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 الغيبيات لألطفال

 وباختصار إجابات وافية ببساطة 

ي تتحدث عن تعليم العقيدة لألطفال
ومن أهم وأصعب تلك الموضوعات هو  . تكثر الكتب والمقاالت الت 

 .الحديث مع األطفال عن الغيبيات

ي حاجتهم وال تثثر قعطيهم المعلومات بطريقة علينا أن ن
لقهم عن مدي سليمة تناسب عقولهم وتكف 

ي المبحث التالي سنقدم لكم رؤية كلية بسيطة  . شديد  باختصار وأهم من ذلك . قولنصحة وعدالة ما 
 
ف

 ومخترصة، فلنتابع معا كيف نعرفهم بمفردات الغيبيات. 

 

  ي القيمة األول
 عن هللا:  لألوالد يجب أن نعلمها  الت 

ي األرض
ون عن كل خلقه بنعمة  جعلنا  ولهذا .إن هللا يحبك وخلقك لتكون خليفة له ف  نحن البشر ممثر 

ىالعقل   .واألسود والنموراإلنسان عىل صغر حجمه يتحكم باألفيال  والعلم فث 

 اعات وابتكار عطانا القدرة عىل اإلبداع أ  .والصواري    خالجديدة مثل الطائرات  االخث 

  ونيات عىلأعطانا أيدي قادرة ط الجراح وصانع اإللكث  ي القلم ومشر
 التحكم بدقة ف 

  لألرض مثل سائر الحيوانات وليس موجها لألعىل  ورأسنا مرفوعا أعطانا الشكل الجميل. 

  نا عن  ي الذي نآوسلم بالقر صىل هللا عليه  وخاتمهم محمد أرسل لنا رسال ما هو ضار فجعله  كلخثر

وري وكل ما هو حراما يعة هللاالقرءان  وبالتالي فإن لسعادتنا فجعله فريضة ض  هما من أهم أدلة  وشر

ره  ال أ ،وحرصه علينا  لنامحبة هللا  ر ولكن بعد نجرب شيئا ثم نكتشف حجم ض   .وقوع الرص 

  دنا ايضا مع انه كان يمكن ان يعطينا الغذاء متعددة ليسع بمزاقاتوالطعام  ليمتعنا،خلق لنا الكون ملونا

وري ي لبناء أجسامنا  الرص 
ة ال  وما زالت . لون واحد من الطعام ف  بعدد  تنتهي األدلة عىل محبة هللا لنا كثثر

 .نعمه علينا

 الحرية

  ي أن نطيعه أو أن نعصاه بال إجبار، فمن الكرامة أن تختار
من تقدير هللا وحبه لنا أعطانا الحرية ف 

 .ته ال أن تجثر عليها، وهذا من أعظم ما أعطاه هللا لناطاع
  والشر يختارون الظلم  وتجد آخرين وحب الخثر لهذا تجد بعض الناس يختار الرحمة. 

  ك لنا هللا عادل فهو يعلمنا الفرق بير  الخثر والشر ي الحرية  ويث 
المحسنير   ولكنه يكاف   الطريق  اختيار  ف 

ي الدنيا  بتالءاتاال ببعض  ويعاقب الظالمير  بالجنة 
يتوبوا ويرجعوا. ويظل يرسل لهم الرسائل )من  عىسف 

 أجمعير   والراعي والرازق للبشر رب العالمير  هو الخالق  هو : هللا

 المخلوقات وكل
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ي ممن  إلخالل صالحير  ينصحونهم أو آية من القرآن تصل 
منه  حولهم( رغبةأسماعهم أو نصيحة تأت 

ي عودتهم للطريق السليم. فإذا أضوا 
 
 .الظلم بعد ذلك، استحقوا العقاب من هللا عىلف

   ي حد ذاته ألنه سيقوي من عزيمة الناس توضيح أن هناك جنة للصالحير
 
 وعقاب للعاصير  هو نعمة ف

 . ام الخثر  
 عىل الث 

  ي الدنيا. وإذا أضوا
 
 عىلعقاب الظالمير  نعمة ألنه قد يخيف الظالمير  فيوقفهم عن ظلم الصالحير  ف

ي اآلخرة
 
 .الظلم فهو يرد حق المظلومير  ف

  ءليس كمثله  : شكلهما ي
نسان هو من خلق هللا فال إلن عقل اإل  هذا.  ن يتخيلأعقلنا  وال يستطيع شر

ي العروسة من الخشب أو البالستيك هل يمكنها أن تتخيل كيف هو 
 
يستطيع أن يتخيل خالقه. ما رأيك ف

ي ذاكرة اإلنسان. 
 
ي تبحث ف

عقل اإلنسان من خاليا عصبية وكيمياء وموجات كهربية وعجيب العلوم الت 

 .صانعه. فال يمكن للمخلوق أن يحيط بخالقهن يستوعب أبالتأكيد ال يمكن للمصنوع 

  ي الجنة فتلك مكافأة فقط للمحسنير   اطمي   رؤيته،  نتمت  لكن أعلم أنك وأنا أيضا
اه ف  ي، سث  ي صغثر

 ف 

  .تلك المكافأة عىلالجنة فكن منهم لتحصل 

ي العظيم من الناس إال من يستحقاألعىلهللف المثل 
رؤيته جديرين بالفلنكن من الصالحير  و  .: ال يلف 

 . يوم القيامة

 ؟خلق هللامن  

 :نجيب كالتاليسألونا إياه فقط لو  ،ال نثير هذا السؤال

لمن يخلقه لما قامت الدنيا ألنه البد أن يكون هناك أول ال  احتاجكل خالق   هللا هو الخالق ال خالق له. ولو 

ه  . يحتاج لغثر

ه ومن خثر  الخباز. أو هذا الطعام من طبخه؟  وهل ممكن نسأل . سنقول الخباز  ؟ولو قلنا هذا الخثر  من خثر 

لنجعل العصثر حلوا نضع له السكر. ولكن السكر ال يحتاج  .الفهل ممكن نسأل من طبخ الطباخ. بالتأكيد 

شيئا لنجعله حلو الطعم. وهلل المثل األعىل. الكائنات تحتاج لخالق ولكن هللا ال يحتاج لخالق. كما أن العصثر 

ي ذاته دون حاجة لما يجعله حلوا.  . عمهيحتاج لسكر ليحلوا ط
طبيعة الكائنات أنها ن م ولكن السكر حلو ف 

ه. تحتاج لخالق ومن طبيعة هللا، أنه  ي عن غثر
 غت 

 

 

 أين هللا؟ 

ي 
 . السماء فوق العرش ف 

ي درس
ي تجدونه ف 

 المزيد من التفصيل حول هذا المعت 
 من أبدع هذا الكون؟ هللا الخالق  

ي  وأيضا درس
 سورة اإلخالص تؤسس عقيدة أبنات 
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  هللا؟لماذا ال أستطيع أن أرى 

ي هل تستطيع أن ترى 
 
 ال…. الظالم  ف

ي هل تستطيع أن ترى 
 
 ال…. النور الشديد  ف

   ي وضع هللا القاعدة
 . لتسعد بلقائه سنير  عليك أن تكون من المح يلقاهم. عىل أساسها يختار من  الت 

  أكثر  وهي منلربنا  ونحن نشتاقتستطيع أن تتحمل نور هللا العظيم  وهي ال ألن عيوننا لها قدرة محددة

ي المكافآت 
ي  للمحسنير  سيعطيها هللا  الت 

 
لذة يحتفظ هللا بها  فهي  رؤيته. الجنة أن يعطيهم القدرة عىل  ف

 .لتكون منهم اجتهد  هللا،أنت تحب ان ترى  والطاعة فلو ألهل الحق 

  عصيناه؟هل سيدخلنا هللا النار لو 

 

  ي إن هللا سيدخل الجنة من كان
 . قلبه وزن الذرة من اإليمان ف 

  ي  الذيهلل  هل تعرف أنك لو قلت بعد الطعام )الحمد
هللا  ( غفر وال قوةغثر حول مت   ورزقنيه منهذا  أطعمت 

 .من ذنبك ما تقدملك 

 هل تعرف أن الصالة إل الصالة تمسح الذنوب بينهن. 

  طوال األسبوع تكفر الذنوبهل تعرف أن صالة الجمعة إل الجمعة . 

  ذان يغفر له مثل المؤذن مد صوتههل تعرف أن من يردد اآل . 

  ذنوب السنة كلها  رمضان، يكفر هل تعرف أن صوم رمضان إل . 

 ا. وسنة بعدهسنة قبلها  هل تعرف أن صوم يوم عرفة يكفر  

  الفائتة ةيكفر السنهل تعرف أن صوم يوم عاشوراء .  

  الحج يكفران ما بينهما والحج إلهل تعرف أن العمرة إل العمرة. 

  صادقا قد يبدل هللا لك  وكلما كنتعدم العودة إليه تكفر الذنب  والعزم عىلذنب  أيهل تعرف أن التوبة من

 هذا الذنب فيكتبه من الحسنات ال من السيئات

  و ذكر أو تاب لغفر أمن باهلل فمن آمن أو صىل أو صام من تظن بعد كل هذا سيدخل النار. هو من لم يؤ

 . ونجاه منها هللا له 

  واحدا إل  وأنزل جزءا  99واحتفظ ب جزءا  100هللا الرحمة  وقد قسمإن هللا يحب أن يغفر وأن يرحم

رحمة  وكلكل المخلوقات   وأم من وكل أباألرض مقسما عىل كل الخلق فمنه يعطف السبع عىل أوالده 

ي تجدها 
حمنا بها يوم  احتفظ 99ال وبقية من جزء واحد  هي ضعيف  ألينفسك  ف  بها هللا لنفسه لثر

 .الحساب

  ،نه من الممكن أن تطاله رحمة هللاأإبليس سيظن  حت  ويوم القيامة عندما تتجىلي بقية رحمات هللا. 

 .طفال أبدا ال يدخلون الناراأل 
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  س أن هناك عقاب شديد لمن يظلم أو يؤذي اآلخرين، فإنه فيها نعمة عظيمة فعندما يعلم الناالنار

 يخاف وال يتوقف عن األذى لهم. 

 ي بعدالة هللا ورحمته
 . ثق بت 

 

 

. فيها كل ما  ءبمجرد أن نتمت   نتمت  ي
وأصحابنا ونتمتع  ونرافق أهلينا  وال موتنجده أمامنا. ال ملل  الىسر

اب والمالبس بالطعام عر بلذة راض عنا فنش وهو  هللاأن نرى  فهي اإلضافية  أما المكافأةالجميلة  والشر

 .لذة اخرى أيأجمل من 

 

 

 

 . ا إال مضطر  لطفلال تستدعي ذكر الشيطان مع ا: ملحوظة هامة

ي األخطاء، نقول له:  
لك  تخطر عىل بالكمن نفسك عندما  احذر ولألهداف التحذيرية من الوقوع ف 

ذاتية عن ليستشعر المسؤولية ال. وذلك نفسك يجب أن تصوب  ها وترفض منها كل أمر منكر . فكرة سيئة

ي أقول أو 
 .فعلأأفعاله وال يقول إن الشيطان جعلت 

  يا وسات،هل علمت شيئا عن البكتثر ة جدا لم يتمكن اإلنسان من رؤيتها  والفثر هل تعلم أنها كائنات صغثر

اعإال بعد  ي  الميكروسكوبيات اخث 
ات بل مئات المرات تك الت  صغرها. ولكنها حيانا لشدة أثر الصورة عشر

والصابون المرض. برغم ذلك فإن القليل من الماء  وتسبب لهتؤذى اإلنسان  عفها قد وضصغرها  مع

 .والمطهر يقتلها

يسبب له األذى، فيبعده عن طاعة  ويحب أنيكره اإلنسان  ضعيف. الشيطان مثل الميكروبات، مخلوق 

ي سيكونان سببا  وذكره النهما هللا 
ءتطيع عمل ال يس ولكنه عاجز . وإدخاله الجنةرض  هللا عنه  ف  ي

لمن  شر

فهو يصاب بالفزع  والصابون للميكروباتمثل الماء  ة باهللذواالستعا. فالوضوء ويتوضأ يذكر هللا 

 . عندما نقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والضعف الشديد 

  ي يجرؤ اللص عىل شقة الضابط بل يبتعد عنه  واللص، ال الضابط  والشيطان مثلالمؤمن
الطريق، وما  ف 

ي نا كالضباط يجعل
. لهذا فنحن نحرص عىل أذكار الصباح ونذكره دائما نظر الشيطان هو أن نؤمن باهلل  ف 

ل  واللباس والخروج منالطعام  والليلة كذكر  والمساء وأذكار اليوم  .والدخول إليهالمث  

  فيه هللا الصالحير   الذيالجميل  المكان هي  لجنةا
 
ي سيكاف ومحتر

. من الناس والطائعير  له الخثر   
 

؟الشيطانهو من   
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بون. هم ال يأكلون  ي  يطيعون هللا وال يشر
 
من  المهمات. منهمكل منهم بنوع من   ويكلف هللاكل أوامره   ف

وا  ويتوافدون عليها ليحرص  فيها  والذكر فقطيطوف باألرض يبحث عن حلقات القرءان  ويذهبوا حت  يكثر

 . ويجيب دعاؤهمعن اصحاب تلك الحلقة فيغفر هللا لهم  ويقولوا هلل

ي  وأنتم يوميا نحن  ولهذا سنجلس
 
ونكتب لصباح حت  نتعلم ما يصلح شئوننا من القرءان حلقة قرءان ا ف

ي 
 
 .هللامن  ونحظ  بمغفرةالذاكرين هللا  ف

يل هو ملك  هم  الكتبة –هللا برعايتنا  مالحفظة مالئكة يكلفه –الموت  ملك هو عزرائيل – الوحي جثر

 .مالئكة يكلفهم هللا بكتابة أعمالنا

ي حكمة هللا عظيمة وأنت  ما زال أمامك الكثثر من أحوال الناس والكون بالدنيا. حديث عهد  ما زلتصغثر

ء صعب عليك  ي
تك به شر ت سنك استيعابهلتتعلمه وتفهمه. ال تعجل. فإن كان مما أخثر ، فاصثر فكلما كثر

 ه. وحكمته وعدالته وقبل كل ذلك محبتوكلما أدركت أكثر كلما فهمت بشكل أفضل. فقط ثق برحمة هللا 

 

 

 

 . خلق من خلق هللا: المالئكةمن هم 

نور. خلقهم هللا من   


