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المقــدمـة
احلمد ﵁ رب العادلُت والصالة والسالم على سيد األنبياء وادلرسلُت وعلى آلو وصحبو أمجعُت ,ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .
أما بعد :
من ادلراحل الفاصلة يف حياة اإلنسان  :مرحلة الطفولة ؛ ألن ما يغرس يف نفس الطفل أثناء ىذه
ادلرحلة من معتقدات وقيم يصعب وردبا يستعصي تغيَته فضالً عن استئصالو ويبقى أثره مالزماً للفرد
طول عمره لذلك كان تأصيل العقيدة يف الطفولة من أىم ادلراحل اليت تنبٍت عليها حياة اإلنسان
طوال عمره يف ىذه الدنيا ,فحاجتنا إىل العقيدة فوق كل حاجة  ,وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة ألنو
السعادة للقلوب إال بأن تعبد رهبا سبحانو وتعاىل .
يقول أىل العلم  ( :التأصيل أسهل من التغيَت ) فتأصيل العقيدة الصحيحة يف نفوس الناشئة أسهل
من تغيَت احنرافهم العقدي يف ادلستقبل ال قدر ا﵁ .
ومت اختيار ىذا ادلوضوع دلا نشاىده يف زمننا احلايل من اذلجمات الشرسة اليت تستهدف عقيدة النشء
ادلسلم من خالل اإلعالم ووسائل التقنية ادلختلفة .
ومن الصعوبات اليت واجهتٍت أثناء عمل ىذا البحث ضيق الوقت  ,وانتقاء ادلصادر اليت تركز على
التأصيل العقدي بشكل خاص لدى الناشئة من ادلصادر اليت تركز على الًتبية بشكل عام .
واشتملت خطة هذا البحث على التالي :

 المقدمة . التمهيد . المبحث األول  :ضرورة تأصيل العقيدة لدى الناشئة . -المبحث الثاني  :بداية تأصيل العقيدة لدى الناشئة .
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 المبحث الثالث  :مناذج من ىدي النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وىدي الصحابة رضوان ا﵁ عليهميف تأصيل العقيدة لدى الناشئة .
 المبحث الرابع  :طرق ومناذج عملية تساعد على تأصيل العقيدة لدى الناشئة .واحلمد ﵁ أوالً وآخراً على توفيقو وتيسَته  ,مث الشكر دلشرفيت الفاضلة أ /عبير الشبرمي على اجلهد
والتوجيو واإلرشاد يف مجيع خطوات إعداد ىذا البحث  ,جزاىا ا﵁ عنّا خَت اجلزاء  ,واسأل ا﵁ أن
يوفقنا دلا فيو خَت ألمتنا وديننا  ,واحلمد ﵁ رب العادلُت .
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تمهـيـد
ابتداءً البد من معرفة مفهوم العقيدة لغةً واصطالحاً ومعرفة مسميات ىذا العلم :

العـقيدة لغـةً :

العـقـْـد) وىو الربط والش ّد بقوة .
من ( َ

( )

اصة  ,واإلثبات والتوثـق .
التماسـك وادلر َّ
ومنو اإلحكام واإلبرام ,و ُ
ويطلق على العهد وتأكيد اليمُت ) َعـق ـْ ٌد) .

وما عقد اإلنسان عليو قلبو جازماً بو فهو (عـقـيدة) .

العـقـيدة في االصـطالح العـام :
"اإلديان اجلازم با﵁  ,وما جيب لو يف إلوىيتو وربوبيتو وأمسائو وصفاتو  ,واإلديان دبالئكتو وكتبو ورسلو
واليوم اآلخر  ,والقدر خَته وشره  ,وبكل ما جاءت بو النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور
الغيب وأخباره  ,وما أمجع عليو السلف الصاحل  ,والتسليم ﵁ تعاىل يف احلكم واألمر والقدر والشرع ,
ولرسولو  -صلى ا﵁ عليو وسلم  -بالطاعة والتحكيم واإلتباع"
( )

وعلم العقيدة لو أمساء أخرى ترادفو  ,وزبتلف ىذه األمساء بُت أىل السنة وغَتىم,
فمن مسميات ىذا العلم عند أىل السنة :
ـقائ) ,فيقال  :عقيدة السلف وعقيدة أىل األثر وحنوه .
-١العـقـيدة ( :واالعتـقاد والع د

( ) انظر :القاموس ا﵀يط مادة (عقد ).

(

)مباحث يف عقيدة أىل السنة واجلماعة  ,الشيخ د.ناصر بن عبدالكرمي العقل  ,ص1
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-٢التوحيد :ألنو يدور على توحيد ا﵁ باإللوىية والربوبية واألمساء والصفات  ,فالتوحيد ىو أشرف
مباحث علم العقيدة وىو غايتها .
السنة إلتباعهم طريقة الرسول  -صلى ا﵁ عليو
 -٣السنّة  :الطريقة  ,فأُطلق على عقيدة السلف ُّ
وسلم  -وأصحابو يف ذلك .

 - 4أصول الدين  :واألصول ىي أركان اإلديان وأركان اإلسالم  ,وادلسائل القطعية وما أمجع عليو
األئمة .
 - 5الفقه األكـبر  :وىو يرادف أصول الدين  ,مقابل الفقو األصغر وىو األحكام االجتهادية .
 - 6الشريعـة  :أي ما شرعو ا﵁ ورسولو من سنن اذلدي وأعظمها أصول الدين .
 - 7اإليمان  :ويشمل سائر األمور االعتقادية .

( )

( ) الشيخ د.ناصر بن عبدالكرمي العقل  ,ادلرجع السابق  ,ص1
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المبحث األول  :ضرورة تأصيل العقيدة لدى الناشئة
تربز أمهية تربية النشء على العقيدة منذ الصغر  ,أن العقيدة ذبيب عن مجيع التساؤالت اليت ترد على
ذىن الصغَت والكبَت ) (,وشلا يبُت ضرورة تأصيل العقيدة :
 أن االىتمام بتعليم العقيدة للناس ودعوهتم ذلا والسيما الناشئة ىو منهج األنبياء عليهم الصالةوالسالم وادلصلحُت من بعدىم ومن ذلك قولو تعاىل عن نوح يف دعوتو لولده وربذيره من مصاحبة
َو ۡم َو ُ َو ۡم َو َّ َو َو َو َو
ۡم َو ۡم َو ۡم َو َو َو َو ٰ ُ ٌ ۡم َو ُ َو َو َو
َو َو َو ۡم
ٖجيلييٰت َّ
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َنيٱركبي و
ي
ي
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و
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ى
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ت
ٱۡل
يك
ي
ٌ
ي
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ة
يي
ٖج
َيِه
َيِه
َيِه
َيِه
أىل الضالل ﴿و َيِه ي َيِه َيِه َيِه
َيِه
َو ُ َّ َو ۡم َو
َو
تكني عيٱلكٰفَيِه َيِهيني[ ﴾٤٢ىود]42:
َني َّن َّ َو
َو َو َّ َو ٓا ۡم َو ُ َو َو َو ۡم ُ ُ َو َو
يٱَّللي
وكذلك يقول تعاىل عن إبراىيم حُت وصى هبا أبناءه ﴿وو ٰ يةَيِهًاي َيِهة ٰيه َيِه يۧميةنَيِهيىَيِهيوي قٌبييٰت َيِه َّ َيِه
ۡم َو َو ٰ َو ُ د َو َو َو َو ُ ُ َّ َّ َو َو ُ ُّ ۡم ُ َو
َفيلك ُ يٱلَيِهينيفَليتمٌتني َيِهَليوأهت ي سل َيِهمٌني[ ﴾١٣٢البقرة]132:
ٱصط
ۡم َو َو ُ ۡم
ُ
َو ُ
يوي َوٌييَو َيِه ُيىۥي
ويف أول وصايا لقمان ألبنو ربذيره لو من الشرك  ,قال تعاىل ِ ﴿ :إَوي اليلق َو ٰ ُني َيِه ةۡموَيِهىَيِه
َو ٰ ُ َو َّ َو ُ ۡم ۡم َّ
ٱَّللَيِهي َّن د َيِه ۡم َو َو ُ ۡم َو ٞم
يٱٱل يل ل ٌ ي َيِه ي يي[﴾١٣لقمان]13:
َيِه
ل ية َيِه
يتَنيَلي َيِه
وىذا نبينا زلمد-صلى ا﵁ عليو وسلم-يوصي ابن عباس رضي ا﵁ عنهما فيقول ( :يا غالم إين
أعلمك كلمات احفظ ا﵁ حيفظك احفظ ا﵁ ذبده ذباىك  ,إذا سألت فاسأل ا﵁  ,وإذا استعنت
( )
فاستعن با﵁ )
 أن يف العناية بعقيدة الصغار إقتداء بالرسول-صلى ا﵁ عليو وسلم -وال خيفى أن اإلقتداء بوعبادة ﵁ عز وجل وسبب للتوفيق للحكمة .
 تعليم العقيدة رأس العلوم وأساسها  ,فإذا تعلم الطفل العقيدة وغرست يف قلبو وفق ادلنهج النبويفالعبادات وسائر فروع الدين تأيت بالتَّبع .

( )الرسوم ادلتحركة وأثرىا يف عقيدة الناشئة  ,د.زلمد العريفي  ,ص16
( ) رواه الًتمذي  ,باب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  ,ح 2516
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 ما نراه من إمهال بعض اآلباء تعليم أوالدىم أمور دينهم وأمهها أمر العقيدة حبجة أهنم مازالوا صغارفإذا كربوا مل يستطيعوا تعليمهم ,كما أشار إىل ذلك العالمة ابن القيم رمحو ا﵁ حيث قال :
( فمن أمهل تعليم ولده ما ينفعو ,وتركو سدا فقد أساء غاية اإلساءة ,وأكثر األوالد إمنا جاء
فسادىم من قبل اآلباء وإمهاذلم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننو ,فأضاعوىم صغاراً فلم ينتفعوا
( )
بأنفسهم,ومل ينفعوا آباءىم كباراً)
 أن االىتمام بتعليم األطفال وتنشئتهم على االعتقاد الصحيح ىو سبب محاية األمة بإذن ا﵁ منالزيغ والضالل ولذلك دلا قال رجل لألعمش (رمحو ا﵁) ىؤالء الغلمان حولك ؟! قال  :اسكت
( )
ىؤالء حيفظون عليك أمر دينك .
 كثرة الربامج ادلوجهة لألطفال يف وسائل اإلعالم (ادلرئية وادلسموعة وادلقروءة) واليت يهدف كثَتمنها إىل غرس عقائد فاسدة يف نفوس األطفال يقابل ذلك إمهال تعليمهم العقيدة السليمة ولذلك
تتأصل يف نفوسهم ىذه العقائد الباطلة .
 ما أوصى بو عدد من العلماء والباحثُت من وجوب االعتناء بأمر الصغار وتعليمهم العقيدةوالًتكيز عليها باألسلوب ادلناسب ومنهم على سبيل ادلثال:
* اإلمام ابن القيم (رمحو ا﵁) يف ربفة ادلودود حيث قال عن األطفال:
(فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا ال إلو إال ا﵁ زلمد رسول ا﵁ وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة ا﵁
سبحانو وتوحيده وأنو سبحانو فوق عرشو ينظر إليهم ويسمع كالمهم وىو معهم أينما كانوا )
 أن تعليم العقيدة الصحيحة للصغَت أفضل وأسهل يف قبوذلا من تعليمو بعد ذلك ألهنا موافقةللفطرة اليت فطر عليها ومل يصل إليها ما يدنسها من أفكار سلالفة .
 أن االىتمام بًتبية النشء على عقيدة صحيحة واضحة سبب عظيم يف عصمتو من الفنتواالحنرافات يف حياتو ادلستقبلية والواقع يشهد ذلذا فيمن نشأ على عقيدة سلفية بسالمتو من مظاىر
االحنراف -الشرك أو البدع أو الفنت. -

( ) كتاب ربفة ادلودود بأحكام ادلولود  ,ابن القيم  ,ص. 22
( )كتاب الكفاية يف مغرفة أصول علم الرواية  ,اخلطيب البغدادي  ,ص224
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 اخللط الواقع عند كثَت من الباحثُت يف علوم الًتبية بل واخلطأ العظيم يف ىذا الباب حيث زعمبعضهم أن تعليم العقيدة ال يناسب عقول الصغار ومن ذلك:
قول (روسو) فيما نُقل عنو أن الطفل ال يعلم شيئا عن ا﵁ حىت يبلغ الثامنة عشر ألن الطفل كما
( )
زعم ال يدرك ىذه ادلعاين يف ىذا العمر.
 وشلا يدل على ضرورة تعليم العقيدة للناشئة أن ادلخالفُت ألىل اإلسالم وألىل السنة خصوصاًيهتمون بغرس العقائد يف قلوب أطفاذلم  ,فاليهود مثالً يهتمون اىتماماً بالغاً بتعليم أطفاذلم عقائدىم
ولقد ذكر اإلمام ابن القيم (رمحو ا﵁) عنهم أهنم كانوا كثَتا ما يسمون أوالدىم ب ( عمانويل )
ومعٌت ىذه الكلمة (إذلنا معنا)
والرافضة يعلمون أوالدىم بغض الصحابة حىت إهنم خيفون لعبة الطفل فإذا طلبها قالوا لو أخذىا بكَت
) (
(يعنون أبو بكر رضي ا﵁ عنو ) حىت ينشأ الطفل على كره أيب بكر رضي ا﵁ عنو.
لذلك من الواجب على اآلباء واألمهات وادلعلمُت وادلعلمات السعي جبد لتقريب مفهوم العقيدة
للناشئة فالفنت زليطة هبم من كل جانب ودعاة الضالل يعملون دائبُت على طمس اذلوية اإلسالمية
فالعقيدة ىي أساس قوة األمم والشعوب .

( )كتاب الًتبية عربا لتاريخ  ,عبدا﵁ عبد الدائم  ,ص 392
( ) انظر  :ضرورة تعليم العقيدة للناشئة  ,بندر الرباح ,موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/tarbiah/172.htm
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المبحث الثاني  :بداية تأصيل العقيدة لدى الناشئة
لسنوات الطفولة األوىل أمهيتها العظمى يف تكوين رؤية الطفل للوجود ,حيث تعد ادلفاىيم اليت تزرع
يف عقلية الطفل يف ىذه ادلرحلة اللبنة األساسية اليت تشكل شخصية اإلنسان يف كافة جوانبها
ادلختلفة  ,واليت ينبغي أن تكون متوائمة مع متطلبات الطفل النفسية واالجتماعية والدينية ,وىي
مهمة لبناء الطفل بناء متكامالً يساعده على أن ينطلق بثبات ليخوض غمار احلياة وديضي يف
( )
مساراهتا شخصاً متوازناً ومنتجاً وفاعالً.
إن مرحلة الطفولة ادلبكرة تقع بُت ثالث وست سنوات  ,وقد فطر ا﵁ سبحانو وتعاىل الطفل على
حب التساؤل يف ىذه السن كي يزود عقلو بأكرب قدر شلكن من ادلعلومات وادلفاىيم  ,وقد أطلق
الباحثُت على ىذه ادلرحلة اسم ( مرحلة التساؤل ) ( )فاألطفال يشعرون أهنم ال يعرفون شيئاً عن
األشياء اليت ربيط هبم  ,ودبا أن اجلهل يولد اخلوف  ,فإهنم يندفعون إىل التعلم بكل ما أوتوا من قوة,
فنجد الطفل ابن الثالثة يوجو ألبويو وإخوتو الكبار عشرات األسئلة كل يوم  ,والشك يف أن أجوبتهم
( )
تؤثر فيو ,وتنقلو من حال إىل حال .
وخيتلف سن التمييز من طفل آلخر فبعضهم حيدىا خبمس  ,واألكثر عند سبع  ,والضابط ىو سبييز
الطفل بُت النافع والضار وفهم مايقال لو وإدراكو  ,ويقرر علماء الًتبية إن مرحلة ماقبل ادلدرسة ىي
أىم مرحلة يف تثبيت القيم لدى الطفل( ).
فالدين يبدأ عند الطفل بفكرة واحدة وىي فكرة وجود ا﵁ سبحانو وتعاىل وبالتايل يأيت دور الوالدين
يف تأصيل ىذه الفكرة وتنميتها لدى الطفل .

( ) أسئلة األطفال اإلديانية  ,عبد ا﵁ الركف  ,ص21
( ) تأسيس عقلية الطفل  ,د.عبد الكرمي بكار  ,ص16
( ) عبد ا﵁ الركف  ,ادلرجع السابق  ,ص91
( ) انظر  :األسرة ودورىا يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة  ,احلسُت عزي  ,ص17
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المبحث الثالث  :نماذج من هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم
وهدي الصحابة رضوان اهلل عليهم في تأصيل العقيدة لدى
الناشئة

 عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما قال :كان النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يعوذ احلسن واحلسُتويقول  (:إن أباكما كان يعوذ هبا إمساعيل وإسحاق  :أعوذ بكلمات ا﵁ التامة من كل شيطان
( )
وىامة  ,ومن كل عُت المة ).
 عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قال :أخذ احلسن بن علي رضي ا﵁ عنهما سبرة من سبر الصدقةفجعلها يف فيو فقال النيب صلى ا﵁ عليو وسلم  (:كخ كخ )مث قال (:أما شعرت أنا ال نأكل
( )
الصدقة)
 عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قال :قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( :ما من مولود إال يولد( )
على الفطرة فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديجسانو ) ....
 عمر بن أيب سلمة رضي ا﵁ عنو يقول :كنت غالما يف حجر رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلموكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ( :يا غالم سم ا﵁,وكل
( )
بيمينك ,وكل شلا يليك )

( ) صحيح البخاري  ,كتاب أحاديث األنبياء صلوات ا﵁ عليهم ,باب النسالن يف ادلشي  ,ح3371
( ) صحيح البخاري  ,كتاب الزكاة  ,باب مايذكر يف الصدقة للنيب  ,ح1419
( ) صحيح البخاري  ,كتاب اجلنائز  ,باب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو ؟ ,ح1359
( ) صحيح البخاري  ,كتاب اإلطعمة  ,باب التسمية على الطعام واألكل باليمُت  ,ح5367
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 عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قال :قاللي رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  ( :يا بٍت إذا دخلت( )
على أىلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أىل بيتك )
وأما هدي الصحابة رضي اهلل عنهم في ذلك فكثير ,ومنه على سبيل المثال :
 عن عمرو بن شعيب  :أن عمر بن اخلطاب رضي ا﵁ عنو كان ال يدع يهوديا وال نصرانيا ينصرولده وال يهوده يف ملك العرب .

( )

عن كردوس التغليب قال  :قدم على عمر رضي ا﵁ عنو رجل من تغلب فقال لو عمر  :إنو قد كانلكم نصيب يف اجلاىلية فخذوا نصيبكم من اإلسالم  ,فصاحلو على أن أضعف عليهم اجلزية وال
( )
ينصروا األبناء .
 عن جندب البجلي رضي ا﵁ عنو قال ( :كنا فتيانا حزاورة مع نبينا صلى ا﵁ عليو وسلمفتعلمنا اإلديان قبل أن نتعلم القرآن مث تعلمنا القرآن فازددنا بو إديانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل
( )
اإلديان)
 وىذه أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك رضي ا﵁ عنهم أمجعُت أسلمت وكان أنس صغَتاً  ,مل( )
يفطم بعد  ,فجعلت تلقن أنساً قل  :ال إلو إال ا﵁  ,قل أشهد أن ال إلو إال ا﵁  ,ففعل .
نرى من خالل ىذه النماذج العظيمة ذلدي النيب صلوات ا﵁ وسالمو عليو وىدي صحابتو الكرام
رضوان ا﵁ عليهم اىتمامهم البالغ بأمر العقيدة وغرسها بطرق وأساليب واضحة وبسيطة تناسب
عقول الناشئة .
( ) سنن الًتمذي  ,أبواب االستئذان واآلداب عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  ,باب ماجاء يف التسليم إذا دخل بيتو  ,ح2698
( ) مصنف عبدالرزاق 9971 ,
( ) مصنف عبدالرزاق 9974 ,
( ) سنن ابن ماجو  ,ادلقدمة ,باب يف اإلديان  ,ح61
( )سَت أعالم النبالء 305/2
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المبحث الرابع  :طرق ونماذج عملية تساعد على تأصيل العقيدة
لدى الناشئة

 - ١طريقة السؤال واجلواب .
" فهذه رسالة نافعة .فيما جيب على اإلنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن حىت يصَت إنساناً
كامالً على فطرة اإلسالم وموحداً جيداً على طريقة اإلديان ورتبتو على طريقة سؤال وجواب:
س :1إذا قيل لك  :من ربك؟

ج :فقل  :ريب ا﵁.

س :2وما معنى الرب؟

ج :فقل  :ادلالك ادلعبود وادلعُت  ...ا﵁  ...ذو األلوىية والعبودية على خلقو أمجعُت.
س :3فإذا قيل لك  :بما عرفت ربك؟

( )

ج :فقل  :أعرفو بآياتو وسللوقاتو ,ومن آياتو :الليل والنهار ,والشمس والقمر".
 -2كان النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يعلم الصغار عقيدهتم عن طريق مبادرهتم بالسؤال.

( )

( ) تعليم الصبيان التوحيد  ,شيخ اإلسالم زلمد بن عبدالوىاب  ,ص4

( )

صحيح مسلم  ,كتاب ادلساجد ومواضع الصالة  ,باب ربرمي الكالم يف الصالة  ,ح537
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-3تعريف الطفل باإللو الذي يعبده ,ليحبو  ,مث يطيعو وخيشاه (اجلاىل بالشيء ال يعطيو قدره)
ويتم ذلك عن طريق تبسيط توحيد األمساء والصفات للطفل .
 -4تعريف الطفل بالنيب الذي يتبعو ويقتدي بو  ,ليحبو ويطيعو وال يعصيو  ,وذلك عن طريق
القصص ,خاصة ما يتعلق بطفولتو صلى ا﵁ عليو وسلم ,وأيضا مواقفو مع األطفال ولطفو معهم ,و
وصف ىيئتو ,وذكر مواقفو األخالقية الراقية.
-5نفسر للطفل ونتدبر معو (اآليات) اليت ربتوي على معاين عقدية من السور اليت حيفظها.
مثال  :الفاربة  ,اإلخالص  ,الفلق  ,الناس .
 -6نشرح للطفل بعض األحاديث العقدية أو جزء منها يناسب مستوى تفكَته بطريقة مبسطة زلببة
ووجو بشوش وعبارة سلتصرة يستوعبها عقلو.
-7عن طريق( متعة التلوين) بأن ربتوي الصورة ادلراد تلوينها على معاين عقدية تتنوع يف كل مرة.

3
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-8ربط ادلواقف واألحداث اليت سبر يف حياة الطفل بالعقيدة ,مثال :إذا مرض نعلق قلبو با﵁  ,نعلمو
الدعاء  ,و حسن الظن  ,والرقية.
 -9عن طريق ( التفكر والتأمل) .
-10تربيتهم على حب الصحابة رضي ا﵁ عنهم.
 -11حفظ األناشيد اليت ربوي معاين عقدية وادلشاركة هبا يف احلفالت ادلدرسية وادلناسبات األخرى.
 -12تعويد الطفل على سجود الشكر عند ذبدد النعم وعند السالمة من األذى.
ندربو أن يبدأ دائما بشكر ا﵁ قبل شكر والديو أو من أحسن إليو ,لنعلقو بادلنعم احلقيقي عليو
البغَته.
 -13تعريف األطفال بأمهات ادلؤمنُت زوجات النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وبناتو وتربيتهم على حب
آل البيت وتوقَتىم.
 -14نكرر أمام الطفل عبارات تنمي اإلديان لًتسخ لديو مث يستخدمها تلقائيا ,مثل:
قدر ا﵁ وما شاء فعل /توكل على ا﵁ /ال إلو إال ا﵁  /ا﵁ يراك /ا﵁ قدير /ا﵁ كرمي سبحانو.
 -15عن طريق ادلسابقات ورلاذلا واسع ومتنوع ويفضل أن تكون مسابقات حركية ألن األطفال
( )
حيبوهنا ويتفاعلون معها.
ىذه الطرق وغَتىا الكثَت من أىم األمور اليت تساعد على تثبيت ادلبادئ والقيم وترسيخ العقيدة
الصحيحة وتأسيس العادات احلسنة اليت تُنتج نشء معتز بدينو وعقيدتو ويبقى أثره مالزماً لو يف كل
جوانب حياتو .

( ) انظر  :كيف تعلم العقيدة لألطفال؟  ,ىناء الصنيع  ,موقع صيد الفوائد https://saaid.net/daeyat/hana/72.htm
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الخــاتـ ـم ــة
يف ختام ىذا البحث ادلتواضع توصلت إىل النتائج والتوصيات التالية :

 مرحلة الطفولة من أىم مراحل الًتبية اليت ينبغي محاية فكر الطفل والعناية بو .
 الدين يبدأ عند الطفل بفكرة واحدة وىي فكرة وجود ا﵁ سبحانو وتعاىل وبالتايل يأيت دور الوالدين
يف تأصيل ىذه الفكرة وغرسها لدى الطفل .
 رأيت من خالل النماذج العظيمة ذلدي النيب صلوات ا﵁ وسالمو عليو وىدي صحابتو الكرام رضوان
ا﵁ عليهم اىتمامهم البالغ بأمر العقيدة وغرسها بطرق وأساليب واضحة وبسيطة تناسب عقول
الناشئة .
 من الواجب على اآلباء واألمهات وادلعلمُت وادلعلمات السعي جبد لتقريب مفهوم العقيدة للناشئة
فالفنت زليطة هبم من كل جانب ودعاة الضالل يعملون دائبُت على طمس اذلوية اإلسالمية فالعقيدة
ىي أساس قوة األمم والشعوب .
 طرق التأصيل اليت مت ذكرىا وغَتىا الكثَت من أىم األمور اليت تساعد على تثبيت ادلبادئ والقيم
وترسيخ العقيدة الصحيحة وتأسيس العادات احلسنة اليت تُنتج نشء معتز بدينو وعقيدتو ويبقى أثره
مالزماً لو يف كل جوانب حياتو .
وفي الختـام  ..أمحد ا﵁ تعاىل على مايسر وأعان  ,واسألو النفع والسداد  ,وأن جيعل ىذا العمل
خالصاً لوجهو الكرمي  ,فإن أصبت فمن ا﵁ وحده  ,وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .
وآخر دعوانا أن احلمد ﵁ رب العادلُت وصلى ا﵁ وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت .
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فهرس األحاديث
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الحديث

الراوي

رقم

أتت جارية إىل رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ......

مسلم

12

عمر بن أيب سلمة رضي ا﵁ عنو يقول :كنت غالما يف حجر
رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وكانت يدي .......

البخاري

10

عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قال :أخذ احلسن بن علي رضي ا﵁
عنهما سبرة من سبر الصدقة ..........

البخاري

10

عن جندب البجلي رضي ا﵁ عنو قال ( :كنا فتيانا حزاورة مع
نبينا صلى ا﵁ عليو وسلم ).....

ابن ماجو

11

كان النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يعوذ احلسن واحلسُت ويقول :
( إن أباكما كان ) .........

البخاري

10

(ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو ) ....

البخاري

10

( يا بٍت إذا دخلت على أىلك فسلم يكن بركة عليك ).....

الًتمذي

11

( يا غالم إين أعلمك كلمات احفظ ا﵁ حيفظك ) .....

الًتمذي

6
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فهرس المصادر والمراجع
-1القرآن الكرمي .
-2صحيح البخاري  ,أبو عبدا﵁ زلمد بن إمساعيل البخاري .
-3صحيح مسلم  ,مسلم بن احلجاج النيسابوري .
-4جامع الًتمذي  ,أبو عيسى زلمد بن عيسى الًتمذي .
-5سنن ابن ماجو  ,أبو عبدا﵁ زلمد بن يزيد القزويٍت .
-6مصنف عبدالرزاق,للحافظ الكبَت أيب بكر عبدالرزاق الصنعاين,اجمللس العلمي,الطبعة الثانية1403,
-7سَت أعالم النبالء  ,تصنيف اإلمام مشس الدين زلمد بن أمحد الذىيب  ,مؤسسة الرسالة  ,الطبعة
احلادية عشر . 1417 ,
-8القاموس ا﵀يط  ,الفَتوزابادي  ,ادلكتبة التوفيقية .
-9مباحث يف عقيدة أىل السنة واجلماعة  ,ناصر بن عبدالكرمي العقل  ,دار العاصمة . 1998,
-10الرسوم ادلتحركة وأثرىا يف عقيدة الناشئة  ,زلمد بن عبدالرمحن العريفي .
-11ربفة ادلودود بأحكام ادلولود  ,ابن القيم  ,رلمع الفقو اإلسالمي  ,جدة . 1431 ,
 -12الكفاية يف أصول علم الرواية  ,اخلطيب البغدادي  ,دائرة ادلعارف العثمانية .1375,
-13الًتبية عرب التاريخ  ,عبد ا﵁ عبد الدائم  ,دار العلم للماليُت  ,بَتوت – لبنان . 1984,
-14أسئلة األطفال اإلديانية  ,عبدا﵁ بن محد الركف  ,دار وقف دالئل للنشر  ,الرياض . 1438 ,
 -15تأسيس عقلية الطفل  ,عبدالكرمي بكار  ,دار وجوه للنشر والتوزيع . 2012 – 1433 ,
 – 16تعليم الصبيان التوحيد  ,شيخ اإلسالم زلمد بن عبدالوىاب  ,قسم التحقيق بدار احلرمُت .
-17حبث األسرة ودورىا يف تنمية القيم اإلجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة  ,احلسُت
عزي . 2013 ,
– 18ضرورة تعليم العقيدة للناشئة  ,ضرورة تعليم العقيدة للناشئة  ,بندر الرباح ,موقع صيد الفوائد
http://www.saaid.net/tarbiah/172.htm

-19كيف تعلم العقيدة لألطفال ,ىناء الصنيع  ,موقع صيد الفوائد
https://saaid.net/daeyat/hana/172.htm
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