


   : بعس أَا ، بعسٙ ْيب ٫ َٔ ع٢ً ٚايػ٬ّ ٚايك٠٬ ، ٚسسٙ هلل اذتُس

 ٚغطٜع َتػري زتتُع يف ٚأخ٬قٞ، ٚاعس دٌٝ ٚتٓؿ١٦ ا٭غط٠ تطب١ٝ تعترب   
 تٛدٝ٘ بسٕٚ ا٭طفاٍ تطى ميهٔ ف٬ دسا، ٚايكعب١ املطبه١، ا٭َٛض َٔ ارتط٢

 َػاٜط٠ قفاتا ٜٚهتػبٕٛ اذتٝا٠، ٚاقع َٔ ٜطٜسْٚ٘ َا ٜٓتكٕٛ عٝح تعًِٝ، أٚ
 يف امل١ُٗ ا٭خ٬ق١ٝ ايكِٝ غطؽ اٯبا٤ عاتل ع٢ً ٜكع ٚإمنا ايرتب١ٜٛ، يب٦ٝاتِٗ
 حتسٟ يف ٚأُٖٝتٗا ا٭خ٬م ٖصٙ فِٗ ع٢ً ٜرتعطعٛا ست٢ ايكػط، َٓص أطفاهلِ

 .املٛاقف نٌ َع ايتعاٌَ نٝف١ٝ ع٢ً ٚايتعطف ايكاز١َ، ايكعٛبات

  ا٭َٛض إٔ صتس – املعطيف ٚا٫ْفذاض ايتكين ايتطٛض عكط – ايعكط ٖصا ٚيف "
  َٔ ابتسا٤ّ ، فأنجط أنجط ٚزٜٓ٘ قُٝ٘ عٔ ٚاجملتُع ايفطز إبعاز ططٜل يف تػري

 ٚغًٛنٞ قُٝٞ ضقٝس ٚدٛز زٕٚ َع٘ ٚايتذاٚب ايتكين بايتطٛض ا٫ْبٗاض
  مبا اي٬َبا٠٫ ضتٛ ا٭فطاز َٔ نجري يس٣ املتٓاَٞ باملٌٝ َطٚضّا ، اذتٝا٠ ٜهبط
  ٖصا ٚقِٝ تتٓاف٢ غًٛنٝات َٔ اجملتُع يف ٚادتُاعات ا٭فطاز بعض ٜكرتف٘

 أٚ قطاس١ تٓازٟ اييت ٚايسعٛات ايتٝاضات بعض ظٗٛض إىل إناف١ ، اجملتُع
  َع تتفل ٫ اييت ايػ١٦ٝ ايكس٠ٚ تػًٌ َع ، ايكِٝ ٖصٙ ع٢ً بارتطٚز نُّٓٝا
 اذتسٜج١ ا٫تكاٍ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ أدٗع٠ خ٬ٍ َٔ ايبٝٛت َععِ إىل قُٝٓا
 اْؿػاٍ َع ٖصا . َأيٛفا ؾ٦ّٝا – ايٛقت َطٚض َع – ايكس٠ٚ ٖصٙ أقبشت عٝح
 حتكًٝٗا أقبض اييت ايعٝـ يك١ُ بُّٗٛ فأنجط أنجط ا٭ٜاّ ٖصٙ يف ايٓاؽ

 .(216-215 ، 1993 ، يًتعًِٝ ايكَٛٞ اجملًؼ ) " ا٭غط٠ ضب ٚدٗس ٚقت َععِ ٜػتٓعف

 ، أطفاهلا يف ايكِٝ بٓا٤ ع٢ً ا٭غط٠ حتطم إٔ مبهإ ا٭١ُٖٝ ناْت يصا       
 يعاَا نإ ، ْٗاٜت٘ إىل َٜٛٗا بسا١ٜ َٔ ا٭غط٠ سٝا٠ يف تتعسز ا٭ْؿط١ ٚ٭ٕ
 ست٢ اٱغ١َٝ٬ ايكِٝ بٓا٤ ضتٛ ا٭ْؿط١ ٖصٙ بٛق١ً ٜٛدٗا إٔ ايٛايسٜٔ ع٢ً

 ايسٜٔ َع َتٛافك١ تطب١ٜٛ قِٝ بٓا٤ َٔ املطد٠ٛ ا٭ٖساف ا٭ْؿط١ ٖصٙ حتكل
 .  اذتٓٝف
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 اغتجُاض ع٢ً ٚتػاعسِٖ ايٛايسٜٔ يتعني ايطغاي١ ٖصٙ فهط٠ دا٤ت ٖٓا َٚٔ      

 أقبشت ايٛقت َطٚض َع أْ٘ خاق١ ، فٝٗا ايكِٝ ببٓا٤ ا٭غط١ٜ ا٭ْؿط١

 عًُت اييت زٚضٖا ت٪زٟ ٫ٚ ايكِٝ َٔ خاي١ٝ دٛفا٤ املعتاز٠ اي١َٝٛٝ ا٭ْؿط١

 . أدً٘ َٔ

 إٔ ٚدست غٓٛات عؿط َٔ أنجط َطٚض ٚع٢ً أغطٟ نُػتؿاض عًُٞ ٚيف      

 ايرتب١ٜٛ يًكِٝ ايطفٌ فكسإ أغاغٗا نإ ايٛايسٜٔ تكًل اييت املؿانٌ أنجط

 فكسإ ٚي٫ٛ ، ايطفٌ غطم ملا اهلل َطاقب١ ٚق١ُٝ ا٭َا١ْ ق١ُٝ فكسإ ف٫ًٛ ،

 . ٖٚهصا .... ايطفٌ عاْس ملا ا٭غطٟ ا٭َإ ٚق١ُٝ اذتب ق١ُٝ

فاغتعٓت باهلل إٔ أمجع َاز٠ ع١ًُٝ َبػط١ تعني ا٭غط٠ ع٢ً نٝف١ٝ بٓا٤         

ايكِٝ يس٣ ا٭طفاٍ ، ٚ اهلل أغأٍ إٔ ٜباضى يف ٖصٙ ايطغاي١ يتهٕٛ زي٬ّٝ َفٝسّا  

 .يهٌ َطبٞ  

 

  

 ايسضٜٜٛـعسْإ بٔ غًُإ 

 املػتؿاض ا٭غطٟ ظُع١ٝ ايت١ُٝٓ ا٭غط١ٜ با٭سػا٤    
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ٚدست إٔ ايٛايسٜٔ ٜعإْٛ نجريا ... تعاًَٞ َع املػتفٝس نإ ضد٬ أٚ اَطأ٠ يف     
 :َٔ َؿانٌ ا٭طفاٍ  ٚاييت تتُشٛض سٍٛ املٛاقف ايتاي١ٝ 

 .طفٌ ٜؿتِ ٚ ٜهطب . 1

 .طفٌ ٜطفع قٛت٘ ع٢ً أَ٘ ٚ ٜطفض ا٫غتُاع هلا . 2

 .طفٌ ٜأخص ممتًهات اٯخطٜٔ خًػ١ . 3

 .طفٌ ٜهصب يف غطز َا طًب٘ َٓ٘ املعًِ أثٓا٤ سسٜج٘ َع ٚايست٘ يتشكٝل َطازٙ . 4

 .طفٌ خيطب ضمست٘ قطب اْتٗا٥ٗا عذ١ أْٗا ٫ تعذب٘ . 5

 .طف١ً تطفض ايك٠٬ أٚ تت٢ٖ٬ عٓٗا . 6

 .ذتسٜك١ ا٭يعاب طفٌ ٜبهٞ عٓسَا خيربٙ ٚايساٙ باْتٗا٤ َٛعس ايعٜاض٠ . 7

 .طف١ً متٓع ظ٬َٝتٗا َٔ أنٌ اذت٣ًٛ عذ١ أْٗا تػبب ايتػٛؽ يتأنًٗا ٖٞ . 8

 .طفٌ ٜطفض َؿاضن١ يعبت٘ َع أٟ طفٌ آخط  . 9

 .طف١ً تفؿٞ أغطاض َٓعهلا . 10

طف١ً تػتٗع٨ ٚ تتعاىل ع٢ً ا٭طفاٍ اٯخطٜٔ بػبب يبػِٗ أٚ يِْٛٗ أٚ  . 11
 .خًكتِٗ 

 .طف١ً تهؿف ٬َبػٗا أَاّ اٯخطٜٔ ، أٚ تهؿف ٬َبؼ قسٜكاتٗا . 12

َٓع٘ عٓٗا ٚ عٓس طفٌ ٜكهٞ َٜٛ٘ نا٬َ أَاّ ؾاؾات ايتًفاظ أٚ ا٭دٗع٠ . 13
 .ٜؿعط باملًٌ ٚ ٜػ٤ٞ ايتكطف 

أطفاٍ ٜبعسٕٚ طفٌ عٔ املهإ ايصٟ جيًؼ فٝ٘ يف غاس١ املسضغ١ يٝذًػٛا . 14
 .َهاْ٘ ٚ ميٓعْٛ٘ َٔ ادتًٛؽ َعِٗ 
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 .اٱعطاض عٔ قطا٠٤ ايكطإٓ ٚاملصانط٠ اي١َٝٛٝ . 15

 .ايطفٌ ايًشٛح أٚ ايعْإ ايصٟ ٜهجط ايطًب يٝكٌ ملطازٙ . 16

املطنٞ َٔ  أٚ ارتٛف .. َٔ ايٌُٓ  أٚارتٛفارتٛف َٔ ايصٖاب يًُسضغ١ ، . 17

 .ا٭ؾٝا٤ املدٝف١ أٚ ايػري شتٝف١ 

 . طف١ً متعم زفاتط ظ٬َٝتٗا أٚ تهٝع نتبِٗ  . 18

 .ضفض ايطعاّ بػبب عسّ ٚدٛز ْٛع َعني ع٢ً ايػفط٠ . 19

 .طفٌ ٫ ٜٗتِ بٓعاف١ دػُ٘ ٬َٚبػ٘ َٚهاْ٘ . 20
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 :يػ١ 

     ( ... مثٓ٘ املتاع ٚق١ُٝ ، قسضٙ ايؿ٤ٞ ق١ُٝ : ايك١ُٝ ) : ايٛغٝط املعذِ يف دا٤       
 ( 798 : 2ز ، 1985 ، ايعطب١ٝ ايًػ١ زتُع )

 شيو ) : تعاىل اهلل قٍٛ َفػطا ايكطإٓ نًُات نتاب٘ يف شتًٛف ٜٚصنط        

 ( 104 ، 2000 ، شتًٛف ) " فٝ٘ اعٛداز ٫ ايصٟ املػتكِٝ أٟ ( ايكِٝ ايسٜٔ

 :اقط٬سا 

  ، َا مجاع١ٕ يف تٓؿأ ٚاملكاٜٝؼ ايكٛاْني َٔ زتُٛع١ " بأْٗا ايكِٝ ُعطِّفت         

  َٔ هلا ٚتهٕٛ ، ٚاملع١ٜٛٓ املاز١ٜ ٚا٭فعاٍ ا٭عُاٍ ع٢ً يًشهِ َعاٜري َٓٗا ٜٚتدصٕٚ

 ، ٚايع١َُٝٛ ٚايهطٚض٠ اٱيعاّ قف١ هلا ٜكبض عٝح ادتُاع١ ع٢ً ٚايتأثري ايك٠ٛ

 ادتُاع١ َباز٨ عٔ خطٚدّا ٜكبض اجتاٖاتٗا ع٢ً اضتطاف أٚ عًٝٗا خطٚز ٚأٟ

  ( 250 ، 1986 ، أمحس ) .  " ايعًٝا َٚجًٗا ٚأٖسافٗا

 :أ١ُٖٝ ايكِٝ  

َُتُاغه١ٕ قاسب١ٔ َبسأ ثابت - ١ٕٜٓ ْانذ١ٕ ٚ ١ٕٓٝ قٛ  .  بٓا٤ُ ؾدك

ٓٓفؼ-  . انتػاب ايفطز ايكسض٠ ع٢ً نبط اي

َُتكٔ- ٓٓؿاط بؿهٌ   .  ايٓتشفٝع ع٢ً ايعٌُ ٚتٓفٝص اي

 .  محا١ٜ ايفطز َٔ ايٛقٛع يف ارتطأ ٚا٫ضتطاف سٝح ُتؿٓهٌ ايكِٝ زضعّا ٚاقّٝا-

- ١ٓٝ  .  ا٫غتكطاض ٚايٓتٛاظٕ يف اذتٝا٠ ا٫دتُاع

-١ٓٝ  .  إسػاؽ ايفطز باملػ٪ٚي

ََشبَٓٔتِٗ- ٓٓاؽ ٚ  .  نػب ثك١ اي
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 ايكػري٠ ايعكافري َٔ زتُٛع١ ٖٓاى ناْت

 مج١ًٝ أعؿاف زاخٌ نبري٠ ؾذط٠ فٛم تعٝـ

 فُٝا ٚاحملب١ ٚا٭َإ بايػ٬ّ تٓعِ ٖٚاز١٥،

 َّٜٛٝا متطح ايكػري٠ ايعكافري ٚناْت بٝٓٗا،

 إسس٣ تصٖب قباح نٌ ٚيف ، َعّا ٚتًعب

 ابُٓٗا إىل ايطعاّ ٱسهاض ا٭ب َع ا٭َٗات

  . ٱطعاَ٘ غطٜعّا ٜعٛزا ثِ ايكػري

  إٔ إىل ٚسٝسّا ايعـ َٔ ارتطٚز َٔ ايكػري ايعكفٛض ا٭ّ حتصض َط٠ نٌ ٚيف      

  ئ أَٞ، ٜا سانط : ٜطز زا٥ُا ايكػري ايعكفٛض ٚنإ ، ارتاضز َٔ ٚايسٙ َع تعٛز

 . ارتاضز َٔ تعٛزا ست٢ ايعـ َٔ أبسّا أخطز

 ايعكفٛض بُٝٓا ّٜٛ ٚشات ٚأَإ، غ٬ّ يف تعٝـ ايكػري٠ ٚايعا١ً٥ ا٭ٜاّ َطت      

 قا٬٥ ٜفهط بسأ ارتاضز، َٔ إيٝ٘ يٝعٛزا ٚايساٙ ٜٓتعط ايعـ يف جيًؼ ايكػري

  ملاشا ، َػطعا عست ثِ ؟ اقسقا٥ٞ َع ٚيعبت خطدت إشا حيسخ َاشا تط٣ : يٓفػ٘

 ٚعست خطدت إٕ غٝشسخ َاشا غٝابُٗا؟ يف ايعـ َٔ ارتطٚز َٔ أَٞ متٓعين

  َٔ ارتطٚز إىل ايكػري ايعكفٛض ايفهٍٛ زفع ٚفع٬ّ ؟ ارتاضز َٔ تطدع إٔ قبٌ

 . ايعـ

 قبٌ شيو بعس عاز ثِ ايعـ خاضز قكري يٛقت ًٜعب ٚبسأ ايعكفٛض خطز   

  َٔ خطدت ٌٖ : ا٭ّ غأيت٘ ايٛايسإ ٚقٌ ٚعٓسَا ارتاضز، َٔ ٚأبٝ٘ أَ٘ ٚقٍٛ

 أَٞ ٜا ٫ : هلا ٚقاٍ ثك١ يف ضأغ٘ ٖع ثِ ق٬ًّٝ ايكػري ايعكفٛض فهط ؟ ايّٝٛ ايعـ

 ع٢ً ايكػري ايعكفٛض نصب ارتاضز، يف ٚاْت أبسّا أخطز ٚئ ايعـ َٔ أخطز مل

 قبٌ ٜٚطدع ايعـ خاضز ًٜعب َّٜٛٝا خيطز ٚظٌ نصب٘ يف ٚاغتُط املػه١ٓٝ أَ٘

 ايّٝٛ ايعـ َٔ خطدت ٌٖ املعتاز، ايػ٪اٍ تػأي٘ ّٜٛ نٌ يف ٖٚٞ ٚايست٘ تعٛز إٔ

 . أبسّا أخطز ٚئ أخطز مل أَٞ ٜا ٫ ، املعتاز٠ إدابت٘ ٜٚكٍٛ ٜهصب ٖٚٛ ؟
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 ٚايساٙ خطٚز بعس ايعـ َٔ نعازت٘ ايكػري ايعكفٛض خطز ا٭ٜاّ َٔ ّٜٛ ٚيف      

  ايعكفٛض فأقبض ٜهطب٘ إٔ ساٍٚ َٚفرتؽ ندِ طا٥ط ايّٝٛ شيو يف فكابً٘ ،

  ٚايسا إىل َػطع١ ايعكافري فاجتٗت ايعكافري، باقٞ ضأت٘ ست٢ ٜٚكطر ٜبهٞ

 : زٖؿ١ يف ٚقايت ا٭ّ فتعذبت ٫بُٓٗا، سسخ مبا خيرباُٖا ايكػري ايعكفٛض

 جتاٌٖ ٚهلصا أبسّا، ٜهصب ٫ ٚابين ...ْعٛز ست٢ ايعـ َٔ أبسّا خيطز ٫ ابين ٚيهٔ

 إىل ٚعازا اْتٗٝا ست٢ عًُُٗا يف ا٫غتُطاض ٚقطضا ايعكافري اغتػاث١ ٚا٭ّ ا٭ب

 .ٚارتٛف ا٭مل َٔ ٜبهٞ دطحيا ايكػري ايعكفٛض ٚدسا ايعـ ٚق٬ فًُا ايعـ،

 ايعكفٛض هلا فكاٍ ؟ ايّٝٛ ايعـ َٔ خطدت ٌٖ : يكػريٖا ٚقايت ا٭ّ غهبت    

 ٚنٓت ّٜٛ نٌ أخطز ٚنٓت خطدت ْعِ أَٞ ٜا غاستٝين : ا٭مل َٔ ٜبهٞ ٖٚٛ

 ابُٓٗا ذتاٍ نجريّا ايٛايسإ سعٕ اٯٕ، نصبٞ دعا٤ ًْت ٚيهين عًٝهُا أنصب

 ايطا٥ط َٗامج١ بعس عًٝٗا أقبض اييت اذتاي١ َٔ ٱْكاشٙ ٜػاعساٙ إٔ قطضا ٚيهٔ

 عًُٝٗا ٜهصب أ٫ ٚٚعسُٖا ٚايساٙ إىل دسٜس َٔ ايعكفٛض تأغف .. ي٘ املفرتؽ

 ٚيهين بين ٜا غاستتو : ٚقايت ا٭ّ فطست آخط، أسس أٟ ع٢ً ٫ٚ أبسّا أخطٟ َط٠

 يًُداطط ٜتعطض ٜهصب فايصٟ عًٝو، خٛفّا ٚسٝسّا ارتطٚز َٔ أَٓعو نٓت

 قاٍ ٚاملكا٥ب، ا٭نطاض ناف١ َٔ ٜٓذٞ ايكسم إمنا ٚدٌ، عع اهلل ٜٚعاقب٘ ٚا٭ش٣

 اٯٕ َٔ فكط ايكسم ٚغأقٍٛ شيو بعس أبسّا أنصب ئ : ايكػري ايعكفٛض

 . اهلل ؾا٤ إٕ فكاعسّا
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 ؟ملاشا خيطز ايٛايسإ نٌ ّٜٛ / ؽ 

 /  ................................................................................ز 

 ؟َاشا ناْت تكٍٛ ا٭ّ ٫بٓٗا عٓس ارتطٚز َٔ ايعـ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

 ملاشا خطز ا٫بٔ َٔ ايعـ ؟ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

 ؟َاشا نإ دعا٤ ا٫بٔ عٓسَا نصب ع٢ً ٚايسٜ٘ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

 ؟ٌٖ تصنط غًٛنٝات َؿاب١ٗ ٜكع فٝٗا ا٭طفاٍ ت٪زٟ إىل ايهصب / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

...................................................................................... 

 ؟َاشا ْػتفٝس َٔ ايكك١ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

 ؟اشنط ث٬خ قكل َٔ ايكطإٓ أٚ ايػ١ٓ تعاجل بعض ايكِٝ ايرتب١ٜٛ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 ؟ٌٖ تصنط  قك١ َؿاب١ٗ تبين ق١ُٝ ا٭َا١ْ يس٣ ايطفٌ / ؽ 

 ................................................................................/  ز 



َٕ َيَكِس} :تعاىل اهلل قاٍ          ِِ َنا ٍٔ ٔفٞ َيُه ٘ٔ َضُغٛ ًٖ ٠َْٛ اي ١َْٓ ُأِغ ِٔ َسَػ َُ َٕ ٔي  َِٜطُدٛ َنا

َ٘ ًٖ َّ اي ِٛ َٝ َ٘ ََٚشَنَط اِيآٔخَط َٚاِي ًٖ    .ص21:ا٭سعابط}َنٔجرّيا اي

ٝ٘ا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إىل ْعطت فإٕ           أفهًِٗ ٚدست٘ ٚضغّٛيا; ْب

ُّا; إيٝ٘ ْعطت ٚإٕ .ٚخامتِٗ ُّا ايٓاؽ أسػٔ ٚدست٘ َعً ّْا ٚأفكشِٗ تعًٝ  .بٝا

 ٚإٕ .َٚعا١ًَ َعاؾط٠ ٚأسػِٓٗ ٭ًٖ٘، ا٭ظٚاز خري ٚدست٘ ظّٚدا; إيٝ٘ ْعطت ٚإشا

ًّا; إيٝ٘ ْعطت  ب٘ ٜٚتكٞ ؾ٤ٞ، ي٘ ٜكّٛ ٫ ايصٟ ايؿذاع، املكاتٌ ٚدست٘ َكات

 ايٓاؽ أسػٔ ٚدست٘ ا٭طفاٍ; َع َٛاقف٘ يف إيٝ٘ ْعطت ٚإٕ .اذتطٚب يف أقشاب٘

ّْا عطّفا ٚأنجطِٖ تطب١ٝ،    .ٚسٓا

 سطق٘ َس٣ تبني ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايعطط٠ غريت٘ َٔ َٛاقف عس٠ ٖٚصٙ        

 : إجياب١ٝ تطب١ٜٛ ق١ُٝ يبٓا٤ َٛقف نٌ اغتجُاض ع٢ً

 اهلل ق٢ً ايٓيب أبكط سابؼ بٔ ا٭قطع إٔ عٓ٘، اهلل ضنٞ ٖطٜط٠ أب٢ عٔ : يطمح١ا

 َِٓٗ، ٚاسّسا قٖبًت َا ايٛيس َٔ عؿط٠ يٞ إٕ :فكاٍ اذتػٔ، َُٜكبٌِّ ٚغًِ عًٝ٘

 .( ايبداضٟ ضٚاٙ) #ُِٜطسِ ٫ َٜطسِ ٫ َٔ إْ٘$ :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ فكاٍ

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب نإ : قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ َايو بٔ أْؼ عٔ : امل٬طف١

ِِٝ أّ ع٢ً ٜسخٌ ٚغًِ ًَ ٢َٓٓ طًش١ أبٞ َٔ ابٔ ٚهلا ، ُغ  ٚنإ عُري، أبا َُٜه

ّٓا، فطآٙ عًٝ٘ فسخٌ مياظس٘، ّٓا؟ عُري أبا أض٣ يٞ َا$ :فكاٍ سعٜ  :فكايٛا #!سعٜ

ِٝط، أَبا ٜا$ :ٜكٍٛ فذعٌ :قاٍ ب٘، ًٜعب نإ ايصٟ ُِْػُطٙ َات َُ ٌَ ََا ُع ِٝط؟ َفَع َُٓٓػ   #اي

 . ( َػًِ ضٚاٙ)

َٞ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ :عٓ٘ اهلل ضنٞ غعس بٔ غٌٗ عٔ :ا٫سرتاّ  ُأٔت

 يٞ أتأشٕ $: يًػ٬ّ فكاٍ أؾٝار، ٜػاضٙ ٚعٔ غ٬ّ، ميٝٓ٘ ٚعٔ َٓ٘، فؿطب بؿطاب،

 فتًٖ٘ :قاٍ أسّسا، َٓو بٓكٝيب أٚثط ٫ ٚاهلل ٫، :ايػ٬ّ فكاٍ ،#ٖ٪٤٫؟ أعطٞ إٔ

ٍُ -ٜسٙ يف ٚنع٘-       .(َٚػًِ  ايبداضٟ ضٚاٙ).ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٛ
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َّا نٓت" :قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ غ١ًُ أبٞ بٔ عُط عٔ :ايطعاّ أزب  سذط يف غ٬

 ضغٍٛ يٞ فكاٍ ايكشف١، يف تطٝـ ٜسٟ فهاْت ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ

ِٔٓ !غ٬ّ ٜا$ :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل   مما ٚنٌ بُٝٝٓو، ٚنٌ تعاىل، اهلل َغ

 .(َٚػًِ ايبداضٟ ضٚاٙ) "بعس طعُيت ظايت فُا ،#ًٜٝو

َّا أَٞ زعتين" :ٜكٍٛ عٓ٘ اهلل ضنٞ عاَط بٔ اهلل عبس : ايكسم  اهلل ٚضغٍٛ ٜٛ

 ايطغٍٛ هلا فكاٍ ُأعطٝو، تعاٍ :فكايت بٝتٓا، يف قاعْس ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 :هلا فكاٍ .متّطا ُأعطٝ٘ إٔ أضزت :قايت #تعطٝ٘؟ إٔ أضزٔت َا$ :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

ََا$ ٘ٔ مل يٛ أْٔو أ  . ("زاٚز أبٛ ضٚاٙ) #ٔنصب١ْ عًٝٔو ُنٔتَبت ؾ٦ّٝا ُتعط

 أنواع القيم
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 . اهلل غبٌٝ يف ٚادتٗاز باهلل ٚاٱميإ اهلل نشب : ٚعكس١ٜ ضٚس١ٝ قِٝ-1

 .  ايهٝف ٚإنطاّ ٚايكسم ٚا٭َا١ْ نايعسٍ : خًك١ٝ قِٝ-2 

 ايتذطب١ ناغتدساّ إيٝٗا ايٛقٍٛ ٚططم باملعطف١ تتكٌ : عك١ًٝ قِٝ-3

 . ايٓاقس ٚايتفهري

 . ايػهب عٓس ايٓفؼ ٚنبط ٚايهطٙ ناذتب : ٚاْفعاي١ٝ ٚدسا١ْٝ قِٝ-4

  يًذريإ ٚاٱسػإ ا٫دتُاعٞ ٚايتهافٌ ايٛايسٜٔ بط َجٌ : ادتُاع١ٝ قِٝ-5

 يف ٚا٫قتكاز بادتػِ نا٫عتٓا٤ املاز١ٜ بايعٓاقط تتكٌ : َاز١ٜ قِٝ-6

 . اٱْفام

 ٚايٓعاف١ باملعٗط ٚا٫عتٓا٤ ادتُايٞ بايتصٚم تتكٌ : مجاي١ٝ قِٝ-7

 . ٚايٓعاّ

 

 



 :ا٭غط٠  – 1

  َٔ ٜٚهتػب ايطفٌ َعٗا ٜتفاعٌ اييت ا٭ٚىل ا٫دتُاع١ٝ ايٛسس٠ ٖٞ ا٭غط٠      

 ٚايتكايٝس ايعازات ٚغا٥ط ، ايس١ٜٝٓ ٚايكِٝ ، ٚاملٍٝٛ ا٫جتاٖات َٔ ايعسٜس خ٬هلا

 . ا٫دتُاعٞ ايػًٛى ٚأمناط

 : املػذس – 2

 ع٢ً ٜعٌُ فاملػذس ، اٱغ١َٝ٬ ايكِٝ ت١ُٝٓ يف باضظ بسٚض املػذس ٜكّٛ      

 تعترب ٚاييت اذتٓٝف اٱغ٬َٞ ايسٜٔ َٔ املػتُس٠ املطنع١ٜ ايكِٝ تأنٝس

 . ٚتكسَ٘ ٚمتاغه٘ اجملتُع ٫غتكطاض أغاغ١ٝ

 : املسضغ١ – 3

 تؿهٌٝ ١َُٗ إيٝٗا اجملتُع أٚنٌ اييت ا٫دتُاع١ٝ امل٪غػ١ ٖٞ املسضغ١     

 ادتُاعٞ ٚدٛ َسضغٞ ٚنتاب ، َعًِ َٔ املتعسز٠ ٚغا٥طٗا خ٬ٍ َٔ ا٭دٝاٍ

 . زاخًٗا

 : اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ – 4

  ٚاملكط٠٤ٚ املط١ٝ٥ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ .. اٱغ١َٝ٬ ايكِٝ ت١ُٝٓ يف امل٪ثط٠ ايعٛاٌَ َٔ

 ٚاجمل٬ت ايكشف تكسَ٘ َٚا َتعسز٠ بطاَر َٔ ايتًفاظ ٜكسَ٘ فُا ٚاملػُٛع١

 ؾات غٓاب– بٛى فٝؼ– تٜٛرت ) اذتسٜج١ ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ تكسَ٘ َٚا ٚايهتب
 ايكِٝ يػطؽ ٚغ١ًٝ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ شيو نٌ ، َٚٛنٛعات بطاَر َٔ ( ........

 . ايػًِٝ ايتدطٝط ي٘ ٚخطط ا٭َجٌ ا٫غتػ٬ٍ اغتػٌ إشا اٱغ١َٝ٬
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 :مجاع١ ايطفام  – 5

  عٓسَا أْ٘ ؾو ٫ٚ ، دٓػ٘ بين َٔ بػريٙ ا٫خت٬ط إىل َٝاٍ بطبع٘ اٱْػإ     

 ٖٞ ا٭قطإ ٚمجاع١ ، ٜعاؾط َٔ َع ادتُاعّٝا تفاع٬ّ ٜتفاعٌ بػريٙ خيتًط

 . ا٭ٚىل ا٫دتُاع١ٝ زٚافع٘ ايطفٌ فٝٗا ٜؿبع ادتُاع١ٝ مجاع١



 قيمة النظافة
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 ؟َاشا ٜعٌُ ا٭طفاٍ يف ايكٛض ا٭ضبع / ؽ 

1 –                                                   2-   
3-                                                        4- 

 ٚملاشا ؟ ؟ هٕٛ أطفايو َجًِٗ ٌٖ حتب إٔ ٜ/ ؽ 



ٚيٞ ا٭َط إيٝو بعض ايكِٝ ساٍٚ تطتٝبٗا يف ادتسٍٚ سػب ا٭ٚي١ٜٛ ععٜعٟ        

 .بٗا قبٌ غريٖا  ايبسأيسٜو ، ٚاييت تط٣ أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ 

 الحرص التدين المذاكرة االحترام الوطن الوقت النوم

 التفاؤل الصداقة اإلعالم األمن  الحرية األسرة اللباقة

 الوفاء الصحة برالوالدين االلتزام النظام الغرور الغيبة

حب 

 الناس

استخدام  الصدق

 الجوال

حب 

 المظهر

االلعاب 

 اإللكترونية

تقبل  االستقرار

 النقد

 (األم ) لدى  ترتيب القيم (األب ) لدى  ترتيب القيم

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

 .َا تطاٙ َٓاغبا يف ْعطى ٖٚٛ غري املٛدٛز يف ادتسٍٚ ايػابل أنف 
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 :ايكِٝ َٔ ث٬ث١ َػتٜٛات ض٥ٝػ١ٝ ٖٞ تتهٕٛ 

 َٚعطف١ عًٝٗا ايتعطف بعس ايك١ُٝ اختٝاض املهٕٛ ٖصا ٜٚتهُٔ : املعطيف املهٕٛ

 .بٗا ا٫قتٓاع ثِ َعاٜاٖا،

 ايك١ُٝ، ٫ختٝاض بايػعاز٠ ايٓفػٞ ايؿعٛض املهٕٛ ٖصا ٜٚتهُٔ : ايٛدساْٞ املهٕٛ

 .عٓٗا ٚايسفاع بٗا ايتُػو ٚإع٬ٕ ايك١ُٝ، ٖصٙ فٝ٘ تٓؿط اييت يًُٛاقف ًَٚٝ٘

 إىل ٚقٓاع١ نُعتكس ايك١ُٝ تطمج١ املهٕٛ ٖصا ٜٚتهُٔ : ايػًٛنٞ املهٕٛ

 .ايك١ُٝ َهُٕٛ َع ٜتػل ظاٖط ٚغًٛى مماضغ١

 (اسرتاّ ايٓاؽ ) ق١ُٝ  َجاٍ

ُْٛا  َٜا )):تعاىلقاٍ اهلل  ايسيٌٝ َُٜهٛ ّٕ َعَػ٢ َإٔ  ِٛ َٔٔ َق  ّْ ِٛ َِٜػَدِط َق ُٓٛا َيا  ََ َٔ َآ ُٜٓٗا ايَٓٔصٜ َأ

َِٝطا  َٔٓ َخ َُٜه َْٔٓػا٤ٕ َعَػ٢ َإٔ   َٔٓٔ َْٔػا٤ُ  ََٚيا   ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝطا  َٔٓ َخ ُٗ ِٓ َٓٔ() 

 

 ايتكٛض املكرتح
 .بٗا إٔ ٜسضى ايطفٌ إٔ اسرتاّ اٯخطٜٔ عباز٠ ٜتكطب إىل اهلل -

 .إٔ ٜسضى إٔ اسرتاّ اٯخطٜٔ ٜسٍ ع٢ً ق٠ٛ ايؿدك١ٝ -

 .إٔ ٜفِٗ إٔ اسرتاّ اٯخطٜٔ ٜ٪زٟ إىل سب ايٓاؽ ي٘ -

 

 املعطيفاملهٕٛ 
 .َفّٗٛ اسرتاّ اٯخطٜٔ -

 .أؾهاٍ ا٫سرتاّ -

 .فٛا٥س اسرتاّ اٯخطٜٔ -

 سب اسرتاّ اٯخطٜٔ- ايٛدساْٞ املهٕٛ

 اذتطم ع٢ً غًٛى اسرتاّ اٯخطٜٔ-

 ايسفاع عٔ ق١ُٝ اسرتاّ اٯخطٜٔ-

 شنط سهِ اسرتاّ اٯخطٜٔ- ايػًٛنٞاملهٕٛ 

 تٓفٝص أسس غًٛنٝات اسرتاّ اٯخطٜٔ-

 ستانا٠ غًٛى اٯخطٜٔ َٚٓٗا ق١ُٝ اسرتاّ اٯخطٜٔ-

ايٛغا٥ٌ  

 املػتدس١َ
 ....مناشز  –ستانا٠  –قٛض٠  –فٝسٜٛ  –قك١  –ستانط٠ 
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 اييت ٚ فاط١ُ اختِٗ جتاٙ ا٭٫ٚز بعض َٔ باذتػس ؾعٛض ٖٓاى ٜهٕٛ عٓسَا      

 اييت ايػًٛنٝات فُا ا٭غط٠ ٚإعذاب ثٓا٤ ستط جتعًٗا بكفات تتش٢ً

 ؟ ٚأخٛاتٗا إخٛاْٗا َٔ تتٛقعٗا

   ٚضا٤ٖا ايػبب َعطف١ زٕٚ ايػًٛنٝات ٖصٙ ٫سعت أْو ٖب     

 غتعاجل ٚنٝف أ٫ٚزى؟ َع جتًؼ سني عٓٗا غتتشسخ اييت املٛانٝع َا / ؽ

  ؟ املٛنٛع

 تكُٝٝو يتأثري ٖصٙ ادتٗٛز ع٢ً غًٛى أ٫ٚزى ؟ َا / ؽ 

 :َع ظٚدتو ساٍٚ إنُاٍ ٖصا ادتسٍٚ  بايتعإٚ / ؽ 

 (اذتب بني اٱخٛإ ٚا٭خٛات ) ق١ُٝ  َجاٍ

  ايسيٌٝ

 

  املكرتحايتكٛض 

 

  املعطيفاملهٕٛ 

 

  ايٛدساْٞاملهٕٛ 

 

  ايػًٛنٞاملهٕٛ 

 

  ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ
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 الطريقة المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايتٛع١ٝ (  1

 بايك١ُٝ

 ايطفٌ سٛاؽ ٚ عكٌ دصب : اٱثاض٠

 .  تفهريٙ ب٪ض٠ يتشتٌ  يًك١ُٝ

 أٚ حتككت عًُٞ َٛقف – قك١ – غ٪اٍ

 اغتبٝإ – شيو أثط ٚ ايك١ُٝ فٝ٘ فكست

 ٚ تطغٝب – ايك١ُٝ سٍٛ غ٪اٍ بإثاض٠

 ايك١ُٝ أثط ٚ َؿه١ً – تطٖٝب ٚ حتفٝع

 . َعرب٠ َؿاٖس – سًٗا يف

 ايك١ُٝ تعطٜف : ايتٛثٝل ٚ ايتعطٜف

 ، عٓاقطٖا ، ايك١ُٝ َا١ٖٝ ٜؿٌُ

 . تطبٝكٗا زتا٫ت ، أُٖٝتٗا

 خ٬ٍ َٔ يًك١ُٝ اذتب ٚ ا٫ْتُا٤

   ايتاضٜذ ٚ ايػ١ٓ ٚ ايكطإٓ َٔ تٛثٝكٗا

 أغ١ً٦ – ا٫غتبٝاْات – املٓاقؿ١ ٚ اذتٛاض

 ٚدٛز َع ا٫غتهؿاف١ٝ اذتٛاضات ٚ

 – طفًني بني ايٓس٠ٚ – َعطٝات

 مناشز إبطاظ – ايتٛنٝش١ٝ ايطغَٛات

 – َؿه١ً عطض – ايٛاقع َٔ ع١ًُٝ

 تعطٜف َٓٗا أٚدس قك١ – َكاٍ تًدٝل

   : ايتشفٝع

 ٚ ايسْٝا يف ايك١ُٝ أثط ٚ فهٌ بٝإ

 . اٯخط٠

 يف ايك١ُٝ عٔ ايتدًٞ أثط بٝإ

 . اٯخط٠ ٚ ايسْٝا

 .  يًك١ُٝ مناشز اغتعطاض

 ايكِٝ يبعض يٮ٫ٚز َازٟ حتفٝع

 .  نايٓعاف١

 عباز٠ بأٟ ٜكّٛ ٫ عٝح : َعٟٓٛ حتفٝع

 .زْٟٝٛ أدط أدٌ َٔ

   " عًِٝ ب٘ اهلل فإٕ خري َٔ تعًُٛا َا ٚ "

َ٪ؾطات 

 ايٓذاح
اْتكاز  –غ٪اي٘ عٓٗا  –إسٝا٤ ا٭يفاظ املتعًك١ بايك١ُٝ  -ا٫ٖتُاّ بايك١ُٝ

 .  قًك٘ سٝاٍ فكسٖا  –املؿاضن١ يف ايك١ُٝ  –اٱْكات –فكس ايك١ُٝ 
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 الطريقة المرحلة

  

  

  

 ايفِٗ( 2

 يًك١ُٝ، ايسقٝل ايعُٝل ايفِٗ

 ٚ آزابٗا ، َكاقسٖا ٚ سكا٥كٗا

 .( ايباطٔ ٚ ايعاٖط ) ؾطٚطٗا

ٚ نٝف١ٝ ايتطبٝل  عكبات 

 .َٛادٗتٗا

ايؿبٗات ٚ ا٫ضتطافات ٚ نٝف١ٝ 

 .ايتػًب عًٝٗا

 ايؿطعٞ ايتأقٌٝ – يًكس٠ٚ املعاٜؿ١

 َٛاقف – ا٭سازٜح ٚ يٰٜات

 عكًٞ تأقٌٝ – ايػري٠ َٔ َتٓٛع١

  قكل – عك١ًٝ أزي١ ٚ بطاٖني

 . ٚاقع١ٝ

َ٪ؾطات 

 ايٓذاح
 . ايك١ُٝ ضتٛ ايتكٜٛب ٚ يًتٛدٝ٘ ا٫غتذاب١ غطع١

 ٚ املؿاعط زتاٍ يف يًك١ُٝ اذتكٝك١ٝ املُاضغ١ ٚ ايعًُٞ ايتطبٝل ايتطبٝل( 3

 . ايػًٛنٝات ٚ ا٭يفاظ ٚ ا٫ٖتُاَات ٚ ا٭فهاض ٚ ا٭ساغٝؼ

َ٪ؾطات 

 ايٓذاح
 ايتطبٝل ، ايكِٝ تطبٝل يف ايصات١ٝ ، تكسّ اييت ا٭ْؿط١ َع ايتفاعٌ

 .ا٫ضتطافات ٚ ايؿبٗات َٔ ايفِٗ خًٛ – ادتٝس

 ، ايُٓٛشز تكسِٜ ٚ ، ايصات١ٝ تسعِٝ َع ايعًُٞ ايتطبٝل ٚتعُٝل جتٜٛس ايتععٜع( 4

 .بٗا يًتُػو اٯخطٜٔ زع٠ٛ َع تطبٝكٗا ٚ

َ٪ؾطات 

 ايٓذاح

 ايك١ُٝ يتطبٝل اٯخطٜٔ َع ايتعإٚ ع٢ً اذتطم – يًك١ُٝ ا٫ْتُا٤

18 



 ٚتعًُٝٗا ايكِٝ يػطؽ املطبٞ ٜػتجُطٖا اييت ٚا٭غايٝب ايٛغا٥ٌ تتعسز      

 املػتٗسف١ يًك١ُٝ املٓاغب١ ايٛغ١ًٝ اغتدساّ يف ا٭نرب ايتشسٟ ٜٚبك٢ ، يًطفٌ

 . يًطفٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايب١٦ٝ ايعُط١ٜ املطس١ً َع

 : ايتاي١ٝ يًهٛابط ٚفكا املٓاغب١ ايٛغ١ًٝ اختٝاض املطبٞ ع٢ً ٚجيب    

 ايعَا١ْٝ ايعطٚف َع ٚتت٤٬ّ ، ايعُط١ٜ املطس١ً َع ايٛغ١ًٝ تتٓاغب إٔ-

 . ٚاملها١ْٝ

 . يًطفٌ ايؿدك١ٝ ٚايػُات ايفطز١ٜ ايفطٚم تطاعٞ إٔ-

  ايتؿٜٛل داْب فٝٗا يٝتٛافط ، املػتدس١َ ٚا٭غايٝب ايٛغا٥ٌ ٚتتٓٛع تتعسز إٔ-

 . ٚايتذسٜس

 : ايكِٝ ببٓا٤ تع٢ٓ اييت ايٛغا٥ٌ يبعض  ؾطح ٚإيٝو

 ٚتؿٜٛكّا تأثريّا ٚأنجطٖا ايرتب١ٜٛ، ايٛغا٥ٌ أصتض َٔ ايكك١ تعترب  :ايكك١

 بايكِٝ ايجط١ٜ ايرتب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ايككل َٔ ٚفري٠ سك١ًٝ ٚيسٜٓا يًذُٝع،

 تعاىل اهلل أخربْا خ٬هلا َٔ َؿٛق١، نجري٠ قككا صتس ايكطإٓ ففٞ ٚاملفاِٖٝ،

 .ٚأممِٗ ايػابكني ا٭ْبٝا٤ بني زاض عُا

  َطٚض متط جتعًٗا ٫ٚ ايطفٌ، بٗا ميط اييت اي١َٝٛٝ املٛاقف اغتػ٬ٍ جيب :املٛقف

 ايٓيب إٔ فٓذس ايرتب١ٜٛ، ٚبًُػاتو بتعًٝكاتو تٛدٝٗ٘ يف ٚظفٗا بٌ ايهطاّ;

 َعِٗ نإ فكس ايكشاب١، يرتب١ٝ املٛاقف ٜػتػٌ نإ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 فِٝٗ ٜػطؽ إٔ فأضاز ٚدست٘، إٔ فٛض ٚنُت٘ طفًٗا، عٔ تبشح باَطأ٠ فإشا َّٜٛا،

َٕ" :ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً فكاٍ يًعبس، اهلل سب ق١ُٝ ِٚ ٙٔ َأَتَط َُِطَأ٠َ َٖٔص َٖا َطأضَس١ّ اِي  ََٚيَس

ٖٓأض؟ يف َٓا ."اي ًِ ٘ٔ ٫َ :ُق ًٖ ٢َٖٔ َٚاي ٢ًَ َتِكٔسُض َٚ ِٕ َع ُ٘ ٫َ َأ ٍَ .َتِطَطَس ٍُ َفَكا ٘ٔ َضُغٛ ًٖ  ق٢ً- اي

ُ٘" -ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ًٖ ُِ َي ٙٔ َأِضَس ِٔ ٔبٔعَبأز َٔ ٔٙ َٖا َٖٔص ََٛئس  .(عًٝ٘ َتفل")ٔب
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 َٛد٘ ايه٬ّ إٔ - َطاٖكّا نإ ٚإٕ خاق١ّ – ايطفٌ ٜؿعط أ٫ جيب :ايتعُِٝ
 اططح بٌ ٜهابط، أٚ فٝعاْس َطقٛز٠، تكطفات٘ إٔ ٜعٔ ٫ ست٢ َباؾط، بؿهٌ إيٝ٘

 ق٢ً نإ َا فهجريّا بٛز، َع٘ ٚحتاٚض املجُط، يًٓكاف قه١ٝ قٛض٠ يف ا٭َط عًٝ٘

 .(؟أقٛاّ باٍ َا) :بكٛي٘ ادتُع قٝػ١ ٜػتدسّ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل

 املباؾط٠ بايٓكٝش١ فعًٝو ٚايتٛدٝ٘; ايٓكض أضزت إٕ :ايٛاسس٠ ايسقٝك١ َٛعع١

 ْكٝشتو تتعسٟ أ٫ ٚاسطم نجري٠، تفاقٌٝ يػطز زاع ٫ٚ يطٝف١، بططٜك١

 ايػ٬ّ تٛدٝ٘ أضاز سني ـ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل قًٞ ـ ايطغٍٛ فٓذس ايٛاسس٠; ايسقٝك١

ِٔ َباؾط٠، إجياب١ٝ بططٜك١ ٖسف٘ أقاب ََُط فَع ٔٔ ُع ١ََُ َأٔبٞ ِب ًَ َٞ َغ ُ٘ َضٔن ًٖ ُ٘، اي ِٓ  َع

ٍَ ُِٓت :َقا ِّ َََع ُن ٖٓٔب ُ٘ َق٢ًٖ اي ًٖ ٘ٔ اي ِٝ ًَ َِ، َع ًٖ َِْت ََٚغ ـُ َٜٔسٟ ََٚنا  ايٖكِشَف١ٔ، ٔفٞ َتٔطٝ

ٍَ ٞٗ َفَكا ٖٓٔب ُ٘ َق٢ًٖ اي ًٖ ٘ٔ اي ِٝ ًَ َِ َع ًٖ ُّ َٜا" :ََٚغ ِّ ُغ٬ َ٘، َغ ًٖ ٌِ اي َٓٔو، َُٚن ُٝٔ َٝ ٌِ ٔب ُٖا َُٚن َٔ 

ًَٔٝو َُا " َٜ ًَِو َظاَيِت َف َُٔتٞ ٔت  .(عًٝ٘ َتفل) ."َبِعُس ُطِع

 ٚا٭نجط ، ٚايٛقت يًذٗس ٚتٛفريّا اختكاضّا ا٭نجط ايٛغ١ًٝ ٖٞ ايكس٠ٚ :ايكس٠ٚ 

 .مثاضٖا يتذين ؾطٚط ث٬ث١ حتتاز ٚيهٓٗا يًُطبٞ، ع١ًُٝ

 .سٝات٘ يف ا٭١ُٖٝ ٚانش١ قِٝ يسٜ٘ ٜهٕٛ إٔ :أ٫ّٚ

 سٝات٘، يف ٚتطبٝكٗا ايكِٝ تًو مماضغ١ ع٢ً اذتطم ؾسٜس ٜهٕٛ إٔ :ثاّْٝا 

 يطمح٘ ايكاطع يٮب فهٝف بسْٚٗا; ايعٝـ تكبٌ ٫ ؾدكٝت٘ مسات َٔ فتهٕٛ

 إيٝ٘؟ أغا٤ٚا إٕ عًِٝٗ ٚايكرب َعاًَتِٗ ٚسػٔ إخٛت٘، سب عًٞ ابٓ٘ ٜطبٞ إٔ

  فهٔ ب٘، اقتسا٥ِٗ غطع١ حيسز َا ٖٛ أبٓا٥٘ ٚبني بٝٓ٘ ايع٬ق١ زف٤ َس٣ :ثايجّا

 .قًٛبِٗ يف اذتب ضقٝس ظٜاز٠ عًٞ سطٜكّا

 – ا٭َجاٍ نطب –  ايؿعط – ٚايفٝسٜٛ ايكٛض – ا٭زٚاض متجٌٝ ) : أخط٣ أغايٝب
 ( ...... ايع١ًُٝ ايتذاضب – ٚادتٛاب ايػ٪اٍ – ايتسضٜب١ٝ ا٭يعاب – امل٬سع١
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 حرائق المنازل اسم النشاط م

 

 

 

1 

 شتاف١ اهلل ايك١ُٝ

 .إٔ ٜتعطف ايطفٌ ع٢ً بعض دٓٛز اهلل - اهلسف َٓٗا

 .إٔ ٜػتُع ايطفٌ ٭ٚاَط ٚايسٜ٘ -

 عطض َط٥ٞ عٔ بعض سطا٥ل ايبٝٛت- ا٭ْؿط١

 اذتٛاض عٔ عع١ُ اهلل غبشاْ٘ يف ايهٕٛ-

 شتاف١ اهللعٔ قطا٠٤ قك١ -

 ا٭ب املٓفص

 أشناضٟ  اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

   3 

 سفغ ا٭شناض ايك١ُٝ

 .إٔ ٜعطف أ١ُٖٝ سفغ ا٭شناض - اهلسف َٓٗا

 إٔ حيفغ بعض ا٭شناض-

 قطا٠٤ َؿرتن١ يٮشناض- ا٭ْؿط١

 مساع قٛتٞ يبعض ا٭شناض-

 عطض َط٥ٞ فًِ نطتٕٛ عٔ ا٭شناض-

 ايٛايسٜٔ املٓفص

 ُٖا دٓيت اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

   2 

 بط ايٛايسٜٔ ايك١ُٝ

 .إٔ ٜتعطف ايطفٌ ع٢ً سهِ بط ايٛايسٜٔ - اهلسف َٓٗا

 .إٔ ٜتعًِ َٗاضات ايرب -

 قك١ عٔ بط ايٛايسٜٔ- ا٭ْؿط١

 ايكس٠ٚ يف بط ادتس ٚادتس٠-

 نطب ا٭َجاٍ-

 ا٭ّ املٓفص
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 ايكاض٨ ايكػري اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

    4 

 سب ايكطإٓ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 عًّٛ ضداٍ اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

   6 

 آزاب اجملًؼ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 ٚطٔ مشٛر اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

    5 

 سب ايٛطٔ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 ؟أنٌُ ادتساٍٚ ايتاي١ٝ ؟ ٚاغتعٔ بعٚدتو يتػاعسى / ؽ        
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 سطفيت اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

   7 

 سب ايعٌُ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 اقطأ ٚرتل اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

    9 

 سب ايكطا٠٤ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 املٓؿس ايكػري اغِ ايٓؿاط ّ

  

  

    8 

 ايجك١ بايٓفؼ ايك١ُٝ

 - اهلسف َٓٗا

 - ا٭ْؿط١

- 

- 

   املٓفص

 ؟أنٌُ ادتساٍٚ ايتاي١ٝ ؟ ٚاغتعٔ بعٚدتو يتػاعسى / ؽ        
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 فهًُا ، املطًٛب١ ايكِٝ قٓاع١ يف ٚغببا املؿاعط يتػري غببّا ا٭فهاض تعس       

 غتهٕٛ ايكِٝ فإٕ ايطفٌ جتاٙ غًب١ٝ ا٭غطٟ ايٓؿاط أثٓا٤  املؿاعط ناْت

  . عًٝ٘ غًب١ٝ

 َهُٕٛ أٟ هلا يٝؼ شاتٗا سس يف ا٭ْؿط١ بإٔ ايكٍٛ ميهٔ أخط٣ بعباض٠       

 أثٓا٤ َٚؿاعطى اْفعا٫تو ٚإٔ ، تكاسبٗا إجياب١ٝ َؿاعط بسٕٚ ٚقُٝٞ تطبٟٛ

 . ايٓؿاط أثٓا٤ ايطفٌ يػًٛى يتفػريى ْتاز ا٫ ٖٞ َا ايٓؿاط

 إٔ يٓسضى شتتًف١ أفهاض ث٬خ ٚغأططح ايفهط٠ ٜؿطح َجاٍ بططح غأقّٛ      

 . ٚاسس اذتسخ نإ إٕ ايٓعط بػض املططٚس١ بايفهط٠ نجريا غٝتأثط ا٫ْفعاٍ

 ، أمحس طفًِٗ َع  ا٭يعاب بعض ملُاضغ١ اذتسٜك١ إىل ا٭غط٠ خطدت : َجاٍ

 . ًٜعب ٚمل ايهطاغٞ أسس ع٢ً دًؼ أمحس يهٔ

 بأؽ ٫ .. يسضٚغ٘ َصانطت٘ َٔ ق٬ًٝ َتعب أمحس إٔ ٜبسٚ : (ا٭ٍٚ) ا٭ب فهط٠

  . أمحس ٜػرتٜض إٔ إىل اذتسٜك١ يف باملؿٞ أقّٛ غٛف -  ق٬ًٝ ٜػرتٜض غأدعً٘

  ٜعاْٞ ٚ َطٜض أْ٘ أخؿ٢ ... ايًعب مياضؽ ٫ أمحس إهلٞ ٜا : (ايجاْٞ) ا٭ب فهط٠

 املػتؿف٢؟ إىل غآخصٙ ... بطٓ٘ أٚ قسَ٘ يف أمل َٔ

 إىل ب٘ ٚد٦ت أقشابٞ تطنت ... ا٭زب قًٌٝ أمحس : (ايجايح) ا٭ب فهط٠

  !!!   ٖٓا إىل ب٘ أتٝت عٓسَا املدط٧ أْا ... بٓفػٝيت ٜٗتِ ٫ ٖٚٛ ... اذتسٜك١

 ع٢ً قٝاغّا مبكاضْت٘ قُٓا َا إشا نجريا غٝدتًف ا٫ْفعاٍ إٔ غ٬ٓسغ ٖٚٓا       

  . ايج٬ث١ اٯبا٤ ع٢ً تٛاضزت اييت ا٭فهاض

  ئ اذتاي١ ٖصٙ ٚيف يفهطت٘ َٓاغبّا ٜهٕٛ (ا٭ٍٚ) ا٭ب غريافل ايصٟ فا٫ْفعاٍ      

 ٜكّٛ ٚعٓسَا ، أمحس ٜػرتٜض ست٢ ممتعّا ٚقتّا ٚغٝكهٞ ارتٛف أٚ ايكًل ٜكٝب٘

  . ٖاز١٥ فعً٘ ضز٠ غتهٕٛ
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 َع تتٛافل اييت سايت٘ ٚيف نًٝا شتتًفّا (ايجاْٞ) ا٭ب اْفعاٍ غٝهٕٛ بُٝٓا      

 فعً٘ ضز٠ غتهٕٛ ٚ يعب٘ عسّ بػبب اذتعٕ ٚ ارتٛف ٚ ايكًل غٝكٝب٘ فهطت٘

  . ايًعب عسّ غبب عٔ ٜػأي٘ عٓسَا اْفعاي١ٝ

 فعٌ َٔ ضاٚزٙ ايصٟ ايعٔ َع تتٛافل (ايجايح) يٮب ايفعٌ ضز٠ غتهٕٛ ٚأخريا      

 ٚ بايػهب غٝؿعط اذتاي١ ٖصٙ ٚيف ، ب٘ ع٬قت٘ ع٢ً ٚغت٪ثط ايًعب عسّ َٔ أمحس

 . باْتعاضٙ غتهٕٛ ٚايػباب ا٫تٗاَات غٌٝ فإٔ إيٝ٘ ٜأتٞ ٚعٓسَا ايكًل

 َٚٓٗا ا٫ْفعا٫ت تػري إىل ٜ٪زٟ ا٭فهاض تػري إٔ ع٢ً ٜ٪نس آْفا أٚضزت٘ ٚمما      

 إجياب١ٝ قُٝا ايطفٌ يهػب ٖسفا ايٓؿاط ٜهٕٛ إٔ فبسٍ ... ايكِٝ تػري إىل

  . هلا ٖازَا أقبض
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  أَا يًطفٌ، ٚتًكٝٓٗا َٚعاضف، َعًَٛات إىل ايكِٝ حتٌٜٛ ٖٛ ايكِٝ تعًِٝ       

 ادتاْب شتاطب١ إىل املع١ًَٛ ْكٌ َطس١ً تتذاٚظ فإْٗا ايكِٝ غطؽ ع١ًُٝ

 ايػطؽ ع١ًُٝ إٔ نُا ايػًٛنٞ، ادتاْب إىل ايك١ُٝ ٖصٙ ْكٌ ثِ ايٛدساْٞ،

 .أطٍٛ ٚٚقتّا دٗسّا تتطًب

 خام تطبٟٛ بطْاَر بٛنع (ايْٝٛػهٛ َٓع١ُ) قاَت املع٢ٓ هلصا ٚتأنٝسّا       

  تتذاٚظ َتعسز٠ أْؿط١ ايربْاَر ٚنع سٝح ،”ايْٝٛٝػٝف> َع بايتعإٚ بايكِٝ،

 املكَٛات  ببعض املطبٞ ٜتش٢ً إٔ ٫بس ٚيصا ، غطغٗا إىل ايكِٝ تعًِٝ َطس١ً

 :َٚٓٗا " ايطفٌ، يف ٚاٱجياب١ٝ اذتػ١ٓ ايكِٝ يػطؽ ا٭غاغ١ٝ

 :ا٫ستٛا٤ ايعاطفٞ ٚإظاي١ اذتٛادع

 َٚسس٘، (ٖٛ نُا) ٚتكبً٘ قًب٘ إىل ٚايٛيٛز ايطفٌ، ستب١ بهػب ٚشيو        

 ٚادتػس١ٜ، ايٓفػ١ٝ سادات٘ ٚتًب١ٝ ٚاسرتاَ٘، إيٝ٘، ٚا٫غتُاع ٚتؿذٝع٘،

 .َؿرتن١ أضن١ٝ ع٢ً َع٘ ٚايٛقٛف اٖتُاَات٘، َٚؿاضنت٘

  إشا ناْٛا ،(ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) اهلل ضغٍٛ َع يًكشاب١ حيسخ نإ َا ٖٚصا

 .بأمساعِٗ إيٝ٘ ٚأقػٛا قًٛبِٗ، ي٘ فتشٛا ضأٚٙ

 :ايٓفؼ ٚطٍٛ بايكرب ايتشًٞ

  َٔ بس ٫ بٌ ٚنشاٖا، عؿ١ٕٝ بني ٜكّٛ ٫ ايصٟ املٓعٍ ببٓا٤ أؾب٘ ايك١ُٝ غطؽ

 ايتدطٝط َٔ شيو قبٌ بس ٫ٚ ٜهتٌُ، ست٢ يب١ٓ يب١ّٓ ٚتؿٝٝسٙ ي٘، أغإؽ بٓا٤ٔ

 .اهلسف ٖصا يتشكٝل املتهافط٠ ادتٗٛز بصٍ َٔ بس ٫ٚ ايبٓا٤، هلصا

 تهتؿف متجًٗا أْ٘ تعٔ إٔ ٚبعس َع١ٓٝ، ق١ُٝ غطؽ يف طفٌ َع جتتٗس ٚأسّٝٓا

 ٱعاز٠ عاد١ أخط٣ ق١ُٝ ٖٓاى إٔ أٚ ايك١ُٝ، يتًو متجً٘ يف خطٚقات ٖٓاى إٔ

 (عٓ٘ اهلل ضنٞ) شض أبٞ ادتًٌٝ، ايكشابٞ َع سسخ َا ٖٚصا ٚتأنٝس، قٝاغ١

ُ٘ َضُد٬ َغاَبِبُت إْٞ :قاٍ عٓسَا ِٖٝطُت ٘ٔ، َفَع ِّ ٍَ ٔبُأ ٞٗ ٔيٞ َفَكا ٖٓٔب ُ٘ َق٢ًٖ اي ًٖ ٘ٔ اي ِٝ ًَ َِ َع ًٖ   :ََٚغ
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٘ٔ؟) ِّ ُ٘ ٔبُأ ِٖٝطَت ١ْٖٝ! َٜا َأَبا شضٍّ َأَع ًٔ ٖٔ َُِط٩ْ ٔفَٝو َدا َْٖو ا  ص.ضٚاٙ ايبداضٟ(. طٔإ

 :اذتػ١ٓ ايك١ُٝ يػطؽ املٓاغب ايٛقت اختٝاض

 اذتػ١ٓ، ايك١ُٝ يػطؽ املٓاغب بايٛقت تا١َ زضا١ٜ ع٢ً املطبٞ ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ        

-3 َٔ) املبهط٠ ايطفٛي١ َطس١ً ٚيعٌ طفً٘، َٔ ٚضٚاغبٗا ايػ١٦ٝ ايك١ُٝ ٚإظاي١

 ٚاٱجياب١ٝ، اذتػ١ٓ ايكِٝ يػطؽ املطاسٌ أفهٌ ٖٞ (10-6 َٔ) ٚاملتأخط٠ (5

 غطؽ يف ايتسضز إىل ايتفٓطٔ ٜٓبػٞ ٚيهٔ ايػ١٦ٝ، ايكِٝ َٔ ايتدًل ٚنصيو

 ايطفٛي١ َطس١ً يف ايطفٌ ع٢ً اغتٝعابٗا ٜػٌٗ ٚآزابّا قُّٝا ٖٓاى ٚإٔ ايكِٝ،

 يف ايطفٌ يف غطغٗا ٜكعب قِٝ ٖٓاى بُٝٓا ٚايٓعاّ، ا٭شناض، :َجٌ املبهط٠،

 .ٚايكسم ٚاٱخ٬م، اٱٜجاض، :َجٌ املتأخط٠ ايطفٛي١ َطس١ً

 :َجاٍ ٜٛنض عسّ َٓاغب١ ايرتنٝع ع٢ً ق١ُٝ ايكسم يف ايطفٛي١ املبهط٠

 خٝا٫ت ٜٚصنط تكع، مل أؾٝا٤ ٜٚكف أَ٘، َع ٜتشسخ بسأ ايطفٌ إٔ يٛ          

 .خاططٙ عفٛ َٔ ٚاقع١ٝ غري

 !٫ ..بايتأنٝس     ناشبّا؟ ايطفٌ ٖصا ُٜعٓس ٌٖ :ايػ٪اٍ

 َع٘ ٚاغتدسّ املطس١ً، تًو يف ايطفٌ يس٣ ايهصب غًٛى ع٬ز املطبٞ أضاز ٚيٛ

 :خطأٜٔ يف ضمبا يٛقع ٚايؿس٠ اذتعّ

 .إيٝ٘ ْعطٙ ٚيفت ايطفٌ، يف ايهصب قف١ تأقٌٝ -1

 .أفك٘ ٚتهٝٝل ايطفٌ، خٝاٍ حتذِٝ -2

ٔٓ املٓاغب١ ٚايٛغ١ًٝ ا٭غًٛب َطاعا٠ املطبٞ ع٢ً ٚنصيو  ايطفٌ ٚدٓؼ ٔئػ

 املطاٖل، َع ناذتٛاض ٜهٕٛ ئ – َج٬ّ – ايطفٌ َع فاذتٛاض ايكِٝ، غطؽ أثٓا٤
ٔٓ، اخت٬ف َع ٜتػري ايكك١ ٚأغًٛب  تطب١ٝ عٔ ختتًف ا٭بٓا٤ تطب١ٝ إٔ نُا ايػ

 . ( ايكطؾٞ ْاٜف ) " .ايبٓات
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 ٜتشٌُ إش ،  يًطفٌ ا٭ٍٚ احملهٔ باعتباضٖا ايكِٝ غطؽ يف ا٭غط٠ ٭١ُٖٝ ْعطا

 ٚتععٜع بػطؽ ٚاجملتُع ٚايٛطٔ غبشاْ٘ اهلل  أَاّ نبري٠ َػ٪ٚيٝات ٚا٭ّ ا٭ب

  ٚتعٗسٖا ، اذتػ١ٓ بايػًٛنٝات ٚا٫ضتكا٤ أطفاهلِ يس٣ اٱجيابٞ ايػًٛى

 ٖصٙ ناْت ، ايطفٌ ؾدك١ٝ َٔ ٜتذعأ ٫ دع٤ا تكبض عٝح ايسا١ُ٥ بايطعا١ٜ

 . ايطفٌ يس٣ ايكِٝ بٓا٤ يف ا٭غط٠ يتػاعس ايطغاي١

 :ٚقس قػُت ٖصٙ ايطغاي١ إىل املٛنٛعات ايتاي١ٝ 

 ايكَِٝفّٗٛ   ..... ايكِٝ حتتاز إىل بٓا٤ َٛاقف ..... َكس١َ 

 بٓا٤ ايكَِٝطاسٌ  ..... َهْٛات ايكِٝ ..... ايٓبٟٛ تطب١ٜٛ َٔ اهلسٟ َٛاقف 

 َٔ قٓع أفهاضىقُٝو  ..... أْؿط١ تطبٝك١ٝ ..... ايكِٝ أغايٝب بٓا٤ 

 .ٚغريٖا َٔ املٛنٛعات ..... ايفطم بني تعًِٝ ايكِٝ ٚغطؽ ايكِٝ 

 

 ٚأخريا أغأٍ اهلل إٔ ٜكًض يٓا ٚيهِ ايصض١ٜ ٚجيعًِٗ قط٠ عني يٓا ٚيهِ 

 ٚغًِٚقشب٘  آي٘ٚع٢ً  اهلل ع٢ً غٝسْا ستُس ٚق٢ً 

 

 

 أخٛنِ

 ايسضٜٜٛـعسْإ بٔ غًُإ 

 ايػعٛز١ٜ/ املػتؿاض ا٭غطٟ ظُع١ٝ ايت١ُٝٓ ا٭غط١ٜ با٭سػا٤ 

 املؿطف ايرتبٟٛ باٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبشافع١ ا٭سػا٤

 ٜػعسْٞ اغتكباٍ اقرتاساتهِ ع٢ً ايربٜس ا٫يهرتْٚٞ

adnan6543@gmail.com 
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 :  بايصنط ٚأخل .. ايطغاي١ ٖصٙ إخطاز يف َعٞ ٚتعإٚ غاِٖ َٔ يهٌ

 عبساذتُٝس بٔ ضاؾس ايطبٝع١ : يف املطادع١ ايرتب١ٜٛ             ا٭غتاش -

 مبشافع١ ا٭سػا٤اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ َؿطف اٱضؾاز ايرتبٟٛ يف 

 عبساهلل بٔ أبٛبهط امل٬: يف املطادع١ ايًػ١ٜٛ                ا٭غتاش -

 ضا٥س ايٓؿاط َٚعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ يف َسضغ١ ابٔ َؿطف ا٫بتسا١ٝ٥

 ايبٛغعسَادس بٔ عبس ايطمحٔ : يف اٱخطاز ٚايتكُِٝ           ا٭غتاش -

 ا٭سػا٤اٱزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبشافع١ َؿطف ايٓؿاط ايعًُٞ يف 

 

 

 

 

 

 

 قسض يًهاتب     
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 .ايهطِٜ ايكطإٓ -

 ،3ط ّ،1987/ٖـ 1407 بريٚت، ايُٝا١َ، نجري، ابٔ زاض ايبداضٟ، قشٝض- 

 .ايبػا زٜب َكطف٢.ز حتكٝل

 .ايباقٞ عبس ف٪از ستُس حتكٝل ايعطبٞ، ايرتاخ إسٝا٤ زاض َػًِ، قشٝض-

 .اذتُٝس عبس ايسٜٔ ستٝٞ ستُس حتكٝل ايفهط، زاض زاٚز، أبٞ غٓٔ-

 املطٜذ زاض : ايطٜاض . " ايرتب١ٝ فًػف١ يف " ،(1986) . بطنات يطفٞ ، أمحس-

 .يًٓؿط

 ايكِٝ تأقٌٝ " (1993) ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعُٞ ٚايبشح يًتعًِٝ ايكَٛٞ اجملًؼ-

 : م     (55) ادتع٤ ، (8) اجملًس . تطب١ٜٛ زضاغات " ايط٬ب ْفٛؽ يف ايس١ٜٝٓ

214-232 . 

  – بريٚت " َٚكَٛات٘ اٱغ٬َٞ ايتكٛض خكا٥ل " . (1978) غٝس ، قطب-
 . 4 ط ايؿطٚم زاض : ايكاٖط٠

 . ايكاٖط٠ ، 2 ز ، 2 ط ، ايٛغٝط املعذِ : ( 1985 ) ايعطب١ٝ ايًػ١ زتُع-

 أٜٛب َهتب١ ، ٚبٝإ تفػري ايكطإٓ نًُات : ( 2000 ) ستُس سػني ، شتًٛف-

 . ْٝذريٜا ،

 يف اذتػ١ٓ ايكِٝ أغطؽ نٝف ، ا٫يهرت١ْٝٚ تٛاقٌ قشٝف١ : ْاٜف ، ايكطؾٞ-

 ( /http://twasul.info/122153) طفًٞ
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