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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ض ، وفّق اهلل بعلفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهللاذتنا اسلسلة تفاريغ من دروس أست أخواتي الفاضالت، إليكم

 (ــهِبِـفَــعُ عِـلْـمٌ يُـنْـتَ، وهي تنزل يف مدونة )األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 لف الصاحل.منهجنا الكتاب والسنة على فهم الس -

األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي  اهذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه -

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

http://www.muslimat.net/ 

ده، اب فمن اهلل وحلكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صوا -

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

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :ثانيحمتويات اللقاء ال

 مراجعة اللقاء املاضي. 
 .التفاصيل. دخول يفلثالثة يف الرّد على أسئلة الصغار قبل الاألمور األساسية ا 
 مناذج من األسئلة: 

 ن واليدان لعينااصفة  ،معية هللا ،صفة الكالم هلل ،السؤال عن ذات هللا )أين هللا
 (السمع هللو 

 )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

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

نريد  ، يعينوالغيب ر عن هللاأساسيات أسئلة الصغااقش فيه هذا املوضوع املهم وهو ان الثاين الذي ننؤ ذا هو لقاه
اضي امل نراجع اللقاء اإلجابة، عنها إمنا أساسياتابة، ليس كل الفرعيات اليت يسألوا أن نذكر يف اللقاء أساسيات اإلج

 .بعض األسئلة الكالم عن إجابةمث ننتقل إىل جزء اليوم وهو 

 مراجعة اللقاء املاضي: 

1{يُكُم اَّللهُ يف  َأْوالد ُكمْ يُوص  }يف كتابه قال:  -عز  وجل  -كنا اتفقنا أن هللا    وهذا معناه أن األوالد ابلنسبة لنا  

 :وديعة عرفنا أهنم وديعة، وحلفظها يستلزم ثالثة أمور

 حفظها. على حسب ماهيتها سيكون هألنماهيتها احلقيقية هي الوديعة و  معرفة ما :األمر األول

ومىت يكون  ة وحفظناها،مىت يكون قد أصلحت الوديعمبعىن صورة صالحها، وصورة فسادها،  معرفة :األمر الثاين
 قد أفسدانها.

 إذا وصلت لإلميان ابلغيب << نكون أصلحناها. 

 إذا وقعت يف الشرك أو ما يقارب الشك. << ونكون أفسدانها 

 معرفة األسباب املوصلة لصالحها واألسباب املوصلة لفسادها. :األمر الثالث

ن ب لنا كيف أكو الذي ُوه   الناس خيتلفون يف ظنهم يف الودائع، هذا الطفل ؟مر الثالث والثاينلفرق بني األا ما
ذه هي لم أن هكلنا نع  مع أننا يوي!احملافظة على مستقبله الدنأي  حافظت عليه؟ كثري من الناس يظنون أن احملافظة عليه

ء، ع أن ينفعك بشيحد يستطيأ فالمهما أتينا أبسباب إذا ما كانت هذه األرزاق مكتوبة للعباد  هأقدار قد ُقسمت وأن
 .ة القلبجهأن تكون من  فاحلقيقة أن احملافظة على هذه الوديعة وصورة الصالح وصورة الفساد البد  
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  لبه سليمةق على حافظت<<حافظت على هذه الوديعة إذا أكون و 

 ضيعت قلبه <<عت هذه الوديعة إذاضي   وأكون قد 

فتبتعد  دهاوصلة لفساوأتخذ هبا واألسباب امل لصالح هذه الوديعة ومن مث املفروض تعرف األسباب اليت توصل 
 عنها.

 عة:هي هذه الودي مث اتفقنا ما

   ة مستعدة للتعاليم والعمل املشروعفطرة سوي. 
  طباع عامة وخاصةو. 

، هذه ةالفطرة السوي   كلف، وهييُ هللا األداة اليت هبا أعطاه  ن العبد هذا الذي ُخلق وُكلف قدأ ن نعرف مباعلينا أ 
الطباع عامة  ده طباع وهذهوهذا ال مينع أن عن ،عقل الرشد؛ املفروض توصليه إىل عقل اإلدراكالفطرة السوية هي 

باع خاصة عامة. وط لها طباعكعجول، البخل..( هذه   جهول،)وطباع خاصة، عامة يعين الناس كلهم يشرتكون فيها 
 .ه ممكن أن يكون يعاند وممكن أن يكون كثري التقلب يف تفكريه، هذا طبعه الذي خيصهختص  

 عقل الرشدالفطرة السوي ة هي عقل اإلدراك اليت توصله إىل 

 

 

 

ة يف الفطر  شرتكونمس كلهم لفطرة فالنان جهة اهذه الوديعة ما حالتها من جهة الطباع، أما م مطلوب منك أن تعريف
 :وقد اتفقنا أن هذه الفطرة فيها ثالثة معاين أساسية

 مات املسله  .1
 املستحسنات .2
 املستقبحات. .3
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 ودخلنا يف نقاش تفصيلي عنها.

 ؟هذه الوديعةبه السبب اليت تصلح  واآلن بعد ما عرفت الوديعة ومعرفة ما يصلحها، ما ه

كون هبا الصورة اليت ت هي عة ماميان اليت مدارها على اإلميان ابلغيب، يعين هذه الودياألسباب املوصلة لإل يصلحها:
 صلحت الوديعة.أيب معناه إذا آمن ابلغفا ابلغيب؛ قد حفظتيها؟ عندما توصلني هذا الذي تربيه إىل أن يكون مؤمن  

 أن ما يدخل ن مثة وملسوي  ان فطرته أمهلنا االستفادة مأبن نكون كيف سيكون أفسدان الوديعة؟   :سيقابلها الفساد
 وه صورة الفسادو  قد فسدت رة هذه الوديعةإليه اإلميان ابلغيب ومن مث ينكر أو يلحد أو يشك هذه كله معناه أن صو 

 هذه صورة لفساده. إمهال قلب الطفل

أن فقط ليس و ، يبن ابلغإذا علمتيه اإلميا ؟مع هذه الوديعة عليك مبا جيب  ابلطفل وقمت  مىت تكونني اعتنيت  
 ال خنتلف عليهاع منها و ليس هذا احلفاظ على الوديعة، هذه أسباب ال مان ،تعلمينه احلروف وتعلمينه جدول الضرب

 وا إىل اإلميان أن يصلوليست موضوع نقاشنا، حنن نقول ربنا أوصاان يف أوالدان أوصاان نوصلهم إىل أي شيء؟ إىل
راك، لذي هو عقل اإلداسوية رة  فط، أعطاهم هللاماجلواب: نعوا هبا إىل اإلميان؟ ابلغيب، عندهم أداة يستطيعوا أن يصل

مكن فم؛ د اإلنكارحيصل إىل  أو الشكّ  هيدخلتكون النتيجة أن ف أمهلتهبه سيصل إىل اإلميان وأما إن  يناهذا لو اعتن
دما يكرب ياة الطفولة، عنحطول و ، ول احلياةا وبقاء مناقشة األمور احلسية طينكر نتيجة عدم مناقشة األمور الغيبية متام  

 الغيب. ليمه مسائليصري من الصعب تعفيكون قد قسى عليك، فتعلمينه الغيب  نوأتيت يف مرحلة البلوغ وتريدي

 ة الطفولة وهللاعدى فت ت يعين حىت لو اإلنسانوقد اتفقنا يوم األحد أنه ال يوجد شيء صعب على رب العاملني، 
ن سفرتة اليت قبل من ال ني، لكن حنن نقول الطريق الطبيعي أنك أنت تستفيد على كل شيء قديرأراد هدايته فاهلل

وديعة أن يكون صالح ال البلوغ أو قريب من سن البلوغ، هذه الوديعة صالحها ليس أبنك هتيئينه لسوق العمل! ليس
يف  خيتطفونناا مكثري ا   لوديعة، ولذلكا ابلغيب؛ هذا صالح ايف سوق العمل! صالح الوديعة أن يكون مؤمن   عامال  

املهم فقط  ور اندس ا مشهو مهأيكون طبيب ا مشهور ا جعلت صالح الوديعة أن فالناس املادية اليت طغت على يف التفكري 
 !ايكون مشهور  عندهم أن 

صالح و ، ديعتهمو إمنا بصالح قلوب هذا أصبح مقياس اخللط يف صالح وديعتهم واحلقيقة أن صالح وديعتهم 
 ال. أحسن حيفقلوب وديعتهم ما يكون إبعداد عام يف سوق العمل إمنا إبعداد مؤمن ملا يلقى ربه يكون 
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ليس هذا موضوعنا حنن موضوعنا كيف هذا يكون صالحه مث أن من  هل معىن ذلك أن نتكه عالة على اجملتمع؟! 
ابحلياة الطبية ملن آمن بل وعد حىت  عدو  -جل  عز  و -وهللا سييسر له أحسن األسباب،  -عز  وجل  -عرف وآمن هللا 

َا نُ زّ َل َعَلى ُُمَمهٍد }يف سورة حممد  -عز  وجل  -، أمل يعد هللا بصالح البال َات  َوآَمُنوا ِب  ُلوا الصهاِل  َوالهذ يَن آَمُنوا َوَعم 

ُهْم َسيّ ئَ  ْن َرّبّ  ْم َكفهَر َعن ْ 2{ََلُمْ اِت  ْم َوَأْصَلَح ابَ َوُهَو اِْلَقُّ م  به، ستصلح دنياهم، أنت ال  حىت صالح البال موعودين 

يعترب إفساد  كل حال إمهال تعليمه مسائل الغيب  على ،ليهحتملني هم الذي ستحاسبني ع بل امحليهم دنيا،  حتملي
 هلذه الوديعة.

أمور  يب، هو أمامهغة أمور الالغيب، كيف أصل معه ملناقشكيف أصل ملناقشة الطفل يف أمور   ا أنهاتفقنا أيض  و 
 ُمسوسة فكيف أصل ألمور الغيب؟

 :طريقنياتفقنا أن هناك 

 :البد أن يكون المربي له صفات حتى يستطيع مناقشة أمور الغيب: أوال  

يف تربية هذا  ىت تستفيدحفا من حساب هللا، أن تكون خائ  بَد حىت تتجرأ وتفتح مسائل الغيب، ال :األمر األول
 االبن.

 إلميان.اصل إليها ي ملا ا أن بني يديك جوهرة وهذه اجلوهرة ستزيد ملعاان  تكون واثق   نأ :الثايناألمر 

ن قدرات ما أعطاهم هللا ا ملشاف  مراقبة ستزيدين اكت يوصى األمهات واآلابء مبراقبة الصغار إذا زدت   األمر الثالث:
 لغيب.ابإلميان اب الذي يتصل املوضوع معهموبسهولة نفتح ا من القدرات اليت أعطاهم هللاومن مث ستستفيدين 

 أن يقولوا على هللا بال علم. من على حذر وايكونأن  حيتاج املربون :األمر الرابع

حول وال قوة إال ابهلل،  دائم ا: الفريددون طلب اهلداية والتثبيت  أن يكونوا حقيقة دائميعلى املربني  األمر اخلامس:
 .اللهم اهدين وسددين

 ، أنت ال حتمليإنسانيةأل معناه أنه يتمتع بصحة عقلية وبصحة نفسية، ملاذا؟ ألن األسئلة حاجة كون الطفل يسف
هم كيف سأفتح معه موضوع الغيب، لو كان فيك الصفات السابقة مهتمة مبسألة الغيب وخائفة من احلساب وتطلبني 

ابلنسبة للطفل يعترب شيء طبيعي  سئلة أصال  اعريف أن األف يهديك ويسددك وال تتكلمني على هللا بال علم.أن من هللا 
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هذا سيسبب له فسيسأل؛ لكن إذا كان يتعرض للقمع فإنه ا ، وإذا كان يتمتع بصحة عقلية ونفسية إذ  إنسانيةحاجة و 
 تفتحني له املواضيع. ا أنت بدأت  هو سيسأل إذ  االمتناع عن السؤال، فأنت ال حتملي هم، 

 :ن النتيجةإذا مل جيد الطفل جواب منك ستكو 

 إما أن يبحث عن مصدر آخر لإلجابة. 
 أو تتحول أسئلته هذه إىل جمموعة شبهات. 

علم إلجابة وهللا أدر آخر لاألطفال؛ ألنه إما أن يبحث عن مص أسئلة وهذا الذي جيعلنا نقول جيب أن جتيبوا على 
كله   ا، وهذابح شكوك   أن يصن سيتحول إىلمن سيجاوبه، أو الذي ما جتاوبينه أو ما تناقشينه وما تضعني له حد أو ميزا

 تناقشنا فيه.

 :ما سأل الطفل معناه إذاواتفقنا أنه 

  أنه عنده صحة نفسية ضعيفة 
 أو عنده ضعف يف عقله 
   ا إذا أمهلالب  غها فهذا ر ويركب األشياء على بعضأو أنه شديد الذكاء، هذا شديد الذكاء ماذا يفعل؟ هو يفك 

اسات عقلية ا ويقيس قيلسف األمور يعين يعطي من عنده إجاابت ويركب األشياء على بعضهيف الفلسفةيصل إىل حد 
 د.ن يسأل أحأا؛ ألنه سيعطي نفسه إجاابت وال يعطي نفسه فرصة ُُيف عليه جد  من عنده، هذا أيضا 

 :طبيعة سؤال الطفلعلى كل حال نرى 

 الطفل إما يسأل بطريقة مباشرة. 
 أو يسأل بطريقة غري مباشرة. 

دود ر ىل أن جيد منك هللا، إ يسأل بطريقة مباشرة يعين معناها أنه يكلمك عن املسألة مباشرة فيقول لك بوضوح أين 
 فعل على حسب ردود فعلك هو سيكمل أو يتوقف.

 هو خائف مما ؟نن ينتهو أي ؟ن يذهب الناسيوإما بطريقة غري مباشرة يعين يسأل عن املوت بطريقة غري مباشرة، أ
رف د أن يتعلم ويعا أنه يريفة له فال يسألك ابلضبط ماذا حيصل؛ إما خلوفه وإمأتته املعلومات بطريقة خمو  سيكون، 

 د.مرتد  هو املخاوف ويف نفس الوقت  منه احلقائق لتزول

 فهو إما يسأل سؤال مباشر وإما يسأل سؤال غري مباشر، هذه صورة.

 :أحياان   يف صورة أخرى للسؤال املباشر والغري مباشر، يعين



 

8 

 

 يسأل عن أفعال اخللق. 
 أو يسأل عن أفعال هللا. 

نا عين مثل ما ضربيمباشر،  ا يسأل عن هللا هو يسأل عن األفعال، فلما يسأل عن األفعال هذا يعترب سؤال غريملو  
إمنا يشبه  نزله هللاملطر ير أن اتصو  يحياته ال  هو يف بدايةف، أنه سيسأل عن املطر، ذلكوتناقشنا يف  يف اللقاء املاضيمثال 

نه أرة هو ال يفهم قة غري مباشفهو سيسأل عن املطر فكأنه يسأل عن هللا بطري ر هذا،ـ يتصو   دش احلمامـ املطر اليوم 
ن هناية وهو ال يدري أ عال هللا يسأل عن أف يرشده أن هذا فعل هللا، فأحياان  جوااب   نهيسأل عن هللا، أنت اليت ستجيب

سأل  ي، وأحياان  هللاه إىل نيمن ذلك فرتد ن يسأل عن فعل املخلوقني وأنت املفروض تستفيديأحياان  السؤال عن هللا، و 
ؤال س، هذا صفات هللاأو يطلب منك وصف  ذات هللايطلب منك وصف  فهو ؟ما صفته ؟مباشرة عن هللا، أين هو

 اشر.هذا سؤال مبا بطريقته، طبع   ؟ما صفة هللا ؟مباشر وهذا سؤال غري مباشر، يسأل أين هللا

سأل يل هو هللا، أو ه أن الفاعأنه ما يعرف أنه يف النهاية ستقولني ل غري مباشر السؤاليسأل عن أفعال هللا فهذا 
ا ، اخلبز هذخلبزا قصةثال معن أفعال املخلوقني وأنت املفروض تستفيدين من ذلك أبن جتعليها ترد إىل هللا وضربنا 

من  ينت ستستفيدقوهلا أنو عندما يقول لك من اخلباز أو الدكان أو أي كلمة هو سيسؤال غري مباشر من أين أتى، أ
 رتدينه إىل أصله وأنه من عطااي هللا.سؤاله ف

 يوهبيعة مرحلته طن هذه من أيكرر السؤال، واتفقنا ف عين يكرر السؤال جتيبينهي من طبيعة سؤال الطفل التكرار 
، إمنا هذه أنه مل يفهم لىع يدل وال  أن التكرار ليس غباء  ىنعالتكرار مب ة إىلاحلاجمرحلة الطفولة تتمتع هبذه الصفة، وهي 

فيها وبعضهم خين بعضهم أمن التنبه هلا، يعين صفة التكرار هذه صفة يف كل األطفال إال  حاجة من حاجاته ال بد  
السؤال مرة ن عو سيتوقف تكرر فهلو كنت عرضتيه للقمع املفنرجع مرة اثنية ونقول على حسب الذي يعامله، و يظهرها 

جمرد  أطفال هناككرر، لقمع فيابتقمعينه املرة بعد األخرى لكن هو طبيعة صفاته أنه ال يبايل  أحياان   أخرى أو لو كنت
لفني خمت ءانأن أبنا ما ننسى كلذلينتهون، لكن يف داخلهم الزالت احلاجة للتكرار موجودة،  فإهنمأن تنهرهم مرة واحدة 

هم جيعل كل تالف طباعأخوين من بطن واحد وتربوا يف بيت واحد لكن اخ فيكون، فال تتجاهل الطباع، اعهميف طب
رة الفط اس كلهم هيبني الن اع أما املشرتكا! السبب اختالف الطبواحد كأنك مترين مبرحلة تربية ما مرت عليك سابق  

 .السوية
   وهنا تكلمنا عن اللغة وعن املأساة ك أن ال تغريي األلفاظ علي إذا أردت أن جتيبيها يف طبيعة سؤال الطفل أيض

 تكلمة من القرآن كانف، وهي أحد أسباب اإلعاقة القوية اِلاصلة يف أطفالنا لفهم كالم هللااليت نعيشها يف اللغة، 
تكلمت حيتاج ا هزيلة عند اآلابء وأكيد عند األبناء ستكون أكثر هزالة لذلك مهما تكفيهم لكن ألن اللغة ضعيفة جد  

ضعف اللغة هذا شيء خطري، لذلك حىت حنل ف ،حىت تبينني له شيء بسيط والسبب ضعف اللغة اكثري    إىل الكالم
املشكلة جيب أن نبدأ تعليمه وابلقراءة له، نقرأ كالم يزيد ثروته اللغوية ونستعمل معه ألفاظ تيسر عليه فهم املعاين 
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بين مشروع للثراء أ، فالبد ملا أكلمه، أكلمه على أين ت منو عقله منو لغتهوأول دالالالعميقة، هو اآلن ينمو عقله 
ا ا عالقة أبد  ليس هل أتكلم أبلفاظ  أتكلم بتشبيهات بعيدة عن عقله، وأحياان  اللغوي، ما أعطيه كلمات ضعيفة وأحياان  

 تاج هلا لقاءات منفصلة.ابحلقائق إمنا جمرد ألفاظ اعتدان على استعماهلا، على كل حال هذه مسألة اللغة حي
   ول طينه إايها يقي معلومة تعأ (انقيادي)مستسلم بل هو ، اأنه ال يعارض وال يناقش أبد  ا من طبيعة الصغري أيض

اهبة املريخ ، أين تذهبني ذ املريخا وطاعة ال يرد عليك يعين أنت تقولني له حنن يف األرض حنن يف الفضاء يف القمر يفمسع  
 .معارضة هذا شيء مهم سيصدق ما عنده أي

 :ميتنع إنه متعارضتني ف ىب معلومتنيإذا قلت له يف حياته وهو يرت ف أن الطفل ال يقبل التعارض بل ميتنع عن قبوَلا
قت ميتنع ها! هو ذاك الو مة تعارضيقبل أي شيء إال ملا تبدئني إبعطائه معلومة مث تعطينه معلو  عن القبول ألنه هو أصال  

 عن القبول.

لومة أ ين قلت له املعلينه، يعيقبل أي شيء تقولينه يستسلم لكل كالم تقو  يعين هو أصال   فرق بني احلالتني؟واضح ال
قبول، ه سيمتنع عن الإىل قلب مث قلت له معلومة ب ختالف أ! مىت ما أتيت مبعلومة ختالف الذي قلتيها أوال والذي دخل

 ا.حيحة ألنه ال يوجد شيء آخر يعارضهلكن األوىل ملاذا قبلها رغم أهنا غري واقعية وال ص

 لكن أول ما تضعني له شيء يعارض املعلومات ميتنع عن القبول.

 ا كما اتفقنا حيتاج إىل ثروة لغوية جيدة لتحصيل االستجابة اجلديدة.أيض  

 لهم شعرونك بردة فعألطفال يا، يعين ليس كل واألطفال على اختالفهم ُيزنون ردود أفعاَلم للمواقف املناسبة
موا؟! واحدة أهنم فه ردة فعل أو استيعاهبم لألمور، يعين لو كنت معلمة وتعطي درس لطالبات كبار هل كل الطالبات هلم

 ة.ر عليهم استجابن ما تظها أن كلهم يبينون لك أهنم استوعبوا يف كثري يكونون موجودين واستوعبوا لكال ليس شرط  

هار استجابتهم لكن عدم إظهارهم لالستجابة ال يعين أهنم مل هكذا األطفال ليسوا على مستوى واحد يف إظ
ا اتفقنا أن مابلغيب يشبع حاجة يف داخل نفوسهم، وك اإلميانالبد ألن الذي تتكلمني عنه يف  نيستجيبوا، هم يستجيبو 

جة بدنه لكن حتتاجه لتشبع هو يستطيع وهو صغري أن يبكي فيشعرك حبا املسائل املتصلة ابلغيب كالغذاء َلذه الفطرة
ابلغيب هو املشبع  اإلميانإىل أن يكرب ما يعرف ماذا يقول لك حىت يقول لك هذه روحي حتتاج هذه احلاجة؛ فاهلل جعل 

اخللق كلهم وترك األبناء لآلابء لينني سهلني قابلني مستجيبني كل الفرتة الطويلة  اتحلاجات هؤالء الصغار بل حلاج
عض األطفال من سنتني يفهم سنتني ثالث سنوات، فب  كان عمره،رد اجلواب أايً من أن يفهم اخلطاب وييعين  هذه،

اثىن عشر  إىل أربعثالثة من من  عضهم من أربع سنوات، تصوريهااخلطاب ويرد اجلواب وبعضهم من ثالث سنوات وب
 وقت ما حيتاجونداهنم وهم ُيشعرون وهو مستعد أن تغذيه من جهة الغيب، فكما أننا نغذي أب أو ثالثة عشر سنة

األبدان، املفروض أن نغذي أرواحهم ونعرف أهنم هم بنفسهم ما يستطيعون التعبري عن حاجاهتم إال بطريقة  ةلتغذي
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عنها، يعين نضرب مثال  ن، يف بعض األمور بعضها ما يستوعبون أهنم حمتاجني إليها فال يسألو وهي السؤالواحدة 
لكن ال جوعه يسكت،  جائع أي شيء تعطيه إايه مفيد أو غري مفيد أيكله يسد  ابملسائل احلسية، اآلن الطفل يشعر أنه 

 ما يقول لك هذا، يعين أي شيء يسد  تعطينه حديد املفروض  تعطينهفيتامينات املفروض  يقول لك ال املفروض تعطينه
عنده احل ا فهو ليس الطعام الذي أكله قد يكون صاحل وقد ال يكون ص املهم أنه يشعر ابلشبع، لكن به جوعه يسكت

 أان عندي نقص حديد نقص ياء كثرية لكن ما يعرف يقول لكمشكلة يف أحيان كثرية يكون عنده نقص يف أش
عنده جوع وعنده صوروا نفس الشيء يف روحه عنده حاجة شديدة يف روحه فيتامينات، ما يعرف يقول لك هذا ف

ملا يصبح يت يستطيع أن يعرب عنها، و عن بعض األشياء ال الابلسؤ  إالعطش يف روحه وما عنده تعبري عن هذه احلاجة 
تزيد املسألة صعوبة أن يعرب لك عن هذا الشيء الذي يدور يف داخله لكنه ما يستطيع التعبري عنه،  إعاقة يف اللغةعنده 

ول أان جائع يصبح يف مسألة الروح كالطفل الصغري الرضيع الذي عندما جيوع يبكي فقط يبكي بصوته ما يعرف يعرب يق
 :هذا حىت عندما يكرب ما يعرف يعرب يقول لك

oأان روحي حتتاج اإلميان ابلغيب. 
oحتتاج أن يكون هلا ركن شديد. 
oهي الغاية من احلياة. حتتاج أن تعرف ما 

 تعلمي أنعليك  كنللك قوة حاجته،  تصف اليتتقطعة املما يعرف يقول لك هذا الكالم، فيسأل بعض األسئلة 
كون املفروض ماذا ي تستلزم اإلميان ابلغيب حتتاج اإلميان ابلغيب، فهذه اخللقة لى خلقةخلقه ع -ز  وجل  ع-أن هللا 

 :جهدك كله يف إشباع هذه احلاجات سواءف، إشباعأمامها؟ يكون أمامها 

  بدأك هو ابلسؤال 
 .أو بدأتيه أنت ببعض النقاشات اليت توصله إىل ذلك 

 :عن ماذا يسأل الطفل؟ فاتفقنا أنه اي لقاءان املاضيأيض ا يف ثنا على كل حال اتفقنا

  احملسوسات وهذا شيء طبيعي.يسأل عن ما حييط به من 
 .ويسأل عن الغيبيات 

ا من خالل احملسوسات نستطيع أن نصل لإلميان ابلغيب؛ ألن كل ن األشياء احملسوسة حولنا دائم  عملا يسألون  

 َوم نْ  ..آاَيت ه   َوم نْ }يف سورة الروم  بل أنت تسمعني يف كتاب هللا مثال   اأن توصلنا إىل ربن احملسوسات حولنا البد  

جود هللا يعين عالمة على ماذا؟ على و  ا من آايته، آيةهذه اآلايت اليت ربنا خيربان عنها ومن آايته يعين بعض   {..آاَيت ه  
 نيسألو  ملاهللا، فمعىن ذلك  ول لك من هوكلها تق(احملسوسةات حولك الشهادة )كل املوجودوعلى صفات هللا أيض ا، ف
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عن ماذا؟ عن هللا، وإذا  لوقني سرتجعني مرة اثنية وتكلمينهمعن احملسوسات سواء كانت من فعل هللا أو من فعل املخ
 سألوك عن الغيب يعين سألوك سؤال مباشر املفروض جتيبني عنه.

لى املسألة الغيبية، لكن سؤاهلم عن الشهادة يعين سؤاهلم عن الغيب هذا واضح يف كونك املفروض جتاويب ع اذ  إ
احملسوسات املفروض ماذا تفعلني به؟ تردينها إىل هللا سواء كان فعل هللا أو فعل املخلوقني، يسألك عن املطر يسألك عن 

أو  -ل  عز  وج- إىل هللااجلبال يسألك عن الزرع يسألك عن كذا وكذا من األمور، هذه كلها البد أن ترجعك إىل من؟ 
ها ألصلها ويف هذا فكروا قوله تعاىل هذا املنهج من نكل هذه ترجعي  زالطائرة، اخلبصنع  :يسألك عن أفعال املخلوقني

3{الزهار ُعونَ  ََنْنُ  َأمْ  تَ ْزَرُعونَهُ  َأَأنْ ُتمْ ( 63) ََتُْرثُونَ  َما َأفَ َرَأيْ ُتمْ }قوله تعاىل  تفكرين يف هذه اآلية تفهمني أن  عندما 
يف هذا الذي حُيرث وأضعه على طاوليت وآكل منه، هذا الذي حيرث إمنا أصله من أين؟ أصله تردينه  أفكروض ملا املفر 

 .إىل أن تصلي إىل هللا

و  األصل الذي هيديه إىل فهذا التفكري ممتع ابلنسبة للطفل ليس شيء صعب ممتع مترينه على رد الفرع الذي بني 
ري يف املرحلة ن أنه يصمحيفظ جدول الضرب وأسهل عليه بكثري  ليه بكثري من أنا التمرين أسهل عمن عند هللا وهذ

ذا عند ه أييتالذي فن يستوعبه أمبعىن أن عقله يستطيع ! أسهل بكثري عليه (فيثاغورس)نظرية املتوسطة وأيخذ املثلثات و 
ملرحلة وا االبتدائيةة  املرحليفالعلوم الرايضيات و املوقف ويقول ال هذا شيء خيايل ابلنسبة للطفل، لو استعرضنا مناهج 

سيستحمل هذه  قل الطفلا سنقول ععقل الطفل يستحملها إذ  ا تدرس يف هذه املرحلة وقلنا أن املتوسطة وقبلنا أهن
لبعض أن ايت الكالم من أيت الغيب حاو طر أا ملا أتيت تؤيدها وحباجة هلا، ألنه دائم   ألمور السهلة اليسرية الفطرة أصال  ا

بقى ة وستنفس اخللقبو نفس الطفل ُخلق ه يء كأنه ليس يف هذا العصر!أو هذا يعين هذا ش !فوق عقل الطفل هذا
وك وكلمة باب والشكألن األنني الذي نسمعه من الش بل يف هذا الوقت هو ُمتاج أكثرحاجته هي نفس احلاجة 

ا للمسؤولية رك  سألة ويزيدان حتهلذه امل دان عناية ورعايةكنا نسمعها هذا كله يزي  اإلحلاد اليت ما كنا نسمعها وال من قريب ما
وك وليس دين أسئلة الشكب غدا حتصا، إذا ما زرعيت اليوم اإلميان ابلغيا مر  ا شوك  تزرعينه اآلن ستحصدينه غد  ألن الذي 

 أسئلة طلب املعرفة.

   ا للمعرفة طلب   <<تكون ا األسئلة ففي مرحلة الطفولة غالب 
  وليس على ابب  ى ابب الشكوكتكون األسئلة مطروحة عل <<ــ مه هللا إال إذا سل  ــ غ وما بعدها ويف مرحلة البلو

 .طلب املعرفة

ويكون يف النهاية أسئلته على ابب الشكوك نعوذ  الفتة الصحيحة لبناء هذا الطفل أن مترّ حذرة من  كوينفأنت   
 ابهلل من الشك والشرك والنفاق، اللهم آمني.

                                                           
 .سورة الواقعة 3
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ة بيات مباشر سيسأل عن احملسوسات وأان أستفيد من سؤاله عن احملسوسات وسيسأل عن الغيكل حال على  
 سأستفيد مباشرة من سؤاله عن الغيبيات.

حملسوس لعاملني، هذا ااا على رب ابلغيب احملسوس الذي موجود بني أيدينا يدلن اإلميانا هذا عماد عندان يف مسألة إذ  
  ساناإلن؟ وأفعال ساناإلن عالوأفاجلبال األهنار األشجار إىل آخره ابلتفصيل، طيب  يدلنا على رب العاملني، كيف؟ هذه

مث يف  رة هبذا الطري،ه الطائشبهوا هذ عي الطائرة إمنا كان شكلها ستكون تشبه الطري، وهم بنفسهم صانكل طائرة أايً 
رتول وهذا الب إلنساناذي عند هذا العقل الالطري مبا يفوق الطائرة من جهات كثرية، مث هذا املعدن الذي يف الطائرة و 

 املوجود فيها وهذا وهذا كل شيء ابلتفصيل من أين أتى؟ من رب العاملني.

أبس  ُرد ي كل فرع هنا لألصل تريدين أن تعلمينه علوم تريدين أن تعلمينه تفاصيل عن املسائل العلمية، الأن تفيبقى 
كل املعادن اليت يف األرض الناس يستعملوهنا، ماذا ستقولني فيها؟ تقولني   ، يعينابركه هللا يف األرضهذا كله مما لكن 

مٍ  َأْربَ َعة   يف   َأقْ َواتَ َها ف يَها َوَقدهرَ  ف يَها َواَبَركَ }مثل ما قال هللا يف سورة فصلت  4{ل لسهائ ل نيَ  َسَواء   َأايه من آاثر فكل هذا  

من الكلمات اليت نستعملها يف مواطن كثرية أن هذا من بركة  {ف يَها َواَبَركَ }، فهذه كلمة هللا بركة هللا يف األرض
األرض كل ما أخذ الناس منها وجدوا غريه كل ما أخذ منها وتقدموا وجدوا غريها وغريها، يعين اآلن ملا نريد أن نقول 

يف األرض فأخرج يف كل زمن ما ابرك  -عز  وجل  -اهلل ف األرضمن آاثر بركة هللا يف يعترب البرتول ماذا يعترب البرتول؟ 
األرض يف  جعل -عز  وجل  -و هللا فيزيد،  منه أتخذيويزيد و  منه تأخذيالزايدة والنماء فينفع الناس والربكة معناها 

مٍ  َأْربَ َعة   يف   َأقْ َواتَ َها ف يَها َوَقدهرَ  ف يَها َواَبَركَ }خرياهتا  ألهل الزمان أقوات ال  ركل زمن يقد    ففي {ل لسهائ ل نيَ  َسَواء   َأايه
احلضارة تنفذ حىت تقوم الساعة، فاهلل يقول لنا ماذا يف األرض فال أتتيك هذه املسائل املتصلة ابحلضارة وتظنني أن 

، فاملؤمن بسهولة يستطيع أن جيعل احلضارة إشارة اِلضارة بنفسها تدلك على الغيببل ، منفصلة عن اإلميان ابلغيب
شيء واإلميان ابلغيب شيء آخر!  ة، هو الذي جيعل احلياة شيء واحلضارةفصل بني الدين واحليالإلميان ابلغيب والذي ي

 اذهبوا إىل معناهاستقمتم ف كم إذاتُرتكب يف حق املسلمني، أن يشعروهم أن جرمية هناكألن  بيانهوهذا الذي نسعى ل
يف الدنيا يقول لك هلم إىل اآلخرة، كل شيء  اآلخرة! وهذا كذب بل كل شيءاتركوا  الدنيا اآلخرة! تريدون أن تعيشو ا

وملا تنتفع  هذا من بركة هللا هذا من عطاء هللالك قول ييف الدنيا يقول لك كل شيء تستفيد منه يف الدنيا ملا تستعمله 
 .منه تقول احلمد هلل
لذي ااان وهو اآلخر أعطه شيء هللا فهو األول الذي ليس قبل إالتطلب من هللا فمالك يف الدنيا وملا تريد املزيد 

 ليس بعده شيء ينفعنا ِبا أعطاان.

                                                           
 .سورة فصلت 4
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صل هللا، بل ما و  مال صفاتكفالشاهد أنه ما تنفصل عندان احلياة وما فيها من حضارة عن هللا وعن لقاء هللا وعن  
! غري هللادأان من بن يقولون شيء من غري شيء ممك او بدؤ  اإليه اخللق من حضارة من الدالئل على كمال هللا، ألهنم إذ

إىل  وامن أجل أن يصل هلم القوة ل وقدرشيء إال مبا أنعم هللا، وهللا هو الذي أعطاهم العقو  او بدؤ ما احلقيقة أهنم  لكن
ف أتت ونعرف كي وَلال إىل أصنرد املسائهذا فاحلمد هلل رب العاملني، احلمد هلل أننا مؤمنني، احلمد هلل أننا نعرف 

 للهم آمني.ا اإلميانذرارينا أن يزيدان و  -عز  وجل  -كيف ننتفع هبا نسأل هللا ونعرف كيف تزيد وكيف تبارك و 

 :يف تعريف الطفل ابهلل، اتفقنا على ثالثة نصوص أساسيةمث اتفقنا على 

  اإلخالصسورة  

  ْثل ه    لَْيسَ }واتفقنا على قوله تعاىل  {.َشْيء   َكم 
 اسم هللا والرب والرمحن.  واتفقنا أيض ا على أمساء هللا يف سورة الفاحتة اليت هي 

سئلة ثلة لألسنضرب أم نصوص األساسية يف الرد على أسئلة الطفل، يعينالاليوم املفروض نستعمل هذه الثالثة 
 .الثالثة نصوصوجنيب عليها من هذه ال

 مناذج من أسئلة الصغار وكيفية الرد عليها: 

طفولته بيعين يسأل ىل بارك وتعات و السؤال عن ذات هللاوهبنوع من أنواع األسئلة اليت يسأهلا الطفل  سنبتدئ أوال  
جنيب عليه اصيل يف الذات، فهذا حيتاج أن ، يسأل عن تف-عز  وجل  -ن هللا يسأل عن مكا -عز  وجل  -عن شكل هللا 

 .بثالثة أمور أساسية بعد ذلك ندخل يف التفاصيل

سلوب  ما نتكلم أبف ظيمالتعمنا أن يظهر يف كال وَنن نتكلم عن صفات هللا أو عن مكان هللا البدّ  األمر األول:
إىل  ، يعين حنتاجيمابلتعظدأ كأننا نتكلم عن أي أحد من اخللق! كأننا نتكلم عن أي شيء يف الدنيا! إمنا البد أن نب

قول أسربنا، و  ك أينليم وسأقول لمك عن هللا العظ، نقول له نكالتكيز وهو يف حالة من هدوء ونتكلم يف املوضوع سواي  
طريق شخص ما  لكالم عن ذات هللا أو عن صفات هللا منا بد  أييتال ألمر األول:ا -عز  وجل  -لك كيف تعرف هللا 

 م.صفته معظ   

النيب صلى هللا عليه وسلم سأل اجلارية أين هللا؟  فمثال   ه ما قررته الشريعة ابألدلةر لأنه البد أن أقرّ  :األمر الثاني
5 فقالت يف السماء وسأهلا من أان قالت رسول هللا قال اعتقها إهنا مؤمنة.هذا سؤال مباشر أين هللا  

                                                           
َنا َأاَن ُأَصل  ي َمَع َرُسول  اّلَل  : يف صحيح مسلم َعْن ه اَلل  ْبن  َأيب  َمْيُمونََة َعْن َعطَاء  ْبن  َيَساٍر َعْن ُمَعاو يََة ْبن  احلََْكم  السَُّلم ي   قَالَ  5  َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلَم إ ْذ بـَيـْ

َْبَصار ه مْ  ،يـَْرمَحَُك اّللَُ  :َعَطَس َرُجٌل م ْن اْلَقْوم  فـَُقْلتُ  َياْه َما َشْأُنُكْم تـَْنظُُروَن إ يَلَ  !فـََرَماين  اْلَقْوُم أب  َْيد يه ْم َعَلى أَْفخَ  ؟!فـَُقْلُت َوا ُثْكَل أُم    !اذ ه مْ َفَجَعُلوا َيْضر بُوَن أب 
َلُه وَ  ،فـََلَما رَأَيـْتـُُهْم ُيَصم  ُتوَنين  َلك ين   َسَكتُّ  ا قـَبـْ ْنهُ فـََلَما َصَلى َرُسوُل اّلَل  َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلَم فَب َأيب  ُهَو َوأُم  ي َما رَأَْيُت ُمَعل  م  ا م  فـََواّلَل  َما  ،اَل بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَْعل يم 
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وأشري إىل   السماءإذا معىن ذلك أنين سأستخدم اللفظ الشرعي الذي ورد يف النص، يسأل أين هللا فأجيب يف
 .لوارة للعإىل السماء يعين إش واإلشارةالسماء، ال مانع من ذلك ألن اجلارية أشارت إىل السماء، 

 َكم ْثل ه    لَْيسَ } :هللا أقولأن  بدّ العن هذه األسئلة اليت تتصل بذات هللا أو صفاته ف ما أتكلمتكل الثالث: األمر
 {َشْيء  

 

 

 

 

 

  الطفل؟الطفل، كيف أراعي سن   مع مراعاة سن  البد منها هذه الثالثة أمور 

يكرب  ملا ا، مث  دود  وااب  حمج و اخلمس سنوات أجيببع أسن الثالث واألر  ل ملا يكون صغري ا يفب على قدر السؤاأجي 
 مبناقشة أكثر. له ما مسحنا كلما كربُ س من املناقشة أكثر، وكلأب القليال  

 :سؤال الطفل عن ذات هللا

 ؟هل ربنا يرانا ؟عينان هل هلل :ـ لو سأل الطفل1

  6انهللا له عين :ولفمثال  ممكن أن يسألك فيق عن ذات هللاهذا النوع األول الذي هو السؤال ؟ وذلك ملا تقولني له 
الكلمات، الصحيح أنك ما  هصحيحة، نقول ربنا "يشوفنا" مثل هذلتعبريات كثرية ليست  ا، أتيت أحياان  ربنا يراان طبع  

                                                                                                                                                                           

أَْو َكَما قَاَل َرُسوُل اّلَل   (( اْلُقْرآن  إ َن َهذ ه  الَصاَلَة اَل َيْصُلُح ف يَها َشْيٌء م ْن َكاَلم  الَناس  إ مَنَا ُهَو الَتْسب يُح َوالَتْكب رُي َوق َراَءةُ )) :قَالَ  ، َواَل َضَرَبين  َواَل َشَتَمين  َكَهَرين  
ْساَلم  َوإ َن م َنا ر َجاال  أَيْتُونَ  :تُ قـُلْ  ،َصَلى اّلَلُ َعَلْيه  َوَسَلمَ  إْل  َاه ل َيٍة َوَقْد َجاَء اّلَلُ اب  َوم نَا  :قَالَ  ((،َفاَل أَتْهت  مْ )) :قَالَ  ، اْلُكَهانَ اَي َرُسوَل اّلَل  إ ين   َحد يُث َعْهٍد ِب 

ُدونَُه يف  ُصُدو )) :قَالَ  ،ر َجاٌل يـََتطَيَـُرونَ  ٌّ م ْن )) :قَالَ  ،َوم َنا ر َجاٌل خَيُطُّونَ  :قـُْلتُ  :قَالَ  ،َفاَل َيُصَدَنُكمْ  :قَاَل اْبُن الَصَباح   ((ر ه ْم َفاَل َيُصَدنـَُهمْ َذاَك َشْيٌء جيَ  َكاَن َنيب 
ق َبَل ُأُحٍد َواجْلََوان َية  فَاطََلْعُت َذاَت يـَْوٍم فَإ َذا الذ  يُب َقْد َذَهَب ب َشاٍة م ْن َغَنم َها َوأاََن وََكاَنْت يل  َجار يٌَة تـَْرَعى َغَنم ا يل   :قَالَ  ((اأْلَنْب َياء  خَيُطُّ َفَمْن َواَفَق َخَطُه َفَذاكَ 

 : فـََعَظَم َذل َك َعَلَي قـُْلُت اَي َرُسوَل اّلَل  أََفاَل أُْعت ُقَها قَالَ ه  َوَسَلمَ َرُجٌل م ْن َبين  آَدَم آَسُف َكَما أَيَْسُفوَن َلك ين   َصَكْكتـَُها َصَكة  فَأَتـَْيُت َرُسوَل اّلَل  َصَلى اّلَلُ َعَليْ 
َا فـََقاَل هَلَا ُتُه هب  َا فَأَتـَيـْ َنةٌ َأْعت ْقَها فَإ نَـ )) :قَالَ  ،أَْنَت َرُسوُل اّلَل   :قَاَلتْ  ((؟َمْن َأانَ )) :يف  الَسَماء  قَالَ  :قَاَلتْ  ؟((أَْيَن اّللَُ )) :اْئت ين  هب   ((.َها ُمْؤم 

مذهب أهل السنة واجلماعة أن هلل عينني، اثنتني، ينظر هبما حقيقة على الوجه  :"يف قسم العقيدة يف جمموع الفتاوى :رمحه هللا قال الشيخ ابن عثيمني 6
عليه وسلم:  هللاة قول النيب صلى نومن أدلة الس يننا{.جتري أبع: }فمن أدلة الكتاب قوله تعاىل الالئق به. ومها من الصفات الذاتية الثابتة ابلكتاب، والسنة.

فهما عينان  .((لقهخليه بصره من حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إ)) ((،ينظر إليكم أزلني قنطني)) ((،إن ربكم ليس أبعور))
 ؤية لوجوه منها:حقيقيتان ال تشبهان أعني املخلوقني. وال يصح حتريف معنامها إىل العلم، والر 

 : أنه صرف للكالم عن حقيقته إىل جمازه بال دليل.أوال  
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هذا الصحيح الكتاب هللا أو يف سنة يف  تُعربي عن صفات هللا إال ابللفظ الذي جاء 
 إال مبا ورد به النص. ما تتكلمني أنك

؟ لك يعين له عني شرة يقولوهو مبا "هللا يراان"يعين بنفس اللفظ يسألك هو يقول ربنا "يشوفنا"؟ تقولني له نعم 
ني له اجلماعة، فتثبتو هل السنة أله سبحانه وتعاىل عينان ونثبت ذلك يف معتقد أنت تعرفني أنه ورد يف النصوص أن هللا ف

 .ان بذلكولني له أن هللا يف كتابه قال هذا األمر وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم أخرب ذلك، وتق

بت أو غري اثدري هذا أما و لكننا سنرجع ملشكلة أساسية أنين أان بنفسي كأم أو مريب ما أدري وما أعرف النص 
رف على رأسه خيــ كن يعين مم اثبت؛ فمن هنا تبدأ العلة أن الذي يريب هو بنفسه ما يعرف! فمن مث سيقول للطفل

 ختريفات! فهذا حيتاج منك  أنك تستدركني املوقف.

ن تبحثي حثي وال مانع أتب  أنبد  ا، يعين معناها السيأتينا بعد ذلك يف التوصيات لكن نقوهلا اآلن سريع   ؟يعين ماذا
اذا يف م، دعنا نرى  كتاب هللايفى ماذا ما يف مانع، يعين تقولني له دعنا نرى ماذا يقول العلماء، ودعنا نر  كوالطفل مع

 سنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

مشكلة  س هناكفلي! يع اسر  جتيبني عليهحبيث ملا يسألك واحبثي عن مصادر صحيحة وأقرأ  معه، وهي ليست مناظرة 
 ال تذكرة سؤالك أانمان يل له أأنك تسألني وترجعني جتيبينه، قو  وعديهأ بعد غد، أولاألسبوع، أو  تؤخريه آخر ميكن أن

عوامل أحد  حرتاماالكان   كلماهذا عبارة عن عقل ينتظر منك أن جتيبه، وكل ما كرب   هعقل زلت أحبث. جيب أن حترتمي
ن كذا قال يف القرآ ربنا له تقولنيعاقل وتناقشينه ف وتعتربيه آدمي يعين هو سيثق يف جوابك إذا كنت حترتمينه الثقة

ع حنن يكرر، نقول امس وفنا" هوه وسلم قال كذا، يعين رمبا رجع إليك مرة أخرى وقال لك ربنا "يشوالرسول صلى هللا علي
، نقول "راان"يخرى أ" نقول له مرة ل "يشوفناويقو ، املرة الثالثة أيتيك "يراان"ل ربنا يراان قل يراان اترك "يشوفنا" وق اتفقنا أن
دك أن قتنع بل هو يرياظنينه ما هم وال تالتكرار يف حق هذا الطفل شيء ماتفقنا أن  ،" لهيراان" له عينان وهو نعم ربنا

 ن األدلة.املزيد معطيناه أعمر كلما  كلماتنا، كلما زاد يف النغري  ا الواتفقنا أنن األسلوبتعيدي عليه نفس الكلمات بنفس 

يقيس بيوتنا؟ فهو سقف ن وراء !وكيف يراان م؟وال يرى هناكهنا طيب اآلن يراين أو يرى الناس الطفل ا يقولوقد 

ْثل ه    لَْيسَ }نظر هللا بنظره هو، فأنت يف هذا األمر وهو صغري أعيدي عليه، ال حنن نظران ليس مثل نظر هللا، هللا   َكم 

ْثل ه    لَْيسَ } اجلملة التأكيدي ة:ن عليه وتعيدي {َشْيء   نظر ربنا ليس مثل نظر أن  ونقول لهعليه،  هاسنعيد {َشْيء   َكم 
، ُميط بكل اخللق ُميط كبري عليكنظره  -عز  وجل  -لناس، حنن ما نرى إال هذا الشيء إال يف هذه احلدود لكن هللا ا

                                                                                                                                                                           

وإن )) ((،ره من خلقهنتهى إليه بصاألحرقت سبحات وجهه ما )) ((،ينظر إليكم))مثل قوله صلى هللا عليه وسلم:  : أن يف النصوص ما مينع ذلكااثني  
 ((".ربكم ليس أبعور
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الكالم، أول األمر  ما هذه الكلمة دخلت يف الطفل كلكربُ ما  كلو نعيد هذه الكلمة، حميط يعين حييط بكل اخللق، 
هذا  ؤيته ربنا، ربنا يرى كل شيء، ربنا يف السماء يرى كل اخللق،ربنا يرى كل شيء وال سقف وال غريه مينع ر  سنقول له:

يرى  سنبدأ نقول له هللار أن عمره صار ست أو سبع سنوات مث نتقدم نتصو  سنوات  الكالم وعمره ثالث وأربع ومخس
 الصخرة السوداء يرى حىت النملة السوداء يفهللا ويصل عشر واثنا عشر سنة نقول له يف العمر  حىت الذي يف قلوبنا يكرب

 يرى عروقها. و ة الظلماء بل ليف اللي

 لَْيسَ } هللا قولت تقول؟ ما كرب كل ما هذه املسألة زادت كالم زادت تفصيال  وحنن قاعدتنا طول الوقت ماذاكلف

ْثل ه   ر بصناس ألن هذا جب رؤية اليعين أنت اآلن تفهمينه أن ال شيء حيجب رؤية هللا هذا اجلدار حي {َشْيء   َكم 
 الناس، لكن رؤية هللا ما حيجبها شيء.

ع سنوات أن ر ست أو سبتقرئني يف كتاب علمي وهو عم مثال  هذا املعىن  ديتأك  أنت لف وقفتستفيدين من امل مث
ا من مسعها كذا وكذ ندها قوة يفع مثال  وهذه  اإلنسانكذا وكذا أكثر من مثال    هذه الدابة أو هذا احليوان يرى على بعد

 مسعها  بصرها وقوة يفها قوة يفء البعيدة، أنت تقرئني له تقولني له انظر كيف حىت احليواانت ممكن أن يكون عنداألشيا
إذا  ةدذه املعلومة جيهف خلوقاتيف كون السماع ليس متساوي بني املفاألشياء خمتلفة يف احلياة  اإلنسانأعلى من قوة 

 يط بكل شيء وكلر هللا حمدين منها يف موقف بعيد، ومسع هللا وبصنفسهم ليسوا سواء تستفيأعرف أن حىت املخلوقني 
 ى.حميط بكل شيء وكل ما كرب كلما أصبحت كلمة حميط ذات معىن ومغز  ني له أن هللاقولتمرة 

أجييب على ، و و مثبتهثبيت ما أاستعمليها و بل ظ القرآن اعدين عن ألفتاملقصد من هذا الكالم أنك أنت ال تب
 وقني.كنظر املخل  هنظر قلت ربنا ليس  عليه ما أنت أعيديويقول طيب السقف فلح عليك يُ ظل   السؤال وحىت لو

 هل هللا يسمعنا؟( !؟سمع هللا تعالى )هل لربنا أذنهل  :ـ لو سأل الطفل2

في عة هنا ال نعن ذلك ال نعلم. يعين ال تنفني وال تثبتني ألن معتقد أهل السنة واجلماهللا ما أخربان  ،ال :نقول 
ألنه ما وردت نصوص بذلك، فأنت تقفني عندها تقولني له ما نعلم ألن ربنا غيب ما رأيناه أخربان رسول هللا  إثباتوال 

ْثل ه    لَْيسَ } ابألخبار وتعيدين عليه هذا اخلرب الذي وصلنا وتعيدين عليه أكثر شيء يشغل الصغار الصفة ما  {َشْيء   َكم 
مل خيربان  -عز  وجل  -هللا وله عينان . -عز  وجل  -نستطيع أن نعرف الصفة لكن هللا كدين له أننا ال ؤ وصفها؟ فأنت ست

7أن له أذن ثبتها لنفسه سبحانه أ اا حنن نعرف أنه يسمعنا ونعرف أنه يراان وأنه يراان سبحانه وتعاىل بعينني نثبتهما كمإذ   
 وتعاىل.

                                                           
))ما أذ َن هللا لشيٍء كَأَذن ه لنيب يتغىَن  :احديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوع   اثبتٌة هلل عَز وجَل ابحلديث الصحيح. الدليل:صفٌة  ن هلل )مبعىن االستماعذُ األُ  7

استمع هللا لشيء   ؛ يعين: ما))كَأَذن ه(( أما قولـه:" قال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن أورد حديث أيب هريرة رضي هللا عنه إبسناده: ابلقرآن جيهر به((



 

17 

 

 :أربعة عوامل هناكا إذ  

 حني اإلجابة على سؤاله.ظ القرآن أنك تستعملني ألفا :العامل األول

ْثل ه    لَْيسَ } بتكرار قوله تعاىل عنه املماثلة ستقطعني :واألمر الثاين  .{ء  َشيْ  َكم 

ْثل ه    لَْيسَ }قاعدة  تضعنيو اللفظة الشرعية  نأتخذي :األمر الثالث ون ه القاعدة يف كهذ تستخدمنيو  {َشْيء   َكم 
 صفة هللا خمالفة لصفة املخلوقني.

د  كل ما زاكربُ   ماكلفلتدريج اب كثر يف معىن الصفة مبا ورد يف الشرعأمعلومات  وتزيدين يف كل عمر :الرابعاألمر 
 ابلصفة. معرفة  

 ؟(يدان)له تعالى  هللاهل  :ـ لو سأل الطفل3

نا له ربعله يفكر هل ت اليت جتألنك تقولني ربنا يعطينا ربنا يرزقنا ربنا كذا وكذا من الصفا الذي جيعله يسأل ذلك
حيح؛  أصل تفكريه صيد وهو يفيد، خاصة ملا تقولني ربنا يعطينا، ربنا أعطاان، فهو يرى أن العطية البد أن تكون ابل

 كالتايل:  لكن أنت اآلن ستبينني له

ويداه  السنة، ب وثبت يفلكتاوهذا ثبت يف اان نعم هللا سبحانه وتعاىل له يد :فنقول له نثبت له صفة اليد  1
 ن كما قال سبحانه وتعاىل.مبسوطتا

                                                                                                                                                                           

َا َوُحَقتْ  كاستماعه لنيبٍ  يتغىن ابلقرآن، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد يف قولـه تعاىل: ؛ قال: مس َعْت. أو قال: استمعت. شَك أبو عبيد. َوَأذ َنْت ل َرهب  
َن هللا لشيٍء كَأَذن ه( يعين: ما استمع هللا لشيء كاستماعه، وهللا ال يشغله قولـه: )ما أذ  "وقال البغوي:  .": إذا استمعُته...يُقال: أذنُت للشيء آَذُن له أَذان  

األلف  ))ما أذ َن هللا لشيٍء كَأَذن ه لنيب يتغىن ابلقرآن(( قولـه:"وقال اخلطايب:  ."بفتح الذال: إذا مسعت له... مسع عن مسع، يقال: أذ ْنُت للشيء آَذُن أَذان  
))مل أْيَذن  هللاُ لشيء ما  وقال ابن كثري بعد أن أورد حديث: ."فقد وهم ))كإذنه(( : إذا استمعـت لـه، ومن قال:ُت للشيء أذان  مفتوحتان، مصـدر أذ نْ  والذال

األنبياء طيب  ... ومعناه أَن هللا تعاىل ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نيب جيهر بقراءته وحيسنها، وذلك أنه جيتمع يف قراءة": أذ َن لنيب يتغىن ابلقرآن((
رضي هللا الصوت لكمال خلقهم ومتام اخلشية، وذلك هو الغاية يف ذلك، وهو سبحانه وتعاىل يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة 

ْنُه م ْن قـُْرآٍن َوال  َوَما َتُكوُن يف   عنها: سبحان الذي وسع مسعه األصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده املؤمنني أعظم؛ كما قال تعاىل: ُلوا م  َشْأٍن َوَما تـَتـْ
اآلية، مث استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ كما دل عليه هذا احلديث العظيم، ومنهم من فسر األَذن ها  إ ْذ تُف يُضوَن ف يه   اتـَْعَمُلوَن م ْن َعَمٍل إ ال ُكَنا َعَلْيُكْم ُشُهود  

؛ أي: جيهر به، واألَذن: االستماع؛ لداللة السياق عليه... وهلذا جاء يف ما أذ َن هللا لشيٍء كَأَذن ه لنيب يتغىن ابلقرآن(()) هنا ابألمر، واألَول أوىل؛ لقولـه:
إىل الرجل احلسن الصوت ابلقرآن من  ))هلل أشد أَذان   قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد

 :قال ابن العثيمني رمحه هللا، و ))ما أذ َن هللا لشيٍء كَأَذن ه لنيب يتغىن ابلقرآن(( ويف احلديث:"قال األزهري يف )هتذيب اللغة(:  .الَقْينة  إىل قينت ه(( صاحب
ستمع هللا لشيء كاستماعه لنيب حسن للشيء، يعين ما ا ومعىن هذا اأَلذ ن: االستماع ))ما أذ ن هللا لشيء ما أذ ن للنيب صلى هللا عليه وسلم(( قوله:"

 ."خرى يتغىن ابلقرآن يعين: جيهر بهالصوت، ويف رواية أ
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 ظ كتاب هللا أوندما حيفحىت استعمالك للدليل الصغري كلمة واحدة وكلما كرب ستعطيه أكرب وأكرب وهكذا، وهو ع
ت نظره له من ي شيء يلفأأو حىت سيسمعه سيبدأ يالحظ ما تقولينه وأنتم جربوا وسرتون هذا فيهم أنه  ؤهسيقر  حىت

 يقرأ.  هو مباشرة يالحظها وقت ما يسمع كالم هللا أو وقت ماألفاظ أو معاين تتصل بصفات هللا

 .{ليس كمثله شيء}ألن هللا ال تستطيع تصورها  ستقولني له يد ربنا عظيمة  2

فتها؟  صيبدأ يقول ما  َبه، يعينمناقشة الطفل يف كتاب هللا يف صفتني اتفقنا على أنه سيبدأ يتكلم عن الشَ من  البد  
ا ن نفوسهم وكل مما األمر ا مع هذه األفالم اليت يروهنا توصف هلم أشياء فالبد أن نقطع هذوص  كبرية كم تكون؟ خص

هللا ال  نبدأ نناقشه أنو عشرة سأعمر مثانية  ملماثلة بطريقة، يعين لو وصل مثال  تقدم يف العمر كلما انقشناه يف عدم ا

 ليس}ني له وقت تقولىن اسم األحد، أنت طول الميكن تصور صفاته، ملاذا ال ميكن تصور صفاته؟ نستعمل هنا مع

 عىن أحد.ب فطنته مباملفهوم اجلديد اآلن من سن الثامنة أو التاسعة على حس عليه دخلنيمث ستُ  {كمثله شيء

 سنرى كيف نناقش هذا األمر، كيف يدخل يف قطع املماثلة معىن اسم األحد؟ 

 :أحد ثالثة عواملهناك  اآلن حنن من أجل أن نعرف صفة أي شيء البد أن يكون

 رب صادق عنه. أاتين خ إما يرى بنفسه، يعين أان ال أعرف صفة الشيء إال إذا رأيته بعيين أو رأيت مثيله أو

عامل عريف الصفة، التامل حىت أنيت نناقش ونقول له ربنا ال أحد يف الدنيا يستطيع رؤيته، أنت ما معك غري ثالث عو 
 ترين مثيله.ترينه، العامل الثاين األول 

ها؟ يسألك هذا  ما حجمليك ويقول لك كيف يد هللافهو مل ا أييت إ لعامل الثالث أنه حيتاج خلرب صادق:ا  3
تطيع أحد أن  الدنيا ال يسنا ربنا يفتقولني له ال أستطيع أن اقول لك، ملاذا ال أستطيع أن أقول لك؟ ألننا ما رأيفالسؤال 

ليه ا أراد موسى عملنقول له سيعين اثنا عشر سنة ولو كان فطن من عشر سنوات  ليال  لكن ملا يتقدم ق ،يف الدنيا يراه
 فمن كانه فسوف تراينستقر اجلبل مقال له إن ا -عز  وجل  -كني له القصة يف كون هللا لسالم أن يرى ربنا، قال له وحتا

ما يستطيع  معىن ذلكفمة هللا، عظا من موسى صعق   عظمة هللا اجلبل ماذا أصبح؟ تفتت اجلبل من عظمة هللا وخر  
ول ما ن إىل عشرة سنقن من مثانسان يف الدنيا أن يرى ربنا من عظمته، فما رأيناه وال تدخلوا الكالم على بعضه حناإل

 هللاعن طريق كتاب  عنه إال رأيناه وهو ليس له مثيل ليس كمثله شيء ألنه واحد أحد ليس له مثيل، ومل أتتينا أخبار
ليه وسلم ما سول صلى هللا عنه، والر صلى هللا عليه وسلم، يعين الرسول نزل عليه الوحي وأاتان اخلرب وعرفناه م وسنة النيب

 ، ما عندي مصدر صحيح للمعلومة. انوصف لنا أكثر من أن هللا له يد
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إال من كتاب أننا ال نعرف ربنا وهكذا ستضعني عنده قاعدة مهمة هذه القاعدة املفروض من البداية نتناقش فيها 
هللا وعليه وسلم  سيضطران الكالم عن رسول هللا صلى ، وهذا كما اتفقناهللا ما نعرف األخبار إال من كتاب هللا

أرسل لنا نفسه فنا با أن هللا حىت يعر  وسيضطران للكالم عن املالئكة، وسيضطران الكالم عن جربيل، هذا كالم بسيط جد  
يعين ماذا الوحي؟ يعين هللا كلم جربيل ــ بكالم سهل ـــ أبن الوحي نزل عليه  ُمي زه لكنمثلنا بشر رسول وهذا الرسول 

د  }وجربيل نقل كالم هللا للرسول صلى هللا عليه وسلم  َا إ ََلُُكْم إ َله  َواح  ثْ ُلُكْم يُوَحى إ ََله َأمنه َا َأاَن َبَشر  م   ،8{ُقْل إ منه

ثْ ُلُكمْ  َبَشر  }  هذا معىن رسوله.: {وَحى إ ََله يُ }هذا معىن عبده  :{م 

ه حماضرة!  لن تعطي ، لكن أنتكل حقائق اإلميان ابلغيب تكون مع بعضهالذلك ستداخل املفاهيم مع بعضها 
يالحظ  ت، سيبدأكلمة يف سن مخس سنوات وكلمة بعدها يف سن سبع سنوات وثالث أربع كلمات يف سن عشر سنوا

ولينها لكلمات اليت تقحظ هذه اءته لكتاب هللا أو مساعه لكتاب هللا سيبدأ يالمع قراا مع الدراسة يف املدارس و خصوص  
ه حقائق لغيب لن ألقنابه اإلميان نعرف أنه حىت أدخل ل ، البد  اإلميان ابلغيب ليس جمرد تلقني إمنا هو مناقشةيعين 

 يف هذا الغيب.ر فقط، إمنا سأانقشه فيها حىت يتعلم كيف يفك  

  الغيب من سورة اإلخالص الطفل مفاهيمتعليم: 

ان سنوات وما مثي سن فف سيفهم كل ما تقدم يف العمرفسأستعمل اآلن اسم هللا األحد الذي يف سورة اإلخالص، و  
 سلم ما وصف لنا عليه و ه وليس كمثله شيء والرسول صلى هللايس أحد يشاركه يف شيء فنحن مل نر فوق أن هللا أحد ل

 اله ألن االنسان نعيد عليا وصف هللا؛ ال ميكنك أن تتخيل صفاته ال ميكن ملاذا؟ سإال هذه األوصاف فنحن سنقبل م
لن أتته تفاصيل ف  إذا مايستطيع أن يتخيل الصفات إال إذا رأى الشيء أو رأى مثيله أو جاءه خرب، فلما جييئه خرب

 يتخيل أي شيء إال إذا رآه أو رأى مثيله.

لطريق ا لكن يف نفس ايت سنقوهل كلما تقدم يف العمر كلما زادت املعلومات الذلك أنه ملا يكرب هذا الصغري إذا معىن
 ال نغري الطريق الذي سنتكلم فيه لكن سنزيد الكلمات املنصوص عليها يف القرآن.

 .(حداسم )األيعين قلنا ليس كمثله شيء مث استعملنا أنه 

 

 

                                                           
 .110سورة الكهف  8
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 9؟عن صفة الكالم هلل :ـ لو سأل الطفل4

 م من؟بنا يتكلم؟ ويكلّ ممكن الطفل يسأل هل ر 

جربيل  ماملالئكة وكل   مسى وكل  م مو آدم وكل  هللا  ماجلواب نعم ربنا يتكلم والقرآن كالمه، لكن يكلم من؟ تقولني كل  
اب نعم كلم ربنا؟ اجلو طيع أن أابلقرآن فجربيل أوصل القرآن إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، مث أييت يقول لك هل أست

يعين هو  .، اسأل ربنابنا، ادعو ر يف التسبيح يف املناجاة، كل ما كرب كل ما قلنا انجي ربنا كلم ربنا تستطيع يف الصالة
عليه  لرب والرب جييبلن العبد معندما يعرف أن الدعاء كالم يكلم هللا به ستتغري نظرته للدعاء يعرف أن الفاحتة كالم 

 ه.تسيتغري نظر 

وربنا  {َعاَلم نيَ  َربّ  الْ ْمُد َّلل ه  ِلَْ ا}ل نعم قول هللا أكرب وادخل الصالة وقول ربنا نقو  أان أقدر أكلم؟!حني يسأل هل 

يم  }ل جييبك، ق  .اربنا جييبك، لكن جيب أن يكون قلبك حاضر   {الرهْْحَن  الرهح 

ه ري عليأمامك وكر  إنسانيه ا لكن حتتاج إىل مناقشة جيدة مع الطفل احرتميه اعترب يعين هذه املعلومات واضحة جد  
التوفيق  االستعانة ألن  بعبادةالكلمات واستفيدي من الفرص وأعيدي عليه سيتبني له، ومن كل هذا الكالم أننا نعبد هللا
لك وانكسارك لى حسب ذعيف املوقف ما وراءه أنك تتعلمني أو أحد يناقشك يف املسألة، التوفيق يف املوقف يكون 

  أن حيصل هذا التوفيق.لرب العاملني والطلب منه سبحانه وتعاىل

  وحول صفات هللال ذات هللاا أننا لن نبدأه أبشياء يصعب عليه إدراكها، نتكلم اآلن فقط عن سؤاله حو سنتفق أيض  
 ننتهي من هذا مث ننتقل إىل الكالم عن املالئكة والكتب.

د هللا عن ي أيض ايسأل هللا و  بصرا عن ذات هللا وعن صفات هللا، حنن اتفقنا أنه يسأل عن مسع هللا و من أسئلته أيض  
 كالم هللا يسأل عن وجود هللا معه.يسأل عن  

 

                                                           
قال هللا تعاىل: }وكلم  له ابلكتاب، والسنة، وإمجاع السلف. الثابتةالكالم صفة من صفات هللا " :قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف شرح ملعة االعتقاد 9

ن جرير وابن زمية وابأخرجه ابن خ كلم ابلوحي".توقال النيب، صلى هللا عليه وسلم: "إذا أراد هللا أن يوحي أبمره  {.{. }منهم من كلم هللااتكليم  هللا موسى 
لق يق ابهلل، يتعيقي يلوهو كالم حق .فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل ثبوت الكالم هللوأمجع السلف على  أيب حامت.

كون بصوت. داء واملناجاة ال ت{. والنًياانب الطور األمين وقربناه جنوانديناه من ج}مبشيئته حبروف وأصوات مسموعة والدليل على أنه بصوت قوله تعاىل: 
مللك أان سمعه من قرب: أان اين بعد كما ه موروي عن عبدهللا بن أنيس عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: "حيشر هللا اخلالئق فيناديهم بصوت يسمع

وكالم  ر له طريقني آخرين.سنديهما وذكمالداين". علقه البخاري بصيغة التمريض، قال يف الفتح: وأخرجه املصنف يف األدب املفرد وأمحد، وأبو يعلى يف 
دث اآلحاد: أن ن مل يكن. ومعىن حاأمنه بعد  ليس الكالم حاداث   امتكلم   هللا تعاىل قدمي النوع، حادث اآلحاد، ومعىن قدمي النوع أن هللا مل يزل، وال يزال

 .آحاد كالمه أي الكالم املعني املخصوص حادث ألنه متعلق مبشيئته مىت شاء تكلم مبا شاء كيف شاء



 

21 

 

1: تعاىلسؤال الطفل عن معية هللا 0  

يف يكون هللا كا؟!  يع  مجيسأل عن معية هللا، كيف هللا معنا؟ كيف الناس يصلون هنا ويصلون هناك وهللا معهم  
 معنا؟ 

يف  هلم كابة وبني  مثل للصح أصلها، النيب صلى هللا عليه وسلم ضربر ا لو استطعنا أن نتصو  هذه املسألة سهلة جد  
هم صلى هللا ا يوم القيامة قال هلم عن البدر ملا رأوا البدر أخرب صف  ، فقال هلم وا-ز  وجل  ع-يكون يوم القيامة رؤية هللا 

اي إمنا  ىل بعض يف الرؤ إم بعضكم نضيعين ال ي عليه وسلم أن يوم القيامة سرتون ربكم كما ترون البدر ال تضامون يف رؤيته
 كلكم يف املوقف وترون ربكم سبحانه وتعاىل.

كلم قمر، حنن لن نتفروض ال له كيف أن هللا مع الناس كلهم وهو يف السماء، سيتصور هو املبنفس هذا الفهم سنبني  
حدك؟ أو ي أان أو معك و سماء معال عن معية مثل املعية إمنا حىت نفهم كيف هللا مع الناس كلهم وهو يف العلو، القمر يف

ماء يف هللا يف السكين، افهم  ا كان القمر يف السماء مع كل املوجودإذ  ك هو مع كل الناس املوجودين، مع من؟ سيقول ل
 سبحانه وتعاىل مع كل اخللق.

ليه وسلم  صلى هللا ع لنيبل ما قال الكن هنا الكالم حول املعية يعين مث والقمرتعاىل ا هنا ليس مشاّبة بني هللا إذ  
ه معكم كلكم! لقمر كأناكيف أنتم ترون القمر ال تضامون يف رؤيته، سرتون ربكم ال تضامون يف رؤيته، كيف ترون 

 هكذا يكون هللا مع اخللق كلهم.

اس  وق لكنه مع الننا؟ ال فهذا تقريب حىت يتصور املسألة، مثل ما نقول سران والقمر معنا، يعين هل هو مالصق في
 لهم، فهكذا يفهم أن ربنا سبحانه وتعاىل يف العلو وهو سبحانه وتعاىل معهم كلهم.ك

لعلو وهو مع يف ا -عز  وجل  -يقال له أن هللا  ففي التاسعةهذا الكالم يُقال للطفل بعد الثامنة أو التاسعة من عمره، 
ملا  ،عليه ذلك تعاىل يسمعنا ويراان تكرريا معنا سبحانه و نقول ربنا يف السماء ومعنا أيض   أقل من التاسعةذلك معنا، 

معنا يف نفس الوقت تكون األشياء ممكن تكون يف العلو وتكون هذه أن  يتقولني له يعين تبينني له أنك تدرك يكرب قليال  
                                                           

1  {.وت املعية هلل قوله تعاىل: }وهو معكم أينما كنتمل ثبودلي املعية لغة: املقارنة واملصاحبة. املعية" :قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف شرح الواسطية 0
وقدرة  الم  ا اإلحاطة ابخللق عى املعية هن{. ومقتضاملة جلميع اخللق كقوله تعاىل: }وهو معكم أينما كنتمفالعامة هي الش وتنقسم إىل قسمني: عامة وخاصة:

وهذه  {.سنونحمن اتقوا والذين هم  مع الذيهللاإن ىل: }ال حتزن إن هللا معنا{ وقوله }ابلرسل وأتباعهم كقوله تعا واخلاصة هي اليت ختتص .اوتدبري   وسلطاان  
احد ولذلك و قد جيتمعان يف شيء فا يف الواقع : أنه ال منافاة بينهمأوال   املعية تقتضي مع اإلحاطة النصر والتأييد. واجلمع بني املعية والعلو من وجهني:

اخلالق ألنه ليس   ينهما منافاة يف حقبلزم أن يكون ي: أنه لو فرض أن بينهما منافاة يف حق املخلوق مل ااثني   أنه يف السماء. تقول: مازلنا نسري والقمر معنا مع
فاته صنايف علوه وعلوه من ى هللا حيث ي: ألنه مستحيل علأوال   وال يصح تفسري معية هللا بكونه معنا بذاته يف املكان: كمثله شيء وهو بكل شيء حميط.

عناه على السماء م ون هللا يف السماء:كمعىن   ابطلة. : أنه يلزم على هذا التفسري لوازمااثلث   : أنه خالف ما فسرها به السلف.ااثني   الذاتية اليت ال ينفك عنها.
 العلو السماء على هذا مبعىنللظرفية و يف  أي عليها وجيوز أن تكون {قوله تعاىل: }قل سريوا يف األرضأي فوقها ففي مبعىن على كما جاءت هبذا املعىن يف 

ملراد ابلسماء ا للظرفية إذا كان أن تكون يف { وال يصحله تعاىل: }أنزل من السماء ماء  فيكون املعىن أن هللا يف العلو وقد جاءت السماء مبعىن العلو يف قو 
 ."لوقاتهخمأعظم من أن حييط به شيء من األجرام احملسوسة ألن ذلك يوهم أن السماء حتيط ابهلل وهذا معىن ابطل ألن هللا 
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ا أن تدركوه، ومن مث هللا العظيم يف مساءه ومع خلقة، مثل القمر يف العلو ومعنا يف نفس الوقت، هذا شيء ليس صعب  
 ليس من الصعب أن تفهم مثل هذا.

رب الكالم، وال ض كبري نفسيعين ضرب األمثلة هذه حيتاج تقدم يف العمر، يعين ليس الكالم نفسه يقال للصغري وال
 لى املثال.ع، يتوقف األمثلة يكون؛ لن الصغري ملا تضربني له مثال ال يفكر يف احلقيقة يفكر فقط يف املثال

عرف ىت يقوى عقله يملا يكرب ح ا، مثمعنا مجيع   وهويف السماء أن هللا ، نكلمه كالم عام فالصغري ال يضرب له مثال
 تقولني له هذا املثال.فالفرق بني املثل وبني احلقيقة، 

 ضرب له األمثالتنوات ما سيستوعب الفرق بني املثل واحلقيقة فتضريب له األمثال، قدر املستطاع طفل دون السبع 
ون ابألمثال، دعىن املرب له ا ممكن أن نق، سبع سنوات وما فوق إن كان فطن  ائق أبلفاظ خمتصرةإمنا توضح له اِلق

ول لك نية هو ممكن يقوق الثمافالثمان سنوات أو السبع وما دون هؤالء يقفون عند املثل فتختلط احلقيقة واملثل عنده، 
طينه حدة، الصغري تعس بلغة واكلهم عن الغيب لكن لي؟ يبدأ يستوعب الفرق بني املثل وبني احلقيقة، إذا نكلمهم  مثال  

 يسمعنا، فتح خانة أن هللاييراان،  يعين يفتح خانة أن هللا ،عنده هذه اخلانة متتلئف ما كرُب خانة يفتح خانة يف عقله وكل
 معنا. هللا يفتح خانة أن

ء نعطيه مات، ليس كل شيعلو ابمل يفتح خانة أن هللا قريب، مث كلما زاد كلما امتأل عقله ،انيفتح خانة أن هللا له يد
مع جدوا يف جمتا وُ طنة، ورمبفا لكن هللا أعطاهم صغار جد  ن تكوين حكيمة مث انظري حاهلم فهناك يف هذا الوقت! جيب أ

تقفز  فزيف السماء تق ظري للقمرقال هلا انني يُ سنتعمرها هذه طفلة  مهم فزادت فطنتهم، فتأيت مثال  ا احرتمهم وكلَ أيض  
عين هي يأن تصل إليه،  ر ال ميكنترى أن هذا القم ه ممكن يكون حتت يدها، تكرب قليال  تتصور أنماذا تريد؟ تريد تنزله! 

ا مداية عين يف البيملسافات اا تستطيع أن تلمسه، مث بدأت تشعر مبعىن يف البداية كانت تتصور مادامت أهنا تراه إذ  
 مث يكربون يشعرون بذلك املعىن.يشعرون مبعىن املسافات 

ا ما غالب   ماذا؟ ألهن، حيصل شيء من التعجب ملست سنوات تقول لك الساعة كم؟ مثال  أنت لو أتتك طفلة عمرها 
، يبدأ لساعة كملوقت واستعمال اا الليل والنهار، لكن اليوم مع كثرةيقدرون األوقات! ما يعرفون من األوقات إال أمرين 

كم؟   قول هلا الساعةأل أمه يهؤالء نومهم الساعة السابعة كل بعد وقت قصري أييت يس عندهم مؤشرات، يعين مثال   يصبح
ار له قيمة صن الوقت خائفني من أن جتيء الساعة السابعة ألن السابعة هذه عالمة القصاص عندهم، فمعىن ذلك أ

 ابعة املساء.عندهم يعين يعرف السابعة الصباح الس

عي أكثر و لمسافات وعي أكثر للزمن وعي أكثر ل للفظي صار خمتلف عن السابق صار عنداناليوم االستخدام ا
 الغيب إليهم. إيصالرسالتنا يف  إكمالللحقوق، هذا كله يساعدان على 



 

23 

 

 يقول لك عن ثال  م ت هللاا أحياان يسألك عن ذاسنكتفي عن الكالم عن سؤال األبناء عن الغيب يف ذات هللا، رمب
 السنة، تقولنيو  الكتاب مور واردة يفأ يسألك عن أشياء ليس َلا أصول وليست فلما أييتاللون يسألك عن اللون 

رب عنه، هذا ما ن ما عندان خألا نفكر به هذا م ،صلى هللا عليه وسلم هللارسول عنها الله مل ُيربان هللا عنها مل ُيربان 
 مل خيربان.  هذا ألن ربنايفنتكلم ، ما نناقشه أو نتكلم فيهأن ما أاتان خرب فمن مث ال  فهميه بل ال متنعيهعندان خرب فيه 

ليه ! إمنا سأكرر عقف وأهنرهتعامل وال آيت يف مواأخرتع له أو أ أن ليس معىن إجابة الطفل على أسئلة الغيب يعين
ه بنفسه كيف ري مالبسبنفسه ويشرب بنفسه ويغ قواعد حىت يعرف كيف يفكر، أنتم تصوروا كيف ندربه على أن أيكل

ود تكرار ووضع حد اج إىلحتا يف هذه املسألة كيف يفكر ابلغيب، فيندربه، وقت طويل إىل أن يتدرب وحنن ندربه أيض  
أو  و ِبامةن ألبس فستان أد أة أريأتيت يف يوم من األايم تقول لك أان ال أريد أن البس املريول أذهب للمدرس يعين مثال  

ذا هنا ما يصلح ك ما يصلح خترتع لك اخرتاعات أريد أن أضع كذا أو كذا يف وجهي! أنت ماذا ستقولني؟ ال هذا مثال  
 ذا.كنا ينفع  وما يصلح كذا، وممكن أتيت لك بشطحات فدورك يف الرتبية أن تضعي حدود هنا ينفع كذا وه

 يبدأ يصريث سنوات ثال مث اتني ونص ما تقبلينه متام  ه وهو عمره سنة ونص لكن سننأول ما أيكل ينثر طعامه تقبلي
لى لى هذا ندربه ععما ندربه كحنن ندربه على التفكري السليم،  ابلضبط وهكذا مثل ما ندربه على تصرفاته احلسية  هأمر 

 .ذلك

 :أسئلة الطفل يف أفعال هللا تعاىل

جد يف الكتاب والسنة الكالم عنها، من أين أتى يعين لو سأل أسئلة تعترب شاذة، شاذة يعين ال جواب عليها، ال يو 
لو جاء يقول لك ماذا أيكل ربنا؟! اآلن أنيت هلذه  ان عن هذا الشيء، مثال  هبا؟ أتى هبا من تفكريه فاجلواب ربنا ما أخرب 

1هللا صمداألفعال، هنا ستقولني أن  1 ذات هللا  أنه سبحانه وتعاىل صمد، وهذا الكالم اآلن يف أفعال هللا، انتهينا من 
سبحانه وتعاىل من الكالم حول ذاته، نتكلم هنا عن األفعال يعين أييت يسألك عن مثل هذا السؤال! ماذا أيكل ربنا! 

تعاىل أنه أيكل، من معىن اسم الصمد أنه سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل شيء صمد  -عز  وجل  -على أنه يتصور أن هللا 
ا أيكل ويشرب احملتاج لكن هو سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب يعين أاتان سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب، إمن

 اخلرب، البد أن تعرفني الشيء الذي أاتان اخلرب عنه والشيء الذي ما أاتان اخلرب عنه.

 قولني أنه صمدا اجلواب تأنه سبحانه وتعاىل ال أيكل وال يشرب، فمثل هذا السؤال أييت هذ من معانيهافالصمد 
 انه وتعاىل.سبح

                                                           
1 واختلف أهل التأويل يف معىن  ،يقول تعاىل ذكره: املعبود الذي ال تصلح العبادة إال له الصم (اّلَلُ الَصَمدُ )وقوله:" :قال اإلمام الطربي رمحه هللا يف تفسريه 1

  يفو القاسم الطرباين ال احلافظ أبوقد ق" :ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه و قال" ..الصمد، فقال بعضهم: هو الذي ليس أبجوف، وال أيكل وال يشرب.
وائج، ُيصَمد إليه يف احل ل، وهو الذيكتاب السنة له، بعد إيراده كثري ا من هذه األقوال يف تفسري "الصمد": وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا، عز وج

 ".يض اأقي حنو ذلك ، وال أيكل وال يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهوهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي ال جوف له
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يعطي  ربنا الذي رزاقاأل ميقسّ  ا أنيت إىل شيء من أفعاله يكون يرى أشياء يف الدنيا وأنت تقولني له ربنا الذيأيض  
هم صغار و ا يف الغرب وص  خص نياء؟فقراء ويف أغ ملاذا يوجد لى حكمة هللا، أحكام وأيتيه تفكري عالناس، فتأتيه أحياان  

بك يف مسألة كأنه خياطفنفسهم مستغنني وهؤالء حمتاجني أوهبم للمحتاجني وهم يرون يكونون رقيقي القلب وترق قل
م حول الأتيت من الك أتيت من هنا، احلكمة، هذا حيتاج أن تكونني حكيمة وأنت تتكلمني ألن غالب حاالت الشكَ 

 حكمة هللا.

ا أول ء عند هللا، هذيساوي شي يها كله الالدنيا والذي ف، وا فيهتوسعأن تنقول كالم ابختصار وهذا حيتاج منكم أنتم 
اوي ما فيها ال يس لدنيا وا، كل ل إمنا نفهم هذه املسألة حنن أوال  مفهوم جيب أن يكون عندك أنت، ال تقولينه للطف

قى منها شربة وضة ما سشيء عند هللا ولو كان يساوي شيء ما سقى منها الكافر شربة ماء، لو كان تساوي جناح بع
ة ، ولذلك يف سور كدين منها ليس عطاء الدنيا داللة على رضى وال منع الدنيا داللة على السخط. هذا متأماء، أبد  

ْنَساُن إ َذا َما ابْ َتاَلُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َون َ }الفجر  ه  ر ْزَقُه ا إ َذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَليْ ( َوَأمه 15 َأْكَرَمن  )يَ ُقوُل َربّ  عهَمُه ف َ فََأمها اإْل 

فهوم نفسه البد ، فهذا املألنعاماذا داللة هوال  اإلكرامال هذا داللة  {َكاله }هللا جييب عليهم  {فَ يَ ُقوُل َربّ  َأَهاَنن  
أنه ساخط على  ليس دليلعن الناس املنعم عليهم و  راضٍ  رتيب أنه ترى ليس دليل على أن ربمن دخوله إىل نفس امل

 الناس ملا مينعهم.

بة ، هذا عنده إجاذا له أسئلةاختباره أنه عنده، فهذا له أسئلة وهاختباره أنه ليس عنده وهذا ورقة فقط ورقة هذا 
 وهذا عنده إجابة.

ختبار وجودين هنا لالمترى حنن  ستعمل مكاهنا االختباريعين البالء هذه الكلمة يُ  ،مفهوم البالءهنا يدخل  فال بد  
يستعملها فيما  هللا عمةنما يبطر على  كل  شكر لعطاء واجلواب الشكر كل ما أعطىالذي أعطاه ربنا ورقة اختباره ا

 .عصية هللامملها يف يضيعها ما يفعل ما يفعل، هذا اختباره وجوابه الشكر، ال يبطر ال يستع يرضي هللا، وال

بل قض يف الدنيا و  عُ صرب  ا إنوينتظر وربنا سيعطيه وهذا إن شكر وهذعطاه ورقة اختباره الصرب يثبت وهذا الذي ما أ
 ه.نده أو ليس لديعدر سواء صض يف الدنيا مباذا؟ وأبنه يعطيه ميأله رضا وميأله انشراح وَ ض يف اآلخرة، عُ عوَ أن يُ 

 :ثالثة عوامل يف الكالم هنا عن اِلكمةا معىن ذلك أين أحتاج أدخل إذ  

 :نت تقولني له أ  1

 ربنا حكيم 
 ربنا رحيم 
  ربنا قريب 
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خيترب  -عز  وجل  - ما جلواب عليه؟ ستقولني له أن هللا ح اإلشكال؟س عندهم وانس ما عندهم هل وضُ مث يرى ان
 عطاهم اختربهم ابلعطية والذين منعهم اختربهم ابملنع.أاخللق الذي 

 هذا العامل األول مث أييت العامل الثاين.

 :أن من ُأعطي عليه وظيفة ووظيفته الشكر  2

 أن  عليه فيفهمع هللان وسَ ألن لو كان هو مم يستعملها يف معصية هللا ل وقت فال يبطر والوظيفة صعبة حيتاجها ك 
ه وال  وال يؤمن بغري قسم هللا ين هناك مسؤولية وهي الصرب والرضا عن هللا والرضا مباهناك مسؤولية عظيمة، وعند الثا

 ستدخل قيم يف أثناء هذه املناقشة مث أييت العامل الثالث. ،يفعل

 :و يعطيهمض على الناس هربنا يعوّ   3

ؤالء هل تظن أن كل هيعطيهم انشراح صدر، و يعطيهم رضا و إميان بل يعطيهم ليس شرط أن يعطيهم مال يعطيهم  
 ونينام ممكن ال ينهم طمع،رحم ممكن يصري بممكن ابتلوا أبمراض ممكن يصري بينهم قطيعة ف ،ال األغنياء مراتحني؟!

 ممكن وممكن.. ا على أمواهلم، و خوف  

ي يدخل، يعين مفهوم حقيقهذا املفهوم ك يعين البد   مراتح وقلبه مطمئن!لكنه ليس عنده شيء  الفقري كن هذاممو 
ئل ذه املسائل مساما يف مثل هأ نهايدال! يف ذات هللا تقولني كلمة وتردم األول، مثل الكالخمتصرة هنا ما يصلح كلمة 

 عامل تناقش فيه مث يفختبار ونعوامل تفصيلية وأن الدنيا اختبار ونتكلم عن االناك أن ه حتتاج إىل مفهوم، مفهوم يعين
ع ليل السخط املنية وال دآخر أنه هنا النجاح الشكر وهنا النجاح الصرب مث يف عامل آخر أن ليس دليل الرضا العط

لها رفها، الدنيا كأحد يع ابل ما وممكن يعوض عليهم أبشياء كثرية أنت ما تدركها وممكن يكون يف انشراح صدر وراحة
 مطامع.

يب ا ايم وينفعه قر وم من األيأن هذه هي الدنيا، هذا الكالم سينفعه يف  ن يريد أن يلعب وأيكل ويشرب ويشعرهو اآل
 ملتضمنة مفاهيملكلمات ااما هو بعيد، ألن أول ما تدخل املفاهيم هذا الشيء البد أن نفهمه مجيع ا أول ما تدخل 

هللا حليم  ننا ال نعرف أنأ، نفرتض يها االنسان ما يشبهها، يعين حنن منشي يف احلياة مثال  ما نعرف أن هللا حليمجيلب إل
ود ا؟! هو موجملاذ ا!راه سابق  وعينك بدأت ترى حلم هللا مل تكن تالدرس  بعدمث خترجي  أنه حليم مث ربنا رزقك وتعلمت

ر، ملا انت واعية تتفككفهوم لو  سانية، ملا يصلها رأس املهي الطبيعة اإلن هه بعدما تعلمت؟ ألن هذمن زمان ملاذا رأيت
 يصلها رأس املفهوم ماذا تفعل؟ جتد له ما يشبهه.

وهذا  ،هؤالء اختبارهم كذا وهؤالء اختبارهم كذا ،الدنيا اختبار ،له عناصر الدنيا ابتالء فأنت اآلن تعلمينه مفهوم
هذه جمموعة  .وليس دليل الرضا أن يفعل كذا وكذا والعوض يف الدنيا قبل اآلخرة جيب أن يفعل كذا وجيب أن يفعل كذا
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وإن كان ممن وسع عليه صار ضى ويسلم ممن ضيق عليه يف الدنيا سري كان مفاهيم مث هو يراها ويلمسها فيقتنع هبا فإن  
 .الوظيفة وسيبحث عن هذه أن هناك وظيفة جيب أن يقوم هبا خياف من البطر صار يعرف أن وظيفته الشكر، ويعرف

اعدة ونبين عليها ق ن النصوصمإذا هنا جند أن املسألة ليست مثل األوىل! يعين يف األول كنا نقول ألفاظ نستعملها 

ْثل ه  َشْيء  }  م.وعة مفاهيهنا عندما نتكلم عن أفعال هللا حتتاج املسألة إىل جمم {لَْيَس َكم 

 

 

 

 

 

 

أانم  وما أقدر يريد أحد معوأ ا يشتكي أنه خائف،ال، يعين أييت الطفل يسأل أو دائم  نضرب مثال آخر اتبع هلذا املث
م لما يكون الكال معك، فوجدانه أن هللاتكون يف ت تكلمينه أن هللا معك هذه الكلمة اليت املفروض أنلوحدي، تقومني 

 حىت صر متعددة، يعينه عناوم لمفهلمة إىل أن تتحول الكعن املعية يف مثل هذا املوقف جمرد كلمة ال أتيت بنتيجة البد 
 ملفهوم.اتسد خماوفه حتتاج مين أين أان أكلمه عن جمموعة عناصر تكون  )هللا معك(كلمة أصل إىل  

نه فات وأنه سبحاه كمال الصالبد أن أعرفه مبعىن أن هللا صمد، هذا املعىن األول يعين أنه سبحانه وتعاىل ل  1 
عون إىل رب ا حيتاجون يفز ملل اخللق أن أصل أن اخللق كلهم ملا حيتاجون ماهلم إال رب العاملني ك وتعاىل القوي العزيز إىل

اجمليب  السميع القريب لصمد أنها يف أقل احلاجات ويف أعظم احلاجات، وهو من معاين اسم االعاملني، يعين مفزعنا مجيع  
 ا.أبد   د وما خفتجلأت إليه وكان ركنك الشدياحتجت صمدت إليه و  إذاامللك الغين املدبر كل معاين جتعلك 

اجة! خوفك ال نك هذه احلع لست أان اليت سأسد  ان يف أمس احلاجة إىل ربنا، فكالينتج عن ذلك أنين أان وأنت    2
ال  أ إليه، إذا أو وأنت نلج اخلوف فأان حىت أان نفسي ممكن يقع علي   يستطيع أحد حفظك وال دفع اخلوف عنك إال هللا،

 مث نعرفه من اإلنسان الصغري منا والكبري كلنا. ،فه من هللانعر  

الصلة مع الصمد كيف تكون؟ هللا صمد هنا حىت تتصل به ماذا تفعل؟ أصمد إليه ماذا أفعل؟ أول ما ختاف   3 
ه بقلبك ا هذه كلمة املناجاة الكلمة اليت نستعملها مع بعض لكن أنت ستقولني له كلمه بقلبك واطلببسرعة انجيه، طبع  

 أنه قريب يسمعك وأن سيدفع عنك الشر. ااسأله بقلبك وكن متأكد  
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مينعك حياول أن ي يؤذيك و الذـ الذي ممكن أن تبدأ من سن ثالث سنوات.  أيتينا مفهوم رابع هنا وهو الشيطانـ  4
يف كل  كمعىن ذلا إذ   من حيميك من الشيطان الرجيم؟ ما حيميك إال هللا الذي تصمد إليه، ،أو حياول أن خييفك

هو  لقريب هو امللكظيم هو ااألوقات أان سأكرر أن هللا الصمد الذي نصمد إليه، ملاذا نصمد إليه وحده؟ ألن هو الع
 ر.املدب  

ن أن هللا  إذا كلمتيه عمث ،ا الصغريثين على هللا حىت ميتأل معىن اسم الصمد يف قلب هذأكثري الثناء على هللا، أا دائم  
 يح أو أي عاصفةاءت أي ر فهم أنك أنت وهو تصمدين إىل هللا بل كل الناس يصمدون إىل هللا، وإذا جصمد البد أن ي

 ف ما أحد يستطيع أن ينفع أحد ما ينفعنا إال هللا.أو أي خمو  

ذج لبعض أسئلة رد مناجما نتوقف عن الكالم عن ذات هللا والكالم عن صفات هللا، سنرتك هذا الكالم املهم طبع  
 أو بعض كالمهم عن هللا. األطفال

 أسئلة تتعلق ببقّية األركان:
 :أنيت اآلن إىل أسئلة تتصل ببقية األركان 

 سنبدأ ابلكالم عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ا سنجيب لم ألننا أول معليه وس كنا اتفقنا أثناء النقاش يف الكالم عن هللا أكيد سيدخل الكالم عن النيب صلى هللا  
صلى هللا  ين؟! من الرسولمات من أعن هللا بعد تعريفه عن هللا البد أن نقول له أننا عرفنا هذه املعلو  طفلعلى أسئلة ال

ه املعلومة ا هذذ   عليه إ صلى هللارآن على قلب النيبعليه وسلم والبد أن نقول له أن ربنا كلم جربيل وجربيل نزل هبذا الق
 ذلك فهذا معناهك مصدر لالطفل حىت يعرف أنك أنت ال خترتعني عند من أوائل املعلومات اليت جيب أن يتعرف عليها

 سيعرضك للكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.

قوله عن رب ن الذي نأكيف سننتقل يف الكالم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ من خالل التأكيد على الصغري 
ول تكلمني عن الرسلسالم وتاأنك تتكلمني عن جربيل عليه  العاملني إمنا عرفناه من أي شيء؟ من الوحي، الوحي معناه

 هللا عليه وسلم. صلى

 ملشكلة؟ايف بعض املشاكل هنا وحنن نتكلم عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، نواجه مشكلة، ماهي 

 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 

احملتاج مثل ما يفعل هللا! فالبد أن ننتبه هلذا الفاصل أننا نقول له أن  غاثةتطيع إنزال املطر ويستطيع إيظن أن الرسول يس
ا  وحنبه وحنب جنتمع معه، هذا الكالم الذي تقولينه الرسول عبد ورسول له مكانه وحنن نتبعه وأنت مالحظة أنك دائم 
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هللا العظيم أرسله وهو رسول هلل ليست أفعاله مثل أفعال هللا ضروري نؤكد له هذا املعىن أن أفعال الرسول صلى  :تقولني
 هذه املسألة.هللا عليه وسلم ليست مثل أفعال هللا إمنا متيز أبن هللا أوحى إليه ونكرر عليه 

بدأت  بعة وما تكوننين املتاعينه من األشياء اليت حتصل للطفل بعد أن يتعلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وأنت تكلم
هللا  م عن النيب صلىيف الكال ، يعين هذه املعلومة من البداية ومتشيوأنه قد ماتهللا أرسل رسوله وأنه عبد  أبن قلت

ه لبد أن تقولني الثل فعله مشهور وهو يقول لك الرسول وأنت تقولني له الرسول ونفعل  عليه وسلم مث بعد ست أو مثان
ول ألولية عن الرساعلومات فاجأ وهو أصبح عنده أمل أنه يرى الرسول صلى هللا عليه وسلم، لذلك من املتأنه مات، سي

 عليه وسلم  وأنه صلى هللامره هللاه يفعل ما أأننا نقول له أنه عبد وأن أفعاله ليست مثل أفعال هللا وأن هللا أرسله وأن
ليه وسلم يف ى هللا عأفضل البشر وأنه مات، كل هذه املعلومات مجلة واحدة وتتكرر، من أجل أن يضع الرسول صل

 عليه وسلم هللاسول صلى مكانه الصحيح، ليس بعد ما يتعلق بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم تقولني له أن الر 
ان له أصحاب، كيه وسلم  شكلة يف املوت! هو من البداية يعرف أنه كان يف ذلك العصر وأنه صلى هللا علمات! هي م

يم الطفل أن فهيعين يبقى ت ،ل هللافعاالرسول صلى هللا عليه وسلم وبني أاملهم يف هذا املوقف أنك تفرقني بني أفعال 
عل هللا، ه الرسالة أعطاه صفات معينة لكنه ال يفعل مثل ما يفطاه الرسالة وملا أعطاأع -ز  وجل  ع-الرسول عبد لكن هللا 

تصل إىل  صور أن رفعته الهو ما يت صلى هللا عليه وسلم الرسول ذا الكالم ألن الطفل ملا ترفعي منزلةيعين أنت ابتدئيه هب
 منزلة هللا، البد من بيان هذا.

  :القرآن 

ست مثل وأن أفعاله لي عبد هلل عليه وسلم بعد هذه املعلومات أنه األمر الثاين املهم يف الكالم عن النيب صلى هللا
 هللا. أفعال هللا وأنه مات صلى هللا عليه وسلم وأنه ترك وراءه كل األعمال اليت توصلنا إىل

ل  الرسو ظت أفعاله، يعينفظ وُحفحُ فتأيت املعلومة الثانية أن الرسول صلى هللا عليه وسلم الكتاب الذي أُنزل عليه قد 
 وهو حمفوظ اب من هللاصلى هللا عليه وسلم مات من زمان فكيف نعرف الذي أخرب به الرسول؟ الرسول نزل عليه كت

كون ي هو اآلن ملا تنا، يعينوهو القرآن وهو حمفوظ، والنيب صلى هللا عليه وسلم له أفعال وُحفظت هذه األفعال ووصل
ليه وسلم مات على هللا اذا سنفعل؟ أتيت وتفهميه أن النيب صمات الرسول صلى هللا عليه وسلم حنن ماذا نتبع؟ م

التشكيك يف  ك أييت منضروري نؤكد عليه القرآن ُمفوظ؛ ألن غالب التشكيبشخصه لكن الدين بقي وحفظه هللا، 
 حفظ القرآن أو التشكيك يف حفظ السنة.

لم ل يتكلم من يتكل من جيادجياد ال حيتاجبقى هذا األمر اثبت هذا يف املرحلة األوىل من احلياة سي فأنت لو بنيت
 هو ابلنسبة له هذه املسألة بعيدة عن اجلدال.
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ابلدين  وسلم الذي أتى  عليها من املفاهيم املهمة اليت تبني للطفل أن هللا حفظ هذا الدين وأن الرسول صلى هللاإذ  
 .ليه وسلمعرسول صلى هللا ونزل عليه الوحي وكرمه هللا بذلك بقي وراءه الكتاب وبقي وراءه سنة ال

وات وما وسبع سن وهذه ابلتجربة أن الطفل ست سنواتولذلك من الصواب أن نقتين كتب السنة، من الصواب 
بيه ه، ولذا هنا تنط حىت يرابه حىت خنتربه يف القراءة لكن فق ما يعرف يقرأ مل أنت، فوق يطلع على صحيح البخاري

بتهم  ابتدائي وحقييفطفال أو أألطفال يدخلوا مدارس التعليم العام سواء يف رايض ا للمعلمات ولألمهات اا جد  مهم جد  
عض، تدخل ن كلها مع بعندهم علوم وعندهم القرآو عندهم كتاب الرايضيات و هم كتاب املطالعة دعنفمليئة ابلكتب 

لذي ه هذا التصرف ان خيرجوناملعلمة أو املعلم عليهم أخرجوا الرايضيات خيرجوهنا واحلصة الذي بعدها أخرجوا القرآ
 !بمن الكت هالقرآن مثل غري  يف مالء حقيبتهم أو يف حصصهم قد يظن الصغار أنيكون مع األطفال سواء 

ن من بني هذا  القرآ خرجتأمثل بقية الكتب، إذا ما أن القرآن كتاب  عندهم سينطبعفإذا حنن ما أنقذان املوقف ف
ملا تذهب و على ظهرك،  ا ال تضع املصحف إال يف الصباح ملا تضع حقيبتكانتبهو  :مثال   ابلتعظيم فيقال هلمكله 

ى فظ عليك حامل تستطع ضع حقيبتك على كرسإذا للمدرسة جيب أن خترج املصحف من احلقيبة وتضعها فوق، 
 !املصحف حافظ على القرآن

ا خنرج القرآن لقرآن ملاشيء ا ما عندي لن يسمع يل أحد، قويل أول ملا أنيت ندرس أول شيء القرآن يقول لك غد  
خمتلفة عن  ون مواقفوأنخذ املصحف ونضعه يف مكان خمصص له ليس مع بقية كتبه مث لو خط عليه أو شقه هنا سيك

م ندهم! أنه ماداعه قيمة لرآن ليس بقية الكتب، فال بد أن يعرف أنه ليس كتاب مثل بقية الكتب! وهذا الذي جعل الق
يقول من كتب  ض األطفالوهناك هو مثل بعضه ولذلك ممكن أحد أييت من األطفال من راي هنان و أهنم يتعلمون ويقرؤ 

ذا الذي بقية الكتب فه كتاب مثل  يقوهلا ملاذا ال يقوهلا؟! ألن يراه ن ألف القرآن!القرآن الرسول؟! ممكن لدرجة يقول م
الشكلي  ، فهذا التعاملغ املكانقرآن أصبح فار حيصل من التعامل مع القرآن التعامل الشكلي يسبب أنه يف فراغ ملكانة ال

علمة أي شيء م كنت سيكون يف ميزان األمهات واآلابء وميزان املعلمني، معلمة الصف أول ما يدخل الطالب أايً 
املصحف وضعوه  ض أخرجوايدخل الطالب عليهم حصة القرآن اليوم قويل هلم أول شيء قبل ما تضعوا حقائبكم يف األر 

 مث بقية حقيبتكم ال مانع ضعوها على الكرسي املهم املصحف. فوق الرفَ 

عمر. إذن البد دم يف الوهكذا سنتعامل مع كتب الدين، هكذا سنتعامل مع كتاب التوحيد، كتاب الفقه، كل ما تق
، ولذا أن يعلم أن هذا كتاب غري الكتب ال مثان طفل  ستحسن أنيبد أن يعرف أن هذا كتاب غري الكتب األخرى ُ

 قرآن، خيطه أولذي خيط الوكيف ال ،مثال  كيف القرآن يطبع يف مطبعة امللك فهد مثال   ت يرى فلم واثئقيسع سنواوت
خرى كل أمث يعرضه مرة  ليه نقاطعمرة ويكبته كله بال نقاط مث يعرضه على جمموعة من العلماء والقراء املتقنني، مث يضع 

 لمني. يطبعونه للمسيه خطأ مثفليه املواقف مث جيتمعوا ويتأكدوا أن ما القرآن يفعله، مث يضع عليه التشكيل مث يضع ع
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 ناهج الدراسيةن ضمن املمعظمه لكن كتاب البد أن يشعر أن هذا الكتاب ليس كبقية الكتب، فهذا الشعور جيعله يُ 
 النتيجة ما ترونه.

ا وال ية ال يوجد فيهالبيت اودة مكتبتنا سنضيف إضافة أنه سيأيت يرى يف مكتبتنا اخلاصة حىت لو كانت مفقحنن أيض  
ن هنا أ، ويعرف على األقل يرى املصحف ويرى كتاب التفسري ويرى صحيح البخاري على أقل التقدير شيء فقط

 وما ككه يف كتاب هللا أحد يشعند املسلمني؛ من أجل أن ال تدور األايم وأييت ر ويعرف أن هذه الكتب هلا منزلةاملصاد
 من طرف اللسان  أي أحدمشاعر التعظيم ُحبست عن القرآن وعلى السنة! ال أحد عظمه إايه! فيأيت عنده هو ثروة من

ه أحد ممكن يثري  سنة! فأييشكك يف الكتاب والسنة سيستقبل التشكيك، ملاذا؟! ما يف رصيد شعور لتعظيم الكتاب وال
علمني أنه تعلمون! وأنت تيا م فغد  إذا ما كان اليو  حساسنا أنهومع إمهالنا لتدريس القرآن ومع إ ا مع زمحة التعليمخصوص  

ن جهة تفتقدين جهة، وم إذا ما أحسنت للطفل بتعليمه القرآن يف بداية حياته سيصعب تعدي لسانه بعد ذلك هذا من
ء شي عن الربكة هذا ن الكالمبركة القرآن، القرآن يسبب الربكة يف األعمار املادية اليت خطفت الناس جعلتهم يرون أ

 اثنوي أو شيء ما يتكلمون عنه اال الناس الذين ال زالوا على اخلرافة!

 ك.كون مبار أهل اإلميان يعلمون أن هللا وصف القرآن أبنه مبارك، وما يف أحد حيمل القرآن وما ي

ي ور عنده رصيد شع قل يصريا على األفاملفروض حىت لو ما استطعنا أن حنمله على حفظه أو حنمله على قراءته يومي  
 لم ووثقيه أن هللاعليه وس ليه سنة النيب صلى هللاظيم خمتلف عن بقية الكتب وأضيفي إأن هذا القرآن هذا الكتاب ع

 حفظ الكتاب والسنة.

على  وجربيل نزل به عه جربيلعن القرآن من كتبه؟ سنقول له هذا الكالم هللا وتكلم به هللا ومس ك مثال  أييت يسأل
من  ادة كما اتفقناا االستفسلم مث بعض أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم كتبوه، وميكن هنالرسول صلى هللا عليه و 

 القصص، اي رب يبارك لنا يف اللقاء ونتكلم يف أخر اللقاء عن القصص.

 راءه.و حفظ من  الرسول صلى هللا عليه وسلم مات والكتاب الذي أنزل إليه حمفوظ مبعىن أد األمانة مث

اب ت  يق كُ صة عن طر كي بسهولة قصة كتابة القرآن عن طريق الكالم عن كتاب الوحي يعين بقهنا ميكن أن حتو 
 الوحي.

بزيد  هذه املفاهيم ويكتبها، يبدأ مثال   ولذلك الذي جيد يف نفسه نـََفْس يف الكتابة كتابة قصص لألطفال فليأخذ
ينة وكيف أتى النيب وأسلم وكان حيب أن رضي هللا عنه يكتب عن قصته وكيف أنه كان طفل صغري وكيف كان يف املد

خيرج إىل اجلهاد، مث ظهرت قوته يف القراءة والكتابة وانتفع به النيب صلى هللا عليه وسلم يف أن يكتب الوحي، قصة لطيفة 
تاب الوحي هؤالء أهنم ُميزوا د تصلح للصغار ومن مث هو صغري يسمع ويعرف أن كُ تصلح للصغار لو كتبت أبسلوب جي  

 مُجع القرآن بكذا وكذا، فما أييت يقول لك من ألف القرآن! أنه
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أنه كذا وكان و ة القرآن قص عليك قصة كتابة الوحي، قصة كتابأوهو مل أيت ويسألك هذا السؤال قويل ال جيب أن 
 هذا صغري مث كرب مث تعلم وحصل إىل آخره، هذا الكالم عن الكتاب. 

 :املالئكة 

 ، يدخل هنا ملات متعددةئكة، الكالم عن املالئكة سيدخل يف حياة الطفل من جهاأنيت اآلن يف الكالم عن املال
  ألن هللا ه، حنبه ملاذا؟من حمبت نتكلم عن الوحي وأن جربيل وميدح جربيل عليه السالم وأنه هو الرسول امللكي وأنه البد

م الكراهية من جربيل عليه الساللدين، حب جربيل من الدين، واليهود ما هو موقفهم اجعل حبه من  -عز  وجل  -
رف وأن نعبد ل الصغار أن نعلكبار قبوالعداوة وأهل اإلميان موقفهم من جربيل عليه السالم احملبة، وهذه املسألة حيتاجها ا

عصون هللا ، وأهنم ال يم عباد هللهللا حبب املالئكة، كل ما كرب الصغري هو اآلن سوف يعرف عن املالئكة مجلة خمتصرة أهن
ني املالئكة هو  تكون بينه وبالقة اليتما أمرهم هذه اجلملة املختصرة، مث يبدأ يتكون العالقة بينهم وبني املالئكة، ومن الع

دعو نات النعيم، وتجيدخلوا  مذكور يف أول سورة غافر، يف كون املالئكة حتب املؤمنني وتدعي ربنا للمؤمنني وحتب أن
 هلم كذا وكذا كما يف أول غافر.

عن هذه  ى كل ما كلمتيهلطفل أوععناها أن املالئكة محلة العرش كما يف غافر هلم عالقة مبن؟ ابملؤمنني كلما كان افم
واتج  ةو يقول لك أجنحوكذا، ه العالقة مبا هو موجودة يف القرآن، مث تصفينهم يكرب أكثر أن املالئكة هلم أجنحة وكذا

ه ا أن جربيل عليلن لم وصفأن النيب صلى هللا عليه وسع أن نصفه إال تقولني ماذا؟ أننا ال نستطي م كرتون؟مثل فل
 لذي يصفونه لك!ثل هذا اما، كبري وعظيم، ليس السالم جناحه يسد األفق، يعين ماذا يسد األفق؟ يعين ما ترى شيئ  

 رأى، أن الذي امضي عليه مث حنن ما رأيناهم كيف نكتب أو يرمسون أو يتكلموا عن شيء ما رأيناه! فالبد أن تنق
 فكارهم!أن بنات رأيناه إمنا هذا الكالم م رآه ليس هو، وأن هؤالء كاذبني وأنه ال حيق هلم ألن حنن ما

 ستقر يف ذهنه االيأنه ال  فهذا النقض يف سن مبكرة تنفع الطفل، يعين حىت لو رآه ملا تنقضي هذا تنفع الطفل يف
 الصورة اليت ذُكرت غي النصوص.

 لكالمايبقى الكالم دائر حول أنت جيب أن تتعلمي حىت تعريف كيف تسهلي عليه  هو على كل حال

 ا لقاء خمصص.نعقد هل يبقى عليه أشياء مهمة مثل الكالم عن اليوم اآلخر وسؤاله عن املوت لكن إن شاء هللا
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 نية يف االستفادة من هذه املعاين:كيف أستخدم القصة القرآ

ملا ارتفعت األمواج عالية م، نوح عليه السالم كما يف سورة هود يف املوقف الرهيب نبدأ مثال  بقصة نوح عليه السال

َن اْلَماء  }بنه اركب معنا ماذا قال عقله ماذا يقول له وقال ال ُمين  م  1{قَاَل َسآو ي إ ىَل َجَبٍل يَ ْعص  2 كان اجلواب   

َم اْليَ ْوَم م ْن َأْمر  اَّلله  إ اله َمْن رَح  قَ } ا أنه كثري ا هذا اجلزء من القصة حيتاج أنه يتكرر على الطفل خصوص   {مَ اَل اَل َعاص 
أان خائف وأان خائف، نقول له ما يف أحد نفع أحد مالنا إال هللا نصمد إىل هللا أان وأنت ضعفاء وهللا هو  :ما يقول

يء حيتمي به غري هللا ما ينفعه، من اشعار الطفل أن كل ش القوي أان وأنت نطلب هللا، ما يف شيء حيمينا إال هللا فالبد  
ر اآلن السفينة تضرب بنه كيف فك  ر، ألن امه كيف يفك  ا، تعل  وهذا اجلزء من قصة نوح عليه السالم مع ابنه واضحة جد  

هبا األمواج وجبل كبري وعايل، العقل اجملرد الذي ال يؤمن ابلغيب ماذا يقول؟ يقول اجلبل ما يقول السفينة والذي آمن 
ماذا يقول؟ إذا السفينة أمران أن نركب فيها تقول السفينة واجلبل ال يفعل شيء وهذا الذي كان، أهل السفينة ابلغيب 

، ليس مثل القاعدةجنوا وهو الذي صعد اجلبل واستخدم عقله يف احملسوس غرق، هذه لطفل مثان وتسع سنوات تصبح 
 يت من عند هللا.الذي تدركه بعقلك حمسوس هو احلقيقة! إمنا احلقيقة اليت أت

 سينجيه. -عز  وجل  -فاآلن خيوفونه، خيوفونه هبذا وهو يعرف أنه لو فزع إىل هللا وصمد إىل هللا، هللا 

ذا وما ك أان حصل يل كء يقول لبناء على ماذا يعرف هذه املعرفة؟ بناء على أننا انقشناه وكلمناه وقصصنا عليه، وجا
 ب أن تدخل علىجينا له ال ليس أنت جترب ربنا! كل ما كرب الطفل كل ما قل ! هللا خيترب ثقتك!حصل؟ نقول ثق ابهلل

 املوضوع وأنت متأكد وأنت متيقن وليس أنك جترب رب العاملني!

  ضروري أنهم، يعينفما لكن ماذا سيحصل كلما كرب كل ،ثق به وهذه الكلمات ما أتخذ كل أبعادها يف الطفولة
 قصود هبا أن كل هذا جيب أن يستوعبه مرة واحدة.امل نتفق على هذا األمر املسألة ليس

 .هنا تعطيه تصورتفكك وكأتا زاد جتربة هذه الكلمات ماذا حيصل هلا ما زاد عمر  إمنا تعطيه كلمات حمبوسة مث كل

عمل ا سيستمسلك وغد  قواعد و  ؟ هذه كأهنا فقط جمردرفك  تعلميه كيف يُ  ر، ماذا تفعلنيفك  أنت اآلن تعلمينه كيف يُ 
كن ملا يكون ماهر ا ل علميه ماه أداة األكل يف يده وهي ثقيلة عليه وتنا األمر ابلطريقة الصحيحة، اليوم أنت تعطيهذ

 كرب يصبح ماهر.ياهر ملا يتقدم يف العمر سيكون ماهر ا، سنتصور نفس القضية ابلنسبة للتفكري هو صغري ما يكون م

ز  ع-فهم أن هللا يا، ماذا يفهم؟ ا وسالم  لنار، مث قال هللا للنار كوين برد  مثله يف قصة إبراهيم عليه السالم ملا ألقي يف ا
  يعطيك.يف هللا وهللا اأهم شيء كن واثق   ا يكون مع أحد كل شيء يتغري لكنمل-وجل  
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 بد  ال ، يعينربنا معك عك ال ختفملتعامل مع هللا ال ختاف ربنا طريقة الملعىن اسم الصمد، وبيان  هذا كله بيان مثال  
ال  لبه طوال الوقتيب يف قغمن أن ننتهي من الكالم وحىت يبىن ال ! هذه البد  أن نرتك أن نقول له ال ختاف أان معك

، يقول فا وحيفظنا ال ختا ينجينياء، معن، ربنا الذي جنى إبراهيم وربنا الذي جنى نوح وربنا جنى كل األنبختف ربنا معك
قص كل هذا إىل ان فيه نكصل جُيرب كل هذه األشياء جُترب إىل خري حىت لو  حصل يل كذا؟ قويل ال عليك كل الذي حي

 خري، ربنا يوصلك إىل اخلري.

 

 :اإلجابة على سؤال الطفلعند أخرية وصايا  

له فال خترجي  عن سؤاعرَب يفف و عر م  يكون سبب سؤاله غرييعين أحياان   :افهمي سبب سؤال الطفل :األول األمر
لني لقرب؟ فأنت تقو اك ما هو ليسأل عن القرب حيفظ النازعات ويسمع فأقربه، فيقول  عين مثال  ِبوابك إىل مكان آخر! ي

 ضبط ماذا يريد.فهمي ابليف كل التفاصيل! ا ن يعرف فقط ما هو القرب ال تدخليله حيصل فيه عذاب!! ال هو يريد أ

 

ن املوت؟ سببه سؤاله ع ت، ما سببيسألك عن املو  يعين أحياان   السؤال حددي مشكلة الطفل من :األمر الثاين
  ال  أنه مسع هذه الكلمة أو أنه خائف!مث

. ال  نتحاسب وحىت.ني له حىتيعين مثال  خائف من املوت فيسأل يقول لك ملاذا ربنا مييتنا؟ هو اآلن ليس وقت تقول
قبور هذا أنه يف ال ت تفهمينال تقولني له ترى املوت هو خروج من الدنيا إىل مكان ستكون فيه يف نعيم لو أحسنت، وأ

 ساوي شيء وهم يفلهم ما يكيف أشخاص يف نعيم عظيم بل أن النعيم ألهل النعيم يف القرب لو مُجع نعيم أهل الدنيا  
 نعيمهم وهم املقبورين.

ي أل الطفل، افهمسن أجلها افهمي سؤال الطفل واملسألة الثانية حددي املشكلة اليت م :فأنت اآلن حتتاجني أمرين
 سؤال الطفل ال تعطيه أكرب من املعىن ال خترجني إىل التفاصيل.

يع، لكن تذكري حديث النيب نا ألن هو يتخيل املوت هذا شيء فظتقولني هو يقول لك ملاذا ربنا مييتهذا جيعلك 
1((َمْن َأَحبه ل َقاَء اَّلله  َأَحبه اَّللهُ ل َقاَءهُ ))صلى هللا عليه وسلم:  3 حتبه فقط هذه املوت القنطرة  فأنت بينك وبني الذي 

 أحسن حال. يف بسيطة ومتر فيها وتقى من حتبه وتكون
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فأنت افهمي هو ال يسألك معرتضا على القرب هو ألنه خائف من املوت فأجبيه ابلطريقة اليت تبعد عنه اخلوف 
َمْن َأَحبه ))ا حتب طمأنينة أن املوت هذا شيء سينقلك إىل ما حتب لكن أهم شيء أحسن حىت ينقلك إىل موتزيده 

ُ ل َقاَءهُ  1((ل َقاَء اَّلله  َأَحبه اَّلله 4 . 

 

لى هللا ال تتكلمي ع قنااتفكما   !(جبد)اليت ستجينب منها على السؤال  عن املادة العلمية احبثي جبدّ  :األمر الثالث
العلم  ،يث ال حتتسبنين حميعينك ويرزقك  -ز  وجل  ع-هللا  وبال علم! الزم تبحثي ِبد، وأنت ما تكونني صادقة إال

 مترينوقد ؤالك، إجابة على س تجديفتفتحي إذاعة القرآن فإنه يرزقك إايه، مثال  هللا وجه يف إرادته  رزق فإذا صدقت  
 على سؤالك. اب  تكون جوافها أول مرة ن آية كأنك تسمعي تسمعنيتجدين من جييبك، بل أحياان  فعلى أحد مرور الكرام 

 

 ض اجلمل املهمة أثناء االجابة.كرري بع األمر الرابع:

 

 مانعناك وص فليس ها أن تكوين حافظة للنصضروري وليس شرط   استدَل على كالمك ابلنصوص األمر اخلامس:
ب أن جيما يف مانع  افتحي املصحف وافتحي كتاب الفتاوى افتحي ما أردت أن تفتحي واقرئي له،من فتح املصحف 

 علومات بل هناك مصدر.ر، لست أنت بنك املمصديعرف أن هناك 

 

شاركيه يف  ،يستمع عيهدلبعض ما توصلت إليه من كالم أهل العلم،  شاركي طفلك يف االستماع األمر السادس:
هل ة يقرأ فتاوى أأ تفسري اآلييقر  فدعيه يقرأ معك،إن كان يستطيع أن يقرأ أما يستطيع أن يقرأ،  االستماع إذا كان ال

الئكة وصفاته وعن امل مساء هللاأأو فتاوى الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا فيها جزء عن  ئمةمثل فتاوى اللجنة الداالعلم، 
تلئة ملواد الصوتية ممفاف يقرأ ن كان ما يعر وإ ،يعرف يقرأن كان حثني فيها وتقرئني له ويقرأ معك إمفصلة فأنت ممكن تب

 جاابت.أييت اإل وهكذا سيتعلم من أيناجلواب ودعيه يسمع  أن هنا موضع عي وأتكديامس

 

ستفيدي من اليك مواقف عومرت ، يعين أنت اآلن أجبتيه استغلي مواقف اِلياة لتقرير إجابتك مر السابع:األ
 جابة.دي عليه اإلك  عليك حىت أتُ  املواقف اليت متر  
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يد أن يسأل أنه ملا ير  لكن جيب أن يتعود !، يعين يسألك ال مانععلى أن يسأل هللا اَلداية عوديه :األمر الثامن
سأل هللا  :بل يُقال له ،هينا! الا، ليس فقط يلقي عليك األسئلة وانتهللا اهلداية، حىت يبقى هذا طريقه دائم   يكون سائال  
ما يف مانع ال أعلم سأسأل  :أن يدلنا على اجلواب، وهذا يتضمن أنه ال مانع أن أنيت يف أوقات فنقول لهو  أن يهديك

ا، يعين أنت أجيبيه   سأل الحق ا.أ مانع أن نقول له أان ال أعلم سابلغيب لكن ما يفاملتصلة لى أسئلته عأبد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملعاين خرى نكمل فيه الك مرة أون لنا لقاء بعد ذينفعكم مبا مسعتم، إن شاء هللا سيكو  أسأل هللا عز وجل أن ينفعين
 هللا خري ا. جزاكمأركان اإلميان،  ةاألخرى املتصلة ببقي

 يكم ورمحة هللا وبركاتهالسالم عل


