
 

 األطفالغزس اإلميان يف نفىس 

ّ أحبيت يف اهلل، ع٢ً ايٛايدسٜٔ   ٕ  غدطؽ ب االٖتُدم  بدمهلل  اإلميدم
ٚشيو بإٜكمظ ايفطط٠ ايػ١ٜٛ يسٜد٘ ٖٚدٞ    ايطفٌ ْفؼ يف تعمىل

ٞ  ندٌ َٛيدٛز عًٝٗدم يكدٍٛ     تعمىل اإلغالّ ٚاييت َفطط اهلل   ايََّبد
◘:♂َ َْوُوُلللو   فٝػددتغٌ  ) َتفددل عًٝدد٘ ،▬ُيوْلللُ ََْلللْذَطلَرُطللْ  ََُكلللم

يف بدمهلل تعدمىل   غطؽ اإلميمٕ ايٛايس ايفطص١ املٓمغب١ ٚجيتٗس يف 
فُجًًم: إشا نمٕ َع ايطفٌ يف ْعٖد١ عًد٢ ايبخدط،    ْفؼ ايطفٌ 
، ٚد٘ ايٛايس ايطفٌ يًٓعدط يف ايػدُم٤ حٝدح    ..أٚ يف حسٜك١

ٚايجُدمض،  ايٓذّٛ ايالَع١، ٚايٓعط يًبػدمت  حٝدح اهظٖدمض    
ٚايٓعط إىل ايبخمض ٚاهْٗمض، ثِ ٜػأٍ ايٛايس ايطفٌ فٝكٍٛ: ٜدم  

ٌ ٝ، ففٝكٍٛ ايطفٌ: اهللبين َٔ خًل ٖصا؟  : كٍٛ ايٛايس يًطفد
 .ؾ٤ٞ ع٢ً نٌ ٖٚٛ ع٢ًخميل نٌ ؾ٤ٞ  ْعِ فمهلل تعمىل

 علًها ه على التفلز يف نعم اهلل وشلز  األطفالتزبًة 

ٜكٍٛ: َجًًم  ١عٓسَم بكسّ ايٛايس يًطفٌ بطتكمييف اهلل ،  إخٛتٞ
ٜمبين ٖصٙ ايربتكمي١ َٔ عٓس اهلل أيٝؼ نصيو؟ فإشا غأٍ 
ايطفٌ ٚايسٙ: نٝف دم٤ت َٔ عٓس اهلل؟، قمٍ ي٘: بإٔ ايفالح 
ٚضع ايبصض٠ يف اهضض اخلصب١، ثِ غكمٖم بمملم٤، ٚأؾطقت 
ايؿُؼ عًٝٗم بأَط اهلل تعمىل، حت٢ نربت ايبصض٠ ٚصمضت 

ثِ بسأت تجُط بطتكمًيم حًٛ املصام، ثِ دم٤ ايفالح  ط٠ؾذ
ٚاقتطف ٖصٙ ايربتكمي١ َٔ ايؿذط٠ ٚغػًٗم ٚخطج إىل ايػٛم 

تعمىل ب٘ اهلل يٝبٝعٗم، فمؾرتٜت ايربتكمي١ َٓ٘ بمملمٍ ايصٟ آتمْٞ 
ٖٞ ايربتكمي١ اجل١ًُٝ ب   ٚقسَت بٗم إىل ايبٝت يتأنًٗم، ٖٚم

 اهلل تعمىل حيبو؟بين، أضأٜت ٜمبين نٝف إٔ  ٜسى ٜم
 غدط يو: ايفالح، ٚاملم٤، ٚايؿُؼ، ٚاهضض، ٚغدطْٞ 

 اهغًٛب ٜهٕٛ   يو ٖصٙ ايجُط٠ يتأنًٗم، ٚبٗصاهحضط يو 
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 ايتفهط ٚايتأٌَ يف ْعِ اهلل.٠ عبمزايٛايس قس َْؿَّط عٓس ايطفٌ 
ثِ ٜٛد٘ ايٛايس ايطفٌ يٝٓعدط إىل ْفػد٘ فٝتأَدٌ ْعُد١ ايبصدط      
ٚايػُع ٚايهالّ ٚايؿِ ٚاإلزضاى ٚايتصٚم عٓسٙ ٜٚػأي٘ َدٔ  

 ؟ فٝكددٍٛ : اهلل ، فٝكددٍٛ اهب :أعطددمى ٖددصٙ ايددٓعِ ٜددم بددين
ٖٚٓمى أطفدمٍ ال ٜبصدطٕٚ، ٚال ٜػدُعٕٛ، ٚال ٜتهًُدٕٛ،     

ٓدم يف ٖدصٙ ايدٓعِ ال بدس َدٔ إٔ ْد زٟ       ..ٚحت٢ ٜبمضى اهلل ي
لللْمُ ُتُمَ}، يكدددٍٛ اهلل تعدددمىل:ؾدددهطٖم ُْ ََنَ ُملللُمَْللل ْوإَُذَْتللْيَذْنَْبكم

ٚؾهط ، د7ر إبطاِٖٝ : {ألَْزيْ َىُمُمَْوْلََنَْكْرُ ُتُمَإََنََْلْذطَِبَْلْشَ ي َ 
ْعُد١ ايٝدسٜٔ   يف َطضم٠ اهلل، فُجًًم ٜم بدين  ايٓع١ُ بإغتدساَٗم 

خددطٜٔ، ٚال تػددطم بُٗددم حمدددمت    ال تضددطب بُٗددم ا  
 َع بمقٞ ايٓعِ. ٖٚهصاا خطٜٔ، بٌ تػمعس بُٗم ا خطٜٔ، 

 على خلق املزاقبة  األطفالتزبًة 

َٔ املفٝس إٔ ٜضطب ايٛايس يًطفٌ قص١ تٛضذ أحبيت يف اهلل، 
َفّٗٛ املطاقب١، فٝكٍٛ ي٘: نمٕ هحس املؿمٜذ أطفدمٍ ٜعًُٗدِ   

ٌ     زِٜٓٗ، فأضاز إٔ خيترب َس٣ َطاقبتٗ ِ هلل تعدمىل فدأعط٢ يهد
َِٓٗ طم٥ًطا ٚقمٍ هلِ: نٌ ٚاحس ٜصبذ طم٥طٙ يف َهمٕ ال ٜدطاٙ  
أحس، فصحبٛا مجٝعِٗ إال ٚاحٌس َِٓٗ فكمٍ ي٘ ايؿدٝذ: ملدمشا     
تصبذ طم٥طى؟ فكمٍ ي٘ ايطفٌ :   أدس َٛضدًعم ال ٜطاْدٞ فٝد٘    

ْوُهلْوَ}اهلل تعمىل، فكمٍ ي٘: ٖصٙ ٖٞ املطاقب١ ٜم بين قمٍ تعمىل :

 . د4راحلسٜس : {ْوْعُمُمَْأيُْنَْواَُكنُتُمَْوطهلُلَكََْمَْتُعْمُلوْنَْكَصرَ 
 على خلق الدعاء والًقني باهلل تعاىل األطفالتزبًة 

دمْب ايسعم٤ ٚايٝك  يف اهلل ، ميهٔ يًٛايس تٓؿٝط  إخٛتٞ
إَْذطَ♂َع ابٔ عبمؽ فكمٍ ي٘: ◘ايٓيب نُم فعٌ  عٓس ايطفٌ

،َْوطَُلْلُمَْأَنَطألَُوْةَْلَوََْسالْتَْفاُسيَْلَطهلْل،
َ
ْوإَْذطَطُستْْعنُْتَْفاُستَْعُنَكَاهلل

َطهلُلَ َْكْتْبُه َْقُ 
 
ء َكَْمُ َإَََّل َْينُْرُعوْك ََْلُ

 
ء َكَْمُ َْينُْرُعوْك َْأُن طُجْتْمْعُتََْلْذ

َ
 
ء وْكَإَََّلَكَْمُ ََْلَُْيُُضم

 
ء وْكَكَْمُ ََْلْذَْأُنَْيُُضم  ْقُ ََْلْك،َْوْلَوَطُجْتْمُعوط
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للُ ُ ََْكْتْبلللللُهَطهلُلََْلْلُوللْك،  أخطددد٘ ) ▬ُبَفْعللَتَطألُْقللْ،ُم،َْوْجَرللَتَطلصم
ٔ  ايٛايدس ايرتَصٟ ٚصخخ٘ اهيبمْٞ ، ٜٚهجدط   شندط اجلٓد١    َد

   .دم٤ ضمحتَ٘ٔ اهلل ٚض ايٓمض، فٝعٝـ ايطفٌ ب  اخلٛفٚ
 على خلق الصدق وعدم اللذب األطفالتزبًة 

َٔ املفٝس إٔ ٜصنط اهب يًطفدٌ قصد١ ايطفدٌ    ، أحبيت يف اهلل
 ؛ايهصاب ايصٟ نمٕ ًٜعب يف ايبخري٠ ٜٚصطر هٖدٌ ايكطٜد١  

يٝٓكصٚٙ فعٓسَم ٜػدط  أٖدٌ ايكطٜد١؛ يٝٓكدصٚٙ ٜتدب  هلدِ أْد٘        
ٜهصب، فًُم تهطض ٖصا اهَدط أنجدط َدٔ َدط٠، أصدبذ أٖدٌ       
ايكط١ٜ ال ٜصسقٕٛ ٖصا ايطفٌ، ٚٚصدفٛٙ بأْد٘ ندصاب ، ٚيف    

ٜمّ تعطض ايطفٌ يًغطم فصطر حت٢ ٜٓكصٚٙ فًدِ  ّٜٛ َٔ اه
ْلاَ}بميصدسم فٝكدٍٛ:  تعمىل ٜٓكصٙ أحس، يصيو ٜأَطْم اهلل  ْيلاَْأهم

َْوللْقَطلَصللاَ َق َْ ُ َُطهلْلَْوُكوُىللوط للوط ُْ َطَت ُ ، د111ر ايتٛبدد١ :{طَلللَذيْنََْونُللوط
صمزًقم غدٝخبو اهلل ٚغدٝخبو ايٓدمؽ، ٚإٕ نٓدت     شا نٓت فإ

 .حيبو أحس حت٢ أْمٝعمقبو، ٚئ ٚغنمشًبم فإٕ اهلل ئ حيبو 
 على خلق التىكل على اهلل تعاىل األطفالتزبًة 

ٜٓؿط ايٛايس عٓس ايطفٌ دمْب ايتٛندٌ عًد٢   يف اهلل،  إخٛتٞ
ٕ اهلل تعمىل فٝكٍٛ ي٘ ٖصٙ ايطٝٛض ٌٖ  ؟ حتتفغ بطعمَٗم يف خمدمظ

غٝكٍٛ ايطفٌ: ال ، فٝكٍٛ َٔ ايصٟ ٜطظقٗم؟ غٝكٍٛ ايطفٌ: 
اهلل تعدمىل يطظقٓدم    ب: نصيو يٛ تٛنًٓدم عًد٢  اهلل ، فٝكٍٛ اه

ٍِنُم ٜطظم ايطري يكٍٛ  ْللُوَْأََُّملُمَُكنُلُتُمَْتْوَكُللوْنَ:♂◘ اهلَل َضُغٛ

َْتُ لُ وََاْاَتلاَْوْتلُ وُ َ َللَهَْللُ َزُقُتُمَْكلَْمَُيلُ ْزُلَطلَطلُرُ َْحَقَْتْوكم
َ
َْلْذَطهلل

ايٛايدس   ٜٚدب  أخطد٘ ايرتَصٟ ٚصدخخ٘ اهيبدمْٞ ،   ) ▬كَْطاَىلا
يًطفٌ َع٢ٓ ايتٛنٌ : فٝكدٍٛ يد٘ ٖدٌ ٖدصٙ ايطٝدٛض تبكد٢ يف       

، فٝكدٍٛ يد٘ اهب :   ؟ فٝكٍٛ ايطفٌ : ال عؿٗم ٜٚأتٝٗم ايطظم
 تٛنٌ عًد٢ اهلل تعدمىل،  ٚتخص بمهغبمب تأإٔ عًٝو جيب يصا 

   . تٓذذ ع٢ً اهلل، حت٢ ٚتتٛنٌ ٚزضٚغو صانطتوفتٗتِ مب
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ٚعبس اهلل بٔ عبمؽ، ٚعكٌٝ بٔ ايعبدمؽ ، ٚدعفدط بدٔ أبدٞ     
 .طميب، ضضٞ اهلل عِٓٗ مجًٝعم

 اهش٣ َٓ  ٚزفدع  هَٗدمت املد  ْؿٗس اهلل تعمىل ع٢ً حمبتٓدم  ٚ 
  ◘١ ايدٓيب  ْؿٗس اهلل ع٢ً حمبتٓم يصدخمب َٚم اغتطعٓم، عٓٗٔ 

٘ يتعن١ٝ اهلل تعمىل هلدِ   ََْلنُلُهَََبَضَْ} :يف قٛيد ُ لوط ُُ طهلُلََْللنُُهُمَْوْب

ََْتَُ يََْتُْتْهاَطألُْْنْاُبَْخالَلَ يْنََفوْهلاَْأدْل طََ
ر ايتٛبد١  { ْوْأَْلَ ََْلُُمَْجنَات 

 .د111:
 على لبس احلجاب تزبًة البهات

، تسضجيًٝمٚايصّٛ  احلذمبيًبؼ  ايبٓت تعٛزأحبيت يف اهلل،  
ُوُ وطَْأُوَّْلْ ُكُمَكَالَصْ،َ َ♂: ◘ ايٓيب كٍٛب قٝمًغم َٔ غبع غٓ 

َ ُقوط َْوْف ِّ ُكوُهُمََْلْلوُْها،َْوُهُمَْأدُنْاُءََْلُْش  ْوُهُمَْأدُنْاُءَْسبَُقََسنَْ ،َْوطُْضَ

 تًكٔ، ٚ)أخطد٘ أبٛ زاٚز ٚحػٓ٘ اهيبمْٞ ▬اَجقََْكوُنُْهُمََِفَطُدْْضَ
َُقلَ}تعمىل:نكٛي٘  احلذمب آٜمت ايػمبع١ َٓص َطلنَبَيم ْا َْأهم ْيا

َْجْ،كَوبََهنََ ََون ََْلْلوَُهَن َُيُ ىَْ  َونَْ  ًُ ُ َطُد َْوىَْساء َْوْكنْاتَْك ُْزْوطَجْك  ألِّ
ٍٛز، ٚد91ر اهحعاب:{  عسّأًٜضم ع٢ً  ايػمبع١ َٓص ُتع
 .، ٚيعّٚ ايبٝت حممضَٗم غري َٔ بميصنٛض ختالطاال

 على العبادات األطفالتهصئة  

يػبع غٓ ، ٜٚضطب عًٝٗم إشا بًغ عؿط  ميصال٠بايطفٌ ٜأَط 
بمملػدذس  ع٢ً صال٠ اجلُمع١ غٓ  ٚ  ٜصًٝٗم، ٜٚعٛز ايطفٌ 

ْٗدم أفضدٌ َدٔ    إشا أصبذ ممٝعا حيػٔ ايٛضد٤ٛ ٚايصدال٠؛ ه  
ْؿدعط أٚالزْدم بفطحد١    َٚدط٠،  صال٠ املٓفطز بػدبع ٚعؿدطٜٔ   

ْٚعٛزِٖ ع٢ً صٝمَ٘ ٚقٝمَ٘ ضٜٚسا ضٜٚسا، اغتكبمٍ ضَضمٕ؛ 
ْٚعٛزِٖ ع٢ً االْفمم ٚيٛ بعٜمز٠ َصطٚفِٗ ْٚعًُِٗ أشندمض  

 .   "حصنَطدسلم" ايّٝٛ ٚاي١ًًٝٝ ٚأشنمض ايصبمح ٚاملػم٤ َٔ
 ؟  ..لتاب : كًف نزبٌ أوالدنا على اللتاب والسهة للمزيد ارجع ل

 عبد املتعال(دمحد أل)
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 الصرب  على على اإلميان بالقضاء والقدر و األطفالتزبًة 

ٜطغذ ايٛايس عٓس ايطفٌ أَط اإلميمٕ بميكضم٤ أحبيت يف اهلل، 
فٝكٍٛ ي٘ : اهلل تعمىل ٜعًِ نٌ ؾ٤ٞ قبٌ حسٚث٘ ٚايكسض 

ْ بَ }قمٍ تعمىل: خبُػ  أيف غ١ٓ،  ْْ َكَ نْاُه ُْ َْخْل
 
ء ر {إََىاَُكَلََْشُ

ٌٖ ي٘ ٜٚكٍٛ م ايٛايس نًٛبم ظدمدًٝثِ حيضط ،  د41ط :ايكُ
تػتطٝع ٜم بين إٔ تهػط ٖصا ايهٛب؟ فٝكٍٛ: ْعِ، فٝكٍٛ ي٘: 

ٝكٍٛ ي٘ ف هٕ ٖصا خطأ، َٚم َٓعو إٔ تهػطٙ، فريز ايطفٌ:
اهب: ٌٖ َٓعو اهلل تعمىل َٔ إيكم٤ ايهٛب ع٢ً اهضض، 

حط١ٜ  اهلل تعمىل تطى يٓمفٝكٍٛ ال، فٝكٍٛ اهب: ٜم بين 
اهلل  نُم إٔٚاهلل تعمىل ٜعًِ َمشا غٝدتمض نٌ َٓم، اإلختٝمض، 

َطُدُْوْتَ}تعمىل :قمٍ ِ، تعمىل خًل ايٓمؽ يٝبتًٝٗ طَلَذيَْخْلْق

ُم حيسخ َٔ ف، د2ر املًو :{ْوطُْلْوْاْ َلَوُْبُلْوُكُمَْأيمُمُمَْأُحْسُنََْلْم،
ٛاضخ دددَصم٥ب ْٚهبمت َٔ فكط، َٚطض، َٚٛت، ٚن

 .ٚعًٝٓم إٔ ْصرب ت٘ ٚإضازت٘حهُبعًِ اهلل ٚحيسخ .. بٝع١ٝط
 ◘على حب آل البًت وصحابة الهيب  األطفالتزبًة 

حنٔ املػًُ  أٖدٌ ايػد١ٓ   ٜكٍٛ اهب يطفً٘: يف اهلل،  إخٛتٞ
ٚأٌٖ بٝت٘ اهطٗمض بدٌ   ◘طغٍٛ اهلل تٓم ياهلل تعمىل مبخب ْؿٗس

ََطللُهلمََ ْٚصًٞ عًِٝٗ يف نٌ صال٠ َط٠ أٚ َطت  فٓكدٍٛ:  ْتللِّ

َهوْم،َْوَْللللْذَََلَ ،َْكلللَْمَْتلللَلُوْتََْللللْذَإَُكلللْ ط َمللل   َْوَْللللْذَََلَُمْ َمللل   َْللللْذَُمْ

َْجَول َ  َهوْم،َإََىْكََْحَول   ٔ  ٚقدسضِٖ،  حكِٗ هلِ ْعطفٚ ..إَُكْ ط  يهد
 ال فإْ٘، ب٘ ٚدم٤ ◘ ايٓيب ؾطع٘ عُم ايبٝت آٍ َٔ خطج َٔ

ٍ  ◘ ايٓيبهٕ  ؛شيو ٜٓفع٘ َ ♂:قدم
َ
َْللُوَْأَنَْفاََْملْةَكَنُلْتَْوطُيلُمَطهلل

ْطُعلُتَْيلْ ْها ْْ ْقُتَْل ََْسْ َم    أٚىلفأٌٖ بٝتد٘ ٖدِ    ،َتفل عًٝ٘ ▬)ُمْ
ٗدِ  َٚٔ حك ،غٓت٘ عٔ ٜسافعٛا ٚإٔ ◘  ب٘ ٜكتسٚا بإٔ ايٓمؽ
 اخلدطٚج  ٚعسّ بميػ١ٓ ٚايتُػو اهلل ك٣ٛيت ْسعِٖٛ إٔعًٝٓم 
 بٔ أبٞ طميب،   عًْٞػٌ َٔ ِٖ  ◘ ايٓيب بٝت آٍٚ عًٝٗم،
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