الكالم هو

 عن ليسأ سنوات ث أو أربعثال طفل ملا يرى الفعل، يسأل مث ،املوقف هذا يف هللا عن شي يعرف ال طفل :1مثال
 قفله؟ من سيقول طرامل توقف ،هذا إال أن هذا مساحته غي (احلمام دش)من  نزول املاء يشبه عندهنزوله  املطر املطر،

 فتكون هللا فعل عن يسأل ،هللا عن جتيبيه أن فرصتك فهذه الفعل عن يسأل هو لألسئلة، مساحة يوجد لو املتوقع هذا
كون يثيه الفعل ي امأول  ه،الفعل أاثر  ملا رأى ، وهو سؤال غي مباشر عن هللا،هللا عن نتكلم أن فرصتناف هللا عن اإلجابة

 ردان عن هللا.

 فرصة هنا خرجها؟أ من خرجت؟ كيف  فيسألفيلفت نظره  الرصيف وسط نبتة ويرى الرصيف يف منشي :2مثال 
يرى  وادي و يفحسب حالته، هو  يرى على فينا واحد كل  وهذا، نظره لفت هللا ألن فعلجاء السؤال ، هللا عن للكالم

ثار هذا السؤال ي -جل  و  ز  ع-السيول، أو هو يف سهل، أو عند البحر، على حسب حالته واملكان، وحسب أفعال هللا 
 ويكون اجلواب عن هللا.

ا أن حتفظي كالم هللا، وكأنك خطيب، وليس شرطً ، هللا بكالم استشهاد هناك يكون أنيف هذا املوقف  حيسن ناوه
 عن تتكلم اليت اآلايت عن نبحث وقويل له تعال املصحف افتحي ملا يسألك جتيبيه وتقولني يقول هللا، ليس شرط،
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نبحث فيه عن كلمة شجر، عن كلمة حجر، مطر، حبيث  القرآن أللفاظ املفهرس املعجم هذازرع، قويل له:ال عن املطر
، الذي يعرف كل هاملفو   اخلطيب تكون نأ مطلوب تتصوري ، الالنتيجة أنه يعرف أنه فيه كتاب لزم نعود إليهأن 

شيء، الطفل الزم يتأكد من أن هناك إجابة، هناك مرجع، كتاب، مكان يستطيع أن يصل إليه، وسيأتينا الكالم عنه 
 ل.ابلتفصي

o تغذية رجعي ة(:األسئلة  أنواع من آخر نوع( 

 .نت بدأتيه ابلكالم عنه، تغذية رجعيةأشيء 

هي من  إمناة ذه النعمهأن  ظرهن ا أنت لفتإذً شكر هللا، هللا رزقنا، ا :ينتهي من طعامه نقول له بعد ما :مثال 
، ا عجن العجنيملاز خلب  اال من إأتى  ما :عن سلسلة من العطااي، اخلبز مثاًل  تتكلمي ؟كيف رزقنا  :هو سيسألك ،هللا

ه بيديه يكون يلمسلذي ا، تإعادة الفرع إىل األصل، وهذا نوع من أنواع إلجاابنبتدئ أبول السلسلة،  حلد ما
 منتكلاملزروع: القمح، نم أتى بزاخل :مثال أسهل اخلبز مصنوع، وطول الوقت نرد الفرع إىل هللا، نتكلم عن هللا، قصة

 من ةاحلراثمن هللا، املطر ف إن كان، هللا من احلبا األرض من هللا، إن كان بكل تفاصيلها عطية من هللا، إذً  ةالزراع عن
 من وقوة ولحب هذا هوطحنتى إىل هذا أكله حبول من هللا وقوة، مث   وحصد زرع، ابهلل إال له قوة وال حول ال العبد ،هللا

ا إال رزقن ذلك.مث ما  لفعلهللاأعطاه القوة  اخلباز،إايها عطاانأ هللا النار هللا، من وقوة حبول عجنه مثورزق من هللا،  هللا،
 السلسلة الطويلة سيفقد أطرافها. من رزق هللا.هذه

تضح تالم.حىت فس الكأصغر سيفقد شيء من أطرافها، غدا سنقول نفس الكالم، وبعد غد سنقول نكان   كل ما
 رجعيهت الزم يهيد نيب شي كلرع إىل األصل،وهذا أكثر شيء مع األطفال يسي،  السلسلة،وهذا يسمى إعادة الف

ة اء يف سور ج يكفينا ما، هللا منجاءت  الناس أفعال أن هلم قلنا ما أننا سببه الناس أبفعال االغرتار ألن، ألصله
نسان ابقية حيتاجه اإل ام ناها أن كلمع فصلت، أخرب أنه ابرك فيها، قال أهل العلم أن أقواهتا ابقيه، وقدر فيها أقواهتا،

 آاثر مباركة هللا هرابء منالك مثالاحتاجوا شيء وجدوه فيها،  فيها إىل يوم القيامة، فجعل فيها الربكة حبيث كل ما
ذي هو أصل لربق الاهذا فمن بركتها،  االستفادةلألرض، ألن هللا جعل األرض مباركة، وجعل الناس قادرين على 

 ة هللا.ذه من آاثر برك، فهند هللاللناس قدرهتم على إجياد الكهرابء، وكل هذه السلسلة إمنا أتت من ع الكهرابء أظهر

ه إىل هللا، أنت ترديو  الشاهد من هذا الكالم أن هناك نوع أول هو يبتدئ الطفل يف رؤية شيء من أفعال هللا
 مث، هللا عن مالكال دأتابت احلالتني يفألصل، وتدخلي يف نقاش، يرى الطفل شيء من أفعال الناس تردي هذا الفرع ل

 بهجتي وأنت لقاخل فعل عن سأل هو الثاينو  هللا إىل سؤاله وجهنا حنن األول ،هللا عن الكالم هذا أثناء يف سيسألك هو
 هللا. عن الكالم وهو أصله إىل اخللق فعل ترد أبن
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o :األسئلة التفصيلي ة 
 الرزاق الم عن اسم هللاالك بز،ن اخلالكالم ع هنا سيزيد الكالم، مثاًل  صيلية،ة تفيف أثناء هذا أكيد إنه سيسأل أسئل

 .الرزاق السمهذه الكلمة اليت فيها عبادة وترده  (رزقنا)البد أن يتكرر، 

 فيتعر  نأ موداحمل الفضول من ةحال عنده حتصل سيبدأ يرزق وومينع وه يعطي الذي وانه هللا عن تعرفيه ابتدأت ملا
  :أساسية صوصن ثالثة مامناأ نضع، به والتعريف هللا ملعرفة لستعداد حيتاج هذا ،هللاهو  من

 اإلخالص األساس األول سورة:  

 :تفاصيلها إىل وسنحتاج ،اإطالقً  املهم النص هذا

 األحد اسم تفاصيل  

  ُالصهَمد  

 ( َْيُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  مل) 

 ( ََْأَحد   ُكُفًوا  َلهُ  َيُكنْ  َومل) 

البد أن  ،أمساء هللا ي بدأ يعرفالبد تستعدي مبعرفتها لتعليم الطفل الذ، الصمدية األحدية، الند نفس الكفء نفي
ر، ني له ربنا غفو ا تقولملأنك  من اإلشكاالت عند األطفال ه،ءا ملا جيي يتعلم أمسايعرف عن هللا أنه واحد، خصوصً 

 ، ما، هبذه الطريقةحد اثينأحيم ة، يعين غفور وحده، ور التعددي نكثي من األطفال يتوقعو   ؟رحيم، كرمي، ماذا يتوقع
أبس، هذا  ، الكذل قعون يتو الأطفال  لكن هناكحيصل ألن تفكي الطفل حمدود،  يعتقد أهنا صفات هلل، وهذا كثي ما

 ، تصوري ماذايفهمها نب أعلى وجه العموم ممكن حتصل هذه املشكلة، األحدية والواحد من أهم األمساء اليت جي
  :سم فيه شقنياال ؟صمد(السنقول يف )

 أحدمها وصف هلل. 

 واآلخر وصف ملا يكون من اخللق هلل. 

تجعل ة املتكررة، سابألمثل ألحد حيتاج حيتاج ألحد، وكل احد حيتاج إليه، فهذا املعىن أنه ال يعين الصمد الذي ال
ع ضحنن اليوم ن ملواطن،اتكرار يف كل لكن يتطلب منا  الذي كلما احتاجه فزع إليه، هللا ركن الطفل الشديد،

 .شاء هللا نإاألساسيات، ويوم األربعاء نتكلم ابلتفصيل 
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 (:َشْيء   َكِمْثِلهِ   لَْيسَ  :)تعاىل قوله الثاين األساس 

 لعقلا ألنه أحد هيشب أن البدنه أالطفل يتصور  .والتشبيه التمثيل يسأل؟ ملا سيتصور ماذا ماذا؟ عن سنتكلم مبعىن
ونبقى   مثيل،هلليأس أن يكون فنحن نبقى نقطع هذا، ونوصله حلد ال، مثيل له يكون ملا إال موجود تصور عيستطي ال

 اجلملة بتفصيلها أنه ليس كمثله شيء. نكرر

 يف التعريف عن هللا أساسيتني نقطتني هذه

 يف سورة الفاحتة أمساء هلل: الثالث األساس: 

 أحد، وأنه هللا أنيه ، ستعرف، هذه أساسيات لتعريف الطفل ابهللرحيمال الرمحن، الرب، هللا :ستعرف الطفل على 
 ما تعلمي، ألنك لوتبد أن ال يل،ه أحد، سنقول كالم إمجال وبعده التفصنه مل يلد ومل يولد، وأنه ال يكافئو صمد، وأ

 أنحيتاج  هو ا التشبيه،مً متا قطعي (ء  َشيْ  َكِمْثِلهِ   لَْيسَ ) :نيةالثا صاهلا للطفل، واملسألةسيكون من الصعب إي تعلمت
عرف ( سيأيت التهللااللة )ن لفظ اجلأ، وإن كنا نقول الرحيم الرمحن، الرب، هللا :يكرر وحنن نكرر، مث يتعرف الطفل على

 :عليه يف مرحلة متقدمة. واتفقنا أن معرفة هللا بطريقتني

 إما هو يرى فعل هللا وأنت تعرفيه. 

 وبعد ذلك أتيت الكالم ذا أصلاألصل وهو الكالم عن هللا. وه إىلي هذا الفرع أو هو يرى فعل الناس وأنت ترد 
 التفاصيل.

 اآلخر اليوم عن الكالم: 

 هللا تعريفمنك  يا مطلوب حقيقة الدنيعين أنت يف الدنيا حبقيقة يتصلأمر  هذا اليوم اآلخر؟الكالم عن هللا مث ملاذا  
 غي عب،ال ليس دنياال يف نهأ يعرف نأ من األشياء املهمة أن يعرفها:ستلقني هللا، يعين هذا الصغي  أنك وتعريف
 يصالإ يف أحسنا لو، هللا يلقى أن بدال أنه يتيقن هللا معرفة أثناء يف الزم عمله مسؤولية عن نكلمه أن قبل، عنه مغفول
 من تعرفه ،ن ببعضمران متصالان األهذ اإذً ، العطاء هذا حسناأ لو !هللا للقاء قلبه شوق يف سيكون للصغري املعاين

إذا  ادً ج اليسية ملفاهيما وهي وتامل مفهوم يتأيا نلقى هللا دائمً  نقول له ايف التعريف أنه دائمً ، هللا نلقى أن والبد هللا هو
 أحسنا عرضها.
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ل ت بطريقة ملو يعرف ا يعين ،املوت مفهوم يف لقاء هللا: املفاهيم أهم ومن( اآلخر اليوم) هللا لقاء عناآلن  سنتكلم
 ن هناكمبا أ .لهأعما سيجد دها،سيج يعملها اليت األعمال كل  أن يعرف أن البد مث، جتعله ينزعج من معرفته للموت

 اهيم أكثر دقة.دخلي مفت، مث الزم حيصل شيء لكي تلقاه، ويف لقاء هللا األعمال اليت فعلتها ستجدهافلقاء هللا 

 لمالرسول صلى هللا عليه وس عن الكالم: 

والرسول  دها هناك،فعلها هنا جتتأنت أعمالك اليت  :والصلة يسية وسلم عليه هللا صلى الرسول عن الكالم أييت مث
 صلى هللا عليه وسلم أرشدان هلذه األعمال اليت جيب علينا أن نعملها.

 صلى هللا عليه وسلم البد أن جيتمع أمرين:  الرسول عن الكالم ركن يف

 صلى هللا عليه وسلم عبد؟  أن الرسول معىن ما

 معىن أنه رسول صلى هللا عليه وسلم؟ وما

 ال يتصورسلم  عليه و ى هللايتصور أن كالمنا على الرسول ومدحنا وصالتنا عليه وسالمنا عليه صل عبد: لكي ال
ل الرسو هل  ثاًل م ن الطفلمسئلة ألتباس يف األعمال لذلك جتدي اأنه يرتفع مبنزله هللا جل جالله فيحصل عنده  الطفل

ه ل صلى هللا عليع الرسو ن يوضأيراعى  تلتبس عليه ألنه مع الطرح ال ؟الرسول يفعل كذا يقدر ينزل املطر مثل ربنا؟
 تكرار عادةإ من البد ولكن ل جالله،فينتقل إىل منزلة هللا ج صلى هللا عليه وسلم الرسول تعظيم أييتوسلم يف منزلته، 

ي الطفل عند لومات تكفهذه املع .مصلى هللا عليه وسل عبد وأنه رسول أنه بيان، فالبد هأرسل هللا نأو  هلل عبد نهأ
اء يت تدور وإن شلمات الن الك، وكلمة الشهادة ميعرف أنه عبد وأنه رسول ويشهد بذلك أن.سبع أو مثان سنوات

  هللا يتضح معناها.

 والكتب املالئكة عن الكالم: 

 :املالئكة عن ابإلمجال نكلمهحنن حنتاج أييت اآلن الكالم عن املالئكة: 

  خاص خلق هنمأو. 

 صلى هللا عليه وسلم. الرسول حول ابلكالم ليتصل ابلوحي، النزول عماهلمأ ومن  

 ق واحدة يف سيااملالئك: متصلة هبذا األمر، يعين الكالم عن هللا وعن الرسل و الكتب عن الكالمنا وأيتي

عن لقائه تتكلم عن املالئكة ونزوهلم ابلوحي على الرسل وأن هناك كتاب جيب تتكلم عن معرفة هللا وأثناء الكالم 
 تعظيمه.
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 اليوم اآلخر عن الكالم: 

 ،فهمه يف لةمشك تأيتفين مشكلة، وهي مشكله ألهنا عند الوالد والقدر ابلقضاء اإلميان وهي الكبية املشكلة تبقى
 (..له خي لهك  أمره ناملؤم مرأل )عجبا: صلى هللا عليه وسلم النيب حبديثعن اإلميان ابلقضاء والقدر  الكالم خنتصر

 .لتفصيلاب قفن هللا إبذن ألربعاءا بيانه وتفصيله يكفينا يف احلديث عن اإلميان ابلقضاء والقدر.

 الشيطان: عن الكالم 

 بشيءعنها، الكالمن اليت البد م وعداوته، هذه من األمور الغيبية الشيطان عن الكالم وهو اجدً  مهم شي أيتينا مث
 الشيطان نع نتكلمن أ بدال، وبينه بيين واضحة اللغة تكون أن حناول، ابألدلةبشروط جنمل ونتكلم  اإلمجال من

ه أان يل زم يلحقاليه عدو، هذا فأفهمه إنه  ملا إال يتصورها لن غيالص عند ةمعرك هذه وما السبب يف خلقه، وعداوته
م بكال لالختبارا وجود هنمأنت  ، يعيناالختبارخمتصر، البالء مبعىن  البالء بشيء هذه احلياة، فنتكلم عنيف  ةوظيف

م ن الوسواس، كالسهوله عم بيسي سهل، أن الذي يريد النجاح يتبع الرسول، وأن الذي يفشل يتبع الشيطان، والكال
حمتاجني   ا للصغار، حننب إيصاهلملطلو تتصوروا أن املعاين اليت وصلنا هلا وحنن كبار هي ا ، أنتم الةيسي، كلمتني جممل

 كال. اإلش تكون موجودة هذا هو كلمة كلمة، وهو يزيد يف العمر فالكلمة موجودة فتتسع، لكن ما

 :اتهذه األساسي  ماذا حنتاج يف الكالم عن اإلميان ابلغيب:إذا اتفقنا إمجاًل 

 ،حتة،الفا ، وسورة(له شيءليس كمث)سورة اإلخالص، و :وهبذه النقاط الثالث كلميه عن هللا 

 تعمله مث نكلمه عن لقاء هللا، وكيف أنك ستجد ما 

  عن الرسل نتكلمو 

 وعن املالئكة 

 وعن الكتب يف مجلة واحدة 

  ا الدنييف االختبارو  االبتالءالبد يتصل به الكالم عن  إذابلقضاء والقدر  اإلميانوعن 

 والكالم عن الشيطان، هذا أبسلوب جممل 

 لدورة.يف اللقاء الثاين من اا، إن شاء هللا ألقاكم على نفس املوعد جزاكم هللا خيً  


