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شكــر

وتقديرا وإعرتافًل ابجلايل ،أتقدم لمم ابلشمر أوالً.
إىل والداي وفلءًا
ً
مث ملن تسلندين وقدم يل العون بعد هللا ،زوجي العزيز ،وصديقيت املخبصة إميلن الشربمي،
وفقهل هللا!.
وأخص ابلشمر أتسكلذيت الفلضبة/أنيسة السعود عبى توجيهي ومسلعديت ،فجزاهل هللا عين
خري اجلزاء!.

مسية
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احلادهلل رب العلملني ،والصالة والسالم عبى أشرف األنايلء واملرتسبني..
األطفل هم زينة احليلة الدنيل ،يولدون عبى الدنيل كصفحة بيضلء نقية ،واملسؤولية عبىى عىلت
ىالاب
الوال ىىدين ،ء م ىىلء ه ىىعق الص ىىفحة ابلعقيى ىىدة ،واألفمى ىىلر الصى ىىحيحة ،م ىىؤهبني ليمون ى ىوا شى ى ً
صلحلني ،ء نفع اإلتسالم واملسباني ،وتساب ء تقدمهل.
قىىل تعىىلىل ﴿ ََٰٓيأَيُّ َهااال ذِياااءَيمَ َُا َْقُاااْاأ نُا َٰٓااْاأ َ ُ َااا ُ َو َه َلااام ُ َا ُ
االقا َونُْٱُ َهااال ذِقيااال ُ
لقة ُ ﴾ [الكحرمي ]6
َوذِ َح َج َ
و عن أيب هريرة ،أن رتسو هللا قل " إِذَا َمىل َ ِِ
اإلنِ َسىل ان انِى َقلَ َىع َعِنىَا َع َاباىَا إِْال ِم ِىن ةََالةَىة
إِْال ِمن صدقة جل ِرية ،أَو ِع ِبم يىنىكىفع بَِِ ،أَو ولَد صللِح يدعو لََ "1.
اِ َ َ ا ِ َ َ َ ِ ا ا
ِ َََ َ َ ِ
فال أمجل من تربية ولد صلحل ياقى أةرق ،ويرب بوالديَ أحيلءًا وأمو ًاًت.
سبب اختيار البحث:
الشغف لبرتبية وإنشلء جيل صلحل ،وكثرة أتسئبة األطفل  ،وحرية األمهل لدى تسؤا اللفل،
باعد النلس عن هعا اجملل .
أمهيته ابلنسبة للمجتمع:
أتصىىيل العقيىىدة عنىىد اللفىىل حبيىىث ال تىىؤةر فيىىَ الفىىا والشىىاهل  ،و ىىلطر اإلحلىىلد ،ونش ى ة
اللفل ولديَ أتسئبة مل جيد هلل جواب.

 1صحيح مسبم ،ككلب الوصية ،ابب مليبح اإلنسلن من الثواب بعد وفلتَ ،حديث رقم 1631
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وقد كانت خطة البحث كالتايل:
 -املقدمة.

 الكاهيد ،وفيَ ماحثلن-

املاحث األو تعريف عقيدة اإلميلن ابهلل كال جلء ء المكلب والسنة.
املاحث الثلين مكضانل اإلميلن ابهلل.
الفصل األو الرتبية اإلميلنية لبلفل ،وفيَ ماحثلن
املاحث األو مفهوم الرتبية اإلميلنية لبلفل وبيلن أمهيكهل.
املاحث الثلين أهداف الرتبية اإلميلنية لبلفل وأتسلليب غرتسهل.
الفصل الثلين كيفية الرد عبى أتسئبة اللفل اإلميلنية.
واألتسئبة املكعبقة بالب اإلميلن نوعلن
املاحث األو توحيد املعرفة واإلةال .
املاحث الثلين توحيد القصد واللبب.
اخللمتة.
فهرس اآلاي واألحلديث.
املصلدر واملراجع.

خللصل لوجهَ المرمي ،وأن يالرك وينفع بَ ..
و اتس هللا أن جيعبَ ً
وصبى هللا وتسبم عبى ناينل حماد وعبى آلَ وأصحلبَ أمجعني.
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تعريف عقيدة اإلميان ابهلل تعاىل كما جاءت يف الكتاب والسنة.
اإلميان َ
ابّلل:
يف اللغة:
"الكصدي  ،فقولَ تعىلىل ﴿ َو َْال َٰٓ َ ا َ َم ُؤاِ َْم ِيقَال ﴾ [يوتسىف  ]17أي مصىد
لنل.

وقىىل بعىىل أهىىل العبىىم إن املىىؤمن ء صىىفل هللا تعىىلىل هىىو أن يصىىد ملوعىىد عاىىدق

من الثواب.

"1

شرعا:
اإلميان ابهلل ً

"هو قو ابلبسلن ،واعكقلد ابلقبب ،وعال

ابجلوارح"2.

واألدلة

َٰٓ
سْ ُل َم َؤل َٰٓ ُ َز َل َإَِم َه َْم يق َم َهۦ َوذِ ُؤِ َْقُ َۚ
ْنَ ُك ٌّل َُا َْمَ َم ي
ٱَّللَ َو َْ َل َئ َ َت َهۦ
ذِر ُ
﴿ َُا َْمَ ي
س َلَۦه﴾ [اِبقرة ]285 :
َو ُكت ُ َبَۦه َو ُق ُ
ْلس فَ ًََتقا ِج ِِ
اَّللا َعبَِي َِ َو َتسبْ َم َاب ِرًزا يَى ِوًمل لِبن ِ
رب
يل فَى َقل َ
صبْى ْ
وع ِن أَِيب اهَريِىَرةَ  ،قَل َ َكل َن النِ ُّ
َ
ِْب َ
ا
ث"3...
اإلميَل ان أَ ِن تىا ِؤِمن ِاب َّْللِ ،وم َالئِ َمكِ َِ ،وبِبِ َقلئَِِ ،ورتسبِ َِ ،وتىا ِؤِمن ِابلِاىع ِ
اإلميَل ان؟ قَل َ " ِِ
َمل ِِ
َا ا َ َ َ ِ
ََ
َ
َ

 1معجم مقلييس البغة ،أمحد بن فلرس أبو احلسني ،عادالسالم حماد هلرون ،دار اجليل ،بريو  ،ط 1389 ،2هى.)125/1( ،
 2ككلب اإلميلن ،ابن تياية ،دار ابن خبدون ،اإلتسمندرية.)151/1( ،
 3صحيح الاخلري ،ككلب اإلميلن ،ابب تسؤا جربيل النِب عن اإلميلن ،حديث رقم 50
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املبحث الثاين متضمنات اإلميان ابهلل تعاىل .

/1اإلميان بربوبيته  -سبحانه : -
رب وخلل كل شئ ،هو املللس املدبر املعلي امللنع الضلر النلفع اخللفل الرافع املعز
أن هللا ّ
الع  ،وهو العي يريب عادق ويهديَ إىل مجيع أحوالَ من العالدة وغريهل1.

/2اإلميان أبلوهيته  -سبحانه : -

إجالال
أن يعاد هللا وال يشرك بَ شيئل فيليعَ ويليع رتسبَ ،ويعادق حماة وإانبة و ً

/3اإلميان أبمسائه وصفاته :

وإكرامل2.

ً

إةال المال هلل إبةال أمسلئَ احلسىن وملتكضانَ من صفلتَ،
اليت وصف هبل نفسَ أو أخرب عنهل رتسولَ،
وأن أمسلء هللا دالة عبى صفل كاللَ ،فهي مشكقة من الصفل  ،فهي أمسلء وأوصلف
وبعلس كلنت

حسىن3.

 1انظىىر واىىوف الفكىىلوى ،ابىىن تيايىىة ،عاىىدالرمحن بىىن حماىىد بىىن قلتسىىم ،واىىع املبىىس فهىىد ،املدينىىة املنىىورة ،السىىعودية1416 ،ه )92/1( ،قلعىىدة
جلمعة ء توحيد هللا وإخالص الوجَ والعال لَ عاىلدة واتسىكعلنة ،ابىن تيايىة ،عاىدهللا الاصىريي ،دار العلصىاة ،الىرايد ،السىعودية ،ط 1418 ،1ه،
(.)31/1
 2انظر الفكلوى المربى ،ابن تياية ،دار المكب العباية ،بريو  ،ط 1408 ،1هى )421/2( ،واوف الفكلوى ،ابن تيايَ.)22/1( ،
 3انظر مدارج السللمني بني منلز إايك نعاد وإايك نسكعني ،ابىن القىيم اجلوزيىة ،حماىد الاغىدادي ،دار المكىلب العىريب ،بىريو  ،ط 1416 ،3ه،
( )51/1احلجة ء بيلن احملجة ،إمسلعيل األصاهلين ،حماد املدخبي ،دار الراية ،الرايد ،السعودية ،ط 1419 ،2ه.)105/1( ،
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الفصل األول :الرتبية اإلميانية للطفل:
وفيه مبحثان:

املبحث األول :مفهوم الرتبية اإلميانية للطفل وبيان أمهيتها.

املبحث الثاين :أهداف الرتبية اإلميانية للطفل وأساليب غرسها.
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الفصل األول :الرتبية اإلميانية للطفل:
وفيه مبحثان :

املبحث األول :مفهوم الرتبية اإلميانية للطفل وبيان أمهيتها ..

مفهوم الرتبية اإلميانية:
تنش ىىئة اللف ىىل وتربيك ىىَ عب ىىى عقلئ ىىد ص ىىحيحة تس ىىبياة م ىىن النلحي ىىة الفمري ىىة واخلابقي ىىة واجلس ىىاية،
وتعبياىىَ أصىىو اإلميىىلن ال ىيت رمسهىل القىىرآن واملىىنهج الناىىوي فارحبىىة اللفولىىة تعىىد أهىىم مرحبىىة ء
حيلة اإلنسلن.
أمهية الرتبية اإلميانية:
اإلميلن ابهلل هو أتسلس صالح الولد ،ومالك تربيكَ اخلبقية والنفسية ،مبقلة عبى علت الوالىدين،
ومسكادة من ككلب هللا ووصلاي الرتسو  وإرشلداتَ
اارِ َما ي
اٱَّللَ َإ ين ذِرَاار َِ َِ ُلاا
وصىىية لقاىىلن البنىىَ حيىىعرق مىىن الشىىركَ ﴿ :يبُقَاا ي َ شُر َ
َع َ م ﴾ [لقمان]13:
وقولَ" ألن يؤدب الرجل ولدق خري لَ من أن يكصد بصلف"1
ٌ
"فَىِذذا َكىىل َن َوقىىت نلقهىىم فبيبقنىوا َال إِلَىىَ إِْال هللا احمَ ْاىىد َر اتسىىو هللا َولىىيمن أو َمىىل يقىىرف مسىىلمعهم
معرفَىىة هللا اتسى ِىا َحلنََا وتوحيىىدق َوأَنىىَ اتسى ِىا َحلنََا فَىىو َع ِرشىىَ ينظىىر إِلَى ِىي ِهم َويسىىاع َك َالمهىىم َواهى َىو َم َعهىىم
ىثِ إذا وعىى ال ِلِّفىل وعقىل
أَيِىنَ َال َكلناوا؛ َوِهلََعا َكل َن أحب ِاأل ِ
َمسَلء إِ َىل هللا عاىد هللا َوعاىدالْر ِمحَنِ حبَِي ا
عبم أَنَ عاد هللا وأَن هللا هو تسيدق وموالق"2
ا َ َّ
َ

1تسنن الرتمعي ،ككلب الرب والصبة عن رتسو هللا ،ابب ملجىلء ء أدب الولىد ،حىديث رقىم  ،1951وضىعفَ األلاىلين ء السبسىة الضىعيفة(،)1887
()362/4
 2حتفة املودود ء أحملم املولود ،ابن القيم اجلوزية ،عادالقلدر األرانؤوط ،دار الايلن ،دمش  ،ط 1391 ،1ه.)231/1( ،
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املبحث الثاين :أهداف الرتبية اإلميانية وأساليب غرسها ..
أهداف الرتبية اإلميانية:

 /1تكوين الطفل املسلم بروح إميانية وعقيدة صحيحة.
ىلان كىىلمالً
"جيىىب عبىىى اإلنسىىلن أن يعبىىم الصىىايلن الكوحيىىد قاىىل تعبىىياهم القىىرآن حىىًن يصىىري إنسى ً
عبى فلرة اإلتسالم وموحدا عبى طريقة اإلميلن"1.
ً
فذن قيل لس من ربس؟
فقل ريب هللا.
وملمعىن الرب؟
فقل املللس املعاود واملعني ،هللا ذو األلوهية والعاودية عبى خبقَ أمجعني.
فذن قيل ملدينس؟ فقل اإلتسالم.
وإن قيل لس من نايس؟
فقل ناينل حماد.
 /2األخذ بكل ماتضمنه القرآن والسنة النبوية.
سْ ُل فَ ُخءُوهُ َو َْل َ َهى ُ َعقهُ فَٱ ت َ ُهْ َۚاأ ﴾ [احلشر ]7
ذِر ُ
قل تعلىل ﴿ َو َْل َٰٓ َُاشَى ُ ُ ي
 /3عدم االجكهلد ابألعال العقدية لئال نقع ابحملظور.
اخلبَ َفى ى ِ
ىلء الِاه ى ِىديِني الْر ِاشى ى ِ
ِ
ض ى ىوا َعبَِيى َه ىىل
ىد
ينَ ،متَ ْس ى ى اموا ِهبَىىلَ ،و َع ُّ
ق ىىل  " فَى َعبَ ى ِىي ام ِم بِ اس ى ىن ِْيت َو اتس ى ىنْة ِا
َ
ِ
ّ
َ
َ
ِابلنىْو ِ
اج ِع2"...
َ
وجب عبينل أن نكاع الرتسو  ،وصحلبكَ من بعدق.
 /4حماربة البدع والشبه؛ وسبب ذلك اجلهل.

 1تعبيم الصايلن الكوحيد ،حماد بن عادالوهلب ،دار احلرمني ،القلهرة.)1/7( ،
 2تسنن أيب داود ،أو ككلب ء السنة ،ابب ء لزوم السنة ،رقم احلديث  ،4607وصححَ األلالين ء مشملة املصلبيح.)58/1( ، ]26[165
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مثل أعيلد امليالد ،وغريهل من الشاهل ...
قل  " وإِايكم وحمدَث ِ ِاألاموِر فِذ ْن كل حمدةَة بِدعة ،وكل بِدعة ضاللَة "1.
َ ْ ا ِ َ اِ َ َ
ا َ ا ْ اِ َ ِ َ ٌ َ ا ْ ِ َ َ َ ٌ
 /5تنمية املواهب ،وماحتتاج إليه األمة اإلسالمية ،والشعور ابالنتماء إليها.

مثل اإللقلء واخلللبة ،وهعا فيَ نفع لإلتسالم واملسباني.
وهعا عارو بن تسباة -رضي هللا عنىَ -يقىو "كىلن قىومي يقىدمونين بىني أيىديهم مىن أجىل أن
تسنني2"...

أصبي هبم ،فمنت أصبي هبم وأان ابن تست
فهنل يظهر اهكالم الصحلبة بغرس اإلميلن ء نفوتسهم إبملمكَ لبنلس.
أساليب غرسها:
 /1تدبر آايت هللا القرآنية ،والكونية.
ب﴾
قل تعلىل ﴿ َكت َب َ زَ ِقَهُ َإ َِم َك ُْ َب َرِ َِ َمديم ُير َٰٓواأ َُا َيتََۦه َو َِ َمتَءَ يك َر ُ أوُِْاأ ذۡلَِ َب َ
[ص ]29
هىىعا ء آاي هللا تسىىاحلنَ مىران هللا أن نكىىدبرهل ونعاىىل هبىل ،أمىىل ء آايتىىَ المونيىىة فمثىىري منهىىل
شرو الشاس وغروهبل ،وابلسالء ،وجنومهل ،وغيومهل ،وأفالكهل.
فعبى املريب أال يرتك فرصة متر إال وقد ورد الولد ابلرباهني اليت تد عبىى هللا ،وابإلرشىلدا الىيت
تثات اإلميلن وتقوي

العقيدة3.

 /2مراقبة هللا يف السر والعلن.
كلن بعل الكلبعني يبقن طفبَ عند نومَ بقولَ (هللا معي ،هللا انظر إيل ،هللا شلهدي)
فللسبف الصلحل خري قدوة ،فملنوا يغرتسون ء أبنلئهم أكرم معلين اإلميلن واملراقاة ،وأنال مملرم
 1انظر ختريج احلديث السلب  ،ص.7
 2صحيح الاخلري ،ككلب املغلزي ،رقم احلديث 4302
 3انظر تربية األوالد ء اإلتسالم ،عادهللا عبوان ،دار السالم ،ط 1412 ،21ه)174/1( ،
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األخال .

 /3أتمل العواقب؛ ملن اختلف يف العقيدة والدين وسابق األمم.
ف َكلنَ َع َقبَةُ ذِ ُؤ َ َء َمممَ ﴾
مرواأ فَ ذۡلَق َ
قل تعلىل ﴿نُل َس ُ
ض ث ُ ي ذ ُ ُرواأ َكم َ
[األنعلم ]11
فلملك مىىل ء ككىىلب هللا جيىىد قصىىص أحىوا األمىىم السىىلبقة عنىىدمل كىىعبوا رتسىىبهم في خىىع املىواع
والعىىرب وعىىدم املخللفىىة والغفبىىة ،وأن يشىىلهد األطفىىل بعىىل آَثر األمىىم السىىلبقة ل ىزايدة إميىىل م،
والشرح هلم.
 /4حسن النقد والتمييز له مع مراعاة عمره وفهمه والشرح له بطريقته.
ابلبني وابلعلف نوجهَ وال نقسو عبيَ عندمل يكفوق بمالم أو بفعل خيللف العقيدة،
ِ
وورد ء األةر أن ابن عار َر ِض َي ْ
اَّللا َعِنى اه َاىل رأى فا ِسىلَلطًل َعبَىى قَى ِِىرب َعِاىد الىْر ِمحَ ِن ،فَى َقىل َ انِ ِز ِعىَا
ظبَُّ عاباَ1.
ِ
َاي غا َال ام فَِذَّْنَل يا ا َ َ ا
 /5القدوة احلسنة.
قدوتنل األوىل الرتسو  مث الصحلبة والسبف الصلحل ،مث الوالدين لقرهبال من اللفل.
سْ َل ذ يَّللَ ُس َْة َح َقَة َِ َؤم َكالنَ َير ُُاْاأ ي
قل تعلىل ﴿ِيقَد َكلنَ َِ ُ َف َق ُ
ذَّللَ َوذِ َماْ َ
ذۡل َٰٓ َخ َر َوذَ َك َر ي
ذَّللَ َكثَ ُمرا ﴾ [األحزاب ]21
يومىىل ورتسىىو هللاقلعىىد ء بيكنىىل ،فقللىىت هىىل تعىىل
عىىن عاىىدهللا بىىن عاىىر أنىىَ قىىل دعكىىين أمىىي ً
أعليىىس ،فقىىل هلىىل رتسىىو هللا" ومىىل أرد ِ أن تعليىىَ؟" قللىىت أعليىىَ متى ًىرا ،فقىىل هلىىل رتسىىو
عبيس كعبة"2

هللا" أمل إنس لو مل تعلَ شيئًل اككات
فهنىىل يظهىىر اهكاىىلم الرتسىىو  جبلنىىب الصىىد مىىع األطفىىل  ،ومسى لة القىىدوة ء األم ء تربيكهىىل
وإميل ل ومراقاكهل هلل.

 1صحيح الاخلري ،ككلب اجلنلئز ،ابب اجلر ِ
يد عبى القرب.
 2تسنن أيب داود ،أبو داود تسبيالن بن األشعث السجسكلين،
ء اجللمع الصغري ()569-1319

حماد حميىي الىدين عاداحلايىد ،املمكاىة العصىرية ،بىريو  ،)298/4( ،وحسىنَ األلاىلين
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 /6اإلكثار من ذكر هللا وربطها ابملواقف.
مثل توجيَ الرتسىو  لبصىحليب عاىر بىن أيب تسىباة ،بقولىَ " ايغىالم ،تسىم هللا ،واكىل بياينىس
وكل ممل

يبيس"1

 /7االنتباه إىل مايشاهد يف وسائل التقنية وماحتوي الربامج.
من انحية أفالم المرتون ،ووتسلئل الكواصل االجكالعي واأللعلب..
فاعضهل فيَ إخال ابلعقيدة!

 /8قراءة القصصص اهلادفة ومراعاة ما يشملها من أمور عقدية.
القراءة لَ منع صغرق ،ومراعلة اخكيلر القصىص ،ووضىع ممكاىة مشىوقة لبلفىل ،ومىن أمكىع مىليقرأ

لَ ء السرية ،وصور من حيلة الصحلبة.
 /9تعليمه األذكار.

ء كل األحوا  ،وء الدعلء ،وء املرد ،حًن يكعبم االتسكغلةة ،ويىكعبم الرقيىة الشىرعية ،والكوكىل
عبى هللا ،وطبب احللجة منَ.
عن ابن عالس قل كنت خبىف رتسىو هللا فقىل "ايغىالم ،إين أعباىس كباىل احفى هللا
حيفظ ىىس ،احف ى ى هللا جت ىىدق جتله ىىس ،إذا تس ى ى لت فلتس ى ى هللا ،وإذا اتس ىىكعنت فلتس ىىكعن ابهلل"...

احلديث2.

ـلما م منـا
وحينما ينهج املربون يف تربية األوالد علـ هـذا ،يسـتطيعون أن يكونـوا جـيالً مس ً
معتزا بدينه ،نظي ًفا من اإلحلاد.
ابهللً ،
 1صحيح الاخلري ،ككلب األطعاة ،ابب الكساية عبى اللعلم ،واألكل ابلياني ،حديث رقم 5376
 2تسىىنن الرتمىىعي ،أب ىواب صىىفة القيلمىىة والرقىىلئ والىىورف عىىن رتسىىو هللا ،حىىديث رقىىم  ، 2516وصىىححَ األلاىىلين ء مشىىملة املصىىلبيح،)5302( ،
(.)1459/3
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الفصل الثاين :أسئلة األطفال اإلميانية.
واألسئلة املتعلقة بباب اإلميان ابهلل ،نوعان:
املبحث األول :توحيد املعرفة واإلثبات.
املبحث الثاين :توحيد القصد والطلب.
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الفصل الثاين :كيفية الرد عل أسئلة األطفال اإلميانية..

من الضروري السالف لبلفل واجلواب عبيَ بصد وباسلطة أشرح لَ وإن مل حيضرين جواب
تسواي..
أطبب منَ أن ناحث ً
ويناغي اإلهكالم ابجللنب الروحي لبلفىل ،ومراعىلة خصىلئص َّنىو اللفىل املعىرء ،وعىلد ًة يمىون
تساب السؤا إمل خوف ،أو رغاة ابالطائنلن ،أو رغاة ابملعرفة ،أو جلىعب انكاىلق الوالىدين ،أو
لفهاَ وإدراكَ.

واألسئلة املتعلقة بباب اإلميان نوعان:

املبحث األول :توحيد املعرفة واإلثبات:
وهو توحيد الربوبية واألمسلء والصفل ..

الطفل مبا أعرف ريب؟
املريب أعرفَ آبايتَ و بوقلتَ ،ومن آايتَ البيل والنهلر ،والشاس والقار.
الطفل من هو هللا؟ وأين يوجد؟

املريب :هللا هو العي خب كل شئ وليس كاثبَ شئ ،وهوالغفور الرحيم الراز المرمي ،حيب
األطفل و مر المالر برعليكهم وإفهلمهم اخلري هلم ولبنلس أمجعني ،وهو حيلتسانل عبى أعاللنل
عقلاب ،وهللا موجود ء السالء يراان والنراق.
اجليدة والسيئة ةو ًااب أو ً
إنساًن مثلنا؟
الطفل :هل هللا ً

املريب ال ليس مثبنل هللا خبقين وخبقس وخب كل النلس خب األشجلر واأل لر والاحلر وكل
شئ ء هعق الدنيل ،فلهلل ليس مثبنل بل هو مصدر القوة ،وإذا أراد شيئًل قل لَ كن فيمون،
قل تعلىل ﴿ َوَِ َي ُم ِي ۥهُ ُك ُ ًْا َ َح ُۢدُ ﴾ [اإلخالص  ]4أي ليس مثبَ شئ.
الطفل:مني أت هللا؟ وكم عمره؟
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املريب هللا مل اخيب  ،ومل يبد ومل يولد ،وليس لَ بداية وال لية ،وليس لَ عار مثبنل حنن
الاشر ،ألن هللا هو اخللل العظيم الماري ،لَ صفل المال وليس لَ صفل نقص ،فلهلل
أوجد العلمل و أوجد مجيع املخبوقل

1.

الطفل:هل هللا يسمع ويرى ويتكلم مثلنا؟
املريب إن هللا يساع ويرى ويكمبم لمن ليس مثبنل ألن هللا كبف عن خبقَ ،فهو يساع
األصوا مهال خفيت ،ويرى األشيلء مهال بعد  ،لمن ال يشاَ املخبوقني العي يعرتيهم
النقص والضعف2.
الطفل :كيف يراًن هللا؟
املريب هللا ليس كاثبَ شئ فهو ليس كللاشر حيجب الانيلن عن الرؤية ،فال ميمن أن يمون
اخللل كلملخبو

3.

الطفل :كم هي قوة هللا؟
املريب هللا قلدر عبى كل شئ ،اليعجزق شئ ء األرد وال ء السالء ،وقوتَ غري حمدودة
فبعلس حنن ندعوق ونسكغيث بَ ألن بيدق تدبري أموران ،وإذا أراد شيئًل قل لَ كن
فيمون.
الطفل :كيف جئت للدنيا؟

املريب خبقس هللا ء بلن أمس تسعة شهور مث خرجت حني اككال َّنوك ،وهللا خب كل
شئ زوجني اإلنسلن واحليوان ،يكزوجلن عبى معرفة من النلس بعقد شرعي فكنجب املرأة
األطفل .

الطفل :ملاذا منرض؟
املريب ليخكربان نصرب أو نكسخط فللصلبر يرضي ربَ ويدخل اجلنة.

 1انظر أتسئبة األطفل اإلميلنية ،عادهللا الركف ،الدار العربية ،ط 1438 ،1ه.)123( ،
 2انظر املرجع السلب )127( ،
 3انظر مقل كيف أجيب عن أتسئبة طفبي؟ ،مروة علشور ,شامة األلوكة
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املبحث الثاين :توحيد القصد والطلب:
وهو توحيد األلوهية.

الطفل :ألي شئ خلقنا؟

املريب لعالدتَ وحدق ال شريس لَ ،وطلعكَ ابمكثل مل أمر بَ.

الطفل هل حيبين هللا؟
املريب عبيس اي بين ،أن تفعل مل حيب هللا تعلىل لكنل احاَ تساحلنَ ،فلهلل تعلىل يقو ﴿ى
ذَّللَ يُ َحبُّ ذِ ُؤح َ قَممَ ﴾ [الاقرة  ]195وقولََ ﴿ و ي
َو َح َ قُ َْٰٓ َۚاأ َإ ين ي
ذَّللُ يُ َحبُّ
صبَ َريمَ ﴾ [آ عاران  ]146وقولَ﴿ إَ ين ي
ذَّللَ يُ َحبُّ ذِ ُؤت ي َقممَ ﴾ [الكوبة ]4
ذِ ي
وغري ذلس من األفعل اليت تابغس حماة هللا تعلىل.
الطفل ملاذا خناف ونرجو من هللا؟
املريب املؤمن ايبين ،خيلف هللا ويرجوق ،فهو يصبي ويصوم ويكصد وحيج وجيلهد ،ومع ذلس
خيلف من ععاب هللا و يرجو رمحكَ ،فهعا من الواجب عبى املؤمن ،فقد قل تعلىل ء ككلبَ
عْ َقَل
عن الرتسل -عبيهم الصالة والسالمَ ﴿ -إ ي ُه َكل ُْاأ يُ َ َرعُْنَ فَ ذِخَم َر َ
ت َويَد ُ
َقغَبُ ل َو َقهَبُ ل َو َكل ُْاأ َِقَل َخ َر َعممَ ﴾[األنايلء ]90
فرغالً يعين رجلءً ورهالً يعين خوفلً ،فهعا حل املؤمن دائالً اي بين ،خيلف من ععاب ربَ و
يرجوا رمحكَ فال يقنط من رمحكَ وال من من ععابَ.
الطفل هل هناك رب اثين؟

املريب ال ايبين ،فربنل تالرك و تعلىل واحد أحد ،يشهد هلعا قولَ تعلىل ﴿نُل ُه َْ ي
ذَّللُ َ َحد
﴾ [اإلخالص ]1
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فهو مكوحد جباللَ وعظاكَ المثيل وال شريس لَ تساحلنَ ،بل هو مكفرد ابجلال و العظاة،
ويشهد هلعا أيضلً شهلدة اإلتسالم (أشهد أن ال إلَ إال هللا)  ،فلملؤمن يدرك هعا و يؤمن بَ
كلمل اإلميلن.
الطفل هل هلل ولد؟
املريب تعلىل هللا تساحلنَ أن يمون لَ ولد ،فهو غين عن الولد تساحلنَ ود عبى ذلس قولَ
تعلىل ﴿َِ يَ َلد َوَِ يَُِْد ﴾ [اإلخالص  ، ]3أمل حنن الاشر اي بين ،فاحكلجون لبولد،
ف ان اي بين ،أحكلجس ء فرتة اهلرم والشيخوخة أمل ربنل تالرك وتعلىل غين عن الولد ومسكغن
عن كل أحد.
الطفل :ملاذا نصلي ونصوم؟

املريب أل ل من الواجال الدينية اليت تقربنل حلب هللا تعلىل ،والفوز جبنكَ ،والنجلة من ععابَ.
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اخلامتة
حناد الالري تساحلنَ العي وفقنل ملل قدمنلق ،نس هللا الربكة والنفع..
وهذه أهم النتائج:

 /1يوجب اإلتسالم عبى الوالدين تعبيم أبنلئهم وأتدياهم.
 /2يعكرب الكبقني وتسيبة هلمة فمل مليكبقلق اللفل من معبومل ومفلهيم تسجل ء
حلفظكَ.
 /3مراعلة فلرة اللفل.
 /4حلجة اللفل إىل القدوة احلسنة.
 /5ترك اجملل لبلفل ء الكفمر ،وتبقي أتسئبكَ ،والرد عبيهل.
 /6اإلميلن ابهلل من ضروراي احليلة فادو ل لن يكحق إصالح ،وال يكم اتسكقرار ،وال يكقوم
خب .
 /7غرس العقيدة منع الصغر.
وأهم التوصيات:
دائال مبسؤولية اإلميلن ومراقاة هللا.
 /1اتسكشعلر اللفل ً
 /2هتيئة الوتسلئل الثقلفية النلفعة لبولد.
 /3القراءة ء هعا اجملل  ،وتثقيف الوالدين.
 /4قضلء وقت اللفل فيال ينفعَ ،فللفراغ تساب لبوقوف ء املنمر!
البهم اجعبنل ممن يعكرون القو فيكاعون أحسنَ!
وصل البهم وتسبم عبى تسيدان حماد وعبى آلَ وصحاَ أمجعني.
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فهرس اآلايت
اآلي ـ ــة

رقمها
195

﴿ َو ي
صبَ َريمَ ﴾
ذَّللُ يُ َحبُّ ذِ ي
اف َكاالنَ َع َقبَاةُ
امرواأ فَا ذۡلَق َ
﴿نُال َسا ُ
ض ث ُا ي ذ ُا ُارواأ َكم َ
ذِ ُؤ َ َء َمممَ ﴾
﴿ َإ ين ي
ذَّللَ يُ َحبُّ ذِ ُؤت ي َقممَ ﴾
﴿ َو َْل َٰٓ َ َ َم ُؤِ َْم ِيقَل ﴾
عْ َقَل َقغَبُ ال
﴿ َإ ي ُه ا َكاال ُْاأ يُ َا َارعُْنَ فَ ا ذِخَما َار َ
ت َويَااد ُ
َو َقهَبُ ل َو َكل ُْاأ َِقَل َخ َر َعممَ ﴾
﴿ َيبُقَ ي َ شُر َرِ َم ي
ٱَّللَ َإ ين ذِرَر َِ َِ ُل َع َ م ﴾
سااْ َل ذ يَّللَ ُسا َاْة َح َ اقَة َِ َؤاام َكاالنَ
﴿ِيقَااد َكاالنَ َِ ُ ا َف ا َق ُ

146

آ عاران

11

األنعلم

11

4

الكوبة

16

17

يوتسف

5

90

األنايلء

16

13

لقالن

8

21

األحزاب

11

29

ص

10

7

احلشر

9

6

الكحرمي

3

1

اإلخالص

16

3

اإلخالص

17

4

اإلخالص

14

﴿ى َو َح َ قُ َْٰٓ َۚاأ َإ ين ي
ذَّللَ يُ َحبُّ ذِ ُؤح َ قَممَ ﴾
سْ ُل مَ َؤل َٰٓ ُ َز َل إََِم َه َْم يقمََۦه َوذِ ُؤِ َْقُ َۚ
ْنَ ُكا ٌّل 158
ذِر ُ
﴿ َُا َْمَ ي
ي َٰٓ
س َلَۦه﴾
َُا َْمَ َم
ٱَّللَ َو َْلَ َئ َ َتَۦه َو ُكت ُ َبَۦه َو ُق ُ

ذَّللَ َوذِ َمْ َ ذۡل َٰٓ َخ َر َوذَ َك َر ي
َير ُُْاأ ي
ذَّللَ َكثَ ُمرا ﴾
﴿ َكت َب َ زَ ِقَهُ َإَِم َك ُْبَ َرِ َِمَديم ُير َٰٓواأ َُايَتََۦه َو َِمَتَاءَ يك َر ُ أوُِاْاأ
ب﴾
ذۡلَِبَ َ
سْ ُل فَ ُخءُوهُ َو َْل َ َهى ُ َعقهُ فَٱ ت َ ُهْ َۚاأ ﴾
ذِر ُ
﴿ َو َْل َٰٓ َُاشَى ُ ُ ي
َالقا َونُْٱُهَال
﴿ ََٰٓيأَيُّ َهل ذِيءَيمَ َُا َْقُْاأ نُ َٰٓاْاأ َ ُ َا ُ َو َه َلام ُ ُ
لقة ُ ﴾
ذِقيل ُ َوذِ َح َج َ
﴿نُل ُه َْ ي
ذَّللُ َ َحد﴾
﴿َِ يَ َلد َوَِ يَُِْد ﴾
﴿ َوَِ يَ ُم ِي ۥهُ ُك ُ ًْا َ َح ُۢدُ ﴾

السورة

رقم الصفحة
16

الاقرة

5
16

الاقرة
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فهرس األحاديث
الراوي

طرف احلديث
" إِذَا َمل َ ِِ
اإلنِ َسل ان انِى َقلَ َع َعِنَا َع َاباَا إِْال ِم ِن ةََالةَة"...
"أمل إنس لو مل تعلَ شيئًل اككات عبيس كعبة"
اْلي َؤ ُ
لن َ أن شُِأ َْمَ َم ي
لَّللََ ،و َْ ََلئَ َتَ َه"...
" أَ
اخلبَ َف ِلء الِاه ِديِني الْر ِاش ِ
ِ
ين"...
د
فَى َعبَِي ام ِم بِ اسن ِْيت َو اتسنْة ِا
َِ ّ َ
َ

أيب هريرة

رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الصفحة
3

عادهللا بن علمر

11

أيب هريرة

5

العرابد بن تسلرية

9

"ألن يؤدب الرجل ولدق خريٌ لَ"...
" َوإِ ْاي اك ِم َواِحم َد ََث ِ ِاأل ااموِر"...
"ايغالم ،إين أعباس كبال "...

جلبر بن مسرة

8

العرابد بن تسلرية

10

ابن عالس

12

" ايغالم ،تسم هللا ،واكل بياينس"...

عار بن أيب تسباة

12
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املصادر واملراجع
 /1القرآن المرمي.
 /2أتسئبة األطفل اإلميلنية ،عادهللا الركف ،الدار العربية ،الرايد ،السعودية ،اللاعة األوىل،
1438هى.
 /3احلجة ء بيلن احملجة ،إمسلعيل األصاهلين ،حتقي حماد املدخبي ،دار الراية ،الرايد،
السعودية ،اللاعة الثلنية1419 ،هى.
 /4الفكلوى المربى ،تقي الدين أبو العالس أمحد ابن تياية ،دار المكب العباية ،بريو ،
اللاعة األوىل1408 ،هى
 /5حتفة املودود ء أحملم املولود ،ابن القيم اجلوزية ،عادالقلدر األرانؤوط ،دار الايلن،
دمش  ،اللاعة األوىل1391 ،هى.
 /7تربية األوالد ء اإلتسالم ،عادهللا عبوان ،دار السالم ،اللاعة 1412 ،21هى.
 /8تعبيم الصايلن الكوحيد ،حماد بن عادالوهلب ،دار احلرمني ،القلهرة.
 /9تسبسبة األحلديث الضعيفة واملوضوعة وأةرهل السيئ ء األمة ،حماد انصر الىدين االلاىلين،
دار املعلرف ،الرايد ،السعودية ،اللاعة األوىل1412 ،هى.
 /10تسىىنن أيب داود ،أبىىو داود تسىىبيالن بىىن األشىىعث السجسىىكلين ،حتقيى حماىىد حميىىي الىىدين
عاداحلايد ،املمكاة العصرية ،بريو .
 /11صىىحيح اجل ىىلمع الصىىغري وزايدت ىىَ ،أب ىىو عاىىدالرمحن حما ىىد انص ىىر الىىدين األلا ىىلين ،املمك ىىب
اإلتسالمي.
 /10قلعدة جلمعة ء توحيد هللا وإخالص الوجَ والعال لىَ عاىلدة واتسىكعلنة ،تقىي الىدين أبىو
العاىىلس أمحىىد ابىىن تياي ىة ،عاىىدهللا الاصىىريي ،دار العلصىىاة ،ال ىرايد ،السىىعودية ،اللاع ىىة
األوىل 1418 ،هى.
 /11ككلب اإلميلن ،تقي الدين أبو العالس أمحد ابن تياية ،دار ابن خبدون ،اإلتسمندرية.
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 /12واوف الفكلوى ،تقي الدين أبو العالس أمحد ابن تياية ،حتقي عادالرمحن بىن حماىد بىن
قلتسم ،واع املبس فهد ،املدينة املنورة ،السعودية1416 ،هى.
 /13مىدارج السىىللمني بىني منىىلز إايك نعاىىد وإايك نسىكعني ،ابىىن القىىيم اجلوزيىة ،حتقيى حماىىد
الاغدادي ،دار المكلب العريب ،بريو  ،اللاعة 1416 ،3هى.
 /14مشىىملة املصىىلبيح ،حماىىد بىىن عاىىدهللا ،ويل الىىدين الكربيىىزي ،حتقي ى حماىىد انصىىر الىىدين
األلالين ،املمكب اإلتسبكاي،بريو  ،اللاعة الثللثة1985 ،هى.
 /15معجم مقلييس البغة ،أمحد بن فلرس أبو احلسني ،حتقي عادالسالم حماد هىلرون ،دار
اجليل ،بريو  ،اللاعة الثلنية1389 ،هى.

 املراجع اإللمرتونية /16برانمج جلمع المكب الكسعة ،شركة الدار العربية لكقنية املعبومل .
 /17مق ى ىىل كي ى ىىف أجي ى ىىب ع ى ىىن أتس ى ىىئبة طفب ى ىىي؟ ،م ى ىىروة علش ى ىىور ،ش ى ىىامة األلوك ى ىىة،
1432/2/19هى.
http://www.alukah.net/social/0/29247/
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فهرس احملتوايت
رقم الصفحة
2

الـموضـوع
شمر
مقدمة

3

متهيد

5

املاحث األو تعريف عقيدة اإلميلن ابهلل كال جلء ء المكلب والسنة

5

املاحث الثلين مكضانل اإلميلن ابهلل تعلىل.

6

الفصل األو الرتبية اإلميلنية لبلفل.

7

املاحث األو مفهوم الرتبية اإلميلنية لبلفل وبيلن أمهيكهل.

8

املاحث الثلين أهداف الرتبية اإلميلنية لبلفل وأتسلليب غرتسهل.

9

الفصل الثلين كيفية الرد عبى أتسئبة األطفل اإلميلنية.

13

املاحث األو توحيد املعرفة واإلةال .

14

املاحث الثلين توحيد القصد واللبب.

16

اخللمتة

18

فهرس اآلاي

19

فهرس احلديث

20

املصلدر واملراجع

21

فهرس احملكواي

23
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