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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض
األخوات لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليها األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهيموجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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حمتويات اللقاء األول:


األبناء وديعة.

.1ما هي الوديعة؟
.2ما يصلح الوديعة وما يفسد الوديعة
.3األسباب اليت تؤدي للمحافظة على الوديعة
.4ما عالمة اإلفساد يف هذه الوديعة؟


صفات املريب هلذه الوديعة.



مخسة نقاط البد على الوالدين واملربني االعتناء هبا.



ملاذا يسأل الطفل؟



ما صفة سؤال األطفال؟



األطفال يف استجابتهم ثالثة أنواع



ماذا يسأل الطفل؟



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.
كثيا طيبًا مبارًكا ونسأله مبنه وكرمه أن جيعل اجتماعنا هذا حول هذا املوضوع املهم وهو الكالم حول
حنمد هللا محداً ً

أساسيات تعليم الصغار عن هللا وعن الغيب وهذه األساسيات حتتاج إىل جمموعة مقدمات.
األبناء وديعة:

أوال بتذكي أنفسنا أن
نتناقش فيها أوالً مث ننتقل إن شاء هللا للكالم التفصيلي حول هذه األسئلة واإلجاابت.سنبدأ ً

خصوصا أن ربنا العظيم اخلالق الكرمي أوصاان هبم يف
هؤالء األبناء نعمة من هللا وهبها هللا لنا البد من احلرص عليهم
ً
1
كتابه فقال لنا﴿ :ي ِ
اَّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم ﴾
وصي ُك ُم ه
ُ
وإذا كان هللا يوصينا يف أوالدان معناها أن هذه مسؤولية ملقاة على عاتق اآلابء جتاه األبناء والبد أن حندد هذه

أمرا خارج عن
الوصية تدور حول أي شيء من أجل أن نعرف ما سنناقشه ليس ضرًاب من الرتفيه والثقافة وليس ً
املسؤوليات بل ما سنناقشه هو الذي سنحاسب عليه .فهذا املفهوم مهم ألن اآلابء بعد وصية هللا هلم سيحاسبون
على هذه األمور اليت سنناقشها إن شاء هللا أثناء اللقاء ،ملا أنيت إىل وصية هللا﴿ :ي ِ
اَّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم ﴾ .سنفهم
وصي ُك ُم ه
ُ
3
أودعنا إايها وهذه الوديعة املطلوب احملافظة عليها.
أن األوالد ابلنسبة لنا ودائع  ،وديعة هللا -عز وجل-
ما يصلح الوديعة ويفسدها:

أمورا ثالثة:
واحملافظة عليها تستلزم ً

أول :معرفة هذه الوديعة ومعرفة ما يصلحها وما يفسدها .فنعرف ما هي الوديعة ونعرف ما يصلحها وما يفسدها.
ً

اثنيًا :البد من معرفة األسباب اليت توصل إىل اإلفساد واألسباب اليت توصل إىل اإلصالح فتعرفها معرفة تفصيلية وليس

معرفة إمجالية.

اثلثًا :احملافظة على هذه الوديعة أن أتخذ كل سبب تستطيعه.
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3
اَّلل ِيف أَو ِ
ِ
الد ُك ْم } أي :أوالدكم -اي معشر الوالِ ِدين -عندكم ودائع قد وصاكم هللا عليهم ،لتقوموا
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي { :يُوصي ُك ُم هُ ْ
هِ
ين
مبصاحلهم الدينية والدنيوية ،فتعلموهنم وتؤدبوهنم وتكفوهنم عن املفاسد ،وأتمروهنم بطاعة هللا ومالزمة التقوى على الدوام كما قال تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
ِ
هاس َوا ْحلِ َج َارةُ } فاألوالد عند والديهم موصى هبم ،فإما أن يقوموا بتلك الوصية ،وإما أن يضيعوها فيستحقوا
َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
ود َها الن ُ
بذلك الوعيد والعقاب.
وهذا مما يدل على أن هللا تعاىل أرحم بعباده من الوالدين ،حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم ،عليهم.
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4
مرة أخرى﴿ :ي ِ
عندان وديعة إما أن تظن أن األولد ملكك فهذا
اَّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم ﴾ معىن ذلك أن األوالد
وصي ُك ُم ه
ُ
أول الفساد ألن احلقيقة أن األوالد وديعة ما صفات الوديعة؟ أي وديعة تودع لنا املفروض تعاملها أبمانة مث ماذا تفعل

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

مثال ليس كما يودع
فالبد أن نعرف كيف نتعامل معهم .وهذه الوديعة كأي وديعة .فلما أحد يودع عندك مسنًا ً
عندك ذهبًا! أوليس من يودع عندك صك ألرض مثل من يودع عندك صك لبيت؟ فهي ختتلف وتشرتك يف ماذا؟
تشرتك يف كوهنا وديعة وختتلف يف ماهيتها.

وما هي أسباب صالحها وفسادها كما أن وديعة السمن ليست مثل الذهب وليست مثل صك البيت هذا أكيد
والتعامل مع وديعة السمن غي التعامل مع وديعة الذهب غي التعامل مع وديعة صك البيت ،هذا هو املقصود .هؤالء
وديعة عندان هللا أودعهم عندان معناها أننا البد أن نردهم ساملني يف أحسن حال البد أن تعرف هذه الوديعة ما هي وما
أيضا ما أسباب صالحها وما أسباب فسادها وإذا عرفت أسباب صالحها وفسادها
حقيقتها؟ وتعرف عن هذه الوديعة ً
ستأخذ أسباب الصالح وأسباب منع فسادها إذًا أعرفها وخذها واتبع يف ذلك حىت ال تفسد عليك كل طريقة توصلك
إلصالحها خذها ،وكل طريقة توصلك إلفسادها ابعد عنها .واآلن نبدأ يف النقطة األوىل نناقشها هذه الوديعة اليت
أودعت لنا وسنحاسب عليها والبد نردها لرب العاملني يف حالة سالم ما هي؟ ما صالحها وما فسادها؟ ما الصورة اليت
هبا تكون صاحلة وما الصورة اليت تكون هبا فاسدة ،وبعدها أسال عن األسباب ،وهذه الوديعة اليت أودعت لإلابء
واألمهات إمنا هي ذاك اإلنسان الذي كرمه هللا وجعل له من األدوات اليت هبا يصل هبا إىل الصالح وميتنع عن الفساد،
اإلنسان الذي فيه الروح الذي فيه النفس الذي قد أخرب هللا سبحانه وتعاىل عنهاَ ﴿ :ونَ ْف ٍ
س َوَما َس هو َاها،

اها﴾ إ ًذا هذه الوديعة وماهيتها 5إنسان وليس آلة
اب َمن َد هس َ
ورَها َوتَ ْق َو َاها ،قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزهك َ
اها َوقَ ْد َخ َ
فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َ
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إنسان ميلك:

 من املشاعر
 ومن الفطرة السوية
 ومن الطباع احلسنة والسيئة ما ميلك.

نبدأ هبذه املشكلة وهي عدم معرفتنا هلذا الذي نربيه كيف كانت حالته ملا سلم لنا؟ مبعىن أننا غالبًا ننظر هلؤالء
الصغار أهنم جاهلني ال يفهمون وال يستجيبون وال يفقهون!! وإمنا كأهنم كانوا ال شيء ومع األايم واخلربة حيصل هلم
الكسب مث يصبحون شيئًا .ومن هنا يبدأ اخلطأ! فإن هؤالء الذين وهبهم هللا لنا واستودعهم عندان قد وهبهم هللا -عز
وجل -وأعطاهم الفطرة السوية (الفطرة السوية هي االستعداد للتعاليم اإلهلية والعمل املشروع) فهؤالء مستعدون من
نقطة معرفة هللا -عز وجل -حىت الوصول إىل تعظيمه وأتليهه وعبادته أتوا ومادهتم مستعدة ،وهذا الكالم البد من
التفصيل فيه لكن مقامنا مقام االختصار ولذا نؤكد على أن هذه الوديعة فيها الفطرة السوية اليت ختتصر بثالث
كلمات :الفطرة السوية فيها:
 مسلمات ،أييت الطفل ما حيتاج أن نلقنه أي مسلمات.
 وعنده مستحسنات
 وعنده مستقبحات.

بدون أن يتلقنها من أي أحد ،فكونك تظن أن هذا الصغي ليس معه شي تكون بدأت ابخلطأ ،بل أتى الطفل وهو
مثال من أهم وأعظم املسلمات املوجودة يف نفس كل
ميلك الفطرة السوية ،ومن أجل أن ختترب هذا األمر فاملسلمات ً
كهال أن كل فعل البد له من فاعل ،مسلم بذلك وال ميكن أن يتصور أن هناك أفعال ال
إنسان من الطفولة حىت يصبح ً
فاعل هلا مستحيل.
فالصغي الذي مل يكمل سنة من عمره أو حىت أشهر واضربيه من خلفه وأقنعيه أنه مل يضربه أحد فإنه ال ميكن أن
يقتنع .من علمه أن وجود الضرب يلزم منه وجود ضارب؟ فهو أمر مسلم يف داخله فهذه املسلمة اليت هي جزء من
الفطرة أنت يف النهاية ستستفيد منها يف املواقف وتقولني له :هذا الفعل وفاعله هللا وتبدأ احلياة كلها تعتمد على هذه
املسلمات ولذا ننظر ملوقف الضرب هذا اضريب طفل يف السنة األوىل أو الثانية وأقنعيه أنه ال ضارب ابلطبع أنه لن

يقتنع ولو كنت جبانبه وأخوه الصغي بعيد عنه أقنعيه أن أخاه الصغي هو الذي ضربه ولست أنت ،لن يقتنع ،ملاذا؟ ألنه
هو يستطيع أن يفرق أن اليد اليت ضربته ليست يد الصغي إمنا يد الكبي فيفهم ماذا أن صفة الفعل تدل على صفة
5

الفاعل مث أول شيء سيسأله :ملاذا ضربتِين؟ فإ ًذا تصوروا هذه الثالثة نقاط فقط كل فعل حولنا البد أن جنعله مرتبطًا
بفاعله هذا مسلم عنده وأنتم ترون أن هللا -عز وجل -قد أنعم علينا بعظيم أفعاله تدلنا على عظمته كل فعل حوله منذ
أن يفتح عينيه وحنن نقول له :هذا الفعل فاعله هللا.
األمر الثاين :كل فعل لبد أن يدل على فاعله فنحن وهو نعرف الفاعل ونتناقش يف الفاعل ويف صفة الفاعل

بطريق الفعل فهذه اجلبال العظيمة تدل على ماذا؟ من فعلها؟ من أنشأها من أوجدها؟ هذا الفعل البد أن يدل على
فاعل والفاعل صفته ظاهرة يف الفعل .السؤال املهم ملاذا هذا الفعل؟ البد أن تكون اإلجابة واضحة فاهلل يريد منا أن
نعرفه وهذه املعرفة يستطيع اإلنسان أن يدركها من خالل حواسه فاملقصود ملا أراد هللا -عز وجل -وهو غيب ال
يستطيع اإلنسان الضعيف أن يدركه وال يستطيع رؤيته يف الدنيا وال حييط به -سبحانه وتعاىل -أحد من خلقه جعل
داللة عليه وعالمة أفعاله وهذا الصغي ملا ينظر إىل أفالم الكرتون أو أفالم فيها حتقيق ِ
وحمققون مث يرى أن احملقق الذكي
هو الذي إذا رأى آاثر شيء استدل من اآلاثر على الفاعل فإ ًذ هذا معناه أن الناس كلهم جيتمعون يف قدرهتم على
معرفة املوصوف من خالل الصفة يعين يرون األفعال وآاثر األفعال فيعرفون صفات الفاعل فيعرفون الفاعل وهذا
أمر يوصف به األذكياء وهذا هو حقيقة الذكاء أما البالدة فهي أن تكون هناك أفعال كثية تدل على كمال الصفات
والناس ينظرون إليها وال يُثار يف ذهنهم من فعلها وكيف تدل على كماله أما البالدة أن تكون هناك أفعال ال قيمة هلا

أو ال تقارن ابلفعل األعظم فينبهر اإلنسان ابألدىن ويرتك األعظم نضرب على ذلك مثال الطائرة والطي ،فالطائرة
تبهر الناس والطي ما يبهرهم وهذا دليل على البالدة ألنك أنت ملا تنظرين إىل الطي وضعفه وعدم وجود األدوات
الضخمة املوجودة يف الطائرة مث تنظر إىل الطيور قابضة أو ابسطة

{صَافَّاتٍ ويَقْبِضْنَ}

6
السماء من
كيف هذا املنظر يف

ميسكها فمثل هذه األفعال ملا ال تُلفت األنظار يكون اإلنسان قد وقع يف بالدة.

الشاهد اآلن حىت ال خنرج عن الصغي حنن مازلنا نتكلم عن الصغي ابلنسبة لنا وديعة والبد أن نعرف ما صفة هذه
مثال املسلمات فيها مستحسنات فيها
الوديعة عرفنا أن هذه الوديعة فيها فطرة سوية ومن أهم معامل الفطرة السوية ً

اضحا
مستقبحات فهو حيب العدل ويكره الظلم كل هذا موجود يف الصغي وحيتاج أن نالحظه فياه اإلنسان جلًيا و ً

مثال :العجلة والبخل
يض ا فيها من الطباع اإلنسانية اليت يشرتك الناس كلهم فيها من الطباع اإلنسانية ً
وهذه الوديعة أ ً
يضا الطباع اليت ختصه كشخص خمتلف عن غيه يعين
هذه كلها طباع إنسانية موجودة يف اإلنسان ويف هذه الوديعة أ ً
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معىن ذلك أن هذه الوديعة ال ميكن التعامل معها إال بعد قوة مالحظتها أما أن الصغار وال يُالحظ ما فيهم من عطااي

وال يالحظ ما فيهم من شيء مييزهم طباع حسنة أو طباع سيئة هذا معناه أنه ما فيه قدرة على احملافظة على الوديعة،
إذاً ال ننسى﴿:ي ِ
اَّللُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم ﴾ أوالدان ابلنسبة لنا يعتربوا 7وديعة املطلوب ماذا؟ ثالثة أمور املطلوب منا
وصي ُك ُم ه
ُ
معرفة ما هي هذه الوديعة ومعرفة صالحها وفسادها ومعرفة أسباب الصالح وأسباب الفساد وأخذ األسباب اليت
توصل للصالح واالمتناع عن األسباب اليت توصل للفساد.
وهكذا بكالم خمتصر عرفنا ما هي الوديعة فالوديعة ليست قطعة حلم ول ماشية أنكلها ونعلفها .الوديعة هذه
جوهرة ،إنسان مليء مبا وهبه هللا من عطااي ،ينظر له بعمق ،اترك عنك الصورة اخلارجية .الصورة اخلارجية عطية من
وبصرا يُبصر به وي ًدا يبطش هبا كذلك وهبه هللا
عطااي هللا لكن تعداها وانظر ملا داخله .كما أن هللا وهبه مس ًعا يسمع به ً
فطرة يدرك هبا احلق من الباطل ،فإذا أتيت هلذه الفطرة وطمستها تكون قد أجرمت!! املشكلة أننا خناف على بصره

وعلى مسعه وعلى يده وقدمه وأعضائه وحيصل يف قلوبنا أمل شديد لرؤية من نقص شيء من قدراته ،وخناف أن يكون يف
أبنائنا نقص يف القدرات لكن ال يوجد مالحظة للقدرة العظيمة اليت وهبها وميز هبا يف اإلنسانية وأنه موهوب ابلفطرة
واليت هبا مييز بني احلق من الباطل ،فهذه الوديعة أتتك قد مكنت من التمييز بني احلق والباطل بقي أن حنافظ عليها
حمافظة متكنها أن تبقى مميزة بني احلق والباطل وتبقى ختشى الباطل وهترب منه وتقبل على احلق ،إ ًذا أنيت بثالثة أمور:
 ما هي الوديعة؟
وخلقت فيه طباع وهو يف صراع بني طباعه وبني فطرته السوية.
هذا اإلنسان الذي فطر على فطرة سوية ُ
 ما الصالح في حقه؟
ييزا بني احلق والباطل.
أن تبقى فطرته السوية( :متيزه احلق عن الباطل) تبقى هي الغالبة وكل يوم يتغذى مبا يزيده مت ً
 ما هو الفساد في حقه؟
أن ينطمس معرفة احلق ويظهر الباطل ،مبعىن سيكون من تضييع الوديعة أن تظهر يف حياة هذا اإلنسان كلمة
مثال! أن تظهر يف حياة هذا اإلنسان كلمة الشرك ،كلمة الكفر ،كلمة االرتداد .هذا من فساد الوديعة .من
اإلحلاد ً
صالح الوديعة أن يظهر كل يوم اإلميان ،التصديق ،اليقني ،احملبة ،كل يوم تظهر هذه الكلمات يف حياته ،بذلك نفهم
أن هذا اجلوهر الذي أودع لنا فساده أن يظهر الباطل وينطمس احلق من قلبه.
 كيف يظهر الباطل؟
يظهر بعدة مسميات يظهر الباطل ابسم اإلحلاد .ابسم الكفر ،ابلليربالية ابلعلمانية .أي كلمة من هذه يظهر هبا
الباطل فهذا الذي خنشاه وحنافظ على الوديعة من أن تدخل فيه والذي نريده أن تظهر هلذه الوديعة اإلميان وكل ما

يتصل ابإلميان ،إ ًذا هذه الوديعة اليت أودعنا هللا إايها وهذه صورة احلق اليت نريد أن تظهر عليها وهذا الضياع الذي ال
نريد أن يضيع فيه الوديعة معىن ذلك أن الذي سيحافظ على الوديعة سيعرف األسباب اليت ممكن توصل اإلنسان
لإلميان ،فيأخذ األسباب حىت يوصل هذا االبن لإلميان ،والذي جيب علينا أن نعرف األسباب اليت توصل اإلنسان
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سبيال يف النهاية األمر بيد هللا لكن حنن نريد أن نعتذر إىل هللا ونفعل ما
لإلحلاد فنبعده ما استطعنا إىل ذلك ً
نستطيعه يف سبيل احملافظة على هذه الوديعة .كذا هناية الكالم األول هؤالء األبناء الذين وصاان هللا هبم وديعة ،وتعرف
مضيعا للوديعة ،ظهور أي كالم يتصل ابلفساد
الصورة اليت تكون هبا حمافظًا على الوديعة والصورة اليت تكون هبا
ً
ابإلحلاد ابلكفر ابالرتداد أبي صورة معناه أن الوديعة قد ضاعت! ويف
املقابل إذا ظهر كل ما يتصل ابإلميان وابلتقوى وابحملافظة على الصالة

وابخلوف من تضييعها اخلوف من تضييع أركان اإلميان ،ابلسؤال عن
اإلميان ابحلرص على اإلميان هذه صورة احملافظة على الوديعة .إذًا هكذا
تصوران املسألة :أن األبناء الذين عندان ودائع ،إذا ظهر الباطل ضاعت
الوديعة وإذا ظهر احلق معناه احلمد هلل حافظنا على الوديعة.
األسباب اليت تؤدي للمحافظة على الوديعة:

ملا نتكلم عن األسباب اليت تؤدي للمحافظة على الوديعة فإننا نتكلم عن األسباب املتصلة بنا ،ألن هناك أسباب
متصلة بنا وهناك هداية من هللا ،لن نتكلم عن اهلداية اليت من هللا ،نتكلم عن مسؤوليتنا اليت أييت من وراءها اهلداية من
هللا ،واليت أييت من وراءها اإلميان ،فالبد أن أعرف ما األسباب اليت توصل هذا الذي أربيه أن يكون اإلميان حليفه،
وأبعده وأخيفه عما يبعده عن اإلميان وتكون النتيجة أنه خياف من كل شي ضده من إحلاد أو ما يتصل به من أسباب
توصله لذلك.
األسباب مدارها كلمة واحدة" :تربية األبناء على اإليمان بالغيب"

فضياع مفهوم اإلميان ابلغيب هو سبب ارتداد الناس عن الطريق املستقيم ،ألن الناس واحد من شخصني:
انس ساروا على الطريق >يؤمنون ابلغيب وبرب العاملني ومبا سيلقونه (الغيبيات)
وانس ضاعوا عن الطريق > ال يؤمنون إال ابملادية (احملسوسات)
والفرق بني الصورتني أمر واحد ،انس مؤمنون ابلغيب وبرب العاملني ومبا سيلقونه ،وانس ال يؤمنون إال ابملادية،
ابحملسوسات ،هذا هو الفرق الشاسع بني الطرفني حنن ل ننكر اإلميان ابحملسوسات حنن ندرك احملسوسات لكننا نؤمن
جبانبه ابلغيب .ابلتايل أولئك كانت أزمتهم اإلميان ابلغيب .لذلك جيب أن نعرف ابلتفصيل:

8

 هل هذه الوديعة اليت ُوهبناها مستعدة لإلميان ابلغيب؟
 ومىت زمن اإلميان ابلغيب عند هذه الوديعة؟

مجيعا بفطرهتم السوية مستعدين لإلميان ابلغيب كما أهنم مستعدون إلدراك
البد أن نعرف أن هللا خلق الناس ً
احملسوس ،فالقدراتن متساويتان قدرته على إدراك احملسوس كقدرته على اإلميان ابهلل.

مستحيال عليه أن يؤمن ابلغيب ،وشيء بعيد عليه كما حياولون يوصفون يف مرحلة رايض
مبعىن أنه ليس شيئًا
ً
أطفال أن الطفل ال يستطيع أن يدرك شيئًا غي احملسوس ،وهذه كذبة كبية أدخلوا فيها العامل اإلسالمي (لتهيئته

لإلحلاد)! وكان يف مرحلة رايض األطفال ليخرج أجيال تنكر اإلميان ابلغيب ،على كل حال هذه مسألة ما حتتاج كثي

استدالل عليها ،فالطفل أمام أفالم كرتون خيالية الوجه الذي فيه عيون أال يقبله؟! يقبله مباشرة ،والذي يطي ويفعل
اخلوارق يقبله الطفل ،إشارة إىل أنه ليس رهينًا للمحسوسات إمنا خلقه هللا وعنده القدرة لإلميان ابلغيب،
ِ
ِ
ف ه
ف ه
ملا كلفنا هللا اإلميان ابلغيب هل كلفنا ما ال نستطيع؟ ً
اَّللُ نَ ْف ًسا إِهال ُو ْس َع َها﴾ ﴿َال يُ َكل ُ
أبداَ﴿ :ال يُ َكل ُ
اَّللُ
سهال فيه اإلميان ابلغيب،
آات َها﴾ لكن األزمة أننا نطالبهم 9اإلميان ابلغيب بعد ما مر الزمن الذي يكون ً
نَ ْف ًسا إِهال َما َ

ملا يقرتب من سن البلوغ نقول له اآلن مفروض تؤمن ابلغيب ! وهذا ابطل ،هللا -عز وجل -ملا استودع أبناءان عندان
أشخاصا صاحلني وهذا يكون يف سن البلوغ ،ملا يبلغ يكون قد كلف يف
وأعطاان إايهم لنرعاهم رعاية كاملة إلخراجهم
ً

الشريعة ،كلف يف الزمن السابق ملرحلة البلوغ هذا هو الزمن الذهيب لإلميان ابلغيب ،كل مفاهيم اإلميان ابلغيب تدخل
يف هذا الزمن،وهو مستعد هلا بل وله صفات تساعد مربيه على اإلميان ابلغيب ،لكن ملا أييت هذا الزمن يستغل يف
اخلرافة ويتعدى هذا الزمن وأييت يف زمن املراهقة البلوغ أييت ويرى أنه ينفض عن نفسه اخلرافات اليت مسعها ساب ًقا وال

يصدق إال ابحملسوسات مرة أخرى لو ما استفدان من الزمن الذي قبل زمن البلوغ يف إدخال مفاهيم الغيب ،ودخلت
فيه اخلرافات ًأاي كان نوعها ،أفالم ينظر إليها أو مسائل تتصل بعادات الناس ،أو بكالم ،أو ما يتصل ابلعامل األسود
(السحر) -كما يعربون -وما يتصل به ،أي شيء من هذا يستغل يف فرتة الطفولة ،ملا أييت فرتة البلوغ وينظر خلفه
فيى اخلرافات! ويرى أن الناس أمامه مؤمنون ابملادايت ،يؤمن ابملادايت ويرفض كل شيء يتصل ابلغيب ،على أن كل
شيء يتصل ابلغيب خرافات! فهذه هي اجلرمية اليت حتصل ،أو يرتك هذا الزمن كله يتخبط يف مسائل الغيب واإلجابة
 8سورة البقرة 286
 9سورة الطالق 7
9

8

على أسئلته فيها ،وال يعلم وال يُلقن يعين ال يلقن وال جياب على أسئلته ،تكون النتيجة أنه مكان ما جيد خشاش
األرض أيخذه ،فانظري كيف يتصور احلياة ،من أي ألسنة مسع احلقائق ،ومن أين تصور هذه األمور اليت ستكون مبثابة
الركائز اليت يبىن عليها حياته! ختي ل ملا يهمل زمن الركيزة ماذا سيبىن فوق هذه الركائز اهلشة ،من املؤكد أنه سيحصل هذا
االضطراب الذي نعيشه ،لكن جيب أن نبقى متيقنني أنه حىت لو فات هذا الزمن الذهيب يبقى اإلنسان مستع ًدا
لإلميان ابلغيب إذا لطف هللا به ،ال يوجد حالة من اليأس ،لكن حنن نتكلم عن وديعة هللا هل كلفنا هللا اإلميان ابلغيب
أبدا ،أتى زمن كل دور األم مع أبنائها هو أن تبث يف
وما أعطاان الزمن الذي نؤمن فيه وال يسر علينا هذا األمرً ،
نفوسهم مفاهيم الغيب ،وتعلمهم إايها وتفهمهم وجتيب على أسئلتهم يف ذلك ،وهذا الزمن من أن يفهم اخلطاب ويرد
اجلواب ،إىل قرب سن البلوغ ،وهو الزال يف حالة من اجلوع الفطري املعريف ملعرفة احلقائق ،البد أن نعرف إن هذا
قليال يتمكن من التعبي بلسانه ،ألنه
أكرب مثي ،الطفل الرضيع يبكي ليعرب عن اجلوع والعطش ،أو حاجته مث ملا يكرب ً

لُقن كيف يعرب عن هذه احلاجات سواء طعامه أو شرابه أو غيها من هذه احلاجات ،لكن حاجاته الفطرية فيها جوع
فيها عطش ،فيها حاجات كثية ،ما عُلم كيف يعرب عنها ،ما عنده قدرة ما يعرف كيف يعرب عنها ،ما يعرف يقول لك

أنه حمتاج إىل ركن شديد ،أان طول الوقت خائف أحتاج أن تعلميين إىل من أفزع ،على من أتوكل؟ على من أعتمد؟ من
أاندي ملا أخاف؟ يف الليل من يكون معي؟ كيف يف السفر نقول أنت الصاحب يف السفر! معناه اإلنسان خارج اترك
األرض اليت يكون فيها حياته واستقراره ما له إال هللا الصاحب يف السفر ،فهذا الطفل طول حياته ،طول خماوفه يبقى
ختف أان معك! فبقي كل
حمتاجا إىل من يكون له قريب جميب سند له وركنه الشديد ،وحنن طول الوقت أقول له :ال ْ
ً
احلاجة معتمدة على هذا احملسوس ،بقي يفهم أنه البد أن يكون معه حمسوس لئال خياف ويطمئن .والثقة ابهلل هذا

زمن بنائها ليس زمن الثمرة ،يف سن الطفولة لن أنخذ مثرة بناء العقائد إال قليل لكننا سنبقى نغرس يف هذه األرض
غرسا وجند الثمرة أبمر هللا ملا يبدأ يف النضج ،تبدأ تظهر الثمرات.
ً
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مياان ابلغيب يف مرحلة طفولته جتده يف مرحلة البلوغ بعده يسي جا ًدا عن الطريق املستقيم ،هم كلهم
الذي ميتلئ إ ً
سائرا على الطريق
يسيا لكن ملا يكون امتأل يف طفولته إ ً
البد أن يبتعدوا عن الطريق شيئًا ً
مياان ابلغيب أييت فيكون ً
بعيدا ،حىت إنه ملا يبتعد
إمياان ابهلل ،وامتأل إدرا ًكا للمحسوسات ،يكون ابتعاده ً
املستقيم ،لكن عندما ال يكون امتأل ً
حلوال مادية ،ألنه ما مر يف الزمن
دائما ً
يقول لك :دعوان من هذه اخلرافات!! دعوان من هذا الكالم ،يريد منك ً
املطلوب ابإلميان ابلغيب .لكننا حىت وإن مل حتصل هذه التغذية يف زمن الطفولة فنحن متيقنون أن هللا بلطفه ومنه
وكرمه يلطف ابلعباد ويدهلم الصراط املستقيم ،اتفقنا إ ًذا أن أسباب الصالح ليوصل هذا إىل اإلميان ابلغيب ويظهر عليه

آاثر اإلميان البد يف هذه املرحلة املهمة من حياته يعي الكالم عن اإلميان ابلغيب واإلجابة على األسئلة املتصلة
ابلغيب.
املسألة الثانية :متى يأتي الباطل؟

ما مالمح الفساد؟ اإلمهال يف الطفولة من جهة خماطبته ابإلميان ابلغيب ،حىت الناس احملافظني على تربية أبنائهم
جتدهم يكلموهنم عن األخالق والقيم العليا ويكلموهنم عن حسن التعامل ،ويكلموهنم عن مدارسهم وعن االهتمام
مبدارسهم ،واحرتام املعلم ،واملستقبل ،كل شيء ماعدا اإلميان ابلغيب على أنه سيكرب ويعرفه! وهذه خطيئة كما اتفقنا
سيمر الزمن ألن هذا الزمن الذي سيكون فيه هذا األمر غاية يف السهولة واليسر.
ما عالمة اإلفساد يف هذه الوديعة؟
طال سيأيت من وراء هذه
إمهال الكالم عن مسائل الغيب يف زمن الطفولة ،هذه عالمة خطية تدل على أن اب ً
احلالة ،إ ًذا حنن اتفقنا على صورة احلفاظ على الوديعة ،وصورة تضييع الوديعة ،والسبب الذي يوصل للحفاظ ،والسبب
الذي يوصل للضياع ،ما صورة احلفاظ على الوديعة؟ ملا تتكلم عن اإلميان ،مظاهر اإلميان ليست الكاملة مظاهره

واالهتمام به موجودة ،مىت تضيع الوديعة؟ ملا خرجت كلمات اإلحلاد أو الكفر أو فصل الدين عن احلياة أو حماولة
جتاهل أوامر هللا أو عدم التعظيم هلل ،كذا يعين ضيعناها أنيت لألسباب اليت توصلنا للحفاظ على الوديعة؟ العناية أبمور
الغيب  ،احلديث املبكر مع الطفل عن الغيب ،ما العالمة على أن هذه الوديعة ستذبل؟ إمهال يف موضوع البحث عن
اإلميان ابلغيب ،فبهذا عرفنا العالمة وعرفنا الطريق.
صفات املربي هلذه الوديعة:

خصوصا وأن األبناء خمتلفون يف:
كيفية مناقشة الطفل يف األمور املتصلة ابلغيب،
ً
 قدراهتم
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 وأسلوب تفكيهم
 وبيئاهتم.
وهذا االختالف الكبي بيننا يوصلنا يف النهاية إىل أنه من املمكن أن هذه األطروحة هنا غي األطروحات اليت ممكن
ألقيها هناك ،والبيئات هنا غي البيئات هناك البد أن نتفق على أساسيات البد منها أثناء الكالم ابلغيب مع األبناء،
نبدأ ابألمهات ابملربني ،ابملسؤولني عن الكالم عن الغيب ،قبل أن نقول هلم كذا وكذا البد أن نبدأ مبن سييب ويتكلم.
1ـ الب ّد أن يكون هذا المربي المهتم بصالح هذه الوديعة يخاف هللا وحسابه ولقاءه:
البد أن يظهر منه اخلوف الذي يسبب له احلرص ،أما غياب اخلوف من هللا واإلحساس جتاه األبناء فما أقدر أن
أقوله وما ال أقدر أن أقوله فال إشكال عندي وعدم اإلحساس ابملسؤولية فعدم وجود اإلحساس ابملسؤولية جيعلنا لن
نراقب وال نستفيد من املواقف ،وال نالحظ ردة فعله ،جيعلنا هنمله .ليس من جهة أكله ولبسه ،بل اإلمهال من جهة
قلبه وروحه ،املظاهر اليت تظهر عليه أنه يستطيع أن يستوعب ويفهم ،إمهال مثل هذا والرتكيز على أن أقول له :ال
مبكرا ،البس ،ا ِ
قض حاجتك ،كل هذا الكالم ما
تسألين مثل هذه األسئلة ،ال تكثر علي الكالم ،حل واجباتك ،من ً

فيه خوف ،الذي خياف من احلساب يعرف إن كل فرصة أتتيه يستغلها ويضع بقية األمور بعد ذلك ،لكن ملا تكون يف
حالة من اختالط األولوايت عند اآلابء واألمهات واملربني وأنيت يف رايض أطفال إذا ما خرج وهو يكتب نكون يف
جمتمعا مع غيه
حالة حزن شديد مع أنه كان السن الذي جيب أن خيرج مبفاهيم صحيحة عن الغيب
،خصوصا لو كان ً
ً

عقله وعقل غيه سيسبب انفتاح يف التفكي ،يسبب تالقح أفكارهم ،لكن األولوايت عندان يف رايض أطفال ،األمهات
واملعلمون غايتهم يف رايض أطفال أن يكتب ويقرأ حىت ال يتعبين يف أوىل !هذه هي كل القصة! الذي يتعبك يف رايض
أطفال أجلي تعبك يف أوىل ،لن يضر لو أجلنا التعب يف سنة أوىل ،املشكلة أننا ما نعرف هو من؟! لذلك نفوت على
أنفسنا الفرص العظيمة ،يكون يكتب اسم هللا يسألك ما معىن هذا االسم فتقولني له ليس وقته اآلن! مىت وقته إذًا؟!
املشكلة ال نعرف ما هي األولوايت.

اخلوف من هللا يسبب << ترتيب األولوايت يف حقه.
 2لبد من املراقبة للصغار اليت تؤدي إىل معرفة ما أعطاان هللا ووهبنا:
الصغار مليئني ابلقدرات ،ابإلضافة إىل أننا نعرف أن هلم فطرة سوية وأن هللا أعطاهم قوى لتمييز احلق من الباطل،
املراقبة تزيد هذا اليقني ،طفل رضيع عمره تسعة أو عشرة شهور ،ملا أحد ميثل أنه يتهجم على أمه يبكي! أدرك أنه
سيقع عدوان على أحد حيبه ،وهو يكره الظلم ،وحيب العدل وينتصر ألحبابه ،الذي يراقبهم يعرف كم أعطاه هللا ،أنت
دائما حنن
لست أمام قطعة حلم ال قيمة هلا ،أنت أمام جوهرة مليئة ابلقدرات ،وكل ما الحظت زدت يقينًا بذلكً ،
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عظيما مع التعليم عند الكثي حىت حكم على النبيهني من أبناءان
ننسبها للذكاء ،ومقياس الذكاء عندان اختل ا ً
ختالال ً

الذين ينتبهون ويالحظون أفعال هللا ويسألون عن ما وراءها ُحكم عليهم أبهنم يتكلمون بكالم ليس له معىن والذي
حيفظ وحيل املسائل وما يهمه شيء إال الذي يدرسه فهو ممتاز وذكي وفهيم!! هذا االختالل سببه أن الناس يقومون

عموما ما نريد أن ندخل الكالم يف بعضه فاألمر الثاين الثقة أن بني
بدور غي دورهم احلقيقي ،الذي جيب أن نقوم بهً ،

أيديكم جوهرة وتظهر لكم هذه املسألة بكثرة املراقبة،كل ما راقبتموه أكثر كلما ما الحظتم فهمه واستسالمه ،وكيف
وغدا يقوله ،كيف يستعملها يف املكان الصحيح ،كيف يركع ويسجد ،فالطفل ما يدرك شيء
حيفظ منك اليوم الكالم ً
بل هو يف أول حماوالته للقيام يقوم على قدميه،يكون مييل للركوع والسجود كم هو مفرح ملن عرف ملاذا هو يعيش ،فلما

ساجدا لربه ،وكل ما كرب تكرر عليه مساع والديه يقرآن عليه
يكون تكونت عنده ،هذا من الشرف أن يكون اإلنسان
ً
القرآن ،يراهم يتوضؤون ،يراهم يهتمون ،إىل آخر هذه التصرفات اليت تنطبع يف ذاكرته وتبقى ندية الطعم ،كله من

اهتمامات الوالدين ،فهما البد أن يلحظا أبناءهم أكثر ليوا كم أعطاهم هللا.
 3العلم:
الذي جيب على الوالدين أن يكونوا هلا مراعني مسألة العلم ،كما أن هللا حرم القول عليه بال علم يف اإلفتاء وفيما
خصوصا فيما
خربا بال علم،
يتصل ابإلخبار عنه فالبد أن نعرف أنه يف حق أبناءان ً
ً
أيضا حيرم عليك أن تقول هلم ً
صوصا ملا يرى األم حامل،
يتصل برب العاملني ،يعين أييت الطفل يسأل ً
مثال من أين أتى؟ هذا سؤال مهم لديه ،خ ً

وألطفال قادمون ،أسئلة ملحة عليه ،هذه مسألة فيها حرج فتتهرب األم منها ،إبجاابت اتمة الغباء! ويصدق الطفل

وهذه هي املشكلة ،ألننا نعتقد أن الطفل سيصل ويدرك أن كالمنا خطأ ،لكن الطفل جيعل كالمنا هو أحد األسس
الذي يبين عليه تفكيه ،وهذا معناه أنك ستوصله ألحد أمرين:
أرضا عندما ينضج.
 إما جيعل كالمك مطروح ً

 أو يصل حلالة من التفكك يف تفكيه ،ليس لديه شيء متصل ببعض ،كل معلومة لديه موجودة يف مكان ،وهذا
الذي يسبب هلم أتخر يف التفكي ،و يف اختاذ القرارات ،يشوه هلم شخصياهتم ،يكونوا مهزوزين من جهة املعلومات
املعلومات.حرام على الوالدين أن يقوال على هللا بال علم إجابة ألبنائهم،البد أن يكون عندهم علم ما يعيب الوالدين أن
ينتظرا فيبحثا عن اإلجابة ،ما يعيبهم أن يؤجالن النقاش،يعيبهم أن يقوال على هللا بال علم ،الطفل يف مراحل العمر
األوىل ما حيتاج إجاابت تفصيلية،لو األم قالت له :أتيت من بطين ،هللا خلقك يف بطين ،هذه اإلجابة كافية .ال تقويل
على هللا بال علم واعلمي أن الطفل له أسلوب يف األسئلة.
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 4أن نعلم أن الطفل له أسلوب يف األسئلة:
يضا البد أن تعريف أن
كما جيب عليك أن تعريف املعلومات وال تقويل على هللا بال علم ،جيب عليك أن تتعلمي ،أ ً

الطفل له أسلوب يف األسئلة.

 5طلب اهلداية والتسديد من هللا:
اليت جيب على الوالدين أن يتقناها أو تكون موجودة عندهم ملا جييبان على أسئلة الطفل ،طلب اهلداية والتسديد
أحياان معلومة واضحة يف ذهن اآلابء واألمهات لكن األلفاظ اليت
من رب العاملني خاصة يف األلفاظ اليت يستعملوهاً ،
يستعملوهنا يف حق األبناء مل يهتدوا هلا .فالبد أن نطلب من رب العاملني اهلداية والسداد يف كل األحوال ،وخاصة يف
طبعا هناك أمور ليست
األلفاظ اليت نستخدمها وحنن نكلمه عن هللا ،أو نكلمه عن إجاابت أسئلته على وجه العمومً ،

غيبًا ،ولكنها يف حكمه هي غيب ،يعين من أين أتى ليس غيب ،هو ابلنسبة للناس شهادة لكنه يف حكم عقله
شهادة ،يعترب غيبا ،املفروض خنتار الكلمات الصحيحة ونعرف املرحلة العمرية اليت تقال يف كل مرحلة .وأستفيد مما
تعلمه يف التعليم.
هذه مخسة نقاط البد من الوالدين واملربني أن يعتنوا هبا غي النقاط الفرعية اليت سيأتينا الكالم عنها.
ملاذا يسأل الطفل؟

قبل أن ندخل يف األسئلة ،نرى ملاذا يسأل الطفل؟
1ـ الطفل الذي يسأل:
هذه مسألة مهمة ألن السؤال حاجة إنسانية وهو طريق إىل التعلم والبد أن نعرف أن الطفل مبا أنه يسأل إذًا هو

بصحة عقلية جيدة ،هو إشارة إىل الصحة العقلية ،إ ًذا أصبح السؤال عند الطفل إشارة إىل نوعني من الصحة:
 صحة عقلية >> دليل على أنه يفكر بصورة جيدة
 صحة نفسية >> دليل على أنه حبالة من االطمئنان ييسر له أن يسأل
معىن هذا أن عدم السؤال يدل على أحد أمرين:

إما أن الطفل مير بضعف نفسي وهذا نقدمه على الضعف العقلي ،يعين حبالة نفسية ال تسمح له ابلسؤال ،فيؤجل
كثيا يف حاالت (القمع) مبعىن نبقى نقول له أنت كثي أسئلة ،أنت فضويل ،إىل غي
أسئلته أو يتجاهلها وهذا حيصل ً
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ذلك من هذه الكلمات ،حاالت(القمع) فتكون النتيجة أن يصاب حبالة قمع من السؤال لكن ال متنعه من التفكي،
فتأتيين هنا مشكلة مادام ما متنعه من التفكي ولكن متنعه من السؤال معناه:
 فإما أيخذ مصدر آخر لإلجاابت.
 أو األسئلة تتحول جمموعة شكوك يف نفس األبناء!
ولذا ملا تقرئي يف نفسيات امللحدين جتدين أهنم تعرضوا يف حالة صغرهم حلالة من قمع يف األسئلة ،فتحول السؤال
إىل شك يف صحة املنهج ،كأنه يقول إذا مل جتيبوا على السؤال فأنتم ليس لديكم إجابة على سؤايل.
تعرض إىل (القمع)

حتولت تلك األسئلة
عنده إىل شكوك!

(امللحد) كان يسأل
يف طفولته

احلمد هلل حنن ديننا واضح واملشكلة فيمن يعلم األطفال ،ولكنه واضح عند النصارى ملا يسألوا كيف واحد يف
ثالثة؟! فالبد أن يقنعوهم أو يقولوا هلم كالم ال يُقبل؛ ألن هذا الكالم ال يقبل به عقل ،ومل أيت به وحي ،فأكيد أهنم

سيُجيبونه إجاابت تسبب هلم الشك ،فكثي ممن خيرج من دين النصارى يكون سببه أنه مل جيد إجاابت على أسئلته،

لكنكم تعلمون أن عندان أن كل سؤال يسأله إجابة .وليست اإلجابة أننا سنعطيه كل التفصيل ،حنن سيأتينا من أسئلة
األطفال أهنم يسألون عن وصف هللا ،ألهنم يعتقدون أنه ملا نصف شكل فإننا سنصف هللا مثله ،حنن عندان إجابة لكننا

نقول هلم} :لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْ ٌء{ وأنه عظيم! وأنه جليل سبحانه! اإلجاابت الصحيحة .وليست اإلجاابت اليت تظنها
أنت أهنا صحيحة  ،موجودة اإلجاابت ،معىن هذا أن قمع األطفال يف األسئلة ميكن جيعلهم أيتون إبجاابت من مكان
آخر ،مشوهة أو ممكن أتيت ابلتشتيت.
1ـ الطفل الذي ل يسأل:
أ ـ تعرض الطفل للقمع فصحته النفسية ليست جيدة
ب ـ لو ما كان يسأل الطفل ممكن يدل على ضعف يف عقله وهذا قليل ألن ضعف العقل غالبًا أنه يظهر وهي
حالة قليلة ألهنا تظهر ابضطراابت كثية أخرى
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ج ـ ممكن أن ال يسأل الطفل نتيجة قوة ذكائه ،يستطيع أن يربط بني املسائل ،أييت بكلمة من هنا وكلمة من هناك
أيضا حيتاج إىل توجيه ،ألن كثي من األذكياء الفهيمني نقصتهم خاانت
ويضعها على بعضها فيبط بني املسائل ،وهذا ً

معينة فضيعتهم ،ضاعوا بسببها فدخلوا يف الفلسفة فهم وضعوا إجاابت من عندهم ،ملا ما وجدوا إجاابت تقنعهم،

فيهم ذكاء ما تقنعهم أي إجاابت فيفلسفون األمور حىت جيدوا إجابة تقنعهم ،فيصلون إلجاابت معينة أو مستوى معني
من اإلجاابت.
كيف يسأل الطفل؟

يسأل السؤال:
 بطريقة مباشرة :وهذه طريقة ممكن يسأل من أتى ابهلل تعاىل هللا .
 بطريقة غري مباشرة :وكل ما تقدم يف عمره ممكن يسأل بطريقة غي مباشرة .يقول أنت أتيت من أمك ،وأمك
أتت من أمها ...إخل ،مث أييت لنظام التسلسل ،إىل أن يصل إىل هللا يبقى عالمة استفهام عنده سؤال غي مباشر ،يريد
أن يعرف من قبل هللا ،وهللا هو األول الذي ليس قبله شيء ،كل ما تقدم به العمر كل ما كانت أسئلته غي مباشرة ألنه
يعرف أنه سيحصل حالة من االصطدام فيبدأ يغي الكالم ليصل إىل ما يريد.
 التكرار :تكرار السؤال الذي يقل مع زايدة العمر ،فالطفل الذي عمره ثالث سنوات يسألك سؤال وجتييب عليه،
وغد ا يسألك نفس السؤال ،وجتييب عليه نفس اإلجابة ،وطفل عمره أربع سنوات ومخس سنوات يفعل نفس هذا ،ملا
ً
يبدأ من ست سنوات يقل عدد مرات السؤال ،لكن فيها تكرار ،يسألك اليوم أين هللا؟ تقولني يف السماء ،غدا يسأل
نفس السؤال ،ليس ألنه غي مقتنع ابإلجابة ،الطفل حيتاج أن تُعاد عليه اإلجاابت ليس ألنه غي مقتنع ،إمنا يكرر
طلب اإلجابة ليحصل عنده حالة من االمتالء ابإلجابة ،نضرب مثال :احكي له قصة فيها شخصيات وهذه
الشخصيات ذهبت إىل احلديقة ،اليوم الثاين تقولني ذهبت إىل امللعب ،فيصحح لك ويقول ال بل ذهبت إىل احلديقة،
إشارة إىل أنه حافظ ،هو حيتاج أن يتشبع ابملسموع ،ختيليه مثل بئر مطلوب منك أن متلئيه ،لكي يستطيع أن يغرف
منه ،يعين ال املرة وال املرتني تكفيه ،كرري نفس الكالم ،لذا هللا خلقنا حنن النساء لنا قدرة على كثرة الكالم يف الرتبية،
بدل ما نكرر الكالم على أبوه نكرره عليه هو! هذه القدرة على الكالم ليمتلئ هذا الصغي ،بشرط أن ال نغي األلفاظ.
 اإلجابة بنفس األلفاظ املستخدمة :اليوم سألك أين هللا؟ تقول :يف السماء غدا ال تغي وتقول فوق أو على
العرش أو تغي األلفاظ اليت استخدمتها ،عندما يتقدم ممكن أضيف على األلفاظ لكن ال تغي نفس األلفاظ ،ال تظن
ال يقتنع إمنا حيتاج للتكرار.
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طبيعة استجابة الطفل لإلجابة:

1ـ أنه ليس صاحب انفعال ومناقشة:
بعكس الكبي يسألك وجت يبيه ،فيناقشك يف اإلجابة ،أما الطفل الصغي من أن يفهم السؤال ويرد اجلواب إىل قرب
سن البلوغ هو خيتلف كل ما قرب من سن البلوغ ،كل ما قلت فيه هذه الصفة ،وتسمى فكرًاي هذه املرحلة (املرحلة
النقيادية) يعين يسألك كيف ِ
أتيت يب؟ فتجيبينه :من البقالة! لن يسألك كيف ،يسلم ،الذي تقولني له ينقشه يف
قلبه ،لذلك هنا جرائم حتصل! ختيلي أيخذ مما تقولينه ويكتبه يف قلبه ،وبعد ذلك تقولني أي كالم ،وال أيخذ حيز من
تفكيان ،إىل أن أييت على لساننا نقوله له ،هذه هي املشكلة إننا ما حافظنا على الوديعة نسأل هللا أن يغفر لنا ما
مضى ويسددان فيما هو آت الشاهد أن أول صفة من صفاته وهو يف املرحلة االنقيادية أنه ل ينفعل ول يناقش إمنا
يقبل ويسلم ،وهذه املرحلة االنقيادية يقبل أي شيء.
 -2أنه إذا تعارض عنده خربين امتنع عن القبول:
فمثال هذه املسألة ما أحد قال له اخلرب فيها أنت أول وحده تقولني له خرب ،قلت له أنت فيقبلً ،أاي كان ما تقولني
ً

قليال ومسع خرب آخر ،أول ما يسمع تعارض ميتنع عن القبول ،ألن عقله ليس فيه معلومات كثية،
له ،لكن إذا كرب ً
مثال طول األسبوع تقولني له
وأول ما أتيت معارضات ما يقبلها عقله ،نضرب مثال على انفعاالت ليس على معلوماتً ،

مبكرا يف الليل ،أتيت يوم اخلميس تقولني له من يف العصر ،وال يرضى ينام تقولني له أنت
ال تنم يف وقت العصر حىت تنام ً
عنيد!! وما تسمع الكالم !!وكل يوم أقولك ال تنام وأنت نعسان ،انظري هذا التفكي وهو شخص واحد ،بدون تعليل

متعارضا حنن ما عندان تعارض ،طول األسبوع
كالما
ً
مشكلة ،لو فيه تعليل ممكن يستجيب ،هو يقول :ملاذا تقولني ً
مدرسة ،ويوم اخلميس نريد أن خنرج كذا وكذا ،الكالم معه على أنه آدمي يفهم وله قرارات ،سيجعله يقلل هذا النوع
مثال نقول له كل يوم :ال تفتح الباب حىت تعرف من وراؤه ،وإذا أتكدت من هو افتح الباب ،وجاء
من التعارضاتً ،
أوال أن هناك أحد
يوم وأحد اتصل وقال :أان عند الباب ،وتقولني له أفتح وما يرضى يفتح! وختاصمينه ،طيب فهميه ً
أتصل وقال أنه سيأيت ،وهو فالن ،فافتح الباب،
شجاعا ممكن يتكلم ،أما لو كان يتعرض
هذه التعارضات للطفل تعترب مانعة للفهم ،الطفل ال يقبلها ،لو كان
ً
للقمع املتكرر ال يتكلم سيقفل ابب التعارضات اليت ليست مقبولة لديه.
فاخلالصة أن الطفل يقبل أي شي تقولني له بشرط أن ال تقويل له أي شي سابقا يتعارض ،ولو قلت له شيء
يتعارض مع ما قلتيه سابقا ميتنع عن القبول.
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 -3أنه حيتاج إىل ثروة لغوية جيدة لتحصل الستجابة اجليدة:
ستحصل استجابته على حسب اللغة ،يوجد رافد مهم الزم أغذي به الطفل وهو رافد الكلمات ،يكون عندي
ثروة من الكلمات ألستعملها مكاهنا ،والكلمات حتبس وراءها معاين واملعاين البد أن تكون واضحة.
فمثال :الطفل ملا يشوه له استعمال بعض الكلمات أو استعمال بعض الصور يشكل عليه تفنيد املسائل،
ً
دائما نقول هلا أنت مثل القمر ،هي صغية عمرها سنتني ونصف وطول الوقت تسمع أنت مثل القمر،
ً
مثال:الصغيات ً
فلما نبدأ نعلمها أ ن القمر آية من آايت هللا ،حنتاج مسافة لكي يفهم أن هذه الكلمة تعين هذا الشيء ،وأن استعمال

هذه الكلمة وصف يدل على اجلمال،اإلشكال أن الكلمة وصلت هلا على أهنا وصف هلا ،فلما يصبح أنه يف السماء
وتشويها ،ورمسنا هلا القمر بعيون وأنف وجعلناه يتكلم نكون هبذا قضينا
إشكاال
حيتاج مسافة لالنتقال ،ولو زدان األمر
ً
ً
متاما ،يعين األول ممكن تنحل املشكلة معها ،ونفهمها ترى أنت من مجالك تشبهني القمر اجلميل،ولكن ملا
على اآلية ً

جنعله يتكلم أو له عيون،تصبح اآلية اليت جعلها هللا يف كتابه بتكرار آية على كماله وعظمته ،تصبح الشيء عند
الطفل! ويكون تعدي على حق هللا ،وتكون الثروة اللغوية عند الطفل أصبحت مشوشة ،األشياء ما تعرب عن األشياء،
مثال القمر من
يعين الكلمات ما تعرب عن احلقائق ابلنسبة له ،لذلك البد لنا من مراعاة الكلمات ،ما الذي نبدأ بهً ،

أوال أهنا يف السماء ،مث تغزيل فيها كما تريدين ،قويل هلا اي قمر ما فيه مشكلة ،لكن بعد ما يعرف
املفروض أن يعرفها ً
أن القمر آية ،وال تدخليه يف بعد عن مكانته وحقيقته ،على كل حال هذه مسألة حتتاج يف الواقع ملراجعة ،أكثر شيء
أوصلنا للضعف هو الضعف يف الثروة اللغوية ،ضعف الثروة اللغوية الذي ميلكها الطفل لذلك ملا آيت وأنقل له
طبعا مع ازدواجية اللغة وثنائية اللغة زاد األمر بالء ،وأصبح
حقائق ليس فيها كلمات ،حقيقية صحيحة يف مكاهناً ،
اخلنجر الذي طُعن به ظهر املسلمني اللغة الثانية خنجر مسم عقيدته ،ألنه ال يستطيع أن يعرب بلغته عن احلقائق ،وال
طبعا خطوة خبطوة سيصبح القرآن صعب عليه،خطوة خبطوة يستسلم لكل
يستطيع أن يستعمل لغته يف فهم احلقائقً ،

بعيدا عن لغته ،البد من جلسة توضح أن العدوان على اللغة عدوان على الدين والناس ملا أرادوا أن حيييوا
شيء ً
حضاراهتم أحييوا لغاهتم ،حنن حنيي هذه اللغة ليس تعصبًا للغة العرب إمنا ألهنا هي اللغة اليت تكلم هبا رب العاملني
واختارها على كل اللغات ،فكون الناس يشعرون بدنوها ،فقد أصيبوا مبقتل ،وصل العدو إىل ما يريد يف أن اخللق

الذين امت عليهم بلغة العرب وأصبح لساهنم مستقيم فصيح،ما يعتزون بنعمة هللا اليت أنعم هبا عليهم ومن مث ستنقطع
صالهتم بكثي من احلقائق اليت يقرؤوهنا يف كتاب هللا ،إذًا االستجابة عند الطفل تكون متأثرة ابللغة اليت عند

الطفل،فكلما زادت الثروة اللغوية عند الطفل كلما ما زادت استجابة الطفل ،و ملا ضعفت الثورة اللغوية عنده
بد أن نعرف أن القراءة للطفل من ثالث
ضعفت الستجابة لديه أن شاء هللا نرزق لقاء عن ماذا نقرأ للطفل ،ال َ
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وأربع ومخس سنوات من طرق تقوية ثروته اللغوية القراءة له ،فالزم نعرف ماذا نقرأ له ،ألنه أثناء ما حتكي له أو تقرئي
له سيلتقط منك جمموعة من الكلمات القوية ،ومن مث تصبح هذه الكلمات هي الصلة بينك وبينه إليصال احلقائق.
الكلمات

المربي

إيصال احلقائق

الطفل

لو مل توجد لغة فلن توجد حلقة وصل بيين وبينه ،ولذلك انظري لألبناء الذين دخلوا مدارس اآلابء واألمهات ما
يتقنوا لغتها البد أن يكون فيه انقطاع ثقايف بني اآلابء وبني األبناء ،نتيجة اختالف اللغة ،فتصي ثقافة أخرى فيصي
شخص آخر ،هذه حقيقة ،بدليل أن هللا كرر علينا يف كتابه أن القرآن نزل بلسان عريب مبني ،فهذا اللسان العريب املبني
هو الذي يفصح عن املعاين املوجودة يف كتاب هللا.
2ـ أنه خيزن ردود فعله للمواقف املناسبة:
اآلن تقولني له احلقيقة ما يناقشك مادام ما فيه تعارض ،لكن ستفاجئني أن هذا الذي علمتيه يف الوقت املناسب
يستعمله ،لن نقيس استجابة الطفل ابلوقت احلايل ،ال تقويل أان أكلم واحد ال يفهم إمنا تظهر استجابته يف الوقت
املناسب.
واألطفال يف استجابتهم ثالثة أنواع:
 -1النعكاسي :تعطيه يعطيك مباشرة ،تعلميه يعطيك مباشرة ،مبعىن علمتيه كلمات أيخذ الكلمات ويستعملها
يف أول موقف حىت لو ما يكون يناسب املهم أنه مباشرة يعطيك ،تشهدين عطاءه .وهذا النوع يفرح به اآلابء واملربني
ألنه مبجرد ما تعطيه يعطيك ابلضبط ،كأنه هو الفاهم.
 -2املرآة :كأنه مرآة مىت ما واجهتيه أعطاك ،ملا تسأليه وتستخرجي املعلومة يعطيك .ما يتكلم إال ملا تواجهيه ،أو
تطليب منه.
 -3البئري :أكثر نوع نظلمه كأنه كالبئر ،ال يتكلم ابملعلومة إال ملا ميتلئ ،مث خيرجها كأنه يصنعها صناعة ،وغالب
الناجحني يف حياهتم يكونوا هذا النوع ويوفقون ،ال يستعجلون ،بل ينتجون املعرفة.
تشعرين كأنك ما أعطيته لكنه بعد زمن ينتج املعرفة ،ال خيرجها بنفس قالبها إمنا يكون يف مواطن يكون حكيم ،يف
مواطن يكون ميتنع عن كذا ،ميتنع عن اخلطأ ،يفكر بطريقة سليمة ،رغم أنه ما يعطيك نفس املعلومة اليت أعطيتيه .نقول
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تفاعال جيعلنا نشعر أنه غي
هذا الكالم ألن مقاييسنا يكون فيها شيء من اخلطأ ،على تفاعل الصغار ،قد يتفاعلون ً
فاهم ،ال تنغروا ابالنعكاسيني فتجعلوهنم أهنم هم األذكياء الذين يفهموا ألنه فيه الباقي يستفيدوا مما أعطيتهم مهما

كان ،وهللا -عز وجل -يبارك يف اجلميع ،ال يكون الناس صفة واحدة ال يف إرساهلم وال استقباهلم.
ماذا يسأل الطفل؟

 من ثالث سنوات إىل قرب سن البلوغ ،يسألون عن كل شي حييط هبم من حمسوسات.
أيضا عن الغيبيات ،ويف الغيبيات يسألون عن أصول اإلميان الستة (اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله
 ويسألوا ً
واليوم اآلخر واإلميان ابلقضاء والقدر).
وهذه األسئلة تعتمد على مقدار التغذية البتدائية ،يف املعلومات ،على حسب ما تعطيه من معلومات سيجتع
عليك يف األسئلة فهو يبتدئ األسئلة وتكون مبثابة التغذية املرجتعة.
 oالنوع األول :الطفل يبتدئ السؤال:
يسأل عن هللا أو املالئكة أو غيها من أركان اإلميان ،السؤال عن هللا ابتداء من الطفل إمنا يكون ابلسؤال عن
أفعاله ،الذي يثي الطفل أفعال هللا ،ويكون يف جوابك الكالم عن هللا ،لفت نظره فعل من أفعال هللا ،فيكون جوابك
هو الكالم عن هللا،
مثال :1طفل ال يعرف شي عن هللا يف هذا املوقف ،مث يسأل ملا يرى الفعل ،طفل ثالث أو أربع سنوات يسأل عن
املطر ،املطر نزوله عنده يشبه نزول املاء من (دش احلمام) إال أن هذا مساحته غي هذا ،توقف املطر سيقول من قفله؟
هذا املتوقع لو يوجد مساحة لألسئلة ،هو يسأل عن الفعل فهذه فرصتك أن جتيبيه عن هللا ،يسأل عن فعل هللا فتكون
اإلجابة عن هللا ففرصتنا أن نتكلم عن هللا ،وهو سؤال غي مباشر عن هللا ،ملا رأى الفعل أاثره ،أول ما يثيه الفعل يكون
ردان عن هللا.
مثال :2منشي يف الرصيف ويرى نبتة وسط الرصيف فيلفت نظره فيسأل كيف خرجت؟ من أخرجها؟ هنا فرصة
للكالم عن هللا ،جاء السؤال ألن فعل هللا لفت نظره ،وهذا كل واحد فينا يرى على حسب حالته ،هو يف وادي ويرى
السيول ،أو هو يف سهل ،أو عند البحر ،على حسب حالته واملكان ،وحسب أفعال هللا -عز وجل -يثار هذا السؤال
ويكون اجلواب عن هللا.
وهنا حيسن يف هذا املوقف أن يكون هناك استشهاد بكالم هللا ،وليس شرطًا أن حتفظي كالم هللا ،وكأنك خطيب،
ملا يسألك جتيبيه وتقولني يقول هللا ،ليس شرط ،افتحي املصحف وقويل له تعال نبحث عن اآلايت اليت تتكلم عن
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املطر عن الزرع ،قويل له:هذا املعجم املفهرس أللفاظ القرآن نبحث فيه عن كلمة شجر ،عن كلمة حجر ،مطر ،حبيث
أن النتيجة أنه يعرف أنه فيه كتاب لزم نعود إليه ،ال تتصوري مطلوب أن تكون اخلطيب املفوه ،الذي يعرف كل
شيء ،الطفل الزم يتأكد من أن هناك إجابة ،هناك مرجع ،كتاب ،مكان يستطيع أن يصل إليه ،وسيأتينا الكالم عنه
ابلتفصيل.
 oنوع آخر من أنواع األسئلة (تغذية رجعية):
شيء أنت بدأتيه ابلكالم عنه ،تغذية رجعية.
مثال :نقول له بعد ما ينتهي من طعامه :اشكر هللا ،هللا رزقنا ،إذًا أنت لفت نظره أن هذه النعمة إمنا هي من
مثال :ما أتى إال من اخلباز ملا عجن العجني،
هللا ،هو سيسألك :كيف رزقنا؟ تتكلمي عن سلسلة من العطااي ،اخلبز ً

حلد ما نبتدئ أبول السلسلة ،إعادة الفرع إىل األصل ،وهذا نوع من أنواع إلجاابت ،الذي يلمسه بيديه يكون
مصنوع ،وطول الوقت نرد الفرع إىل هللا ،نتكلم عن هللا ،قصة اخلبز أسهل مثال :اخلبز أتى من القمح ،املزروع:نتكلم

عن الزراعة بكل تفاصيلها عطية من هللا ،إذًا األرض من هللا ،إن كان احلب من هللا ،إن كان املطر فمن هللا ،احلراثة من
هللا ،العبد ال حول وال قوة له إال ابهلل ،زرع وحصد كله حبول من هللا وقوة ،مث أتى إىل هذا وطحنه هذا حبول وقوة من

هللا ،ورزق من هللا ،مث عجنه حبول وقوة من هللا ،النار هللا أعطاان إايها،اخلباز أعطاه القوة هللا لفعل ذلك.مث ما رزقنا إال
من رزق هللا.هذه السلسلة الطويلة سيفقد أطرافها.
كل ما كان أصغر سيفقد شيء من أطرافها ،غدا سنقول نفس الكالم ،وبعد غد سنقول نفس الكالم.حىت تتضح
السلسلة،وهذا يسمى إعادة الفرع إىل األصل،وهذا أكثر شيء مع األطفال يسي ،كل شي بني يديه الزم ترجعيه
ألصله ،ألن االغرتار أبفعال الناس سببه أننا ما قلنا هلم أن أفعال الناس جاءت من هللا ،يكفينا ما جاء يف سورة
فصلت ،أخرب أنه ابرك فيها ،قال أهل العلم أن أقواهتا ابقيه ،وقدر فيها أقواهتا ،معناها أن كل ما حيتاجه اإلنسان ابقية
فيها إىل يوم القيامة ،فجعل فيها الربكة حبيث كل ما احتاجوا شيء وجدوه فيها ،مثال الكهرابء من آاثر مباركة هللا
لألرض ،ألن هللا جعل األرض مباركة ،وجعل الناس قادرين على االستفادة من بركتها ،فهذا الربق الذي هو أصل
الكهرابء أظهر للناس قدرهتم على إجياد الكهرابء ،وكل هذه السلسلة إمنا أتت من عند هللا ،فهذه من آاثر بركة هللا.
الشاهد من هذا الكالم أن هناك نوع أول هو يبتدئ الطفل يف رؤية شيء من أفعال هللا وأنت ترديه إىل هللا،
وتدخلي يف نقاش ،يرى الطفل شيء من أفعال الناس تردي هذا الفرع لألصل ،يف احلالتني ابتدأت الكالم عن هللا ،مث
هو سيسألك يف أثناء هذا الكالم عن هللا ،األول حنن وجهنا سؤاله إىل هللا والثاين هو سأل عن فعل اخللق وأنت جتيبه
أبن ترد فعل اخللق إىل أصله وهو الكالم عن هللا.
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األسئلة التفصيلية:

مثال الكالم عن اخلبز ،الكالم عن اسم هللا الرزاق
يف أثناء هذا أكيد إنه سيسأل أسئلة تفصيلية ،هنا سيزيد الكالمً ،

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

ملا ابتدأت تعرفيه عن هللا وانه الذي يعطي ومينع وهو يرزق سيبدأ حتصل عنده حالة من الفضول احملمود أن يتعرف
من هو هللا ،هذا حيتاج لستعداد ملعرفة هللا والتعريف به ،نضع أمامنا ثالثة نصوص أساسية:


األساس األول سورة اإلخالص:

هذا النص املهم إطالقًا ،وسنحتاج إىل تفاصيلها:
 تفاصيل اسم األحد
ص َم ُد
 ال ه

َ ( ملْ يَلِ ْد َوَملْ يُولَ ْد)
َحد)
َ ( وَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
نفي الكفء نفس الند ،األحدية الصمدية ،البد تستعدي مبعرفتها لتعليم الطفل الذي بدأ يعرف أمساء هللا ،البد أن
خصوصا ملا جيي يتعلم أمساءه ،من اإلشكاالت عند األطفال أنك ملا تقولني له ربنا غفور،
يعرف عن هللا أنه واحد،
ً
رحيم ،كرمي ،ماذا يتوقع؟ كثي من األطفال يتوقعون التعددية ،يعين غفور وحده ،ورحيم أحد اثين ،هبذه الطريقة ،ما
يعتقد أهنا صفات هلل ،وهذا كثي ما حيصل ألن تفكي الطفل حمدود ،لكن هناك أطفال ال يتوقعون ذلك ،ال أبس ،هذا
على وجه العموم ممكن حتصل هذه املشكلة ،األحدية والواحد من أهم األمساء اليت جيب أن يفهمها ،تصوري ماذا
سنقول يف (الصمد)؟ االسم فيه شقني:
 أحدمها وصف هلل.
 واآلخر وصف ملا يكون من اخللق هلل.
يعين الصمد الذي ال حيتاج ألحد ،وكل احد حيتاج إليه ،فهذا املعىن أنه ال حيتاج ألحد ابألمثلة املتكررة ،ستجعل
هللا ركن الطفل الشديد ،الذي كلما احتاجه فزع إليه ،لكن يتطلب منا تكرار يف كل املواطن ،حنن اليوم نضع
األساسيات ،ويوم األربعاء نتكلم ابلتفصيل إن شاء هللا.
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س َك ِمثْلِ ِه َش ْيء):
األساس الثاين قوله تعاىل (:لَْي َ

مبعىن سنتكلم عن ماذا؟ ماذا سيتصور ملا يسأل؟ التمثيل والتشبيه .الطفل يتصور أنه البد أن يشبه أحد ألنه العقل
ال يستطيع تصور موجود إال ملا يكون له مثيل ،فنحن نبقى نقطع هذا ،ونوصله حلد اليأس أن يكون هلل مثيل ،ونبقى
نكرر اجلملة بتفصيلها أنه ليس كمثله شيء.
هذه نقطتني أساسيتني يف التعريف عن هللا



األساس الثالث :أمساء هلل يف سورة الفاحتة:

ستعرف الطفل على :هللا ،الرب ،الرمحن الرحيم ،هذه أساسيات لتعريف الطفل ابهلل ،ستعرفيه أن هللا أحد ،وأنه
صمد ،وأنه مل يلد ومل يولد ،وأنه ال يكافئوه أحد ،سنقول كالم إمجال وبعده التفصيل ،البد أن تتعلمي ،ألنك لو ما
س َك ِمثِْل ِه َش ْيء) يقطع متا ًما التشبيه ،هو حيتاج أن
تعلمت سيكون من الصعب إيصاهلا للطفل ،واملسألة الثانية( :لَْي َ
يكرر وحنن نكرر ،مث يتعرف الطفل على :هللا ،الرب ،الرمحن الرحيم ،وإن كنا نقول أن لفظ اجلاللة (هللا) سيأيت التعرف
عليه يف مرحلة متقدمة .واتفقنا أن معرفة هللا بطريقتني:
 إما هو يرى فعل هللا وأنت تعرفيه.
 أو هو يرى فعل الناس وأنت تردي هذا الفرع إىل األصل وهو الكالم عن هللا .وهذا أصل الكالم وبعد ذلك أتيت
التفاصيل.


الكالم عن اليوم اآلخر:

ملاذا الكالم عن هللا مث اليوم اآلخر؟ هذا أمر يتصل حبقيقة الدنيا يعين أنت يف حقيقة الدنيا مطلوب منك تعريف هللا
وتعريف أنك ستلقني هللا ،يعين هذا الصغي من األشياء املهمة أن يعرفها :أن يعرف أنه يف الدنيا ليس العب ،غي
مغفول عنه ،قبل أن نكلمه عن مسؤولية عمله الزم يف أثناء معرفة هللا يتيقن أنه البد أن يلقى هللا ،لو أحسنا يف إيصال
املعاين للصغري سيكون يف قلبه شوق للقاء هللا! لو أحسنا هذا العطاء ،إ ًذا هذان األمران متصالن ببعض ،تعرفه من

دائما أييت مفهوم املوت وهي املفاهيم اليسية ج ًدا إذا
دائما نقول له نلقى هللا ً
هو هللا والبد أن نلقى هللا ،يف التعريف أنه ً

أحسنا عرضها.
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سنتكلم اآلن عن لقاء هللا (اليوم اآلخر) ومن أهم املفاهيم يف لقاء هللا :مفهوم املوت ،يعين يعرف املوت بطريقة ل
جتعله ينزعج من معرفته للموت ،مث البد أن يعرف أن كل األعمال اليت يعملها سيجدها ،سيجد أعماله .مبا أن هناك
لقاء هللا فالزم حيصل شيء لكي تلقاه ،ويف لقاء هللا األعمال اليت فعلتها ستجدها ،مث تدخلي مفاهيم أكثر دقة.


الكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم:

مث أييت الكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصلة يسية :أنت أعمالك اليت تفعلها هنا جتدها هناك ،والرسول
صلى هللا عليه وسلم أرشدان هلذه األعمال اليت جيب علينا أن نعملها.
يف ركن الكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم البد أن جيتمع أمرين:
ما معىن أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عبد؟
وما معىن أنه رسول صلى هللا عليه وسلم؟
عبد :لكي ال يتصور أن كالمنا على الرسول ومدحنا وصالتنا عليه وسالمنا عليه صلى هللا عليه وسلم ال يتصور
الطفل أنه يرتفع مبنزله هللا جل جالله فيحصل عنده التباس يف األعمال لذلك جتدي أسئلة من الطفل م ًثال هل الرسول
يقدر ينزل املطر مثل ربنا؟ الرسول يفعل كذا؟ تلتبس عليه ألنه مع الطرح ال يراعى أن يوضع الرسول صلى هللا عليه

وسلم يف منزلته ،أييت تعظيم الرسول صلى هللا عليه وسلم فينتقل إىل منزلة هللا جل جالله ،ولكن البد من إعادة تكرار
أنه عبد هلل وأن هللا أرسله ،فالبد بيان أنه عبد وأنه رسول صلى هللا عليه وسلم .هذه املعلومات تكفي الطفل عند
سبع أو مثان سنوات.أن يعرف أنه عبد وأنه رسول ويشهد بذلك ،وكلمة الشهادة من الكلمات اليت تدور وإن شاء
هللا يتضح معناها.


الكالم عن املالئكة والكتب:

أييت اآلن الكالم عن املالئكة :حنن حنتاج نكلمه ابإلمجال عن املالئكة:
 وأهنم خلق خاص.
 ومن أعماهلم النزول ابلوحي ،ليتصل ابلكالم حول الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وأيتينا الكالم عن الكتب :متصلة هبذا األمر ،يعين الكالم عن هللا وعن الرسل واملالئكة يف سياق واحد
تتكلم عن معرفة هللا وأثناء الكالم عن لقائه تتكلم عن املالئكة ونزوهلم ابلوحي على الرسل وأن هناك كتاب جيب
تعظيمه.
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الكالم عن اليوم اآلخر:

تبقى املشكلة الكبية وهي اإلميان ابلقضاء والقدر وهي مشكله ألهنا عند الوالدين مشكلة ،فتأيت مشكلة يف فهمه،
خنتصر الكالم عن اإلميان ابلقضاء والقدر حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم( :عجبا ألمر املؤمن أمره كله له خي)..
بيانه وتفصيله يكفينا يف احلديث عن اإلميان ابلقضاء والقدر .األربعاء إبذن هللا نقف ابلتفصيل.


الكالم عن الشيطان:

جدا وهو الكالم عن الشيطان وعداوته ،هذه من األمور الغيبية اليت البد من الكالم عنها،بشيء
مث أيتينا شي مهم ً

من اإلمجال بشروط جنمل ونتكلم ابألدلة ،حناول أن تكون اللغة واضحة بيين وبينه ،البد أن نتكلم عن الشيطان
وعداوته وما السبب يف خلقه ،هذه معركة عند الصغي لن يتصورها إال ملا أفهمه إنه فيه عدو ،هذا الزم يلحقه أان يل
وظيفة يف هذه احلياة ،فنتكلم عن البالء بشيء خمتصر ،البالء مبعىن االختبار ،يعين أنت موجود هنا لالختبار بكالم
يسي سهل ،أن الذي يريد النجاح يتبع الرسول ،وأن الذي يفشل يتبع الشيطان ،والكالم بسهوله عن الوسواس ،كالم
يسي ،كلمتني جمملة ،أنتم ال تتصوروا أن املعاين اليت وصلنا هلا وحنن كبار هي املطلوب إيصاهلا للصغار ،حنن حمتاجني
كلمة كلمة ،وهو يزيد يف العمر فالكلمة موجودة فتتسع ،لكن ما تكون موجودة هذا هو اإلشكال.
إمجال ماذا حنتاج يف الكالم عن اإلميان ابلغيب :هذه األساسيات:
إذا اتفقنا ً
 كلميه عن هللا ،وهبذه النقاط الثالث :سورة اإلخالص ،و(ليس كمثله شيء) ،وسورة الفاحتة،
 مث نكلمه عن لقاء هللا ،وكيف أنك ستجد ما تعمله
 ونتكلم عن الرسل
 وعن املالئكة
 وعن الكتب يف مجلة واحدة
 وعن اإلميان ابلقضاء والقدر إذ البد يتصل به الكالم عن االبتالء واالختبار يف الدنيا
 والكالم عن الشيطان ،هذا أبسلوب جممل
خيا ،إن شاء هللا ألقاكم على نفس املوعد يف اللقاء الثاين من الدورة.
جزاكم هللا ً
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