
 

  



 

 

 

  

 ال تجعل اهلل أهون الناظرين إليك ،،



 

 

 

  



 

  

ءة القصة، ثم التعليق عليها  وسؤال الطفل عدة أسئلة حولها مثل يتم قرا
بطل القصة هل ستفعل مثله، ولماذا؟ ، هل تتذكر )ماذا لو كنت أنت مكان 

 لك؟ ، استم  ففل إل  هذه  وتذكرت مراقبة اهللموقفا تصرفت فيه مثله 
 فقرر أن يكفّ عن ضرب أخته ألنه يتذكر مراقبة اهلل، وسمعها آخر القصص

 (فقرر أن يحافظ عل  الصالة، وأنت ماذا ستقرر؟

 

                   

ذكائه  في يحك  أن هناك ففل صغير يسم  أحمد وكان ذلك الطفل من األففال األذكياء والذي يمدح 
لتعرف أجل ا بسيط من   الكثير من معلميه، وفي يوم من األيام أراد أحد المعلمين أن يقوم بعمل اختبار 

 !!عل  مدى ذكاء كل ففل، وعل  الفور قام بجلب عدد كبير من التفاح

في  ولكن قام المعلم بتوزي  التفاح عل  كل فالب من الطالب وفلب منهم أن يقوموا بتناول ذلك التفاح
 .مكان ال يراه أحد فيه أبدًا، ويعودوا إليه في الصباح ويروون له ما حدث معهم

كلهم بدون التفاحات ما عدا الطالب الذي يسم  أحمد، فتعجب الكثير من زمالئه  في الصباح أت  الفتيان
 !الذين عرفوا عنه الذكاء، فكيف له أن ال يعثر عل  مكان ال يراه فيه أحد ليتناول تفاحته؟

 فرد الجمي  باألماكن التي، المكان الذي قاموا فيه بتناول التفاحة نوا له عحكمن الجمي  أن ي فلب المعلم
توجه المعلم إل  أحمد خلف الستار أو خارج المنزل، ثم ة سواء كان في غرفهم أوقاموا فيها بتناول التفاح

 وسأله لم ال تأكل تفاحتك أنت أيضًا يا أحمد؟

لذلك لم أقوم بأكل  ،رد عليه أحمد وقال له إنني بحثت عن مكان ال يراني فيه أحد قط ولم أجد يا معلمي
 احة؟التف هناك تناولفت ذي ال يراك فيه أحدلماذا لم تجد المكان ال :رد عليه المعلمف، تفاحتي مثل زمالئي

أجد ذلك المكان الخالي الذي ال يراني لم لذلك  ،إن اهلل يراني في كل مكان :رد أحمد عليه بكل ثقة قائلًا
 فيه أحد، فلم أستط  أكل التفاحة..

 .. قبة أعمالهم ألن اهلل يراهم في كل مكانفرح المعلم بذكاء أحمد وشرح للتالميذ أهمية مرا

 

القصة 
(1) 

 مكانٌ ال يراك فيه أحد..!



 

  
 

 

معه بعض أصحابه يسيرون في الصحراء بالقرب من  -رضي اهلل عنهما-ذات يوم كان عبداهلل بن عمر    
 وتقواه..  راعيال أمانة يختبر أن  أراد  الصحابي الجليلفأراد  رأوا راعي يرع  غنمه بالقرب منهم،المدينة، ف

  ؟بيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنهاهل لك أن ت فقال له:

 فقال الغالم: إنها ليست لي، إنها غنم سيدي

  ..!أكلها الذئب : قل له رابن عمقال 

 ؟!يقول: فأين اهلل؟هو فغضب الراعي، وابتعد عنه وهو يرف  إصبعه إل  السماء و

  ..( ؟!.. فأين اهلل  يردد مقولة الراعي: )فأين اهللوهو يبكي و ابن عمر  ذهبف

القصة 
 فأين اهلل ..؟ (2)

 

 

 ،يسكن في غرفة المسجد فقيرفي دمشق مسجد كبير اسمه جام  التوبة، وكان هناك تلميذ كان                 
مرّ عليه يومان لم يأكل شيئاً، وليس عنده ما يطعمه وال ما يشتري به فعاماً، فلما جاء اليوم الثالث 

 .. ر ماذا يصن أحس كأنه مشرف عل  الموت، وفك

  المرء وكان المسجد في حيّ من األحياء القديمة، والبيوت فيها متالصقة والسطوح متصلة، يستطي  
 .. أن ينتقل من أول الحي إل  آخره مشياً عل  السطوح

وشمّ رائحة الطبخ ا خاليمنزال  ح المنازل المجاورة حت  رأىأسطفصعد إل  سطح المسجد وانتقل منه إل  
ه، فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغنافيس تجذبه إليها، فقفز قفزتين من السطح إل  تصدر من

 ، وأسرع إل  المطبخ، فكشف غطاء القدر، فرأى بها باذنجاناً محشواً، فأخذ واحدة،منزلالشرفة، فصار في ال
 !وتذكر اهلل .. حت  ارتد إليه عقله ودينهعضها عض منها عضة، فما كاد يو

ورد الباذنجانة، وعاد من حيث جاء، فنزل إل  المسجد، وقعد في حلقة الشيخ وهو ال يكاد واستغفر  فندم
ألن من مبارك، و منزل  مال كثير بطعام لذيذ و .. ثم بعد ذلك عوضه اهلل من شدة الجوع يفهم ما يسم 

 ترك شيئا هلل عوضه اهلل خيرا منه ..

 

القصة 
(3) 

 الباذنجانة



 

  

  

 

  

  

  

 قارن بين مجتمعين ..

 ، ومجتم  ال يراقب اهلل، من حيث )العبادات، التعامالت، .............(اقب اهلليرمجتم  

 األفضل؟  برأيك .. ما هو المجتم 



 

  

وأنت تتصفح اليوتيوب 
إعالن غير  ظهر لك
 ماذا ستفعل؟، مناسب

كانت والدتك خارج المنزل 
ال تنس  أن وقالت لك 

.. هل تصلي العِشاء 
 ستصليها، لماذا؟

لم تذاكر لالختبار جيدا، 
وفي االختبار كانت ورقة 

منك، هل زميلك قريبة 
 تغش منها؟س

تشاجرت يوما م  صديقك 
ت غاضبا منه، فهل وكن

ستتلفظ عليه بألفاظ 
 سيئة، لماذا؟

كنت تلعب بالمنزل 
وكسرت المزهرية، هل 

ستعترف لوالدتك             
 بخطئك أم ستكذب؟

كيف ستتصرف في هذه  المواقف إذا علمت أن اهلل السمي  يسمعك، وأن اهلل البصير 
 يبصرك، وأن اهلل الرقيب يرقبك ..

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

جاباته، ثم التعليق عليها يتم فرح األسئلة عل  الطفل، واالستماع إل
 الرقيب .. باسم اهلل السمي ، العليم، البصير، وربطه 



 

  



 

  

(أَلَمْ يَعَْلمْ بِأَنَّ الَلّهَ يَرَى)

بشكل لترسيخ أي قيمة في نفوس الناشئة، البد أن تكون معانيها مشاهَدة أمامهم 
لك المعاني العقل و القلب فتبدأ هذه القيمة تترسخ فيهم شيئا حت  تطرق تدائم 

ت التي تتصل بها ومما يعين عل  تعزيز قيمة المراقبة وض  بعض العبارافشيئا .. 
أمام الطفل .. هنا بعض الملصقات التي يمكن للمربي فباعتها  ولصقها في غرفة 

 حت  يتسن  له رؤيتها دوما .. ،الطفل، أو في غرفة المعيشة،

 (وَكَاَن اللَّهُ عَلَ  ُكلِّ َشيٍْء َرقِيبًا)

 (كُنْتُمْ مَا أَيْنَ وَهُوَ مَعَكُمْ)



 

 

  

 اهلل السمي  يسمعك،
 اهلل البصير يبصرك .. 

 

 اهلل ال يخف  
 عليه شيء ..



 

  

انتبه 
!.. 

ك ..
ك وينظر إلي

ب يرقب
الرقي

 
 



  

 
ك ..

هلل يرا
إن ا

 



 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت الجمعة 

        الصالة

بر 
        الوالدين

خبيئة 
        عمل

حفظ 
        اللسان

حفظ 
        الجوارح

 يض  إشارة صح أمام األعمال التي و يلصق في غرفة الطفل،يطب  الجدول و
 قام بها ، ويض  إشارة خطأ أمام األعمال التي لم يقم بها .

 البد أن يكون الداف  لعمل هذه األعمال هو مراقبة اهلل 
ذكركيتم شرح هذه المعاني للطفل )ألنك ستراقب اهلل ستصلي بدون أن أ ،

ألنك تراقب اهلل ستقوم بعمل خبيئة )وهو عمل بينك وبين اهلل ال يعلمه 
 هكذا ..ك حلوا وتترك األلفاظ السيئة وأحد(، ألنك تراقب اهلل سيكون لسان

 في نهاية األسبوع يتم الجلوس م  الطفل و مناقشة الجدول ، وإن كانت
 . مكافئته بهدية جميلةأكثر الخانات معبئة ب   صح يتم 


