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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 الثاني:

مراجعة اللقاء املاضي.
األمور األساسية الثالثة يف الر ّد على أسئلة الصغار قبل الدخول يف التفاصيل..
مناذج من األسئلة:

السؤال عن ذات هللا (أين هللا ،صفة الكالم هلل ،معية هللا ،صفة العينان واليدان
والسمع هلل)

السؤال عن أفعال هللا (مفهوم البالء)
أسئلة على بقية أركان اإلميان

منوذج لالستفادة من قصص القرآن يف غرس اإلميان ابلغيب

وصااي أخرية
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
هذا هو لقاؤان الثاين الذي نناقش فيه هذا املوضوع املهم وهو أساسيات أسئلة الصغار عن هللا والغيب ،يعين نريد
أن نذكر يف اللقاء أساسيات اإلجابة ،ليس كل الفرعيات اليت يسألوا عنها إمنا أساسيات اإلجابة ،نراجع اللقاء املاضي
مث ننتقل إىل جزء اليوم وهو الكالم عن إجابة بعض األسئلة.
مراجعة اللقاء املاضي:

كنا اتفقنا أن هللا -عز وجل -يف كتابه قال{ :يُوصي ُك ُم ه
اَّللُ يف أ َْوالد ُك ْم} وهذا معناه أن األوالد 1ابلنسبة لنا
وديعة عرفنا أهنم وديعة ،وحلفظها يستلزم ثالثة أمور:
األمر األول :معرفة ما هي الوديعة وماهيتها احلقيقية ألنه على حسب ماهيتها سيكون حفظها.
األمر الثاين :معرفة صورة صالحها ،وصورة فسادها ،مبعىن مىت يكون قد أصلحت الوديعة وحفظناها ،ومىت يكون
قد أفسدانها.
 نكون أصلحناها >> إذا وصلت لإلميان ابلغيب.
 ونكون أفسدانها >> إذا وقعت يف الشرك أو ما يقارب الشك.
األمر الثالث :معرفة األسباب املوصلة لصالحها واألسباب املوصلة لفسادها.
ما الفرق بني األمر الثالث والثاين؟ الناس خيتلفون يف ظنهم يف الودائع ،هذا الطفل الذي ُوهب لنا كيف أكون
حافظت عليه؟ كثري من الناس يظنون أن احملافظة عليه أي احملافظة على مستقبله الدنيوي! مع أننا كلنا نعلم أن هذه هي
أقدار قد قُسمت وأنه مهما أتينا أبسباب إذا ما كانت هذه األرزاق مكتوبة للعباد فال أحد يستطيع أن ينفعك بشيء،
فاحلقيقة أن احملافظة على هذه الوديعة وصورة الصالح وصورة الفساد البد أن تكون من جهة القلب.
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 وأكون حافظت على هذه الوديعة إذا >>حافظت على قلبه سليمة
 وأكون قد ضيعت هذه الوديعة إذا>> ضيعت قلبه
ومن مث املفروض تعرف األسباب اليت توصل لصالح هذه الوديعة وأتخذ هبا واألسباب املوصلة لفسادها فتبتعد
عنها.
مث اتفقنا ما هي هذه الوديعة:
 فطرة سوية مستعدة للتعاليم والعمل املشروع.
 وطباع عامة وخاصة.
علينا أن نعرف مبا أن العبد هذا الذي ُخلق وُكلف قد أعطاه هللا األداة اليت هبا يُكلف ،وهي الفطرة السوية ،هذه

الفطرة السوية هي عقل اإلدراك؛ املفروض توصليه إىل عقل الرشد ،وهذا ال مينع أن عنده طباع وهذه الطباع عامة
وطباع خاصة ،عامة يعين الناس كلهم يشرتكون فيها (جهول ،عجول ،البخل )..هذه كلها طباع عامة .وطباع خاصة
ختص ه ممكن أن يكون يعاند وممكن أن يكون كثري التقلب يف تفكريه ،هذا طبعه الذي خيصه.
الفطرة السوية هي عقل اإلدراك اليت توصله إىل عقل الرشد

مطلوب منك أن تعريف هذه الوديعة ما حالتها من جهة الطباع ،أما من جهة الفطرة فالناس كلهم مشرتكون يف الفطرة
وقد اتفقنا أن هذه الفطرة فيها ثالثة معاين أساسية:
.1

املسلهمات

.2

املستحسنات

.3

املستقبحات.
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ودخلنا يف نقاش تفصيلي عنها.
اآلن بعد ما عرفت الوديعة ومعرفة ما يصلحها ،ما هو السبب اليت تصلح به هذه الوديعة؟
يصلحها :األسباب املوصلة لإلميان اليت مدارها على اإلميان ابلغيب ،يعين هذه الوديعة ما هي الصورة اليت تكون هبا
قد حفظتيها؟ عندما توصلني هذا الذي تربيه إىل أن يكون مؤمنا ابلغيب؛ فإذا آمن ابلغيب معناه أصلحت الوديعة.
سيقابلها الفساد :كيف سيكون أفسدان الوديعة؟ أبن نكون أمهلنا االستفادة من فطرته السوية ومن مث أن ما يدخل
إليه اإلميان ابلغيب ومن مث ينكر أو يلحد أو يشك هذه كله معناه أن صورة هذه الوديعة قد فسدت وصورة الفساد هو
إمهال قلب الطفل هذه صورة لفساده.
مىت تكونني اعتنيت ابلطفل وقمت مبا جيب عليك مع هذه الوديعة؟ إذا علمتيه اإلميان ابلغيب ،وليس فقط أن
تعلمينه احلروف وتعلمينه جدول الضرب ،ليس هذا احلفاظ على الوديعة ،هذه أسباب ال مانع منها وال خنتلف عليها
وليست موضوع نقاشنا ،حنن نقول ربنا أوصاان يف أوالدان أوصاان نوصلهم إىل أي شيء؟ إىل أن يصلوا إىل اإلميان
ابلغيب ،عندهم أداة يستطيعوا أن يصلوا هبا إىل اإلميان؟ اجلواب :نعم ،أعطاهم هللا فطرة سوية الذي هو عقل اإلدراك،
الشك أو يصل إىل حد اإلنكار؛ فممكن
هذا لو اعتنينا به سيصل إىل اإلميان وأما إن أمهلته فتكون النتيجة أن يدخله
ّ
ينكر نتيجة عدم مناقشة األمور الغيبية متاما وبقاء مناقشة األمور احلسية طول احلياة ،وطول حياة الطفولة ،عندما يكرب
وأتيت يف مرحلة البلوغ وتريدين تعلمينه الغيب فيكون قد قسى عليك ،فيصري من الصعب تعليمه مسائل الغيب.
وقد اتفقنا يوم األحد أنه ال يوجد شيء صعب على رب العاملني ،يعين حىت لو اإلنسان تعدى فتة الطفولة وهللا
أراد هدايته فاهلل على كل شيء قدير ،لكن حنن نقول الطريق الطبيعي أنك أنت تستفيدين من الفرتة اليت قبل سن
البلوغ أو قريب من سن البلوغ ،هذه الوديعة صالحها ليس أبنك هتيئينه لسوق العمل! ليس صالح الوديعة أن يكون
عامال يف سوق العمل! صالح الوديعة أن يكون مؤمنا ابلغيب؛ هذا صالح الوديعة ،ولذلك كثريا ما خيتطفوننا يف
التفكري يف املادية اليت طغت على الناس فجعلت صالح الوديعة أن يكون طبيبا مشهورا أو مهندسا مشهورا فقط املهم
عندهم أن يكون مشهورا!
هذا أصبح مقياس اخللط يف صالح وديعتهم واحلقيقة أن صالح وديعتهم إمنا بصالح قلوب وديعتهم ،وصالح

قلوب وديعتهم ما يكون إبعداد عام يف سوق العمل إمنا إبعداد مؤمن ملا يلقى ربه يكون يف أحسن حال.
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هل معىن ذلك أن نتكه عالة على اجملتمع؟! ليس هذا موضوعنا حنن موضوعنا كيف هذا يكون صالحه مث أن من
عرف وآمن هللا -عز وجل -سييسر له أحسن األسباب ،وهللا -عز وجل -وعد ابحلياة الطبية ملن آمن بل وعد حىت
ه
آمنُوا ِبَا نُ ّز َل َعلَى ُُمَ هم ٍد
آمنُوا َو َعملُوا ال ه
صاِلَات َو َ
ين َ
بصالح البال ،أمل يعد هللا -عز وجل -يف سورة حممد { َوالذ َ
2
موعودين به ،ستصلح دنياهم ،أنت ال
َصلَ َح َاب ََلُ ْم} حىت صالح البال
َو ُه َو ا ِْلَ ُّق م ْن َرّّب ْم َك هف َر َع ْن ُه ْم َسيّئَاِت ْم َوأ ْ

حتملي هم دنيا ،بل امحلي حتملني هم الذي ستحاسبني عليه ،على كل حال إمهال تعليمه مسائل الغيب يعترب إفساد
هلذه الوديعة.
واتفقنا أيضا أنه كيف أصل ملناقشة الطفل يف أمور الغيب ،كيف أصل معه ملناقشة أمور الغيب ،هو أمامه أمور
ُمسوسة فكيف أصل ألمور الغيب؟
اتفقنا أن هناك طريقني:
أوال :البد أن يكون المربي له صفات حتى يستطيع مناقشة أمور الغيب:
بد أن تكون خائفا من حساب هللا ،حىت تستفيد يف تربية هذا
األمر األول :حىت تتجرأ وتفتح مسائل الغيب ،ال َ
االبن.
األمر الثاين :أن تكون واثقا أن بني يديك جوهرة وهذه اجلوهرة ستزيد ملعاان ملا يصل إليها اإلميان.
األمر الثالث :يوصى األمهات واآلابء مبراقبة الصغار إذا زدت مراقبة ستزيدين اكتشافا ملا أعطاهم هللا من قدرات

ومن مث ستستفيدين من القدرات اليت أعطاهم هللا وبسهولة نفتح امعهم املوضوع الذي يتصل ابإلميان ابلغيب.
األمر الرابع :حيتاج املربون أن يكونوا على حذر من أن يقولوا على هللا بال علم.

األمر اخلامس :على املربني أن يكونوا حقيقة دائمي طلب اهلداية والتثبيت فريددون دائما :ال حول وال قوة إال ابهلل،

اللهم اهدين وسددين.

فكون الطفل يسأل معناه أنه يتمتع بصحة عقلية وبصحة نفسية ،ملاذا؟ ألن األسئلة حاجة إنسانية ،أنت ال حتملي
هم كيف سأفتح معه موضوع الغيب ،لو كان فيك الصفات السابقة مهتمة مبسألة الغيب وخائفة من احلساب وتطلبني
من هللا أن يهديك ويسددك وال تتكلمني على هللا بال علم .فاعريف أن األسئلة أصال ابلنسبة للطفل يعترب شيء طبيعي
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وحاجة إنسانية ،وإذا كان يتمتع بصحة عقلية ونفسية إذا فإنه سيسأل؛ لكن إذا كان يتعرض للقمع فهذا سيسبب له
االمتناع عن السؤال ،فأنت ال حتملي هم ،هو سيسأل إذا أنت بدأت تفتحني له املواضيع.
إذا مل جيد الطفل جواب منك ستكون النتيجة:
 إما أن يبحث عن مصدر آخر لإلجابة.
 أو تتحول أسئلته هذه إىل جمموعة شبهات.
وهذا الذي جيعلنا نقول جيب أن جتيبوا على أسئلة األطفال؛ ألنه إما أن يبحث عن مصدر آخر لإلجابة وهللا أعلم
من سيجاوبه ،أو الذي ما جتاوبينه أو ما تناقشينه وما تضعني له حد أو ميزان سيتحول إىل أن يصبح شكوكا ،وهذا كله
تناقشنا فيه.
واتفقنا أنه إذا ما سأل الطفل معناه:
 أنه عنده صحة نفسية ضعيفة
 أو عنده ضعف يف عقله
 أو أنه شديد الذكاء ،هذا شديد الذكاء ماذا يفعل؟ هو يفكر ويركب األشياء على بعضها فهذا غالبا إذا أُمهل
يصل إىل حد الفلسفة يفلسف األمور يعين يعطي من عنده إجاابت ويركب األشياء على بعضها ويقيس قياسات عقلية
من عنده ،هذا أيضا ُُيف عليه جدا؛ ألنه سيعطي نفسه إجاابت وال يعطي نفسه فرصة أن يسأل أحد.
على كل حال نرى طبيعة سؤال الطفل:
 الطفل إما يسأل بطريقة مباشرة.
 أو يسأل بطريقة غري مباشرة.
يسأل بطريقة مباشرة يعين معناها أنه يكلمك عن املسألة مباشرة فيقول لك بوضوح أين هللا ،إىل أن جيد منك ردود
فعل على حسب ردود فعلك هو سيكمل أو يتوقف.
وإما بطريقة غري مباشرة يعين يسأل عن املوت بطريقة غري مباشرة ،أين يذهب الناس؟ أين ينتهون؟ هو خائف مما
سيكون ،أتته املعلومات بطريقة خموفة له فال يسألك ابلضبط ماذا حيصل؛ إما خلوفه وإما أنه يريد أن يتعلم ويعرف
احلقائق لتزول منه املخاوف ويف نفس الوقت هو مرتدد.
فهو إما يسأل سؤال مباشر وإما يسأل سؤال غري مباشر ،هذه صورة.
يف صورة أخرى للسؤال املباشر والغري مباشر ،يعين أحياان:
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 يسأل عن أفعال اخللق.
 أو يسأل عن أفعال هللا.
ومل ا يسأل عن هللا هو يسأل عن األفعال ،فلما يسأل عن األفعال هذا يعترب سؤال غري مباشر ،يعين مثل ما ضربنا
مثال يف اللقاء املاضي وتناقشنا يف ذلك ،أنه سيسأل عن املطر ،فهو يف بداية حياته ال يتصور أن املطر ينزله هللا إمنا يشبه
املطر اليوم ـ دش احلمام ـ يتصور هذا ،فهو سيسأل عن املطر فكأنه يسأل عن هللا بطريقة غري مباشرة هو ال يفهم أنه
يسأل عن هللا ،أنت اليت ستجيبنه جوااب يرشده أن هذا فعل هللا ،فأحياان يسأل عن أفعال هللا وهو ال يدري أن هناية
السؤال عن هللا ،وأحياان يسأل عن فعل املخلوقني وأنت املفروض تستفيدين من ذلك فرتدينه إىل هللا ،وأحياان يسأل
مباشرة عن هللا ،أين هو؟ ما صفته؟ فهو يطلب منك وصف ذات هللا أو يطلب منك وصف صفات هللا ،هذا سؤال
مباشر وهذا سؤال غري مباشر ،يسأل أين هللا؟ ما صفة هللا؟ طبعا بطريقته ،هذا سؤال مباشر.
يسأل عن أفعال هللا فهذا السؤال غري مباشر أنه ما يعرف أنه يف النهاية ستقولني له أن الفاعل هو هللا ،أو يسأل
عن أفعال املخلوقني وأنت املفروض تستفيدين من ذلك أبن جتعليها ترد إىل هللا وضربنا مثال قصة اخلبز ،اخلبز هذا

سؤال غري مباشر من أين أتى ،أو عندما يقول لك من اخلباز أو الدكان أو أي كلمة هو سيقوهلا أنت ستستفيدين من
سؤاله فرتدينه إىل أصله وأنه من عطااي هللا.
 من طبيعة سؤال الطفل التكرار يعين يكرر السؤال جتيبينه فيكرر السؤال ،واتفقنا أن هذه من طبيعة مرحلته وهي

مرحلة الطفولة تتمتع هبذه الصفة ،وهي احلاجة إىل التكرار مبعىن أن التكرار ليس غباء وال يدل على أنه مل يفهم ،إمنا هذه
حاجة من حاجاته ال بد من التنبه هلا ،يعين صفة التكرار هذه صفة يف كل األطفال إال أن بعضهم خيفيها وبعضهم
يظهرها ونرجع مرة اثنية ونقول على حسب الذي يعامله ،فلو كنت عرضتيه للقمع املتكرر فهو سيتوقف عن السؤال مرة
أخرى أو لو كنت أحياان تقمعينه املرة بعد األخرى لكن هو طبيعة صفاته أنه ال يبايل ابلقمع فيكرر ،هناك أطفال جمرد
أن تنهرهم مرة واحدة فإهنم ينتهون ،لكن يف داخلهم الزالت احلاجة للتكرار موجودة ،لذلك ما ننسى أن أبناءان خمتلفني
يف طباعهم ،فال تتجاهل الطباع ،فيكون أخوين من بطن واحد وتربوا يف بيت واحد لكن اختالف طباعهم جيعل كل
واحد كأنك مترين مبرحلة تربية ما مرت عليك سابقا! السبب اختالف الطباع أما املشرتك بني الناس كلهم هي الفطرة
السوية.
 أيضا يف طبيعة سؤال الطفل إذا أردت أن جتيبيه عليك أن ال تغريي األلفاظ وهنا تكلمنا عن اللغة وعن املأساة
اليت نعيشها يف اللغة ،وهي أحد أسباب اإلعاقة القوية اِلاصلة يف أطفالنا لفهم كالم هللا ،فكلمة من القرآن كانت
تكفيهم لكن ألن اللغة ضعيفة جد ا هزيلة عند اآلابء وأكيد عند األبناء ستكون أكثر هزالة لذلك مهما تكلمت حيتاج
إىل الكالم كثريا حىت تبينني له شيء بسيط والسبب ضعف اللغة ،فضعف اللغة هذا شيء خطري ،لذلك حىت حنل
املشكلة جيب أن نبدأ تعليمه وابلقراءة له ،نقرأ كالم يزيد ثروته اللغوية ونستعمل معه ألفاظ تيسر عليه فهم املعاين
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العميقة ،هو اآلن ينمو عقله وأول دالالت منو عقله منو لغته ،فالبد ملا أكلمه ،أكلمه على أين أبين مشروع للثراء

اللغوي ،ما أعطيه كلمات ضعيفة وأحياان أتكلم بتشبيهات بعيدة عن عقله ،وأحياان أتكلم أبلفاظ ليس هلا عالقة أبدا
ابحلقائق إمنا جمرد ألفاظ اعتدان على استعماهلا ،على كل حال هذه مسألة اللغة حيتاج هلا لقاءات منفصلة.

 أيضا من طبيعة الصغري أنه ال يعارض وال يناقش أبدا ،بل هو مستسلم (انقيادي) أي معلومة تعطينه إايها يقول

مسع ا وطاعة ال يرد عليك يعين أنت تقولني له حنن يف األرض حنن يف الفضاء يف القمر يف املريخ ،أين تذهبني ذاهبة املريخ
سيصدق ما عنده أي معارضة هذا شيء مهم.
 أن الطفل ال يقبل التعارض بل ميتنع عن قبوَلا :فإذا قلت له يف حياته وهو يرتىب معلومتني متعارضتني فإنه ميتنع
عن القبول ألنه هو أصال يقبل أي شيء إال ملا تبدئني إبعطائه معلومة مث تعطينه معلومة تعارضها! هو ذاك الوقت ميتنع
عن القبول.
واضح الفرق بني احلالتني؟ يعين هو أصال يقبل أي شيء تقولينه يستسلم لكل كالم تقولينه ،يعين قلت له املعلومة أ
مث قلت له معلومة ب ختالف أ! مىت ما أتيت مبعلومة ختالف الذي قلتيها أوال والذي دخل إىل قلبه سيمتنع عن القبول،
لكن األوىل ملاذا قبلها رغم أهنا غري واقعية وال صحيحة ألنه ال يوجد شيء آخر يعارضها.
لكن أول ما تضعني له شيء يعارض املعلومات ميتنع عن القبول.
أيضا كما اتفقنا حيتاج إىل ثروة لغوية جيدة لتحصيل االستجابة اجلديدة.
 واألطفال على اختالفهم ُيزنون ردود أفعاَلم للمواقف املناسبة ،يعين ليس كل األطفال يشعرونك بردة فعلهم

أو استيعاهبم لألمور ،يعين لو كنت معلمة وتعطي درس لطالبات كبار هل كل الطالبات هلم ردة فعل واحدة أهنم فهموا؟!
ال ليس شرطا أن كلهم يبينون لك أهنم استوعبوا يف كثري يكونون موجودين واستوعبوا لكن ما تظهر عليهم استجابة.

هكذا األطفال ليسوا على مستوى واحد يف إظهار استجابتهم لكن عدم إظهارهم لالستجابة ال يعين أهنم مل
يستجيبوا ،هم يستجيبون البد ألن الذي تتكلمني عنه يف اإلميان ابلغيب يشبع حاجة يف داخل نفوسهم ،وكما اتفقنا أن
املسائل املتصلة ابلغيب كالغذاء َلذه الفطرة حتتاجه لتشبع هو يستطيع وهو صغري أن يبكي فيشعرك حباجة بدنه لكن
إىل أن يكرب ما يعرف ماذا يقول لك حىت يقول لك هذه روحي حتتاج هذه احلاجة؛ فاهلل جعل اإلميان ابلغيب هو املشبع
حلاجات هؤالء الصغار بل حلاجات اخللق كلهم وترك األبناء لآلابء لينني سهلني قابلني مستجيبني كل الفرتة الطويلة
هذه ،يعين من أن يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ًأاي كان عمره ،سنتني ثالث سنوات ،فبعض األطفال من سنتني يفهم
اخلطاب ويرد اجلواب وبعضهم من ثالث سنوات وبعضهم من أربع سنوات ،تصوريها من ثالثة من أربع إىل اثىن عشر

أو ثالثة عشر سنة وهو مستعد أن تغذيه من جهة الغيب ،فكما أننا نغذي أبداهنم وهم يُشعرون وقت ما حيتاجون
لتغذية األبدان ،املفروض أن نغذي أرواحهم ونعرف أهنم هم بنفسهم ما يستطيعون التعبري عن حاجاهتم إال بطريقة
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واحدة وهي السؤال  ،يف بعض األمور بعضها ما يستوعبون أهنم حمتاجني إليها فال يسألون عنها ،يعين نضرب مثال
ابملسائل احلسية ،اآلن الطفل يشعر أنه جائع أي شيء تعطيه إايه مفيد أو غري مفيد أيكله يسد جوعه يسكت ،لكن ال

يقول لك ال املفروض تعطينه فيتامينات املفروض تعطينه حديد املفروض تعطينه ما يقول لك هذا ،يعين أي شيء يسد
به جوعه يسكت املهم أنه يشعر ابلشبع ،لكن الطعام الذي أكله قد يكون صاحل وقد ال يكون صاحلا فهو ليس عنده
مشكلة يف أحيان كثرية يكون عنده نقص يف أشياء كثرية لكن ما يعرف يقول لك أان عندي نقص حديد نقص
فيتامينات ،ما يعرف يقول لك هذا فصوروا نفس الشيء يف روحه عنده حاجة شديدة يف روحه عنده جوع وعنده
عطش يف روحه وما عنده تعبري عن هذه احلاجة إال ابلسؤال عن بعض األشياء اليت يستطيع أن يعرب عنها ،وملا يصبح
عنده إعاقة يف اللغة تزيد املسألة صعوبة أن يعرب لك عن هذا الشيء الذي يدور يف داخله لكنه ما يستطيع التعبري عنه،
يصبح يف مسألة الروح كالطفل الصغري الرضيع الذي عندما جيوع يبكي فقط يبكي بصوته ما يعرف يعرب يقول أان جائع
هذا حىت عندما يكرب ما يعرف يعرب يقول لك:
oأان روحي حتتاج اإلميان ابلغيب.
oحتتاج أن يكون هلا ركن شديد.
oحتتاج أن تعرف ما هي الغاية من احلياة.
ما يعرف يقول لك هذا الكالم ،فيسأل بعض األسئلة املتقطعة اليت تصف لك قوة حاجته ،لكن عليك أن تعلمي
أن هللا -عز وجل -خلقه على خلقة تستلزم اإلميان ابلغيب حتتاج اإلميان ابلغيب ،فهذه اخللقة املفروض ماذا يكون
أمامها؟ يكون أمامها إشباع ،فجهدك كله يف إشباع هذه احلاجات سواء:
 بدأك هو ابلسؤال
 أو بدأتيه أنت ببعض النقاشات اليت توصله إىل ذلك.
على كل حال اتفقنا أيضا يف ثنااي لقاءان املاضي عن ماذا يسأل الطفل؟ فاتفقنا أنه:
 يسأل عن ما حييط به من احملسوسات وهذا شيء طبيعي.
 ويسأل عن الغيبيات.
ملا يسألون عن األشياء احملسوسة حولنا دائما من خالل احملسوسات نستطيع أن نصل لإلميان ابلغيب؛ ألن كل
آايتهَ ..وم ْن
احملسوسات حولنا البد أن توصلنا إىل ربنا بل أنت تسمعني يف كتاب هللا مثال يف سورة الروم { َوم ْن َ

آايته }..هذه اآلايت اليت ربنا خيربان عنها ومن آايته يعين بعضا من آايته ،آية يعين عالمة على ماذا؟ على وجود هللا
َ

وعلى صفات هللا أيضا ،فكل املوجودات حولك الشهادة (احملسوسة)كلها تقول لك من هو هللا ،فمعىن ذلك ملا يسألون
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عن احملسوسات سواء كانت من فعل هللا أو من فعل املخلوقني سرتجعني مرة اثنية وتكلمينهم عن ماذا؟ عن هللا ،وإذا
سألوك عن الغيب يعين سألوك سؤال مباشر املفروض جتيبني عنه.
إذا سؤاهلم عن الغيب هذا واضح يف كونك املفروض جتاويب على املسألة الغيبية ،لكن سؤاهلم عن الشهادة يعين
احملسوسات املفروض ماذا تفعلني به؟ تردينها إىل هللا سواء كان فعل هللا أو فعل املخلوقني ،يسألك عن املطر يسألك عن
اجلبال يسألك عن الزرع يسألك عن كذا وكذا من األمور ،هذه كلها البد أن ترجعك إىل من؟ إىل هللا -عز وجل -أو
يسألك عن أفعال املخلوقني :صنع الطائرة ،اخلبز كل هذه ترجعينها ألصلها ويف هذا فكروا قوله تعاىل هذا املنهج من
3
اآلية تفهمني أن
قوله تعاىل {أَفَ َرأَيْتُ ْم َما ََتْ ُرثُو َن ( )63أَأَنْتُ ْم تَ ْزَرعُونَهُ أ َْم ََْن ُن ال هزارعُو َن} عندما تفكرين يف هذه
املفروض ملا أفكر يف هذا الذي ُحيرث وأضعه على طاوليت وآكل منه ،هذا الذي حيرث إمنا أصله من أين؟ أصله تردينه
إىل أن تصلي إىل هللا.

فهذا التفكري ممتع ابلنسبة للطفل ليس شيء صعب ممتع مترينه على رد الفرع الذي بني يديه إىل األصل الذي هو
من عند هللا وهذا التمرين أسهل عليه بكثري من أن حيفظ جدول الضرب وأسهل عليه بكثري من أنه يصري يف املرحلة
املتوسطة وأيخذ املثلثات ونظرية (فيثاغورس)! أسهل بكثري عليه مبعىن أن عقله يستطيع أن يستوعبه فالذي أييت عند هذا
املوقف ويقول ال هذا شيء خيايل ابلنسبة للطفل ،لو استعرضنا مناهج الرايضيات والعلوم يف املرحلة االبتدائية واملرحلة
املتوسطة وقبلنا أهنا تدرس يف هذه املرحلة وقلنا أن عقل الطفل يستحملها إذا سنقول عقل الطفل سيستحمل هذه
األمور السهلة اليسرية الفطرة أصال تؤيدها وحباجة هلا ،ألنه دائما ملا أتيت أطروحات الغيب أييت الكالم من البعض أن
هذا فوق عقل الطفل! أو هذا يعين هذا شيء كأنه ليس يف هذا العصر! هو نفس الطفل ُخلق بنفس اخللقة وستبقى
حاجته هي نفس احلاجة بل يف هذا الوقت هو ُمتاج أكثر ألن األنني الذي نسمعه من الشباب والشكوك وكلمة

اإلحلاد اليت ما كنا نسمعها وال من قريب ما كنا نسمعها هذا كله يزيدان عناية ورعاية هلذه املسألة ويزيدان حتركا للمسؤولية
ألن الذي تزرعينه اآلن ستحصدينه غدا شوكا مرا ،إذا ما زرعيت اليوم اإلميان ابلغيب غدا حتصدين أسئلة الشكوك وليس
أسئلة طلب املعرفة.
 ففي مرحلة الطفولة غالبا األسئلة تكون >> طلبا للمعرفة
 ويف مرحلة البلوغ وما بعدها ـ إال إذا سلمه هللا ـ >> تكون األسئلة مطروحة على ابب الشكوك وليس على ابب
طلب املعرفة.
متر الفتة الصحيحة لبناء هذا الطفل ويكون يف النهاية أسئلته على ابب الشكوك نعوذ
فأنت كوين حذرة من أن ّ

ابهلل من الشك والشرك والنفاق ،اللهم آمني.
 3سورة الواقعة.
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على كل حال سيسأل عن احملسوسات وأان أستفيد من سؤاله عن احملسوسات وسيسأل عن الغيبيات مباشرة
سأستفيد مباشرة من سؤاله عن الغيبيات.
إذا هذا عماد عندان يف مسألة اإلميان ابلغيب احملسوس الذي موجود بني أيدينا يدلنا على رب العاملني ،هذا احملسوس
يدلنا على رب العاملني ،كيف؟ هذه اجلبال األهنار األشجار إىل آخره ابلتفصيل ،طيب وأفعال اإلنسان؟ وأفعال اإلنسان
كل طائرة ًأاي كان شكلها ستكون تشبه الطري ،وهم بنفسهم صانعي الطائرة إمنا شبهوا هذه الطائرة هبذا الطري ،مث يف
الطري مبا يفوق الطائرة من جهات كثرية ،مث هذا املعدن الذي يف الطائرة وهذا العقل الذي عند اإلنسان وهذا البرتول
املوجود فيها وهذا وهذا كل شيء ابلتفصيل من أين أتى؟ من رب العاملني.
فيبقى أن ت ُردي كل فرع هنا لألصل تريدين أن تعلمينه علوم تريدين أن تعلمينه تفاصيل عن املسائل العلمية ،ال أبس

لكن هذا كله مما ابركه هللا يف األرض ،يعين كل املعادن اليت يف األرض الناس يستعملوهنا ،ماذا ستقولني فيها؟ تقولني
ني} فكل هذا من آاثر
مثل ما قال هللا يف سورة فصلت { َوَاب َر َك ف َيها َوقَ هد َر ف َيها أَق َْواتَ َها يف أ َْربَ َعة أ هَايٍم َس َواء لل ه
سائل َ
بركة هللا يف األرض ،فهذه كلمة هللا { َوَاب َر َك ف َيها} من الكلمات اليت نستعملها يف مواطن كثرية أن هذا من بركة
األرض كل ما أخذ الناس منها وجدوا غريه كل ما أخذ منها وتقدموا وجدوا غريها وغريها ،يعين اآلن ملا نريد أن نقول
البرتول ماذا يعترب البرتول؟ يعترب من آاثر بركة هللا يف األرض فاهلل -عز وجل -ابرك يف األرض فأخرج يف كل زمن ما
ينفع الناس والربكة معناها الزايدة والنماء فتأخذي منه ويزيد وأتخذي منه فيزيد ،و هللا -عز وجل -جعل يف األرض
ني} ففي كل زمن يقدر ألهل الزمان أقوات ال
خرياهتا { َوَاب َر َك ف َيها َوقَ هد َر ف َيها أَق َْواتَ َها يف أ َْربَ َعة أ هَايٍم َس َواء لل ه
سائل َ
تنفذ حىت تقوم الساعة ،فاهلل يقول لنا ماذا يف األرض فال أتتيك هذه املسائل املتصلة ابحلضارة وتظنني أن احلضارة
منفصلة عن اإلميان ابلغيب ،بل اِلضارة بنفسها تدلك على الغيب ،فاملؤمن بسهولة يستطيع أن جيعل احلضارة إشارة

لإلميان ابلغيب والذي يفصل بني الدين واحلياة ،هو الذي جيعل احلياة شيء واحلضارة شيء واإلميان ابلغيب شيء آخر!
وهذا الذي نسعى لبيانه ألن هناك جرمية تُرتكب يف حق املسلمني ،أن يشعروهم أنكم إذا استقمتم فمعناه اذهبوا إىل

اآلخرة! تريدون أن تعيشوا الدنيا اتركوا اآلخرة! وهذا كذب بل كل شيء يف الدنيا يقول لك هلم إىل اآلخرة ،كل شيء
يف الدنيا يقول لك كل شيء تستفيد منه يف الدنيا ملا تستعمله يقول لك هذا من عطاء هللا هذا من بركة هللا وملا تنتفع

منه تقول احلمد هلل.

وملا تريد املزيد تطلب من هللا فمالك يف الدنيا إال هللا فهو األول الذي ليس قبله شيء أعطاان وهو اآلخر الذي
ليس بعده شيء ينفعنا ِبا أعطاان.

 4سورة فصلت.
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فالشاهد أنه ما تنفصل عندان احلياة وما فيها من حضارة عن هللا وعن لقاء هللا وعن كمال صفات هللا ،بل ما وصل
إليه اخللق من حضارة من الدالئل على كمال هللا ،ألهنم إذا بدؤوا شيء من غري شيء ممكن يقولون بدأان من غري هللا!
لكن احلقيقة أهنم ما بدؤوا شيء إال مبا أنعم هللا ،وهللا هو الذي أعطاهم العقول وقدر هلم القوة من أجل أن يصلوا إىل
هذا فاحلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل أننا مؤمنني ،احلمد هلل أننا نعرف نرد املسائل إىل أصوَلا ونعرف كيف أتت

ونعرف كيف تزيد وكيف تبارك وكيف ننتفع هبا نسأل هللا -عز وجل -أن يزيدان وذرارينا اإلميان اللهم آمني.
مث اتفقنا على ثالثة نصوص أساسية يف تعريف الطفل ابهلل ،اتفقنا على:
 سورة اإلخالص
س َكمثْله َش ْيء}.
 واتفقنا على قوله تعاىل {لَْي َ

 واتفقنا أيضا على أمساء هللا يف سورة الفاحتة اليت هي اسم هللا والرب والرمحن.
اليوم املفروض نستعمل هذه الثالثة النصوص األساسية يف الرد على أسئلة الطفل ،يعين سنضرب أمثلة لألسئلة
وجنيب عليها من هذه النصوص الثالثة.
مناذج من أسئلة الصغار وكيفية الرد عليها:

سنبتدئ أوال بنوع من أنواع األسئلة اليت يسأهلا الطفل وهو السؤال عن ذات هللا تبارك وتعاىل يعين يسأل بطفولته
عن شكل هللا -عز وجل -يسأل عن مكان هللا -عز وجل ،-يسأل عن تفاصيل يف الذات ،فهذا حيتاج أن جنيب عليه
بثالثة أمور أساسية بعد ذلك ندخل يف التفاصيل.
األمر األول :وَنن نتكلم عن صفات هللا أو عن مكان هللا الب ّد أن يظهر يف كالمنا التعظيم فما نتكلم أبسلوب

كأننا نتكلم عن أي أحد من اخللق! كأننا نتكلم عن أي شيء يف الدنيا! إمنا البد أن نبدأ ابلتعظيم ،يعين حنتاج إىل
هدوء ونتكلم يف املوضوع سواي وهو يف حالة من التكيز ،نقول له نكلمك عن هللا العظيم وسأقول لك أين ربنا ،وسأقول
لك كيف تعرف هللا -عز وجل -األمر األول :البد أييت الكالم عن ذات هللا أو عن صفات هللا من طريق شخص ما
صفته معظم.
أقرر له ما قررته الشريعة ابألدلة فمثال النيب صلى هللا عليه وسلم سأل اجلارية أين هللا؟
األمر الثاني :أنه البد أن ّ

هذا سؤال مباشر أين هللا فقالت يف السماء وسأهلا من أان قالت رسول هللا قال اعتقها إهنا مؤمنة.

5
اّللُ َعلَْيه َو َسلَ َم إ ْذ
السلَمي قَ َ
صلَى َ
ُصلي َم َع َر ُسول َ
يف صحيح مسلم َع ْن ه َالل بْن أَيب َمْي ُمونَةَ َع ْن َعطَاء بْن يَ َسا ٍر َع ْن ُم َعاويَةَ بْن ا ْحلَ َكم ُّ
اّلل َ
ال :بَـْيـنَا أ ََان أ َ
ضربُو َن أبَيْديه ْم َعلَى أَفْ َخاذه ْم!
ك َ
يل؟! فَ َج َعلُوا يَ ْ
ْل أُميَ ْاه َما َشأْنُ ُك ْم تَـنْظُُرو َن إ ََ
ت :يـَ ْر َمحُ َ
صاره ْم! فَـ ُقلْ ُ
س َر ُج ٌل م ْن الْ َق ْوم فَـ ُقلْ ُ
اّللُ ،فَـَرَماين الْ َق ْوُم أبَبْ َ
ت َوا ثُك َ
َعطَ َ
َ
َ
َ
اّلل َما
صمتُونَين لَكين َس َك ُّ
صلى َر ُس ُ
َح َس َن تَـ ْعليما منْهُ ،فَـ َو َ
صلى َ
ول َ
ت ُم َعلما قَـبْـلَهُ َوَال بَـ ْع َدهُ أ ْ
اّللُ عَلَيْه َو َسل َم فَبأَيب ُه َو َوأُمي َما َرأَيْ ُ
اّلل َ
ت ،فَـلَ َما َ
فَـلَ َما َرأَيْـتُـ ُه ْم يُ َ
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إذا معىن ذلك أنين سأستخدم اللفظ الشرعي الذي ورد يف النص ،يسأل أين هللا فأجيب يف السماء وأشري إىل
السماء ،ال مانع من ذلك ألن اجلارية أشارت إىل السماء ،واإلشارة إىل السماء يعين إشارة للعلو.
س َكمثْله
األمر الثالث :كلما أتكلمت عن هذه األسئلة اليت تتصل بذات هللا أو صفاته فالب ّد أن أقول هللا{ :ل َْي َ

َش ْيء}

هذه الثالثة أمور البد منها مع مراعاة سن الطفل ،كيف أراعي سن الطفل؟
أجيب على قدر السؤال ملا يكون صغريا يف سن الثالث واألربع أو اخلمس سنوات أجيب جوااب حمدودا ،مث ملا يكرب
كرب كلما مسحنا له مبناقشة أكثر.
قليال ال أبس من املناقشة أكثر ،وكلما ُ
سؤال الطفل عن ذات هللا:
1ـ لو سأل الطفل :هل هلل عينان؟ هل ربنا يرانا؟
 هذا النوع األول الذي هو السؤال عن ذات هللا فمثال ممكن أن يسألك فيقول :هللا له عينان ؟ وذلك ملا تقولني له

ربنا يراان طبعا ،أتيت أحياان لتعبريات كثرية ليست صحيحة ،نقول ربنا "يشوفنا" مثل هذه الكلمات ،الصحيح أنك ما
اّلل
ال َر ُس ُ
يح َوالتَكْبريُ َوقَراءَةُ الْ ُق ْرآن)) أ َْو َك َما قَ َ
ضَربَين َوَال َشتَ َمين ،قَ َ
ول َ
ال(( :إ َن َهذه ال َ
َك َهَرين َوَال َ
ص َالةَ َال يَ ْ
صلُ ُح ف َيها َش ْيءٌ م ْن َك َالم النَاس إَمنَا ُه َو الت ْ
َسب ُ
ٍ
ٍ
َ
ْ
ْ
َ
الَ :ومنَا
ال(( :فَ َال َأتهت ْم)) ،قَ َ
اّللُ ابْإل ْس َالم َوإن منَا ر َجاال َأيتُو َن الْ ُك َها َن ،قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
يث َع ْهد ِبَاهليَة َوقَ ْد َجاءَ َ
ول َ
صلَى َ
اّلل إين َحد ُ
اّللُ عَلَيْه َو َسل َم ،قُـلْ ُ
َ
َ
َ
َ
الَ (( :كا َن نَيبٌّ م ْن
ل
ـ
ق
:
ال
ق
،
م
ك
ن
د
ص
ي
ال
ف
:
اح
ب
ص
ال
ن
اب
ال
ق
))
م
َه
ـ
ن
د
ص
ي
ال
ف
م
ه
ر
و
د
ص
يف
ه
ن
و
د
جي
ء
ي
ش
اك
ذ
((
:
ال
ق
،
ن
و
ر
ـ
ي
ط
ت
ـ
ي
ال
ج
تَ :ومنَا ر َج ٌ
ٌ
ْ
ُ
ال َخيُطُّو َن ،قَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ٌْ
َُ ْ
ُ ُ ْ َ ُ ُْ
ُْ
رَ َ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ْاألَنْبيَاء َخيُ ُّ
ب ب َشاة م ْن َغنَم َها َوأ ََان
ط فَ َم ْن َوافَ َق َخطهُ فَ َذ َاك)) قَ َ
الَ :وَكانَ ْ
ت ذَ َ
ُحد َوا ْجلََوانيَة فَاطلَ ْع ُ
ت يل َجاريَةٌ تَـ ْر َعى َغنَما يل قبَ َل أ ُ
يب قَ ْد ذَ َه َ
ات يَـ ْوم فَإذَا الذ ُ
ال:
اّلل أَفَ َال أ ُْعت ُق َها قَ َ
ت َاي َر ُس َ
ت َر ُس َ
ول َ
صلَى َ
ول َ
اّللُ َعلَْيه َو َسلَ َم فَـ َعظَ َم ذَل َ
آس ُ
َر ُج ٌل م ْن بَين َ
ك َعلَ َي قُـلْ ُ
ص َكة فَأَتَـْي ُ
اّلل َ
ص َك ْكتُـ َها َ
ف َك َما َأيْ َس ُفو َن لَكين َ
آد َم َ
ال(( :أ َْعت ْق َها فَإنـَ َها ُم ْؤمنَةٌ)).
اّلل ،قَ َ
ت َر ُس ُ
ت :يف ال َس َماء قَ َ
ائْتين هبَا فَأَتَـْيـتُهُ هبَا فَـ َق َ
ول َ
ال َهلَا(( :أَيْ َن َ
الَ (( :م ْن أ ََان؟)) قَالَ ْ
اّللُ؟)) قَالَ ْ
ت :أَنْ َ
 6قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا" :يف قسم العقيدة يف جمموع الفتاوى :مذهب أهل السنة واجلماعة أن هلل عينني ،اثنتني ،ينظر هبما حقيقة على الوجه
الالئق به .ومها من الصفات الذاتية الثابتة ابلكتاب ،والسنة .فمن أدلة الكتاب قوله تعاىل{ :جتري أبعيننا} .ومن أدلة السنة قول النيب صلى هللا عليه وسلم:
((إن ربكم ليس أبعور))(( ،ينظر إليكم أزلني قنطني))(( ،حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) .فهما عينان
حقيقيتان ال تشبهان أعني املخلوقني .وال يصح حتريف معنامها إىل العلم ،والرؤية لوجوه منها:
أوال :أنه صرف للكالم عن حقيقته إىل جمازه بال دليل.
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تُعربي عن صفات هللا إال ابللفظ الذي جاء يف كتاب هللا أو يف سنة الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هذا الصحيح
أنك ما تتكلمني إال مبا ورد به النص.
يعين بنفس اللفظ يسألك هو يقول ربنا "يشوفنا"؟ تقولني له نعم "هللا يراان" وهو مباشرة يقول لك يعين له عني؟
فأنت تعرفني أنه ورد يف النصوص أن هللا له سبحانه وتعاىل عينان ونثبت ذلك يف معتقد أهل السنة واجلماعة ،فتثبتني له
ذلك ،وتقولني له أن هللا يف كتابه قال هذا األمر وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخربان بذلك.
لكننا سنرجع ملشكلة أساسية أنين أان بنفسي كأم أو مريب ما أدري وما أعرف النص وما أدري هذا اثبت أو غري
اثبت؛ فمن هنا تبدأ العلة أن الذي يريب هو بنفسه ما يعرف! فمن مث سيقول للطفل يعين ممكن ـ خيرف على رأسه
ختريفات! فهذا حيتاج منك أنك تستدركني املوقف.
يعين ماذا؟ سيأتينا بعد ذلك يف التوصيات لكن نقوهلا اآلن سريعا ،يعين معناها البد أن تبحثي وال مانع أن تبحثي
والطفل معك ما يف مانع ،يعين تقولني له دعنا نرى ماذا يقول العلماء ،ودعنا نرى ماذا يف كتاب هللا ،دعنا نرى ماذا يف
سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.
واحبثي عن مصادر صحيحة وأقرأ معه ،وهي ليست مناظرة حبيث ملا يسألك جتيبني عليه سريعا! فليس هناك مشكلة
ميكن أن تؤخريه آخر األسبوع ،أو لبعد غد ،أو أوعديه أنك تسألني وترجعني جتيبينه ،قويل له أان متذكرة سؤالك أان ال
زلت أحبث .جيب أن حترتمي عقله هذا عبارة عن عقل ينتظر منك أن جتيبه ،وكل ما كرب كلما كان االحرتام أحد عوامل
الثقة يعين هو سيثق يف جوابك إذا كنت حترتمينه وتعتربيه آدمي عاقل وتناقشينه فتقولني له ربنا قال يف القرآن كذا
والرسول صلى هللا عليه وسلم قال كذا ،يعين رمبا رجع إليك مرة أخرى وقال لك ربنا "يشوفنا" هو يكرر ،نقول امسع حنن
اتفقنا أن ربنا يراان قل يراان اترك "يشوفنا" وقل "يراان" ،املرة الثالثة أيتيك ويقول "يشوفنا" نقول له مرة أخرى "يراان" ،نقول
نعم ربنا له عينان وهو "يراان" له ،اتفقنا أن التكرار يف حق هذا الطفل شيء مهم وال تظنينه ما اقتنع بل هو يريدك أن
تعيدي عليه نفس الكلمات بنفس األسلوب واتفقنا أننا النغري كلماتنا ،كلما زاد يف العمر كلما أعطيناه املزيد من األدلة.
وقد يقول الطفل اطيب اآلن يراين أو يرى الناس هنا وال يرى هناك؟!وكيف يراان من وراء سقف بيوتنا؟ فهو يقيس
س َكمثْله
نظر هللا بنظره هو ،فأنت يف هذا األمر وهو صغري أعيدي عليه ،ال حنن نظران ليس مثل نظر هللا ،هللا {لَْي َ

س َكمثْله َش ْيء} سنعيدها عليه ،ونقول له أن نظر ربنا ليس مثل نظر
َش ْيء} وتعيدين عليه اجلملة التأكيدية{ :لَْي َ
ا لناس ،حنن ما نرى إال هذا الشيء إال يف هذه احلدود لكن هللا -عز وجل -نظره ُميط بكل اخللق ُميط كبري عليك،
اثنيا :أن يف النصوص ما مينع ذلك مثل قوله صلى هللا عليه وسلم(( :ينظر إليكم))(( ،ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))(( ،وإن
ربكم ليس أبعور))".
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كرب الطفل كلما هذه الكلمة دخلت يف الكالم ،أول األمر
نعيد هذه الكلمة ،حميط يعين حييط بكل اخللق ،وكلما ُ
سنقول له :ربنا يرى كل شيء وال سقف وال غريه مينع رؤيته ربنا ،ربنا يرى كل شيء ،ربنا يف السماء يرى كل اخللق ،هذا
الكالم وعمره ثالث وأربع ومخس سنوات مث نتقدم نتصور أن عمره صار ست أو سبع سنوات سنبدأ نقول له هللا يرى
حىت الذي يف قلوبنا يكرب يف العمر ويصل عشر واثنا عشر سنة نقول له هللا يرى حىت النملة السوداء يف الصخرة السوداء
يف الليلة الظلماء بل ويرى عروقها.
س
فكلما كرب كل ما هذه املسألة زادت كالم زادت تفصيال وحنن قاعدتنا طول الوقت ماذا تقول؟ تقول هللا {لَْي َ

َكمثْله َش ْيء} يعين أنت اآلن تفهمينه أن ال شيء حيجب رؤية هللا هذا اجلدار حيجب رؤية الناس ألن هذا بصر
الناس ،لكن رؤية هللا ما حيجبها شيء.

مث تستفيدين من املوقف فأنت لتأكدي هذا املعىن مثال تقرئني يف كتاب علمي وهو عمر ست أو سبع سنوات أن
هذه الدابة أو هذا احليوان يرى على بعد مثال كذا وكذا أكثر من اإلنسان وهذه مثال عندها قوة يف مسعها كذا وكذا من
األشيا ء البعيدة ،أنت تقرئني له تقولني له انظر كيف حىت احليواانت ممكن أن يكون عندها قوة يف بصرها وقوة يف مسعها
أعلى من قوة اإلنسان فاألشياء خمتلفة يف احلياة يف كون السماع ليس متساوي بني املخلوقات فهذه املعلومة جيدة إذا
عرف أن حىت املخلوقني أنفسهم ليسوا سواء تستفيدين منها يف موقف بعيد ،ومسع هللا وبصر هللا حميط بكل شيء وكل
مرة تقولني له أن هللا حميط بكل شيء وكل ما كرب كلما أصبحت كلمة حميط ذات معىن ومغزى.
املقصد من هذا الكالم أنك أنت ال تبتعدين عن ألفاظ القرآن بل استعمليها وأثبيت ما هو مثبت ،وأجييب على
السؤال وحىت لو ظل يُلح عليك ويقول طيب السقف فأنت أعيدي عليه ما قلت ربنا ليس نظره كنظر املخلوقني.
2ـ لو سأل الطفل :هل سمع هللا تعالى (هل لربنا أذن؟! هل هللا يسمعنا؟)
نقول :ال ،ما أخربان هللا عن ذلك ال نعلم .يعين ال تنفني وال تثبتني ألن معتقد أهل السنة واجلماعة هنا ال نفي
وال إثبات ألنه ما وردت نصوص بذلك ،فأنت تقفني عندها تقولني له ما نعلم ألن ربنا غيب ما رأيناه أخربان رسول هللا
س َكمثْله َش ْيء} أكثر شيء يشغل الصغار الصفة ما
ابألخبار وتعيدين عليه هذا اخلرب الذي وصلنا وتعيدين عليه {لَْي َ

وصفها؟ فأنت ستؤكدين له أننا ال نستطيع أن نعرف الصفة لكن هللا -عز وجل -له عينان .وهللا -عز وجل -مل خيربان
أن له أذن إذ ا حنن نعرف أنه يسمعنا 7ونعرف أنه يراان وأنه يراان سبحانه وتعاىل بعينني نثبتهما كما أثبتها لنفسه سبحانه
وتعاىل.
 7األُذُن هلل (مبعىن االستماع صفةٌ اثبتةٌ هلل عَز وجل ابحلديث الصحيح .الدليل :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا(( :ما أذ َن هللا ٍ
يتغىن
لشيء كأَذَنه لنيب َ
َ
ابلقرآن جيهر به)) قال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن أورد حديث أيب هريرة رضي هللا عنه إبسناده" :أما قولـه(( :كأَذَنه))؛ يعين :ما استمع هللا لشيء
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إذا هناك أربعة عوامل:
العامل األول :أنك تستعملني ألفاظ القرآن حني اإلجابة على سؤاله.
س َكمثْله َش ْيء}.
واألمر الثاين :ستقطعني عنه املماثلة بتكرار قوله تعاىل {لَْي َ
س َكمثْله َش ْيء} وتستخدمني هذه القاعدة يف كون
األمر الثالث :أتخذين اللفظة الشرعية وتضعني قاعدة {لَْي َ
صفة هللا خمالفة لصفة املخلوقني.
كرب كل ما زاد
األمر الرابع :وتزيدين يف كل عمر معلومات أكثر يف معىن الصفة مبا ورد يف الشرع ابلتدريج فكلما ُ

معرفة ابلصفة.

3ـ لو سأل الطفل :هل هللا تعالى له (يدان)؟
الذي جيعله يسأل ذلك ألنك تقولني ربنا يعطينا ربنا يرزقنا ربنا كذا وكذا من الصفات اليت جتعله يفكر هل ربنا له
يد ،خاصة ملا تقولني ربنا يعطينا ،ربنا أعطاان ،فهو يرى أن العطية البد أن تكون ابليد وهو يف أصل تفكريه صحيح؛
لكن أنت اآلن ستبينني له كالتايل:
 1نثبت له صفة اليد فنقول له :نعم هللا سبحانه وتعاىل له يدان وهذا ثبت يف الكتاب وثبت يف السنة ،ويداه

مبسوطتان كما قال سبحانه وتعاىل.

شك أبو عبيد.
ت .أو قال :استمعتَ .
كاستماعه ٍ
َت؛ قال :مس َع ْ
ت لَرهبَا َو ُحق ْ
لنيب يتغىن ابلقرآن ،حدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد يف قولـه تعاىلَ :وأَذنَ ْ
ٍ
لشيء كأَ َذنه) يعين :ما استمع هللا لشيء كاستماعه ،وهللا ال يشغله
أذنت للشيء آ َذ ُن له أ َذان :إذا استمعتُه ."...وقال البغوي" :قولـه( :ما أذ َن هللا
يُقالُ :
ٍ
لشيء كأَذَنه لنيب يتغىن ابلقرآن)) األلف
ت للشيء آذَ ُن أذَان بفتح الذال :إذا مسعت له ."...وقال اخلطايب" :قولـه(( :ما أذ َن هللا
مسع عن مسع ،يقال :أذنْ ُ
ْ
ت للشيء أذان :إذا استمعـت لـه ،ومن قال(( :كإذنه)) فقد وهم" .وقال ابن كثري بعد أن أورد حديث(( :مل أيذَن هللاُ لشيء ما
والذال مفتوحتان ،مصـدر أذنْ ُ
أذ َن لنيب يتغىن ابلقرآن)) ..." :ومعناه أ َن هللا تعاىل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نيب جيهر بقراءته وحيسنها ،وذلك أنه جيتمع يف قراءة األنبياء طيب
الصوت لكمال خلقهم ومتام اخلشية ،وذلك هو الغاية يف ذلك ،وهو سبحانه وتعاىل يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم ،كما قالت عائشة رضي هللا
عنها :سبحان الذي وسع مسعه األصوات ،ولكن استماعه لقراءة عباده املؤمنني أعظم؛ كما قال تعاىل :وما تَ ُكو ُن يف َشأْ ٍن وما تَـْتـلُوا منْه من قُـر ٍ
آن َوال
ََ
ََ
ُ ْ ْ
يضو َن فيه اآلية ،مث استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كما دل عليه هذا احلديث العظيم ،ومنهم من فسر األذَن ها
تَـ ْع َملُو َن م ْن َع َم ٍل إال ُكنَا َعلَْي ُك ْم ُش ُهودا إ ْذ تُف ُ
ٍ
األول أوىل؛ لقولـه(( :ما أذ َن هللا لشيء كأَ َذنه لنيب يتغىن ابلقرآن))؛ أي :جيهر به ،واأل َذن :االستماع؛ لداللة السياق عليه ...وهلذا جاء يف
هنا ابألمر ،و َ
حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :هلل أشد أ َذان إىل الرجل احلسن الصوت ابلقرآن من
ٍ
لشيء كأَ َذنه لنيب يتغىن ابلقرآن)) ،وقال ابن العثيمني رمحه هللا:
صاحب ال َقْينة إىل قينته)) .قال األزهري يف (هتذيب اللغة)" :ويف احلديث(( :ما أذ َن هللا
"قوله(( :ما أذن هللا لشيء ما أذن للنيب صلى هللا عليه وسلم)) ومعىن هذا األَذن :االستماع للشيء ،يعين ما استمع هللا لشيء كاستماعه لنيب حسن
الصوت ،ويف رواية أخرى يتغىن ابلقرآن يعين :جيهر به".
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حىت استعمالك للدليل الصغري كلمة واحدة وكلما كرب ستعطيه أكرب وأكرب وهكذا ،وهو عندما حيفظ كتاب هللا أو
حىت سيقرؤه أو حىت سيسمعه سيبدأ يالحظ ما تقولينه وأنتم جربوا وسرتون هذا فيهم أنه أي شيء يلفت نظره له من
ألفاظ أو معاين تتصل بصفات هللا هو مباشرة يالحظها وقت ما يسمع كالم هللا أو وقت ما يقرأ.
 2ستقولني له يد ربنا عظيمة ال تستطيع تصورها ألن هللا {ليس كمثله شيء}.
الشبَه ،يعين يبدأ يقول ما صفتها؟
البد من مناقشة الطفل يف كتاب هللا يف صفتني اتفقنا على أنه سيبدأ يتكلم عن َ
كبرية كم تكون؟ خصوص ا مع هذه األفالم اليت يروهنا توصف هلم أشياء فالبد أن نقطع هذا األمر من نفوسهم وكل ما
تقدم يف العمر كلما انقشناه يف عدم املماثلة بطريقة ،يعين لو وصل مثال عمر مثانية أو عشرة سنبدأ نناقشه أن هللا ال
ميكن تصور صفاته ،ملاذا ال ميكن تصور صفاته؟ نستعمل هنا معىن اسم األحد ،أنت طول الوقت تقولني له {ليس
كمثله شيء} مث ستُدخلني عليه املفهوم اجلديد اآلن من سن الثامنة أو التاسعة على حسب فطنته مبعىن أحد.
سنرى كيف نناقش هذا األمر ،كيف يدخل يف قطع املماثلة معىن اسم األحد؟
اآلن حنن من أجل أن نعرف صفة أي شيء البد أن يكون هناك أحد ثالثة عوامل:
إما يرى بنفسه ،يعين أان ال أعرف صفة الشيء إال إذا رأيته بعيين أو رأيت مثيله أو أاتين خرب صادق عنه.
أنيت نناقش ونقول له ربنا ال أحد يف الدنيا يستطيع رؤيته ،أنت ما معك غري ثالث عوامل حىت تعريف الصفة ،العامل
األول ترينه ،العامل الثاين ترين مثيله.
 3العامل الثالث أنه حيتاج خلرب صادق :فهو ملا أييت إليك ويقول لك كيف يد هللا ما حجمها؟ يسألك هذا

السؤال ف تقولني له ال أستطيع أن اقول لك ،ملاذا ال أستطيع أن أقول لك؟ ألننا ما رأينا ربنا يف الدنيا ال يستطيع أحد أن
يراه يف الدنيا ،لكن ملا يتقدم قليال يعين اثنا عشر سنة ولو كان فطن من عشر سنوات سنقول له ملا أراد موسى عليه
السالم أن يرى ربنا ،قال له وحتكني له القصة يف كون هللا -عز وجل -قال له إن استقر اجلبل مكانه فسوف تراين فمن
عظمة هللا اجلبل ماذا أصبح؟ تفتت اجلبل من عظمة هللا وخر موسى صعقا من عظمة هللا ،فمعىن ذلك ما يستطيع
اإل نسان يف الدنيا أن يرى ربنا من عظمته ،فما رأيناه وال تدخلوا الكالم على بعضه حنن من مثان إىل عشرة سنقول ما
رأيناه وهو ليس له مثيل ليس كمثله شيء ألنه واحد أحد ليس له مثيل ،ومل أتتينا أخبار عنه إال عن طريق كتاب هللا
وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،يعين الرسول نزل عليه الوحي وأاتان اخلرب وعرفناه منه ،والرسول صلى هللا عليه وسلم ما
وصف لنا أكثر من أن هللا له يدان ،ما عندي مصدر صحيح للمعلومة.
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وهكذا ستضعني عنده قاعدة مهمة هذه القاعدة املفروض من البداية نتناقش فيها أننا ال نعرف ربنا إال من كتاب
هللا ما نعرف األخبار إال من كتاب هللا ،وهذا كما اتفقنا سيضطران الكالم عن رسول هللا صلى هللا وعليه وسلم
وسيضطران للكالم عن املالئكة ،وسيضطران الكالم عن جربيل ،هذا كالم بسيط جدا أن هللا حىت يعرفنا بنفسه أرسل لنا
رسول وهذا الرسول بشر مثلنا لكنه ُميز أبن الوحي نزل عليه ـ ـ بكالم سهل ـ يعين ماذا الوحي؟ يعين هللا كلم جربيل

واحد}8،

وحى إ َه
وجربيل نقل كالم هللا للرسول صلى هللا عليه وسلم {قُ ْل إ همنَا أ ََان بَ َ
شر مثْ لُ ُك ْم يُ َ
َل أَهمنَا إ ََلُ ُك ْم إلَه َ

َل} :هذا معىن رسوله.
وحى إ َه
{بَ َ
شر مثْ لُ ُك ْم} :هذا معىن عبده {يُ َ

لذلك ستداخل املفاهيم مع بعضها كل حقائق اإلميان ابلغيب تكون مع بعضها ،لكن أنت لن تعطيه حماضرة!

كلمة يف سن مخس سنوات وكلمة بعدها يف سن سبع سنوات وثالث أربع كلمات يف سن عشر سنوات ،سيبدأ يالحظ
خصوصا مع الدراسة يف املدارس ومع قراءته لكتاب هللا أو مساعه لكتاب هللا سيبدأ يالحظ هذه الكلمات اليت تقولينها
يعين اإلميان ابلغيب ليس جمرد تلقني إمنا هو مناقشة ،البد نعرف أنه حىت أدخل له اإلميان ابلغيب لن ألقنه حقائق
فقط ،إمنا سأانقشه فيها حىت يتعلم كيف يفكر يف هذا الغيب.

 تعليم الطفل مفاهيم الغيب من سورة اإلخالص:
فسأستعمل اآلن اسم هللا األحد الذي يف سورة اإلخالص ،وسيفهم كل ما تقدم يف العمر ففي سن مثان سنوات وما
فوق أن هللا أحد ليس أحد يشاركه يف شيء فنحن مل نره وليس كمثله شيء والرسول صلى هللا عليه وسلم ما وصف لنا
إال هذه األوصاف فنحن سنقبل ما وصف هللا؛ ال ميكنك أن تتخيل صفاته ال ميكن ملاذا؟ سنعيد عليه ألن االنسان ال
يستطيع أن يتخيل الصفات إال إذا رأى الشيء أو رأى مثيله أو جاءه خرب ،فلما جييئه خرب إذا ما أتته تفاصيل فلن
يتخيل أي شيء إال إذا رآه أو رأى مثيله.
إذا معىن ذلك أنه ملا يكرب هذا الصغري كلما تقدم يف العمر كلما زادت املعلومات اليت سنقوهلا لكن يف نفس الطريق
ال نغري الطريق الذي سنتكلم فيه لكن سنزيد الكلمات املنصوص عليها يف القرآن.
يعين قلنا ليس كمثله شيء مث استعملنا أنه اسم (األحد).

 8سورة الكهف .110
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4ـ لو سأل الطفل :عن صفة الكالم هلل؟

9

ممكن الطفل يسأل هل ربنا يتكلم؟ ويكلّم من؟
اجلواب نعم ربنا يتكلم والقرآن كالمه ،لكن يكلم من؟ تقولني كلم هللا آدم وكلم موسى وكلم املالئكة وكلم جربيل
ابلقرآن فجربيل أوصل القرآن إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،مث أييت يقول لك هل أستطيع أن أكلم ربنا؟ اجلواب نعم
تستطيع يف الصالة يف التسبيح يف املناجاة ،كل ما كرب كل ما قلنا انجي ربنا كلم ربنا ،ادعو ربنا ،اسأل ربنا .يعين هو
عندما يعرف أن الدعاء كالم يكلم هللا به ستتغري نظرته للدعاء يعرف أن الفاحتة كالم من العبد للرب والرب جييب عليه
سيتغري نظرته.
ني} وربنا
ب الْ َعالَم َ
حني يسأل هل أان أقدر أكلم؟! ربنا نقول نعم قول هللا أكرب وادخل الصالة وقول {ا ِْلَ ْم ُد هَّلل َر ّ

جييبك ،قل {ال هر ْْحَن ال هرحيم} ربنا جييبك ،لكن جيب أن يكون قلبك حاضرا.

يعين هذه املعلومات واضحة جدا لكن حتتاج إىل مناقشة جيدة مع الطفل احرتميه اعتربيه إنسان أمامك وكرري عليه
الكلمات واستفيدي من الفرص وأعيدي عليه سيتبني له ،ومن كل هذا الكالم أننا نعبد هللا بعبادة االستعانة ألن التوفيق
يف املوقف ما وراءه أنك تتعلمني أو أحد يناقشك يف املسألة ،التوفيق يف املوقف يكون على حسب ذلك وانكسارك
لرب العاملني والطلب منه سبحانه وتعاىل أن حيصل هذا التوفيق.
سنتفق أيضا أننا لن نبدأه أبشياء يصعب عليه إدراكها ،نتكلم اآلن فقط عن سؤاله حول ذات هللا وحول صفات هللا
ننتهي من هذا مث ننتقل إىل الكالم عن املالئكة والكتب.
من أسئلته أيضا عن ذات هللا وعن صفات هللا ،حنن اتفقنا أنه يسأل عن مسع هللا وبصر هللا ويسأل أيضا عن يد هللا
يسأل عن كالم هللا يسأل عن وجود هللا معه.

 9قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف شرح ملعة االعتقاد" :الكالم صفة من صفات هللا الثابتة له ابلكتاب ،والسنة ،وإمجاع السلف .قال هللا تعاىل{ :وكلم
هللا موسى تكليما}{ .منهم من كلم هللا} .وقال النيب ،صلى هللا عليه وسلم" :إذا أراد هللا أن يوحي أبمره تكلم ابلوحي" .أخرجه ابن خزمية وابن جرير وابن
أيب حامت .وأمجع السلف على ثبوت الكالم هلل فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل ،وال تكييف ،وال متثيل .وهو كالم حقيقي يليق ابهلل ،يتعلق
مبشيئته حبروف وأصوات مسموعة والدليل على أنه بصوت قوله تعاىل{ :وانديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيًا} .والنداء واملناجاة ال تكون بصوت.
وروي عن عبدهللا بن أنيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،أنه قال" :حيشر هللا اخلالئق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب :أان امللك أان
الداين" .علقه البخاري بصيغة التمريض ،قال يف الفتح :وأخرجه املصنف يف األدب املفرد وأمحد ،وأبو يعلى يف مسنديهما وذكر له طريقني آخرين .وكالم
هللا تعاىل قدمي النوع ،حادث اآلحاد ،ومعىن قدمي النوع أن هللا مل يزل ،وال يزال متكلما ليس الكالم حاداث منه بعد أن مل يكن .ومعىن حادث اآلحاد :أن
آحاد كالمه أي الكالم املعني املخصوص حادث ألنه متعلق مبشيئته مىت شاء تكلم مبا شاء كيف شاء.
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سؤال الطفل عن معية هللا تعاىل:

0

1

يسأل عن معية هللا ،كيف هللا معنا؟ كيف الناس يصلون هنا ويصلون هناك وهللا معهم مجيعا؟! كيف يكون هللا
معنا؟
هذه املسألة سهلة جدا لو استطعنا أن نتصور أصلها ،النيب صلى هللا عليه وسلم ضرب مثل للصحابة وبني هلم كيف
يكون يوم القيامة رؤية هللا -عز وجل ،-فقال هلم واصف ا يوم القيامة قال هلم عن البدر ملا رأوا البدر أخربهم صلى هللا
عليه وسلم أن يوم القيامة سرتون ربكم كما ترون البدر ال تضامون يف رؤيته يعين ال ينضم بعضكم إىل بعض يف الرؤاي إمنا
كلكم يف املوقف وترون ربكم سبحانه وتعاىل.
بنفس هذا الفهم سنبني له كيف أن هللا مع الناس كلهم وهو يف السماء ،سيتصور هو املفروض القمر ،حنن لن نتكلم
عن معية مثل املعية إمنا حىت نفهم كيف هللا مع الناس كلهم وهو يف العلو ،القمر يف السماء معي أان أو معك وحدك؟ أو
مع من؟ سيقول لك هو مع كل الناس املوجودين ،إذا كان القمر يف السماء مع كل املوجودين ،افهم كيف هللا يف السماء
سبحانه وتعاىل مع كل اخللق.
إذا هنا ليس مشاّبة بني هللا تعاىل والقمر لكن هنا الكالم حول املعية يعين مثل ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم
كيف أنتم ترون القمر ال تضامون يف رؤيته ،سرتون ربكم ال تضامون يف رؤيته ،كيف ترون القمر كأنه معكم كلكم!
هكذا يكون هللا مع اخللق كلهم.
هذا تقريب حىت يتصور املسألة ،مثل ما نقول سران والقمر معنا ،يعين هل هو مالصق فينا؟ ال فوق لكنه مع الناس
كلهم ،فهكذا يفهم أن ربنا سبحانه وتعاىل يف العلو وهو سبحانه وتعاىل معهم كلهم.
هذا الكالم يُقال للطفل بعد الثامنة أو التاسعة من عمره ،ففي التاسعة يقال له أن هللا -عز وجل -يف العلو وهو مع

ذلك معنا ،أقل من التاسعة نقول ربنا يف السماء ومعنا أيضا معنا سبحانه وتعاىل يسمعنا ويراان تكرري عليه ذلك ،ملا
يكرب قليال تقولني له يعين تبينني له أنك تدركي أن هذه األشياء ممكن تكون يف العلو وتكون تكون معنا يف نفس الوقت
 1قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف شرح الواسطية" :املعية املعية لغة :املقارنة واملصاحبة .ودليل ثبوت املعية هلل قوله تعاىل{ :وهو معكم أينما كنتم}.
وتنقسم إىل قسمني :عامة وخاصة :فالعامة هي الشاملة جلميع اخللق كقوله تعاىل{ :وهو معكم أينما كنتم} .ومقتضى املعية هنا اإلحاطة ابخللق علما وقدرة
وسلطاان وتدبريا .واخلاصة هي اليت ختتص ابلرسل وأتباعهم كقوله تعاىل{ :ال حتزن إن هللا معنا} وقوله {إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون} .وهذه
املعية تقتضي مع اإلحاطة النصر والتأييد .واجلمع بني املعية والعلو من وجهني :أوال :أنه ال منافاة بينهما يف الواقع فقد جيتمعان يف شيء واحد ولذلك
تقول :مازلنا نسري والقمر معنا مع أنه يف السماء .اثنيا :أنه لو فرض أن بينهما منافاة يف حق املخلوق مل يلزم أن يكون بينهما منافاة يف حق اخلالق ألنه ليس
كمثله شيء وهو بكل شيء حميط .وال يصح تفسري معية هللا بكونه معنا بذاته يف املكان :أوال :ألنه مستحيل على هللا حيث ينايف علوه وعلوه من صفاته
الذاتية اليت ال ينفك عنها .اثنيا :أنه خالف ما فسرها به السلف .اثلثا :أنه يلزم على هذا التفسري لوازم ابطلة .معىن كون هللا يف السماء :معناه على السماء
أي فوقها ففي مبعىن على كما جاءت هبذا املعىن يف قوله تعاىل{ :قل سريوا يف األرض} أي عليها وجيوز أن تكون يف للظرفية والسماء على هذا مبعىن العلو
فيكون املعىن أن هللا يف العلو وقد جاءت السماء مبعىن العلو يف قوله تعاىل{ :أنزل من السماء ماء} وال يصح أن تكون يف للظرفية إذا كان املراد ابلسماء
األجرام احملسوسة ألن ذلك يوهم أن السماء حتيط ابهلل وهذا معىن ابطل ألن هللا أعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته".
21

مثل القمر يف العلو ومعنا يف نفس الوقت ،هذا شيء ليس صعبا أن تدركوه ،ومن مث هللا العظيم يف مساءه ومع خلقة،
ليس من الصعب أن تفهم مثل هذا.
يعين ضرب األمثلة هذه حيتاج تقدم يف العمر ،يعين ليس الكالم نفسه يقال للصغري والكبري نفس الكالم ،وال ضرب
األمثلة يكون؛ لن الصغري ملا تضربني له مثال ال يفكر يف احلقيقة يفكر فقط يف املثال ،يتوقف على املثال.
فالصغري ال يضرب له مثال ،نكلمه كالم عام أن هللا يف السماء وهو معنا مجيعا ،مث ملا يكرب حىت يقوى عقله يعرف

الفرق بني املثل وبني احلقيقة ،فتقولني له هذا املثال.

يستوعب الفرق بني املثل واحلقيقة فتضريب له األمثال ،قدر املستطاع طفل دون السبع سنوات ما تضرب له األمثال
إمنا توضح له اِلقائق أبلفاظ خمتصرة ،سبع سنوات وما فوق إن كان فطنا ممكن أن نقرب له املعىن ابألمثال ،دون
الثمان سنوات أو السبع وما دون هؤالء يقفون عند املثل فتختلط احلقيقة واملثل عنده ،فوق الثمانية هو ممكن يقول لك

مثال؟ يبدأ يستوعب الفرق بني املثل وبني احلقيقة ،إذا نكلمهم كلهم عن الغيب لكن ليس بلغة واحدة ،الصغري تعطينه
كرب فهذه اخلانة متتلئ عنده ،يعين يفتح خانة أن هللا يراان ،يفتح خانة أن هللا يسمعنا،
خانة يفتح خانة يف عقله وكلما ُ
يفتح خانة أن هللا معنا.
يفتح خانة أن هللا له يدان ،يفتح خانة أن هللا قريب ،مث كلما زاد كلما امتأل عقله ابملعلومات ،ليس كل شيء نعطيه
يف هذا الوقت! جيب أن تكوين حكيمة مث انظري حاهلم فهناك صغار جدا لكن هللا أعطاهم فطنة ،ورمبا ُوجدوا يف جمتمع
أيضا احرتمهم وكلَمهم فزادت فطنتهم ،فتأيت مثال هذه طفلة عمرها سنتني يُقال هلا انظري للقمر يف السماء تقفز تقفز
ماذا تريد؟ تريد تنزله! تتصور أنه ممكن يكون حتت يدها ،تكرب قليال ترى أن هذا القمر ال ميكن أن تصل إليه ،يعين هي
يف البداية كانت تتصور مادامت أهنا تراه إذا تستطيع أن تلمسه ،مث بدأت تشعر مبعىن املسافات يعين يف البداية ما
يشعرون مبعىن املسافات مث يكربون يشعرون بذلك املعىن.
أنت لو أتتك طفلة عمرها ست سنوات تقول لك الساعة كم؟ مثال ،حيصل شيء من التعجب ملاذا؟ ألهنم غالبا ما
يقدرون األوقات! ما يعرفون من األوقات إال أمرين الليل والنهار ،لكن اليوم مع كثرة استعمال الوقت والساعة كم ،يبدأ
يصبح عندهم مؤشرات ،يعين مثال هؤالء نومهم الساعة السابعة كل بعد وقت قصري أييت يسأل أمه يقول هلا الساعة كم؟
خائفني من أن جتيء الساعة السابعة ألن السابعة هذه عالمة القصاص عندهم ،فمعىن ذلك أن الوقت صار له قيمة
عندهم يعين يعرف السابعة الصباح السابعة املساء.
اليوم االستخدام اللفظي صار خمتلف عن السابق صار عندان وعي أكثر للزمن وعي أكثر للمسافات وعي أكثر
للحقوق ،هذا كله يساعدان على إكمال رسالتنا يف إيصال الغيب إليهم.
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سنكتفي عن الكالم عن سؤال األبناء عن الغيب يف ذات هللا ،رمبا أحياان يسألك عن ذات هللا مثال يقول لك عن
اللون يسألك عن اللون فلما أييت يسألك عن أشياء ليس َلا أصول وليست أمور واردة يف الكتاب والسنة ،تقولني
له مل ُيربان هللا عنها مل ُيربان عنها الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هذا ما نفكر به ألن ما عندان خرب عنه ،هذا ما
عندان خرب فيه ال متنعيه بل فهميه أن ما أاتان خرب فمن مث ال نناقشه أو نتكلم فيه ،ما نتكلم يف هذا ألن ربنا مل خيربان.
ليس معىن إجابة الطفل على أسئلة الغيب يعين أن أخرتع له أو أتعامل وال آيت يف مواقف وأهنره! إمنا سأكرر عليه
قواعد حىت يعرف كيف يفكر ،أنتم تصوروا كيف ندربه على أن أيكل بنفسه ويشرب بنفسه ويغري مالبسه بنفسه كيف
ندربه ،وقت طويل إىل أن يتدرب وحنن ندربه أيضا يف هذه املسألة كيف يفكر ابلغيب ،فيحتاج إىل تكرار ووضع حدود
يعين مثال أتيت يف يوم من األايم تقول لك أان ال أريد أن البس املريول أذهب للمدرسة أريد أن ألبس فستان أو ِبامة أو
مثال خترتع لك اخرتاعات أريد أن أضع كذا أو كذا يف وجهي! أنت ماذا ستقولني؟ ال هذا ما يصلح هنا ما يصلح كذا
وما يصلح كذا ،وممكن أتيت لك بشطحات فدورك يف الرتبية أن تضعي حدود هنا ينفع كذا وهنا ينفع كذا.
أول ما أيكل ينثر طعامه تقبلينه وهو عمره سنة ونص لكن سنتني ونص ما تقبلينه متاما مث ثالث سنوات يبدأ يصري
أمره ابلضبط وهكذا مثل ما ندربه على تصرفاته احلسية حنن ندربه على التفكري السليم ،كما ندربه على هذا ندربه على
ذلك.

أسئلة الطفل يف أفعال هللا تعاىل:
يعين لو سأل أسئلة تعترب شاذة ،شاذة يعين ال جواب عليها ،ال يوجد يف الكتاب والسنة الكالم عنها ،من أين أتى
هبا؟ أتى هبا من تفكريه فاجلواب ربنا ما أخربان عن هذا الشيء ،مثال لو جاء يقول لك ماذا أيكل ربنا؟! اآلن أنيت هلذه
1
1
أفعال هللا ،انتهينا من ذات هللا
صمد ،وهذا الكالم اآلن يف
األفعال ،هنا ستقولني أن هللا صمد أنه سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل من الكالم حول ذاته ،نتكلم هنا عن األفعال يعين أييت يسألك عن مثل هذا السؤال! ماذا أيكل ربنا!
على أنه يتصور أن هللا -عز وجل -تعاىل أنه أيكل ،من معىن اسم الصمد أنه سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل شيء صمد
سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب ،إمن ا أيكل ويشرب احملتاج لكن هو سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب يعين أاتان
اخلرب ،البد أن تعرفني الشيء الذي أاتان اخلرب عنه والشيء الذي ما أاتان اخلرب عنه.
فالصمد من معانيها أنه سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب ،فمثل هذا السؤال أييت هذا اجلواب تقولني أنه صمد

سبحانه وتعاىل.

ص َم ُد) يقول تعاىل ذكره :املعبود الذي ال تصلح العبادة إال له الصم ،واختلف أهل التأويل يف معىن
 1قال اإلمام الطربي رمحه هللا يف تفسريه" :وقولهَ (:
اّللُ ال َ
الصمد ،فقال بعضهم :هو الذي ليس أبجوف ،وال أيكل وال يشرب "...و قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه" :وقد قال احلافظ أبو القاسم الطرباين يف
صمد إليه يف احلوائج،
كتاب السنة له ،بعد إيراده كثريا من هذه األقوال يف تفسري "الصمد" :وكل هذه صحيحة ،وهي صفات ربنا ،عز وجل ،وهو الذي يُ َ
وهو الذي قد انتهى سؤدده ،وهو الصمد الذي ال جوف له ،وال أيكل وال يشرب ،وهو الباقي بعد خلقه .وقال البيهقي حنو ذلك أيضا".
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يقسم األرزاق ربنا الذي يعطي
أيضا أنيت إىل شيء من أفعاله يكون يرى أشياء يف الدنيا وأنت تقولني له ربنا الذي ّ

الناس ،فتأتيه أحياان أحكام وأيتيه تفكري على حكمة هللا ،ملاذا يوجد فقراء ويف أغنياء؟ خصوصا يف الغرب وهم صغار
يكونون رقيقي القلب وترق قلوهبم للمحتاجني وهم يرون أنفسهم مستغنني وهؤالء حمتاجني فكأنه خياطبك يف مسألة
الشك أتيت من هنا ،أتيت من الكالم حول
احلكمة ،هذا حيتاج أن تكونني حكيمة وأنت تتكلمني ألن غالب حاالت َ
حكمة هللا.
نقول كالم ابختصار وهذا حيتاج منكم أنتم أن تتوسعوا فيه ،الدنيا والذي فيها كله ال يساوي شيء عند هللا ،هذا أول
مفهوم جيب أن يكون عندك أنت ،ال تقولينه للطفل إمنا نفهم هذه املسألة حنن أوال ،كل الدنيا و ما فيها ال يساوي
شيء عند هللا ولو كان يساوي شيء ما سقى منها الكافر شربة ماء ،لو كان تساوي جناح بعوضة ما سقى منها شربة
ماء ،أبد ا ليس عطاء الدنيا داللة على رضى وال منع الدنيا داللة على السخط .هذا متأكدين منه ،ولذلك يف سورة
سا ُن إذَا َما ابْ تَ َالهُ َربُّهُ فَأَ ْك َرَمهُ َونَعه َمهُ فَ يَ ُق ُ
ول َرّب أَ ْك َرَمن (َ )15وأَ هما إذَا َما ابْ تَ َالهُ فَ َق َد َر َعلَْيه رْزقَهُ
الفجر {فَأَ هما ْاإلنْ َ

ول َرّب أ ََهانَن} هللا جييب عليهم { َك هال} ال هذا داللة اإلكرام وال هذا داللة األنعام ،فهذا املفهوم نفسه البد
فَ يَ ُق ُ
من دخوله إىل نفس املرتيب أنه ترى ليس دليل على أن رب ر ٍ
اض عن الناس املنعم عليهم وليس دليل أنه ساخط على
الناس ملا مينعهم.
هذا فقط ورقة اختباره أنه ليس عنده وهذا ورقة اختباره أنه عنده ،فهذا له أسئلة وهذا له أسئلة ،هذا عنده إجابة
وهذا عنده إجابة.
فال بد هنا يدخل مفهوم البالء ،يعين البالء هذه الكلمة يُستعمل مكاهنا االختبار ترى حنن موجودين هنا لالختبار

الذي أعطاه ربنا ورقة اختباره العطاء واجلواب الشكر كل ما أعطى شكر كل ما يبطر على نعمة هللا يستعملها فيما
يرضي هللا ،وال يضيعها ما يفعل ما يفعل ،هذا اختباره وجوابه الشكر ،ال يبطر ال يستعملها يف معصية هللا.
وهذا الذي ما أعطاه ورقة اختباره الصرب يثبت وينتظر وربنا سيعطيه وهذا إن شكر وهذا إن صرب عُوض يف الدنيا قبل
عوض يف اآلخرة ،عُ َوض يف الدنيا مباذا؟ وأبنه يعطيه ميأله رضا وميأله انشراح صدر سواء عنده أو ليس لديه.
أن يُ َ
إذا معىن ذلك أين أحتاج أدخل ثالثة عوامل يف الكالم هنا عن اِلكمة:
 1أ نت تقولني له:
 ربنا حكيم
 ربنا رحيم
 ربنا قريب
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وضح اإلشكال؟ ما جلواب عليه؟ ستقولني له أن هللا -عز وجل -خيترب
مث يرى انس عندهم وانس ما عندهم هل ُ
اخللق الذي أعطاهم اختربهم ابلعطية والذين منعهم اختربهم ابملنع.
هذا العامل األول مث أييت العامل الثاين.
 2أن من أُعطي عليه وظيفة ووظيفته الشكر:
وسع هللا عليه فيفهم أن
وظيفة صعبة حيتاجها كل وقت فال يبطر وال يستعملها يف معصية هللا ألن لو كان هو ممن َ
هناك مسؤولية عظيمة ،وعند الثاين هناك مسؤولية وهي الصرب والرضا عن هللا والرضا مبا قسم هللا وال يؤمن بغريه وال
يفعل ،ستدخل قيم يف أثناء هذه املناقشة مث أييت العامل الثالث.
يعوض على الناس هو يعطيهم:
 3ربنا ّ
ليس شرط أن يعطيهم مال يعطيهم بل يعطيهم إميان ويعطيهم رضا ويعطيهم انشراح صدر ،هل تظن أن كل هؤالء
األغنياء مراتحني؟! ال ،فممكن ابتلوا أبمراض ممكن يصري بينهم قطيعة رحم ممكن يصري بينهم طمع ،ممكن ال ينامون
خوفا على أمواهلم ،وممكن وممكن..
وممكن هذا الفقري ليس عنده شيء لكنه مراتح وقلبه مطمئن! يعين البد هذا املفهوم كمفهوم حقيقي يدخل ،يعين
هنا ما يصلح كلمة خمتصرة مثل الكالم األول ،ال! يف ذات هللا تقولني كلمة وترددينها أما يف مثل هذه املسائل مسائل
حتتاج إىل مفهوم ،مفهوم يعين أن هناك عوامل تفصيلية وأن الدنيا اختبار ونتكلم عن االختبار ونتناقش فيه مث يف عامل
آخر أنه هنا النجاح الشكر وهنا النجاح الصرب مث يف عامل آخر أن ليس دليل الرضا العطية وال دليل السخط املنع
وممكن يعوض عليهم أبشياء كثرية أنت ما تدركها وممكن يكون يف انشراح صدر وراحة ابل ما أحد يعرفها ،الدنيا كلها
مطامع.
هو اآلن يريد أن يلعب وأيكل ويشرب ويشعر أن هذه هي الدنيا ،هذا الكالم سينفعه يف يوم من األايم وينفعه قريبا
ما هو بعيد ،ألن أول ما تدخل املفاهيم هذا الشيء البد أن نفهمه مجيعا أول ما تدخل الكلمات املتضمنة مفاهيم
جيلب إليها االنسان ما يشبهها ،يعين حنن منشي يف احلياة مثال ما نعرف أن هللا حليم ،نفرتض أننا ال نعرف أن هللا حليم
مث ربنا رزقك وتعلمت أنه حليم مث خترجي بعد الدرس وعينك بدأت ترى حلم هللا مل تكن تراه سابقا! ملاذا؟! هو موجود
من زمان ملاذا رأيته بعدما تعلمت؟ ألن هذه هي الطبيعة اإلنسانية ،ملا يصلها رأس املفهوم لو كانت واعية تتفكر ،ملا
يصلها رأس املفهوم ماذا تفعل؟ جتد له ما يشبهه.
فأنت اآلن تعلمينه مفهوم له عناصر الدنيا ابتالء ،الدنيا اختبار ،هؤالء اختبارهم كذا وهؤالء اختبارهم كذا ،وهذا
جيب أن يفعل كذا وجيب أن يفعل كذا وليس دليل الرضا أن يفعل كذا وكذا والعوض يف الدنيا قبل اآلخرة .هذه جمموعة
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مفاهيم مث هو يراها ويلمسها فيقتنع هبا فإن كان ممن ضيق عليه يف الدنيا سريضى ويسلم وإن كان ممن وسع عليه صار
خياف من البطر صار يعرف أن وظيفته الشكر ،ويعرف أن هناك وظيفة جيب أن يقوم هبا وسيبحث عن هذه الوظيفة.
إذا هنا جند أن املسألة ليست مثل األوىل! يعين يف األول كنا نقول ألفاظ نستعملها من النصوص ونبين عليها قاعدة
س َكمثْله َش ْيء} هنا عندما نتكلم عن أفعال هللا حتتاج املسألة إىل جمموعة مفاهيم.
{لَْي َ

نضرب مثال آخر اتبع هلذا املثال ،يعين أييت الطفل يسأل أو دائما يشتكي أنه خائف ،وأريد أحد معي وما أقدر أانم
لوحدي ،تقومني أنت تكلمينه أن هللا معك هذه الكلمة اليت املفروض تكون يف وجدانه أن هللا معك ،فلما يكون الكالم
عن املعية يف مثل هذا املوقف جمرد كلمة ال أتيت بنتيجة البد أن تتحول الكلمة إىل مفهوم له عناصر متعددة ،يعين حىت
أصل إىل كلمة (هللا معك) تسد خماوفه حتتاج مين أين أان أكلمه عن جمموعة عناصر تكون املفهوم.
 1البد أن أعرفه مبعىن أن هللا صمد ،هذا املعىن األول يعين أنه سبحانه وتعاىل له كمال الصفات وأنه سبحانه
وتعاىل القوي العزيز إىل أن أصل أن اخللق كلهم ملا حيتاجون ماهلم إال رب العاملني كل اخللق ملا حيتاجون يفزعون إىل رب
العاملني ،يعين مفزعنا مجيعا يف أقل احلاجات ويف أعظم احلاجات ،وهو من معاين اسم الصمد أنه السميع القريب اجمليب
امللك الغين املدبر كل معاين جتعلك إذا احتجت صمدت إليه وجلأت إليه وكان ركنك الشديد وما خفت أبدا.
 2ينتج عن ذلك أنين أان وأنت كالان يف أمس احلاجة إىل ربنا ،فلست أان اليت سأسد عنك هذه احلاجة! خوفك ال

يستطيع أحد حفظك وال دفع اخلوف عنك إال هللا ،حىت أان نفسي ممكن يقع علي اخلوف فأان وأنت نلجأ إليه ،إذا أوال
نعرفه من هللا ،مث نعرفه من اإلنسان الصغري منا والكبري كلنا.

 3الصلة مع الصمد كيف تكون؟ هللا صمد هنا حىت تتصل به ماذا تفعل؟ أصمد إليه ماذا أفعل؟ أول ما ختاف
بسرعة انجيه ،طبعا هذه كلمة املناجاة الكلمة اليت نستعملها مع بعض لكن أنت ستقولني له كلمه بقلبك واطلبه بقلبك
اسأله بقلبك وكن متأكدا أنه قريب يسمعك وأن سيدفع عنك الشر.
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 4ـ أيتينا مفهوم رابع هنا وهو الشيطان ـ الذي ممكن أن تبدأ من سن ثالث سنوات .الذي يؤذيك وحياول أن مينعك

أو حياول أن خييفك ،من حيميك من الشيطان الرجيم؟ ما حيميك إال هللا الذي تصمد إليه ،إذا معىن ذلك يف كل
األوقات أان سأكرر أن هللا الصمد الذي نصمد إليه ،ملاذا نصمد إليه وحده؟ ألن هو العظيم هو القريب هو امللك هو
املدبر.
دائما أكثري الثناء على هللا ،أثين على هللا حىت ميتأل معىن اسم الصمد يف قلب هذا الصغري ،مث إذا كلمتيه عن أن هللا
صمد البد أن يفهم أنك أنت وهو تصمدين إىل هللا بل كل الناس يصمدون إىل هللا ،وإذا جاءت أي ريح أو أي عاصفة
أو أي خموف ما أحد يستطيع أن ينفع أحد ما ينفعنا إال هللا.
نتوقف عن الكالم عن ذات هللا والكالم عن صفات هللا ،سنرتك هذا الكالم املهم طبعا جمرد مناذج لبعض أسئلة
األطفال أو بعض كالمهم عن هللا.

أسئلة تتعلق ببقيّة األركان:
أنيت اآلن إىل أسئلة تتصل ببقية األركان:
 سنبدأ ابلكالم عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
كنا اتفقنا أثناء النقاش يف الكالم عن هللا أكيد سيدخل الكالم عن النيب صلى هللا عليه وسلم ألننا أول ما سنجيب
على أسئلة الطفل عن هللا بعد تعريفه عن هللا البد أن نقول له أننا عرفنا هذه املعلومات من أين؟! من الرسول صلى هللا
عليه وسلم والبد أن نقول له أن ربنا كلم جربيل وجربيل نزل هبذا القرآن على قلب النيب صلى هللا عليه إذا هذه املعلومة
من أوائل املعلومات اليت جيب أن يتعرف عليها الطفل حىت يعرف أنك أنت ال خترتعني عندك مصدر لذلك فهذا معناه
سيعرضك للكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.
كيف سننتقل يف الكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ من خالل التأكيد على الصغري أن الذي نقوله عن رب
العاملني إمنا عرفناه من أي شيء؟ من الوحي ،الوحي معناه أنك تتكلمني عن جربيل عليه السالم وتتكلمني عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم.
يف بعض املشاكل هنا وحنن نتكلم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،نواجه مشكلة ،ماهي املشكلة؟
مع الثناء على الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو مستحق صلى هللا عليه وسلم للثناء خيتلط على الطفل صفات
الرسول صلى هللا عليه وسلم مع صفات هللا يعين يظن يف حلظات من كثرة ما نتكلم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
يظن أن الرسول يستطيع إنزال املطر ويستطيع إغاثة احملتاج مثل ما يفعل هللا! فالبد أن ننتبه هلذا الفاصل أننا نقول له أن
الرسول عبد ورسول له مكانه وحنن نتبعه وحنبه وحنب جنتمع معه ،هذا الكالم الذي تقولينه وأنت مالحظة أنك دائما
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تقولني :هللا العظيم أرسله وهو رسول هلل ليست أفعاله مثل أفعال هللا ضروري نؤكد له هذا املعىن أن أفعال الرسول صلى
هللا عليه وسلم ليست مثل أفعال هللا إمنا متيز أبن هللا أوحى إليه ونكرر عليه هذه املسألة.
من األشياء اليت حتصل للطفل بعد أن يتعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وأنت تكلمينه عن املتابعة وما تكونني بدأت
أبن قلت هللا أرسل رسوله وأنه عبد وأنه قد مات ،يعين هذه املعلومة من البداية ومتشي يف الكالم عن النيب صلى هللا
عليه وسلم مث بعد ست أو مثان شهور وهو يقول لك الرسول وأنت تقولني له الرسول ونفعل مثل فعله البد أن تقولني له
أنه مات ،سيتفاجأ وهو أصبح عنده أمل أنه يرى الرسول صلى هللا عليه وسلم ،لذلك من املعلومات األولية عن الرسول
أننا نقول له أنه عبد وأن أفعاله ليست مثل أفعال هللا وأن هللا أرسله وأنه يفعل ما أمره هللا وأنه صلى هللا عليه وسلم
أفضل البشر وأنه مات ،كل هذه املعلومات مجلة واحدة وتتكرر ،من أجل أن يضع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف
مكانه الصحيح ،ليس بعد ما يتعلق بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم تقولني له أن الرسول صلى هللا عليه وسلم
مات! هي م شكلة يف املوت! هو من البداية يعرف أنه كان يف ذلك العصر وأنه صلى هللا عليه وسلم كان له أصحاب،
املهم يف هذا املوقف أنك تفرقني بني أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم وبني أفعال هللا ،يعين يبقى تفهيم الطفل أن
الرسول عبد لكن هللا -عز وجل -أعطاه الرسالة وملا أعطاه الرسالة أعطاه صفات معينة لكنه ال يفعل مثل ما يفعل هللا،
يعين أنت ابتدئيه هبذا الكالم ألن الطفل ملا ترفعي منزلة الرسول صلى هللا عليه وسلم هو ما يتصور أن رفعته ال تصل إىل
منزلة هللا ،البد من بيان هذا.
 القرآن:
األمر الثاين املهم يف الكالم عن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد هذه املعلومات أنه عبد هلل وأن أفعاله ليست مثل
أفعال هللا وأنه مات صلى هللا عليه وسلم وأنه ترك وراءه كل األعمال اليت توصلنا إىل هللا.
وحفظت أفعاله ،يعين الرسول
فتأيت املعلومة الثانية أن الرسول صلى هللا عليه وسلم الكتاب الذي أُنزل عليه قد ُحفظ ُ

صلى هللا عليه وسلم مات من زمان فكيف نعرف الذي أخرب به الرسول؟ الرسول نزل عليه كتاب من هللا وهو حمفوظ
وحفظت هذه األفعال ووصلتنا ،يعين هو اآلن ملا يكون
وهو القرآن وهو حمفوظ ،والنيب صلى هللا عليه وسلم له أفعال ُ
مات الرسول صلى هللا عليه وسلم حنن ماذا نتبع؟ ماذا سنفعل؟ أتيت وتفهميه أن النيب صلى هللا عليه وسلم مات
بشخصه لكن الدين بقي وحفظه هللا ،ضروري نؤكد عليه القرآن ُمفوظ؛ ألن غالب التشكيك أييت من التشكيك يف
حفظ القرآن أو التشكيك يف حفظ السنة.
فأنت لو بنيت هذا يف املرحلة األوىل من احلياة سيبقى هذا األمر اثبت ال حيتاج جيادل من جيادل يتكلم من يتكلم
هو ابلنسبة له هذه املسألة بعيدة عن اجلدال.
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إذ ا من املفاهيم املهمة اليت تبني للطفل أن هللا حفظ هذا الدين وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي أتى ابلدين
ونزل عليه الوحي وكرمه هللا بذلك بقي وراءه الكتاب وبقي وراءه سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
ولذلك من الصواب أن نقتين كتب السنة ،من الصواب وهذه ابلتجربة أن الطفل ست سنوات وسبع سنوات وما
فوق يطلع على صحيح البخاري ،ما يعرف يقرأ مل أنت به حىت خنتربه يف القراءة لكن فقط حىت يراه ،ولذا هنا تنبيه
مهم جدا جدا للمعلمات ولألمهات األطفال يدخلوا مدارس التعليم العام سواء يف رايض أطفال أو يف ابتدائي وحقيبتهم
مليئة ابلكتب فعندهم كتاب املطالعة وعندهم كتاب الرايضيات وعندهم علوم وعندهم القرآن كلها مع بعض ،تدخل
املعلمة أو املعلم عليهم أخرجوا الرايضيات خيرجوهنا واحلصة الذي بعدها أخرجوا القرآن خيرجونه هذا التصرف الذي
يكون مع األطفال سواء يف مالء حقيبتهم أو يف حصصهم قد يظن الصغار أن القرآن مثل غريه من الكتب!
فإذا حنن ما أنقذان املوقف فسينطبع عندهم أن القرآن كتاب مثل بقية الكتب ،إذا ما أخرجت القرآن من بني هذا
كله ابلتعظيم فيقال هلم مثال :انتبهوا ال تضع املصحف إال يف الصباح ملا تضع حقيبتك على ظهرك ،وملا تذهب
للمدرسة جيب أن خترج املصحف من احلقيبة وتضعها فوق ،إذا مل تستطع ضع حقيبتك على كرسيك حافظ على
املصحف حافظ على القرآن!
ملا أنيت ندرس أول شيء القرآن يقول لك غدا ما عندي لن يسمع يل أحد ،قويل أول شيء القرآن ملا خنرج القرآن
وأنخذ املصحف ونضعه يف مكان خمصص له ليس مع بقية كتبه مث لو خط عليه أو شقه هنا سيكون مواقف خمتلفة عن
بقية الكتب ،فال بد أن يعرف أنه ليس كتاب مثل بقية الكتب! وهذا الذي جعل القرآن ليس له قيمة عندهم! أنه مادام
أهنم يتعلمون ويقرؤون هنا وهناك هو مثل بعضه ولذلك ممكن أحد أييت من األطفال من رايض األطفال يقول من كتب
القرآن الرسول؟! ممكن لدرجة يقول من ألف القرآن! يقوهلا ملاذا ال يقوهلا؟! ألن يراه كتاب مثل بقية الكتب فهذا الذي
حيصل من التعامل مع القرآن التعامل الشكلي يسبب أنه يف فراغ ملكانة القرآن أصبح فارغ املكان ،فهذا التعامل الشكلي
سيكون يف ميزان األمهات واآلابء وميزان املعلمني ،معلمة الصف أول ما يدخل الطالب ًأاي كنت معلمة أي شيء

يدخل الطالب عليهم حصة القرآن اليوم قويل هلم أول شيء قبل ما تضعوا حقائبكم يف األرض أخرجوا املصحف وضعوه
الرف مث بقية حقيبتكم ال مانع ضعوها على الكرسي املهم املصحف.
فوق َ
وهكذا سنتعامل مع كتب الدين ،هكذا سنتعامل مع كتاب التوحيد ،كتاب الفقه ،كل ما تقدم يف العمر .إذن البد
أن يعلم أن هذا كتاب غري الكتب البد أن يعرف أن هذا كتاب غري الكتب األخرىُ  ،ولذا يستحسن أن طفل مثان
وتسع سنوات يرى فلم واثئقي مثال كيف القرآن يطبع يف مطبعة امللك فهد مثال ،وكيف الذي خيط القرآن ،خيطه أول
مرة ويكبته كله بال نقاط مث يعرضه على جمموعة من العلماء والقراء املتقنني ،مث يضع عليه نقاط مث يعرضه مرة أخرى كل
القرآن يفعله ،مث يضع عليه التشكيل مث يضع عليه املواقف مث جيتمعوا ويتأكدوا أن ما فيه خطأ مث يطبعونه للمسلمني.
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البد أن يشعر أن هذا الكتاب ليس كبقية الكتب ،فهذا الشعور جيعله يُعظمه لكن كتاب من ضمن املناهج الدراسية
النتيجة ما ترونه.
حنن أيضا سنضيف إضافة أنه سيأيت يرى يف مكتبتنا اخلاصة حىت لو كانت مفقودة مكتبتنا البيتية ال يوجد فيها وال
شيء فقط على األقل يرى املصحف ويرى كتاب التفسري ويرى صحيح البخاري على أقل التقدير ،ويعرف أن هنا
املصادر ويعرف أن هذه الكتب هلا منزلة عند املسلمني؛ من أجل أن ال تدور األايم وأييت أحد يشككه يف كتاب هللا وما
عنده هو ثروة من مشاعر التعظيم ُحبست عن القرآن وعلى السنة! ال أحد عظمه إايه! فيأيت أي أحد من طرف اللسان
يشكك يف الكتاب والسنة سيستقبل التشكيك ،ملاذا؟! ما يف رصيد شعور لتعظيم الكتاب والسنة! فأي أحد ممكن يثريه
خصوصا مع زمحة التعليم ومع إمهالنا لتدريس القرآن ومع إحساسنا أنه إذا ما كان اليوم فغدا يتعلمون! وأنت تعلمني أنه
إذا ما أحسنت للطفل بتعليمه القرآن يف بداية حياته سيصعب تعدي لسانه بعد ذلك هذا من جهة ،ومن جهة تفتقدين
بركة القرآن ،القرآن يسبب الربكة يف األعمار املادية اليت خطفت الناس جعلتهم يرون أن الكالم عن الربكة هذا شيء
اثنوي أو شيء ما يتكلمون عنه اال الناس الذين ال زالوا على اخلرافة!
أهل اإلميان يعلمون أن هللا وصف القرآن أبنه مبارك ،وما يف أحد حيمل القرآن وما يكون مبارك.
فاملفروض حىت لو ما استطعنا أن حنمله على حفظه أو حنمله على قراءته يوميا على األقل يصري عنده رصيد شعوري
أن هذا القرآن هذا الكتاب عظيم خمتلف عن بقية الكتب وأضيفي إليه سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ووثقيه أن هللا
حفظ الكتاب والسنة.
أييت يسألك مثال عن القرآن من كتبه؟ سنقول له هذا الكالم هللا وتكلم به هللا ومسعه جربيل وجربيل نزل به على
الرسول صلى هللا عليه وسلم مث بعض أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم كتبوه ،وميكن هنا االستفادة كما اتفقنا من
القصص ،اي رب يبارك لنا يف اللقاء ونتكلم يف أخر اللقاء عن القصص.
الرسول صلى هللا عليه وسلم مات والكتاب الذي أنزل إليه حمفوظ مبعىن أد األمانة مث حفظ من وراءه.
وهنا ميكن أن حتكي بسهولة قصة كتابة القرآن عن طريق الكالم عن كتاب الوحي يعين بقصة عن طريق ُكتاب

الوحي.

س يف الكتابة كتابة قصص لألطفال فليأخذ هذه املفاهيم ويكتبها ،يبدأ مثال بزيد
ولذلك الذي جيد يف نفسه نـَ َف ْ
رضي هللا عنه يكتب عن قصته وكيف أنه كان طفل صغري وكيف كان يف املدينة وكيف أتى النيب وأسلم وكان حيب أن
خيرج إىل اجلهاد ،مث ظهرت قوته يف القراءة والكتابة وانتفع به النيب صلى هللا عليه وسلم يف أن يكتب الوحي ،قصة لطيفة
تصلح للصغار لو كتبت أبسلوب جيد تصلح للصغار ومن مث هو صغري يسمع ويعرف أن ُكتاب الوحي هؤالء أهنم ُميزوا
أنه ُمجع القرآن بكذا وكذا ،فما أييت يقول لك من ألف القرآن!
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وهو مل أيت ويسألك هذا السؤال قويل ال جيب أن أقص عليك قصة كتابة الوحي ،قصة كتابة القرآن وأنه كذا وكان
هذا صغري مث كرب مث تعلم وحصل إىل آخره ،هذا الكالم عن الكتاب.
 املالئكة:
أنيت اآلن يف الكالم عن املال ئكة ،الكالم عن املالئكة سيدخل يف حياة الطفل من جهات متعددة ،يدخل هنا ملا
نتكلم عن الوحي وأن جربيل وميدح جربيل عليه السالم وأنه هو الرسول امللكي وأنه البد من حمبته ،حنبه ملاذا؟ ألن هللا
عز وجل -جعل حبه من الدين ،حب جربيل من الدين ،واليهود ما هو موقفهم من جربيل عليه السالم الكراهيةوالعداوة وأهل اإلميان موقفهم من جربيل عليه السالم احملبة ،وهذه املسألة حيتاجها الكبار قبل الصغار أن نعرف وأن نعبد
هللا حبب املالئكة ،كل ما كرب الصغري هو اآلن سوف يعرف عن املالئكة مجلة خمتصرة أهنم عباد هلل ،وأهنم ال يعصون هللا
ما أمرهم هذه اجلملة املختصرة ،مث يبدأ يتكون العالقة بينهم وبني املالئكة ،ومن العالقة اليت تكون بينه وبني املالئكة هو
مذكور يف أول سورة غافر ،يف كون املالئكة حتب املؤمنني وتدعي ربنا للمؤمنني وحتب أن يدخلوا جنات النعيم ،وتدعو
هلم كذا وكذا كما يف أول غافر.
فمعناها أن املالئكة محلة العرش كما يف غافر هلم عالقة مبن؟ ابملؤمنني كلما كان الطفل أوعى كل ما كلمتيه عن هذه
العالقة مبا هو موجودة يف القرآن ،مث تصفينهم يكرب أكثر أن املالئكة هلم أجنحة وكذا وكذا ،هو يقول لك أجنحة واتج
مثل فلم كرتون؟ تقولني ماذا؟ أننا ال نستطيع أن نصفه إال أن النيب صلى هللا عليه وسلم وصف لنا أن جربيل عليه
السالم جناحه يسد األفق ،يعين ماذا يسد األفق؟ يعين ما ترى شيئا ،كبري وعظيم ،ليس مثل هذا الذي يصفونه لك!
مث حنن ما رأيناهم كيف نكتب أو يرمسون أو يتكلموا عن شيء ما رأيناه! فالبد أن تنقضي عليه ما رأى ،أن الذي
رآه ليس هو ،وأن هؤالء كاذبني وأنه ال حيق هلم ألن حنن ما رأيناه إمنا هذا الكالم من بنات أفكارهم!
فهذا النقض يف سن مبكرة تنفع الطفل ،يعين حىت لو رآه ملا تنقضي هذا تنفع الطفل يف أنه ال يستقر يف ذهنه اال
الصورة اليت ذُكرت غي النصوص.
هو على كل حال يبقى الكالم دائر حول أنت جيب أن تتعلمي حىت تعريف كيف تسهلي عليه الكالم
يبقى عليه أشياء مهمة مثل الكالم عن اليوم اآلخر وسؤاله عن املوت لكن إن شاء هللا نعقد هلا لقاء خمصص.
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كيف أستخدم القصة القرآنية يف االستفادة من هذه املعاين:
نبدأ مثال بقصة نوح عليه السالم ،نوح عليه السالم كما يف سورة هود يف املوقف الرهيب ملا ارتفعت األمواج عالية
ال َسآوي إ َىل َجبَ ٍل يَ ْعص ُمين م َن ال َْماء} كان اجلواب
وقال البنه اركب معنا ماذا قال عقله ماذا يقول له {قَ َ

ال َال َعاص َم الْيَ ْو َم م ْن أ َْمر ه
اَّلل إ هال َم ْن َرح َم} هذا اجلزء من القصة حيتاج أنه يتكرر على الطفل خصوصا أنه كثريا
{قَ َ
ما يقول :أان خائف وأان خائف ،نقول له ما يف أحد نفع أحد مالنا إال هللا نصمد إىل هللا أان وأنت ضعفاء وهللا هو
القوي أان وأنت نطلب هللا ،ما يف شيء حيمينا إال هللا فالبد من اشعار الطفل أن كل شيء حيتمي به غري هللا ما ينفعه،
وهذا اجلزء من قصة نوح عليه السالم مع ابنه واضحة جدا ،تعلمه كيف يفكر ،ألن ابنه كيف فكر اآلن السفينة تضرب
هبا األمواج وجبل كبري وعايل ،العقل اجملرد الذي ال يؤمن ابلغيب ماذا يقول؟ يقول اجلبل ما يقول السفينة والذي آمن
ابلغيب ماذا يقول؟ إذا السفينة أمران أن نركب فيها تقول السفينة واجلبل ال يفعل شيء وهذا الذي كان ،أهل السفينة
جنوا وهو الذي صعد اجلبل واستخدم عقله يف احملسوس غرق ،هذه لطفل مثان وتسع سنوات تصبح مثل القاعدة ،ليس
الذي تدركه بعقلك حمسوس هو احلقيقة! إمنا احلقيقة اليت أتيت من عند هللا.
فاآلن خيوفونه ،خيوفونه هبذا وهو يعرف أنه لو فزع إىل هللا وصمد إىل هللا ،هللا -عز وجل -سينجيه.
بناء على ماذا يعرف هذه املعرفة؟ بناء على أننا انقشناه وكلمناه وقصصنا عليه ،وجاء يقول لك أان حصل يل كذا وما
حصل؟ نقول ثق ابهلل! هللا خيترب ثقتك! ليس أنت جترب ربنا! كل ما كرب الطفل كل ما قلنا له ال جيب أن تدخل على
املوضوع وأنت متأكد وأنت متيقن وليس أنك جترب رب العاملني!
ثق به وهذه الكلمات ما أتخذ كل أبعادها يف الطفولة ،لكن ماذا سيحصل كلما كرب كلما فهم ،يعين ضروري أن
نتفق على هذا األمر املسألة ليس املقصود هبا أن كل هذا جيب أن يستوعبه مرة واحدة.
إمنا تعطيه كلمات حمبوسة مث كلما زاد عمرا زاد جتربة هذه الكلمات ماذا حيصل هلا تتفكك وكأهنا تعطيه تصور.
أنت اآلن تعلمينه كيف يُفكر ،ماذا تفعلني تعلميه كيف يُفكر؟ هذه كأهنا فقط جمرد قواعد ومسلك وغدا سيستعمل

هذا األمر ابلطريقة الصحيحة ،اليوم أنت تعطين ه أداة األكل يف يده وهي ثقيلة عليه وتعلميه ما يكون ماهرا لكن ملا
يتقدم يف العمر سيكون ماهرا ،سنتصور نفس القضية ابلنسبة للتفكري هو صغري ما يكون ماهر ملا يكرب يصبح ماهر.
مثله يف قصة إبراهيم عليه السالم ملا ألقي يف النار ،مث قال هللا للنار كوين بردا وسالما ،ماذا يفهم؟ يفهم أن هللا -عز
وجل-ملا يكون مع أحد كل شيء يتغري لكن أهم شيء كن واثقا يف هللا وهللا يعطيك.
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هذا كله بيان مثال ملعىن اسم الصمد ،وبيان لطريقة التعامل مع هللا ال ختاف ربنا معك ال ختف ربنا معك ،يعين البد
أن نرتك أن نقول له ال ختاف أان معك! هذه البد من أن ننتهي من الكالم وحىت يبىن الغيب يف قلبه طوال الوقت ال
ختف ربنا معك  ،ربنا الذي جنى إبراهيم وربنا الذي جنى نوح وربنا جنى كل األنبياء ،معنا ينجينا وحيفظنا ال ختف ،يقول
حصل يل كذا؟ قويل ال عليك كل الذي حيصل ُجيرب كل هذه األشياء ُجترب إىل خري حىت لو كان فيه نقص كل هذا إىل
خري ،ربنا يوصلك إىل اخلري.

وصايا أخرية عند اإلجابة على سؤال الطفل:

عرب عن سؤاله فال خترجي
األمر األول :افهمي سبب سؤال الطفل :يعين أحياان يكون سبب سؤاله غري معروف في َ

ِبوابك إىل مكان آخر! يعين مثال يسأل عن القرب حيفظ النازعات ويسمع فأقربه ،فيقول لك ما هو القرب؟ فأنت تقولني
له حيصل فيه عذاب!! ال هو يريد أن يعرف فقط ما هو القرب ال تدخلي يف كل التفاصيل! افهمي ابلضبط ماذا يريد.

األمر الثاين :حددي مشكلة الطفل من السؤال يعين أحياان يسألك عن املوت ،ما سبب سؤاله عن املوت؟ سببه
مثال أنه مسع هذه الكلمة أو أنه خائف!
يعين مثال خائف من املوت فيسأل يقول لك ملاذا ربنا مييتنا؟ هو اآلن ليس وقت تقولني له حىت نتحاسب وحىت ..ال
ال تقولني له ترى املوت هو خروج من الدنيا إىل مكان ستكون فيه يف نعيم لو أحسنت ،وأنت تفهمي هذا أنه يف القبور
يف أشخاص يف نعيم عظيم بل أن النعيم ألهل النعيم يف القرب لو ُمجع نعيم أهل الدنيا كلهم ما يساوي شيء وهم يف
نعيمهم وهم املقبورين.
فأنت اآلن حتتاجني أمرين :افهمي سؤال الطفل واملسألة الثانية حددي املشكلة اليت من أجلها سأل الطفل ،افهمي
سؤال الطفل ال تعطيه أكرب من املعىن ال خترجني إىل التفاصيل.
هذا جيعلك تقولني هو يقول لك ملاذا ربنا مييتنا ألن هو يتخيل املوت هذا شيء فظيع ،لكن تذكري حديث النيب

ب ه
اء ه
اءهُ)) فأنت بينك وبني الذي 3حتبه فقط هذه املوت القنطرة
َح ه
َح ه
اَّلل أ َ
صلى هللا عليه وسلمَ (( :م ْن أ َ
اَّللُ ل َق َ
ب ل َق َ
بسيطة ومتر فيها وتقى من حتبه وتكون يف أحسن حال.
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فأنت افهمي هو ال يسألك معرتضا على القرب هو ألنه خائف من املوت فأجبيه ابلطريقة اليت تبعد عنه اخلوف
ب
َح ه
وتزيده طمأنينة أن املوت هذا شيء سينقلك إىل ما حتب لكن أهم شيء أحسن حىت ينقلك إىل ما حتب (( َم ْن أ َ
1
4
ب ه
اء ه
اءهُ)) .
َح ه
اَّلل أ َ
اَّللُ ل َق َ
ل َق َ
األمر الثالث :احبثي جب ّد عن املادة العلمية اليت ستجينب منها على السؤال (جبد)! كما اتفقنا ال تتكلمي على هللا
بال علم! الزم تبحثي ِبد ،وأنت ما تكونني صادقة إال وهللا -عز وجل -يعينك ويرزقك من حيث ال حتتسبني ،العلم
رزق فإذا صدقت يف إرادته وجه هللا فإنه يرزقك إايه ،مثال تفتحي إذاعة القرآن فتجدي إجابة على سؤالك ،وقد مترين
على أحد مرور الكرام فتجدين من جييبك ،بل أحياان تسمعني آية كأنك تسمعينها أول مرة فتكون جوااب على سؤالك.

األمر الرابع :كرري بعض اجلمل املهمة أثناء االجابة.

األمر اخلامس :استدَل على كالمك ابلنصوص ضروري وليس شرطا أن تكوين حافظة للنصوص فليس هناك مانع
من فتح املصحف افتحي املصحف وافتحي كتاب الفتاوى افتحي ما أردت أن تفتحي واقرئي له ،ما يف مانع جيب أن
يعرف أن هناك مصدر ،لست أنت بنك املعلومات بل هناك مصدر.

األمر السادس :شاركي طفلك يف االستماع لبعض ما توصلت إليه من كالم أهل العلم ،دعيه يستمع ،شاركيه يف
االستماع إذا كان ال يستطيع أن يقرأ ،أما إن كان يستطيع أن يقرأ فدعيه يقرأ معك ،يقرأ تفسري اآلية يقرأ فتاوى أهل
العلم ،مثل فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا فيها جزء عن أمساء هللا وصفاته وعن املالئكة
مفصلة فأنت ممكن تبحثني فيها وتقرئني له ويقرأ معك إن كان يعرف يقرأ ،وإن كان ما يعرف يقرأ فاملواد الصوتية ممتلئة
امسعي وأتكدي أن هنا موضع اجلواب ودعيه يسمع وهكذا سيتعلم من أين أييت اإلجاابت.

األمر السابع :استغلي مواقف اِلياة لتقرير إجابتك ،يعين أنت اآلن أجبتيه ومرت عليك مواقف استفيدي من

املواقف اليت متر عليك حىت ُأتكدي عليه اإلجابة.
 1متفق عليه.
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األمر الثامن :عوديه على أن يسأل هللا اَلداية ،يعين يسألك ال مانع! لكن جيب أن يتعود أنه ملا يريد أن يسأل

يكون سائال هللا اهلداية ،حىت يبقى هذا طريقه دائما ،ليس فقط يلقي عليك األسئلة وانتهينا! ال ،بل يُقال له :سأل هللا

أن يهديك وأن يدلنا على اجلواب ،وهذا يتضمن أنه ال مانع أن أنيت يف أوقات فنقول له :ال أعلم سأسأل ما يف مانع
أبدا ،يعين أنت أجيبيه على أسئلته املتصلة ابلغيب لكن ما يف مانع أن نقول له أان ال أعلم سأسأل الحقا.

أسأل هللا عز وجل أن ينفعين وينفعكم مبا مسعتم ،إن شاء هللا سيكون لنا لقاء بعد ذلك مرة أخرى نكمل فيه املعاين
األخرى املتصلة ببقية أركان اإلميان ،جزاكم هللا خريا.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

35

