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 كيف نربي أوالدنا 
 

 ؟ناهج الرتبية احلديثةمالكتاب والسنة وعلى 
 
 
 
 
 
 

 جمع وترتيب
 أحمد عبد المتعال
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 بطاقة الفهرسة

 
على الكتاب والسنة نربي أوالدنا  كيف : اسم الكتاب

 ومناىج التربية الحديثة؟
 أحمد عبد المتعال : إعداد

 األول : اإلصدار
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 الكتيب  هذامصادر 

 1 أباء مدرشة إبـاء ، ؾفد بن حمؿد احلؿقزي

 2 أربعون كصقحة إلصالح افبقوت  فؾشقخ حمؿد ادـجد. 

 3 أزمات افشباب أشباب وحؾول ، حمؿد أمحد ــعان

 4 افسبقة اإلشالمقة فؾشباب ، فعبد افرمحن بؾه ظع

 5 افسبقة اإلشالمقة ومراحل افـؿو، فعباس حمجوب

قة بغ أصافة ادايض وآمال ادستؼبل ، فعع احلضارة اإلشالم

 بن كايف افشحود

6 

 7 دروس ؾؼه إرسة  فؾشقخ :حمؿد افشـؼقطي

 8 دور ادرأة ادسؾؿة بغ إصافة وادعارصة، فػاضؿة بـت خؾقل 

 9 رشافة )افػتاُة ادراهؼة.. مشاـُل وحؾول( دروة يوشف

 11 فؾشقخ بؼ بن ؾفد  أشافقب افعؾامكقغ دم تغريب ادرأةرشافة 

 11 بـت أمحد افبحقيصافطػوفة مشاـل وحؾول ٕشامء 

 12 ـقف تريب وفدك فؾدـتورة فقذ بـت ظبد افرمحن اجلريبة

 13 عع افشحودفادسؾم بغ اهلوية اإلشالمقة واهلوية اجلاهؾقة ، 
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 14 احلسن بن حمؿد افػؼقه يبٕ ادعاـسات إشباب وافعالج

 15 عع كايف افشحودف ؼه افدظوة إػ اهلل تعاػادػصل دم ؾ

 16 من اهلدي افـبوي دم تربقة افبـات، د.حمؿد ظػقػي

 17 من دروس  افشقخ حمؿد بن حمؿد خمتار افشـؼقطي

 18 من دروس افدـتور ظائض افؼرين

 19 من دروس افشقخ افشقخ شعقد بن مسػر

 21 من دروس افشقخ صافح اجلزي

 21 ظذ بن ظؿرمن دروس افشقخ 

 22 من دروس افشقخ حمؿد احلسن

 23 من دروس افشقخ حمؿد صافح ادـجد

 24 من دروس افشقخ شػر احلوايل

 25 عع بن كايف افشحودفموشوظة افبحوث وادؼآت ، 

 26 عع بن كايف افشحودفموشوظة اخلطب وافدروس، 

 مسموفقة إب ادسؾم دم تربقة افوفد دم مرحؾة افطػوفة

 فؾدـتور: ظدكان حسن صافح باحارث

27 
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 بني يدي الكتاب

اُِد هلل زب ايعا٦ٝ ٚأغٗد إٔ ٫ اي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ُٓدا 
 عبد اهلل ٚزضٛي٘ أَا بعد .

ؾبب٬ا ا٭بٓببا٤ ٚايبٓبباة أَٓٝبب١ اٯبببا٤    أذبببيف ٨ اهلل 
ٚا٭َٗاة  ٜا هلا َٔ ْع١ُٺ عع١ُٝٺ  ّٜٛ ٠طٞ ٚتؿبس  ٚقبد  

  ذز١ٜ ٚتتكٝ٘ بايرز١ٜ ايؿا١ِ  ذز١ٜ َاف اهللأقسٸ اهلل عٝٓٝو 
تكِٝ ايؿ٠٬  ٚت٪تٞ ايصنا٠  ٚترب أبٜٛٗا  ٖٚرا َطًب يهبٌ  

َربِّ ل:فصنسٜا عًٝ٘ ايط٬ّ ٜدعٛ زب٘ قا٥ًّا ا٭ْبٝا٤ذت٢ ايبػس 

َظاء ًة َضقَِّبًة إِكََّك َشِؿقُع افددع يَّ ٕ  آٍ شنَهْب يِل ِمن فَُّدْكَك ُذرِّ   ز8:عُبسا
ـَا َهدْب َفـَدا ِمدْن ل:ٜدعٕٛ زبِٗ فٝكٛيٕٛ ا٭بساز اهلل عبادٚ َربَّ

َة َأْظُغٍ َواْجَعْؾـَا فِْؾُؿتَِّؼَغ إَِمامً  اتِـَا ُؿرَّ يَّ   .ز74:ايفسقإش ناَأْزَواِجـَا َوُذرِّ
٘  تكس ايٛيد ؾ٬ا: ا٭خ٠ٛ ايفك٤٬ ٕ  بب  اِٝبا٠  ٨ ايعٝبٛ

  َٝ  ٚايٓاؾس ا٭ا٦عٝ ْعِ اهلل بعدهٕٛ يو فٝ ا٦ُاة قبٌ
ّ  ايًربٛد  ٨ ايعٕٝٛ ب٘ تكس ايٛيد ؾ٬اٚ  ببدع٠ٛٺ  ٜبرنسى  ٜبٛ

ٝ عٓد ايٛقبٛف   عٝٓو ب٘ تكسٸ ايٛيد ؾ٬اٚ ؾا١ِ  ٟ  بب  ٜبد
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ٔٵَف إ ايدٜٻ ٍٳ َقاَيتٵ عٳا٥ٹػٳ١َ عٳ ٍٴ َقا ٍء ♂:◘ اهللٹ زٳضٴٛ َمْن اْبُتِعَ بَِقْ

ا ِمدَن افـَّدارِ  نَّ َفُه ِشْسً ـُ ٍٳَٚقب    (1)▬ ِمْن َهِذِه افَبـَاِت  ٍٴ  ا  اهللٹ زٳضٴبٛ
ـَّدِة ♂:◘ دافِِح دِم اجْلَ َرَجدَة فِْؾَعْبدِد افصَّ َؾدُع افدَّ إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجلَّ َفَرْ

  . (2)▬وُل: باشتغػار وفدك َفكددَؾَقُؼوُل: َيا َربِّ َأكَّى يِل َهِذِه؟ َؾَقؼُ 
: زبٛا أ٫ٚدنِ َٓر ْع١َٛ أظفازِٖ ع٢ً ا٭خ٠ٛ ايفك٤٬

ٞ  باهلل اٱ٢إ ذتب٢ ٫ ٜٓرسفبٛا عٓبد نبربِٖ ٜٚبدَٓٛا       ;تعبا
ِ  زبٛاٚ..  أٚ ا٦عانطاة أٚا٦خدزاة  إضب١َٝ٬  تسبٝب١  بٓباته

ٝ  ذت٢ ٜتصٚجٔ ٜٛؾبٞ ايػبباب    ◘فسضبٍٛ اهلل    ايؿباِ
يِن،َتِرَبْت َيَداكَ ♂فٝكٍٛ: ٔ   َتفل عًٝب٘( ) ▬َؾاْطَػْر بَِذاِت افدِّ  يهب

ٔ  ؾاذب يًبٓت إٔ تتصٚد أٜٔ َٔ ! ؟٠فاضبد  ناْبت  إذا ايبدٜ
ٌ  ٝأتٞف إٞ تصٚد ايفاضد َثًٗا  كطست قد ٌ  ْطب  فاضبد  ٚجٝب

ٜٓبغبٞ عًب٢   يبرا   ٖرا ذل ٚزب ايهعب١ ٚ  اِٝا٠ َع٘ تفطد
ٜطتغًٛا َسذ١ً ايطفٛي١  ذٝب  قبعا ا٭٫ٚد   إٔ  ايٛايدٜٔ

  ٗ عًبب٢ ا٦ببٓٗخ اٱضبب٬َٞ    ِٚذبباجتِٗ إيببِٝٗ  ٨ تببٛجٝ

                                                 

 .وصححه األلباين 1915أخرجه السمذي ( صحقح)  (1)

 .وصححه األلباين 11611أخرجه أمحد ( صحقح) (2)
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ٜٛٔ ايعباد٠ ٨ ايؿبغس أٜطبس بهبث  َبٔ      بفبنٕ تهب   ;ِببايكٜٛ
 أ٤د غٛقٞ: أَ  ايػعسا٤ ايهرب  َٚٔ ن٬ّ  تهٜٛٓٗا ٨

 فصغراذيب دم ظفددفؿد يـػع اإلصالح وافت ::: 

 ر دم افؽزددداًل تعثددده ::: ضػدإن أمهؾتد ءْش دددوافـ

٨ ٖرا   ٖٚٛ خ  يهِ ٚأذطٓٛا أدبِٗفايصَٛا أ٫ٚدنِ  
  ◘ ايبٓ  ذاٚيت إٔ أ٣ع اٯثباز اٱضب١َٝ٬ عبٔ    ايهتٝب 

٨  ٬ّ عًُا٤ ايرتبٝب١  ٚعًبِ ايبٓفظ    ٚن  ٚايطًا ايؿاحل
َٔ نث  َٔ ا٦ساجبع ايبيف أدزجتٗبا ٨    ٚذيو   ا٭٫ٚدتسب١ٝ 

٫ٚ ٜفٛتين إٔ أتكبدّ ًبايـ ايػبهس يفكب١ًٝ     آخس ايهتٝب  
  ٚأضبأٍ  ايبٓا٤ا٦ثُس ٚايػٝخ أبٛ داٚد ايدَٝاوٞ ع٢ً تعاْٚ٘ 

 خ ا  ايهتٝباهلل تعاٞ إٔ ٜثٝب نٌ َٔ ضاِٖ ٨ إعداد ٖرا 
ٚباهلل  أي٘ إٔ ٜبازى فٝ٘ ٚ٘عٌ فٝ٘ ايٓفع يًُطًُٝ ٣ٝعٶا ٚأض

   ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ُٓد ٚع٢ً آي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ .ايتٛفٝل
 : أمحد ظبد ادتعال افراجي ظػو ربه                                         

 1436  افثاين مجادي27                                       

  * * * 
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 ومعلنة الزجال األجيال ي مزبيةاألم ه

 ٚيبريو  ايسجباٍ   َٚع١ًُ ا٭جٝاٍ  َسب١ٝ ٖٞ ا٭ّْعِ 
 إٔ ببريو  ٜكؿد ٖٚٛ اَسأ٠  ععِٝ نٌ خًا: بعكِٗ ٜكٍٛ

٘  غ ٚا ايرٜٔ ايسجاٍ  ععُا٤ ِ  إ١با  ايتبازٜخ  ٚجب  أٍٚ ٨ ٖب
ٔ  ع٢ً ٚتًكٛا أَٗاتِٗ  أذكإ ٨ اأوفاّي ناْٛا أَسِٖ  أٜبدٜٗ
 قاٍ يريو ;ؾرٝس أْ٘ ٫غو َع٢ٓ اٖٚر ٚايتٛجٝ٘  ايرتب١ٝ
 ٞ دْقـَال:تعبا كَسددانَ  َوَوصَّ َؾْتدهُ  اإِْحَسدداكً  بَِوافَِدْيدهِ  اإْلِ ددهُ  مَحَ ْرًهدد ُأمع  اـُ

ْرهً  َوَوَضَعْتهُ  ُؾهُ  اـُ    ز15ش ا٭ذكباف: ناَصدْفرً  َثاَلُثدونَ  َوؾَِصداُفهُ  َومَحْ
٘  َبا  ٜٓاضبب  ٖٚرافا٭ّ ٤ًت  ٚٚقعت  ٚأزقعت    قايب

ٌ  ذٝ ◘ اهلل زضٍٛ  ٚيبٮب  ايبرب   أزببا   ث٬ثب١  يبٮّ  جعب
ٔٵ َف ايسبع  ٞ  عٳب ٍٳ  ٖٴسٳٜٵبسٳ٠َ  َأبٹب ٌٷ  جٳبا٤ٳ : َقبا ٍِ  ِإَيب٢  زٳجٴب  هللٹا زٳضٴبٛ

ٍٳ:◘ ٍٳ ٜٳا: َفَكا ٔٵ  هللٹا زٳضٴٛ ِٔ  ايٓٻاِع َأذٳلټ َٳ  ؾٳبرٳابٳتٹٞ؟  بٹرٴطٵب
ٍٳ َك ♂: َقا ٍٳ ▬ُأمع ِٻ: َقا ٔٵ؟ ثٴ ٍٳ َٳ دَك ♂: َقا ٍٳ  ▬ُثمَّ ُأمع ِٻ : َقبا ٔٵ؟  ثٴب  َٳب
ٍٳَق َك ♂: ا ٍٳ ▬ُثمَّ ُأمع ِٻ: َقا ٔٵ؟ ثٴ ٍٳ  َٳ ٚقباٍ     (1)▬ُثدمَّ َأُبدوكَ ♂: َقبا

 أ٤د غٛقٞ: 

                                                 

 .والؾػظ لؾبخاري 2548ومسؾم  5971البخاري أخرجه ( صحقح)  (1)
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  إظراِق  إم مدرشة إذا أظددهتا :::أظددت صعًبا ضقَب 
ٕ   اٱضب٬َٞ   ايتبازٜخ  ٨ يًُبسأ٠ دٚزٶا ببازشٶا  ٚ  فًكبد نبا
 ايعًِ  وًب ٨ ٚسدٚ و١ًٜٛ  اأغٗسٶ يًحٗاد ٜرٖب ايسجٌ

 ا٭٫ٚد تسبببٞ ايبٝببت  ٨ ا٭ّ ٚناْببت  يًتحبباز٠ ٜطببافسٚ
ٕ  اٗبر ف  تسبٝتِٗ ٍٚطٔ ٚتساقبِٗ  ٟ  ضبفٝا ز٤ب٘ اهلل   ايثبٛز

٘  ي٘ قايت  "يا بـدي  اضؾدب افعؾدم، وأكدا أـػقدك بؿغدزيل" :أَب

 تتخٛيبب٘ ٚناْببت يًعًببِ  يٝتفببس  يبب٘ ٚتكببدّ تعُببٌ فهاْببت
يدا بـدي إذا ـتبدت ": َبس٠  ذاة ي٘ قايت ٚايٓؿٝر١  با٦ٛعع١

ؾداكظر:   -◘  ايبٓ  عػس٠ أذادٜ  عٔ  أٟ: -ظؼة أحرف

هل ترى دم كػسك زيادة دم خشقتك وحؾؿك ووؿارك، ؾنن مل تر 

 ٖرا بعد غساب١ َٔ فٌٗ،  "ذفك، ؾاظؾم أهنا ترضك، وٓ تـػعك
  .ايدٜٔ ٨ اٱَا١َ َٓؿب ٜتبٛأايثٛزٟ  ضفٝإ ْس٣ إٔ

تريةد بةلن  تؽون ضؿوحةةولـجاح األم يف السبقة يـبغي أن 

 ،ستعني بةا  تعةاىوتموفؼني يف ديـفم ودكقاهم، ها أوالديؽون 

 . والوهن الؽسلمع جتـب  ،ذلك الغايل والـػقس يفتبذل و

* * * 
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 الوالدان مهى يتضزر األوالد تزبية سوء

 عًٝب٘   غاب غ٤ٞ ع٢ً غب َٔ إٕ: اهلل ٨ ا٭خ٠ٛ أٜٗا
 ايهس٢ب١  ٚا٦ثٌ ايفاق١ً ا٭خ٬م ع٢ًٚبٓات٘  أ٫ٚدٙ أػٻْٳ فُٔ
 ْع١ُ ا٭٫ٚد ْع١ُ ٚإٕ س بٳايهٹ ٨ بِٗ ٚاْتفع سٻضٴ يؿغس ا ٨

  قبباٍ اٖبباإٜٻ أعطبباِٖ َببٔ عًبب٢ بٗببا اهلل أْعببِ نببرب٣ 
ْكَقالتعاٞ: َقاِة افدع  ايعاقٌ  فز46شايهٗا : نادَْاُل َواْفَبـُوَن ِزيـَُة احْلَ
 ايٓعُبب١ ٖببرٙ اضببتكساز إٔ ٜببدزى ايٓعُبب١ ٖببرٙ أٚتببٞ ايببرٟ

 ذٝاتبب٘ ٧ٚاتبب٘ ٨ اٱْطببإ عًبب٢ ايطِّٝببب أثسٖببا ٚاضببتُساز
ا ل:ثٓا٩ٙ جٌ قٛي٘ ٨ ب٘ اهلل أَس ايرٟ ايتٛجٝ٘ بتٛجٝٗٗا َ َيا َأُّيع

ٌ  ٚايبعد  ز6شايترسِٜ:ناافَِّذيَن آَمـُوا ُؿوا َأْكُػَسُؽْم َوَأْهؾِقُؽْم َكارً   نب
 نْٛٗبا  ىاْبب  فنْٗبا  غبأْٗا   ٨ ٚايتفسٜط ايتطاٌٖ عٔ ايبعد
ٍ ي يًٛايدٜٔ ٚاختباز ابت٤٬ ايٛقت ْفظ ٨ ٖٞ ْع١ُ   اهلل كبٛ
ْم ؾِْتـَةٌ ل:تعاٞ ـُ اَم َأْمَواُفُؽْم َوَأْوَُٓد  . ز28شا٭ْفاٍ :  نَواْظَؾُؿوْا َأكَّ

٘  َبا  ٚيدٙ تعًِٝ أٌُٖ َٔ: اهلل ز٤٘ ايكِٝ ابٔ قاٍ  ٜٓفعب
 ا٭٫ٚدٚفطباد   اٱضبا٠٤   غاٜب١  إيٝ٘ أضا٤ فكد ضد٣  ٚتسن٘

ِ ; ٱاٯببا٤  عاد٠ ٜهبٕٛ بطببب   ِ  ُٖباهل ّ ٚ هلب ِ  عبد  تعًبُٝٗ
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 ٜٓتفعببٛا فًببِ اؾببغازٶ فأقبباعِٖٛ ٚضببٓٓ٘  ايببدٜٔ فببسا٥م
 اٖب. آبا٤ِٖ ٜٓفعٛا ٚمل بأْفطِٗ 

ٚعدّ زعاٜتِٗ ع٢ً َٓٗباد  ٚايبٓاة ض٤ٛ تسب١ٝ ا٭٫ٚد ٚ
 تتُبسد ف  ٜهٕٛ ضببٶا ٨ تفهو ٠ٚصم ٚاٖب٬ٍ اتتُبع  ايٓب٠ٛ 
ٔ ف  بعبد فُٝا ايٓؿٝر١  ٜكب٫ًٚٔ  ع٢ً أًٖٗٔ ايبٓاة  ٝخبسج

ٕٳ  بص٣ ايطافساة  از ايػٛ ٨ ٕٳ ٜٚٴٵفطٹبدٵ ٖٚٓباى أَثًب١    يٝٳِفطٳدٵ
: ٜكبٍٛ ايػبٝخ    َا ًٜٞ نث ٠ ع٢ً ْتا٥خ ض٤ٛ تسب١ٝ ْرنس َٓٗا
 عػبس  ث٬ثب١  عُسٙ َساٖلُٓد ؾاحل ا٦ٓحد ذفع٘ اهلل: ٖرا 

َٶ  ؾب٠٬  ٫ٚ( َازنبت  ايطبٛبس ) ٓب٬ة  َٔ ٜطسم فكط  اعا
 اييف ترفٝغاي ذًك١ ٨ ذفع٘ قد نإ َا ْٚطٞ  اِاٍ بطبٝع١
ّ  ٚايفاذػب١  ايبر٦ٜب١  ا٭يفاظ ٜٚطتخدّ دخًٗا   أخٛاتب٘   أَبا
 بايػباب ٚٙتو ا٦خدزاة  تسٜٚخ ٨ ٜٚطاعد أَ٘  ٜٚكسب
 بأؾببراب ٚٚببتًط اِبببٛب  َٚببِٓٗ إيببِٝٗ ٜٓكببٌ ايببرٜٔ

 ِبضًب  أٚ ايبٝبت  ضطس ع٢ً ايفٛاذؼ فعٌ ٚزٟا ايفٛاذؼ 
 ..!!! أخت٘ بٝد ا٬٦بظ َهٛا٠ ٚأوفأ ايعُاز٠ 
َٶب  عػبس  ضببع١  عُسٖبا  بٓبتٷ ٙ ٖٚر  ذبب  ٨ ٚقعبت  اعا
ِ  ٚا٭جٓب١ٝ  ايغسب١ٝ ٚا٭غاْٞ ا٦ٛضٝك٢  بٛاضبط١  اضبتديت  ثب
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 بسٜد  عٓٛإ هلا أجٓب١ٝ ج١ٗٺ ع٢ً ايبٝت إٞ تؿٌ اييف ات٬ة
 أٖبسب  إٔ أ٠ٓب٢ : ٚتكٍٛ ٚتتؿٌ  ا١ُٗ تساضٌ أؾبرت ثِ
ٟ  َعهبِ   ٚأعبٝؼ  ببدٜاْتهِ   أيتربل  ٚإٔ ايبًبد  َٔ  ٚعٓبد

 ا٦بًغ ٚأدبس أَٞ ذٖب َٔ ضآخر يهٔ ا٦اد١ٜ  ا٥لايعٛ بعم
ٞ  ضب٦ُت  ايبٝبت   َٔ ٚأٖسب ٞ  أًٖب ٛ  ٚأَبٞ   ٚأبب  إٔ أزجب

 . !!!ٚتطتكبًْٛٞ اهلسٚب ٨ تطاعدْٚٞ
ّٷ ٖٚرٙ أّ تكٍٛ :  ايفتا٠ َساٖك١  ٚيهٓٗا عٓٝد٠ نبث ٶ  أْا أ

تغكبب   ا٫ تسٜد إٔ تفعٌ َا أزٜد  ٚنًُبا زفكبتٴ هلبا وًبٶب    
ب إٔ تبتهًِ َبع ش٬َٝتٗبا ببايتًٝفٕٛ       ٍٚاٚتثٛز ٚتسد نث ٶ

ٔٸ أَٗباة ٫    انث ٶ   ٚعٓدَا أَٓعٗا تكٍٛ: نٌ ش٬َٝتبٞ يبدٜٗ
ٚتتفٛٙ بهًُباة جازذب١  َٚبساة أدعبٛ عًٝٗبا         ٢ٓعٓٗٔ

ٚيكد ْطٝت ابٓيف إٔ اهلل أَسٖا بطاع١ ايٛايدٜٔ ٨ غ  َعؿ١ٝ 
 ٖٚرا قًٌٝ َٔ نث   ٫ٚ ذٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل  . اهلل؟ 

* * * 
 

 



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

13 

 

 الهاجح املزبي صفات

َٶ ا٦سبٞ ٜهٕٛ قد ُٶ أٚ اأختٶ أٚ اأخٶ أٚ اأبٶ أٚ اأ  اجبدٶ  أٚ اع
 عًب٢  تكبع  ايرتبٝب١  إٔ ٜعبين  ٫ ٖٚبرا  ذيو  غ  أٚ  اخاّي أٚ

ِ  ايطفٌ ذٍٛ َٔ نٌ بٌ ٚاذد  عاتل ٘  ٨ ٜطبٗ  مل ٚإٕ تسبٝتب
   ٖٚٓاى ؾفاة نث ٠ يًُسب٢ ايٓاجس ْرنس َٓٗا:ٜكؿد
 الكدوَ   -1

ّ  ٚايبٓباة  ٓا٤ا٭ب ؾ٬ا ّ  َبا  أٍٚ ٜكبٛ  قبد٠ٚ  عًب٢  ٜكبٛ
فُعًّٛ إٔ ايطفٌ ٨ ضٓٛات٘ ا٭ٚٞ ٜعتكبد    ا٦سبٞ َٔ ؾا١ِ

أنٌُ ايٓاع ٚأفكًِٗ  هلرا فِٗ ٜكًدِْٚٗ ٜٚكتدٕٚ  أبٜٛ٘إٔ 
بٗببِ  ٜٚبببدأ ايتكًٝببد َببٔ ايثاْٝبب١ تكسٜبٶببا ذتبب٢ اّاَطبب١ أٚ   

٫ٚ غببو إٔ ايتكًٝببد ديٝببٌ عًبب٢ ٓببب١ ا٭٫ٚد   ايطادضبب١  
 ِٗ  ٚيٝظ ْابعٶا عٔ خٛف أٚ خػ١ٝ.ٯبا٥

طببب قبسز ْفطبٞ    ٢ٜهٔ إٔ قٍٛ ا٦سبٞ يفعً٘ فُخايف١ 
فايطفٌ ايرٟ ٜٓػأ ٖٚبٛ ٜعبٔ إٔ ٚايبدٙ     ;فادا عٓد ا٭وفاٍ

َٓافل َسا٤ٺ ٨ عبادت٘ ٚأَٛز دٜٓ٘  ٜهٕٛ أؾعب ا٭وفباٍ ٨  
 .اضتُايت٘ يًدٜٔ فُٝا بعد
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ِ فكباٍ  ٚيكد ذّ اهلل تعاٞ ايرٜٔ َبايا أعُباهلِ أقبٛاهل   
َٓ َتْػَعُؾونَ لتعباٞ:  ا افَِّذيَن َآَمـُوا مِلَ َتُؼوُفوَن َما  َ ُزَ َمْؼتً  (2) َيا َأُّيع  اـَ

َٓ َتْػَعُؾونَ  هللِِظـَد ا     ز3-2ش ايؿا :  ن(3)َأن َتُؼوُفوا َما 
 ♂ععِ ٖرا اُسّ ّٜٛ ايكٝا١َ فكباٍ:  ◘ٚبٝ زضٍٛ اهلل 
ُجِل َيْوَم اْفِؼَقاَمةِ  ، َؾُقْؾَؼى دِم افـَّاِر، َؾَتـَْدفُِق َأْؿَتاُب َبْطـِِه، َؾَقُدوُر ُيْمَتى بِافرَّ

َحى، َؾَقْجَتِؿُع إَِفْقِه َأْهُل افـَّاِر، َؾَقُؼوُفوَن: َيا ُؾاَلُن  اَمُر بِافرَّ
اَم َيُدوُر احْلِ ـَ ا  ِِبَ

َقُؼدوُل: َبدَذ، َؿدْد َما َفَك؟ َأمَلْ َتُؽْن َتْلُمُر بِاْدَْعُروِف، َوَتـَْفى َظِن اْدُـَْؽِر؟ ؾَ 

َٓ آتِقِه، َوَأهْنَى َظِن اْدُـَْؽِر َوآتِقهِ  ـُْت آُمُر بِاْدَْعُروِف َو  .  (1)▬ـُ
 الصدم واألماىُ -2

ًٓ " ٛايؿدم ٖ  بعٝبد  ٚايؿبادم   "وظؿداًل  افتزام احلؼقؼة ؿدو
 ٚإخب٬ف  ا٦عا٬َة  ٨ ٚايفطل ايعباداة  ٨ ايسٜا٤ ٔبببع

ٔٵ َف  ا٭َاْباة  ١ْٚخٝا ايصٚز  ٚغٗاد٠ ايٛعد ِٔ  اهللٹ عٳبٵبدٹ  عٳب  بٵب
َٹٍس  ٘ٴ عٳا ٍٳ َأْٻ ِّٞ دٳعٳتٵٓٹٞ: َقا َٶبا  ُأ ٛٵ ٍٴ  ٜٳ ٞ  َقاعٹبدٷ  ◘ اهللٹ ٚٳزٳضٴبٛ  فٹب
ٍٳ ٖٳببا: َفَكاَيببتٵ بٳٝٵتٹٓٳببا  ٍٳ ُأعٵطٹٝببَو  تٳعٳببا ٗٳببا َفَكببا ٍٴ َي  اهللٹ زٳضٴببٛ

٘ٹ: َقاَيتٵ ▬َوَما َأَرْدِت َأْن ُتْعطِقِه؟♂:◘ ُٵسٶا  ُأعٵطٹٝ ٍٳببَفَك تٳ ٗٳا ا   : َي

                                                 

 .2989مسؾم جه أخر( صحقح) (1)
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تَِبْت َظَؾْقِك ـِْذَبةٌ ♂ ـُ ِك َفْو مَلْ ُتْعطِِه َصْقًئا   . (1)▬ َأَما إِكَّ
 َُٗبا  ٚيبدٙ  ع٢ً ا٦سبٞ ٜهرب أ٫ :ايؿدم َعاٖس َٔٚ
ٕ  إذا ا٦سبٞ ٭ٕ ايطبب; نإ ٘  اقتبد٣  اؾبادقّ  نبا  أ٫ٚدٙ  بب
٘  أؾبس ٚاذد٠ َس٠ ٚيٛ اناذبٶ نإ ٚإٕ   ٖببا٤ٶ  ْٚؿبر٘  عًُب

ٕ  يًطفبٌ   ٛعدٙب ٤ايٛفا ٚعًٝ٘ ٘  إيٝب  فًٝعتبرز  ٜطبتطع  مل فبن
ٞ  ٚ٘ب اِرز َٔ إٔ  ضبأعٌُ نبرا إٕ    :ٙ٭٫ٚد ٜكبٍٛ ا٦سبب

٭ٕ ٖبرا ٜب٪دٟ    ;عٌُٜعاقد اي١ٝٓ ع٢ً إٔ ٫  ٖٚٛ  غا٤ اهلل
  إٕ غبا٤ اهلل َبٔ نًُب١    يٮ٫ٚد فُٝبا بعبد  إٞ ذدٚث ْفٛز 

ذدٚثٗا َكرتْٶا َٔ ٜتأند بأَٛز ٚا٭فكٌ إٔ ٜعد ا٭ب ايطفٌ 
ا با٭َاْب١  ٜٓبغٞ يًُسبٞ إٔ ٜتر٢ً أٜكٶب ١ٚ إٕ غا٤ اهلل  ُهًب
أَا١ْ ايطس بإٔ ٜهتِ ا٦سبٞ ضس ايطفٌ إذا : ا٭َا١ْ َعاٖس َٔٚ

اضتأَٓ٘ عًٝ٘  ٚأَاْ٘ ايٛدٜعب١ ببإٔ ٜبسد ا٦سببٞ ايٛدٜعب١ ايبيف       
ٞ  هٕٜٛإٔ أعطاٖا ايطفٌ إٜاٙ ذت٢ ٚيٛ ناْت شٖٝد٠  ٚ  ا٦سبب

َٶ أ٫ٚدٙ  بٗا اآَسٶ ايعباداة  أدا٤ ع٢ً اذسٜؿٶ  بايػبس   اًَتص
 . ايباؤ ٨ٚ ايعاٖس غهً٘ ٨
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 :احلياٌ العطف والزمحُ و – 3
فاِبب   ؾفاة ا٦سبٞ فاِب ٚايعطا ٚآِإ َٔ أِٖ 

ٜتُثٌ ٨ آِبٛ عًب٢ ايٛيبد ٚتكبًٝب٘  ٚاذتكباْ٘  ٚإظٗباز       
َبع   اًُبٛع  ٜبأْا  ٫نُا إٔ ا٦سبٞ   ٓبت٘  ٚايعطا عًٝ٘

ِ  ٜٚتٛاقبع  ٜث٘ذد ٨ ٝتبططف  ا٭٫ٚد  ًٜٚعبب   ٢بصا   هلب
إ٫ ٨ ا٦ٛاقع ايبيف ٍتباد ِبصّ ٚقببط ٚإ٫      ٜػتد ٫ٚ ًٜٝ

ٞ  ْػأ ايطفٌ َطبتٗرتٶا   ٘  ٫ٚ َكاببٌ   بب٬  نبث ٶا  ٜعطب  تفازقب
يريو فا٦سبٞ ايبرٟ   ايؿغاز  عٓد ٜٴ٪ٵَيا ٚنريو ا٫بتطا١َ 

ٌ ف ايتحِٗ  عًٝ٘ ٜغًبٚ آِإ ٜٓكؿ٘  ٫ٚ با٫بتطبا١َ   ٝبخب
 ٜؿبًس  ٫ ايعكباب   إ٫ ٜعسف ٫ٚ ايطفٌ  زأع ع٢ً ٢طس

ٔٵ َف  يتعًِٝ ٫ٚ تسبٝب١ أ٫ٚدٙ  ٞ  عٳب ٕٻ ٖٴسٳٜٵبسٳ٠َ   َأبٹب ٔٳ  اِيبَأِقسٳ ٳ  َأ  بٵب
ٞٻ َأبٵؿٳسٳ ذٳابٹٍظ  ٌٴ◘  ايٓٻبٹ ٔٳ ٜٴَكبِّ ٍٳ اِيرٳطٳ ٕٻ: َفَكا ٔٳ عٳػٳسٳ٠ّ يٹٞ ِإ  َٹ
ٛٳَيدٹ ًِتٴ َٳا اِي ِٵ  ٚٳاذٹدٶا َقبٻ ٗٴ ٓٵ ٍٳ َٹ ٍٴ َفَكا َٓ ♂:◘ اهللٹ زٳضٴٛ ُه َمدْن  إِكَّ

َٓ ُيْرَحمْ   .(1)▬ َيْرَحْم 
 

                                                 

 . 2318أخرجه مسؾم  ( حسن)  (1)
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  :اليفط ضبط - 4
ْفط٘ عٓد ايغكبب فٝغكبب عٓبد    ٜكبط فا٦سبٞ ايٓاجس 

فنذا عاقبب    ذدٚث أخطا٤ َٔ ا٭٫ٚد ٚيهٔ يٝظ َٔ قًب٘
 ايطبًٛى;  تٳغٵٝٹ  أٟنإ قؿدٙ َٔ ٚزا٤ ٖرا ايعكاب ايرتب١ٝ; 

ٜهٔ َبٔ قًبب٘ ٚيهبٔ    ٭ٕ ايغكب مل  ;ف٬ ٜطسف ٨ ايعكاب
 ٫ٚ ٜكابٌ ٖرا اّطأ بايؿبسا  ٚايؿبٝاا    نإ بٗدف ايرتب١ٝ

ٚٵَي٢ ٚنإ ٘ٹ ايؿغ  اعرتف فنذا فكط ايغكب إظٗاز اَ٭   ًََط٦ٹ
إ٫ إذا غببعس ا٦سبببٞ  ايطببسع١ ٚجبب٘ عًبب٢ ايغكببب ٜت٬غبب٢

ٛٻٍ  بنضتٗتاز ايطفٌ  زقٝكب١   ابتطبا١َ  إٞغكب ا٦سبٞ  ٜٚتر
ٛٻٍ ٚنريو ٗټِ إٞ ا٫بتطا١َُ تتر  َبا  ٚضسعإ اّطأ  عٓد تٳحٳ
ٗټِ  ٜصٍٚ ٞٳ  ايكًبب;  ٨ ذيو ٜٴ٪ٳثِّسٳ إٔ دٕٚ ٖٚهرا ايتح  يٹٝٴسٳبِّب
 . ايعهظ ٚيٝظ ايؿغ   ايهب ٴ
 :التصابٌ - 5

ٍ  س بيًؿغٝب  ٜتؿابٳ٢ ايٓاجس ا٦سبٞ  َطبتٛاِٖ   إٞ فٝٓبص
 ٫ٚ عًببِٝٗ  ٜتهببرب ٫ ٚٙببادثِٗ  ٢ٚبباشذِٗ  فٝٴ٬عبببِٗ 

ِ  ٢ػٞ ايط٘ ْ َٔ ٜطسٴدٴِٖ ٚيٓبا ٨   ذيبو   ٜبأْا  ٫ٚ َعٗب
 ايؿغ ٠ تأخر ايبٓتفًكد ناْت   أض٠ٛ ذط١ٓ◘ زضٍٛ اهلل 
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 ٜٚأذٕ ٢ٓعٗا  ف٬ ا٦د١ٜٓ  وسقاة ٨ ب٘ فتٓطًل ◘ ايٓ  بٝد
 ٜٚعكٹببدٴ ٜدٜب٘   بببٝ بايبدف  فتكببسب بٓبرزٖا  تفببٞ إٔ يٮَب١ 

٘ٹ ٜدٜبب٘ عًبب٢ ٢ٚػببٞ ا٭وفبباٍ  بببٝ ا٦طببابكاة ٝٵبب ًَ   ◘ ِٚزجٵ
ِ  ٜأنٌ ٢ٓعِٗ  ف٬ ظٗسٙ فٛم ٚاِطٝ اِطٔ بٜٚسن  َعٗب

٘ٴ  ٜٚٴسٵدٹفِٗ ايطعاّ  آداب ٜٚعًُِٗ  نُبا  اُِباز;  عًب٢  خًَفب
 ف٬  ٚغ ٙ زقٞ اهلل عُٓٗا عباع بٔ اهلل عبد َع ذيو فعٌ
ٔ  ْٚتحٓببِٗ;  عٓبا   أبٓا٤ْبا  ْٴبعٹبدٳ  إٔ أبدٶا ٜؿس  يٓٴ٬عٹببٵ  يهب

 َعٗببِ  ًٕٚببظٵ هلببِ  ْٚببرانسٵ َعٗببِ  ًْٚعبببٵ أبٓا٤ْببا 
ٗٴِ ِٴ ٟا ٫ ٜفُٕٗٛ ٟٚا عكٛهلِ  َقدٵز ع٢ً ٚٗاوٹبٵ ٗٳ ٔٴ   ْٳِف  ْٳرٵب

ٕٻ ٌ  ٚاٱجب٬ٍ;  ٚاهَلٝٵبٳب١  ايٛقازٳ ٜٴٓافٹٞ ٫ ٖرا ٚإ  إٕ ٜٳِصٜبدٴٖا  بب
٘  ٚ٘بد  ٜهربٕٚ  ذُٝٓا أبٓا٥٘ َٔ ًٜكاٙ ٟا تعاٞ اهلل غا٤  أَاَب
٘ٹ مثس٠َ  .تٳعٳبٹ
 العله -6  
ٔ  قبدز  يدٜ٘ا٦سبٞ  ٜهٕٛ إٔ دببب ٫ ِ  َب  ايػبسعٞ   ايعًب

 ايكبدز  ض٣ٛ ا٦سبٞ َٔ ٜٴطًب ٫ٚ ٚايط١ٓ  ايهتاب عًِ ٖٛٚ
 ٜسٜبد  َعاًَب١  أٚ فعًٗا  ٜسٜد عباد٠ َعسف١ عًٝ٘ ٜتٛقا ايرٟ
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 بٗرٙ اهلل ٜتعبد نٝا ٜٳعسف إٔ ٘ب عٓد ذيو فنْ٘ بٗا  ايكٝاّ
 ." ا٦عا١ًَ بٗرٙ ٜكّٛ ٚنٝا ايعباد٠

ٕ  بايػس  اجاًّٖ ا٦سبٞ نإ ٚإذا ٕ  دٙأ٫ٚ فبن  عًب٢  ٜٓػب٦ٛ
ٌ  ٚقد ٚاّسافاة  ايبد   اا٭نربعٝباذٶ  ايػبسى  إٞ ا٭َبس  ٜؿب
 أنثببس إٔ يٛجببد ايٓبباع أذببٛاٍ ٨ ا٦تأَببٌ ْعببس ٚيببٛ  ببباهلل

ٔ  ٚزثٖٛا إ١ا ٚايتعبد١ٜ ايعٳَكد١ٜ ا٭خطا٤ ِ  عب ِ  آببا٥ٗ  ٚأَٗباتٗ
ْم َتَعاَفْوْا إَِػ َمدا َأكدَزَل القاٍ تعاٞ: ُشدوِل َوإَِػ ا هللَُوإَِذا ؿِقَل هَلُ فرَّ

داَن آَبداُؤُهْم َٓ َيْعَؾُؿدوَن  ـَ َؿاُفوْا َحْسُبـَا َما َوَجْدَكا َظَؾْقِه آَباءَكا َأَوَفْو 

َتددُدونَ  اَصددْقئً  ُٶببا بببإٔ   ز104ش ا٦ا٥ببد٠ :نَوَٓ َُّيْ  اُاٖببٌ ا٦سبببٞعً
 ٦خايفت٘ ٜعادٜ٘ ٚقد ىًٗ٘; اِل ٚبٝ أبٓا٥٘ بٝ ٍٙٛ بايػس 
 ا٭َس أٚ ا٦عاؾٞ تسى أٚ ايٓٛافٌ نثس٠ يٛيدٙ ٜهسٙ نُٔ إٜاٙ 

ِ  وًب أٚ  با٦عسٚف ٞ  ايعًب   ٚايبرٟ  ذيبو  غب   أٚ ايػبسع
 إٔ إٞ عًٝٗا ٜٚٳَعًّٕٛ  ٜطًب َٔ ابٓت٘ إٔ تتربد ٫ٚ تترحب

ِ  َٔ هلِ اهلل ٜكٝٸم ِ  اّب   ٜعًُٗب  نايعًُبا٤  عًٝب٘   ٜٚبسبٝٗ
 .جًِٗٗ ع٢ً ٢ٛتٕٛ أٚ ٚايدعا٠
عٞ يٮضببس٠ َببٔ ايهتببب ا٦فٝببد٠ ٨ تعًببِ ايعًببِ ايػببسٚ

 "زاد ادسددؾم افقددومي مددن افعؾددم افؼددظي" ا٦طبب١ًُ نتبباب :
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شادا َٜٛٝا ٙتاد ايصاد ايٛاذبد َبٔ ٥بظ     501ٚٙت٣ٛ ع٢ً 
 يعػس دقا٥ل; ٦دازضت٘ َع ا٭ضس٠ أٚ نٌ ع٢ً ذد٠.

ٔ  عؿسٙ ٨ َا ٜعسف إٔ ا٦سبٞ ٚع٢ً  ٖدٻاَب١  َبراٖب  َب
 ايػببباب بببٝ ٜٓتػببس َببا فٝعببسف َٓرسفبب١  فهسٜبب١ ٚتٝببازاة

 ;َٔ اّبازد  إيٝٓا تٳفدٴ اييف ايػسع١ٝ ا٦خايفاة َٔ ا٦ساٖكٝٚ
 اٯداب عًبب٢ ا٭بٓببا٤ ٚتسبٝبب١ َٛاجٗتٗببا عًبب٢ أقببدز يٝهببٕٛ

 .ٚا٭خ٬م اٱض١َٝ٬
 الكىامُ -7

َببٔ ٜكببّٛ ٨ أٚ  ٚيببٞ ا٭َببس ٨ َطًٛببب١ ايؿببف١ ٖببرٙ
شٚجٶا  يًسجٌ  ا٭ضس٠ قٝاد٠ ا٦سأ٠ ًِِّطٳتٴ إٔ بد ١٫ٚ  بببايرتبٝ

ُٶ أٚ اخاّي أٚ انب ٶ اأخٶ أٚ اأبٶ أٚ  ٭َبسٙ  تٓكباد  إٔ ٚعًٝٗبا   اع
 فعًٝٗبا  اغب٦ٝٶ ٚيٞ ا٭َس َٳٓٳعٳ ٚإٕ  ايطاع١ ع٢ً ا٭٫ٚد يٝرتب٢

 ٫ٚ ا٭ب َرب إٔ فٝحب أ٫ٚدٖا بعم خايف٘ ٚإٕ  تطٝع إٔ
ٔ  انبث ٶ  ٭ٕ عًٝ٘ تتطرت  تطبتټس  بطببب  ٍبدث  ا٫ٖسافباة  َب
ايػبس   فعًب٢ ا٭ّ إٔ     ٚإٕ أَس ٚيٞ ا٭َس بأَس ٚايا ا٭ّ

تبٝ ي٘ ٖرا اّطأ ع٢ً اْفساد ٚع٢ً ٚيبٞ ا٭َبس إٔ ٜؿبرس    
 ا٭ذببٛاٍ بعببم ٨ٚخطببأٙ بايطسٜكبب١ ا٦ٓاضببب١ أَبباّ أ٫ٚدٙ  
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 ايػس  ٢ٓع٘ ٫ اغ٦ٝٶ ا٭٫ٚد ٜطًب نإٔ ذ ٠  ٨ ا٭ّ تؿبس
 ٚقبد  عٓ٘ ٜفؿس قد ٜساٙ يسأٟ ٢اْع ا٭ب ٚيهٔ ايٛاقع  ٫ٚ

ٞ  ٜكتٓبع   فب٬  ا٭ب إقٓبا   ا٭٫ٚد فٝراٍٚ ٜهتُ٘   ٖبرٙ  ففب
ٝ  أ٫ٚدٖا ْفظ ٚتطٝٸب ا٦سأ٠  تطٝع إٔ بد ٫ ١اِاي ِ  ٚتبب  هلب
ِ  عكًب٘   ٚزجاذب١  ٚايدِٖ فكٌ ٔ  اِٝبا٠  ٨ ٟبا  ٚتعبصٜٗ  َب

 ٖٚببرا ٚٝببب  ٫ اإذطاضٶبب يًٛايببدٜٔ إٔ تػببٗد أذببداث
ِ   اَثًّب  ٚيبدٙ  ضبفس  ٜبسفم  اأذٝاْٶ ايٛايد ٘عٌ اٱذطاع  ثب

ٕ  بأذ٣ ٕفٝؿابٛ ا٭ؾدقا٤ ٜطافس  اخب ٶ  ايٛايبد  زفبم  فٝهبٛ
 ايسجٌ قٛا١َ تهطس ٖٓاى أَٛز ٚيهٔ  إذطاض٘ بطبب ٚذيو

 : َٓٗا ا٭ضس٠  ٨ َهاْت٘ ٚتكعا
ٌ  ا٦بسأ٠   تكٛدٙ بٝت ٨ ْػأة ا٭ّ تهٕٛ إٔ -1  ٚايسجب

 ٌبببب ايسج َٔ ايكٛا١َ ا٦سأ٠ ٖرٙ فتغتؿب َٓكاد  قعٝا فٝ٘
 .اداِ ٚايًطإ ًل اّ ٚض٤ٛ ايتطًط أٚ باٱغسا٤ 

ّ  ا٦بسأ٠  تعًٔ إٔ -2  ايعؿبٝإ   أٚ ايتبرَس  أ٫ٚدٖبا  أَبا
ؾببساذ١  ايٛايببد تببتِٗبببايغُص أٚ بببايًُص عًبب٢ شٚجٗببا  أٚ 

 ا٭٫ٚد أذٖإ ٨ ف ضخ  ٚض٤ٛ ايتؿسف ٚايتعكٝد  بايتػدد
 .عكًٝت٘ ٚاذتكاز ا٭ب قعا
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 ايبصٚد  أبب٢  فبنذا  اأَبسٶ  شٚجٗا ع٢ً ا٦سأ٠ تٳعسه إٔ -3
 ايٛايببد ٔايفبب١ ا٭٫ٚد فٝتعببٛد أ٫ٚدٖببا  َببع خفٝبب١ خايفتبب٘
 .عًٝ٘ ٚايهرب
إٔ تػتهٞ ا٭٫ٚد ٭بِٝٗ ٨ ذكس٠ ا٭٫ٚد ٚتطًب  -4

َٓ٘ إٔ ٜتخر اٱجسا٤ اِاضِ ٨ اِاٍ  ٚإ٫ ضازعت بنتٗاَ٘ 
بايتٗإٚ َع ا٭٫ٚد  فٗرا ٜكٝع ٖٝب١ ايسجبٌ أَباّ أ٫ٚدٙ    

 .ٖٚرا َٔ أععِ أضباب فطاد ايرتب١ٝ
َبدأ تٗدٜد ا٭٫ٚد بأبِٝٗ َبع  ٭ّ اٚا٭ٚٞ إٔ تطتخدّ  

  َع إب٬غ٘ بهبٌ َبا ٙبدث    عٓد ا٭٫ٚد ت٘احملافع١ ع٢ً ٖٝب
   ٌ ٚيهبٔ    يٲتفام ع٢ً َا ٘ب عًُ٘; ٦عاُب١ ٖبرٙ ا٦ػبان

 بدٕٚ عًِ ا٭٫ٚد بريو.
  العدل  -8

 ٨ ذتبب٢ ا٭٫ٚد بببٝ ٜعببديٕٛ اهلل ز٤ٗببِ ايطببًا نببإ
ٛ   ةايُكب٬ ٌ  فًب ٌ  زجبع  ٖبرا  قبب  ٜٓػبأ  ٫ تب٢ ذ ٖبرا   ٚقبب

ٌ  ٚذيو ٭ٕ اِكد; ٚبِٝٓٗ ا٭٫ٚد ٟ  ايتفكبٝ  ذكبد إٞ  ٜب٪د
ِ  ا٭٫ٚد ٚنسا١ٖٝ ِٔ َف  يٛايبدٖ ِٕ  عٳب ُٳبا ِٔ  ايٓټعٵ ٍٳ  بٳػٹبٍ    بٵب : َقبا
ًُٓٹٞ َأبٹٞ بٹٞ اْٵَطًَلٳ ُٹ ٍِ  ِإَي٢ ٜٳرٵ ٍٳ ◘  اهللٹ زٳضٴبٛ ٍٳ  ٜٳبا : َفَكبا  زٳضٴبٛ
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ٗٳدٵ اهللٹ  ًِتٴ َقدٵ َأِّٞ اغٵ ٕٳايٓټ -أٟ: ٖٚبت – ْٳرٳ ُٳا  ٚٳَنبرٳا  َنرٳا عٵ
ٔٵ ٍٳ َٳايٹٞ  َٹ لَّ َبـِقَك َؿْد َكَحْؾَت ِمْثَل َما َكَحْؾَت افدـعْعاَمنَ ♂:َفَكا ـُ  ؟َأ
ٍٳ ▬ ٍٳ َيا : َقا ِٻ  ▬َؾَلْصِفْد َظَذ َهَذا َؽْرِي♂:َقا ٍٳ ثٴ َك َأْن ♂:َقا َأَيُُسع

ٍٳ ▬َيُؽوُكوا إَِفْقَك دِم اْفِزِّ َشَواًء؟ ٍٳ بٳ٢ًَ : َقا أٟ: ٫  -إًِذا َؾاَل ♂:َقا
 .(1)▬ -تفعٌ ٖرا

ِ  ؾدٚز ٛغسٜ ايعدٍنُا إٕ عدّ   بعبم;  عًب٢  بعكبٗ
 ٭ْٗببِ ٚإخٛتبب٘; ٜٛضببا بببٝ ذؿببٌ َببا ذؿببٌ ٚيببريو

 .ز8:ٜٛضاش ناَفُقوُشُف َوَأُخوُه َأَحبع إَِػ َأبِقـَا ِمـَّ ل:قايٛا
 َٚػبباعس أذاضببٝظ ٜساعٝببا إٔ ايٛايببدٜٔ عًبب٢ ٜٓبغببٞٚ

ٔ  أنثبس  ٚيدٺ إٞ ٢٬ٝ إٔ ٙا٫ٚ ف٬ أ٫ٚدِٖ   أثٓبا٤  اٯخبس  َب
ٔ  أعطب٢  إذاٚ اِبدٜ    ٞ   ٖبب١ أٚ عطٝب١   ا٫بب  ا٭ْثب٢  ٜعطب
 ٚا٭ْث٢  ايرنس بٝ ايعدٍ نٝف١ٝ ٨ ايعًُا٤ ٚاختًا نريو 

٘  ايرٟ ا٦اٍ: ايعًُا٤ بعم قاٍ َػٗٛزإ  ق٫ٕٛ ٚهلِ  ٜعطٝب
٘  ٜٞعط يًرنس  ٍ  بطبٛا٤   ضبٛا٤ٶ  يٮْثب٢  َثًب ٔ  ٣بعٷ  ٚقبا  َب
ٝ  ٍايعبد  إٕ: ايعًُا٤ ٞ  إٔ ا٭٫ٚد بب ٌ  ايبرنس  ٜعطب  ذبغ  َثب

                                                 

 .  1623أخرجه مسؾم  ( صحقح)  (1)
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ٌ  عبص  اهلل قط١ُ ٭ْ٘ ايؿرٝس; ٖٛ ٖٚرا ا٭ْثٝٝ  ٔ  ٚجب  َب
إُْكَثىل:تعاٞ قاٍ مساٚاة  ضبع فٛم ـَ ُر  ـَ  آٍش نَوَفْقَس افذَّ

 بعبم  اضبتثٓاٖا  خاؾ١ َٛجباة ٖٓاى تهٕٛ ٚقد  ز36:عُسإ
ٕ  إذا: فكبايٛا  ايعدٍ  َٔ ايعًُا٤ ِ  ا٭٫ٚد أذبد  نبا  أٚ ٜبتعً

 يؿب٬ا  ;ٙتاجٗبا اييف  ب٘ ا٦ختؿ١ ا٭َٛز َٔ أَس ع٢ً ّٜٛك
 ;تفس  إذا ٚنريو بايعط١ٝ ٘ ٚؿ إٔ بأع ف٬ دْٝاٙ  أٚ دٜٓ٘

٘  إٔ أزاد إذا ٚايبدٙ  فنٕ  ذيو ٖٛيتعًِ ؾٓع١ أٚ  ٔ  ٜعطٝب  َب
 ًٜصّ ٫ٚ ذاجت٘  قدز ع٢ً عًٝ٘ ٜٓفل إٔ فً٘ ايتعًِ ٖرا أجٌ

  ٖٚهرا . عطٜٝ٘ َا ْؿا أٚ ٜعطٝ٘ َا َثٌ ا٭ْث٢ بنعطا٤
 احلزص -9 

 عٔ ايصا٥د اّٛف أٚ ايد٫ٍ ٖٛ اِسف إٔ ايبعم ٜعٔ
ٔ  ٚيبدٖا  ٠ٓبع  ٭ّفتحبد ا  ذدٙ  ٘ بببب عًٝ اببب خّٛف ايًعبب  َب

 ٫ ٚا٭ب ْفط٘  ع٢ً ا٫عتُاد ع٢ً قدزت٘ َع بٝدٖا ٚتطعُ٘
 ن٬ُٖبا    ٚاِكٝك١ إٔؾغ  أْ٘ يح١ عٌُ بأٟ ٚيدٙ ٜهًا
ِ  اٱزاد٠  اببب قعٝ ااتهايٝٶ ٚ٘عً٘ ٜفطدٙ   سبببب ايتفهٝ عبدٜ

 : َٓٗا َعاٖس ي٘ ا٦ثُس اِكٝكٞ اِسفٚ
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َطبتحاب١ يكبٍٛ زضبٍٛ     يٛيدٙ ايٛايد فدع٠ٛ )أ( الددعا::
: ♂: ◘اهلل  َٓ َصدكَّ ؾِدقِفنَّ  ، نَّ َدْظدَوُة َثاَلُث َدَظَواٍت ُيْسَتَجاُب هَلُ

ُٝهٔ فبب،  (1)▬َفددِدهِ ، َوَدْظددَوُة اْفَوافِددِد فِوَ ، ََدْظددَوُة ادَُْسدداؾِرِ ْظُؾددوِم ادَ 
يٮبببٜٛٔ إٔ ٜببدعٛا يٛيببدُٖا بببايتك٣ٛ ٚاهلداٜبب١ ٚايتٛفٝببل    
ٚؾرب١ ا٭خٝاز ٌٚٓب ايفحاز  ٚإٔ ٜسشق٘ بايصٚج١ ايؿا١ِ 

ٖٚببٛ َبباشاٍ ٚايرزٜبب١ ا٦بازنبب١ ٚايطببعاد٠ ٨ ايببدْٝا ٚاٯخببس٠ 
نببريو بببايصٚد ايؿبباحل ٚايرزٜبب١   ٜٚببدعٛا ٫بٓتُٗببا وفًّببا

 ٚيكد  ٖٚٞ َاشايت وف١ً ٚاٯخس٠ايدْٝا ا٦بازن١ ٚايطعاد٠ ٨ 
ِ  ع٢ً ايدعا٤ َٔ ايٛايدٜٔ◘  زضٍٛ اهلل ذرز  فكبد  أ٫ٚدٖب
ٍ إجابب١  ضاع١ تٛافل َٓ َتدْدُظوا َظدَذ ♂: ◘زضبٍٛ اهلل     فكبا

 َٓ َٓ َتْدُظوا َظدَذ َأْمدَوافُِؽْم،  ْم، َو ـُ ِد َٓ َٓ َتْدُظوا َظَذ َأْو َأْكُػِسُؽْم، َو

   . (2)▬ُيْسَلُل ؾِقَفا َظَطاٌء، َؾَقْسَتِجقُب َفُؽمْ  ُتَواؾُِؼوا ِمَن اهللِ َشاَظةً 
٘  ٜهفٞ ٬ف )ب( المتابعدة والمززمدة:  َبع   ايعبابس  ايتٛجٝب

ٍ  ذٝ ◘  زضٍٛ اهلل ذيو إٞ أغاز ٚقد عدّ ا٦تابع١   ♂:قبا

                                                 

 .وصححه األلباين 3862أخرجه ابن ماجه ( صحقح)  (1)

 .  3119أخرجه مسؾم ( صحقح ) (2)
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ُؽْم َمْسدُئوٌل َظدْن َرِظقَّتِدهِ  ؾع ـُ ُؽْم َراٍع، َو ؾع فٝٓبغبٞ ٬َشَب١      (1)▬ـُ
 يًرتبٝب١  غسط ايبٝت عٔ ايطٌٜٛ ايغٝاب ٚعدّ ا٦سبٞ يٮ٫ٚد

ٜٚٓبغٞ ع٢ً ايٛايبدٜٔ ايتبدقٝل ٨ أذبٛاٍ ا٭٫ٚد      ايٓاجر١
َتابعبب١ ا٭٫ٚد َببع فببنذا ٚجببدا خطببأ فًٝبببادزا ٨ تؿببرٝر٘ 

يًتٝكٔ َٔ عدّ تهبسازِٖ هلبرا اّطبأ  ٚأٖبِ غب٤ٞ ٜٓبغبٞ       
 .يٮبٜٛٔ اٱٖتُاّ ب٘ ٖٛ واع١ ا٭٫ٚد هلُا ٚايؿدم 

 َٛاقعٗا  ٨ ا٭َٛز َٔ ٜكع ٖٛ شّاِاف :الحزم -01
ٍ  ٨ ٜتػدد ٫ٚ ايػد٠ تطتٛجب ذاٍ ٨ ٜتطاٌٖ ف٬  ذبا

 .ٚايسفل ايًٝ تطتٛجب
َٶ ٚيٝظ  ٜٚعاقب ٚن١ًُ  ذسن١ نٌ قباٜس نإ َٔ اذاش

  .ٜتطاَس أذٝاْا إٔ ٜٓبغٞ ٚيهٔ  شّي١ أٚ ٖف٠ٛ نٌ عٔ
٘  نُا  ايٛيد وًباةنٌ  تًب١ٝ عدّ اِصّ َعاٖس َٚٔ  أْب

 يٝبدزى  ;غكبب  أٚ بهب٢  إذا يًطفٌ ا٦سبٞ ٜٓكاد إٔ ٜٓبغٞ ٫
٘  ٍكٝبل  ع٢ً ٜطاعدٙ ٫ ٚايؿٝاا ايغكب إٔ ايطفٌ   زغباتب
ِٳ  . اٱجاب١ إٞ أقسبباهلد٤ٚ ٚا٭دب  ايطًب إٔ ٚيٝتعً

                                                 

 .  1829، ومسؾم  893أخرجه البخاري  ( صحقح ) (1)
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ٕ  فٝ٘ ٙصّ إٔ ٘ب َا أِٖ َٚٔ ّ  ايٛايبدا  ا٦ٓصيبٞ   ايٓعبا
 ٜطٌٗ ٚبٗرا ٚاّسٚد   ٚا٭نٌ  ايّٓٛ أٚقاة ع٢ً فٝرافغ
 قبط ٨ اِصّ ا٭ضس٠ زب ٚع٢ً ا٭وفاٍ  أخ٬قٝاة قبط

 يًؿبغاز  اّبسٚد  عٓبد  ٚا٫ضت٦رإ ا٦ٓصٍ إٞ ايسجٛ  َٛاعٝد
 .ايعكٌ ؾغاز أٚ ايطٔ ؾغاز ضٛا٤

 :احلهنُ -11
ٜٚٓبغبٞ عًب٢     َ٘ٛقبع  ٨ غب٤ٞ  نٌ ٚقع ٖٞاِه١ُ 

عتبداٍ ٚايتٝطب  ٚعبدّ    ايٛايدٜٔ اتببا  َبٓٗخ ايٛضبط١ٝ ٚا٫   
ٚعبدّ اٱنثباز َبٔ ا٦بٛاعغ ٚاختٝباز        ايتػدٜد َبع ا٭٫ٚد 

ايٛقت ا٦ٓاضب هلا بدٕٚ تطٌٜٛ ٧ٌ  ٫ٜٚهثسا عتباب ايٛيبد   
 مل ٜثُس ْؿس ايٛيد عد٠ َساة.ايٛيد إذا أخطأ إ٫  ا٫ٚ ًٜٛ
ِ ا٭ب ايٛيبد اِهُب١ َبٔ ا٭َبس     ِٗب َف٫ٚ َاْع َٔ إٔ ٜٴ 

ٜٚٓبغبٞ  يٝهبٕٛ ذبافصا يًٛيبد عًب٢ فعًب٘        ;ايرٟ ٜهًف٘ ب٘
 ٛيد .ًيايٛايد طا ٨ تٛجٝ٘ ايتدزد ٚايتً

 :الثمرة تحصيل -01
ٌټ ايرٟ ٖٛ يٝظ ايٓاجس فا٦سبٞ َٶا ٜٳَع  ً٘بظ  و١ًّٜٛ أعٛا

ٍٴ  أوفاي٘ َع  فكبد   ًَُٛضب١  مثبس٠ ببدٕٚ   اتٗبٛد  َع٘ ٜٚٳبٵرٴ
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ٗٴ ٜٚعطبِٝٗ عػبسٜٔ خًّكبا إضب٬َٝٶا       ايكسإٓ; ْؿا ِٜٴرٳفُِّع
ٔ  ٚعػسٜٔ أدبٶا إضب٬َٝا   د َبع  ٭٫ٚاذتهباى  ا دٟحبس  ٚيهب

 ٚايطٻببټ  ا٭ْا١ْٝ تعٗسف  أخ٬قِٗ ٜعٗس ض٤ٛ بعكِٗ ايبعم
ًَّعٵٔ  تتعبدٻ  مل ْعسٜب١  ناْبتٵ  فايرتب١ٝ بِٝٓٗ  فُٝا ٚايتباُغمٴ ٚاي
ًِٓطًُبٹ ذيو  ًِٗا ٚيهٔ ايثُس٠َ; ف ٔٳ جص٤ٷ ايصَٔف  ٫ ْٳطٵتٳعٵحٹ َ 
 .ايع٬د

* * * 
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 الهاجحة الصحيحة الرتبية أساليب

 ١ يًرتب١ٝ ايؿرٝر١ ٖٚٞ :ٜٛجد ٥ط١ أضايٝب ٔتًف
 الرتبًُ باحلهنُ واملىععُ احلضيُ :أوًلا 
 ايطُع ع٢ً ٚايًٝ ٚايسفل ايطٝب١ بايه١ًُفٓسبٞ ا٭٫ٚد  

 تسبٝب١  ٨ يٓا اْرباضٶ يٛيدٙاِهِٝ  يكُإ ٚعغ ٚيٝهٔ ٚايطاع١
اَلَة َوْأُمْر بِادَْْعُروِف َواْكدهَ ل:تعاٞ قاٍ أبٓا٥ٓا َظدِن  َيا ُبـَيَّ َأؿِِم افصَّ

ُُمدوِر) ْٕ َٓ 17ادُْـَؽِر َواْصِزْ َظَذ َما َأَصاَبَك إِنَّ َذفَِك ِمْن َظدْزِم ا ( َو

َْرِض َمَرًح  ْٕ َٓ ََتِْش دِم ا َك فِؾـَّاِس َو ْر َخدَّ لَّ  اُتَصعِّ ـُ َٓ ُُيِبع  إِنَّ اهللَ 

نَّ ( َواْؿِصْد دِم َمْشقَِك َواْؽُضدْض ِمدن َصدْوتَِك إِ 18خُمَْتاٍل َؾُخوٍر)

ِؿِر) َْصَواِت َفَصْوُت احْلَ ْٕ   . ز19-17ش يكُإ :  ن(19َأكَؽَر ا
 : ًٜٞ ٟا اِط١ٓ ٚا٦ٛعع١ باِه١ُ ايرتب١ٝ ٚتهٕٛ

 ١ ايطفببٌٓػبب٦ٚذيببو بت الطفددل علددى اإليمددان : تنشددهتو -أ
٘  َطًع اهلل بإٔ ٚإذطاض٘  اهلل َٔ اّٛف ع٢ً  َساقبب  عًٝب

  .ٜٚدعٛٙ إيٝ٘ أًٜٚح باهلل ٜطتعٝ إٔ عًٝ٘ ٚإٔ  ٭عُاي٘
ِ ببفٝت :بأحد حلقات العلم فدي المسداجد الولد ربط -ب

  يٝرفغ ;٨ ا٦طحد ايكسإٓبأذد ذًكاة ذفغ اِام ايطفٌ 
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    ٚنرا أذد ذًكباة ايعًبِ ايػبسعٞ يًٓػبأ    ايكسإٓ ايهسِٜ
 ايعًّٛ ايػسع١ٝ بأضًٛب َٝطس ضٌٗ. َٓٗافٝتعًِ 
اة ايطًٛنَِٝٓٗ هتطب فٝ: طيبة بصحبة الولد ربط - ج

٘  ا٭خ٬م ايفاق١ً بٌ ٚايطٝب١ ٚ   ٫ٚ َباْع  تتربدد غخؿبٝت
َٔ إٔ ٜعكد ايٛايدٜٔ ؾداق١ َع إذد٣ ا٭ضس ا٦ًتص١َ اييف هلا 

 أ٫ٚد ٨ ضٔ َتكازب ٭٫ٚدِٖ ي تبط ا٭٫ٚد بأ٫ٚدِٖ.
ًًا  الرتبًُ باملالحعُ : ثاى

ٌ  ضبًٛى  ٬َذع١ا٭َس ٝٓبغٞ ع٢ً ٚيٞ ف ٌ  ايطفب  ٚايعُب
 :نُا ًٜٞ تك٢ٛ٘ ع٢ً

فبٝكـ ٚيبٞ     ٠َباغبس  غ  ١بطسٜك إعطا٤ٙ ايٓؿٝر١ -1
َثٌ: قؿ١ قؿ١ تبٝ اّطأ ايرٟ ٜفعً٘ بعكِٗ  ٙا٭َس ٭٫ٚد

ايفيف ايهرٻاب ايرٟ ٜتعاٖس ٭ٌٖ ايكس١ٜ أْب٘ ٜغبسم ٨ ايبربس    
فنذا أضس  أٌٖ ايكس١ٜ يٓحدت٘ تبٝ هلِ نربب٘  ٨ٚ َبس٠ نبإ    

ٖٚبرٙ   ٜغٝثٛٙ  ايفت٢ ٜغسم بايفعٌ فاضتغاث بأٌٖ ايكس١ٜ فًِ
ايكؿ١ يتأؾٌٝ جاْب ايؿدم عٓبد ايطفبٌ  ٚنكؿب١ ايًُٓب١     
ٚايؿسؾٛز ٚنٝا ناْت اي١ًُٓ َٓع١ُ ٨ ذٝاتٗا َصٕ قٛتٗا 

َٻ ٘    ايؿسؾٛز فكد نإ ًَُّٗ اأ   ا ٚغب  َبٓعِ ٫ٚ ٚبصٕ قٛتب
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٨ ؾٛز٠ ذٛاز ٣ٌٝ جراب ببٝ ايًُٓب١ ٚايؿسؾبٛز    ٚذيو 
 ... اّ ٚايرتتٝبي٘ يتأؾٌٝ أ١ُٖٝ ايٓعٜٓطح٘ ا٦سبٞ َٔ خٝا

٢ٚهٔ إٔ ٜطتعٝ ا٦سبٞ ببعم ايكؿـ ايرتبٜٝٛب١ ا٦ٛجبٛد٠   
 .ضًٛى أ٫ٚدٙ يٮذطٔ يٝغ  ٨ ا٭ضٛام

 بهٌ َعِٗ ٚا٦ٓاقػ١ اِٛاز باب ٚفتس ا٭بٓا٤ ْايط١ -2
ٟ  ريوف  ٚز١ٜٚ ٖد٤ٚ ِ  احملبب١  زٚاببط  ٜكبٛ ٕ ف  بٝبٓٗ  ٝتكبًبٛ

 .يًخ  ٓب١ ٚقًٛب زذب ؾدز بهٌ ٚايدِٜٗ َٔ ايٓؿا٥س
 ٫ ذتب٢  َباغس٠ ا٭بٓا٤ فٝٗا ٜكع اييف ا٭خطا٤ َعا١ُ -3

 اتببع  ٚقبد   ؾبرٝر١  أْٗا ٜتُادٚا ٨ ٖرٙ ا٭خطا٤ ظٓٶا َِٓٗ
َٶ زأ٣ عٓدَا ايٛض١ًٝ ٖرٙ ◘ اهلل زضٍٛ  ٨ ٜبدٙ  تطٝؼ اغ٬

ٍ  ي٘ فكاٍ ايطبل  جٛاْب ٨ تترسى أٟ ;ايؿرف١  اهلل زضبٛ
ْل بِقَ ♂: ◘ ـُ َّا َيؾِقَك َيا ُؽاَلُم، َشمِّ اهللَ، َو ْل ِِم ـُ  .(1)▬ِؿقـَِك، َو

  ٫ ذت٢  غخؿ٘ إٞ ٫ ايٛيد ضًٛى إٞ ايٓكد تٛجٝ٘ -4
٘  ٜٚعاْد بسأٜ٘ ٝتُطو; فباٱذباط إذطاض٘ ايٓكد ٜطبب  أبٜٛب
 .ا٭فكٌ إٞ ضًٛن٘ َٔ ٜغ  َٔ إٔ بدٍ

                                                 

 .    2122أخرجه مسؾم ( صحقح)  (1)
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 ذيبو ٚ  وٝبب  بعٌُ قاّ إذا ثٓا٤ ايٛايدإ يٛيدُٜٗا -5
٘  ٚايثكب١  ايك٠ٛ ٜعطٝ٘ رافٗ نتف٘  ع٢ً بايسبت أٚ بتكبًٝ٘  بٓفطب
ٛى ًبطب  ايٛيد قاّ إذا ا٦اد١ٜ اِٛافص عطا٤إ إٞ بأع ٫ٚ  أنثس
   بٝ ذٝ ٚآخس.  ا٭ضًٛب ٖرا ْتبع  َع ٧ٝص

 ا٭نبرب  ابِٓٗ بٝ َكاز١ْ ٜعكدٚا إٔ يًٛايدٜٔ ٘ٛش ٫ -6
٘  ا٭ؾبغس  أخٝبو  إٞ اْعس َثًّا : بكٛهلِ ٚا٭ؾغس  ٜطبُع  فنْب
 أْت أَا  دزجاة عاي١ٝ ٨ اٱختبازاة ع٢ً ٚٙؿٌ  ايه٬ّ

ِ  فريو;ا٦دزض١ ٨فدزجاتو قعٝف١  ٌ  غخؿب١ٝ  ٙطب  ايطفب
 . أخٝ٘ ع٢ًٚ٘عً٘ ٙكد   عٓدٙ ايعدٚاْٞ ايطًٛى ٜٚكٟٛ

 : بالعادَ الرتبًُثالًجا 
ٌ  ضب١َٝ٬ اٱ داباٯٚ ا٭خ٬م َهازّ ع٢ً تعٜٛداي  ضبٗ

 ٭ٕ ذيوٚ ;ٌببايفاق ٚا٦سبٞ ١ببايؿاِ ايب١٦ٝ ي٘ تٛفسة إذا
ٍ  فكبد  بٝكا٤  ؾفر١ ٜٛيد ايطفٌ ٍ  قبا دلع ♂:◘ اهلل زضبٛ ـُ

داكِهِ  َ َداكِِه َوُيـَكِّ عًب٢    ٚ (1)▬ َمْوُفوٍد ُيوَفُد َظَذ اْفِػْطَرِة، َؾَلَبَواُه ُُّيَوِّ
 َتابع١ ايطفٌ فُٝا تعًُ٘ َٔ اٯداب ٚا٭خ٬م. ٚيٞ ا٭َس 

                                                 

 وصححه األلباين .    4714أخرجه أبو داود ( صحقح)  (1)
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 : بالكدوَ الرتبًُرابًعا 
 فكد  ١بببايرتبٝ أضايٝب سإٔ َٔ ايرتبٟٛ ا٭ضًٛب ٖرا

 ايطبٝد٠  ض٦ًت ٚعٓدَا  ٘ؾراب٭ ا٭ع٢ً ا٦ثٌ ◘ ايٓ  نإ
اَن ُخُؾُؼُه اْفُؼْرآنَ ♂:قايت ◘ خًك٘ عٔ ☼ عا٥ػ١  . (1)▬ ـَ
 ٘ ُٳب ععََّٚػاٙ  خاف٘ ٚ اهلل تعاٞ َاف :ايٛيد زآى نٕف

 فػبتُتٳ  غكبتٳ فنٕ  ا٦ؿًٝ َٔ نإ ا٦ؿًٝ َع زآى إٕٚ
ِٴ فنْٻبب٘ َٵببٞ َٓبب٘ وًبببت ٚإٕ ٜغكٳببب  عٓببدَا ضٝػببتٴ  ببباقٞ زٳ

ّټ خسجبتٹ  ٚإٕ   ذيبو  بعبد  َٓٗبا  فطٝػبسب  ايطٝحاز٠   ا٭
 اِحباب   بازٵتٹبدا٤  ذيو بعد ابٵٓٳتٹٗا إقٓا ٳ تطتطٝعٳ فًٔ َٴتٳربِّجٳ١ّ

ٞ  ايبٝبت  ٨ ٚؾبَّٝٵتٳ  يًؿب٠٬  ا٦٪ذِّٕ ْاد٣ ٚإٕ ٖبٛ   فطٝؿبً
ًِتٳ ٚإٕ ايبٝت  ٨ اٯخس ِٔ َغَف  إٕٚ  ِّدٴَىٜك طٛفف ايؿ٠٬ ع
  .تًكا٥ٝاذيو فطٝفعٌ  يًعازٜاة تٓعس زآى

 : بالعكىبُ الرتبًُ خامًضا 
 ايعكباب  إٞ حب٤ٛ ًيا ٢هٔايطابك١  ا٭ضايٝبإذا مل تٓحس 

 إٞ ٝعُبد ف بايبرْب  ايٛيبد  ػبعس فٗرا ٜ ;با٦كاوع١ أٚ بايتٛبٝخ

                                                 

 وصححه األلباين .    24611أخرجه أمحد ( صحقح)  (1)
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ٔ  ايٛيبد  يسَإ ٜهٕٛ ٚقد  ضًٛن٘ تعدٌٜ   ٙبٗبا  أغبٝا٤  َب
 ;ٚايٛعٝبد  ايتٗدٜبد  بعبد  ا٦بربا  غب   ايكبسب  ايبدٚا٤  ٚآخس

َٳبسٳ يرا   زأة أدا٠ ايعكاب تستد  إذافايٓفظ ايبػس١ٜ  ٞٻ  َأ  ايٓٻبٹب
ٛٵطٹ بٹتٳعٵًٹِٝل ◘ ٚأٍٚ ايعكٛبباة اُطبد١ٜ     (1)اِيبٳٝٵبتٹ  فٹٞ ايطٻ

إَِذا ♂:◘يكٍٛ ايبٓ    ايٛجٌ٘ٓب  َعغد ا٭ذٕ  ثِ ايكسب 

ْم َؾْؾَقْجَتـِ   - أٟ : قسب -َؿاَتَل  ـُ ; ٭ْ٘ قبد   (2)▬ِب افَوْجهَ َأَحُد
  ٌٜكًببٌ َببٔ ذنببا٤ ايطفببٜبب٪دٟ يتعطببٌ أذببد اِببٛاع  ٚ

ٞ   ٜهٕٛ ايكسب ٚ عٓبد   أقٌ َٔ عػس َع ٌٓبب غكبب ا٦سبب
 قببدز عًبب٢ٚيٲْتكبباّ ٫ يًتأدٜببب   ٜٚهببٕٛ عكبباب ايطفببٌ

  "ن تطاع ؾلمر بام يستطاع أذا أردت إ":تكٍٛ   ٚاِه١ُايرْب

* * * 
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 والبهات أسباب إحنزاف األوالد

ٱٖساف ا٭٫ٚد بايسغِ َٔ اضبتخداّ نبٌ   ٖٓاى أضباب 
 أضايٝب ايرتب١ٝ ٚايتٛجٝ٘ َعِٗ ْرنس َٓٗا:

 ذتب٢  ٘بببٜٚكسباْ فٝعٓفاْ٘ :بولددىما قسوة الوالددان -0
ٞ  اهلل أزغبدْا  َبا  خ٬ف ٖٚرا ايؿغ  ايرْب ع٢ً ٘  تعبا  إيٝب
ـَْت  َوَفوْ ل: قاٍ ذٝ  وا اْفَؼْؾِب  َؽؾِقظَ  َؾظًّا ـُ كَػضع  َحْوفِدَك  نْ مِ  َٓ
ْؾدَق  ♂:◘ اهلل زضٍٛ ٚقاٍ  ز159ش آٍ عُسإ : ن إِنَّ اهللَ ُُيِبع افرِّ

هِ  ؾِّ ـُ  .  (1)▬ دِم إَْمِر 
 عًب٢  ايٓصا  فهثس٠:األبدوي  بدي  والنزاع الشقاق كثرة -1
 فِٗ ;قًك١ َكطسب١ ا٭بٓا٤ غخؿ١ٝ ٘عٌ ا٭٫ٚد َٔ َطُع

 ٜككٕٛ فِٗ اير  عِٓٗ بٜٛٔا٭ أذد ابتعاد َٔ دا٥ِ خٛف ٨
 أببِٜٛٗ   غحاز ٜطُعٛا ٫ ذت٢ ايبٝت خازد أٚقاتِٗ َععِ

 ◘ايٓ  ذرز ٚيكد   ٫ خ٬م هلِ َٔ ٦ؿاذب١ ٜكطسِٖ ٧ا
ْم ♂:َٔ زفكا٤ ايط٤ٛ فكاٍ ـُ ادَْْرُء َظَذ ِديِن َخؾِقؾِدِه، َؾْؾَقـُْظدْر َأَحدُد

                                                 

 .     6124أخرجه البخاري  (صحقح ) (1)
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ٕ  ًٜٚتفبت   (1)▬َمْن ُُيَافِْل   يٝحبدٚا  ا٭ٚإ فبٛاة  بعبد  ا٭ببٛا
 اخت٬ف ٜهٕٛ ٚقد  ا٦طتكِٝ ايطسٜل عٔ ذادٚا ٚقد ِٖأبٓا٤

 . ا٭بٓا٤ اٖساف ضبب ٖٛ ايرتب١ٝ أضًٛب ٨ ا٭بٜٛٔ
ايصا٥ببد يٛايببدٜٔ فاٖتُبباّ ا بدداألوالد: اإلىتمددام الزا ددد -2
َبع عبدّ    ٜسٜبدٕٚ   َا نٌ هلِ ًٜبٻٕٛ أِْٗ دزج١ إٞ بأبٓا٥ِٗ

ٕٚ عًب٢  ا٭٫ٚد اتهايٝٝ ٫ ٜعتُد فٝٓػأ تهًٝفِٗ با٭عُاٍ 
 أْفطِٗ ٨ غ٤ٞ .

 :عددددم إلددداال فدددرام األوالد بمدددا يعدددود علددديهم بدددالنفع -4
 ;بايػس غغًتو باّ  تػغًٗا مل إٕ ايٓفظ إٔ ايٛايدإ ٓطٞف

كِْعَؿَتداِن  ♂َٔ ْعُب١ ايفبسا  فكباٍ:    ◘فًكد ذرز زضٍٛ اهلل 

ةُ  َمْغُبونٌ  دحَّ ثٌِر ِمَن افـَّاِس: افصِّ ـَ ٢ عًب ذا ، فد (2)▬َوافَػدَرا ُ  ،ؾِقِفاَم 
ِ  ٟبا  ا٭بٓا٤ فسا  أٚقاة ٜػغًٛا إٔايٛايدٜٔ   ٚذيبو   ٜفٝبدٖ

ٚذًكباة  أ ايثكاف١ٝ  ا٦سانص أٚ ايسٜاق١ٝ بايٓٛادٟ بنِاقِٗ إَا
ْٚايظ ايعًبِ;  أذفغ نتاب اهلل ا٦طاجد; يٝتعًُٛا ايكسإٓ  

                                                 

 ، وحسـه األلباين .  8417أخرجه أمحد يف مسـده ( حسن) (1)

 ..  6412أخرجه البخاري   (صحقح) (2)
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 ابٓتٗبا  تبرتى  ٫ ايٛاعٝب١  ا٭ّ فإ ٚنرا  يتعًِ ايعًِ ايػسعٞ
ِ  ثكا٨ ٟسنص تًركٗا بإٔ ا فساغٗ ٚقت تطتغٌ إٔ دٕٚ  يتبتعً

  ٚاِٝان١ اّٝاو١ تعًِٝ ٨ دٚز٠ أٚ  اَثًّ ايتحٜٛد ٨ دٚزاة
 هٛزغٝ٘تٞ اياتكإ ايعٌُ بنبس تطسٜص ا٦فازؽ  أٚ فٔ تعًِ أٚ

ٍ  بأعُاٍ أٚ تػغًٗا  ايٛزٚد ؾٓعأٚ   ٚإبستٞ ايرتٜهٛٙ  ا٦ٓبص
ٔ  ْاًَب١  عًب٢  ٚايكدز٠ ٚتستٝب  ٚتٓعٝا وٗٞ َٔ  اٯخبسٜ
 . ْاجر١ بٝت زب١ تهٕٛ ٢ذت

ٖٚرا  :تفضيل الوالدان أحدد أوالدىمدا دون اريدري   -4
ا٭َسايرٟ ٜٛغس ؾدٚز بباقٞ ا٭٫ٚد عًب٢ ا٭ببٜٛٔ ٚعًب٢     

 ِ اْظدِدُفوا َبدْغَ  ♂:◘  يكبٍٛ زضبٍٛ اهلل   أخِٝٗ ا٦فكٌ عبٓٗ

مُ  ـُ ِد َٓ  .  (1)▬ اْظِدُفوا َبْغَ َأْبـَائُِؽمْ  ،َأْو
* * * 
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 ومزحلة ما قبيل الوالدة مزاحل منو األوالد

ٌ  بباخت٬ف أضبايٝب ايرتبٝب١ ايعًُٝب١     َتًا ٛ  َساذب  ١ب
 :٦ساذٌ ايُٓٛ ايتايٞ بايتكطِٝ ْأخر إٔ ٢هٔٚ  ا٭٫ٚد
 .اي٫ٛد٠ قبٌٝ َا -ا
 ايسقاع١ . -2
 .ذت٢ ضبع ضٓٝ ضٓتَٝٔ  :ا٭ٚٞ ايطفٛي١ -3
 .ايبًٛ ضٓٝ ذت٢  عضب َا بعد ايطفٛي١ ايثا١ْٝ -4
 .ض١ٓ 21َٔ ايبًٛ  ذت٢  ٚايػباب ١ا٦ساٖك -5

ختٝاز ا  باي٫ٛد٠ قبٌ تبدأ ا٭بٓا٤ تسب١ٝ  ا٭خ٠ٛ ايفك٤٬
ٔ  خاي١ٝ َٓحب١ ؾا١ِ ٚج١ش  ٚشٚد  ٚايعٝبٛب  ا٭َبساه  َب

ٔ  ٚاٱْفبام  ايسعاٜب١  ٚذطٔ با٫ضتكا١َ ٜتُٝص  ا٦عاًَب١  ٚذطب
 ١ايصٚجب  ٫ختٝاز قٛابط اٱض٬ّ ٚقع ٚقد  ايرتب١ٝ ٚذطٔ

ِٔف ِّ عٳ ٍٳ◘  ايٓٻبٹ دا ♂: َقا اهِلَ َسبَِفا َومَجَ ا َوحِلَ َْرَبٍع: دَِاهِلَ ِٕ ُتـَْؽُح ادَْرَأُة  

يِن، َتِرَبْت َيَداكَ   عًب٢ ٚنرا فبنٕ  ،  (1)▬َوفِِديـَِفا، َؾاْطَػْر بَِذاِت افدِّ

                                                 

 .  5191أخرجه البخاري ( صحقح) (1)
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ٚايكبدز٠   ٚاًّل ايدٜٔ فٝ٘ ٜتٛفس ٧ٔ شٚجٗا َتاز إٔ ايصٚج١
٘ ٢ه ذتب٢ ع٢ً ٌٍُ َطب٦ٛي١ٝ ايبٝبت ٚزعاٜتب٘      ّ  إٔ ٓب  ٜكبٛ

ٔٵ  َفٚايرتب١ٝ ٚايكٛا١َ ايسعا١ٜ بٛاجب ٍِ َأبٹٞ عٳ ِّ ذٳاتٹ ٍٳ ا٦ُصٳْٹ : َقا
ٍٳ ٍٴ  َقا ْم َمدْن َتْرَضدْوَن ِديـَدهُ ♂:◘ اهللٹ زٳضٴبٛ ـُ  هُ دَوُخُؾَؼد إَِذا َجداَء

َّٓ َتْػَعُؾوا َتُؽْن ؾِْتـَ  ٚ٘بب  ،  (1)▬ٌة دِم إَْرِض َوَؾَسدادٌ ددَؾَلْكؽُِحوُه، إِ
 ايكًل هلا ٜطبب عُا إبعادٖاايٓفط١ٝ يٮّ  ٚ ٓاذ١ٝاياٱٖتُاّ ب
ايٓفطبب١ٝ يببٮّ تببٓعهظ عًبب٢ اُببٓٝ   ٭ٕ اِايبب١  ايٓفطببٞ

٨ ا٭زبعب١   اٱتؿاٍ آُطٞ َع ا٭ّتكًٌٝ  يٮبٜٚطترطٔ 
ٔ    ا٭غٗس ا٭ٚٞ تتكباٜل  ايصٚجب١  إذا ناْبت   ٚايػبٗس ايثباَ

ٔ ا ٫ ٜعباْٞ َب  ذت٢ تًد وفًّ  نُا ٜٗتِ ا٭ب بغرا٤ ا٭ّ َٓ٘
ويـصح بإضعام احلامل الرضةب ألكةه  ،ْكـ جطُاْٞ أٚ عكًٞ

يؼوي الرحم، ويساظد ظذ يرسة الةوالدة، وبـبفةا السةؽريات 

 . هوالـشويات والدهون يف األصفر األخرة حػاطا ظذ وزك

* * * 

                                                 

 وحسـه األلباين   . 1185أخرجه السمذي ( حسن) (1)
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  مزحلة الزضاعة 

ٚقت ٫ٚد٠ ايطفٌ ذتب٢   َٔ ايغايب ٨ ا٦سذ١ً ٖرٙ تبدأ
يًُٛيبٛد   ايُٝٓب٢  ا٭ذٕ ٨ ٔايتبأذٜ  ٜطبترب ٚٚقت فطاَب٘   

ٌ  ٜطبُع  َا أٍٚ ا٭ذإ ٜهٕٛ ذت٢ ٔٵ َف  ايطفب ٞ  عٳب  زٳافٹبٍع   َأبٹب
ٍٳببببَق ٍٳ زٳَأٜٵتٴ: ا ٕٳ: ◘  اهللٹ زٳضٴٛ ِٕ َأذٻ ِٔ فٹٞ ُأذٴ ِٔ اِيرٳطٳ ٍّ بٵ  عٳًٹ

ٝٳ ٘ٴ ذٹ ُٳ١ُ ٚٳَيدٳتٵ ; ا٦ٛيبٛد  ٍٓٝبو  ٜطترب نُا  (1)بٹايؿٻًَا٠ٹ َفاوٹ
اهلل بٔ ايصب  ابٔ أمسبا٤ زقبٞ   يعبد  ◘يترٓٝو زضٍٛ اهلل 

ٌ  ٠بس٠  تأخر إٔ ايترٓٝو ؾف١ٚ اهلل عِٓٗ   إذا قػبستٗا  فتصٜب
أٚ  اغدٜدٶ َكغا ٠كغٗا ثِ ا٦ٛيٛد  ت٪ذٟ ٫ ذت٢ ا٧هٓٶ نإ

 َٓٗبا  غب٦ٝا  أؾببعو  بطبسف  تأخرٚ  تٗسضٗا ٨ ا٬ّط َث٬
  ٖٚرا ٜكبٞ  بًطاْ٘ ًٜرط٘ فطتحدٙ  ٘ذٓه ضكا ٨ ٚتدٖٓ٘

٘  ذًبل نبرا  ٚ  فسا٤ بعبد ايب٫ٛد٠  ايؿَسه ايطفٌ َٔ   زأضب
٘  ضابع٘ ّٜٛ با٦ٛضٞ ٕ    ٚذبس عكٝكب١ يب يًبرنس   أٚ غبا٠  غباتا
ٞټيكٍٛ   إٕ ٠هٔ َٔ ذيو يٮْث٢ ٚغا٠ ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹ دلع ♂: َقا ـُ

َؾدددُق َرْأُشدُه،  دابِِع، َوُُيْ ٌن بَِعِؼقَؼتِِه، ُتْذَبُح َظـْدُه َيدْوَم افسَّ ُؽاَلٍم ُمْرهَتَ

                                                 

 .ٚذطٓ٘ ا٭يباْٞ   5101أخسج٘ أبٛ داٚد  (طٔذ) (1)
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ى ٍٳ◘  كٍٛ ايٓ   ٚي(1) ▬َوُيَسؿَّ َظَذ اْفُغاَلِم َصاَتاِن،  َوَظَذ ♂:َقا

نَّ َأْم إَِكاًثا ـُ َراًكا  ـْ ْم ُذ ـُ َٓ َيرُضع اِرَيِة َصاٌة،   .(2)▬اجْلَ
 ٦ا باٱضِ ايطٝب ا٦ٛيٛد تط١ُٝذ  ع٢ً  اٱض٬ّ ٕنا أ

 ذا َتفا٬٥ ٬ٝ٣ ا٫ضِ نإ فنذا ا٦ط٢ُ ع٢ً د٫ي١ َٔ ضِيٲ
 َثباز  نإ َتػا٥ُا قبٝرا نإ ٚإٕ  ذب٘ؾا ب٘ ضس وٝب١ د٫ي١

  ٢ٚهبٔ ايسجبٛ  يهتباب تطب١ُٝ     بؿاذب٘ ٚاضتٗصا٤ ضخس١ٜ
 ا٦ٛيٛد يًع١َ٬ بهس أبٛ شٜد ٫ختٝاز اضِ ا٦ٛيٛد.

  نا٦ًبو  :تعاٞ اهلل بأمسا٤ عٔ ايتط١ُٝ ايػس  ٢ْٗ نُا 
 عًب٢  ايدايب١ مسا٤ ٚنرا ا٭ ذيو ٚغ   ٚايؿُد  ٚايٖٛاب
 .ٚغ ٖا  ايٓ  ٚعبد  ايسضٍٛ  دنعب : اهلل غ  تععِٝ

ٔ  نث  بٗا ٜط٢ُ اييف ا٦ا٥ع١ ايتطُٝاة ٘ب ٌٓبنُا   َب
 ٚعببد   اهلل عببد : اهلل إٞ ا٭مسبا٤  ٚأذب  ٚايبٓاة ا٭٫ٚد
َْشاَمِء إَِػ اهللِ َظْبُد اهللِ،  ♂: ◘ زضٍٛ اهلليكٍٛ  ايس٤ٔ ْٕ َوَأَحبع ا

                                                 

 ٚؾرر٘ ا٭يباْٞ . 3165أخسج٘ ابٔ َاج٘  (ؾرٝس) (1)

 ٚؾرر٘ ا٭يباْٞ . 4217أخسج٘ ايٓطا٥ٞ  (ؾرٝس) (2)
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مْحَنِ  َوَظْبُد  داٌم، َوَأْؿَبُحَفدا ، َوَأْصدَدُؿَفا َحدارِ  افرَّ  ْرٌب ددددَح ٌث، َومَهَّ

ةُ   .  (1)▬ َوُمرَّ
ٞ  ايطفٌ  ٫ٚد٠ َٓر ايد٫ٍ عٔ تبتعد إٔ ا٭ّ ٚع٢ً  ففب

 دا٥ُّا ٤ٌ فنذا فٝطهت  ٍُٓٛ بأْ٘ ايطفٌ ٙظ ا٭ٍٚ ايّٝٛ
٘  إٞ تطاز  ا٭ّ ناْت إذا ٚنريو عادت٘  ؾازة  نًُبا  ٤ًب
 ٭ْٗبا  قبع ي  ايسقبٝع  إٜكاظ َٔ نريو ا٭ّ ٚيتررز به٢ 
ّ  وًبب  ع٢ً ٚتعٛدٙ َْٛ٘ عًٝ٘ تٓغـ بريو ٌ  ٨ ايطعبا  ايًٝب

٘  ٚا٫ضتٝكاظ ٔ  مل ٚإٕ يب ٚزقباع١ ا٭ّ     غبدٜداّ  اُبٛ   ٜهب
ٌ  ذٝبا٠  ٨ َُٗبا  جاْبا ٠ثٌ عاَٝ زقٝعٗا   ا٦طبتكب١ًٝ  ايطفب

داِمَؾْغِ دَِدْن لتعاٞ: قاٍ ـَ َواْفَوافَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوَٓدُهنَّ َحدْوَفْغِ 

َضدداَظةَ  َأَرادَ   جعببٌ عًبب٢ ٜعببٝ ٧ٚببا  ز233: ايبكببس٠شنَأْن ُيددتِمَّ افرَّ
َثٌ قِ ا٭ّ  ايفطس١ٜ  ذاجات٘ َساعا٠ ٖاد١٥ وبٝع١ ذا ايطفٌ

ٚا٫يتؿام اُطدٟ ٚاًُدٟ بُٝٓٗا فبٛز ايٛقبع     يسقٝعٗا
٦ا ي٘ َٔ آثاز  ْفط١ٝ إ٘اب١ٝ ع٢ً ايسقبٝع  ِٚاجب١    ;َباغس٠

ٚ٘ٛش  ٠ ٚايػعٛز با٭َٔ ايسقٝع إٞ ايدف٤ ٚايسقاع١ اُٝد
٘  ٚقبت  ٨ايطفٌ  ٜسقعٚ ايفطاّ قبٌ إْككا٤ ايعاَٝ   ;وًبب

                                                 

 وصححه األلباين  .  4951أخرجه  أبو داود ( صحقح) (1)
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 ايسقباع١  َٔ قطع٘ ٚعدّ  اَتٛتسٶ ٘عً٘ ايػدٜد ايتأخ  ٭ٕ
 َساة عٓ٘ ٚايكٝاّ ايسقاع١ عٔ ا٫ْكطا  فهثس٠ ;ٜستٟٛ ذت٢
 ١ٝايطبٝع ١ايسقاع ضتبدا٫ٍٚ ٜٓؿس با ا٫ْفعاٍ  ضسٜع ٘عً٘

ٛ  ٭ٕ ١ٝ;بايؿٓاع ٞ  ايًب ٞ  ٫ ايؿبٓاع ٍ  ٜعطب  ايكُٝب١  ا٭وفبا
فكًّا عٔ عحص ايسقاع١   إيٝٗا ٙتاجٕٛ اييف ايها١ًَ ايغرا١ٝ٥

 أثبتبت  كبد ايؿٓاع١ٝ عٔ إغبا  ايطفبٌ عاوفٝبا َبٔ أَب٘  ٚي    
 أخ٬قٝبباة ٨ انببب ٶ اأثببسٶ يًسقبباع١ إٔ اِدٜثبب١ ايدزاضبباة

 ايطعباّ   َٔ ا٫َت٤٬ َٔ ٢هٔ ا٦ٛيٛد إٔ ٖٚرز َٔ  ا٦ٛيٛد
 .غًٝع١ ٚزٜاا بطٓ٘ ٨ ٓفخ١ايطفٌ ي ٜعسه ذيو نٕف

٘  ١٨ ايطفٌ ٬َعبٜطترب ٚ ٘ فبريو   ;ا٭ٚٞ أٜاَب  ٘عًب
 ٚإذا ا٭َس  بدا١ٜ ٨ ٜسٜد ايرٟ ايٛقت ٨ ت٢ٛٓ٘ ٚنريو اَتصْٶ
  ايؿبرب  يٝتعبٛد  اقًًّٝب  ٜرتى ا٦سه أٚ اُٛ  َٔ ايطفٌ به٢

ٞ ٚيتررز ا٭ّ َٔ  ضبسٜس   ٖص ايطفٌ يٝعٛد إٞ ايّٓٛ ٚأخبرٙ إ
أَ٘ ٖرٙ أَٛز َبٔ ا٦ُهبٔ إٔ تؿببس عباداة َبٔ ايؿبعب       
ايتخًـ َٓٗا َطتكب٬; ٭ٕ ّْٛ ايطفٌ ٜتكطع بنضبتُساز ٧با   
٫ ٜتٝس يٮّ اتاٍ ي٬ضرتخا٤  ٚإٕ فعًبت ذيبو َبٔ ذبٝ     

إٔ ايتخًـ َٔ ايعباد٠ أؾبعب     ْٚرنس ا٭ّ بٯخس ٫ ٜكس
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 ت٘;ٚق قبٌ ا٦ػٞ َٔ إضتعحاٍ زٚ٘ب اِر  َٔ َٓع ْػ٥ٛٗا
 بطببببٚايتكٛضبباة  ٬عٛجببادي أزجًببِٗ ذتبب٢ ٫ ٜتعببسه

 .ا٦بهس٠ ايطٔ ٖرٙ ٨ يًُػٞ اضتعدادٖا ٚعدّ قعفٗا 
 تبببرتى إٔ فا٭فكبببٌٖٚبببٞ تسقبببع ا٭ّ  ٤ًبببت ٚإذا 

 ٚزٟا  عٓد ايسقاع١ أقٌ فا٥د٠ َٔ ا٭ٍٚ يبٓٗا ٭ٕ ايسقا ;
 .ايكسز َٔ غ٤ٞ فٝ٘

 ا٦ٛيبٛد   ٨ ْفعباٍ ا٭ّ ٜب٪ثس  اٚاُدٜس بايرنس إٔ نثبس٠   
ٚعٓببدَا ٜكببرتب ايطفببٌ َببٔ عاَبب٘ ا٭ٍٚ بنَهاْبب٘ ٬َذعبب١ 
ايتعاب  ا٦ستطُ٘ ع٢ً ٚج٘ ٚايدٜ٘ ٚايًٗح١ ايت٢ تطبتخددَٗا  

 .ا٭ّ ٨ ايتخاوب َع٘ 
ْتباٙ إٞ تأخس اٱضتحاب٘ إيٝ٘ نًُا به٢  يبريو فبنٕ   ٚا٫

َعا١ًَ ايطفٌ بٛد ٚيطا ٖٚبد٤ٚ أضبًٛب ٜب٪دٟ إٞ شٜباد٠     
 ع٢ً وفٌ َتهٝا ضعٝد .ذتُاٍ ٨ اِؿٍٛ ا٫

* * * 
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 مزحلة الطفولة األوىل 

سذ١ً ايطفٛي١ ا٭ٚٞ تببدا َبٔ ٚقبت ايسقباع١ ذتب٢      ُف
ّ  اييف ٖٞ ا٭ّضبع ضٓٝ  َٚعًّٛ إٔ  ٌ   تكبٛ  ;يكبا١ْ ايطفب

ّ  ٚز٤تٗبا  ٚذٓاْٗبا  ٚزقتٗا بعٛاوفٗا َٗٝأ٠ ٭ْٗا  ببريو  يًكٝبا
ٌ ; ايدٚز ٟ  فايطفب ٛ  ايطبٛ ٟ  ٖب ٔ  ٨ ٜٓػبأ  ايبر ٘  ذكب  ٚايدٜب
ٔ  ابعٝدٶ ٚز٤تُٗا عٛاوفُٗا بدف٤ عاَطتُت  ا٫قبطساباة  عب
ـ   ٚايعؿبب١ٝ   ايٓفط١ٝ ٛ  ٨ ٚايبٓك ٔ  ذيبو  ٚغب    ايُٓب  َب

ٌ  بٗا ٜؿاب إٔ ٢هٔ اييف ا٭َساه ٘  ايفاقبد  ايطفب  أٚ يٛايدٜب
ٍ  فٝٗبا  ٜٓػبأ  اييف فايعسٚف  ٭َ٘ ٞ  ا٭وفبا  ٨ تب٪ثس  ايبيف  ٖب

ٕٻ ايٓفطب١ٝ  ايدزاضاة أثبتت كد  ٚي١ِٖٚٛ ذٝاتِٗ َطتكبٌ  أ
 َٛاقبا  إٞ زاجعب١  ايهباز ٨ تعٗس اييف ا٫ٖسافاة َٔ انث ٶ

٘  ٨ ايػخـ عاغٗا ٚظسٚف ٌ ف ;وفٛيتب  ٨إذا عباؽ   ايطفب
 ٨ ٟهاْتبب٘ ٜٚػببعسٙ  ٚاِببب بايسعاٜبب١ ٙٝطبب٘ عببا٥ًٞ ٚضببط
٘  ٜٚكدّ  ا٦ٓصٍ ٌ  ٨ ايهبث   يب ٔ  أذبظ   إضبعادٙ  ضببٝ  ببا٭َ

ٛٶ ١ٚا ٚايطُأ١ْٓٝ   َطتكس٠ عا١ً٥ ٨ عاؽ إذا خاؾ١ وبٝعٝا ا١
٘  ٚايدٜ٘ َعا١ًَ ٨ بايتٓاقم ٙظ ٬ف ٌ  ا٭ضبس٠  ٚ٭ٕ  يب  ٠ثب

ّ  اٖتِ; ايطفٌ فٝٗا ٜٓػأ اييف ا٭ٚٞ ا٫جتُاع١ٝ ايب١٦ٝ  اٱضب٬
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 ٖرٙ ٚقٝاّ  ٚا٦سأ٠ ايسجٌ بٝ ايع٬قاة ٚتٓعِٝ ا٭ضس٠ بٓعاّ
ّ  ٚايعطبا  ا٦ٛد٠ ٚايس٤ب١  َٔ أضاع ع٢ً ايع٬ق١  ٚا٫ذبرتا
ٔ  ايطبسف  غم يصٚجٝا ٜٚٓبغٞ ع٢ً  ا٦تبادٍ  اٯخبس ٨  عب
ٍ  ٚيريو  ايسجٌ اؾ١ًٚ ايٓكـ ْٛاذٞ ٍ  ٜكبٛ  :◘ ايسضبٛ

َْهؾِهِ ♂ ِٕ ْم  ـُ ْم َخْرُ ـُ َْهِع  ،َخْرُ ِٕ ْم  ـُ  .(1)▬َوَأَكا َخْرُ
ٜٚٓبغٞ ع٢ً ا٭ضس٠ ٌٓب فرؼ ايه٬ّ ٚايػتِ ٚايطب  
ع٢ً فربؼ ايكبٍٛ     ا٭وفاٍذت٢ ٫ ٜتعٛد  ;ٚايًعٔ ٚايًغٛ
ٓٝب ا٭وفاٍ زفكا٤ ايط٤ٛ ايرٜٔ ٜهثسٕٚ ايًعٔ غٞ ٌبٚنرا ٜٓ

ايطفببٌ أٚ  تأدٜببب٨  ؾببٌا٭ ٭ٕ ;ٚايػببتِ ٚايطببب ..اخ
ٔ  ُاذفعٗ ايطف١ً غخؿب١ٝ ايطفبٌ    بٓبا٤ ٚ   ايطب٤ٛ  قسْبا٤  َب

   إعداد ايطفٌ يٝهبٕٛ ضبٜٛٶا   غّكٝ تعتُد ع٢ً  جتُاع١ٝا٫
 .تك١ٜٛ إزاد٠ ٚعص١٢ ايطفٌ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب٘

 ىًيا  إعداد الطفل لًهىٌ ص -1
 ٢ٚهٔ إعداد ايطفٌ يٝهٕٛ ضٜٛٶا بتًب١ٝ ذاجات٘ ايتاي١ٝ :

 إػ آحسام وافتؼدير وآشتؼالل  ة افطػلحاج)أ( 

                                                 

 .   3895أخرجه  السمذي ( صحقح) (1)
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ّ فا٫ذرتاّ ٜعطٞ ايطفٌ ثكت٘ بٓفط٘    إٔ ٫ببد  ٚا٫ذبرتا
 جٛفبا٤   َعباٖس  ْبسد  ٚيبٝظ  ايٛايدٜٔ قًب َٔ اْابعٶ ٜهٕٛ

 ٚاحملتكس٠ ذ١اُاز ايٓعساة ٜفِٗ فنْ٘ اؾغ ٶ نإ ٚإٕ فايطفٌ
 .ا٫ضتٗصا٤ابتطا١َ ٚ ايسقا ابتطا١َ بٝ ٜٚفسم
٘  ايطب٬ّ ٚنرا ٜٓبغبٞ    ٘   عًٝب  ا٭مسبا٤  بأذبب  َٚٓاداتب

 إذا ٚغهسٙ  ذدٜث٘ ٚمسا   أض٦ًت٘ إجاب١ٚ ذكٛق٘  ٚاذرتاّ
٘  ٚايثٓا٤  ي٘ ٚايدعا٤  أذطٔ ٘   عًٝب  يًبدفا   فسؾب١  ٚإعطا٥ب
 .َػٛزت٘ ٚمسا  زأٜ٘ ٚإبدا٤ ْفط٘ عٔ

ٌ  عٓبد  فٝببدأ  ٍا٫ضبتك٬  ٚأَا ٔ  ٨ ايطفب  إذ َبهبس٠   ضب
  ايثٝاب ٚازتدا٤  ايطعاّ تٓاٍٚ ٨ ْفط٘ ع٢ً ا٫عتُاد ٙاٍٚ
ٍ  عًبب٢ تطبباعدٙ إٔ ا٭ّ ٚعًب٢   عًبب٢ ٚا٫عتُبباد  ا٫ضبتك٬
 تكدّ أ٫ ٜٚٓبغٞ ؾرب  إٞ ٙتاد اؾعبٶ اأَسٶ ٚضٝهٕٛ  ايٓفظ

 ٨ طتُستٚ ٜطتطٝع٘  ٫ اعط ٶ ايعٌُ نإ إذا إ٫ ا٦طاعد٠ ي٘
 . بٓفط٘ ثكت٘ ٜدعِ ٧ا أعُاي٘  نٌ ٨ ذيو

 )ب( حاجته إػ احلب واحلـان

  ايعبازاة أزمِّببب ٘ببٚٔاوبت ٌبايطف ٬ٟعب١ ٦سبٞٝكّٛ اف
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 ً٘بظ  إٔ ٙبب  ضٓٛاة ٥ظ ٜبًغ إٔ ٚبعد ٚقُ٘  ٚتكبًٝ٘
 أٚ أذدُٖا فخر ع٢ً زأض٘ ٜكع أٚ ايٛايدٜٔ َٔ اقسٜبٶ ايطفٌ
إٞ ايتكبٌٝ ٚايكِ  ١ ايطفٌذاج تصدادٚ ذيو  غ  أٚ ٜكبًُٗا

٘  فٝ٘ ٜؿرب مل َهإ َٔ أٚ ا٦دزض١ َٔ زجٛع٘ عٓد   ٚايدٜب
  ٜٚطترطبٔ إٔ  داخً٘ أٚ ايبٝت خازد َػه١ً ٚجٛد عٓد أٚ

أ٫ٚدٙ فٝٓبطبط َعٗبِ ٨   َبع  ٚؿـ ا٭ب ٚقتا ً٘ظ فٝب٘  
ٚايٓعببساة اِاْٝبب١   اِببدٜ  َطببتعًُّا ايهًُبباة اًُُٝبب١ 

 ؿٛؾا ايطٓٛاة ايطت ا٭ٚٞ. ا٦ػفك١  ٚايعٓام ٚايكبٌ ٚخ
 )ج( حاجته إػ افؾعب

 ٚتسبٜٛبب١ ٚبدْٝبب١ ْفطبب١ٝ فٛا٥ببد يًطفببٌ ايًعببب ٙكببل
ٔ  ٚايتٓفبٝظ   ايصا٥بد  اُٗبد  اضبتٓفاد  : َٓٗبا  ٚاجتُاع١ٝ   عب

٘  ٜتعسه ايرٟ ايتٛتس ٌ  يب ٘  اَتخًّٝب  ايًعبب١  فٝكبسب  ايطفب  أْب
٘  ُٖٚٝٽا اغخؿٶ أٚ إيٝ٘ أضا٤ غخؿا ٜكسب ٘  ٨ عسفب   خٝايب
٘  هب٢ ٜٴر ٚفُٝا ٔ  يب ِ   ٚاِهاٜباة  َب  ٚايؿبٛاب  اّطبأ  تعًب

 ايبٓفظ  ٚقببط  ٚا٭َاْب١  ٚايعدٍ نايؿدم ا٭خ٬م ٚبعم
 إذ ا٫جتُاعٝب١   ايع٬قاة ٚبٓا٤ اُُاعٞ  ايًعب وسٜل عٔ

ّ  ٚايعطبا٤  ٚا٭خر ايتعإٚ ٜتعًِ  اٯخبسٜٔ   ذكبٛم  ٚاذبرتا
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ٚقد ٜتكُـ ايطفٌ غخؿ١ٝ ٚايدٙ ٚايبٓت تتكُـ غخؿب١ٝ  
ٕ  ٚقد  ايٓفع ايهب  يٮوفاٍٖٚرا ٜعٛد ب ٚايدتٗا  َٗٓب١  ٢بث٬

ٛ ٚ ايرنا٤ شٜاد٠ ع٢ً  ٚيريو فنٕ ايًعب ٜطاعد ا٦ٗٔ َٔ  ١ب
 يد٣ ا٭وفاٍ. ا٦ٗازاة ٚت١ُٝٓ ايٓػاط  ٌٚدٜد ايعك٬ة

 ; أٟ :نايٓسد ذاتٗا  ذد ٜٚٓبغٞ ٌٓب ايًعباة احملس١َ ٨
 بُٗبا  ايًعب ٕ٭ٚايػطسْخ;   ايٛزمٌٚٓب يعب   ايطاٚي١
ٔ  فُٝٗبا  ٦با  ٚذيبو  َػاٚٓا  ذيو ذنس انُ ذساّ تكبٝٝع   َب

 ٚايكاعد٠  ضبراْ٘ اهلل ذنس عٔ ٚايؿدايؿًٛاة ٚاٱغتغاٍ 
 اقرتٕ أٚ ايػاز   ذسٻَٗا يعبٳ١َ إ٫ َباذ١ يعب١ نٌ إٔ: ذيو ٨
 .ٓسّ ازتهاب أٚ ٚاجب فٛاة إٞ أدة أٚ ٓسّ بٗا

 عٓد ايبٝت خازد ايًعبٜٚٓغٞ عدّ ايطُاا با٭وفاٍ ب
 ٖٚٓاى  ايػٝاوٝ فٝٗا تٓتػس ضاع١ ٭ْٗا ;ايػُظ غسٚب
 أٚ اِاد٠ با٭دٚاة نايًعب ٚايتحسب١ بايعكٌ َع١ًَٛ أخطاز

يعب ا٭وفاٍ بايؿٛازٜخ  :ٌأٚ بايٓاز َثب اّطس٠ ا٭َانٔ ٨
 .ايٓاز١ٜ أٚ ايبُب

 ايطب١ٓ  ففٞ ايطفٌ  عُسٜٚٓبغٞ إٔ تهٕٛ ايًعب١ َٓاضب١ ي
 ٚنببس٠ نا٦هعببباة يبطببٝط١ا ا٭يعبباب إٞ ايطفببٌ ٢ٝببٌ ا٭ٚٞ
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٘  فٝؿببس  ٜتطبٛز  ثِ ايب٬ضتٝو   بايرتنٝبباة  ايًعبب  بنَهاْب
َِِفس  ٚأدٚاة ٌ  ٚايبٓت ا يعسٚضب١  نا بايبدټ٢َ  ايًعبب  إٞ ٠ٝب
ِ  َطوتعًِٝ ايطفٌ  ٢ٚهٔ ا٦طبخ  ٚأدٚاة  ايكُاؽ  ايكًب
ٔ  ايؿاَت١ ا٭يعاب ٚتعد ا٦ؿٛز٠  ايهتب َٚػاٖد٠ ِ  َب  أٖب
ٌ  ٚتتبٝس  ٠ٚسٜٔ ٌَٝ إٞ ٍتاد ٭ْٗا ا٭يعاب   فسؾب١  يًطفب
٘  عًب٢  ٚتطترٛذ ا٫بتهاز ٍ  َبد٠  اٖتُاَب ٔ  أوبٛ  ا٭يعباب  َب
 . ا٦ترسن١

 نببإ إذا ٟفببسدٙ ايًعببب عًبب٢ ايطفببٌ تعٜٛببدٜٚٓبغببٞ 
 ٨ ايبدا١ٜ إ٫ ايًعب ٚيدٖا تػازى أ٫ ا٭ّ ٚع٢ً  ادٶبببٚذٝ
 عًب٢  ٜٚعتُد ٚذدٙ ًٜعب نٝا يٝتعًِ تدز٘ٝٽا  تٓطرب ثِ

 . ْفط٘
نبايكطط   ا٭يٝفب١  اِٝٛاْباة  َبع  ايًعبيًطفٌ بٜٚطُس 

ٌ  تهفٌ ٖٚٞ  قبسٚز٠  َبع   تٛؾبا  ٫ ٚفا٥بد٠  َتعب١  يًطفب
 .ايؿر١ٝ  ايسعا١ٜ إٞ ا٫ْتباٙ
ٕ  ت٦ٝٗب١  ٜٓبغٞٚ ٔ  ايطفبٌ   يًعبب  َهبا ٕ  إٔ ٚٙطب  ٜهبٛ
ٌ  ٖٚبرا  جٝبد ايتٜٗٛب١   اَفتٛذٶب  ٚاضعا ٌ  ضب١َ٬  ٜهفب   ايطفب

ٛٻد ايطفبٌ أ  ا٭يعاب ٚض١َ٬  ايبٝت ٚتستٝب ٕ ٜستبب    ٜٚٴعٳب
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َهإ يعب٘ َٜٛٝبا قببٌ ايٓبّٛ ٚٚقبع ايًعبب ٨ َهبإ نبإٔ        
 ا٭يعباب  بعبم  إخفبا٤  ٜٚطترطٔ  ٚؿـ ؾٓدٚم يريو

٘  إعادتٗا ثِ إيٝٗا ٜػتام ذت٢ ّ ٚ إيٝب ٔ  اٱنثباز  عبد  غبسا٤  َب
 .ايعدٚإٍسه ع٢ً ايعٓا ٚ ٭ْٗا عاب ايعٓٝف١;يا٭

 تكىيُ إرادَ وعشميُ الطفل وتينًُ مىاٍبه -2
عتُاد ع٢ً ايبٓفظ  طاعد ايطفٌ ع٢ً ا٫ت ٚضا٥ٌ اىبٖٓٚ

 : َٓٗا ٚتك١ٜٛ إزادت٘ ٚعص٢ت٘ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب٘ ْرنس
 إظداد افطػل فؾثؼة بافـػس ( أ)

ّ  ٘باذرتاَب ٢هٔ تك١ٜٛ ثك١ ايطفٌ بٓفطب٘    ايطبخس١ٜ  ٚعبد
ٌ  َا  عٌُ ٨ أخفل ٚيٛ َٓ٘  ٘  إٕ بب ٞ  اذرتاَب  ايثٓبا٤  ٜكتكب
ٕ ٚا ا٭َبٛز   بعبم  ٨ ٚاضتػازت٘ ٕاذ٘  عٓد عًٝ٘  ضترطبا
 أذببد نببإ ٚإذا خطببأ إذا أ بسفببل ٚإزغببادٙ ايؿببا٥ب  زأٜبب٘

 بايٓكد ٜٛاجٗ٘ أٚ بايطفٌ ٜطتٗص٨ زباا٭ق بعم أٚ ايٛايدٜٔ
 إٔ ا٭خس٣ ا٭وساف فع٢ً ايعكٌ  أٚ ايػهٌ ناْتكاد اُازا
 ٠ٚٓببع ٠ٚدذبب٘  بٓفطبب٘  ثكتبب٘ ٚتُٓببٞ ايطفببٌ عببٔ  تببدافع

 وذيبب ٭ٕ ايطفببٌ; َببٔ ا٫ْتكبباف َببٔ ا٭خببس٣ ا٭وببساف
٘  ثكت٘ ٜكعا ٘  غخؿبٝت٘   ٜٚٗبص  ا٦طبتكبٌ   ٨ بٓفطب  ٚ٘عًب
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  ذت٢ اٯخسٕٚ اْتكدٙ إذا بطسع١ أفهازٙ عٔ يًتخًٞ اَطتعدٶ
٘  ؾبا٥ب١;  ا٭فهباز  تًو ناْت يٛٚ  ايثكب١  عًب٢  عبٛد تٜ مل ٭ْب

 .ايطفٛي١ َٓر ٚاذرتاَٗا بايٓفظ
 تؽؾقف افطػل بإظامل افـاؾعة ( ب)

ٍ  إٞ ع٢ٜط ايطفٌ إٔ اِدٜث١ ايدزاضاة أثبتت  ا٫ضبتك٬
٘  ٚغطٌبٝدٙ   ا٭نٌ فٝراٍٚ َبهس٠  ضٔ ٨  ٠ٚػبٝط   ٜدٜب

 ٚعًب٢   ي٘ اٯخسٜٔ َطاعد٠ ٚ٘ب ٬َبط٘  ٚازتدا٤  غعسٙ
ٞ تع إٔ بؿف١ خاؾ١ ا٭ّ ِ  أوفاهلبا  طب ٍ  ٨ ذبسٜتٗ  ا٫ضبتك٬

 احملببب١ بببدافع تديًببِٗ ٫ٚ  ضببخس١ٜ دٕٚ ٚتطبباعدِٖ جص٥ٝٶببا
 ٚقكبا٤ أغساقب٘   بتستٝب  ع٢ً ايطفٌ تعٜٛد ٜٚٓبغٞ  ايصا٥د٠
 . ٚيٛ ٟطاعد٠ أبٜٛ٘ أٚ إخٛت٘ ي٘ اّاؾ١ ذٛا٥ح٘

 ايٛدا٥بع  ع٢ً ٚنرا ٜعٛد ايطفٌ ع٢ً ا٭َا١ْ بإٔ ٜطتأَٔ 
  ٨ بباد٤ٟ ا٭َبس   ْعس ايٛايدٍٜٔت  ٚايػسا٤ بايبٝع ٚتهًٝف٘
 .ٚقٛت٘ ايطفٌ قدز٠ يطب أخس٣ ٚأعُاٍ

ٛٻدٴٚنرا ٜٴ  ٚايبدٙ  َٚؿباذب١  اتايظ ذكٛز ع٢ً ايطفٌ ع
ِ  ٚذكبٛز  شٜازات٘ ٨  جٛاْبب  ٖٓباى  ٭ٕ ;ٚا٭فبساا  ايب٥٫ٛ

ٌ  ئتسب١ٜٛ  ٔ  خبسد  إذا إ٫ ٜهتطبٗا ايطفب  ٚايتكب٢  ايبٝبت  َب
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 هلُبا  يبٝظ  بر١٦ٜ نًُاة أٚ ض١٦ٝ بعاداة ٜأتٞ ٚقد بايغسبا٤ 
٭ْ٘  ;فخطأ ذيو َٔ َٓع٘ ٚأَا  ايطسٜع ايتؿرٝس إ٫ ع٬د
 .خسٜٔاٯ َع بعد تهٝټا٫ٜ  ٚنث ٠ أغٝا٤ تعًِ َٔ ٢ٓع٘
 ٚذيو با٭خر بٗرٙ ايٓؿا٥س:: تلديب افطػل  ( ج )

حب ع٢ً ا٦سبٞ فٝالفضيلة فدي الطفدل : قغرس األيز -
ا٭خ٬م ايفاق١ً ٨ ايطفٌ قبٌ ايطبع ايطبٓٛاة َثبٌ    غسع

 ٜٚطًب ايثسثس٠ َٔ ٚٙرزٙ  ايس١٤  ٚذطٔ اًّل  ..إخ 
 ٦سبٞا عٛدٙ َا ع٢ً ٓػأٜ ايطفٌ فنٕ  اِدٜ  ٨ ا٦ػازن١ َٓ٘
ٞ  أعطباٙ  افك ٶايطفٌ  غاٖدإذا  :فُث٬ ؾغسٙ ٨ بعبم   ا٦سبب

َبٝٓٶبا يب٘ قبٍٛ اهلل    ٘ إٔ ٜرٖب يٝعطٝب٘ هلبرا ايفكب     ثا٦اٍ ٚذ
 نَوَما ُتـِػُؼوْا ِمْن َخْرٍ ُيدَوفَّ إَِفدْقُؽْم َوَأكدُتْم َٓ ُتْظَؾُؿدونَ ل:تعاٞ

ٍِ  ٚقٍٛ ز272شايبكبس٠:   ِمدْن  َمدا َكَؼَصدْت َصدَدَؿةٌ ♂:◘ اهللٹ زٳضٴٛ

 .ٚايتٛاقع ايس١٤ٚ ايبرٍ ٚايعطا٤ فٝتعًِ  (1)▬َمالٍ 
٘ببب عًبب٢  :الشددرعية وارداب األحكددامالطفددل ب إلددزام -

 ايًباعايػساب ٚٚ ايطعاّ آدابا٦سبٞ إٔ ٜٗتِ بتعًِٝ أ٫ٚدٙ 

                                                 

 . 2288أخرجه مسؾم  )صحقح((1)
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ٞ  ٜٚٓبغٞ اٯداب  ٚناف١ ٚايّٓٛ ٚا٫ضت٦رإ إٔ ٜعبٛد   يًُسبب
ا عٓبدٙ    فٝعط٢ أخاٙ بعبم َب   ايطفٌ ع٢ً إٔ ٜأخر ٜٚعط٢

 ؾباز  ذيبو  اعتباد  َت٢ فنْ٘ ٜٚأخر َٔ أخٝ٘ بعم َا عٓدٙ 
ٌ ٚا ٚاّٝاْب١   ايهرب ايطفٌ ٘ٓبٚنرا   عٓدٙ وبٝع١  يهطب

ايطفٌ فكبٍٛ     فنذا نإ عٓدايطعاّ فكٍٛ ٚايساذ١  ٚ٘ٓب٘
٘ٓبب٘  ٚ  هٌ وفٌ ْؿٝب٘ َٔ ايطعاّي٭نٌ ايطعاّ تكطِ ا٭ّ 

 ذٝاتبب٘ عًٝبب٘ ٜفطببد ٧ببا ذيببو ٭ٕ إٔ ٜطببأٍ فُٝببا ٫ ٜعٓٝبب٘;
تستٝب يعب٘ ٬َٚبط٘ ٚضسٜسٙ ٚيٛ  ع٢ً ٘  ٜٚعٛد ايطفٌٚخًك

ٌ  ٜٚهًا  ٟطاعد٠ أَ٘ ٨ أٍٚ ا٭َس ىبص٤ َبٔ ا٦ٗباّ     ايطفب
غطبٌٝ اٯْٝب١  أٚ تٓعٝبا      ٚتهًا ايطفًب١ ب َثٌ ا٦ػرتٜاة

 .ايبٝت  أٚ ا٦ػازن١ ٨ غطٌٝ ا٬٦بظ
َػبباٖد٠  ِوفبباهلايطببُاا ٭َببٔ  أٚيٝببا٤ ا٭َببٛزرز ٖببٚ
ٖبدفٗا  ا٭وفاٍ ايفكا١ٝ٥ ايبيف تعبسه أفب٬ّ نستبٕٛ      قٓٛاة

   ٌ أٚ ببدٕٚ ٖببدف   ٚإغببغاي٘  فكبط ٖببٛ تكبٝٝع ٚقببت ايطفب
  َٚٓٗا َا تهطب ا٭وفاٍ ٍَٝٛ عدٚاْٝب١   اٱقساز بعكٝدت٘

َٚٓٗببا َببا تببصٜٔ بعببم ايفببٛاذؼ نطببُا  ا٦ٛضببٝك٢       
ٚاٱخت٬ط  ٚاِب بٝ آُطٝ  ٚقًٌٝ َٓٗا ٖبادف بٓبا٤    
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ٍ  قٓبٛاة اختٝباز  ٔ ع٢ً ايٛايدٜ يرا ٘ب تعبتين  ايبيف   ا٭وفبا
ٍٚبافغ عًب٢    ٚاٯداب اٱض١َٝ٬  ا٭خ٬ما٭وفاٍ ِ ٝتعًب

ّ ٘تٗد ا٦سببٞ ٨  ٚ  عكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓ ٚاُُاع١ ٌ  إيبصا  ايطفب
ِ  ذبساّ   نٌ َٔ َٚٓع٘ ذ٬ٍ بهٌ ٘  ٜٚبأث ٘  ٚيٝب ٔ  بتُهٝٓب  َب

 ب٘  اهلل أَس ايرٟ ٚاجب٘ ٖٛ بريو ٚيدٙ ا٦سبٞ نيصاّف ا٦عاؾٞ
 زجب٬  ايطفٌ ٜؿبس ثِ يًتعٛد بدا١ّٜ بريو اٱيصاّ ٕٜٛه ٚقد
  تسى ٘ببأْ ٖٚب ايثٛاب  ابتغا٤ ب٘ أَس َا ٜفعٌ دٜٔ ذا عاق٬
 تهٕٛ ذ١َ ا٦سبٞ قد بس٥ت. فر٦ٓٝر ا٦سبٞ ب٘ أيصَ٘ َا نٌ

ٚذيببو  لوالديددو ومعلميددو: االمتثددالتعويددد الطفددل علددى  -
 ٜٴكٓٹع ٕأ ٜٚطترطٔ ا٦تٗٛز٠  زغبات٘ َٔ ٚاِد ضًٛن٘ يكبط
 ايػبسع١ٝ  ايتهبايٝا  ٚأَبا  ا٫جتُاع١ٝ  بايعاداة ٚيدٙ ا٦سبٞ
ٌ  بٗبا   ٜكتٓبع  إٔ اقسٚزٜٶ فًٝظ ٞ  بب ِ  إٔ ٜٓبغب  ذسَتٗبا  ٜعًب
 ".غسعٝا اأَسٶ نْٛٗا ٚٙرتّ
ايبٓببت نذا بًغببت فبب منددع لعددب األوالد مددع البنددات : -
 تسبٝتٗاٜبدأ ٚ  ٠ٓع عٔ ايًعب َع ا٭٫ٚد َٔ عُسٖا ايطابع١
 .زٜٚدٶا زٜٚدٶا اِحابإزتدا٤ ٚ ٚاِٝا٤ اِػ١ُٚ ا٭دب ع٢ً
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 ٭ٕ منددع األبنددا: مدد  رعيددة العزقددة اللنسددية للوالدددي  : -
٘  َا ا٭َٛز َٔ ٜس٣ ٚايدٜ٘ َع ٜٓاّ ايرٟ ايؿغ  ايطفٌ  ٘عًب
 اِسناة تًو عٔ ا٦سبٞ شجسٙ فنذا  ابس٦ٜٶ اتكًٝدٶ ٚايدٜ٘ ٜكًد
 ايؿبراب١  دأذب  نإ ٚيرا ا٭بٛإ ب٘ ٜطتخفٞ خطأ أْٗا أذظ
ٚعًب٢ ايٛايبدٜٔ إٔ     أًٖ٘ أزاد إذا اِحس٠ َٔ ايسقٝع ٚسد

 ٜطرتا عٛزتُٗا عٔ أ٫ٚدُٖا فٗرا َفٝد ٨ تسب١ٝ ا٭٫ٚد .
 :طدددي  مددد  األوالد مددد  يصددددر مدددا بعددد  عددد  التاافدددل -
٘  ٜأخبر  َبدأ ٖٚٛ ايرتب١ٝ  أ١اط َٔ ١ط فريو  ٨ ايعكب٤٬  بب

َٶب  ايٓاع َٚع أ٫ٚدِٖ َع تعاًَِٗ ٌ ف; اعُٛ  ٜٴػٵبعٹس  ٫ ايعاقب
ِ  ٜتعاٌَ َٔ أٚ ٍ٘ت َٔ ٘  َعٗب ِ  بأْب ِ  ٜعًب ٌ  عبٓٗ  ؾبغ ٠  نب

ِ   قًٛبِٗ َٔ ٖٝبت٘ ذٖبت  فعٌ ذيو إذا ٭ْ٘; ٚنب ٠  إٕ ثب
 ٠ .َباغس غ  بطسٜك١ ايٓؿس تكدِٜ ع٢ً ٘ٴٝٓٳعٹٜٴ تغافً٘
 َببٔ أذببد ًٚببٛ ٬فبب :أيطددا: األوالدعدددم تضدد يم  -

 ايصجاد  فهطس; ا٭خطا٤ فٝٗا تكع ايبٝٛة فحُٝع ا٭خطا٤ 
 بببعم  ايعب  أٚ ا٭نٛاب  أٚ ا٭وبام  ا٭ٚاْٞ  بعم أٚ

َٚٔ ثبِ   ;نب  فطاد عًٝ٘ ٜرتتب ٫ ذيو ٖٚٛ ا٦ٓصٍ  َسافل
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ٜٓبغٞ ع٢ً ايٛايدٜٔ عدّ َكاب١ً أ٫ٚدِٖ بطب ٚغتِ ٚيعبٔ  
 .ذيو َٔ ٜعإْٛ ايٓاع فهٌإذا ؾدز َِٓٗ ذيو   

 عًبب٢ ا٭ّ اغببتدة فببنذا :التربيددة فددي المرونددةإصددطناع  -
 ايٛايد ٜكع فكد; ا٭ّ تًٝ ا٭ب عٓٸا ٚإذا ا٭ب  ًٜٝ ايٛيد
٘  اتأْٝبٶب  ٚايدٙ فٝ٪ْب٘ خطأ ٨ٍ ا٦ثا ضبٌٝ ع٢ً ; ٜتبٛاز٣  ٘عًب
ٞ  ايؿبازّ   ايعكباب  َٔ اخّٛف  خباوسٙ   ٚتطٝبب  ا٭ّ  فتبأت

 عًب٢  بأُْٗبا  ايٛيبد  ٜػبعس  عٓد٥بر  بسفبل   خطبأٙ  ي٘ ٚتٛقس
ٌ  ؾٛاب  ٔ  فٝكبب  َعسٚفٗبا   يبٮّ  ٚٙفبغ  ٘ بب تأْٝ ا٭ب َب
 .أخس٣ َس٠ اّطأ ضٝتحٓب أْ٘ ٚايٓتٝح١
 ا٭٫ٚد تسبٝبب١ ٨ فا٭ؾببٌ إسددت دام العقوبددة أحيانًددا : -
 ا٦سببٞ   إيٝٗبا  رتباد ٜٴ قبد  ايعكٛبب١  إٔ إ٫ ٚايًٝ ايسفل يصّٚ
 إ٫ إيٝٗا ٜٴًحأ ٚأ٫  ا٦سبٞ غكب عٔ ْاغ١٦ تهٕٛ أ٫ بػسط

 يًُبس٠  ازتهب٘ خطأ ع٢ً ايٛيد ٜ٪دب ٚأ٫ اِدٚد  أقٝل ٨
ّ  ٜهٕٛ ٚأ٫  اأ٦ّ ي٘ أذدث خطأ ع٢ً ٪دبٜ٘ٴ ٚأ٫ ا٭ٚٞ   أَبا
َثٌ ايتٛقبا   ايٓفطٞ  ايعكاب ايعكٛب١ أْٛا  َٚٔ  اٯخسٜٔ

٘  أٚ ايسقا  بعدّ ايٛيد إغعاز أٚ ا٦دٜس  عٔ  غب   أٚ تٛبٝخب
 .ٜكسٙ ٫ٚ ٜ٪٦٘ ايرٟ ايبدْٞ ايعكاب َٚٓٗا  ذيو
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 :ثابتددة مواعيددد فددي البيددوت دايددل تعلدديم حلقددات إقامددة -
ا٦تخؿؿبب١ ٨ تعًببِٝ اٯداب   ايهتببب بعببم فٝٗببا كببسأٝف

ٚايعبببباداة ٚا٭خببب٬م اٱضببب١َٝ٬ ٚفكبببا٥ٌ ا٭عُببباٍ   
ا٦ختًف١ يٝكبٌ ع٢ً واعب١ اهلل تعباٞ َٓبر ْعَٛب١     ٚا٦عا٬َة 

  "ياد ادسؾم افقومي من افعؾدم افؼدظز" :أظفازٙ َثٌ نتاب
عم ٝبباّ ببببَببع ايك دقببا٥ل َٜٛٝٶببا  أٚ عػببس ٚيببٝهٔ ٥ببظ 

 .هلا ٚاِٛافص اُٛا٥ص ٚإعداد ا٭٫ٚد  بٝ ايثكاف١ٝ ا٦طابكاة
ٚذيبو  : ظؾدو اهلؿدةتـؿقة افشخصدقة وتؼوية اإلرادة و ( د) 

ّ  إٔ غبو  ع٢ً ايؿٝاّ ٨ زَكإ ٫ٚ تعٜٛدٙب ٟ  ايؿبٝا  ٜكبٛ
 اهلل ٭جببٌ ;ٚايعطببؼ  اُببٛ  عًبب٢ ايؿببرب إزاد٠ اٱزاد٠;
ّ َػباٖد٠ ا٭فب٬ّ   ٚتعٜٛد ايطفٌ عًب٢ عبد   ٚتعاٞ  ضبراْ٘

ٚعدّ يعبب ايبٛزم ٚايٓبسد ٚذيبو       ٚا٦طًط٬ة ٨ ايتًفاش
ٛد واع١ هلل تعاٞ فتتك٣ٛ إزاد٠ ايطفٌ  ٚإذا أخطأ ايطفبٌ ٜعب  

إٔ ٜكٍٛ اِكٝك١ ٜٚهٕٛ ؾادّقا  ٚنريو تتك٣ٛ إزاد٠ ايطفبٌ  
 ٚإغبعازٙ  ٍدث إذاٚعدّ اٱْػغاٍ عٓ٘  إيٝ٘ اٱؾغا٤ب ذيوٚ

 ايتعحبب  ع٬َباة  تعٗبس  نإٔ  ٚعدّ ٍك ٙ  ن٬َ٘ بأ١ُٖٝ
 تدٍ اييف اِسناة أٚ ا٭ؾٛاة بعم تبدٟأٚ  وٚجٗ ع٢ً
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ّ  اٱؾبغا٤  ع٢ً ٕ  ٚاٱعحباب   ٚا٫ٖتُبا ٍ  نبأ  زا٥بع  : ٜكبٛ
 ايببسأع ٍٚسٜببو باهلُُٗبب١  ٜكببّٛ إٔ أٚ ؾببرٝس  ذطببٔ 

 ذيو  غ  أٚ أض٦ًت٘ ع٢ً ٘ٝب إٔ أٚ ٚتؿعٝدٙ  ٚتؿٜٛب٘ 
 ٜكٟٛ  ًٚٗاٜٚؿك ايٛيد  غخؿ١ٝ ُٜٓٞ ايعٌُ ٖرا فُثٌ

 .ٚايدٙ َٔ ٜٚكسب٘  َك٢ َا اضرتجا  ع٢ً ٜٚعٝٓ٘ ذانست٘  
ّ  َع٘ نإ فنذا :محاسد  األيدزق علدى تعويده -  أٚ وعبا
 .ايعفٛ ع٢ً عٛد أذد عًٝ٘ اعتد٣ ٚإ ايبرٍ  عٛد َاٍ

ٔ ايسجٛ  ٭ذبد  ٢ٚه :رفع ىمتو إلى فضدا ل األعمدال -
افقدومي مدن زاد ادسؾم  :هتب اييف تبٝ فكا٥ٌ ا٭عُاٍ َثٌاي

 ٚزٜاه ايؿاِٝ ٚغ ُٖا.  افعؾم افؼظي
طب   يٟدازضبت٘   ٚذيبو : بأصحاب الهمدم العاليدة ربطُوُ  -

ُٸ٢ هٓٻ٢ٜٚ بِٗ يٝكتدٟ ;ايؿراب١   ٚنٓاِٖ. بأمسا٥ِٗ ٜٚط
 )هد( ربط افطػل بادسجد 

ٝرسف ايٛايد إٔ ٜكسٕ نٌ ٣ٌٝ با٦طحد  فنذا اغبرت٣  ف
ٚإذا مسع  ىٛاز ا٦طحد يعب١ ٜكٍٛ ي٘ اغرتٜتٗا يو َٔ ٌٓ 

ٌ  ثبِ ٙثبٛا   َع٘ ٚزددٚٙ أٌٖ ايبٝت اٯذإ أْؿتٛا إيٝ٘  ايطفب
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ٗٶب  ا٭ذإ ٜؿ  ذيو فعٓد تكًٝدٙ ع٢ً   يًؿب٠٬   اْفطبٝٶ  آَب
ٝ  ٚثبٛاب  ا٦طباجد  فكٌ ٜرنس إٔ ا٭ب ع٢ًٚ  فٝٗبا   ا٦ؿبً

ٌ  ٚاٚٚبرب  اُُاعب١  ؾ٠٬ ع٢ً احملافعٝ ٢ٚدا ٘  ايطفب  إذا أْب
ىبٛاز  ايطفٌ َع أبٝب٘  ٚإذا َس   يًؿ٠٬ حدا٦ط إٞ ذٖب َنبٴس

إٕ غبا٤   ضآخرى يتؿًٞ َعٞ ٨ ا٦طحد أباٙ ا٦طحد ٜكٍٛ ي٘
 آدابقبد تعًبِ     ٚعٓدَا ٜهٕٛ ايطفبٌ ٧ٝبصٶا   قسٜبٶا  اهلل تعاٞ

  ايٛق٤ٛ ٚغسٚط ايؿ٠٬ ٚأزناْٗا ٚضبٓٓٗا ٚ اِاج١  قكا٤
ٚيٞ ا٭َبس   ٜتفلٚ ٢هٔ إٔ ٜؿرب٘ ٚيٞ ا٭َس َع٘ يًُطحد 

٘    اٱَباّ ٚزٚاد ا٦طب  َع  ; حد إٔ ٙتفًبٛا بايٛيبد ٜٚسذببٛا بب
ٌٳٚ  يٝرظ ايطفٌ با٭ْظ فٝط٦ُٔ ٭ٌٖ ا٦طحد َٳ  ايطفٌ ٜٴعٳا

 اغ٦ٝٶ زأٚا ٚإذا َٚ٪ذْ٘  ا٦طحد ٚإَاّ زٚاد َٔ ذط١ٓ َعا١ًَ
ِ  ٜغكبٛا  إٔ فعًِٝٗ اِسناة َٔ ٜٓهسْٚ٘  ٜٚعًُبٛٙ  أبؿبازٖ
قد ٙبٍٛ ببٝ   ا٭٫ٚد; فٗرا ايفعٌ ٜٚتحٓبٛا ْٗس -ٚيٝ بسفل

ؾب٠٬ ايطفبٌ   نُبا إٔ    -دخٍٛ ا٭٫ٚد ا٦طبحد فُٝبا بعبد   
 ٜٚػبعس  ايػسع١ٝ  ايطٓٔ ٜتعًِ ىٛاز ايهباز ٨ ا٦طحد ٌعً٘

ِ  يٛجٛدٙ ٚا٫ذرتاّ ٚايعص٠ بايهسا١َ َٚبٔ اُُٝبٌ إٔ     بٝبٓٗ
 زفكب١  عًب٢  يٝتعسف با٦طحد ايكسإٓ ٍفٝغ يًلايطفٌ  ٜٴًرل
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ٟ  ايعؿبس   ٚقت ٚيٝٴػغٌ ؾا١ِ   ٨ ايًعبب  ٨ ٜكبٝع  ايبر
 ايتًفاش.  َػاٖد٠ أٚ ايػٛاز 

* * * 
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 الطفولة الثانية   

ٞ  ذت٢ ايبًبٛ   ايطابع١ َٔ ا٦سذ١ً ٖرٙ تبدأ  ا٦سذًب١  ٖٚب
 ٚايهتاب١ ايكسا٠٤ عًِٜت إٔ بعد با٦دزض١ ايطفٌ فٝٗا ًٜترل اييف
 ٚمسع٘ بؿسٙ أَاّ ٙدث َا ٜترنس إٔ ٢هٓ٘ اييف ا٦سذ١ً ٖٚٞ
 فٝٗبا   ايًغباة  ٚتعًِ اِفغ ع٢ً ٚقدزت٘ ذانست٘ يك٠ٛ ْتٝح١

بتعٜٛبد ا٭وفباٍ    ا٦سذ١ً ٖر٨ٙ  ◘ زضٍٛ اهلل أَسْا ٚيريو
ِ بايؿ٠٬ عٓد بًٛغِٗ ضبع ضبٓٝ   إذا بًغبٛا   عًٝٗبا  ٚبكبسبٗ

عػس ضٓٝ  ٚإٔ ْفبسم ببٝ ا٭٫ٚد ٚايبٓباة ٨ ا٦كباجع      
ٍ  ذٝ  اَلِة َوُهدْم َأْبـَداُء َشد♂:ٜكبٛ ْم بِافصَّ ـُ َد َٓ ْبِع ِشدـَِغ، ُمُروا َأْو

ُؿوا َبْقـَُفْم دِم ادََْضاِجعِ  ُبوُهْم َظَؾْقَفا، َوُهْم َأْبـَاُء َظْؼٍ َوَؾرِّ  (1)▬َواْْضِ
ٌ  ًَِّب عٳٜٴ ا٦سذًب١  ٖرٙ ٨ٚ   ٍ  ايطفب ٘  اهلل أٚاَبس  اَتثبا  ضببراْ

ّ  با٬ٍِ فسٻعٳٜٚٴ  ْٛاٖٝ٘ ٚاجتٓاب ٘  نُبا   ٚاِبسا ٔ  أْب  ًٜكب
يػببساب ٚايعطبباع  اٯداب اٱضبب١َٝ٬: نببآداب ايطعبباّ ٚا 

ٚايتثا٩ب ٚا٤٬ّ ٚايّٓٛ ٚا٫ضتٝكاظ ٚايًباع ٚايص١ٜٓ ٚآداب 
ٚاٱضترإ   ٚاِدٜ  اتايظ آدابايطسٜل ٚآداب ا٦طاجد ٚ

                                                 

    .وقال األلباين  حسن صحقح 495أخرجه أبو داود   ( حسن صحقح) (1)
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ٞ  بٔ عُس َع ◘ ايسضٍٛ فعٌ نُا ٟ  ضب١ًُ  أبب ٍ  ايبر  :ٜكبٛ
َٶا ُنٓٵتٴ ٍِ حٵِسذٹ فٹٞ ُغ٬َ  فٹٞ تٳطٹٝؼٴ ٜٳدٹٟ ٚٳَناْٳتٵ  ◘ اهللٹ زٳضٴٛ

ٍٳ ايؿٻرٵَف١ٹ  ٍٴ يٹٞ َفَكا دْل ♂ :◘ اهللٹ زٳضٴٛ ـُ َيا ُؽاَلُم، َشدمِّ اهللَ، َو

َّا َيؾِقَك  ْل ِِم ـُ ُٳا ▬بَِقِؿقـَِك، َو ًَِو شٳاَيتٵ َف ُٳتٹٞ تٹ  .  (1) بٳعٵدٴ وٹعٵ
 غزظ اإلمياٌ يف ىفىظ األوالد

ٕ  غبسع باٱٖتُباّ  بٕ اايٛايد ٘تٗد  ْفبظ  ٨ بباهلل  اٱ٢با
يدٜ٘ ٖٚٞ اٱض٬ّ ٚايبيف  ٚذيو بنٜكاظ ايفطس٠ ايط١ٜٛ  ايطفٌ

ِّعًٝٗا نٌ َٛيٛد يكٍٛ اهلل طس َف دلع َمْوُفدوٍد ُيوَفدُد ♂:◘ ايٓٻبٹ ـُ

َداكِدهِ  ،-أٟ: دٜٔ اٱض٬ّ -ِػْطَرةِ افَظَذ  داكِهِ  ،َؾَلَبَواُه ُُّيَوِّ َ  ،َأْو ُيـَكِّ

َساكِهِ    فٝطتغٌ ايٛايد ايفسؾ١ ا٦ٓاضب١ َبع ايطفبٌ    (2)▬َأْو ُيَؿجِّ
سع ٨ ْفط٘ اٱ٢إ باهلل تعاٞ فُثًّا: إذا نإ ٚ٘تٗد ٨ إٔ ٜغ

َع ايطفٌ ٨ ْص١ٖ ع٢ً ايبرس  أٚ ٨ ذدٜك١  أٚ ٨ اِكبٍٛ  
أٚ ٨ ايؿرسا٤  ٚج٘ ايٛايد ايطفٌ يًٓعبس ٨ ايطبُا٤ ذٝب     
ايٓحّٛ اي٬َع١  ٚايٓعس يًبطباتٝ ذٝب  ا٭شٖباز ٚايثُباز      

                                                 

  وحسـه األلباين .   4832أخرجه أبو داود    ( حسن) (1)

 لؾبخاري . ، والؾػظ2658و مسؾم  ،1358البخاري أخرجه  )صحقح((2)
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ٝكٍٛ: ٜا ٚايٓعس إٞ ايبراز ٚا٭ْٗاز  ثِ ٜطأٍ ايٛايد ايطفٌ ف
َٚبٔ ؾبٛز ٖبرا ايهبٕٛ بٗبرٙ ايؿبٛز٠       بين َٔ خًل ٖبرا؟  

 فٝكٍٛ ايطفٌ: اهلل خايل نٌ غ٤ٞ. ؟ايبدٜع١
بإٔ ايرٟ أٚجد نٌ ٖرا ٖبٛ اهلل   :ثِ ٜعًِ ايٛايد ايطفٌ 

جٌ ٚع٬ ٨ عًٝا٥٘  فٗٛ ايكادز ع٢ً نٌ غ٤ٞ إذا أزاد غب٦ٝٶا  
 إٔ ٜكٍٛ ي٘ نٔ فٝهٕٛ .

 هلل تعاىلىعه اعلِ خلل عهز األوالد  تزبًُ
ٜعسف ايٛايد ايطفٌ ع٢ً ْعبِ اهلل تعباٞ عًٝب٘  فعٓبدَا     
بكدّ ايٛايد يًطفٌ بستكاي٘ َثٶا ٜكٍٛ ي٘ : ٜابين ٖبرٙ ايربتكايب١   

نٝبا   :َٔ عٓد اهلل أيٝظ نبريو؟ فبنذا ضبأٍ ايطفبٌ ٚايبدٙ     
ايفب٬ا ٚقبع ايببرز٠ ٨     بإٔجا٤ة َٔ عٓد اهلل؟  قاٍ ي٘ : 

غبسقت ايػبُظ عًٝٗبا    ا٭زه اّؿب١  ثِ ضكاٖا با٦ا٤  ٚأ
بأَس اهلل تعاٞ  ذت٢ نربة ايبرز٠ ٚؾازة غحس٠ بستكاٍ ثِ 
بدأة تثُس بستكاّيا ذًٛ ا٦رام  ثِ جا٤ ايف٬ا ٚاقتطا ٖبرٙ  
ايربتكاي١ َٔ ايػحس٠  ٚغطًٗا  ٚخسد إٞ ايطبٛم يٝبٝعٗبا    

ٚقدَت بٗا تعاٞ َٓ٘ با٦اٍ ايرٟ آتاْٝ٘ اهلل  ١فاغرتٜت ايربتكاي
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  ٖٚاٖٞ ايربتكاي١ ا١ًُُٝ بٝ ٜدى ٜبا ببين    ًٗايتأن إٞ ايبٝت
 أزأٜت ٜابين نٝا إٔ اهلل تعاٞ ٙبو؟

ايفبب٬ا  ٚا٦ببا٤  ٚايػببُظ  ٚا٭زه    :ضببخس يببو 
ٚضببخسْٞ يببو ٭جًببب يببو ٖببرٙ ايثُببس٠ يتأنًببٗا  ٚبٗببرا 

ط عٓبد ايطفبٌ عًُٝب٘ ايتفهبس     ػٻب ا٭ضًٛب ٜهٕٛ ايٛايد قد ْٳ
 ٚايتأٌَ ٨ ْعِ اهلل تعاٞ .

 يًطفٌ َاذا يٛ إٔ اهلل تعاٞ َٓع ا٭َطاز إٔ تٓصٍثِ ٜبٝ 
يرْٛب ا٫قرتافِٗ  ;إذا غكب ع٢ً ايٓاعٚذيو  َٔ ايطُا٤
  فٝكبٍٛ  جٛعبا ضبُٝٛة ايٓباع    فٝكٍٛ ايطفبٌ:  ؟ٚا٦عاؾٞ

ا٭ب َٚبباذا عًٝٓببا إٔ ْفعببٌ؟ فٝكببٍٛ ايطفببٌ: إٔ ْطٝببع اهلل  
ايطعباّ   ٓبا تعاٞ  ثِ ٜطأٍ ايٛايد ايطفبٌ َبٔ ايبرٟ ضبام ي    

ٞ  ٚايًباع ٚا٦طهٔ؟  ٚايػساب   ثبِ  فٝكٍٛ ايطفبٌ: اهلل تعبا
فٝكبٍٛ ايطفبٌ:    بدٕٚ ٖبرٙ ايبٓعِ   ٜطأي٘ نٝا تهٕٛ ذٝات٘ 

 ايطفٌ إٞ ْعُب١  ٘ ايٛايدضتهٕٛ ذٝات٘ غكا٤ ٚتعب  ثِ ٜٛج
فٝكٍٛ ي٘ : ٜبا ببين نبث  َبٔ     ذفغ اهلل تعاٞ يٛايدٜ٘ ي عاٙ  

و ا٭وفاٍ قد فكبدٚا أببا٥ِٗ ٚأَٗباتِٗ ٚاهلل تعباٞ ذفبغ يب      
 أيٝطت ٖرٙ ايٓع١ُ ٜا بين تطترل غهس اهلل؟ٚايدٜو ي عٛى 



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

66 

 

فٝكٍٛ ايطفٌ : ب٢ً ٜا أبٞ  ٚنريو ٜٛج٘ ايٛايد ايطفٌ يٝٓعس 
  ّ ٚايػببِ  إٞ ْفطبب٘ فٝتأَببٌ ْعُبب١ ايبؿببس ٚايطببُع ٚايهبب٬

 ٜا ببين  ٖرٙ ايٓعِى ٚايترٚم عٓدٙ ٜٚطأي٘ َٔ أعطاٚاٱدزاى 
هًُٕٛ  ٫ٚ ٖٚٓاى أوفاٍ ٫ ٜبؿسٕٚ  ٫ٚ ٜطُعٕٛ  ٫ٚ ٜت

يبٛ   وٚنٝا ٜهٕٛ ذايب  فٝكٍٛ: اهلل  ؟٫ٚ ٜترٚقٕٛ ٜفُٕٗٛ
غكا٤ ٚعٓبت    ٞإذداٖا؟ فٝكٍٛ ايطفٌ: ضتهٕٛ ذٝات ةفكد

ٜٚبٝ ايٛايد يًطفٌ أْ٘ ٢هٔ احملافعب١ عًب٢ ٖبرا ايبٓعِ ببإٔ      
ُؽْم َفدئِن َصدَؽْرُتْم لٜ٪دٟ غهسٖا يكٍٛ اهلل تعاٞ: َن َربع َوإِْذ َتَلذَّ

ُؽْم وَ  َػْرُتْم إِنَّ َظَذايِب َفَشِديٌد َِٕزيَدكَّ ـَ ن 
ٜٛقس   ٚز7ش إبساِٖٝ : نَفئِ

 ٠ٖرٙ ايٓعِ ٨ َسقبا  ٜطتخدّ بإٔي٘ َع٢ٓ إٔ ٜ٪دٟ غهسٖا 
٨ مسبع   إ٫ْع١ُ ايطُع ٫ ْطتعًُٗا ٜا بين   فُثًّا اهلل تعاٞ

يكبٍٛ  ٫ٚ ايغٓا٤  ف٬ ْطتُع يًُٛضٝكٞ   َا ٜسقٞ اهلل تعاٞ
ْغَو َأْظَرُضوا َظـْدهُ َوإَِذا َش لاهلل تعاٞ :   ز55ش ايكؿبـ:  نِؿُعوا افؾَّ

 ٖٚهرا....
 مزاقبُ اهلل تعاىلخلل تزبًُ األوالد علِ 

ٜكّٛ ايٛايد بتٓػٝط جاْب َساقب١ اهلل تعباٞ عٓبد ايطفبٌ    
فٝكٍٛ ي٘: يكد أْصٍ اهلل تعباٞ ٨ ايكبسإٓ ايهبسِٜ ايهبث  َبٔ      
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كَساَن َوَفَؼْد لاٯٜاة اييف تػ  يريو ٜكٍٛ اهلل تعاٞ: َخَؾْؼـَا اإْلِ

 نَوَكْعَؾُم َما ُتَوْشِوُس بِِه َكْػُسُه َوَكْحُن َأْؿَرُب إَِفْقِه ِمْن َحْبِل اْفَوِريددِ 
اييف تسد ع٢ً ْفطبو فباهلل   ٜا بين ٚفرت٢ اّطساة   ز 16ش م:

تعاٞ ٜعًُٗا  ٚاهلل تعباٞ َعٓبا بعًُب٘ ٚقدزتب٘ ٨ أٟ َهبإ      
ـُتْم َواَوُهَو َمَعُؽْم َأيْ لفكاٍ تعاٞ : ـُ  نباَِم َتْعَؿُؾوَن َبِصرٌ  هللَُن َما 

 . ز4شاِدٜد :
يًطفٌ قؿ١ ؾغ ٠ تٛقس  ايٛايد َٚٔ ا٦فٝد إٔ ٜكسب 

ِ   نإفٝكٍٛ ي٘:   ا٦ساقب١َفّٗٛ   ٭ذد ا٦ػاٜخ أوفباٍ ٜعًُٗب
ٞ    فأزاد إٔ ٚترب َد٣ َساقبتِٗ هللدِٜٓٗ ٌٍ    تعبا فبأعط٢ يهب

بس وا٥سٙ ٨ َهإ ٫ ٜبساٙ  َِٓٗ وا٥سٶا ٚقاٍ هلِ: نٌ ٚاذد ٜر
مل  ذا٦با  :ٍ ي٘ ايػبٝخ آَِٗ فك أذد  فريٛا ٣ٝعِٗ إ٫ ٚاذدٷ

: مل أجد َٛقبعٶا ٫ ٜساْبٞ فٝب٘     ايطفٌ فكاٍ ي٘ ؟تربس وا٥سى
 . ٖرٙ ٖٞ ا٦ساقب١ ٜا بين   فكاٍ ي٘:اهلل تعاٞ

 والًكني باهلل تعاىل الدعاءخلل تزبًُ األوالد علِ 
جاْب ايدعا٤ ٚايٝكٝ َعا نُبا  عٓد ايطفٌ ايٛايد ٓػط ٜ 

َت افإَِذا َشد♂:ي٘ فكاٍَع ابٔ عباع  ◘فعٌ ذيو زضٍٛ اهلل 

ددَة َفددوِ ، َوإَِذا اْشددَتَعـَْت َؾاْشددَتِعْن بِدداهللََؾاْشددَلِل ا  هللِ، َواْظَؾددْم َأنَّ إُمَّ
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تَ  ـَ ٍء َؿدْد  َّٓ بَِقْ ٍء مَلْ َيـَْػُعوَك إِ هللُ َبدُه ااْجَتَؿَعْت َظَذ َأْن َيـَْػُعوَك بَِقْ

ٍء َؿدْد  َفَك، َوَفوِ  َّٓ بَِقْ وَك إِ ٍء مَلْ َيرُضع وَك بَِقْ اْجَتَؿُعوا َظَذ َأْن َيرُضع

َتَبددُه ا ددِت  ،َظَؾْقددَك، ُرؾَِعددِت إَْؿدداَلمُ  هللُـَ ددُحُف  َوَجػَّ   .(1)▬افصع
أضببًٛب ايرتغٝببب ٚايرتٖٝببب ٜٚطببتخدّ ايٛايببد َببع وفًبب٘ 
نس آُب١ ٜٚطبتكٌ َبٔ ذنبس     َٚساقب١ اهلل تعاٞ ي٘ فٝهثس َٔ ذ

ٚزجبا٤ زقبا    تعاٞ  ايٓاز  فٝعٝؼ ايطفٌ بٝ اّٛف َٔ اهلل
اهلل تعاٞ ٚز٤ت٘ ٚعفٛٙ  ثِ ٜٛجٗ٘ بأْ٘ ٜٓبغٞ عًٝ٘ إٔ ٜفعبٌ  
ا٭عُاٍ اييف تسقٞ اهلل تعاٞ ذت٢ ٙب٘ اهلل ٜٚدخًب٘ آُب١    
٫ٚ ٜفعٌ َثٌ ا٭٫ٚد ايرٜٔ ٜعًُٕٛ ايط٦ٝاة فبنذا اضبتُسٚا   

 مل ٜتٛبٛا عربِٗ اهلل تعاٞ بايٓاز .ع٢ً ذيو ٚ
 الصدم وعدو الهذبخلل تزبًُ األوالد علِ 

س ايٛايد ٚيدٙ دا٥ُا فٝكٍٛ ي٘ َبث٬: ٜبا ببين إٕ نٓبت     نِّرٳٜٴ
ؾادّقا فنٕ اهلل ضٝربو ٚ٘صٜو عًب٢ ؾبدقو خب ٶا  فباهلل     

ُؼددوْا التعبباٞ ٜكببٍٛ: َددا افَّددِذيَن آَمـُددوْا اتَّ وُكددوْا َمددعَ  هللََيددا َأُّيع ـُ  َو

اِدؿِغَ    أَا إذا نٓت ناذبٶا فنٕ اهلل ئ ٙببو  ز119ش ايتٛب١ :نافصَّ
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ٚضٛف ٜعاقبو  ٚئ أذبو أْا أٜكٶبا  ٚإذا نبإ ايطفبٌ ٨    
غسفت٘ قاٍ ي٘ ا٭ب : أتعسف ٜا بين إٔ اهلل تعاٞ ٜساى؟ فٝكٍٛ 

 .  أفعٌ غ٦ٝٶا ٜغكب٘  فٝكبً٘; يٓحابت٘ ايطفٌ: ْعِ ٚأْا ٫
 التىنل علِ اهلل تعاىلخلل تزبًُ األوالد علِ 

تعباٞ  ٜٓػط ايٛايد عٓد ايطفٌ جاْبب ايتٛنبٌ عًب٢ اهلل    
فٝكٍٛ ي٘ ٖرٙ ايطٝٛز ٜا بين ٌٖ هلا ٔاشٕ تكع فٝٗا وعاَٗبا؟  
ضٝكٍٛ ايطفٌ: ٫   فٝكٍٛ َٔ ايرٟ ٜسشقٗا؟ ضٝكٍٛ ايطفٌ: 
اهلل ايرٟ ٜسشقٗا  فٝكٍٛ ا٭ب: نبريو يبٛ تٛنًٓبا عًب٢ اهلل     

ٍِايط  يكٍٛ  سشقٓا نُا ٜسشميتعاٞ  ُؽدْم ♂:◘ هللٹا زٳضٴٛ َفدْو َأكَّ

ُؾوَن َظَذ ا َـّ ـُْتْم َتَو اَم ُيدْرَزُق افطَّدْرُ َتْغدُدو  هللِـُ ـَ ؾِِه َفُرِزْؿُتْم  ـع َحقَّ َتَو

٧ت٦ًب١ ايبطبٕٛ َبٔ     أٟ: -َوَتُروُح بَِطاًكا -أٟ: جا٥ع١ –ِِخَاًصا 
 .(1) ▬-ايػٹبٳع

ٍٛ يب٘ ٖبٌ ٖبرٙ    ٜٚبٝ ايٛايد يًطفٌ َع٢ٓ ايتٛنٌ : فٝكب 
َسد َٔ عػبٗا  ايطٝٛز تبك٢ ٨ عػٗا ٜٚأتٝٗا ايسشم  أّ أْٗا 

٨ وًب ايسشم؟ فٝكٍٛ ايطفبٌ : ببٌ تطبع٢ ٨ وًبب      ضعٝٶا
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ايببسشم  فٝكببٍٛ يبب٘ ا٭ب : ٚنببريو ٘ببب عًٝٓببا إٔ ْأخببر  
 تٛاظب إٔ عًٝو   فٝحب با٭ضباب ثِ ْتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاٞ

عًب٢  ّ ايتٛنبٌ  ٚعٓاٜتو بٗا َع ٠ا دزٚضوي توَرانس ع٢ً
   .ذت٢ تٓحس ٚتٛفل ٨ اختبازاتو  اهلل تعاٞ

 اإلمياٌ بالكطاء والكدرخلل تزبًُ األوالد علِ 
ٜسضخ ايٛايد عٓد ايطفٌ أَس اٱ٢إ بايككبا٤ ٚايكبدز إٕ   
  ٞ  :يصّ ا٭َس ٭ٕ ٖرٙ ا٦طأي١ َٔ ا٦طا٥ٌ ايػا٥ه١   قباٍ تعبا

ٍء َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدرٍ ل لَّ ََشْ ـُ ا    فاهلل تعاٞ خًل نٌ ز 49: يكُساش نإِكَّ
دٜس ضابل نتب٘ ٨ ايًٛا احملفٛظ قبٌ خًل ايطبُٛاة  غ٤ٞ بتك

ٍٳ يكٍٛٚا٭زه ًُطٝ أيا ض١ٓ   َتَب اهللُ ♂:◘ اهللٹ زٳضٴٛ ـَ

اَمَواِت َوإَْرَض بَِخْؿِسَغ  ،اَلئِِق اخَل َمَؼاِديَر  ُؾَق افسَّ َف افدَؿْبَل َأْن َُيْ

غٌ أذبد ا٭وفباٍ   فبنذا غٳب    (1)▬اءِ ادَدَظدَذ َؿاَل: َوَظْرُصُه  ،َشـَةٍ 
ع٢ً أَس قد تعاٞ : ٦اذا ٙاضبٓا اهلل يٛايدٙاُرب  ٚقاٍ َطأي١ 

ايٛايد بنعطبا٤ دزع عًُبٞ يًطفبٌ ببإٔ      فٝكّٛ ؟أجربْا عًٝ٘
ببين إٔ   شجاج١ٝ ٜٚكبٍٛ يًطفبٌ ٖبٌ تطبتطٝع ٜبا      نٛبٶاٙكس 
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٘  :فٝكٍٛ ؟ايهٛبتهطس ٖرا  َٚبا َٓعبو إٔ    :ْعِ  فٝكٍٛ يب
هطسٙ  ف د ايطفٌ:٭ٕ ٖرا خطأ ٫ ٜٓبغٞ فعً٘  فٝكٍٛ يب٘  ت

اهلل تعباٞ عًبِ ٨ ا٭شٍ بأْبو يبٔ تهطبس ٖبرا       ٜابين ا٭ب: 
  ايهبٛب   ٚعًِ إٔ ايٛيد ايػكٞ ضٛف ٜهطس ٖبرا  ايهٛب

فهتب اهلل تعاٞ نٌ ذيو عٓدٙ  ثِ ٜطأٍ ايطفٌ  فٌٗ َٓعو 
ٍٛ ع٢ً ا٭زه  فٝكبٍٛ ٫  فٝكب   ايهٛباهلل تعاٞ َٔ إيكا٤ 

ا٭ب : ٚنريو ٜا بين اهلدا١ٜ ٚايك٬ٍ  ٚاّ  ٚايػس  نبٌ  
إْطإ ٚتاز يٓفط٘ أذد ايطسٜكٝ  ٚاهلل تعاٞ ٜعًِ بايتفؿبٌٝ  

 ٝختاز نٌ َٓا  ٚأٟ وسٜل ٜطًه٘ .ضَاذا 
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 ◘ وصخابُ الييب  بًت ال آلتزبًُ األوالد علِ حب 
 ◘ ٍٛببب ٌ بٝبت زض ببب ٜسضخ ايٛايد عٓد أ٫ٚدٙ ٓب١ أٖ

ْػبٗد  فٓرٔ َعػس ا٦طًُٝ أٖبٌ ايطب١ٓ    ايهساّ ٚايؿراب١ 
ٚأٌٖ بٝت٘ ا٭وٗاز بٌ ْٚؿًٞ  ◘ضٍٛ اهلل ز ٟرب١ اهلل تعاٞ

مَّ َصدلِّ َظدَذ فؾُفدا♂عًِٝٗ ٨ نٌ ؾ٠٬ َس٠ أٚ َستٝ فٓكبٍٛ: 

ْقَت َظَذ إِْبَراِهقَم، َوَظَذ آِل إِْبَراِهقَم،  اَم َصؾَّ ـَ ٍد،  ٍد َوَظَذ آِل حُمَؿَّ حُمَؿَّ

قٌد، اإِكَّ  َت فؾفُ َك مَحِقٌد ََمِ ـْ اَم َباَر ـَ ٍد،  ٍد َوَظَذ آِل حُمَؿَّ مَّ َباِرْك َظَذ حُمَؿَّ

قٌد   أٌٖ ُرب١ف   (1)▬َظَذ إِْبَراِهقَم، َوَظَذ آِل إِْبَراِهقَم إِكََّك مَحِقٌد ََمِ
ِ  ْعبسف    فٓرٔ◘ حملبت٘ تبع ٖٞ  ◘ ايٓ  بٝت ِ  هلب  ذكٗب

٘  ْٚطٝبع   ◘ ْبٝٓا بريو أٚؾاْا نُا ٚقدزِٖ  ِ  ٚؾبٝت  فبٝٗ
ُم اهللَ دِم َأْهِل َبْقتِي♂قاٍ: ذٝ  ـُ ُر ِـّ ٔ  يهٔ  (2)▬َوَأْهُل َبْقتِي ُأَذ  َب
٘  ٚجا٤  ◘ ايٓ  غسع٘ عُا ايبٝت آٍ َٔ خسد ٘   بب  ٫ فنْب
 ْٚؿبسٖا  ايبدع٠ٛ  ٢٤ ايرٟ وايب أبٛ عُ٘ فٗرا ذيو ٜٓفع٘

ٔ  مل بايػبٗاد٠   ◘ ايبٓ   ٭َبس  ٜرعٔ مل ٦ّا ٚأٜدٖا  ٔ  ٜهب  َب
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َيا َظبَّاُس ْبَن َظْبِد ادُطَّؾِدِب َٓ  ♂:◘ ايٓ  قاٍ ٚيريو ٪َٓٝ ا٦

َة َرُشوِل ا هللُِأْؽـِي َظـَْك ِمَن ا َٓ ُأْؽـِي َظـْدِك  هللَِصْقًئا، َوَيا َصِػقَُّة َظؿَّ

ٍد َشؾِقـِي َما ِصدْئِت ِمدْن َمدايِل َٓ  هللِِمَن ا َصْقًئا، َوَيا َؾاضَِؿُة بِـَْت حُمَؿَّ

َفْو َأنَّ َؾاضَِؿَة  هللَِواْيُم ا ♂:◘ ايٓ  ٚقاٍ  (1)▬هللَِظـِْك ِمَن ا ُأْؽـِي

َؿْت َفَؼَطْعُت َيَدَها ٍد رَسَ  ٜكتبدٚا  بإٔ ايٓاع ٚأٚٞ   (2)▬بِـَْت حُمَؿَّ
ٔ  ٨ ا٫بتبدا   ٢ٓعٛا ٚإٔ ضٓت٘ عٔ ٜدافعٛا ٚإٔ  ◘ ب٘  ايبدٜ

 عًٝٓببا إٔ ◘ايببٓ   بٝببتَٚببٔ ذببل آٍ   ◘ بٝتبب٘ آٍ ٖببِ
ٍ  أَسْا ٟا ْٚأَسِٖ ْدعِٖٛٚ ْٛؾِٝٗ ٘  ◘ اهلل زضبٛ ٔ  بب  َب
 بٝبت  آٍٚ عًٝٗبا   اّسٚد ٚعدّ بايط١ٓ ٚايتُطو اهلل تك٣ٛ
  بٓطبِٗ ايؿبادم ٚايٛاقبس   َٚعسٚفٕٛ َٛجٛدٕٚ ◘ ايٓ 
ٞٻ     اٱض١َٝ٬ دإايبً أغًب ٨ ببٔ أببٞ    ضبٛا٤ َبٔ ْطبٌ عًب

     ٚ  وايب  أٚ عكٌٝ ببٔ ايعبباع  أٚ عببد اهلل ببٔ عبباع  أ
 . زقٞ اهلل عِٓٗ ٣ٝعٶا ايبجعفس بٔ أبٞ و
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 . 1688ومسؾم  3475البخاري أخرجه  ()صحقح(2)



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

74 

 

 ◘نبريو َبٔ أٖبٌ بٝبت ايبٓ        ٔٚأَٗاة ا٦٪َٓٝ ٖب 
ٔ ٓبتٓبا  فٓػٗد اهلل تعباٞ عًب٢    ٗ  ٚايبرب  هلب َبا   ا٭ذ٣ ٔعبٓ

 ◘راب١ زضٍٛ اهلل ٓبتٓا يؿ ٢ْػٗد اهلل عًأٜكٶا   ٚاضتطعٓا
ددابُِؼوَن ل :تعبباٞ   قبباٍ يتصنٝبب١ اهلل تعبباٞ هلببِ ايهببساّ َوافسَّ

ُفوَن ِمَن ا يِضَ إَوَّ َبُعوُهم بِنِْحَساٍن رَّ دَُْفاِجِريَن َوإَكَصاِر َوافَِّذيَن اتَّ

َتَفدا إهَْنَداُر  هللُا دِري َهْ ْ َِ دْم َجـَّداٍت  َظـُْفْم َوَرُضوْا َظـْدُه َوَأَظددَّ هَلُ

  ز 100ش ايتٛبب١ : ن(111) َخافِِديَن ؾِقَفا َأَبدًا َذفَِك اْفَػدْوُز اْفَعظِدقمُ 
د َمَعُفدمْ وَ ♂:  ◘ٚيكٍٛ ايٓ   َّٓ ُحِؼَ ،  (1)▬َٓ ُُيِبع َرُجٌل َؿْوًما إِ

إٕ غا٤ اهلل تعباٞ   ◘ِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ عَ ٖٚٔ ٖب إٔ ٖػس 
يطاْ٘ ض٤ٛ ع٢ً  ْٚربأ َٔ نٌ َا ٚقع ٨ ؾدزٙ أٚ  حملبتٓا هلِ
ايرٜٔ أذٖب اهلل عِٓٗ ايسجظ ٚوٗسِٖ   ◘ ايٓ  أٌٖ بٝت
 .ٚنريو أؾراب٘ ايهساّتطٗ ا  

 ألوالد علِ خلل الصرب علِ البالءتزبًُ ا
ٗ  ٜبٝ  ِ  ببب ا٭ب يًطفٌ إٔ اهلل تعاٞ خًل ايٓباع يٝبتًٝ

ُؽددْم َأْحَسددُن لتعباٞ :  ْم َأيع ـُ َقدداَة فَِقْبُؾدَو افَّدِذي َخَؾددَق ادَْدْوَت َواحْلَ

                                                 

 .وصححه األلباين. 6451الطزاين يف األوشط أخرجه  (فغره )صحقح(1)
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  يرا فنٕ َا ٙدث َٔ َؿا٥ب ْٚهباة َٔ ز2ش ا٦ًبو : نَظَؿال
ا فبنٕ ذيبو   فكس  َٚسه  َٚٛة  ٚنٛازث وبٝع١ٝ ٚغ ٖب 

 ٙدث بككا٤ َٔ اهلل ٚقدز ضابل ٚذه١ُ ٚتدب  .
٢ٚهٔ يٮب إٔ ٜٕٗٛ ع٢ً أ٫ٚدٙ إذا ناْٛا ٨ قٝل َٔ 

د ُؾَؼدَراَء ♂:يًفكسا٤ ذٝ قاٍ ◘ايعٝؼ ببػس٣ زضٍٛ اهلل  ْ َبؼِّ

ـََّة ؿبل إؽـقداء بدلربعغ ظاًمد ُْم َفَقْدُخُؾوَن اجْلَ   ، (1)▬اادَُْفاِجِريَن َأهنَّ
ٜتطًع يغ ٙ َٔ أبٓا٤ ا٭غٓٝا٤  بٌ ٜهٕٛ زاقٝا ٟا  ٚبريو ٫

  ٚإذا خباف ايطفبٌ َبٔ ا٦بٛة َبث٬ فبنٕ       ي٘ قطِ اهلل تعاٞ
 زٙ اهلل تعاٞا٭ب ٜط٦ُٓ٘ بإٔ ا٦ٛة نايّٓٛ ٖٚٛ خ  ي٘ إٕ قدٻ

نبإ ٨ آُب١ َبع أبٝب٘      ٖٚٛ وفبٌ ؾبغ      ٚأْ٘ إذا َاةي٘
ٕٻ♂:◘إبببساِٖٝ عًٝبب٘ ايطبب٬ّ يكببٍٛ زضببٍٛ اهلل     ٟٻ ِإ  ذٳزٳاِز

ٝٳ َٹٓٹ ُٴ٪ٵ ِٵ  اِيحٳٓٻ١ٹ فٹٞ اِي ٗٴب ًُ ِٴ  ٜٳِهُف ٖٹٝ ٘ٹ  ِإبٵبسٳا ٝٵب ًَ ّٴ  عٳ ٚإٔ   ،(2)▬ايطٻبًَا
ايهٛازث ٚاِٛادث ايطبٝع١ٝ ٚاِبسٚب ٚغ ٖبا بتكبدٜس اهلل    

َٻ ٞتعاٞ ٚيٝظ ْسد ؾدف١  فٗ سوٝ  أٚ ا عكابا يًعؿا٠ ا٦َفإ
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 .وصححه األلباين 3399احلاكم يف ادستدرك أخرجه  ()صحقح(2)



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

76 

 

   ِٜٗ.ابت٤٬ يًُ٪َٓٝ ايؿادقٝ يسفع دزجاتِٗ ٚذط خطا
 البيات علِ لبط احلجاب تزبًُ

َبٔ ضبٔ ضببع    ٚايؿّٛ   اِحابيًبظ  ايبٓتفتػحع  
داَلِة َوُهدْم ♂: ◘ ايٓ  يكٍٛ اقٝاضٶ ضٓٝ  دْم بِافصَّ ـُ َد َٓ ُمُروا َأْو

ُؿدوا  د َوَؾرِّ ُبوُهْم َظَؾْقَفدا، َوُهدْم َأْبـَداُء َظْؼٍ َأْبـَاُء َشْبِع ِشـَِغ، َواْْضِ

 : اِحاب فك١ًٝ غسع ٚضا٥ٌ َٚٔ  (1)▬اِجعِ َبْقـَُفْم دِم ادََْض 
ٌ  عبص  اهلل ذب اّاَط١ ضٔ َٓر ايبٓت تٴًكٔ إٔ )أ(  ٚجب
 ا٭جببس ٨ زغببب١ّتُٗببا واع ٚٚجببٛب  ◘ زضببٛي٘ ٚذببب
 ٨ اوُعٶ واعتُٗا ٚٚجٛب ايٛايدٜٔ ذب ٚنريو  ٚايثٛاب
ُٶا بإٔ  ٚجٓت٘ تعاٞ  اهلل ثٛاب  أثسي٘  عًٝٗٔ ايكؿـ قـعً
 .ْفٛضٗٔ ٨ كِٝاي ٖرٙ غسع ٨ ٧تاش

ٛٸد إٔ )ب( ّ ٚعًب٢ اِحباب    ايطابع١ َٓر ايبٓت تٴع  عبد
ٌ  ٓازَٗا  غ  َٔ بايرنٛز ا٫خت٬ط  ايكبد٠ٚ  ٚضب١ًٝ  ٚأفكب

ٔ  ٠ٚٓبع  ايهبرب٣   ٚأختٗا أَٗا َٔ اِط١ٓ  َبع  ا٫خبت٬ط  َب
 .ٚغ ِٖ ايعِ ٚأبٓا٤ اّاي١ نأبٓا٤ ايرنٛز أقازبٗا
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ٍٛ ق َثٌ اِحاب آٜاة ايطابع١ َٓر ايبٓت تًكٔ إٔ)د( 
َْزَواِجَك َوَبـَاتَِك َوكَِسداء ادُْدْمِمـَِغ لاهلل تعاٞ: ِّٕ ا افـَّبِيع ُؿل  َ َيا َأُّيع

ٚا٭ذادٜب  ايبيف     ز59ش ا٭ذبصاب: نُيْدكَِغ َظَؾْقِفنَّ ِمن َجاَلبِقبِِفنَّ 
ِصـَْػاِن ِمْن َأْهِل افـَّداِر :♂◘تٓٗٞ عٔ ايتربد نكٍٛ زضٍٛ اهلل 

ا: َؿوْ  َلْذَكداِب مَلْ َأَرمُهَ ـَ  ٌٌ دا افـَّداَس افٌم َمَعُفْم ِشدَقا دُبوَن ِِبَ َبَؼدِر َيرْضِ

اِشددَقاٌت َظاِرَيدداٌت  ـَ ٜستببدٜٔ ٬َبببظ غببفاف١ أٚ  أٟ: -َوكَِسدداٌء 
ٔ    أٟ:-ُِمِقاَلٌت َمدائِاَلٌت  -قٝف١  -َتببخرتاة ٧ب٬ٝة أنتبافٗ

َلْشددـَِؿِة  ـَ ٜععُببٔ ز٩ٚضببٗٔ  أٟ:-ائَِؾددةِ ادَ ُبْخددِت افُرُءوُشددُفنَّ 
 ،َوَٓ ََيِْدَن ِرَُيَفا ،ـَّةَ اجَل َٓ َيْدُخْؾَن -تػب٘ أض١ُٓ اٱبٌباُّس  ف

َذا ـَ َذا َو ـَ    .(1)▬َوإِنَّ ِرَُيَفا َفُقوَجُد ِمْن َمِسَرِة 
 تيغئُ األوالد علِ العبادات

ٝعٛد ايٛايد ايطفبٌ عًب٢ ؾب٠٬ اُُاعب١ عٓبد ايتُٝٝبص       ف
ُٻازٖبا فكباٍ:   دلٜٚبٝ ي٘ إٔ اهلل تعاٞ أث٢ٓ ع٢ً ع اَم َيْعُؿدُر إِكَّ

  ٚيكبد  ز 18ش ايتٛبب١ :  نَواْفَقدْوِم أِخدرِ  هللَِمْن آَمَن بِدا هللَِمَساِجَد ا
َصداَلُة ♂عًب٢ ؾب٠٬ اُُاعب١ فكباٍ :      ◘زغب زضٍٛ اهلل 

                                                 

 .2128أخرجه مسؾم  صحقح()(1)
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دديَن  ُجددِل َوْحددَدُه، بَِسددْبٍع َوِظْؼِ اجَلاَمَظددِة َتْػُضددُل َظددَذ َصدداَلِة افرَّ

٘ فضٓٛاة  عػس عُسٙ نإ فنذا  (1)▬َدَرَجةً   بايؿب٠٬  ٜب٪َس  نْب
 أٚ ايتببه   ٨ اِسٜب١  ا٭ب ي٘ ٜٚرتى َٔ ٚايدٙ قسٜبٳا ٜؿًٞٚ

فٝٓبغبٞ   عػس ايثايث١ بًغ ٚإذا ايؿ٠٬  إقا١َ ٚقت إٞ ايتأخ 
 ٟفبسدٙ  ٜأتٞ ٜرتن٘ أٚ إذا أذٕ ا٦٪ذٕ َع٘ ٜأخرٙ إٔ ع٢ً ا٭ب

 .يًؿ٠٬ ذكٛزٙ َٔ ايتأندٜهٕٛ ذسٜؿٶا ع٢ً  أْ٘ إ٫
ٍٴ ع٢ً اٯذإ فكد قباٍ   فا٫ٍٚ بأع َٔ ذ  ا٭و  زٳضٴبٛ

ُكوَن َأْضَوُل افـَّاِس َأْظـَاًؿا َيْوَم اْفِؼَقاَمةِ  ♂ :◘ اهللٹ  عًب٢    (2)▬ ادَُْمذِّ
ٌ   ٚايتعًِٝ ايتدزٜب ضبٌٝ ٌ  ٚأفكب  ا٭٫ٚد يتعٜٛبد  ايٛضبا٥
 اٱنثاز ع٢ً ٚتػحٝع٘ ٚتسغٝب٘ ايؿ  َهافأ٠; ايعباداة ع٢ً
 ٚأخر زضٍٛ اهلل   ٯخس٠ا ثٛاب ٨ٚايرتغٝب  ايعباداة  َٔ
  ٘بببَهافأت َٔ اٱنثاز َٔ اِرز ٜٓبغٞٚايكد٠ٚ اِط١ٓ   ◘
  .باهلداٜا ٜستبط ٫ ذت٢
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َببٔ اُُٝببٌ إٔ ْػببعس أ٫ٚدْببا بفسذبب١ اضببتكباٍ غببٗس ٚ
يٝتعًُٛا أْ٘ َٔ ا٦ٓاضباة ايعع١ُٝ عٓبد ا٦طبًُٝ     ;زَكإ

َدل:تعاٞ ٖٚد١ٜ اهلل تعاٞ يعبادٙ ا٦ٛذدٜٔ  قاٍ ا افَّدِذيَن َيا َأُّيع

ُؽدْم  تَِب َظَذ افَِّذيَن ِمن َؿْبؾُِؽْم َفَعؾَّ ـُ اَم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُم افصِّ ـُ آَمـُوْا 

  فببنذا ظٗببس ٖبب٬ٍ زَكببإ   ز183ش ايبكببس٠ : ن(183)َتتَُّؼددونَ 
افؾُفدمَّ َأْهؾِْؾدُه َظَؾْقـَدا بِدافُقْؿِن ♂اضتكبًٓاٙ َبع أ٫ٚدْبا بايبدعا٤:   

داَل  ْعبسفِٗ    ٚ(1)▬ ، َريبِّ َوَربعدَك اهللُ َمِة َواإِلْشداَلمِ َواإِلياَمِن َوافسَّ
ٔٵ َف ٚفكٌ قٝاّ ي١ًٝ ايكدز   ٨ زَكإ ايؿٝاّ كٌف ٞ  عٳب  َأبٹب

ٔٵ   ☺ ٖٴسٳٜٵسٳ٠َ ِّ  عٳب ٍٳ  ◘ ايٓٻبٹب َمدْن َصداَم َرَمَضداَن إِياَمًكدا ♂:َقبا

َم ِمْن َذْكبِدِه، َوَمدْن َؿداَم َفقْ  َؾدَة اْفَؼدْدِر إِياَمًكدا َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ

َم ِمْن َذْكبِهِ  ْعًبِ أ٫ٚدْبا   ٚنريو    (2)▬َواْحتَِساًبا ُؽِػَر َفُه َما َتَؼدَّ
َؿبسٚفِٗ ٨ زَكبإ    بصٜاد٠أٜكٶا ايتؿدم ع٢ً ايفكسا٤ ٚيٛ 

يتػحٝعِٗ عًب٢ ذيبو  ٚإٔ ٚسجبٛا َبا شاد َبٔ ٬َبطبِٗ       
يًفكببسا٤  ٚٙببافعٛا عًبب٢ ؾبب٠٬ ايرتاٜٚببس َببع ا٦طببًُٝ ٨ 

اٱنثاز َبٔ ا٭ذنباز خؿٛؾبا أذنباز      ٖٚثِٗ ع٦٢ًطحد  ا
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ْٚعًُٗبِ   ايؿباا ٚا٦طا٤  ٚإٔ ٜتحٓببٛا ايغٝبب١  ٚايُُٓٝب١    
 . أذهاّ بصنا٠ ايفطس  ٚآداب ٚأذهاّ عٝد ايفطس

 البخح عً الزفكُ الصاحلُ لألطفال:
 ٨ ش٥٬َبب٘ عًبب٢ ايطفببٌ ٜتعببسف ا٦سذًبب١ ٖببرٙ ٨  
ِّٜٚٴ ١ببببا٦دزض ٛ  قاةؾدا بعكِٗ َع ٕه  ٨ ٜطب٢ُ  َبا  ٖٚب
 ا٭ؾدقا٤ إٞ اِاج١ ٚ٭ٕ  ايسفام بػ١ً اِدٜ  ايٓفظ عًِ

 ايرتبٝب١  اٖتُبت  فكبد  ٚا٦ُٗب١  ايطبٝعٝب١  ا٭َبٛز  َٔ ٚايسفكا٤
اْدَاد ايطفٌ َبع ؾبرب١   إٔ  ٨ غوف٬  بريو  اٱض١َٝ٬

ٌ وٝب١ يب٘ فٛا٥بد ععُٝب١ عًب٢ ا     فُبٔ ايطبسم اُٝبد٠      يطفب
أؾدقا٤ ا٭بٜٛٔ ايع٬ق١ َع ختٝاز ؾرب١ ا٭٫ٚد ٖٛ تٛوٝد ٫

ٗ أبٓا٤ ٨ عُس  هلِ ايرٜٔ ا٦طحد ايؿاِٝ  تٓػبأ  ذتب٢  ِأبٓبا٥
 إٔ :◘ ٜٚبٝ زضبٍٛ اهلل   ضِٓٗ  يهِ ا٭وفاٍ بٝ ايع٬ق١
ٍ  ذطبٓا  أّ نإ اض٦ٝٶ ًًًٝ٘ ٜتأثس ايفسد ادَْدْرُء َظدَذ ِديدِن ♂:فكبا

ْم َمْن ُُيَافِْل  ـُ ٢هٔ يٮب ا٦طبًِ إٔ  ٚ  (1)▬َخؾِقؾِِه، َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد
َبٔ   ايؿاِٝ ٘عٌ َٔ بٝت٘ ٚبٝٛة بعم أقازب٘ أٚ أؾدقا٥٘

                                                 

 ، وحسـه األلباين .  8417أخرجه أمحد يف مسـده ( حسن) (1)
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ِّا ٢ازع فٝ٘ ا٭٫ٚد ايطبًٛى اٱضب٬َٞ    ا٦طحد ْتُعٶا ؾا
ايطٟٛ ذت٢ ٜػتد عٛدِٖ ٚتكب٣ٛ إزادتٗبِ ٢ًٚهبٛا ايكبدز٠     

يٝتُهٓٛا بعد ذيو َٔ ا٦ػازن١  ٚايطٝب;يًتُٝٝص بٝ اّبٝ  
٢ٚهٔ إٔ ٍبدث    ايعاّ ايرٟ ٫بد ٨َ٘ٓ احملٝط اٱجتُاعٞ 

ايًكا٤اة بٝ ايعٛا٥ٌ عٓد أذبدِٖ ٧بٔ ٢ًبو َهبإ َتطبع      
ٜٛجد ففٞ أذد ا٦ٓتصٖباة  مل ٚفٓا٤ نب  بدٕٚ أٟ تهًا فنٕ 

٢ٚهٔ إٔ ٜعد أٚيٝا٤ ا٭َٛز يٮوفاٍ بسْاَخ ثكا٨ دٜبين عبٔ   
وسٜل نتاب١ أض١ً٦ ٚإجاباة ٨ بطاقباة ؾبغ ٠ َبع َساعبا٠     

َٚساذببٌ دزاضببتِٗ ٨ إختٝبباز ا٭ضبب١ً٦    فبباٍأعُبباز ا٭و
ٚتتكُٔ ٖرٙ ايبطاقاة أض١ً٦ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ  ٚاِدٜ   

ٚايثكاف١ ايعاَب١  ٚغب  ذيبو  نُبا ٢هبٔ إعبداد        ٚايط ٠ 
َطببابكاة تٓافطبب١ٝ بببٝ ا٭وفبباٍ ٨ ذفببغ بعببم ايطببٛز    
ايكؿبب ٠  ٚبعببم ا٭ذادٜبب  ايػببسٜف١  ٚبعببم ا٭ْاغببٝد 

ٜٓبغٞ إٔ ٜغفٌ جاْب اُٛا٥ص  خاؾ١  دف١  ٫ٚااهل اٱض١َٝ٬
 ا٭ق٬ّ عًبب٢ ضبببٌٝ ا٦ثبباٍ: دٕٚ تهًببا ببب عٓببد ا٭وفبباٍ

ايهساضببباة  ٚأدٚاة اهلٓدضببب١ ايبطبببٝط١  ٚايكؿبببـ   ٚ
...    ٚايهٛز   ٚايطبٝازاة ايؿبغ ٠     ٠غاٱض١َٝ٬ ايؿ
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٢ٚهٔ إقا١َ بسْاَخ زٜاقبٞ ٜٚفكبٌ إٔ ٜػبسف عًٝب٘ أذبد      
اَخ ايسٜاقب١ٝ ببٝ نبس٠    اٯبا٤ ايسٜاقٝٝ ٜٚساعبٞ تٓبٛ  ايبرب   

١ إٕ ذقببدّ  ٚوببا٥س٠  ٚاُببسٟ  ٚايًعببب بايسَببٌ  ٚايطبببا
َع ٌٓب ايسٜاقب١ ايعٓٝفب١ نايكبسب    أَهٔ  إٞ غ  ذيو  

با٭خػاب أٚ ا٬٦ن١ُ أٚ اضتعُاٍ اٯ٫ة اِاد٠ يكٍٛ ايبٓ   
َؽَة َتْؾَعـُُه، َح ♂:◘

تَّى َيَدَظدُه َمْن َأَصاَر إَِػ َأِخقِه بَِحِديَدٍة، َؾنِنَّ ادَْاَلئِ

هِ  َبِقِه َوُأمِّ
ِٕ اَن َأَخاُه  ـَ ٜٚٛقس يٮوفاٍ إٔ اهلدف َبٔ   ،(1)▬َوإِْن 

  ٖببٛ ا٦ببسا ٚايطببعاد٠ بغببم ايٓعببس عببٔ ايفببٛش ايسٜاقبب١ٝ 
ٚإ٫ فنٕ ا٭وفباٍ    واع١ اهلل تعاٞ ٚايتكٟٛ ع٢ً  ٚاّطاز٠

نُبا   ضٝطعٛا إٞ ا٦هطب بأٟ وسٜك١: نايغؼ ٚاّبدا ..   
ا تهٕٛ ا٦ؿافر١ ٚايط٬ّ  ٜٚعبسفِٗ أجبس   ٜٴعًِ ا٭٫ٚد نٝ

ٍ    ذيو عٓد اهلل تعاٞ َمدا ِمدْن ُمْسدؾَِؿْغِ ♂:◘ايبٓ    فكد قبا

َؿا اَم َؿْبَل َأْن َيَتَػرَّ َّٓ ُؽِػَر هَلُ  .  (2)▬ َيْؾَتِؼَقاِن َؾَقَتَصاَؾَحاِن، إِ
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: يًٛيببد ايؿببا١ِ ايؿببرب١ إنببساّٜٚٓبغببٞ عًبب٢ ا٭ب   
ّ  َا ١٦ٝٗٚت  ايطُاا يًٛيد بصٜازتِٗب ِ  ًٜبص ٔ  هلب  تٝطب اة  َب

ِ  نإٔ َٚع١ٜٛٓ  َاد١ٜ  عًب٢  ٚٙبسف  ٥٬ُٜٗبِ   ٟبا  ٜهبسَٗ
 ِبببٜٚبادهل بكُٝتِٗ  ٜٚػعسِٖ ٚايرتذاب  بايبػس اضتكباهلِ

ِ  عٔ ٜٚطأهلِ اِدٜ   سافببأو ٍ  أذبٛاهل ِ  ٚأذبٛا   أًٖبٝٗ
 بنقٓا ايٛايد  فٝبدأ: ايط٤ٛ زفك١إذا أزاد ايٛايد إْكاذ ٚيدٙ َٔ ٚ

ِ  ؾربت٘  بط٤ٛ ٚيدٙ ِ  عًٝب٘   ٚقبسزٖ ّ  ثب  ذيبو  بعبد  ٜكبٛ
٘  ٚإغعازٙ َٜٚٛف٘ بتٗدٜدٙ ٘  ضبا ٍ  بأْب ٘  َبِٓٗ   يتخًٝؿب  ٚأْب
 زأ٣ فنذا عٓ٘  أبٓا٤ِٖ ٜبعدٚا نٞ أَٛزِٖ أٚيٝا٤ إٞ ضٝرٖب
٘  ٜطع٢ فٗٓاى ٓكل قسز َعِٗ ٚيدٙ بكا٤ إٔ ايٛايد  يتخًٝؿب
  ٚقد ٜطع٢ ا٭ب يعُبٌ ؾبداقاة َبع    َٓاضبٶا ٜساٙ ٟا َِٓٗ

أ٫ٚدٙ ٚعُبٌ شٜبازاة أضبس١ٜ    ضبٔ أٚ  هلِ أبٓبا٤ ٨   أؾدقا٤
 ا٭٫ٚد خؿٛؾٶا ا٦ساٖكٝ.  ٝردث ايٛفام بٝيبايعا١ً٥ 

 مدارصُ العلىو الغزعًُ املًضزَ
 ِٗتػبحٝع ٢ٚهٔ ٭ٚيٝا٤ ا٭َبٛز اٱضبتعا١ْ بباهلل تعباٞ     

ٜٚببٝ هلِ فكبا٥ٌ ذفبغ ايكبسإٓ     ايكسإٓ  ذفغ ع٢ً ا٭٫ٚد
ٍِفُٔ أقٛاٍ  ُه َيْلِِت َيْوَم  ،ُؼْرآنَ افوا ؤُ اْؿرَ ♂:◘ اهللٹ زٳضٴٛ ِؼَقاَمِة افَؾنِكَّ
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ُؼْرآِن َمَع افاِهُر بِ ادَ ♂:◘ٚقٍٛ زضٍٛ اهلل   (1)▬َصِػقًعا َْٕصَحابِهِ 

َػَرِة  َرِة، َوافَِّذي َيْؼَرُأ افؽَِراِم افافسَّ َوُهَو َظَؾْقِه  -ُؼْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ؾِقهِ افَزَ

 ايهبث   َٓ٘ ٙفغٜطتطٝع إٔ  يؿ ا ٭ٕ  (2)▬َفُه َأْجَرانِ  -َصاق  
ٔ  بكًٌٝ يٮضبس٠ َؿبٝـ ٚقبت ٜبَٛٞ     ٢ٚهبٔ     اُٗبد  َب

ٞ   ٚيٝهٔ ٥ظ دقا٥ل أٚ عػس٠ دقا٥ل ٦  دازضب١ ايعًبِ ايػبسع
   "يزاد ادسددؾم افقددومي مددن افعؾددم افؼددظ :تددابـ" َثببٌ

ٚد٥٫بٌ قبدز٠ اهلل     فٝتعًُٕٛ عكٝد٠ أٌٖ ايط١ٓ ٚاُُاع١   
 ٚ ايكؿببـ ايكسآْببٞ  ٚايكببـ ايٓبببٟٛ    ٚد٥٫ببٌ ايٓببب٠ٛ  

 ٚايفكبب٘  ٚا٭خبب٬مٚقؿببـ ا٭ْبٝببا٤  ٚايطبب ٠ ايٓبٜٛبب١   
  ٚأغساط ايطباع١ ايؿبغس٣   ٚاٯداب اٱض١َٝ٬ اٱض١َٝ٬ 

ٚايهبببرب٣   ٚايهببببا٥س  ٚاحملسَببباة ٚا٦ٓٗٝببباة  ٚايببببد  
  ٚٔايفاة ايعكٝد٠  ٚا٦ٓاضباة ايػسع١ٝ ..

* * * 
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 عالجواكيفية ومشاكل الطفولة 

 ٬ذبغ ٜ عٓدَا اع٬جٶ تطتدعٞ َػه١ً ايطفٌ ضًٛى ٜعد
٘  ;ا٦ػه١ً تهسازا٭َٛز ايتاي١ٝ :  ذدأ ٕ  قبد  ٭ْب  ضبًٛنا  ٜهبٛ

ٌ  َٔىٗد قًٌٝ  ٚأ تًكا٥ٝا ٚتفٞ اعازقٶ ٘ أٚ  ايطفب   أٚ ٚايدٜب
ٛ  ايطببًٛى  ٖببرا  اعاقبب١  ٌ  يُٓبب ٞ  ايطفبب ٞ  اُطببُ  ٚايٓفطبب

ٌ  نفا٠٤ َٔ اِدت٪دٟ إٞ  ا٦ػه١ً ٕأ  أٚ ٚا٫جتُاعٞ  ايطفب
ٞ  ايترؿٌٝ ٨ ٘  اّبرباة  انتطباب  ٨ٚ ايدزاضب  ٖبرٙ  ٚتعٛقب

 اعاقب١  ا٦ػبه١ً  ٖبرٙ  تطببب  ٓبدَا أٚ ع  ايتعًِٝ عٔ ا٦ػه١ً
ٔ اٯ َٚع ْفط٘ َع باِٝا٠ ا٫ضتُتا  عٔ ايطفٌ ٟ  خبسٜ  ٚتب٪د
 َع جٝد٠ ع٬قاة تهٜٛٔ ع٢ً قدزت٘ ٚقعا ب٘آبايه يػعٛزٙ
 .َٚعًُٝ٘ ؾدقا٤ٙأٚ ٚاخٛت٘ ٚايدٜ٘
 َػه٬ة دزاض١ ١ُٖٝأ ايٓفط١ٝ ايؿر١ عًُا٤ دزىأ كدٚي
 ٌ ٔ  ٨ ٚع٬جٗبا  ايطفب ٌ  َبهبسٙ  ضب ٌ  ٕأ قبب  ٚتبب٪دٟ تطبتفر

 َساذببٌ ٨ ايٓفطبب١ٝ ايؿببر١ ٨ ٚقببعا ْفطبب١ٝ ٖسافبباة٫
 ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ ا٦ثاٍ ٚيٝظ اِؿس:ا٦ساٖك١ ٚايسغد 
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 العياد والتنزد:مغهلُ  -1
 اضببتحابت٘ ٚعببدّ يٮٚاَببس ايطفببٌ عؿببٝإ ٖببٛٚ ايعٓبباد

 ٚأ عبابس٠  َسذًب١  ٚأ ٚجٝبص٠  يفبرت٠  ٙدث ٚقد بازايه ٦طايب
ُٶا بإٔ  بؿف١ َطتُس٠ ٜهٕٛ ٌ  عرب ٢س عٓدَا ايطفٌ عً  َساذب
ٞ  غب٤ٞ  ٖٚبرا  ايعٓباد  ع٬َاة يدٜ٘ تعٗس ايٓفطٞ ١ٛٙ  وبٝعب
ٌ  ٠هٔ ٖٚٞ ٔ  ايطفب ٔ  َب ٘  تهبٜٛ ٌ فًبٝظ   غخؿبٝت  عٓباد  نب

ٌ  يد٣ ايعٓاد ضبابأ َٚٔ  ايع٬د ٜطتًصّ ٚأ َسقٞ  : ايطفب
 ايٛاقع َع َتٓاضب١ ايغ  ٚاَسُٖاأ تٓفٝر ع٢ً ٜٔايٛايد اؾساز
 غبب١   أٚ زداف٧اي اُٛ َع ايثك١ًٝ ا٬٦بظ ايطفٌ إزتدا٤ نأَس
٘  تأنٝبد  ٨ ايطفٌ ٘  ذاتب ٔ  ٚاضبتك٬يٝت ٌ   أٚ ضبس٠ ا٭ عب  تبدخ

أضبًٛب قبغط     أٚ ذٝات٘ ٨ ٚنب ٠ ؾغ ٠ نٌ ٨ ايٛايدٜٔ
 َبا  ٓادايع َػه١ً يع٬د ْٚكرتا  ٘ع٢ً ايٛايدٜٔ يتًب١ٝ زغبات

ًٜٞ  : 
 ا٦س١ْٚ ٨ َعا١ًَ ايطفبٌ َٚٓاداتب٘ بهًُب١ ٜبا ذببٝ       -1

 ي٘. قسز اييف ٫ تطبب عٔ بعم ا٭خطا٤ ٚغم ايبؿس
 . َٚعاًَت٘ باِه١ُ ٚايؿرب عًٝ٘ قسب٘ ٌٓب -2
 . ٭فعاي٘ ايطًب١ٝ ايٓتا٥خ عٔ نب  ْطإننَٓاقػت٘  -3
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  . نرا فعٌا ٍبين نٓت اذا :ي٘ قٌ عٓادٙ غتدإ ذاإ -4
 غب٤ٞ  َٔ ذسَ٘أ ايعاوف١ ٫ٚ ايعكٌ َع٘ ٘دٟ مل ذاإ -5
 . اهلداٜا ٚأ نا٣ًِٛاّاو٤ٞ  ىا بعد ايطًٛفٛزٜٶ ايٝ٘ ٓبب
 . عٔ ٖرا ايطًٛى ٜسجع ذت٢ تهًُ٘ ئ وبٝ ي٘ أْ -6

 الغريَ : مغهلُ -2
 ٚغبعٛز  ايتًُو ذب َٔ َسنب١ ْفعاي١ٝا ذاي١ ٖٞ ايغ ٠
 ايغب ٠  َػبه١ً  ابضبَا  َٚٔ أ عا٥ل ٚجٛد بطبب ايغكب
 ٨أٚ   اُُبباٍ ٨ ٓكـببب ايطفببٌ غببعٛز:  ايطفببٌ يببد٣

٘    ا٦تهبسز ٚفػً٘   ا٦ُتًهاة  ْاْٝب١ أ  أٚ ٚضبخس١ٜ احملبٝطٝ يب
ٔ  عٓاٜب١  ٨ زاغببا  ٌعً٘ اييف ايطفٌ ّ   أٚ ايٛايبدٜ ٌ  قبدٚ  وفب
 عًب٢  ايرنٛز ٌٝتفكن بٓا٤ا٭ بٝ ا٦فاق١ً  أٚ يٮضس٠ جدٜد
 ا٦ببدٜس ثببس٠أٚ ن  راٖٚهبب ايهببب  عًبب٢ ايؿببغ  ٚأ ْبباثاٱ
   بٓببا٤ا٭ بببٝ ايغبب ٠ فتُٓببٛ  أَاَبب٘ ؾببدقا٤ا٭ ٚأ خبب٠ٛيٲ

 :  َاًٜٞ ْكرتا ايطفٌ عٓد ايغ ٠ َػه١ً ٚيع٬د
 . ايٓحاا ع٢ً ْػحع٘ٚ بٓفط٘ ثكت٘ ايطفٌ ٨ ْصز  -1
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 ظٗازإٚ خٛت٘إ ٚأ بأؾدقا٥٘ َكازْت٘ ٚأ عكاب٘ ْتحٓب - 2
٘  ْٛاذٞ ٝ  ايغب ٠  تؿبٓع  فا٦كازْب١  ٚعحبصٙ  قبعف  خب٠ٛ اٱ بب

 . ا٦تهاف١٦ غ  ا٦ٓافطاة عٔ بعادٙإٚ ؾدقا٤٭ٚا
 ْٚكبسب  ايٓباع  بٝ ١فسدٜ افسّٚق ٖٓاى ٕأ ْعًُ٘ ٕأ -3

 . ذيو ع٢ً َث١ًا٭ ي٘
ٌ  ٕأٚ ايػسٜف١ ا٦ٓافط١ ذب فٝ٘ ْصز  ٕأ -4  يبٝظ  ايفػب

  .ايٓحاا اٞ ٜكٛد قد ايفػٌ ٕأ بٌ ا٦طاف ْٗا١ٜ ٖٛ
 .  َتصٕ بػهٌ ٘اْفعا٫ت عٔ ٜعرب ٕ٭ تػحعٝ٘ -5
٘  ايطفٌ اغعاز -6 ٍ  بأْب  تفبٛم  ٕأٚ ضبس٠ ٭ا يبد٣  َكببٛ

 .ي٘ ضس٠ا٭ ذب َٔ ضٝكًٌ ذيو ٕأ ٜعين ٫ عًٝ٘ خسٜٔاٯ
٘  اُدٜد بايطفٌ اٖتُاَو ٫تعٗس -7   ٚذببب يب٘   أَاَب

أخٝ٘ ايؿغ  أٚ أخت٘ ايؿغ ٠ بإٔ تكع غ٤ٞ ٙب٘ ىٛاز أخٝ٘ 
 يرٟ ٙبو .أٚ أخت٘ ايؿغ ٠ ٚتكٍٛ ي٘ خر ٖرا َٔ أخٝو ا

 ٚايفسد١ٜ ْا١ْٝا٭ ٌٓب ع٢ً ايؿغس َٓر ايطفٌ تعٜٛد -8
 .  ايؿرٝس ايطًٛى ي٘ ْٚٛقس ٚاجباة ٚعًٝ٘ ذكٛقا ي٘ ٕٚأ

 . زٜاق١ٝ ٚفسم ْػاط ٣اعاة ٨ ايطفٌ َػازن١ -9
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 : الغطب مغهلُ  -3
 ٜٚبسفظ  ٜكبسب  ٚايبهبا٤  ايؿسا  نث  ايغاقب ايطفٌ

 اٞ ٜٚعُبد  تفبع ا٦س ايؿبٛة  ذيبو  ٜٚؿاذب بكدَٝ٘ ا٭زه
 ٚتهطبب  قدَٝبب٘ ٚأ ٜدٜبب٘ يغطببٌ ٤ًبب٘ عٓببد جطببُ٘ تؿبًٝب 

ٕ  ا٭زه عًب٢  ٚزَٝٗبا  غٝا٤ا٭ ٔ  ايتعبب اة  ٖبرٙ  ٚتهبٛ  عب
 تعب  ٜهٕٛ اّاَط١ ٚبعد تكسٜبا ٚاّاَط١ ايثايث١ بٝ ايغكب
ٔ  انثبس  يفعٝب١  ؾٛز٠ ٨ ايغكب  ضبباب أ  ٚفعًٝب١  نْٛٗبا  َب
 َبباّأ ٚيَٛبب٘ ايطفببٌ ْكببد:  وفبباٍا٭ عٓببد ايغكببب َػببه١ً

٘  ِٖ ٨ َٔ أٚ عٓدٙ َها١ْ هلِ ٧ٔ خسٜٔاٯ  ٫ضبتٗصا٤ ٚا ضبٓ
٘  ع٢ً ايتعدٟٚ ب٘ ٌ  هًٝبا   أٚ ت٧تًهاتب ٍ أ ببآدا٤  ايطفب  عُبا

٘  ايهبباز  اٖتُاّ عدّ  أٚ ايتكؿ  عٓد ٚيَٛ٘ إَهاْات٘ فٛم  بب
ٌ  ع٢ً ٚاَسا٭ فسه نثس٠  أٚ يًتعب  نٛض١ًٝ غكبفٝ  ايطفب

 ا٫ضبتحاب١   أٚ ثس٠بهَع٘  ٚاِسَإ ا٦ٓع أضايٝب ٚاضتخداّ
 ايػدٜد٠ ايكط٠ٛ  أٚ ي٘ ٜطتحٝبٛا مل ٕإ فٝغكب دا٥ُا يسغبات٘

 ايطفٌ كًٝد  أٚ تأٚ بايفػٌ ب٘ ي٘ احملٝطٝ بعًِ ٚغعٛزٙ َع٘
 : َاًٜٞ ْكرتا ا٦ػه١ً ٖرٙ ٚيع٬د  َٚعًُٝ٘أ ٚايدٜ٘ ذد٭
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٘  ٚاخبازٙ ايطفٌ غكب أثٓا٤ ايٛايدٜٔ ٖد٤ٚ -1 ٔ  أْب  َب
ٔ  اخببازٙ   ٚا٭ضبًٛب بٗبرا  ٔ يٝظ هٚي ٜغكب إٔ ذك٘  عب
 . غكب٘ عٔ ايتعب  ٨ ثٌ٭َا ضًٛبا٭

 ٜتػباجس  عٓبدَا ف ٚنبب ٠  ؾغ ٠ نٌ ٨ ايتدخٌ عدّ -2
   تٛقع ذدٚث قسز.د ٓع ٫إ ايٛايدٜٔ ٫ٜتدخٌ آخس وفٌ َع

ٌ  ذسَإ عٔ ا٫بتعاد -3 ٔ  ايطفب ٘  َب  ايػخؿب١  ٧تًهاتب
 . يًطفٌ نعكاب ٚاضتخداَٗا

 . َٓ٘ َطُع ع٢ً غ ٙ َع َػانً٘ َٓاقػ١ ٌٓب -4
 . عًٝ٘ خٛت٘إ دأذ تفكٌٝاُٖاٍ ايطفٌ ٚعدّ  عدّ -5
   َٓ٘ أٚ إذتكازٙ . ١بايطخسٜ ايطفٌ ثاز٠عدّ إ -6
 .  واقت٘ تفٛم عُاٍأب ٫ ٜهًا ايطفٌ -7
ٕ   ايطفٌ تٛجٝ٘ -8 إذا غكبب    يٲضتعاذ٠ َبٔ ايػبٝطا
ٕٴ فعٳٔ ُٳا ٝٵ ًَ ٔٴ ضٴ ٍٳ ؾٴسٳدٺ  بٵ ِٕ  اضٵتٳبٻ: َقا ِّ  ٓٵبدٳ عٹ زٳجٴب٬َ  ◘ ايٓٻبٹب

ٔٴ ٙٴ ٚٳْٳرٵ ُٳا جٴًُٛعٷ  عٹٓٵدٳ ٖٴ ٘ٴ   ٜٳطٴببټ  ٚٳَأذٳدٴ  َقبدٹ  َٴغٵكٳببٶا  ؾٳباذٹبٳ
ُٳسٻ ٘ٴ  اذٵ ٗٴ ٍٳ ٚٳجٵ ٞټ َفَكا ِٴ  ِإِّٞ♂:◘ ايٓٻبٹ ًَ ُٳب١ّ   َيبَأعٵ ٛٵ  َنًٹ ٗٳبا  َيب  َقاَي
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ٖٳبٳ ٘ٴ َيببرٳ ٛٵ ٜٳحٹببدٴ  َٳببا عٳٓٵبب ٍٳ َيبب ددْقَطاِن  هللَِأُظددوُذ بِددا: َقببا ِمددَن افشَّ

جِ     .(1)▬قمِ افرَّ
 :بياء ألالغجار بني ا مغهلُ -4

٘  اغسٶ يٝظ ا٭غكا٤ بٝ ٜٓػب ايرٟ ايؿسا  ٔ  إذ  نًب  َب
 عببٔ ٚايتعببب  أْفطببِٗ عببٔ ايببدفا  ا٭بٓببا٤ ٜببتعًِ خ٬يبب٘

ٞ  ٚا٫عتدا٤ اٱٜرا٤ إٞ ا٭َس تطٛز إذا يهٔ  َػاعسِٖ  ايببدْ
ٌ  َٔ ايتدخٌ ًٜصّ ٖٓا ٔ  قبب ٝ   ٜتطبٛز   ٚايٛايبدٜ  ايػبحاز بب

 ع٢ً طفٌي ايٛايدٜٔ أذد تفكٌٝ : َٓٗا ضبابأ عد٠ي ا٭غكا٤
ٝ  ايٓاغبب  ايؿسا  ٓانا٠أٚ   اٯخس ٔ  بب ؾبسف    أٚ ا٭ببٜٛ

ٔ  ْعازأ ٔ  ايٛايبدٜ ٌ  عب  ٖبرٙ  ٚيعب٬د   بُٝٓٗبا  خبس٣ أ َػبان
 : َاًٜٞ ْكرتا ا٦ػه١ً
 ذدأ ٜتعسه ٫ أْ٘ وا٦ا ايتافٗ٘ ايػحازاة ٌاٌٖ -1
 .  خسٜٔيٰ ايًح٤ٛ دٕٚ ايٓصا  ذٌ ع٢ًيٝتعٛدا  ;يٲٜرا٤
 إٔ بعد ا٦ػه٬ة ذٌ َٗازاة ع٢ً ا٭بٓا٤ تدزٜب -2

 . ا٭ْطباٌِ  ٚاختٝاز ا٦ػه١ً تردٜدب  ايػحاز ٛقاٜت

                                                 

 . 6115البخاري أخرجه  )صحقح((1)
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 . بِٝٓٗ فُٝا ٜتطإٓٛ عٓدَا ا٭بٓا٤ َهافأ٠ -3
 .  ايٓفظ بطق يٝتعٛدا ع٢ً ;ُٗابٝٓ ا٦٪قت اٱبعاد -4
   يدٜ٘. ايغكبيطفٌ بنخٛت٘; يتحٓب اَكاز١ْ  ٌٓب -5

 :اهلزوب مً حل الىاجبات املدرصًُ مغهلُ -5
ٌ  َٔ ٚٚايدٜ٘ بٔا٫ بٝ َعسن١ ٍدث دببكف  ١ببب تأدٜ أجب

ٔ  ضاعتٝ ٦د٠ باتادي١ ايطفٌ ٜكّٛ ٚقد  ا٦دزض١ٝ ٚاجبات٘  َب
 ايكًِ ٜربٟ بإٔ ايٛقت قٝا  ٨ ٜتفٓٔ أٚ بٛاجبات٘ ايكٝاّ أجٌ
 أٚ س٣أخ َس٠ نتابتٗا ٜٚعٝد ا١ًُُ ٜػطب أٚ نًُتٝ نٌ َس٠
 ا٭عبراز  ًٚبل  إٔ أٚ ضباع١  زبع نٌ ا٦ٝاٙ دٚز٠ إٞ ٜرٖب إٔ
 يتكبٝٝع  ٓا٫ٚة ٖرٙ نٌ .. َس٠ َٔ أنثس ا٭نٌ ٜطًب بإٔ

 َٔ تعب ٚأْ٘ قا  ايٛقت ٭ٕ ٚذيو ايطفٌ ٜبهٞ ثِ ايٛقت
    ٜٚسٜد إٔ ٜٓاّ.ايهتاب١
 ا٦دزضبب١ ٨ أٜكببا ٌببدِٖ ا٭وفبباٍ َببٔ ايٓببٛ  ٖببراٚ

ٕ  ايبدزع  نتاب١ ًُِٕٛه٫ٜٴ ِ  تهتبب  إٔ ٜٚفكبًٛ ِ  هلب  أَٗباتٗ
 .  أذنٝا٤ َِٓٗ غًب١ٝا٭ إٔ زغِ ٚاجباتِٗ
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 ٖرا ٚيهٔ ُٖاٍباٱ عًِٝٗ ٖهِ ٘عًٓا قد ايتؿسف ٖرا
 ٚيٝطبت  ْفط١ٝ َطاعد٠ إٞ ٙتادذ٦ٓٝر  ايطفٌف خطأ ا٦فّٗٛ
ّ  إٔ   نُاايٛاجب ذٌ ٨ َطاعد٠ ّ  عبد ٘  ا٫ٖتُبا ٘  بب  ٜعطٝب

 َػباٖد٠  ٨ ٜغبسم  أٚ أؾدقا٥٘ عٔ فٝٓعصٍ  بٓفط٘ ايثك١ عدّ
ٌ  إٞ ٜٓكًب إٔ ٢ٚهٔ ايتًٝفصٜٕٛ   ا٦دزضب١  ٨ َػباغب  وفب

 : ٖٛ اِاي١ ٖرٙ َثٌ ٨ ايع٬دٚ
 .  ٚايعدٍ بِٝٓٗ خٛت٘إ َثٌ ٖتُاّاٱ إعطا٥٘ -1
  تهسٜسٙ.ب أَس٨ غ٤ٞ  ٕس فنذا بٓفط٘ ايثك١ إعطا٥٘ -2
 .  ٚتازٙ ٟا اٱعحاب ٚإبدا٤ ٬ٟبط٘ اٱٖتُاّ -3
 .  تَ٘طاعد٘ب  بٌ ٚذدٙ عًٝ٘ ايعب٤يكا٤ عدّ إ -4
 . غ٤ٞ ٨ أخطأ إذا ٜ٪ْب ٫-5
تفٛم ٨ أٟ إختباز  َع  إذااٱفتخاز ب٘ بٝ أؾراب٘  -6

   .َفتع١ً ع١ًُٝ اأْٗ ٫ٜػعس ذت٢ َدٙ٘ ٨عدّ ا٦بايغ١ 
 . ٚا٦تفٛقٝ اِط١ٓ ا٭خ٬م ذٟٚ ذث٘ ع٢ً َؿاذب١ -7
 .وٌٜٛ ٚقت إٞ ٙتاد ايع٬دايؿرب فنٕ ٖرا  -9

 :مع قزىائهلفاظ اليابًه ألتلفغ الطفل با مغهلُ -6
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 ضبٛا٤ تعباٞ   باهلل أظفازِٖ ْع١َٛ َٓر ا٭وفاٍ زبط ٘ب
٘  خطبأ  أٟ ٚعًب٢  ايعكاب أٚ ايثٛاب عٓد ٔ  َٓبر  ٜستهبْٛب  ضب

 ايطبب١٦ٝ ايهًُبباة ٖببرٙ تكببٌ ٫ :يًطفببٌ فتكببٍٛ ا٭ّ ايثاْٝبب١
ٌ  اهلل أذبو إذا ٚ اهلل ٙبو يهٞ ٚايبر١٦ٜ  أبٝبو ٚ َبو أ ٘عب

 َٓبو  تغكبب  ٚيهٔ ٍبو َاَا ي٘ قٛيٞ  ٙبٛى ايٓاع ٚنٌ
  ا٦٪دب ايٛيد ٜكٛهلا َا ض١٦ٝ نًُ٘ ٭ْٗا ايه١ًُ ٖرٙ قًت يٛ

 ٦بد٠  َٓ٘ ٜترسى ٫ٚ ايطفٌ فٝ٘ ٜعاقب ٓدد َهإ ٨ أجًطٝ٘
٘  ٜطًب ثِ اثٓٝ أٚ دقٝك١ ٝ  قبد ٚ ا٫عتبراز  َٓب ٌ  تكبٝف  يطفب

ٔ   َٚ٪دب وٝب أْوب أعسف أْا"  ي٘ تكٛيٞ بإٔ ايطابع١  ٚيهب
ٕ ٚ َٓبو  ٜغكبب زبٓبا   ذتب٢  تكٛهلبا  ٘عًو ايػٝطإ  ايػبٝطا

ِ  ْفطبو  ٨ قاٍ أٚ يو ٚضٛع فنذا  ٖرا بعًُو ٜفسا  أغبت
ٌ  ٚنبرا  نبرا  أفعٌ أٚ ضب أٚ ٔ  بباهلل  أعبٛذ  :قب ٕ  َب  ايػبٝطا

 دخًينٜب ٚ ٙببين  زبٓبا  أزٜبد ٚ  تفسا ئ أجعًو أْا  ايسجِٝ
يف ٜطبُعْٛٗا َبٔ     ٚعاد٠ ٜطتخدّ ا٭وفاٍ ايهًُاة ايا١ُٓ

ٚايدِٜٗ عٓد ايغكب َع قسْا٥٘ َبٔ ا٭وفباٍ عٓبد ايػبحاز     
  ٜهٕٛ بايطسم ايتاي١ٝ: ايع٬دَعِٗ  ٚ



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

95 

 

 مساعو عٓد   ٫ٚ ازتٝاذاًَرٛظا اْصعاجا تبدٟ ٫ -1
٘  تػسذٞ إٔ ذاٚيٞ  ٚا٭ٚٞ اي١ًٖٛ عٓد ايػتِ يه١ًُ  إٔ يب
 . ايكسب ٜ٪٦ِٗ نُا اٯخسٜٔ َػاعس ت٪مل ايهًُاة ٖرٙ

٘  إٔ ذاٚيٞ -3 ٍ  عًب٢  تدزبٝب ضأغكبب َٓبو يبٛ     :قبٛ
فعًت نرا ٚنرا  ٚذيو يًطفٌ ايرٟ ٜغكب٘  ببدٕٚ غبتِ    
 ٚإذا تهسز َكاٜك١ ٖرا ايطفٌ يطفًو جٓبٝ٘ ايًعب َع٘ .  

ٜٗتِ ايهباز باْتكبا٤ ا٭يفباظ ايبيف ٜطبتخدَْٛٗا عٓبد       -4
 ٭ٕ ايطفٌ ٜكًد ايهباز.  ;ايغكب أٚ ذت٢ عٓد ا٦صاا

فٌ ع٢ً اضتخداّ نًُاة أخس٣ هلبا  ٢هٔ تعٜٛد ايط -5
فٓاز بد٫ َٔ ٤باز     :ْفظ اٱٜكا  يهًُاة ايطب َثٌ قٍٛ

   ٚقًب بد٫ َٔ نًب إذا نإ ايطفٌ َعحب بٗرٙ ايهًُاة.
 َكبٛي١ أٚ ١ًٝ٣ نًُاة اضتخداّع٢ً عٛدٟ ايطفٌ  -7
 .ا١ًُُٝ غ  ا٭غٝا٤ عٔ بٗا يًتعب 

 مغهلُ الضزقُ : -7
٘  ي٘ يٝظ َا ع٢ً ٌايطف اضترٛاذ ايطسق١  ببنزاد٠  ذبل  فٝب

 ايبيف  ايطًٛنٝاة َٔ ٖٚٛ ايػ٤ٞ َايو باضتغفاٍ ذٝاْاأٚ َٓ٘
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ِ  وسٜل عٔأٚ   ب٦ٝت٘ َٔ ايطفٌ ٜهتطبٗا عباد٠ فبنٕ   ٚ  ايبتعً
أوفاٍ ايطادض١ َٔ ايعُس ٫ ٜعسفبٕٛ ا٭غبٝا٤ ايبيف َؿبِٗ     
دٕٚ ا٭غٝا٤ اييف ٫ َؿِٗ  نُا إٔ ايطفٌ ٫ ٜدزى غبٓاع١  

 إٔ ٙدث َا ٚنث ا  َٔ ايطسق١ إ٫ بعد ايعاغس٠َا أقدّ عًٝ٘ 
ُٶب  ٢طو وفًٗا ا٭ّ ٌد ٘  غب   اقً ٞ ت فب٬  قًُب  أٟ ذيبو  عطب

٘  ا٫ضتفطباز  عٓا٤ ْفطٗا ٫ٚتهًا اٖتُاّ ٔ  عٓب ٘ إ بباب  َب  ْب
 كبد ف ايطفٌا٭ّ  تطأٍٖٚرا َٔ اّطأ ٟهإ  ٚقد  تاف٘ غ٤ٞ
ٕ  أٟ ٨ ا٭زه عًب٢  ٚجبدٙ  بأْ٘ ٙٝب ٘بب   ٚعٓبدٖا  َهبا

أْ٘ ٜٓبغٞ عًٝ٘ أ٫ ٜأخر غ٤ٞ َٔ عًب٢ ا٭زه تافب٘   إفٗاَ٘ ب
 خس٣أ َسٙ َهاْ٘ ٞإ ايػ٤ٞ ٖرا َثٌ عاد٠أَسٙ بنتأٚ مثٝ  ٚ

 ايتراٚزبفكٌ ا٭َا١ْ  ٚ٘ب  ٚتػعسٙ ؾاذب٘ عٔ ٜبر  ٚأ
ٌ  ٖرا تهساز عدّ َٓ٘ ٜطًب ٕأٚ بٗد٤ٚ ايطفٌ َع  َبس٠  ايعُب
 مبع َث٬ ي٘ تكعٞ بإٔ ايطفٌ أَاْ٘ باختباز ٜٚٓؿس  خس٣أ

 ٜبدٙ  ناْت اذا َا ٚت٬ذعٞ فرت٠ ٚترتنٝٗا ا٦ٓكد٠ ع٢ً ايٓكٛد
ّ  : ا٦ػبه١ً  ٖبرٙ  أضبباب َبٔ  ٚ  ٫ ّأ ايٝٗا ضتُتد  اضبتخدا

 عًبب٢ ٙتعٜٛببد عببدّٚ   ايصا٥ببد ايتببديٌٝ أٚ ايكطبب٠ٛ ضببًٛبأ
تهًٝببا   أٚ خببسٜٔاٯ ٚخؿٛؾببٝاة ٧تًهاتبب٘ بببٝ ايتفسقبب١
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ايطفٌ بايهطب ٚايتحاز٠  ٚإيصاَ٘ بدخٌ َعبٝ زغبِ ؾبغس    
 ايطب٤ٛ  ؾبدقا٤ أ  أٚ ٚق١ً عكً٘ ٚخربت٘  فٝكطس يًطسق١ ضٓ٘

 ايطبازم  تعٗس إٔ أف٬َّػاٖد٠   أٚ ايطسق١ ي٘ ٜصٜٕٓٛ ايرٜٔ
 ٕأ ٚٙب ٜسٜدٙ غ٤ٞ َٔ ايطفٌ ذسَإ  أٚ ايكٟٛ بطٌٖٛ اي

نا٣ًِٛ فٝطسم اًِب٣ٛ أٚ ايٓكبٛد ايبيف ٜػبرتٟ بٗبا       ه٢ً٘ت
 : ًٜٞ َا ْكرتا ايطسق١ َػه١ً يع٬د  ٚا٣ًِٛ
  ٖٚبٛٙ  َٚؿسٚف ًَٚبظ َأنٌ َٔ ًٜصَ٘ َا تٛف  -1

 . بإٔ ايطسق١ ٜعاقب بٗا اهلل تعاٞ  ايطفٌ تٛجٝ٘ٚ
ّ أ ايطبسق١  ضًٛى ع٢ً ب٘ تػٗس ٚأ ت٪ْب٘ ٫ -2  ايغب   َبا
 .  يًتهساز ًٜحأ ٫ ذت٢
ٝ  َآٍ تٛقس اييف ايكؿـ بعم عًٝ٘ قـ -5  ايطبازق
 .  َِٓٗ أْ٘ ايٞ ٫تػ  ٚيهٔ
 أٚ ٧ٝبصٙ  يسذًب١  باؾطراب٘ سم ٨ ّٜٛإذا مل ٜط ناف٦٘ -6

 . ايٓكٛد بعم عطا٤ٙإ
٘  ٜعتبرز  ٕأٚ إٔ ٜسد َا ضسق٘ يؿاذب٘ دع٘ -7  ٚعبدٙ  َٓب
 . ذيو فعٌ ٖٛ ٕإ ق١ُٝ ٖد١ٜ ٚأ ٟهافأ٠
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 ايطفببٌ ٜطببسم فكببد ٚذٓاْببو يبببو وفًببو غببعسا -8
 . ذات٘ ٜسقٞ ذت٢ بايطسق١ ذيو فٝعٛه بايٓكـ يػعٛزٙ
  .ايط٤ٛ ؾدقا٤أ عٔ وفًو بعدإ -9

 يٝعٗس َا٨ باوٓ٘. اِٛاز ع٢ً ايطفٌ غحع -10
 مغهلُ الهذب : -8

ٍ  ٜتحٓبب  ايرٟ ٖٛ ايهاذب ايطفٌ  ٚابتبدا   اِكٝكب١  قبٛ
 مل ٚقبا٥ع  ٚاخبت٬م  ذبدث  َبا  ْكٌ ٨ ا٦بايغ١ َع ردثٜٳ َامل
ٔ  َهتطبب  ضًٛى ٚايهرب  تكع  فٝٗبا  ٜعبٝؼ  ايبيف  ايب٦ٝب١  َب

ُٶا بإٔ ايطفٌ ٫ ٜدزى ايهبرب إ٫ بعبد     ايطفٌ اّاَطب١  عً
 ٧تًهاةقد ًٜحأ ايطفٌ يًهرب يٲضت٤٬ٝ ع٢ً َٔ ايعُس  ٚ

اقرتاف أذبد  عٓد قٝل ذاة ايٝد  أٚ ايهرب عٓد  ;اٯخسٜٔ
 ٚ   ٖٚٓباى ْبٛ  َببٔ   ايػبدٜد  اّبٛف َبٔ ايعكباب   ا٦ٓٗٝباة 

ايهببرب ٜطببتخدَ٘ ا٭وفبباٍ بٗببدف ذببب ايعٗببٛز أَبباّ    
 يًهبباز  ايؿبغ   َػباٖد٠ أٚ  ا٭ؾدقا٤ ٖٚرا َرَّٛ أٜكٶبا   

 اْفؿبباٍ  أٚ ايَٝٛٝبب١ ذٝبباتِٗ ٨ ايهببرب ٢ازضببٕٛ عٓببدَا
 ايهبرب  فٝتخبر  اُدٜد٠ ايصٚج١ َع ايطفٌ َٚهٛث ايٛايدٜٔ
ٌ  ٨ ايكطب٠ٛ أٚ   َبٛزٙ أ يتطٌٗٝ نٛض١ًٝ ٌ  َبع  ايتعاَب  ايطفب
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  ايعكاب َٔ ْفط٘ يٝرُٞ يًهرب ايطفٌ فًٝحأ  طأٚ عٓدَا
عبدّ   أٚ  يًهرب ايطفٌ ٜدفع بٓا٤ا٭ بٝ ا٦عا١ًَ ٨ ايتفسق١ٚ

ٚفا٤ ايٛايد بايٛعد  أٚ تعاٖس ايٛايبد ٟعاقبب١ أذبد ا٭وفباٍ     
٭ْ٘ قسب أخاٙ ايؿغ  فٗرا ايطبًٛى اّباو٤ٞ َبٔ ايٛايبد     

  .ايهرب ٚايغؼٚنرا ايٛيد ا٦عاقب ٜعًِ ايٛيد ا٦ػتهٞ 
ُٶا بأْ٘  ٍ  ٨ ضع١ وفاٍا٭ بعم يد٣عً ِ   اّٝبا  تبدفعٗ

 ٜطب٢ُ  اٖٚر ذات٘ كلٙ ذت٢ خٝاي١ٝ ٚقؿـ َٛاقا ٫بتدا 
 غب   عٔ يًهرب  ٚقد ًٜحأ بعم ا٭وفاٍ اّٝايٞ بايهرب

 ضسد ع٢ً ذانست٘ ٫ٚتطاعدٙ اِكٝك١ عًٝ٘ تًتبظ عٓدَا قؿد
 بهرب ٜط٢ُ ٖٚرا اٯخس ٜٚكٝا بعكٗا فٝررف ايتفاؾٌٝ
  َػه١ً ٚيع٬دَع ايصَٔ   ْفط٘ تًكا٤ َٔ ٜصٍٚٚ ا٫يتباع
 :  َاًٜٞ ْكرتا ايهرب
   .يًطفٌ ذط١ٓ قد٠ٚإٔ ٜهْٛا  ع٢ً ايٛايدٜٔ ٚايهباز -1
 ;أخطأ َُٗا ٫ٚاف ٕأٚ ا٦ؿازذ١ ع٢ً ايطفٌ عٛدٜ -2
  يًهبرب  خٛف ايطفٌ َبٔ ايعكباب قبد ٜدفعب٘ أذٝاْٶبا      ٭ٕ

 . ايعكاب ايغ  َٓاضب يطٔ ايطفٌ بفٝحب ٌٓ
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باُاْب اٱ٢باْٞ يًطفبٌ ٚتعًُٝب٘ ايعًبّٛ     ٖتُاّ ا٫ -3
اف َبٔ إقبرتاف   ايػسع١ٝ يٝفسم بٝ ا٬ٍِ ٚاِساّ ذتب٢ ٚب  

   اِساّ ذّٛفا َٔ عكاب اهلل تعاٞ .
ٜٚتِ  يًهرب دعاٙ ايرٟ ايطببٜٓاقؼ ايطفٌ عٔ  -5
 . ٜعاقب ئ ًطأٙ اعرتف ٕإ بأْ٘ زٙاإخب

ّ إذا أخطبأ   ايتػٗ  أٚ َٓ٘ ايطخس١ٜ عٔ ا٫بتعاد -6  أَبا
 . أخطا٥٘ ٱخفا٤ يًهرب ًٜحأذت٢ ٫  أخٛت٘

اٱف٬ة بهرب٘ دٕٚ ٚٙرز ايٛايدٜٔ َٔ إٔ ٜطٌٗ يًطفٌ 
إٔ ٜػعسٙ بريو  ٜٚفُٗ٘ أْ٘ نرب  ٚإٔ ٚايدٙ عًِ ببريو;  

 ٭ٕ ٕاا ايٛيد بايهرب ٜػحع٘ ع٢ً ا٦صٜد َٓ٘.
  ٚٙاٍٚ ا٭ب إٔ ٜتحٓب أضًٛب ا٫تٗاّ ٟحسد ايػبو 

  فنٕ تٝكٔ َٔ نرب٘ قاٍ ي٘: ٖبٌ أْبت َتأنبد ٧با     ٘ٴُقدِّؿٳبٌ ٜٴ
ايٛيد َبع إَهاْٝب١   ; ٭ٕ اتٗاّ تكٍٛ؟ فنٕ اهلل ٜساى ٜٚطُعو

بسا٤ت٘ ٚيٛ بٓطب٘ قًًٝب١ ٜب٪دٟ إٞ إذطباع ايطفبٌ ببايعًِ       
يٝبتخًـ   ;ٚعدّ ثكت٘ ٨ ٚايدٙ  ٚبٌ زٟا ٜدفع٘ إٞ ايهبرب 

 َٔ ايعكٛب١ ايعا١٦ .
 :حضاظ املزٍف مغهله اإل -9
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 ٚايػعٛز  بايٓفظ ايثك١ اعق عٔ ْا١ٌ ايطفٌ ذطاض١ٝ
 قبٌ َٔ ٕاشات٘إ ع٢ً ايثٓا٤ أٚ  ايطفٌ تكدٜس ٚعدّ  بايٓكـ

 ٘بٚ  ٚٙتاد ذٟٚ اٱذطاع ا٦فسط إٞ ا٫ذرتاّ  ضس٠ا٭
ٌ  َعسفب١  ايٛايدٜٔ ع٢ً ٘  ايبيف  ا٦ػبان ٍ ا٭ ٖب٪٤٫  تٛاجب  وفبا

 ٌِ ٚايتٛؾٌ ٦ٓاقػتِٗ هلِ ٚقت َٚؿٝـ َعِٗ ٚاًُٛع
ِ  ايبيف  ا٦ػانٌ ُُٝع ِ  ٕأ ٚ٘بب   تعرتٜٗب ٔ  ٜعًب  إٔ ايٛايبدٜ
ٕ   تِٗذا ثباةٱ ٙتاجٕٛ ا٭وفاٍ ٖ٪٤٫  يهًُباة  ٚٓتباجٛ
 خسٜٔاٯ َاّأ هلِ ٚايتٛبٝخ ايًّٛ تٛجٝ٘ ٚعدّ  ٚا٦دٜس ايثٓا٤
 ناْبت  ٕإٚ  ايٓفطب١ٝ  ٚايتبٛتساة  ذباطاٱ هلِ ٫ٜطبب ذت٢
ٌ  بعباد إ ٘بب   َسٜم غخـ ٚأ عا١ًٝ٥ َػانٌ ٖٓاى  ايطفب

 . ْفطٝت٘ ٨ ٫ت٪ثس ذت٢ غٝا٤ا٭ تًو عٔ سٖا اِظا٦
 :اخلجلمغهلُ  -11

 ٢٫ٚٝببٌ اٯخببسٜٔ ٜتراغبب٢ َببا عبباد٠ ٍاّحببٛ ايطفببٌ
 ٜهببٕٛ ٚ  عٓٗببا ٜٚبتعببد ا٫جتُاعٝبب١ ا٦ٛاقببا ٨ يًُػببازن١

 ٚعٓبدَا  َٓخفم ؾٛت٘ ٜٚهٕٛ  بٓفط٘ ايثك١ قعٝا خا٥ا
ّ  ٚقد ٚجٗ٘ ُٙس  غسٜب غخـ ايٝ٘ ٜتردث  ايؿبُت  ًٜبص

ٌ  ٜٚببدأ   ايغسببا٤  َٛاج١ٗ عٓد ْفط٘ ٚٚفٞ ٘ٝب ٫ٚ  اّحب
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 عٓد ٜٚطتُس ٞ ايث٬ث ضٓٛاةضٔ ايطٓتٝ إ ٨ وفاٍا٭ عٓد
 . ٜطتُس ٚأ ٚتفٞ ٚقد  ا٦دزض١ ضٔ ذت٢ وفاٍا٭ بعم
ٖٓاى فسم بٝ اّحٌ ٚاِٝا٤ فاّحٌ َرَّٛ نُا ضبل ٚ

يةَانِ ♂:◘أَا اِٝا٤ فٗٛ َٔ اٱ٢إ يكٍٛ ايٓ   ِ ََقاُء ِمَن اْلح  ▬احلح
ٖٚٛ ٜدفع ايػخـ يًترًٞ بايفكبا٥ٌ ٚتبسى ايسذا٥بٌ       (1)

أٚ َٔ  تعاٞ س ب٘ ٨ ْفط٘ َٔ ا٫ضترٝا٤ َٔ اهللٚذيو ٦ا ٜػع
 ايٓاع  فنٕ ضاب ايطفٌ أذد أقساْ٘ أٚ غتُ٘ ف٬ ٜسد عًٝ٘  

 .ٕ تهًِ ايهباز ضهت يٝٓؿت فٗرا َٔ اِٝا٤ ٚا٭دبإٚ 
 جط١ُٝ عاٖاة ٚجٛد وفاٍا٭ عٓد اّحٌ أضبابَٚٔ  

ٟ  ا٦طت٣ٛ اٗفاه  أٚ أٚ بطبب دَاَت٘   ضبس٠ يٮ ا٫قتؿباد
ٌ  َطت٣ٛ اهاٗفأٚ  ٞ  ايطفب   أٚ ٔبباٯخسٜ  َكازْب١  ايدزاضب
 ببايغ  بٓفطب٘  ٚعبدّ ثكتب٘     ايثك١ يفكدٙ با٭َٔ ايػعٛز عدّ
عدّ إعطا٤ ايطفٌ ايفسؾ١ يًتعب  عٔ   أٚ َٔ ْكدِٖ ٘ٚخٛف

 َبباّايٛايببدٜٔ يًطفببٌ أ  ٌببسٜس  أٚ خؿٛؾببٝاتْ٘فطبب٘ ٨ 
  فُا تهبسز تكبسز   تهساز قٍٛ إٔ ايطفٌ خحٍٛ  أٚ أؾراب٘

ثٓا٤ ايٛايدٜٔ يؿف١ أٚ   خحٍٛ أذد ايٛايدٜٔ ٜهٕٛعٓدَا أٚ 
                                                 

  . 36مسؾم أخرجه )صحقح( (1)



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

103 

 

  اّحٌ ٨ جٖٛسٟ ضببٖٚرا  ٚذٝا٤ أدب ْ٘أ ع٢ً اّحٌ
  خسٜٔبباٯ  ا٫ذتهباى  ٌ٘ٓبايه٬ّ عٓد ايطفٌ  قطساباةٚا
 : ايتايٞ اتبا  ْكرتا ا٦ػه١ً تًو يع٬دٚ

 . ٚع٬جٗااّحٌ  ضبابأ ع٢ً ايتعسف -1
٘  ايثك١ ع٢ً ايطفٌ تػحٝع -2 ٘ ٚت بٓفطب ٞ  عسٜفب  ببايٓٛاذ
 . غ ٙ عٔ فٝٗا ٢تاش اييف

  .َٓ٘ فكٌأ ِٖ ٧ٔ اٯخسٜٔ با٭وفاٍ َكازْت٘ عدّ -2
 . ٚاحملب١ ٚايعطا ايسعا١ٜ َٔ ناف تٛف قدز -3
 . خٛت٘إ ٚأ قساْ٘أ أَاّ ايطفٌ ْكد عٔ ا٫بتعاد -4
 فٔ ٚتعًُٝ٘ ايؿداقاة تهٜٛٔ ٨ تدزبٝ٘ ع٢ً ايعٌُ -5

 . ا٫جتُاع١ٝ ا٦ٗازاة
 . ق١ًًٝ ٚيٛناْت ٕاشات٘إ ع٢ً ايثٓا٤ -6
 . خسٜٔاٯ َعٚ ًرٛاز َع ٚايدٜ٘ي ايطفٌ تػحٝع -7
  .اّحٌ َٔ اِطاض١ٝ يتكًٌٝ ا٫ضرتخا٤ ع٢ً تدزبٝ٘ -8
٘ إٚ أٚ اِبدا٥ل  ا٦تٓصٖاة ذدأ اٞ أخرٙتهساز  -9  غبسان

 . وفاٍ٭ا َع ايًعب ٨
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 ٜتردث ٕأ ايطفٌ بتعًِٝ ْفعايٞاٱ ايعكًٞ ايع٬د -11
 :فٝطبتبدٍ عبباز٠   ايطًب١ٝ فهازا٭ ع٢ً ايككا٤ حملاٚي١ ذات٘ َع
 .ـثر جرأةأشلـون و شلكجحبعباز٠:   خجول أكا

 مغهلُ اخلىف : -11
  بباّطس  ٜػعس عٓدَا ايطفٌ تٓتاب غعٛز١ٜ ذاي١ اّٛف

ٖٚٓاى خٛف ُٓٛد ٖٚبٛ اّبٛف َبٔ اهلل جبٌ ٚعب٬ ٢ٓبع       
ِٕٹل  قاٍ تعاٞ:تعاٞ ؾاذب١ عٔ تعدٟ ذدٚد اهلل ِإٕ  ٚٳخٳاُفٛ

ٝٳن َٹٓٹ َټ٪ٵ ٛف َبٔ  خٚاّٛف ا٦ُكٛة   ز175ش آٍ عُبسإ   ُنٓتٴِ 
ا٦خًٛقاة ٜصٜد عٔ اّٛف َٔ اهلل أٚ ٜطاٜٚ٘  ذٝ  ٜرتتبب  

َبٔ دٕٚ اهلل   عتكاد بإٔ ا٦خًٛقاة تكس ٚت٪ذٟع٢ً ذيو ا٫
تعاٞ  ٚاّٛف ايطبٝعٞ ٖٛ اّٛف َٔ ايعكسب أٚ ا٭فع٢ أٚ 

٘ ٜكبسٙ أٚ  ٜجٌ ايػبسٜس إٔ  ايهًب ايعكٛز أٚ ايس   َٚبٔ  ٪ذٜب
يٮوفاٍ يفعبٌ  ايهباز  َٜٛا:  وفاٍا٭ يد٣ اّٛف أضباب

ٞ   َٜٛفب٘ َبٔ ايبعببع   َثبٌ :   أغٝا٤ َعٝٓب١  ٚأَٓبا    ٚاِساَب
َٜٛا ايطفٌ بايػعٛز  ٚأٚا٭ضتاذ ..    ٚايدنتٛز ايغٍٛ 

باّٛف َٔ اذتُاٍ ايطكٛط َبٔ َهبإ َستفبع أٚ ايؿبسا      
ٛا٤ ثِ ايتكاوب١ ثاْٝب١  أٚ ضبسد ايكؿبـ     أَاَ٘ أٚ قرف٘ ٨ اهل
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ٌ      ٚايسٚاٜاة ا٦خٝف١ عًٝ٘  ايثكب١  ٖٚبرا ٜطببب فكبدإ ايطفب
ٔ  ايطبخس١ٜ   أٚ اّبٛف  ثِ َٚٔ بايٓفظ ٌ  َب  اّبا٥ا  ايطفب

  غٝا٤ا٭ يكٝك١ ايطفٌ جٌٗ  أٚ ا٭خسٜٔ َاّأ عًٝ٘ ٚايكرو
ٌ  تكًٝبد   أٚ عٓٗبا  ٜطبُع  اييف ذداثا٭ ٚأ ٚافٗا اييف  ايطفب

 ا٫عببب٬ّ ٚضبببا٥ٌ ٨ ٧اغببباٖدٙ ٚأ خببب٠ٛا٭ ٚأ يًٛايبببدٜٔ
فكبد   اذا خاؾب١ ايٛايدٜٔ أٚ ا٦عًِ  ْتباٙإ جرب  أٚ ف٬ّنا٭

ٕ  اِبب  َػاعس ٌ  غبعٛز   أٚ ٚآِبا ّ  ايطفب  ضبتكساز ا٫ بعبد
ٝ  ٍدث اييف ا٦ٓاشعاة بطبب ضس٠ا٭ ٨ ٚا٭َٔ ٔ  بب  ايٛايبدٜ

 ْٚكرتا  ب٘ ًٛايدٜٔي ايػدٜد ٖتُاّا٫  أٚ ذدُٖاأ فكدإ ٚأ
 :  ًٜٞ َا وفاٍا٭ عٓد اّٛف ديع٬

 .  ايطفٌ َٓ٘ ٚاف ٧ا ايطخس١ٜ عٔ َتٓا ا٫ -1
يب٘  أْب٘    يٝتأنبد  ٨٘ ايػ٤ٞ ايرٟ ٚاف ايطفٌ َٓاقػ١ -2
 عادٟ ٫ٚ ٜطترل اّٛف َٓ٘ .  غ٤ٞ
 .  ٚٝف٘ َا عٔ ايتردث ع٢ً تػحٝع٘ -3
ٌ  تعسٜم -4  َبع  بايتبدزٜخ  يٮغبٝا٤ ايبيف ٚافٗبا    ايطفب
 . ا٭ّ ٚجٛد
  . ايطفٌ َٜٛا عٔ بتعادا٫ -5



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

106 

 

ٞ  با٭َٔ ايطفٌ غعازإ -6 ٌ  ايٓفطب ٍ  داخب  بعبادٙ إٚ ا٦ٓبص
 .  ضس١ٜا٭ ا٦ػاذٓاة عٔ

٘  َبا  غب٤ٞ  َٔ ًٛفو ايطفٌ تػعس ٫ -7  ٜهتطبب  ٭ْب
  فنٕ نٓبت َباف َبٔ ايفبأز أٚ غب ٙ َبٔ       ايؿف١ تًو َٓو

  . اِػساة ايصاذف١ ف٬ تعٗس ذيو يًطفٌ
 ٚا٦كببس٠٤ٚ ايطببُع١ٝ ٌايطفبب َهتببب١ايتأنببد َببٔ إٔ  -8

 ٫ ٍتٟٛ ع٢ً بعم ا٭غٝا٤ اييف َٝف٘ . ٚايبؿس١ٜ
إذا نإ ايطفٌ ٚاف َٔ ايعب٬ّ فٝعبٛد ايطفبٌ َبٔ      -9

ؾغسٙ ع٢ً ايّٓٛ ٨ ايع٬ّ ٚعٓبد نبربٙ ٜٛقبع يب٘ َؿبباا      
ؾغ  ٜك٤ٞ ي٘ وسّفا َٔ ايغسف١   ٚٙاٍٚ ا٭ب إفٗاّ ايطفٌ 

  إٔ ايع٬ّ قسٚزٟ زاذ١ اُطِ.
 :تباهىالتغتت وعدو اإل مغهلُ -12
 ايصا٥ببد ايٓػبباطٚ ا٫ْتببباٙٚعببدّ  تػببتتايإذا ٫ذعببت 

 أٚ ا٭غحاز ذفٝا  ذت٢ إٔ وفًو يد٣ٟ ايتٗٛز ا٫ْدفا ٚ
 دزاضت٘ فٝرتى اْتباٖ٘  ٜػتتا إٔ نف٬ٕٝي٘  أخت أٚ أ  ؾٛة
٘  ٱْٗبا٤  ٙتباد يفبرت٠ نبب ٠   ٚ يعب٘  بنذد٣ يًٝعب   ٚاجباتب
 :١ٝيتاييطسم ابا تسنٝصٙ رطٝتب يكٝا٢ّهٔ ا
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فكبد  فكبط   ا٦دزضب١  ٨ ٍدث ا٦ػه١ً ٖرٙ ناْت إذا -1
 يًبدزع   غبسذ٘  أضًٛب ٨ ا٦دزع َٔ َػه١ً ٖٓاى ٜهٕٛ
٘  ا٦بدزع  َكاب١ً َٔ ٫بد اِاي١ ٖرٙ ٨ٚ  َٚٓاقػب١  َٚػباٚزت

 . ا٦ُه١ٓ ٚاًٍِٛ ا٦ػه١ً
ٍ  ٨ وفًبو  َبع  ٍبدث  ا٦ػه١ً ٖرٙ ناْت إذا -2  ا٦ٓبص
 َثبٌ ا٦بسٚز    ا٦ٓصٍ ٨ َعٝٓ٘ يكغٛط فعٌ زد ذيو ٜهٕٛ فكد

 قبد  ايطبًٛى  ٖبرا ٚ  بٝ ايٛايدٜٔ و٬م أٚ اْفؿاٍ بعسٚف
٘  ايرٟ ايٛقت شٜاد٠ ا٭خؿا٥ٕٝٛ ٜٚكرتا  اَ٪قتٶ ٜهٕٛ  تككبٝ
 .َػاعسٙ عٔ ايتعب  ٨ فسؾت٘ تصٜد ذت٢ ايطفٌ َع

ٌ  ا٫ْتباٙ قًٌٝ وفًو نإ إذا -3 ٔ  ايتػبتت  ٚضبٗ  ٚيهب
 عٓدٙ ايطُع ذاض١ فرـ فعًٝو اِسن١  نث  أٚ َٓدفع غ 

٘  َػه٬ة أٟ ٚجٛد ٚعدّ ض٬َت٘ َٔ يًتأند  ٚبعًُٝباة  بب
 إٔ ٙتٌُ جٝدا ٜطُع أْ٘ زغِ ا٭ذٝإ بعم ففٞ ا٫ضتُا  
 .يًُخ تاّ بػهٌ نًٗا تؿٌ ٫ ا٦عًَٛاة

 نتاب١ يًطفٌ ٢هٔ ايهًُاة ٖحا٤ ٨ ايطفٌ َطاعد٠ -4
ّ  اةايبطاقب  ٖٚرٙ أيٛإ بكًِ بطاقاة ع٢ً ايهًُاة  تطبتخد
 . ٚايتدزٜب ٚا٦ساجع١ يًتهساز
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 ايرتنٝبص  ٜطبتطٝع  بطسع١ اْتباٖ٘ ٜتػتت ايرٟ ايطفٌ -5
  ا٦هتب سضٞببن إبببن إذا أوٍٛ ٚيفرتاة ايٛاجباة ٨ نثسأ

 . ىاغب أٚ َفتٛذ١ ذحس٠ َٔ ابدّي اذا٥ّط ٜٛاج٘
٘  ٚاوًبب  ايطفٌ َهتب أَاّ ٛز٠قع ؾ -6  ايرتنٝبص  َٓب
ٌ  ٚايٓعس ٌ  أثٓبا٤  ٚذيبو  اٱوباز  داخب  ٖٚبرا  ايٛاجبباة  عُب
 . ايرتنٝص شٜاد٠ ع٢ً ٜطاعدٙ
ٌ  وفًبو  َبع  ايتٛاؾٌ يترطٝ -7  عًٝبو  ا٫ْتبباٙ  قًٝب
ُٶ  . َع٘ ٚايه٬ّ اِدٜ  قبٌ َع٘ ايبؿسٟ با٫تؿاٍ ادا٥

 تكٌ ف٬ ا٭ض١ً٦ َٔ ابدّي ٚايعبازاة اٌُُ اضتخدّ -8
 . نتابو ٚاذكس اذٖب:  ي٘ ٚقٌ نتابو؟ أٜٔ يًطفٌ
 ٫ تكٍٛ إٔ َٔ افبدّيّ أٚاَس ايٓفٞ يًطفٌ ٫ تطتخد -9
ي٘ ٚأْت جبايظ  قٌ َثًّا  ٚنرا  نرا قٌ ي٘: افعٌ نرا  تفعٌ

 . ا٭زه ع٢ً قدَو قعع٢ً ا٦هتب 
 بأعُاٍ َع١ٓٝ ٨ َٛاعٝد َع١ٓٝ ٫ تتغ  ايطفٌ نًا -10
ٍ  ايتًفاش َٚػاٖد٠ ايٛاجباة نأدا٤ ٌ  ٚتٓباٚ َبع   ٚغب ٙ  ا٭نب
ٌ  ٜػعس ٫ ذت٢ ٛقاٚايت ا٫ْكطا  فرتاة تكًٌٝ  بتغبٝ   ايطفب
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ٌ   ثبات٘ ٚعدّ ايٓعاّ أٚ اُدٍٚ  قا٥ُب١    ٢ٚهبٔ إعطبا٤ ايطفب
ّ  إٔ عًٝ٘ ٘ب اييف ٚايٛاجباة با٭عُاٍ ٨ أٚقباة   بٗبا  ٜكبٛ
 .ٜهًُ٘ عٌُ نٌ أَاّ( ؾس) ع١َ٬ ٚٚقعَع١ٓٝ 

 فٝ٘  َسغٛب غ  بطًٛى ٜكّٛ عٓدَا ايطفٌ ٌاٌٖ -11
 ايغ  ايطًٛى عٔ ٜتٛقا َاعٓد ْتباٙاٱٚبٝ يًطفٌ اٖتُاَو 

  . اُٝد ايطًٛى ٨ ٜٚبدأ سغٛبَ
ٌ  ثٓبا٤ ذٝاْٶا أأ اِسن١ب يًطفٌ ايطُاا -12 : افُثًّب  ايعُب
 . عًُ٘ أثٓا٤ بٗا ًٜعب إضفٓح١ٝ نس٠ ٜعط٢

ٌ  ٜتٓاٚهلا اييف ايطهس ن١ُٝ تكًٌٝ -13 ُٶبا ايطفب  ٕببأ    عً
ٔ  بايربٚتٝ ايغين ايطعاّ ٌ  ٕأ ٢هب ٍ  ٜبطب  يبد٣  ايطبهس  َفعبٛ
ٕ  إذا يبريو  ي٘ اِطاضٝ فاٍا٭و ٍ  وفًبو  نبا َٶب  ٜتٓباٚ  اوعا

 أٚ نببايًٛ  بببسٚتٝ َؿببدز يبب٘ فكببدّ ايطببهس عًبب٢ ٙتببٟٛ
 .ٚاُٛ ايبٝم 

 : الطفل الفىضىٍ مغهلُ -13
يٓعاّ ٜكع٘ ايٛايبدإ داخبٌ ا٭ضبس٠    ايطفٌ عاد٠ ٙتاد 

 ضبسٜسٙ   إٞ ٜرٖب َٚت٢ ٜطترِ  َٚت٢ ٜأنٌ  َت٢ ٝعسفي
٘  بتستٝ يٝعسف نٝف١ٝ ٚنريو َٵعٳٓبا  ٚإذا  أغساقب  ٨ ايٓعبس  َأ
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 ٚايٓعبباّ ايرتتٝببب قكبب١ٝ ٨ أوفبباهلٔ َببع ا٭َٗبباة ذبباٍ
ٔ  ا٭َٗاة َٔ ا٭ٍٚ: ذايٝ ع٢ً أْٻٗٔ ٕد ٚا٫ْكباط  ٫ َب

ٔ  قٝل أٟ يطفًٗا تبدٟ ّ  َب ٘  عبد ٘  تستٝبب  غسفتب٘   ٨ ٭غبٝا٥
ِّ  برتتٝبب  ٖٞ ٚتكّٛ ٔ   غب٤ٞ  نب ٔ  َٚبٓٗ  ثا٥ستٗبا;  تثبٛز  َب
٘  ايط٧ٝ ضًٛن٘ َٔ تصٜد بهًُاة وفًٗا ٨ فتؿس   ٨ ٚتكبع
ٝ  ٚن٬  ايهطاٞ دا٥س٠ ٔ   اِبايت ّټ   ايؿبٛاب  ابتعبدا عب  فبا٭
 إٔ دٕٚ وفًببٗا تكٗببس ٚايثاْٝبب١  ااتهايٝٶبب اوفًّبب تٓػبب٧ ا٭ٚٞ

 ٜٓؿبرو اتببا  ايٓعباّ    ايطفٌ تعٜٛد أجٌ َٔتعًُ٘  ٚيهٔ 
 :ًٜٞ َا بنتبا  ايرتب١ٝ خربا٤
 يطفًببو ٚايٓعبباّ ايرتتٝببب عًُٝبب١ تبطببٝط ذبباٚيٞ -1

 ايطب١ً  ٨ ا٦هعباة قع :ي٘ تكٛيٞ نإٔ َساذٌ  إٞ بتكطُٝٗا
 ببأع  ٫ٚ.. ايسف ع٢ً ٚقعٗا ايهتب ا٣ع ثِ بٗا  اّاؾ١

 .ا٭قٌ ع٢ً ا٭ٚٞ ا٦سٸاة ٨ إٜاٙ ٟػازنتٹو
ِّٛدٜ٘ -2 ٘   اُ٭خبس٣  تًٛ َسٸ٠ ع ٘  تعًٝبل  ٨ ٚضباعدٜ  ثٝابب
 ٖرٙ ثٝابو يو ضأعًل:"ي٘ ٚقٛيٞ  ايغسف١ شٚاٜا ٨ أيكاٖا اييف
ٞ  ا٦سٸ٠ ٝ  اي٬ذكب١  ا٦بسٸاة  ٨ٚ" ذيبو  ٨ ٚضباعدْ  إٔ تطبتطٝع

  يطبابك١ ا ايتحسبب١  َٔ َطتفٝد٠ ايرتتٝب ع٢ً وفًو تػحِّعٞ
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 تستِّبب  إٔ تطبتطٝع  أْبت    أٚ ٖٝا ٜا ذ٠ًٛبطٌ ٜا ٖٝا"فتكٛيٞ 
 ".بٓحاا ا٦اق١ٝ ا٦سٸ٠ فعًت نُا غسفتو
ّ  ع٢ً وفًو غحِّعٞ -3 ّ  اذبرتا ٞ  ايٓعبا ٘  ٚقبٛي  إذا: "يب

ٗٻصة اضتٝكعت   غسفتبو  ٚزتبت يًُدزض١  ابانسٶ ْفطو ٚج
 ".ايعٛد٠ بعد أٚ ا٦دزض١ إٞ ايرٖاب قبٌ اقًًّٝ ايًعب تطتطٝع
ا٦تببع   ايٓعاّ ْفظ ع٢ً ٜتفكا إٔ ايٛايدٜٔ ع٢ً ٘ب -4

ّټ تتطاَس إٔ ٘ٛش ف٬  ٨ تسب١ٝ ا٭٫ٚد ِٻ َعٝٻٔ ٟٛقٛ  ا٭  ث
 !! ا٦ٛقٛ  ْفظ ٨ انًٝٻٶ ٜٚٓاقكٗا ا٭ب ٜأتٞ
ٔ  ا٦طب٦ٛي١ ٭ٕ ذيو ٜهٕٛ َبٔ ا٭ضبباب      ايفٛقب٢  عب

 .أوفايٓا عٓد ايػا٥ع١ ايطًٛن١ٝ ٚا٦ػانٌ ٚاٱُٖاٍ
٘  ٜسفبع  إٔ( ضٓٛاة3) ايبايغ وفًو عُِّٞ -5 ٌ  ُيعٳبب  قبب
٘  اّاؾب١  أدٚات٘ ٚتستٝب َهاْٗا  إٞ ٚإعادتٗا ايطعاّ ٔ  بب  َب
 .ٖٖٚٛا بطٝط١ ٬َٚبظ قؿـ
ٕ ا ٚيبدى عًب٢   عٛدٟ -6  أُٖٝب١  ٜعبسف  ; ذتب٢ يتعباٚ
 .ا٭غٝا٤ ٚتستٝب ا٭عُاٍ إٕاش ٨ ٚقُٝت٘ ايتعإٚ
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 ايعُبٌ   إٕاشٙ بعد ٚايطسٚز ايفسا َػاعس أظٗسٟ -7 
 ا٦سافبل  اضتخداّ ذطٔ ع٢ً ٚدزبٝ٘  اَعٶ ٚيطا يصّ ٚذيو

 ٨ ٚا٦طبا١ُٖ  بٓعافتب٘   ٚا٫ٖتُاّ ا٭ثاث ٚزعا١ٜ ٚا٭دٚاة
 .غ٪ٕٚ ٣ٝع ٨ ايٓعاّ ٚايتصاّ ا٦ا٥د٠ تصٜٝ

 :رادٍإمغهلُ التبىل الال -14
إذا  َػه١ً اّاَط١ ضٔ بعد زادٜاإ ٫ ايطفٌ تبٍٛ ٜعد ٫

 ْكبرتا  ا٦ػه١ً ٖرٙ ٚيع٬د مل ٜتهسز ٖرا ا٭َس َساة نث ٠ 
 : ًٜٞ َا

  ٜٗببدأ ذتبب٢ يًٓببّٛ نافٝبب١ إعطببا٤ ايطفببٌ فسؾبب١ – 1
 . ايّٓٛ ثٓا٤ٚ أ ايّٓٛ قبٌ ايهسِٜ بايكسإ عًٝ٘ ٚايكسا٠٤
 ٚإجببسا٤عُببٌ فرببـ يًحٗبباش ايبببٛيٞ ٚايتٓاضببًٞ  -2
 عٓد ٚايفرـ با٭غع١ ٚايفرـ ٚايدّ ٚايرباش يًبٍٛ ٍايٌٝ
 .ٚآِحس٠ ٚاٱذٕ ا٭ْا وبٝب
 . ايّٓٛ قبٌ ايطٛا٥ٌ َٔ ايطفٌ َٓع -3
 ;ضباعاة  عبد٠ ايّٓٛ ب بعد ٚإٜكاظ٘ ايّٓٛ قبٌ ايتبٍٛ -4
 . يٝتبٍٛ
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 ٚببب  ببب٘ٚتأْٝ ٚعكاببب٘ َٜٛفبب٘ ٨ اٱضببساف عببدّ -5
٘  با٦طب٪ٚي١ٝ  ٚإغبعازٙ  ْفط٘ ٨ ايطُأ١ْٓٝ ٘  َبع  بنغبسان  ٚايدٜب
 .بٛي٘ ع٢ً ايطٝطس٠ ٜطتطٝع بأْ٘ ي٘ ٚاٱٙا٤
ٕ  اذا َهاف٦ت٘ -6 ٘  نبا ٌ  غب   فساغب ٘  خببازٙ إٚ  َبًب  بأْب
 .  فساغ٘ بًٌ ٕإ ا٦هافأ٠ ٖرٙ َٔ ضٝرسّ
 ايتٗدٜببد اضببتخداّ ٚعببدّ خٛتبب٘نب َكازْتبب١ ٌببٓ  -7

 . ا٫خسٜٔ َاّأ ب٘ ايتػٗ  ٚ َٓ٘ ايطخس١ٜ عٔ ٚا٫بتعاد
ٔ  ؾغ ٠ ًَعك١ ايطفٌ إعطا٤ -8 ٌ  َب ٌ ق ايعطب ّ  بب  ايٓبٛ
ِ  ٨ ا٦ا٤ اَتؿاف ع٢ً ٜطاعد ٭ْ٘ ;َفٝد فٗٛ َباغس٠  اُطب

ٔ  ايعطٌ ٕأ نُا ايّٓٛ َد٠ و١ًٝ ب٘ ٚا٫ذتفاظ  يًحٗباش  َطبه
ٍ  شاٍ ٚإذا يًهًب٢   ٜكاأ َٚسٜس وفاٍا٭ عٓد ايعؿ   ايتببٛ

 ٞٚقفب أ ا٦طا٤ ٨ ا٦طتُس ايعطٌ ضتعُاٍا َع يًطفٌ زدٟإا٫
 قبد  ا٦ثاْب١  عًب٢  ايطبٝطس٠  ناْبت  إذا َبا  تس٣ ذت٢ ضتعُاي٘إ

ٌ  جسعب١  ٞقًًب  بعدٖا ايطبٝع١ٝ  ِايتٗا عادة  بٓؿبا  ايعطب
 .نا١ًَ ًَعك١ َٔ بدٍ ًَعك١
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 مغانل اضطزابات الهالو : -15
 ايتأتببأٙ  ايًحًحبب١ :  َٚٓٗببا ايهبب٬ّ َببساهأ تتعببدد
 َػببانٌ أضببباب  َٚببٔ  ..ايًثغبب١ٚ  اُّخُبب١ ايتٗتٗبب١ 
 ٨ ا٦ترهُب١  ا٭عؿاب اقطساب َا ًٜٞ: ايه٬ّ اقطساباة

 ايه٬َٝب١  ا٦سانص إؾاب١ ايًطإ  أزبط١ اخت٬ٍ َثٌ   ايه٬ّ
 ٚايطُأ١ْٓٝ  با٭َٔ ايػعٛز عدّي ;ايٓفطٞ ايكًل  أٚ ا٦خ ٨
 ايػبعٛز ٚ   ا٫ْفعاي١ٝ ايؿدَاةٚ ايٛضاٚع ٚ ا٦خاٚف ٚ

 ٭ٕ; ايطب١٦ٝ  ايٓطبل  عاداة تعًِ  أٚ ايهفا٠٤ ٚعدّ بايٓكـ
ّ  ع٢ً ٚغحعٛٙ ديًٛٙ ذٛي٘ َٔ  غب   ا٭يفباظ  ٖبرٙ  اضبتخدا

ٞ  قعف٘ بطبب ٚأ ١ٛٙ تأخس  أٚ  ايط١ًُٝ  يٛجبٛدٙ  ٚأ ايعكًب
 َػببانٌ يعبب٬د  ٚٚايًببٗحاة ايًغبباة فٝٗببا تتعببدد ب٦ٝبب١ ٨

 :  َاًٜٞ ْكرتا ايه٬ّ اقطساباة
ٞ  ٚايتبٛتس  ا٫ْفعايٞ ا٭ثس تكًٌٝ -1 ٌ  عٓبد  ايٓفطب  ايطفب
 ٚتدزٜب٘ بايٓكـ ٚغعٛزٙ ّحً٘ ذد ٚٚقع غخؿٝت٘ ٚت١ُٝٓ
 تػحٝعٚ ٚاْطٛا٥٘ اْطراب٘ َٔ ْكًٌ ذيف ٚايعطا٤ ا٭خر ع٢ً

٘  أٚ بكطب٠ٛ  َعاًَت٘ ٚعدّ ايؿرٝس ايٓطل ع٢ً ايطفٌ  إزغاَب
ّ  ع٢ً ُٶب  ايهب٬ ٘  ازغ ٔ  ٚا٫ضبتٗصا٤  ايطبخس١ٜ  ٌٚٓبب  َٓب  َب
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 َتعبدد٠  جًطباة  عرب ايؿرٝس ايٓطل ع٢ً ٘تدزٜب  ٚنًُات٘
 .ْطل ع٬د أخؿا٥ٞ وسٜل عٔ

 تبدز٘ٝا  ٣ٚاع١ٝ اجتُاع١ٝ ْػاواة ٨ ايطفٌ إدَاد -2
٘  ٚتتباا  ٚايعطا٤ ا٭خر ع٢ً ٜتدزب ذت٢ ٌ  فسؾب١  يب  ايتفاعب

٘  ٚت١ُٝٓ ا٫جتُاعٞ  ٚا٫غبرتاى  بايًعبب  اجتُاعٝبا  غخؿبٝت
 . اُُاع١ٝ با٭ْػط١
ن٬ّ  ٕ فٗٛ ٚض١ًٝ جٝد٠ يترط٤ٝاتعًِٝ ايطفٌ ايكس -3
  َٚٔ قبٌ فسؾ١ عع١ُٝ يًرؿٍٛ ع٢ً اِطٓاة.  ايطفٌ

 صبع :مغهلُ مص األ -16
 َبا أ ا٦بهس٠ ايطفٛي١ َسذ١ً ٨ عادٟ ضًٛى ؾبعا٭ َـ

 ايبر  فٝٓبغٞ ايعُس َٔ ايطادض١ بعد َا اٞ ا٦ـ اضتُس ذاإ
 َػه١ً ٚيع٬د  يًع٬د ا٦ٓاضب١ ايطسم ٚٚقع ضبابا٭ عٔ
 : َاًٜٞ ْكرتا ا٭ؾبع َـ
 .  ايطعاّ َٔ ايطفٌ ذاجاة غبا إ -1
 . ٬َٚعبت٘ ٚتكبًٝ٘ وعاَ٘إ عٓد ايطفٌ قِ -2
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بإٔ  ٚذٓإ يب ؾبع٘أ ٢ـ عٓدَا ايطفٌ تٛجٝ٘ -3
 . بك٠ٛ شجسٙ ٚأ عكاب٘ ٌٚٓبٖرا خطأ  

 .ايطفٌ ؾبعأ ع٢ً َٓفس نسٜ٘ وعِ ذاة َاد٠ ٚقع -4
 .ايعاد٠ ٖرٙ عٔ ٜها عٓدَا ايطفٌ َهافأ٠ -5
ٌ ايدإ يًايٛ ٌاٌٖ -7 إذا اضبتعٌُ َبـ ا٭ؾببع     طفب
 ُرب إْتباُٖٗا. ;ٚض١ًٝ
 .عٓ٘ ابعٝدٶ ضس١ٜا٭ ا٬ّفاة ذٌ -8

 الهجري عيد خزوج األو البهاء مغهلُ  -17
 تؿرب ٕأ دٕٚ ا٦ٓصٍ َٔ اّسٚد اٞ أذٝاْا ا٭ّ تكطس

 اِصٕٚ بايغكب فٝػعس ايطفٌ ٜث  ٖٚرا ايؿغ  وفًٗا َعٗا
 تغكبب  ٚقد با٭ّ ايتعًلب ٚأ ايبها٤ٚ بايترَس ذيو عٔ ٜٚعرب
ٔ  تهبا  ٚأ تكسب٘ ٚقد ٖرا وفًٗا ضًٛى َٔ ٚتترَس ا٭ّ  عب

ٞ  اِه١ُٝ ٚا٭ّ  ذٖابٗا ـ  نٝبا  تعبسف  ايبيف  ٖب  ذبد٠  ٠بت
ٔ  َٚسد ايطفٌ عٔ َٚفا قاٛا٦ ٍ  َب  تبدز٘ٝا  بط٦ٝبا  ا٦ٓبص
ٌ  جاْبب  َٔ ٚتفِٗ قٓا نٚب  ٭ٕ ;ٚاَبس أ ٚأ بعؿبب١ٝ  ٫ ايطفب

ٌ  ْفط١ٝ ع٢ً ت٪ثس ايطفٌ ع٢ً ايكط٠ٛ ٚأ ايعؿب١ٝ قبد  ٚ ايطفب
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 ضعٝد غ  إٔ ايطفٌ ٜعين ٫ ٖٚرا ا٭ّ عٛد٠ بعد ذت٢ تطتُس
 ٚايكبٝل  ايغكبب  ايب١ ذ عٔٚيهٓ٘ ٜعرب  ايٝ٘ عادة أَ٘ ٭ٕ
ُٝا ًٜٞ بعم ايٓؿا٥س ٨ ذيو   ٚفتسنت٘ عٓدَا بٗا غعس اييف

 ا٭َس: 
 ٜعتُبد ي٘   ٓبب غخـ َع وفًو ترتنٞ إٔ عًٝو -1
   .ا٦ٓصٍ َٔعٓد خسٚجو  عرتاق٘ا عدّ ينتأَ ذت٢ عًٝ٘

 ْوأٚ يٝ٘إ ضتعٛدٜٔ ْوأ ايدٚاّ ع٢ً وفًو أخربٟ -2
ٞ  ٚعٓبد عٛدتبو   وًّٜٛا ترتنٝ٘ ئ يكبد ج٦تبو نُبا    يب٘   قبٛي

 .ٚعدتو
 إ١اٚ  وٌٜٛ بٛقت قبًٗا ًسٚجو وفًو َربٟ ٫ -3
 . بدقا٥ل خسٚجو قبٌ َربٜ٘ ٕأ ذاٚيٞ
ٔ  َع ايًعب َػازنت٘ ذاٚيٞ -4 ٘  نٝ٘ضبترت  َب قببٌ   َعب

يٝٓػببغٌ بٗببا ِببٝ  ايًعببب بعببم يبب٘ تسنببٞاٚ خسٚجببو 
 عٛدتو. 

ٔ  نف٘ ٍاٚيٞ ف٬ ٜبهٞ وفًو ٚجدة اذا -5  ايبهبا٤  عب
ٔ  ٜعبرب  تسنٝ٘أ بٌ خسٚجو  ع٢ً عرتاها٫ عٔ َٓع٘ ٚأ  عب
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 تطًب   ٫ٚ تسقٝ٘  اييف ٚيًُد٠ ٜسغبٗا اييف بايؿٛز٠ َػاعسٙ
 .زشٜٓا اعاقًّ ٜهٕٛ ٕأ داأب َٓ٘

 اِاد٠ ا٫ْفعا٫ة ٖرٙ شا٤إ عؿابوأ بٗد٤ٚ اذتفعٞ -6
ٞ  اّسٚد  َٔ يُٝٓعو ;ايطفٌ ٜؿدزٖا اييف ٘  ٚذباٚي  تٗد٥تب

 يغكبب٘ ٚبهبا٤ٙ   تطبتحٝ   ٕأ ٜاىإ ٚيهٔ عًٝ٘ ايعطا بنظٗاز
 .اّسٚد ٨ زأٜو عٔ تعديٞ ٚأ

٘  ذكبٓو  ٨ خبرٙ أ ٚ وفًبو  تكبٌٝ ذاٚيٞ -7  يتػبعسٜ
 ا٦ػباعس  ًبو فت َهافأت٘ ٚذاٚيٞ ٜٗدأ  ذت٢ ٚآِإ بايدف٤
 . عٓف٘ َٔ ٚتٗد٤ زٚع٘ َٔ تٗد٨ ا١ًُُٝ
ٔ  زقباٙ  بإٔ عسٜ٘ػت ٕأ ذاٚيٞ -8 ٕ  خسٚجبو  عب  ببدٚ
٘ أ ع٢ً ٜدٍ ٖٚٛ ٜطعدى َسأ قًل ٌ  ْب ٌ  وفب  ٨ٚ َطٝبع   ٣ٝب

٘  عًٝبو يو   ٚواعت٘ ٖد٥ٚ٘ َكابٌ  ٚأ ١بٗدٜب  ضبٛا٤  ٟهافأتب
 . فٝ٘ ٜسغب ها٦ٕ قسٜب ٚقت ٨ َع٘ باّسٚد بٛعدٙ
بأضببباب خسٚجببو َببٔ ا٦ٓببصٍ   تكٓعٝبب٘ ٕأ ذبباٚيٞ -9
 ٚأ بٝبت  ٨ ضبٛا٤  اَسٜكٶب إٔ تبصٚزٟ   تسٜدٜٔ فُثًّا  ٟفسدى

 ْببوأٚ وفبباٍا٭ ؾببرابا عببدّ ٜتطًببب ٖٚببرا َطتػببف٢
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ٌ  ٚٚجبٛدٙ  َصدذِ َهإ ٖٚٛ يًطٛم ضترٖبٝ  غبسا٤  ٜعسقب
 . يعكً٘ وسٜل قؿسأ فاٱقٓا  ;ٙبٗا ٖٛ غٝا٤أ

 اضطزاب اهلىيُ اجليضًُ: مغهلُ -18
ٔ  ا٫قبطساب  بٗبرا  ا٦ؿباباة  فاٱْاث  يعباب ا٭ ٢ازضب

 ايًعببب عببٔ ٜٚبتعببدٕ بأيعبباب ايببرنٛز  ًٜٚعببٛ اّػببٓ٘
ًٜعبببٕٛ  ا٫قببطساب بٗببرا ا٦ؿببابٝ ٚايببرنٛز  بببايعسا٥ظ

ٝ  يبظ اٱْاث نايًعب بايعسا٥ظ ٚٙبٕٛ بأيعاب  ٫ٚ ايفطبات
 ايسابعب١  قبٌٝ ا٫قطساب ٖرا ٜٚبدأ ٫ٚدا٭ َع ايًعب ٙبٕٛ
 ايف٦ب١  ٨ ًٚاؾب١  بتدا١ٝ٥اٱ ٦دزض١ا عُس ٨ ٜٚصداد ايعُس َٔ

ّ  عدّ:  ا٦ػه١ً ٖرٙ ضباب  ٚأ ضٓٛاة 8-7 ايعُس١ٜ  اٖتُبا
ِ  َغاٜس٠ ضًٛنٝاة َٔ وفاهلِأ ع٢ً ٜعٗس ٦ا ايٛايدٜٔ  ُٓطبٗ

ٌ  افتكباد   أٚ ؾُتِٗ ٚأ ايٛايدٜٔ تػحٝع ٚأ  ٚأ يبٮب  ايطفب
 ّأ يٛجبٛد  ايطف١ً ٚافتكاد  ايسجٛي١ َعاٖس ٜعًُ٘ ايرٟ  ا٭
 يًبرنٛز  ا٭ّ إاب عدّ  أٚ ْٛث١ا٭ َعاٖس عًُٗات ختأ ٚأ

ِ  ايفتا٠ فتٓادٟ ٔ ا بٛجبٛد  زغبتٗبا  يتركٝبل  ذنبس  باضب  ذنبس  بب
ٔ  ايرنٛز وفاٍا٭ يد٣ ْث١ٜٛأ ٬ََس ٚجٛد  أٚ ٚايعهظ  َب
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 ٚجبٛد  ٚنريو  يًرنٛز ا٫قطساب ِدٚث ا١٦ٝٗ٦ ايعٛاٌَ
 : ا٦ػه١ً يع٬د ْكرتا  ٚاثْاٱ يد٣ ذنٛز١ٜ ٬ََس
ضببًٛى ايطفببٌ ٬َذعبب١ َطببتُس٠ ٚعببدّ  ٬َذعبب١  -1

تػحٝع٘ ع٢ً ايطًٛى ا٦غاٜس ُٓط٘  ٚتػحٝع٘ ع٢ً ايطبًٛى  
 ا٦ُاثٌ ُٓط٘ . 

ٌ  ١ٜٖٛ يتأنٝد ٔتـ وبٝب ع٢ً ايطفٌ عسه -2  ايطفب
 . جٓط٘ بٓٛ  ٚإقٓاع٘

 مغهلُ االنتئاب : -19
 :  َٓٗا وفاٍا٭ يد٣ نت٦ابٖٓاى ث٬ث١ ؾٛز ٔتًف١ يٲ

٘  تعٗبس ٚ :آـتئاب احلاد -1 ٌ  عبساه ا٭ تًبو  فٝب  بػبه
 . عصٜص غخـ نفكدإ َع١ٓٝ َػه١ً ذؿٍٛ ْتٝح١ َفاج٧
أعساه ا٫نت٦اب  بعم فٝ٘ ٚتعٗس آـتئاب ادزمن : -2

ٕ  بؿف١ َطتُس٠  ٘  َعسٚفبا  ٖٚرا ايطفٌ ٜهبٛ ٌ  عٓب  تًبو  قبب
  َبا  ذادثب١  عبساه ا٭ ٜطبل ٫ٚ اِسنٞ ايتباو٪ب عساها٭

 . ٚزاث١ٝ اي١ذ تهٕٛ ٚأ ْفط٘ ايطفٌ ٨ يطبب ٜٚسجع
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 نثس٠ َثٌ خس٣أ ع٬َاةفٝ٘ تعٗسٚ االكتئاب ادؼـع : -3
٘ أ تعٗبس  ايبيف  غبٝا٤ ٭با ٚايعبب   اِسن١  دٕٚ ٚتهطب ٖا  َاَب
 . عدٚا١ْٝ ٍَٝٛ ع٢ً تدٍ فعاٍأٚ قؿد

 َع١ٓٝ َػه١ً ٚقٛ :  وفاٍا٭ عٓد ا٫نت٦اب ضبابَٚٔ أ
٘  عصٜص غخـ نفسام ايطفٌ ذٝا٠ ٨ َ٪١٦ ذادث١ ٚأ    أٚيدٜب

٘  ذدأ ٚفا٠ ٚأ  نًعبت٘ عًٝ٘ اعصٜصٶ اغ٦ٝٶ ٙفكد ٘ أ ٚأ ٚايدٜب  قازبب
٘  َٔ ٚايتكًٌٝ يًطفٌ ايٓكد تٛجٝ٘ نثس٠  أٚ يٝ٘إ ا٦كسبٝ  قُٝتب
ٔ  ذبد أ يد٣ ا٫نت٦اب ٚجٛد  أٚ ايغسبا٤ َاّأ خاؾ١  ايٛايبدٜ
ٍ ا٭ انت٦اب ضبابأ ِٖأ َٔ ٖٚٛ  ٕأ ٞإ ايٓتبا٥خ  ٚتػب   وفبا
ٕ  آببا٤  هلِ ا٦هت٦بٝ ا٫وفاٍ َٔ# 50  َبساه ا٭  أٚ َهت٦ببٛ

 ايػبدٜد٠  عاقباة اٱ تطببب  ايبيف  ٚاِبٛادث  ا٦صَٓ٘ اُط١ُٝ
٘ أٚ بايبرْب   ايطفٌ غعٛز  أٚ ٚايتػٖٛاة  ٚضب٤ٞ  فاضبد  ْب

٘ أ ٚأ  ايعكباب  ٜطترلٚ ٘ أ َبسه  ٚأ ٚفبا٠  ٨ ايطببب  ْب  خٝب
٘  عُبا  ايتٓفبٝظ  ع٢ً ايطفٌ تػحٝع عدّ  أٚ َث٬  ٚأ بداخًب

ٔ  يًؿبُت  ايطفٌ فًٝحأ ْفط٘ عٔ ايتعب  ِ  َٚب  نت٦باب اٱ ثب
ٔ  بببايعحص ايػبعٛز  ْتٝحب١  ّ إ عب ٌ  خببسٜٔاٯ فٗبا  َببع ٚايتعاَب

 اهلسَْٛاةبعم  اخت٬ٍ َثٌَػانٌ عك١ٜٛ   أٚ ا٦ػه٬ة
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ّ  ٚعدّ ايدّ ٚفكس ّ  ٨ ايطبهس  اْتعبا  ا٦ػبه١ً  يعب٬د   ٚايبد
 :  َاًٜٞ ْكرتا
 ٚايسذ٬ة ايًعب ٣اعاة ٨ غسان٘إ ٚ ايطفٌ تسفٝ٘ -1
 . ذصإيٮ فسٜط١ تسن٘ ٚعدّ
 ايٓببدّ عببٔ ٚايبعببد ايتفببا٩ٍ عًبب٢ ايطفببٌ تعٜٛببد -2

 . ايطفٌ ضًبٝاة ع٢ً تسنٝص ايٛايدٜٔ ٚعدّ  ٚايتػا٩ّ
٘  َا ٚتٓفٝظ  ذات٘ عٔ ايتعب  ع٢ً ايطفٌ تػحٝع -3  بب

٘  ٚتطببب   ٜساٖبا  اييف فهازا٭ تًو ٨ َٚٓاقػت٘  آ٫ّ َٔ  يب
ٔ  خبٛاة ا٭ ٚ خب٠ٛ ا٭ زىاٜػب   ٚنت٦ابا٫ ٖرا  ٨ ٚايٛايبدٜ

 . ا٦ػه١ً ع٬د
 إٕ مل تفًس ايطسم ايطابك١ . ايدٚا٥ٞ ايع٬د -4

 التخزيب : مغهلُ -21
 اّاؾب١  ا٦ُتًهاة ت٬فإ أٚ تدَ  ٨ ايطفٌ زغب١ ٖٚٞ

 . ايهتب ٚأ ا٬٦بظ ٚأ اِدٜك١ ٚأ ا٦ٓصٍ أثاث ٚأ خسٜٔباٯ
ٍ ا٭ مفببع  اضب٦ٝٶ  اعًُّ ٚأ ت٬فإ َسٜب نٌ ٚيٝظ  وفبا

ٔ  ٫ ٚذُٝٓبا  ضبتط٬   اٱ ذبب  ببدافع  غبٝا٤ ا٭ ٚسب  ٙطب
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ِ  ا٭غبٝا٤  تٓاٍٚ وفاٍا٭ ٕ  فبنْٗ ٌ يً ذيبو  ٜفعًبٛ  بكُٝب١  حٗب
 : ايتخسٜب َػه١ً ضبابأَٔ   ٚغٝا٤ا٭

ٌ  ٨ ايصا٥د٠ ٚايطاق١ ايٓػاط  اٞ ذيبو  ٜسجبع  ٚقبد  ايطفب
 ٜٚبب٪دٟ  ٚايٓخاَٝبب١ نايدزقٝبب١ ايؿببُا٤ ايغببدد ٨ خببت٬ٍإ
ٌ  ٢هٔف٬  عؿابا٭ تٛتس اٞ ايدزق١ٝ ايغد٠ قطسابإ  يًطفب

ٍ  بعبم  يبد٣  ايغب ٠  َػاعس ظٗٛز  أٚ تكسازا٫ض  ;ا٫وفبا
 ٨ ايتفسقب١  ْتٝحب١  ٚأ  ضبس٠ ا٭ ٨ جدٜبد  َٛيٛد ظٗٛز ْتٝح١

ٌ  ا٫ضبتط٬   ذبب   أٚ خ٠ٛاٱ بٝ ا٦عا١ًَ  تعبسف  اٞ ٚا٦ٝب
 َطبت٣ٛ  اٗفاه َع ايصا٥د اُطُٞ ايُٓٛ  أٚ غٝا٤ا٭ وبٝع١
 ١ٚنساٖٝب  ايٓفظ َٔ ٚايكٝل ايعًِب ايطفٌ غعٛز  أٚ ايرنا٤
 ا٦ػبه١ً  يعب٬د ٚ  ذات٘ ثباةإ ٚ ْتكاّي٬ ايطفٌ تدفع ايراة

 :  ْتبع اٯتٞ
ٌ  ايطبًٛى  ٖبرا  ٚزا٤ ضبابا٭ َعسف١ ٘ب -1  ٚايعٛاَب
 . غعٛز١ٜ ٫ ٚأ غعٛز١ٜ ٖٞ ٌٖٚ يعٗٛزٙ دةأ اييف

 فهٗببا ٢هببٔ ايببيف يًطفببٌ ايبطببٝط١ يعببابا٭ تببٛف  -2
 .تتًا ٕأ دٕٚ ٚتسنٝبٗا
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ٛ  ٚاَبس ا٭ نثس٠ ٌٓب -3 ٌ  ايبيف  اٖٞٚايٓب ٍ ا٭ ٌعب  وفبا
 بدٕٚ سْٚ٘  ٚا٦عٓا بغ  اِصّ َٛزا٭ خ ٚ با٦ًٌ ٜػعسٕٚ
 . غس ٖٛ َٚا خ  ٖٛ َا بٝإ َع قعا
 ايغد٠ ١بببوبٝع َٔ يًتأند ايطبٝب ع٢ً ايطفٌ عسه -4
 .ايطفٌ ذنا٤ َطت٣ٛ ٚقٝاع ايدزق١ٝ
 ٜٓاضبب  َبا  ساعبا٠ ٟ ضبتط٬  يٲ ايطفٌ ذاج١ غبا إ -5
 ايسٜاق١ٝ يعابا٭ ُاا يًطفٌ با٦ػازن١ ٨ٚايط ٚتٓٛعٗا ضٓ٘
 يدٜ٘ . اُطد١ٜ ايطاقاة تفس اييف 

 مغهلُ قطه األظافز: -21
 غعٛزٙ ذد٠ َٔيًتخفٝا  ٚعاد٠ ٜكسه ايطفٌ أظافسٙ

 ايسابع١ قسب وفاٍا٭ عٓد ٚاقر١ ا٦ػه١ً ٚتعٗس بايتٛتس
 اٞ تؿٌ َتكد١َ يفرتاة َع٘ طتُستٚ ايعُس َٔ ٚاّاَط١

 :  ا٦ػه١ً يع٬د ْٚكرتا  ايعػسٜٔ ضٔ
 .تطٍٛ تسنٗا ٚعدّ بأٍٚ اّٚيأ ايطفٌ ظافسأ تكًِٝ -1
 . ٚايتٛتس شعاداٱ َؿادز عٔ ايطفٌ بعادإ -2
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ٌ  ظبافس أ عًب٢  ٠َس َاد٠ ٚقع -3  تعسٜبا  بػبسط  ايطفب
 . ذيو َٔ باهلدف ايطفٌ
ّ  ٨ ذايب١  اَٚعٜٓٛٶب  اَادٜٶب  ايطفٌ َهافأ٠ -4  قبسه  عبد
 . ايعكاب َٔ نثسأ ٜفٝد فايثٛاب َد٠ َٔ ايصَٔ ا٭ظافس
 ٖرٙ عٔ ق٬ع٘إ بكسٚز٠ ْعسٙ ٚيفت ايطفٌ َٓاقػ١ -5

  خسٜٔاٯ قبٌ َٔ ا٦ٓبٛذٙ ايعاداة
ِ أ ئ"  ن١ًُضحٌ  -6 ٟ أ قكب ٌ  عٗبا مسأٚ"  ظبافس  ايطفب
 . ايّٓٛ ثٓا٤أ ٚأ ايّٓٛ قبٌ

 نأيعاب ٚايتٛتس ايطاق١ ٠تـ بأْػط١ ايطفٌ غغاٍإ -7
 .ٚا٦ا٤ ٌَايس عابأيٚ  ايؿًؿاٍ ٚوٝ  ايعحٝ
 .َٓ٘ ايطخس١ٜ ٚأ ٚشجسٙ ايطفٌ عكاب عٔ بتعادا٫ -8

 مغهلُ العدواٌ : -22
 ٍكٝبل  ٞإ ٜٚٗبدف  جتُاعٞا٫ ايطًٛى َٔ ْٛ  ايعدٚإ

ٔ  اتعٜٛكٶب  ايراة ٚأ ايغ  ٜرا٤إٚ ايطٝطس٠ ٨ ؾاذب٘ زغب١  عب
 :  به١ًا٦ػ ٖرٙ ع٬ديب ْٚكرتاايتربٝط   بطبب ٚأ اِسَإ
 .ايصا٥د٠ ايكط٠ٛ ٚأ ايصا٥د ٌٝايتدي ضًٛبأ ٌٓب -1



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

126 

 

  . يٝ٘إ ٓبب غ٤ٞ َٔ ايطفٌ ٍسّ ٫-2
 .قسب٘ ٚأ ٚتٛبٝخ٘ ٖاْت٘إ ٌٓب -3
ٔ  تأنبدة  فبنذا  اْتباٖو ُرب ايطفٌ ًٜحأ -4  ذيبو  َب
 . اِاي١ ٖرٙ ٨ فكط ايطًٛى ٖرا ٌاٌٖ
 .ايعدٚا١ْٝ ا٦ػاٖدجٓب ايطفٌ َػاٖد٠  -5
  ايعدٚإ. عٔ ا٦رتتب١ ايٓتا٥خ بًطا يًطفٌ اغسا -6
ٕ  واقت٘ ٠تـ اييف يعابا٭ ي٘ ٚفس -7 ٘  َثبٌ أ  ٨ تػبسن

   .ايسٜاق١ٝ د١ٜ٭ْا
   نا٤٨ ايطفٌ ٨ ايّٝٛ ايرٟ مل ٢ازع فٝ٘ ايعدٚإ . ب 8
ٕ  عًٝ٘ ٚقع ايرٟ بايػخـ ا٫ٖتُاّضاز  ب -9  ايعبدٚا

 . عدٚاْٝت٘ ٨ ٜطتُس ٫ ذت٢ ايعدٚاْٞ ايطفٌ َاّأ
ٌ  َع  ٪ملا٦ ايعكاب ضايٝبأ ٌٓب -10 ٞ  ايطفب  ايعبدٚاْ
 ا٦٪قت اِسَإ ضًٛبأ ضتخداّإ ٜٚفكٌ ٚايكسف نايكسب

 . يًطفٌ ٓبب ْػاط ٧ازض١ َٔ ٟٓع٘
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 اضطزابات اليىو : مغهلُ -23
 بهثس٠ ايتكًبب    ا٦ؿرٛب ا٭زمٔتًف١ ن غهاٍأ ٚتتخر

 ثٓبا٤ أ ايػبدٜد  ٚاّٛف ايؿسا ٚ ٚشٜاد٠ عدد ضاعاة ايّٓٛ 
ٞ ٚ  بايبهبا٤  َؿبرٛبا  ايّٓٛ ّ  ٚأ ا٦ػب ّ  ثٓبا٤ أ ايهب٬  أٚ ايٓبٛ
 :  ا٦ػه١ً يع٬د ٜٚكرتا  ٚغ ٖا .. ا٦بهس ضتٝكاظاٱ

 .يطفٌ اضتٝكاظ ّْٛ ٚا ٚقت تٓعِٝ -1
ّ  تطبل اييف ايطاع١ تهٕٛ إٔ ٘ب -2 ٌ  ْبٛ  َسٙب١  ايطفب
 .٨ ٓٝط ا٭ضس٠ ْفعا٫ةٚا٫ ايػحاز َٔ ٚخاي١ٝ ٖٚاد١٥
٘   ٚتَْٛ٘ هإَ ٨ ٜٓاّ ٕأ فعًٝ٘ ايطفٌ َع اِصّ -3  ٓبٝب
 .ٖٚٛاٜات٘ يعب٘ بنْٗا٤ ٜطتعد نٞ َْٛ٘ َٛعد قبٌ ايطفٌ
ٌ  ضبسٜس  ع٢ً َػٛق١ يعب ٚقع -4 ٘  ايطفب  ٜػبعس  ٌعًب

 . ٚٚذدت٘ ٚذػت٘ ٚت٪ْظ ايّٓٛ ع٢ً ٜٚكبٌ ٭َإبا
 ٚآِإ. اِب٘ َٚٓر ٚايتٗدٜد ايًّٛ عٔ ايبعد -5
ّ  ٜبرتى  ٫ٚ بك٤ٛ خافبت  ايطفٌ غسف١ قا٠٤إ -6  ٨ ٜٓبا
 .ٚاف ٫ ذت٢ ايع٬ّ



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

128 

 

ٍ  ٜس٣ ٌعً٘ َانٔأ ٨ ايطفٌ ضسٜس ٚقع ٌٓب -7  ظب٬
 .َٝف٘ ٫ نٞ ;ضتا٥س ٍسىٜس٣  ٚأ

 .َْٛ٘ قبٌ ايطفٌ ع٢ً ٔٝف١ غ  ٖادف١ قؿ١ ضسد -8
 .يًطفٌ نعكاب ايّٓٛ ضتخداّا عدّ -9

 :متارض األبياء عيد الذٍاب للندرصُ  مغهلُ -24
يطفبٌ   ضببب ٠بازه ا   عٔ جاٖد٠ تبر  إٔ ا٭ّ ع٢ً

٘  ايػبدٜد  ايطفٌ عًلت :ا٭ضباب تًو َٚٔ ٘  بأَب ٔ  ٚخٛفب  َب
 يًعبب با تعًك٘ ٚأ ٚغسفت٘ بأيعاب٘ تعًك٘ ٚأ  ي٘ ٚتسنٗا فكداْٗا

ٔ  ٚأ  ْفطبٗا  ا٦دزضب١  َٔ اّٛف  أٚ خٛت٘إ َع ٝ  َب  ا٦عًُب
ّ   أٚ عكابِٗٚ ـ  ٚأ  ايٛاجبباة  ذبد أ دا٤أ عبد ٔ  يًبتخً  َب

  َترإاٱ زذكٛ يعدّ ٚأ  ايطفٌ ٙبٗا ٫ َع١ٓٝ َاد٠ ذؿ١
 عببٔ ٜتغٝبببٕٛ ايببرٜٔأٚ اخٛتبب٘  ؾببدقا٥٘أ بعببم تكًٝببدأٚ 

ٕ  ذاإ خاؾب١  ٚايدٜ٘ ْتباٙإ ربُ ايطفٌ زغب١  أٚ ا٦دزض١  نبا
ٔ  اغٝٛزٶ نإ ٚأ ٚايسعا١ٜ ٚآِإ اِب ٜفتكد ايطفٌ ٘ أ َب  خٝب

 ٬َُٗ نإ ٚأ  ايد٫ٍ َٔ َهاْ٘ ْايت اييف ايؿغس٣ أخت٘ أٚ
 ٚآِببإ باِبب ٝهطبببي فٝتُببازه ;ٚايدتبب٘ قبببٌ َببٔ
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٘  يطبخس١ٜ   أٚ اٚا٫ٖتُاّ ٔ  بب ٌ  َب  أٚ ا٦عًُٝايببعم نب   قبب
 : َٓٗا ا٦ػه١ً ٖرٙ ٌِ عاي١ف وسماى ٖٓ  ٚؾدقا٤ا٭

  ْٚعاُٗببا ا٦ػببه١ً ٖببرٙ ضبببب عببٔ ْبربب  ٕأ -1
٘  َاٜػعس ٞإ ضتُا اٱٚ ٌ  بب ٔ  ايطفب ٌ  ذاضبٝظ أ َب   َٚػبان

ٍ ٚاٱ ببايكًل  ٜػبعس  فايطفٌ ٘  إٔ ٬ٜذبغ  عٓبدَا  ْفعبا  ٚايدٜب
 . بٓفط٘ ايثك١ عدّ ٞإ ٜ٪دٟ ٖٚرا  باٖتُاّ ٝ٘إي عا٫ٕٜطتُ
ٔ  ٘ذسَاْب ٚ ذٖاب٘ ذاي١ ٨ ب٫ٔا َهافأ٠ -2  ٚأ زذًب١  َب

 ٠ازق٘ . ذاي١ ٨ َؿسٚف َٔ
 ذاجات٘ إغبا ٚ ٚآِإ ٚايعطا باِب بٔا٫ غعازإ-4
 . ايٓفطٞ با٭َإ ٜػعس ذت٢ ايٓفط١ٝ
ّ   ٜتُبازه  فعب٬  نإ ذاإ بٔا٫ َسه ٌاٌٖ -5  ٚعبد
 .ا٦دزض١ عٔ بايتغٝب ي٘ ُااايط

٘  خٛف٘ بطبب ٜتُازه ايطفٌ ٜهٕٛ قد -6 ٔ  ٚخحًب  َب
ٍ  ٚقد بايٓكـ غعٛزٙ بطبب ٚأ ش٥٬َ٘ َٔ ٚأ ا٦عًُٝ  ٜتربٛ

ٕ  عٓبدٖا  جطُٞ َسه ٞإ اّٛف ٖرا ٌ  ٜهبٛ  َؿباب  ايطفب
ـ  فٝػعس( جط١ُٝ ْفظ َساها٭) بايطٝهٛضَٛات١ٝ  ٚأ ببا٦غ

ٛ  ايكًل عساهأ َٔ غ ٖا ٚأ بايتكٝ٪ ٝ  فٝحبب  فٚاّب  تطُب
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 ٚاّبٛف  ببايكًل  تػعسٙ اييف ضباب٭ا َٚعسف١ ٚتٗد٥ت٘ بٔا٫
  . شايتٗاإ ٚٓاٚي١
 ضتخداّاٚ ايطفٌ َع ايػدٜد٠ ٚايكط٠ٛ ايكسب ٌٓب-7

ٌ  ا٭خس٣ ا٭ضايٝب ٕ  :َثب ٍ  اِسَبا ٛ : نكبٛ  ذٖببت  نٓبت  يب
يًٓصٖبب١ ٨ اِدٜكبب١  أٚ  بببو ضببأذٖبنٓببت ايٝببّٛ  ٦دزضبب١ا
  اخ..نثبس أ َؿبسٚف  طٝوضأع أٚ   أٚ ايػاو٤ٞ ٬٦ٖٞا
 عًب٢  نبب   ثبس أ هلا ايتػحٝع عبازاة إٔ ايٓفظ عًُا٤ ٜ٪ندٚ

ٌ  عًب٢  ٚايكدز٠ بايٓفظ ايثك١ تعطٝ٘ ْٗاأٚ ايطفٌ  ْفط١ٝ  ٍُب
 .ا٦ط٪ٚي١ٝ

 : الهِّرب مغهلُ -25
ٚذكٝك١ ايهرب: اضتععاّ ايبٓفظ  ٚاضبتركاز اٯخبسٜٔ     

قببٍٛ   ٚعدّْكٝاد هلِ  ٚعدّ ايسقا با٦طاٚا٠ بِٗ  ٚعدّ ا٫
 يكبٍٛ ايبٓ   ٖٚٛ َٔ ايرْٛب ايعع١ُٝ اِل  ٚاذتكاز ايٓاع 

ٍة ِمْن ـِدْزٍ اجَل َٓ َيْدُخُل ♂:◘ اَن دِم َؿْؾبِِه ِمْثَؼاُل َذرَّ ـَ ٍٳ   ▬ـََّة َمْن   َقبا
ٌٷ ٕٻ: زٳجٴ ٌٳ ِإ ٕٵ ٜٴرٹبټ ايسٻجٴ ٕٳ َأ ٘ٴ ٜٳُهٛ ٛٵبٴ ٘ٴ  ذٳطٳبٓٶا  ثٳ  ؟ذٳطٳبٓٳ١ّ  ٚٳْٳعٵًُب
ٍٳ أٟ: عبدّ   -َطدُر احَلدّق ؽِدْزُ بَ افاَمَل، اجَلدُُيِبع  إِنَّ اهللَ مَجِقٌل ♂:َقا
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ٚيكد    (1)▬ -أٟ: اذتكاز ايٓاع -افـَّاسِ  َوَؽْؿطُ  ،-قبٛي٘ ٚزدٙ
دددلَّ خُمَْتددداٍل  هللَإِنَّ الذّ اهلل تعبباٞ ايهبببرب فكبباٍ:   ـُ َٓ ُُيِدددبع 

دُه َٓ ُُيِدبع لقاٍ جبٌ ٚعب٬:  ٚ   ز18ش يكُإ: ن(18)َؾُخورٍ  إِكَّ

ٚيًككا٤ ع٢ً آف١ ايهرب ٨ َٗبدٖا     ز23ش ايٓرٌ: نينَ ادُْْسَتْؽِزِ 
بٓ٘ َٚساقبت٘ فنذا نإ ايٛيبد ٧بٔ ٢ٝبٌ اٞ    اا٭ب َتابع١ فع٢ً 

أٚ خٛتب٘  إٚ أ٘ ْقساأذا جا٤ ع٢ً يطإ إٜ٘ ٫ٚ ٜٓؿا  يًرل أز
فنٕ ايٛايد ٙرزٙ ٜٚببٝ يب٘ إٔ    ؾدقا٥٘ خاؾ١ بعد ايعاغس٠ أ

ٜٚدفعب٘  ببٌ    أؾراب٘ َاّٜٚهٕٛ ٖرا أٖرا  ٕ فعٌإاهلل ٢كت٘ 
ايهبرب َبٔ ايطفبٌ    ضًٛى ٭ٕ ٜعترز أَاّ أؾراب٘ ٚإٕ تهسز 

ٕ ٜتؿدز أذا نإ ايطفٌ ٙب إهسز َع٘ ٖرا اٌِ  ٚنريو ٜ
أؾراب٘ بايكٝاد٠ هلِ ٫ٚ ٜسق٢ بغ  ايكٝاد٠ ٜدزب ع٢ً تبسى  
ٖرا ايطًٛى بكدٙ  فنٕ دعب٢ ايٛايبد أؾبراب٘ يًبٝبت أَبس      

ٚايػبساب  ٚٙباٍٚ ا٭ب    كدّ هلِ ايطعاّفٝايطفٌ ًدَتِٗ 
إٔ ٜبٝ يًطفٌ نٝا إٔ أ٫ٚد اُب إ أٚ أؾبراب٘ َتفٛقبٕٛ    

َٔ ايتُادٟ ٨ ذيو ذتب٢ ٫ ٜػبعس ايطفبٌ     ٙرزعًٝ٘ ٚيهٔ 
آف١ ٍتاد يع٬د جدٜد  ٚإذا نإ  فايػعٛز بايٓكـبايٓكـ  

                                                 

 . 91أخرجه  مسؾم  )صحقح((1)



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

132 

 

ايطفٌ ٜرتفع عٔ اّد١َ إذا نإ َٔ أضس٠ غٓٝب١ َبث٬ فٝبدفع    
  ٚغبسا٤ ذاجباة ايبٝبت    ايكُا١َم ٨ ؾٓدٚ ايكُا١َيكا٤ ٱ

ٖٚهببرا  ٚإذا نببإ ايطفببٌ ٜرتفببع عببٔ ايفكببسا٤ ٚا٦طببانٝ  
رٖب ب٘ ا٭ب يصٜاز٠ أذد اُب إ ايفكبسا٤ يبٝحًظ َعٗبِ     ٜ

ايبٓاة ايبيف تفتخبس عًب٢ قسْا٥ٗبا ىُاهلبا      أَا بعم ايٛقت  
ٜٛقس هلا ايٛايد إٔ ٖرٙ ايٓع١ُ َبٔ اهلل تعباٞ  ٚيبٝظ َبٔ     

ٚذيو  هلاتاد يًػهس ذت٢ ٙفعٗا اهلل ٖٚرٙ ايٓع١ُ ٍ  ٗانطب
ٚايتٛاقببع هلل تعبباٞ  ٢ٚهببٔ تببدزٜب ايطفببٌ عًبب٢ تبب٘ بطاع

  ٚايٓبّٛ  ايطعاّ خػٔايتٛاقع بنيباض٘ زد٤ٟ ايثٝاب  ٚأنٌ 
   . يٛ نإ َٔ أضس٠ َرتف١ٚع٢ً ا٭زه 

 مغهلُ البخل: -26
ٚتٛعدِٖ بايعراب قاٍ تعباٞ :   ايبخ٤٬يكد ذّ اهلل تعاٞ 

ْم  اِمن َؾْضؾِِه ُهَو َخْرً  هللَُسَبنَّ افَِّذيَن َيْبَخُؾوَن باَِم آَتاُهُم اَوَٓ َُيْ ل هلَُّ

ُؿوَن َما َبِخُؾوْا بِدِه َيدْوَم اْفِؼَقاَمدةِ  ْم َشُقَطوَّ ش آٍ عُبسإ  ن َبْل ُهَو ََش  هلَُّ

دحَّ ♂: ◘فكاٍ   ْٚٗٞ اِبٝب عٔ ايػس ز 180: ْم َوافشع ـُ دا  ،إِيَّ

اَم َهَؾَك َمدنْ  ، َأَمدَرُهْم بِ  َؾنِكَّ دحِّ داَن َؿدْبَؾُؽْم بِافشع َؾَبِخُؾدوا،  ُبْخدلِ افـَ
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  َٚٔ (1)▬ُػُجوِر َؾَػَجُرواافَؼطِقَعِة َؾَؼَطُعوا، َوَأَمَرُهْم بِ افَوَأَمَرُهْم بِ 
ع٢ً ادخباز نبٌ َبا ٢ًبو دٕٚ      ايطفٌ تعٜٛد اضباب ايبخٌ

تصٜٚبد َؿبسٚف ايطفبٌ ٚذثب٘ عًب٢      اْفام  ٢ٚهٔ يًٛايبد  
َؿسٚف٘ ؾدق١ يفك  أٚ َطهٝ أٚ َطا١ُٖ ٨ إخساا بعك٘ 

  ٜٚهثبس ا٭ب َبٔ ذّ ايببخ٤٬ َٚبدا     أذد ا٦ػازٜع اّ ١ٜ
 ٝ ٚقبد ٢بدا ا٭ب ا٭  ا٭نبرب ايبرٟ ٜٓفبل بعببم        ا٦بٓفك

َبٔ  ا٭وفاٍ ٙرز ايٛايد َٚؿسٚف٘ ع٢ً ايفكسا٤ ٚاحملتاجٝ  
ِرينَ لعٓٗا فكاٍ:اهلل آف١ ايتبرٜس اييف ْٗاْا  اُكوْا إِْخَواَن  إِنَّ ادَُْبذِّ ـَ

ُػدورً  ـَ دِه  ْقَطاُن فَِربِّ اَن افشَّ ـَ َقاضِِغ َو   ٚٙباٍٚ  ز27ش اٱضبسا٤: ناافشَّ
عًب٢ جاْبب اٱخب٬ف ٨ نبٌ     ايرتنٝص َع ا٭وفباٍ   ايٛايد

  ا٭عُاٍ ٚخؿٛؾٶا عٓد اٱْفام بإٔ تهبٕٛ هلل تعباٞ فكبط    
 ايسٜا٤.ٙثِٗ ع٢ً ٌٓب ٚ

  * * * 

                                                 

 أللباين يف صحقح اجلامع.، وصححه ا1698أخرجه أبو داود  ()صحقح(1)
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   الشبابو مزحلة املزاهكة 

وب٬م ذٝب    ٖٚرٙ ا٦سذ١ً َٔ أخطس ا٦ساذبٌ عًب٢ اٱ  
  وبٝعٝب١ ٜتعسه ايٛيد خب٬ٍ فبرت٠ ا٦ساٖكبببب١ يتغٝببببساة     

ٛ  ٜػبعس  افحطبدٜٶ  عًٝ٘  تطسأ ْٚفط١ٝ جطد١ٜٚ  ٨ ضبسٜع  بُٓب
٘  ٜٚٓبتخ   اٚإزباّنب  اقًّكب  ي٘ ٜطببٖٚرا قد  جطُ٘ أعكا٤  عٓب

ٟ  نبريو  ٚايرتاخٞ  ٚايهطٌ باٍُّٛ إذطاض٘  ضبسع١  تب٪د
 ٚقد دقٝك١  غ  ا٦ساٖل عٓد اِسن١ٝ ا٦ٗازاة جعٌ إٞ ٛايُٓ

 ٜعسف ٫ اييف ٚا٭مل ٚاِصٕ ايٝأع َٔ ذا٫ة ا٦ساٖل ٜعرتٟ
ٔ  ببايترسز  ٜببدأ  ْٚفطٝا  اضببٶ هلا ٔ  ضبًط١  َب  يٝػبعس  ايٛايبدٜ

 ٫ ْفط٘ ايٛقت ٨ ٖٚٛ ايٓفظ  ع٢ً ٚا٫عتُاد با٫ضتك٬ي١ٝ
 ا٭َببٔ دزَؿبب ٭ْٗببِ ايٛايببدٜٔ; عببٔ ٜبتعببد إٔ ٜطببتطٝع
ٌ  ايبتغ اة  ٖٚرٙ يدٜ٘  ا٦ادٟ اُاْب َٚٓبع ٚايطُأ١ْٓٝ  ٌعب

ٌ  تؿبسف  إذا ٚايؿبغاز   ايهبباز  ْتُبع  وسٜبد  ا٦ساٖل  نطفب
ٌ  تؿبسف  ٚإذا ايهباز  َٓ٘ ضخس  ٧با  ايسجباٍ   اْتكبدٙ  نسجب
 .يًُساٖل ايٓفطٞ ايتٛاشٕ خًخ١ً إٞ ٜ٪دٟ

  ٚخ٬ٍ فرت٠ ا٦ساٖك١ فنٕ أٚيٝا٤ أَٛز ا٦ساٖكٝ ٜتعسقٕٛ
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يًخٛف ايػدٜد ع٢ً أ٫ٚدٖبِ َبٔ زفكبا٤ ايطب٤ٛ  ٭ٕ     
ٝ ا٦ساٖل عاد٠ غ  قبادز عًب٢ ايتُٝٝبص      ٚايؿبٛاب  اّطبأ  بب

  نُببا إٔ َٚتٗببٛزٕٚ اِٝببا٠ ٨ اّببرب٠ اقًًٝببٛ باعتبببازِٖ
ٔ  ْبٛ   أٟ ٜٚسفكٕٛ ٕٚدَتُسا٦ساٖكٝ  ٭ْٗبِ   ;ايٓؿبس  َب
ِ  ٨ ٜعٝػٕٛ  ٚٚا٫ضتك٬ٍ ١بباِسٜ َٔ ٟصٜد ٜطايبٕٛ  عبا٦ٗ

 .ايطسم بػت٢ اٯبا٤ عٔ ا٫ْفؿاٍ ٚٙاٚيٕٛ ّاف ا
 :نياملراهق حياة يف التغريات السلوكية برزأ

ٞ  ذٝ : الددايلي الصراع -0 ٝ  ؾبسا   ا٦ساٖبل  ٜعباْ  بب
 ًٔفاة بٝ ٚؾسا  عًٝٗا  ٚا٫عتُاد ا٭ضس٠ عٔ ا٫ضتك٬ٍ
 وُٛذاة بٝ ٚؾسا  ٚا٭ْٛث١  ايسجٛي١ َٚتطًباة ايطفٛي١
 ٚؾبسا   ايتصاَاتب٘   ٨ ايٛاقبس  تكؿ ٙ ٚبٝ ايصا٥د٠ ا٦ساٖل

٘  َاٚ ا٫جتُاع١ٝ ايتكايٝد ٚبٝ ايداخ١ًٝ غسا٥صٙ بٝ ٔ  تعًُب  َب
 . َٚطًُاة َٚباد٨ دٜٔ

٘  إٔ َٔ ٜػهٛ فا٦ساٖل : التمدرد -1  ٜفُٗاْب٘   ٫ ٚايدٜب
 ٚإثبباة  يتأنٝد نٛض١ًٝ ايٛايدٜٔ زغباة ٔايف١ ٙاٍٚ ٚيريو

  ضًٛنٝاة يدٜٜ٘عٗس ا ٭ٕ ٖٚرا نً٘ ٜهٕٛ ضببٶ  غخؿٝت٘
 .ٚايعدٚا١ْٝ ٚايتعؿب ٚايعٓاد ٚا٦هابس٠ ايتُسد
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  ايصا٥بد٠  ٚايكطب٠ٛ  ايصا٥د فايتديٌٝ :واالنطوا: ال لل -2
ٔ  عًب٢  با٫عتُباد  ا٦ساٖبل  غعٛز إٞ ٜ٪دٜإ ٌ  ٨ اٯخبسٜ  ذب

٘  تتطًبب  ا٦سذًب١  وبٝع١ يهٔ َػه٬ت٘  ٌ  إٔ َٓب ٔ  ٜطبتك  عب
 ًٜٚحأ يدٜ٘  سا ايؿ ذد٠ فتصداد ْفط٘  ع٢ً ٜٚعتُد ا٭ضس٠

 .ٚاّحٌ ٚا٫ْطٛا٤ ا٫جتُاعٞ ايعامل َٔ ا٫ْطراب إٞ
٘   :المدزعج السلوك -3  َكاؾبدٙ  ٍكٝبل  ٨ ْتٝحب٘ يسغبتب
أٚ  ٜؿس   قد ٚبايتايٞ ايعا١َ  يًُؿًر١ اعتباز دٕٚ اّاؾ١
أٚ  ايهباز  َع ٜتؿاز  ٚأ ايؿغاز ٜسنٌأٚ  ٜطسم أٚ  ٜػتِ 
 ٨ ٜتببٛزطأٚ  تافٗبب١  أَببٛز ٨ ٘ببادٍأٚ  ا٦ُتًهبباة  ٜتًببا

 .غ ٙ ٟػاعس ٜٗتِ ٫ٚأ ا٫ضت٦رإ  ذل ٚسمأٚ  ا٦ػانٌ 
ٔ  ٜتؿسف فا٦ساٖل :الطبداع وحدة العصبية -4 ٍ  َب  خب٬
٘  ٝركبل ي  تَ٘ٚعاْد عؿبٝت٘  ايصا٥بد   ٚايعٓبا  ببايك٠ٛ  َطايبب
 .ب٘ يًُرٝطٝ انب ٶ اإشعاجٶ ٜطبب بػهٌ اَتٛتسٶ ٜٚهٕٛ
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 :للمراهقني اجلنسية الرتبية

ٞ َؿازذ١ أٚيٝا٤ ا٭َببٛز أ٫ٚدٖبببِ أٚ فتٝاتٗبببِ  ٜٓبغ
 عٓٗا با٫بتعاد ٜطايب ٫ٚ آُط١ٝ ايطاق١ ٙتكس ٫ اٱض٬ّبإٔ 
 تعُ خًكٗببا اهلل تعبباٞ يبب  اٱْطببإ ٨ آُطبب١ٝ ايسغببب١ ٭ٕ

 ايٓبببٛ  بكبببا٤ إٞ ٜببب٪دٟ ايبببرٟ ايتٛايبببد ٚنثبببس٠ ا٭زه
 ٓطب١ٝ اُ ايع٬قب١  ◘ زضبٍٛ اهلل  عتربا فًريو.. ٚاضتُسازٙ

َودِم ُبْضِع ♂:◘زضٍٛ اهلل  قاٍ فكد ؾدق١ ٚشٚجت٘ ايسجٌ بٝ

ْم َصَدَؿٌة، َؿاُفوا: َيا َرُشوَل اهللِ، َأَيلِِت َأَحُدَكا َصدْفَوَتُه َوَيُؽدوُن  ـُ َأَحِد

داَن َظَؾْقدِه ؾِقَفدا »َفُه ؾِقَفا َأْجٌر؟ َؿاَل:  ـَ َأَرَأْيُتْم َفْو َوَضَعَفا دِم َحَراٍم َأ

اَن َفُه َأْجرٌ ِوْزٌر؟ َؾَؽَذ  ـَ اَلِل  اٱض٬ّ   ٚ (1)▬فَِك إَِذا َوَضَعَفا دِم احْلَ
جعٌ ايبصٚاد ٖبٛ ايٛضب١ًٝ يتؿبسٜا ٖبرٙ اِاجب١ بؿبٛز٠        
وبٝع١ٝ  ٖٚٓاى بعم ايطبٌ ٦ٓع اٱٖساف ٨ َطبأي١ ٧ازضب١   

ّ   غسع١ٝ غ  ع٬ق١ ٚنٌ ايصْا اٱض٬ّ رسّآُظ; ف  ٚذبس
 َتعدد٠ يريو : ٖٚٓاى ضبٌ  ا٦٪د١ٜ ٚا٭بٛاب ايٛضا٥ٌ

                                                 

 . 1116أخرجه مسؾم   (صحقح) (1)
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ذ  ا٦ساٖكٝ َبٔ آُطبٝ عًب٢ َساقبب١ اهلل تعباٞ       -1
ٚتك٣ٛ اهلل جٌ ٚع٬ ٚاٱضبتعاذ٠ بباهلل تعباٞ َبٔ ايػبٝطإ      

ٞ  ٚاهلل يػب٠ٛٗ هلبِ با  ت٘غٛاٜ أَاّايسجِٝ  ٍ  تعبا دا ل:ٜكبٛ َوإِمَّ

ْقَطاِن َكْزٌ  َؾاْشَتِعْذ بِاهللِ  . ز200 ا٭عسافش نَيـَْزَؽـََّك ِمَن افشَّ
ضببتعفاف إذا مل ٜطببتطٝعٛا  ا٦ببساٖٝ عًبب٢ اٱ  ذبب  -2

 اَوْفَقْسَتْعِػِف افَِّذيَن ٓ ََيُِدوَن كَِؽاًحدلايٓهاا يكٍٛ اهلل تعاٞ :

 ايطًبب  ذيبو  ٚيبٝظ   ز33ش ايٓٛز : نَحتَّى ُيْغـَِقُفُم اهللُ ِمْن َؾْضؾِهِ 
 اٯٜب١  تًو بعد اهلل خؿٗٔ ٚقد أٜكا يًٓطا٤ بٌ فكط يًسجاٍ
َواْفَؼَواِظدُد ِمدَن افـَِّسداِء افدالَِِّت ٓ ل:ٜكٍٛ ذإ خاؾ١ بآ١ٜ ايعا١َ

َؾَؾددْقَس َظَؾددْقِفنَّ ُجـَدداٌح َأْن َيَضددْعَن ثَِقدداَِبُنَّ َؽددْرَ  اَيْرُجددوَن كَِؽاًحدد

نَّ  َجاٍت بِِزيـٍَة َوَأْن َيْسَتْعِػْػَن َخْرٌ هَلُ  .ز 60:ايٓٛزش نُمَتَزِّ
 ٔايبرٜ  ايطبع١ َٔ ايفاذػ١ ٜسفم ايرٟ ا٦٪َٔ ٚايػاب

َشدْبَعٌة ♂:◘  ايبٓ  يكٍٛ  ظً٘ إ٫ ظٌ ٫ ّٜٛ بعً٘ اهلل ٜعًِٗ

ُه:  َّٓ طِؾع ِه، َيْوَم َٓ طِلَّ إِ ُفُم اهللُ دِم طِؾِّ َوَرُجدٌل   -ٚذنس َِٓٗ -ُيظِؾع

 .(1)▬ .َضَؾَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َومَجَاٍل،َؾَؼاَل: إيِنِّ َأَخاُف اهللَ، ..

                                                 

 .  661أخرجه البخاري ( صحقح) (1)
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باب ٚايفتٝباة عًب٢ غبم    ذ  ا٦ساٖكٝ َبٔ ايػب   -3
ُؿدل ل: يكٍٛ اهلل تعاٞآُظ اٯخس ٚايعٛزاة   عٔايبؿس 

دى  ـَ َػُظوا ُؾدُروَجُفْم َذفِدَك َأْز وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَُيْ فِّْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضع

ْم إِنَّ اهللَ َخبٌِر باَِم  ( َوُؿل فِّْؾُؿْمِمـَاِت َيْغُضْضَن ِمْن 31َيْصـَُعوَن ) هَلُ

َػْظَن ُؾُروَجُفنَّ َأْبَصارِ   .ز 31-30ش ايٓٛز : نِهنَّ َوَُيْ
تهػا أَاّ ا٭جاْب َبٔ  عدّ ايع٢ً ذ  ايفتٝاة  -4

ٚاحملافع١ ع٢ً إزتدا٤ اِحاب يكبٍٛ اهلل تبببعاٞ :   ايسجببباٍ 
َػْظَن ُؾُروَجُفنَّ دددَوؿُ ل ل فِّْؾُؿْمِمـَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَُيْ

َٓ ُيْبِديَن زِ  دْبَن بُِخُؿدِرِهنَّ َظدَذ َو َّٓ َمدا َطَفدَر ِمـَْفدا َوْفَقرْضِ يـََتُفنَّ إِ

َٓ ُيْبِديَن ِزيـََتُفنَّ   .  ز31ش ايٓٛز :  نُجُقوِِبِنَّ َو
 ايعا٦ٝب١ تحٓب تتبع ؾٝراة ا٦ٛقب١  ْؿس ايفتٝاة ب -5

ِ  ٨ غب٤ٞ  نٌ ٙدد ٚقد غ٦ٝا ٜطرت ٫ َٓٗا هث ف  ا٦بسأ٠  جطب
ا٦تربجباة بايٓباز    ◘ٛعبد زضبٍٛ اهلل   ٚيكد ت َفاتٓٗا ٜٚعٗس
َلْذَكداِب ♂: فكاٍ ـَ  ٌٌ ا، َؿْوٌم َمَعُفْم ِشَقا ِصـَْػاِن ِمْن َأْهِل افـَّاِر مَلْ َأَرمُهَ

اِشدَقاٌت َظاِرَيداٌت ُِمِدقاَلٌت  ـَ دا افـَّداَس، َوكَِسداٌء  ُبوَن ِِبَ اْفَبَؼِر َيرْضِ
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َلْشـَِؿِة اْفُبْخِت ادَْ  ـَ َٓ َيْدُخؾْ َمائِاَلٌت، ُرُءوُشُفنَّ  ـَّدَة، دددائَِؾدِة،  َن اجْلَ

َٓ ََيِ  َذاددَو ـَ َذا َو ـَ  .   (1)▬ ْدَن ِرَُيَفا، َوإِنَّ ِرَُيَفا َفُقوَجُد ِمْن َمِسَرِة 

 عٓبد  أبٓا٥بو  تصٜٚخ ا٭ب أٜٗا ايػاغٌ غغًو يٝهٔ -6
ٞ  يًبصٚاد   ا٦عترب٠ ايطٔ بًٛغِٗ  ١ببب ٓافع ٖبرا  عًُبو  ففب
 ٖٚرا ٜتطًب َٔ أٚيٝبا٤ أَبٛز   ايصيٌ ٨ ايٛقٛ  َٔ ِبببعًٝٗ

 .تكًٌٝ ا٦ٗٛز َٚتطًباة ايصٚاد ايفتٝاة
 ي٬ٌاٖبباة ايػببباب أذٖببإ ٜٛجبب٘ أٚيٝببا٤ ا٭َببٛز  -7

 ٜهٌُ ايصٚاد ٭ٕ ;عٓ٘ ايط١ًُٝ ٚيٮفهاز يًصٚاد ايؿرٝر١
 ايػبباب  ◘ زضبٍٛ اهلل  ذ  ٚيريو يٲْطإ ايٓفطٞ ايُٓٛ
َباِب، مَ ♂فكاٍ: ايصٚاد ع٢ً ِن اْشَتَطاَع ِمـُْؽُم اْفَبداَءَة َيا َمْعَؼَ افشَّ

، َؾْؾَقُصدْم،  َٓ ، َوَأْحَصُن فِْؾَػْرِج، َوَمدْن  ُه َأَؽضع فِْؾَبَكِ َؾْؾَقـْؽِْح، َؾنِكَّ

ْوَم َفُه ِوَجاءٌ  إذا مل ٜتُهٓٛا َٔ  ًؿّٜٛٚٛجٗٛا ي   (2)▬ َؾنِنَّ افصَّ
ايصٚاد نؿٝاّ َٜٛٞ اٱثٓٝ ٚاُّٝظ  ٚث٬ث١ أٜاّ َبٔ نبٌ   

  .ايػ٠ٛٗ ذد٠ َٔ ٜكًٌ ايؿّٛف  غٗس عسبٞ

                                                 

 . 2128أخرجه مسؾم   (صحقح) (1)

 وصححه األلباين . 3219أخرجه الـسائي   (صحقح) (2)
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ا ا٭ب إٔ َتاز ٫بٓتو ايػباب  ببًو أٜٗببيٝهٔ غغ -8
ايؿاحل ذٚ ا٭خب٬م ايطٝبب١  ٫ٚ ت٪جبٌ ايبصٚاد ِبٝ إٔ      
تهٌُ تعًُٝٗا  ٫ٚ تغايٞ ٨ ا٦ٗس َٚتطًبباة ايبصٚاد  ٚإٕ   

ا٭خ٬م اُِٝبد٠ َبٔ    ٟٚيصّ ا٭َس إٔ تعسه ابٓتو ع٢ً ذ
فعبٌ  ٫ٚ غكاق١ ٨ ذيو نُا نإ ايػباب ا٦٪َٔ ف٬ ذسد 

ع٢ً عثُإ  ☻ عُس بٔ اّطاب عٓدَا عسه ابٓت٘ ذفؿ١ 
ٌ  ◘قبٌ إٔ تتصٚد اِبٝب  ☻ ٚأبٞ بهس  ضبًفٓا   ٚنُا فعب

 .ٚغ ٙ ز٤٘ اهلل نطعٝد ابٔ ا٦طٝب حلاايؿ
خت٬ط ٚا٠ًّٛ فٝحب إٔ ْٓؿس ا٦ساٖكٝ بتحٓب ا٫ -9

أٚ ذبدٜ    هبظ  ٚايع ا٭جٓبٝب١  با٦سأ٠اًّٛٙ  ايسجٌٜتحٓب 
ٌٚٓبب ضبفس ايفتبا٠ ٟفسدٖبا      آُطٝ عرب احملٍُٛ أٚ ايٓت 

ٔ  عبباع  ابٔ ز٣ٚ ٚقد  َط ٠ ث٬ث١ أٜاّ ٍ  عب  ◘ اهلل زضبٛ
َّٓ َوَمَعَفا ُذو♂:قٛي٘ ُؾَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِ َٓ ُتَساؾِِر ادَْدْرَأُة ،حَمَْرمٍ  َٓ َُيْ َو

َّٓ َمَع ِذي حَمَْرمٍ   . (1)▬ إِ
  ايػرٚذ ٌٓٝب أ٫ٚدِٖا٭َٛز ا٤ بب٢ً أٚيٝ٘ب ع -10

                                                 

 .  1341أخرجه مسؾم    (صحقح) (1)
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آُطٞ بأْٛاع٘  فٝحٓب ايػباب ايتػب٘ بايفتٝاة ٚايعهبظ   
ِٔ عٳبٻاٍع َف ِٔ ابٵ ٍٳ: ☻عٳ ادَُتَشدبِِّفَغ ِمدَن ◘ َفَعَن َرُشدوُل اهللِ ♂َقا

َجدالِ  َجاِل بِافـَِّساِء، َوادَُتَشدبَِّفاِت ِمدَن افـَِّسداِء بِافرِّ ٖٚبرا   ،(1)▬ افرِّ
 فعٌ أٚ اِسناة أٚ ا٭ؾٛاة ٨ نإ ضٛا٤يًُتػبٗٝ  ًعٔاي

ٍ  بعم نًبظ  آخس دٕٚ جٓظ خٛاف َٔ ٖٛ غ٤ٞ  ايسجبا
 ايهعببٛب ٚيبببظ  ٚايػببعٛز ا٭ظببافس ٚإوايبب١  يًبازٚنبباة

 أدٚاة ٚاضبببتعُاٍ  ايصٜٓببب١ َطببباذٝل ٚٚقبببع  ايعايٝببب١
ٌ  ٚيبظ  ايتحٌُٝ   اِٛاجبب  ٚتبصجٝخ   ايرٖبٝب١  ايط٬ضب
 ٨ ايػبعس  ٜعٗبس  ٫ ذت٢ ا٭ْٛث١ ٖسَْٛاة ذكٔ شٜاد٠ ٚأخر

ٔ  ايػازب  ا٬٦ببظ  ٚنًببظ   ايؿبدز  ٜتهبٛز  ٚذتب٢  ٚايبرق
بٝ  ايًٛاط اٱض٬ّ ذسّ  ٚيكد ٚغ ٖا يًعٛز٠ ا٦ب١ٓٝ ايػفاف١
ٔ  ٨ ٦با  ;ايٓطا٤ بٝ ٚايطرام ٛز ببايرن ٝ  ٖبرٜ ٔ  ايٓبٛع  َب
ٌ  عًب٢  ٚد٫يب١  نب  خًكٞ إفطاد ٔ  دببببب ٚق ا٭َب١   ًٍب  يعب
ٌٍ ♂فكاٍ:◘  اهلل زضٍٛ    (2)▬َمْؾُعوٌن َمْن َظِؿَل َظَؿَل َؿْوِم ُفو

 . 

                                                 

 ..  5885أخرجه البخاري   (صحقح) (1)

 وصححه األلباين .  1456أخرجه السمذي   (صحقح) (2)
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ا٫ضتُٓا٤(  ) ايطس١ٜ يعاد٠توظقة ادراهؼني  بتجـب ا -11
٭ْٗببا ضبببب قببعا ايبؿببس  ٖٚػاغبب١ ايععبباّ  ٚبعببم   

ٚؾا ا٦٪َٓٝ إٔ اهلل تعاٞ  إٞ ا٭َساه ايعؿب١ٝ  باٱقاف١
َّٓ َظدَذ 5) َوافَِّذيَن ُهْم فُِػدُروِجِفْم َحداؾُِظونَ ل:بؿفاة َٓٗا ( إِ

ُْم َؽْرُ َمُؾوِمَغ) ( َؾَؿِن اْبَتَغدى 6َأْزَواِجِفْم أْو َما َمَؾَؽْت َأْياَمهُنُْم َؾنهِنَّ

 .ز 7-5ش ا٦٪َٕٓٛ :  ن(7َوَراء َذفَِك َؾُلْوَفئَِك ُهُم اْفَعاُدوَن)
يغسا٥بص   اَث اة  َٔفغ ايبؿس ِ ا٦ساٖكٝزغاد ا -12

  ابطبب١اهل ٓطبب١ٝاُ فبب٬ّا٭ٚ  فاقببر١اي ٬ةاتبب ٟػبباٖد٠ 
ُؿل فِّْؾُؿْمِمـَِغ ليكٍٛ اهلل تعاٞ:  اٚايٓطا٤ ٨ ايػٛاز  ٚغ ٖ

َػُظوا ُؾُروَجُفمْ  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَُيْ  ز 30ش ايٓٛز: نَيُغضع
إغغاٍ أٚيٝا٤ ا٭َٛز أ٫ٚدِٖ يتحٓب ايفسا  فًكبد   -13

 اِن َمْغُبدونٌ كِْعَؿَتد ♂َٔ ْع١ُ ايفسا  فكباٍ:  ◘ذرز زضٍٛ اهلل 

ُة َوافَػَرا ُ  حَّ ثٌِر ِمَن افـَّاِس: افصِّ ـَ  .  (1)▬ؾِقِفاَم 
* * * 

                                                 

 ..  6412أخرجه البخاري   (صحقح) (1)
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 عالجهاكيفية ومشاكل املراهقني 

 ا٦ساٖكٝ ٚوسم ذًٗا : ٦ػه٬ةٓتًف١  ١اذد ًٜٞ فُٝا
 ٍلتصادو بني األٍل واملزاال املغهلُ األوىل:

 ٚغببعٛز ٖببل تؿببادّ بببٝ ا٭ٖببٌ ٚا٦سا  ذايبب١ ٚجببٛد
 .اٯخس ٜفِٗ ٫ َُٓٗا ٚاذد نٌ بإٔ ٚا٦ساٖل ٌبببا٭ٖ

 اِٛاز يبد٤ ا٦ٓاضب ايٛقت ا٭ٌٖ زاٚت :المقترح العزج
 ٜترببدثا ٚإٔ َػببغٛيٝ  غبب  ٜهْٛببا يٝبب  ا٦ساٖببل  َببع

ٔ  فٝٗبا  ٜبتعدا َتآيفٝ  ؾدٜكٝ جًط١ جايطٝ   ايتهًبا  عب
 .ٚايتطفٝ٘ ٚايٓٗس  ايتٛبٝخ  ْرب٠ ٚيٝررزا ٚايتحٌُ 

 إجاباتٗا تهٕٛ اييف ا٭ض١ً٦ عٜٔبتعد ايٛايدإ ٜٚٓبغٞ إٔ 
 ٜٚفطرا ا٦باغس٠  ٚغ  ايٛاقر١ غ  ا٭ض١ً٦ أٚ  "٫" أٚ" بٓعِ"

ٕ  قبد  اأيفاّظب  طبتخدَا ٜ ٫ٚ ْفطب٘   عٔ يًتعب  اْاّي ي٘  تهبٛ
أمل أكبفةك ذةذا "أو  "كان هذا خطةل: "َثٌ قؿد  دٕٚ جازذ١

 ."األمر من قبل؟

 اء املزاٍل: خجل وإىطىاملغهلُ الجاىًُ
  عٔ ٜعٝك٘ ايرٟ ا٭َس ٚا٫ْطٛا٤  باّحٌ ا٦ساٖل غعٛز
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٘  ٚتعٗس ا٫جتُاعٞ  تفاعً٘ ٍكٝل ٝ  عًٝب ٝ  ٖبات  ايؿبفت
ِ  ايتربدث   عٓد ايٛج٘ ٤سازإ خ٬ٍ َٔ ّ  ٨ ٚايتًعبث  ايهب٬

 .اًِل ٚجفاف ايط٬ق١  ٚعدّ
 دا٥ُب١  بؿبٛز٠  ا٦ساٖل تٛجٝ٘: بب ٜٓؿس :المقترح العزج

 َعب٘   ٚاِبٛاز  يًٓكباؽ  نب ٠ َطاذ١ إعطا٤ٚ َباغس٠  ٚغ 
 ع٢ً ٚتػحٝع٘ ا٫جتُاع١ٝ  ا٦ٛاقا بعم ٨ َع٘ ٚايتطاَس
 .بٓفط٘ ثكت٘ ٚاعطا٥٘ اٯخسٜٔ  َع بط٬ق١ ٚاِٛاز ايتردث

 : رغبُ املزاٍل يف حتكًل مطالبه بالعيفاملغهلُ الجالجُ
 ٚزغبت٘ ٚعٓادٙ  وباع٘  ٚذد٠ ٚاْدفاع٘  ا٦ساٖل عؿب١ٝ

ٌ  ايدا٥ِ ٚتٛتسٙ ايصا٥د  ٚايعٓا بايك٠ٛ َطايب٘ ٍكٝل ٨  بػبه
 .ب٘ يًُرٝطٝ انب ٶ اإشعاجٶ ٜطبب
 ١ببببَستبط أضببباب :منهددا كثيددرة اأسددبابً  المراىدد  لعصددبيةو  

ٕ قبد   اِايب١  ٖرٙ ٨ٚ ايػخؿ١ٝ  ٨ ا٦ٛزٚث بايتهٜٛٔ  ٜهبٛ
ٌ  ب١ٝ٦ٝ  أضباب: َٚٓٗا  افعًّ اعؿبٝٶ ايٛايدٜٔ أذد  ْػبأ٠ : َثب

 ا٦ػبانظ  ٚايطبًٛى  بايعؿب١ٝ َػرٕٛ تسبٟٛ جٛ ٨ ا٦ساٖل
 .ايغكٛب
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 ٚعدٚاْٝبب١  بفعاظبب١ ا٦ببساٖكٝ َببع اِببدٜ  إٔ نُببا
 ٜٚتهًُٛا ٜتؿسفٛا إٔ إٞ بِٗ ٜ٪دٟ بعٓا  َعِٗ ٚايتؿسف
ٕ  فا٦ساٖكٕٛ يٮغد  ٜتُادٚا قد بٌ ْفطٗا  بايطسٜك١  ٜتعًُبٛ
 نُا بِٗ  احملٝطٝ أٚ ايٛايدٜٔ َٔ اِا٫ة َععِ ٨ ايعؿب١ٝ

ِ  َفبسط   بػهٌ َعِٗ ا٭ٌٖ تػدد ٕأ  ٜفبٛم  ٟبا  َٚطبايبتٗ
ِ  واقاتِٗ ٔ  ٚقبدزاتٗ ِ  ٚايطبًٛنٝاة   ايتؿبسفاة  َب  ٘عًبٗ
 إذطباع  ٚايٓتٝحب١  ايطًبباة   يتًو ا٫ضتحاب١ عٔ عاجصٜٔ
 تٛتسِٖ إٞ ٜ٪دٟ عًِٝٗ  ٢ازع اعدٚاْٶ بإٔ ا٦ساٖكٝ ٖ٪٤٫

 ا٦فبسط  فايتػبدد  عدٚاْٝب١  اي إٞ ذيو ٜٚدفعِٗ ٚعؿبٝتِٗ 
 .َٚتُسدٜٔ عؿبٝٝ  إٞ ٙٛهلِ اٖر

ٝ  يعؿب١ٝ أخس٣ أضباب ٖٚٓاى  ا٦ٓبصٍ   نكبٝل  ا٦بساٖك
 جطبد١ٜ   أٚ ذٖٓٝب١  أْػط١ ٧ٚازض١ يًٗٛ  أَانٔ تٛافس ٚعدّ

 يبببعم ٚايساذبب١ ي٬ضببرتخا٤ اِكٝكٝبب١ ذبباجتِٗ ٚإُٖبباٍ
 .ايٛقت

ٕ  ٦ساٖلإغعاز ا خ٬ٍ َٔ ٜهٕٛ :المقترح العزج  با٭َبا
 َٔ ٚا٭َإ ا٭ضسٟ  ايتفهو ٔاٚف َٔ ا٭َإ  ٚا٦ٓصٍ ٨

اِب  شاد فهًُا اِب ٖٛ اٯخس ٚا٭َس ايدزاض١  ٨ ايفػٌ
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   ِ ِ  فسؾب١  شادة ا٦تبادٍ ببٝ ا٭٫ٚد ٚأٚيٝبا٤ أَبٛزٖ  ايتفباٖ
 ايتٗدٜببد عًبب٢ َعٗببِ ذببدٜثٓا ٨ ْسنببص أ٫ فٝحببب َعٗببِ 
 .ٚايعكاب

ٍ  ٭ٕ قبسٚزٟ;  ا٭بٓا٤ َع ايتعاٌَ ٨ ٚايعدٍ  دٍ ايعبد
ٌ  زد٠ فايعؿبب١ٝ  يًعؿب١ٝ  خؿب١ اأزقٶ ٜٛجد ٤بٝ ا٭بٓا  فعب

 فب٬  َُٗب١   ٚا٫ضتك٬ي١ٝ ْفطٗا  ا٦ػه١ً ٚيٝطت آخس ٭َس
ٔ  ا٭بٜٛب١  ايطبًط١  َفٝا َٔ بد ِ  ا٭بٓبا٤  عب  ايثكب١  ٚإعطبا٥ٗ

 بعببد  عببٔ ٚا٦تابعبب١ ا٦ساقببب١ َببع أنببرب بدزجبب١ بأْفطببِٗ
 ٖببرٙ ٨ اخؿٛؾٶبب ا٭بٓببا٤ يببد٣ ٓبببب غببعٛز فا٫ضبتك٬ي١ٝ 

 َا يفعٌ ٜرتى أ٫ فٝحب ا٦ساٖل  َع اِصّ َٔ بد٫ٚ ايطٔ 
ٟ  ايٛقت ٨ٚ ٜسٜدٖا اييف بايطسٜك١ ٜسٜد ٔ  َٚبع  ٜسٜبدٙ  ايبر  َب

َٔ  عًٝ٘ فنٕ ذكٛم  َٔ ي٘نُا  ٘أْ ٜعٞ إٔ ٘ب ٚإ١ا ٜسٜد 
ٔ  ي٘ نُا ٘ٚأْ ٜ٪دٜٗا  إٔ ٘ب ٚاجباة ٔ  ذسٜب١  َب  فًٰخبسٜ
 .ٙرتَٗا إٔ ٘ب ذسٜاة

 ضتنز للنزاٍل يف املغانلالتىرط امل املغهلُ الزابعُ:
ٞ اِ ٓػباط َثٌ:اي ا٦بصعخ   يًطًٛى ا٦ساٖل ٧ازض١   سنب

ايسغببب١  ٚاغببتداد ا٫قببطساب  عًٝبب٘ ٜغًبببايببرٟ  صا٥ببداي
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ٔ  ا٦ساٖبل  ٚتعبب   ايكٝاد٠ ٚ ضتك٬ٍي٬ ٘  عب ٘  ْفطب  ٚأذاضٝطب
 ايطببسق١  ايػببتِ  ايؿببسا  ) ٥٫كبب١ غبب  بطببسم ٚزغباتبب٘
 ٚايكببحس نٌ ا٦ػببا ٨ ايتببٛزط ايعكببِٝ  اُببدٍ ايكطبب٠ٛ 
 ايتؿبسفاة  ٚتربٜبس  بايٓاع  ا٫ذتهاى َٔ ٚايتأفا ايطسٜع 
 .(ايعٓاد ٨ ٚايتُادٟ ايٓؿس  َٔ ٚايٓفٛز ٚا١ٖٝ  بأضباب
 ٘ببب زغبت :المراىد  عندد المدزعج السلوك أسباب أىم م و 

 ايعاَبب١  يًُؿبًر١  اعتببباز دٕٚ اّاؾب١  َكاؾببدٙ ٍكٝبل  ٨
 ٖببٛ ساٖببلا٦ إٔ َببٔ يرٖٓبب٘ تؿببٌ ايببيف اّاو٦بب١ ٚا٭فهبباز
 ٜٚأخر اٯخسٜٔ ٜؿس  ايرٟ ٖٚٛ ايػحا   ايكٟٛ ايػخـ
ٕ  اٱذبباط  اٚأٜكٶ باِط٢ٓ  ٫ بٝدٙ ذكٛق٘  ٚايكٗبس  ٚاِسَبا
 ٚا٫قتببدا٤ اٯخببسٜٔ ٚتكًٝببد ا٭ضببس٠  داخببٌ ٜعٝػبب٘ ايببرٟ

 قسْبا٤  َٚؿباذب١  ايدزاضبٞ   ٚايتعثبس  ايفٛقبٟٛ   بطًٛنِٗ
 .ايط٤ٛ

 ايبيف  ٪ي١ٝبا٦طب  ا٦ساٖبل  ؿب  بتب ٜٚهٕٛ :المقترح العزج
 ٚتؿٜٛب ايبٓا٠٤  ا٦ثُس٠ ٚا٭عُاٍ باّ  ٚإغغاي٘  عًٝ٘ تكع

 بببٝ ا٦صعَٛبب١ ايع٬قبب١ ْٚفببٞ ذٖٓبب٘  ٨ اّاو٦بب١ ا٦فبباِٖٝ
٘  ايغب    ع٢ً ٚايتعدٟ ا٫ضتك٬ي١ٝ  َؿباذب١  عًب٢  ٚتػبحٝع
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 يٰخبسٜٔ   اٱضا٠٤ ٜد ٢دٚا إٔ ٙبٕٛ ٫ ٧ٔ ايسفك١ ايؿا١ِ
 عببدٚإ َٚٛاجٗبب١ ةا٭شَببا ِببٌ ايطببسم يبببعم ٚإزغببادٙ
ّ  إٞ ببادز  إذاَٚدذب٘ ٚايثٓبا٤ عًٝب٘     يهُب١   اٯخسٜٔ  ايكٝبا
ٌٓبب تٛبٝخب٘   ٚ يٰخبسٜٔ   اذرتاَ٘ ع٢ً ٜدٍ إ٘ابٞ بطًٛى
 .ا٦طتطا  قدز

 مترد املراهق على اآلخريناملشكلة اخلامسة:

ّ  ا٭ضسٟ  ا٫ْتُا٤ بكعا ا٦ساٖل غعٛز   ايتكٝبد  ٚعبد
 ا٦ٛاقببا  ٨ تؿببًبٚاي ٚا٦عازقبب١ ايٛايببدٜٔ  بتٛجٝٗبباة
عًبب٢  ايًببّٛ ٚإيكببا٤ ايعٗببٛز  ٚذببب ٚايغببسٚز  ٚايتهببرب 
 .ْاب١ٝ بأيفاظ ايتًفغٚ اٯخسٜٔ

٘  غٝباب  ؿن أشباب افتؿرد:ؾ   ٚا٦تابعب١  ايطبًِٝ   ايتٛجٝب
 ذايب١  ٨ ا٦ساٖبل  عٝؼٚ ايؿرٝر١  ٚايكد٠ٚ ا٦تص١ْ  ايٝكع١
ٝ  بٝ ؾسا  ٝ  بايًعبب  ا٦ًٝ٦ب١  ايطفٛيب١  َسذًب١  إٞ اِبٓ  ٚبب
 ٚنثبس٠  ا٦ط٪ٚيٝاة  فٝٗا تهثس اييف ايػباب َسذ١ً إٞ ًعايتط

ٔ  ٚتأْٝب ذسنت٘  َٔ ٍد اييف ا٫جتُاع١ٝ ايكٝٛد ٘  ايٛايبدٜ  يب
 ٚايرباَخ يٮف٬ّ َٚتابعت٘ أؾدقا٥٘  أٚ أقسبا٥٘ أٚ إخٛت٘ أَاّ
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 ٚا٫جتُاعٝبب١ ايدٜٓٝبب١ ايكببِٝ عًبب٢ ايتُببسد إٞ تببدعٛ ايببيف
 .ٚايعٓا

ٔ  ببايتعب   يًُساٖبل  ايطُااب ٜهٕٛ :المقتدرح العدزج  عب
ٔ  ايدٜين ايٛاش  تك١ٜٛا ٜعٛد عًٝ٘ ب٦ ٚتٛجٝٗ٘  زأٜ٘ ٍ  َب  خب٬
ٔ  ببد  ٫ٚ ايؿبا١ِ   ايؿرب١ ٚايتصاّ ايد١ٜٝٓ ايفسا٥م أدا٤  َب

 ايػببسٜع١ إٕ ذٝبب  اٱضبب١َٝ٬  ايثكافبب١ جسعبباة تهثٝببا
 باضتكباف١  يًُساٖبل  ٚايطُاا  ا٦ساٖل ذٝا٠ تٓعِ اٱض١َٝ٬
 ٚاًُبٛع  إيِٝٗ ايتعسف ع٢ً سفاِ َع ايبٝت ٨ أؾدقا٥٘
 عٓٝبد   فاغبٌ   أْبت : عبازاة ٌٚٓب ايٛقت  يبعم َعِٗ

ُٶ أْت ايًطإ  ضًٝط ٜا اضهت َتُسد  ٍ  ادا٥  ٚتٓتكبد   ٌباد
 ا٦ساٖبل  تطتفص ايعبازاة ٖرٙ ٭ٕ إخ;...اأبدٶ تفِٗ ٫ أْت

 .ايع٬د َٔ ا٦ساد ٍكل ٫ٚ ا٦ػانٌ َٔ ا٦صٜد ًٌٚب
 املراهق للمخدرات طيتعا املشكلة السادسة :

يكد اْتػسة ٨ اٯ١ْٚ ا٭خ ٠ بؿٛز٠ َببايغ فٝٗبا جبدٶا    
تعاوٞ نث  َٔ ايػباب بٌ ٚايفتٝاة أذٝاْٶا  يًُخدزاة َثٌ 

 ٚ ٚأنثببس أْببٛا   اهل ٜٚببٔ ايبببإٛ ٚاِػببٝؼ ٚايهٛنببانٝ 
ا٦خدزاة إْتػازٶٴا ٨ َؿس بٝ ا٦ساٖكٝ: ايبإٛ ذٝ  ٜتٓاٚي٘ 
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ا٥س ايًبا  فبداٜب١ ا٦ساٖبل تهبٕٛ عباد٠      ا٦تعاوٞ ي٘ ٨ ايطح
بتٓاٍٚ ايطحا٥س ٜٚٓػأ ذيو عاد٠ إَا َٔ تكًٝد ا٭ب ا٦بدخٔ  
أٚ تػحٝع زفكا٤ ايط٤ٛ ي٘  أٚ ذبب اٱضبتط٬   َٚبٔ ثبِ     

 .تعاوٞ ايبٓحٛ أَس َٝطس ي٘ بتػحٝع زفكا٤ ايط٤ٛ ي٘ ٜؿبس
إذا نبإ   :تصداحب تعداطي الم ددراتمشدتركة  مزحظات

ُٖبباٍ ايدزاضبب١ أٚ ٚعببدّ اٱنببرتاث وايبببا ٬ٜذببغ عًٝبب٘: إ
ٚاي٬َبا٠٫  ٚتسى ايفسٚه ٚايٛاجبباة ايدٜٓٝب١  ٚايتٛقبا    
عببٔ ٧ازضبب١ ا٭ْػببط١ أٚ اهلٛاٜبباة ايػخؿبب١ٝ  ٚا٦ٝببٌ إٞ   
ايهرب ٚاخت٬م ا٦بربزاة ٚاّبدا  يًرؿبٍٛ عًب٢ ا٦باٍ       
ٚإختفببا٤ أغببٝا٤ مثٝٓبب١ َببٔ ا٦ٓببصٍ دٕٚ إنتػبباف ايطببازم   

ٖحببس ا٭ؾببدقا٤ ايكببداَٞ ٚا٫ْؿببساف إٞ أؾببدقا٤ جببدد ٚ
ٚقكا٤ ٚقت وٌٜٛ خازد ا٦ٓصٍ  ٖٚبٛط َطت٣ٛ ايدزجاة 
ا٦دزض١ٝ ٚاٱُٖاٍ ٨ أدا٤ ايٛاجباة  إ٤ساز ايعٝٓٝ بؿبٛز٠  
َتهسز٠ أٚ اشدٜاد تدز٘ٞ ٨ اٱؾفساز  ٚايعثٛز عًب٢ أٚزام  
يًا ايطحا٥س أٚ أعػاب داخٌ عًب١ ايهربٜت  ٚا٬٦ذعاة 

 ٚايػها٣ٚ َٔ اٯخسٜٔ.
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ا٫ْطٛا٤ ٚايعصيب١   :بصدفة عامدة اض تعاطي الم دراتأعر 
عببدّ ايعٓاٜبب١ بببا٦عٗس ٚإُٖبباٍ ايٓعافبب١   ٚعببٔ اٯخببسٜٔ   

ايهطٌ ايدا٥ِ ٚايتثا٩ب ا٦طتُس ٚتغب  عباداة   ٚايػخؿ١ٝ  
غببرٛب ايٛجبب٘ ٚزعػبب١  ٚاّحببٌ ٚا٫نت٦بباب  ٚايٓببّٛ  

فكدإ ايػ١ٝٗ ٚتغ  ايعباداة  ٚا٭وساف ٚعسم غ  وبٝعٞ  
اقببطساب ٨ ا٦ببصاد ْٚٚكببـ ٨ ايببٛشٕ  ايغرا٥ٝبب١ ٖٚببصاٍ 

 .ايعؿب١ٝ ايصا٥د٠ ٚاهلٝاد ٭تف٘ ا٭ضباب
إ٤ببساز ايعٝببٓٝ    :أعددراض متعدداطي الحشددي  والبددانلو

ٚاٗفبباه قببغط ايببدّ  ٚعببدّ ايتببٛاشٕ  ٚبببسٚد٠ بايٝببدٜٔ 
ٚايكدَٝ  ٚازتعاغاة ٚتكًؿاة عك١ًٝ  ٚق٤ٞ ٚجفاف ٨ 

١ٝٗ يٮنبٌ  اًِل  ٚضسع١ ٨ قسباة ايكًب  ٚشٜاد٠ ٨ ايػ
ٚايسغب١ ٨ اٱنثاز َٔ ا٣ًِٛ  ٚايػعٛز بايتعب ٚاِاج١ ٨ 
ايّٓٛ بعد شٚاٍ تباث  اُسعب١  ٚايػبعٛز بايٓػب٠ٛ ٚايكٗكٗب١      
ٚايكببرو بغبب  ضبببب  ٚشٜبباد٠ ذببد٠ اٱدزاى يًُس٥ٝبباة   
ٚاِٛاع بؿٛز٠ عا١َ  ٚاخت٬ٍ تكدٜس ا٭ذحاّ ٚا٫غبهاٍ  

دزنب٘ بباِٛاع    ٚا٦طافاة ٚايصَٔ  ٚايتفط  اّاو٤ٞ ٦ا ٜ
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ٚاخت٬ٍ ايرانس٠  ٚق١ً ايرتنٝص ٚقبد تؿبٌ اٞ عبدّ إنُباٍ     
 ا١ًُُ ايٛاذد٠   ٬ٖٚٚع مسع١ٝ ٚبؿس١ٜ .

يٮضا ْطب١ نب ٠ ٫ ٜطبتٗإ بٗبا َبٔ    أٜكٶا ٖٚٚٓاى    
ايػببباب ٨ َؿببس ٨ٚ ايببدٍٚ ايعسبٝبب١ ٚاٱضبب١َٝ٬ تتعبباوٞ  
أقساف ايرتاَدٍٚ َٚػبتكات٘ ٖٚبٛ ٨ اِكٝكب١ َطبهٔ قبٟٛ      

٫ّ ٚبايتببايٞ ٫ ٜػببعس َتعبباوٞ أقببساف ايرتاَببادٍٚ    يببٰ
َٚػتكات٘ باٱزٖام ٚقد ٜعٌُ ا٦تعاوٞ ي٘ يفرتاة و١ًٜٛ دٕٚ 

ٔ إٔ ٜػعس باٱزٖام  ٚعٓدَا ٜتٛقا ا٦تعاوٞ  أخبر ٖبرٙ    عب
ايعكاق  ضٝػعس با٭٫ّ ايػدٜد٠ ٨ نافب١ أجبصا٤ اُطبِ ٫ٚ    
ٞ ٜطتطٝع ايّٓٛ َع عؿب١ٝ غبدٜد٠ تؿبٌ إٞ ايػبحاز ايًفعب    

ٚاُطدٟ ذت٢ ٜتعاو٢ ا٦خبدز ٚايبرٟ ٜعُبٌ عًب٢ تٗد٥تب٘      
بؿٛز٠ َ٪قت١  َٚع ا٫ضتخداّ ا٦تتبايٞ يب٘ ٜؿببس ا٦تعباوٞ     
غ  قادز ع٢ً إٜكاف إضتخداّ ٖبرٙ ا٭قبساف َٚبع ايٛقبت     
ْفط٘ ٜكطس اٞ شٜاد٠ اُسع١ يًرؿبٍٛ عًب٢ ْفبظ ايػبعٛز     
ايبرٟ نبإ ٙؿبٌ عًٝب٘ َبٔ قببٌ ىسعباة ؾبغ ٠  ٚيبٔ           

َتعباوٞ يًرتَبادٍٚ ايػبعٛز بايٓحباا ٚايٓػباط      ٜطتطٝع أٟ 
 .ايطبٝعٞ دٕٚ تعاوٝ٘ ي٘
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ٜؿبباذب تعبباوٞ   :ومشددتقاتو الترامددادول أعددراض مدددمني
ٟ     ايرتاَادٍٚ    َبسه ا٫نت٦باب ٚايكًبل ٚايٛضبٛاع ايكٗبس

  ٚقًبب١ ايٓببّٛ  ٚايتببٛتس  ٚايعؿببب١ٝ  ٜعٗببس عًٝبب٘ ا٭زمٚ
ٚشٜبباد٠ َعببدٍ تببدخٝ   ْٚكببـ ايببٛشٕ  ٚفكببدإ ايػبب١ٝٗ

ٝ     ٚايطٗس يفرتاة و١ًٜٛ  ٥سايطحا   ٚقبٝل ٨ ذدقب١ ايعب
ٚقد ت٪دٟ بعد َد٠ يًفػبٌ ايهًبٟٛ     ْٚٛباة ؾس  ٚتػٓخ

 ٚايهبدٟ.
ٖٓاى أضبباب عدٜبد٠ يتعباوٞ     أشباب تعاضي ادخدرات :

ا٦خدزاة تكع أنثسٖبا عًب٢ عباتل ا٭ضبس٠ ٚاتتُبع َٓٗبا :       
قعا ايٛاش  ايدٜين  ٚزفكا٤ ايطب٤ٛ  ٚايتفهبو ا٭ضبسٟ     

ضتط٬   ٚاهلسٚب َٔ ايفػٌ ٚا٦ػانٌ  ٚايتأثس ٟا ٚذب ا٫
ٜعببسه ٨ بعببم ٚضببا٥ٌ اٱعبب٬ّ ايفاضببد٠   ٚايفببسا      
    ٚ  ٚايبطاي١  ٚضٗٛي١ اِؿبٍٛ عًب٢ ا٦خبدزاة  ٚايكطب٠ٛ أ

 ايد٫ٍ ايصا٥د  ٚا٭َساه ايٓفط١ٝ .
ٜٓبغببٞ  :كيفيددة الوقايددة مدد  تعدداطي المراىقددون للم دددرات

 ع٢ً ِترفٝصٖنتاب اهلل ب أ٫ٚدِٖ ٍفٝغ: ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛز
ٞ  ايرتضبٝخ   ْٚفٛضِٗ ٨ ٚتععُٝ٘ اناًَّ ذفع٘ ٌ  اٱ٢باْ  يهب
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ٔ  ٚا٦خاف١ بايسقاب١ ا٦تعًك١ اٱ٢ا١ْٝ ا٦عاْٞ ٌ  عبص  اهلل َب  ;ٚجب
٨ نٌ ٚقت  ٜٚٓبغٞ  أ٫ٚدُٖايعدّ إَها١ْٝ ايٛايدٜٔ َساقب١ 

ايطب٤ٛ ٨ ايبدْٝا ٚاٯخبس٠      زفكا٤خطٛز٠  أ٫ٚدُٖاٜٴعٳسِّفا إٔ 
ّ  ؾب١ً عًب٢  ِٖ تعٜٛبد   ٚدا٭٫َٚدا١َٚ َتابع١ َع   ا٭زذبا
ٚاحملافعبب١ عًبب٢ ايؿببًٛاة     تعبباٞ اهلل بببدٜٔ ايتُطببوٚ

َدازض١ ايعًِ ايػسعٞ ٨ ايبٝت َبع  ٚ ;ا٦هتٛباة ٨ ا٦طحد
 " زاد ادسؾم افقومي من افعؾم افؼظي " ا٭ضس٠ ٟدازض١ نتاب

ز ذكٛنٌ ّٜٛ ٥ظ إٞ عػس دقا٥ل ٨ غت٢ عًّٛ ايدٜٔ   ٚ
 ايطبب١ٓ أٖببٌ َعتكببد ; يٝتعًُببٛاْببايظ ايعًببِ ٨ ا٦طبباجد 

خطٛز٠ ز٩ٜب١   هلِ اٜبٝٓإٔ   ٚٚاِساّ ا٬ٍِ ٚفك٘ ٚاُُاع١ 
أٚ مسا  َا ٜغكب اهلل تعباٞ ٨ ايتًفباش أٚ احملُبٍٛ أٚ غب      

 ٚايدعا٤ هلِ ٚعدّ ايدعا٤ عًِٝٗ.  ذيو  َع َدا١َٚ ا٦تابع١
ساه عٓببد ٬َذعبب١ أعبب   عددزج متعدداطي الم دددرات:  

١ ايرنس ٫بد َٔ ا٦طازع١ بايبرٖاب  بكَتعاوٞ ا٦خدزاة ايطا
يٮوبا٤ ا٦تخؿؿٝ أٚ َسانص ع٬د اٱدَإ  يًهػا ٚعٌُ 
ايفرٛؾاة ٚضرب ٖرٙ ا٦ٛاد َبٔ اُطبِ  ٚعُبٌ عب٬د     

ُٶبا     أت ًٖٝٞ يًُسٜم ذت٢ ٫ ٜعٛد يًتعباوٞ َبس٠ أخبس٣  عً
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اييف نبإ   بأْ٘ ٘ب تٛجٝ٘ ا٦تعاوٞ بعد ع٬ج٘ إٞ تغٝ  ايب١٦ٝ
َٓغُطٶببا فٝٗببا أثٓببا٤ اٱدَببإ ٚإ٫ عبباد َببس٠ أخببسٟ ٱدَببإ 

 ا٦خدزاة أٚ ايربغاّ ا٦خدز .
* * * 
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 مع املزاهكات تعامللل لألموات عنلية وجيواتت

 ذد إٞ ايفت٢ َٔ أؾغسٳ ضٔ ٨ بًغتٳ ايفتا٠ إٔ ا٦عًّٛ َٔ
 ٨ ايفتٝباة  بعبم  عٓبد  ايبًٛ  قسب ع٬َاة تبدأ فكد نب ;
 ٖبرا  عٔ ايفتٝإ ٜتأخس ذٝ ٨ ايتاضع١  ٚزٟا س٠ ايعاغ ضٔ

ٚببٝ أَٗباتٗٔ ٨ ضبٔ     ٍٔدث بٝٓٗ ايفتٝاة ٚأغًب  ايعُس
 إٔا٦ساٖك١ اخت٬ف ٨ ٚجٗاة ايٓعس ا٭َس ايرٟ ٜب٪دٟ إَبا   

عًب٢   تتعبسف  أٚ اْطٛا٥ٝب١   ٚتؿبس ْفطٗا ع٢ً ايفتا٠ُ تعها
 !!ايط٤ٛ ؾدٜكاةٹ
 ٨ تعٗدٖا تهٔ مل  َا اْٛعٶ غسٜب١ بطًٛنٝاة ا٭ّ فاجأٚت
ٌ  َسغٛبب١  غب   ا٣ًّ َٓٗا تطُعف  اهلاد١٥ ا٦طٝع١ ابٓتٗا  ٫: َثب
ٌ  ٜعحببين  ٫ٚ بٗرا  أقتٓع  غب٤ٞ  أٚ  ذبس٠  أْبا  أٚ  نبرا  فعب

 قًببل تببث  ايببيف ايطببًٛنٝاة َببٔ ٚغ ٖببا  ٚذببدٟ ٚؿببين
 تعسفت زٟا ٚأْٗا بٓاتٗٔ  ٨ ايعٕٓٛ بٗٔ ٚترٖب ا٭َٗاة 

ٝ  ٨  بعكِٗ ٝٗاف أثس زٟا أٚ ض٤ٛ  زفك١ع٢ً   ايفتبا٠  ٕأ ذب
ٌ  إٔ ٚ٘بب  ْاقح١ أؾبرت أْٗا تس٣ َٳب ٔ  تٴعا ٌ  َب  ٣ٝبع  قبب
 أٚاَسٖبا  واعب١  ٘بب  أْ٘ فتعٔ  ايهباز نُعا١ًَ ايعا١ً٥ أفساد
 ٚأٜكبا   أَٗبا  تطٝبع  ٖٞ ناْت نُا ٠اَا ايؿغاز إخٛتٗا َٔ
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ّټ تعاًَٗا إٔ ٘ب ٌ  ف٬  ا٭بٴ ٚنريو ٔتًف١ َعا١ًَّ ا٭  تكبب
 ايبٛعغ  وبسم  تفكٌ ٫ٚ قبٌ  َٔ تكبًٗا ناْت نُا ا٭ٚاَس

 ْاقبح١  اَبسأ٠  تٓاضبب  ٫ٚ  بايؿبغاز  ١بببخاؾ تعتربٖا اييف
 .تعتكد نُا  َثًٗا

ٔ  إٔ ا٭َٗباة  عًب٢ ٜٓبغٞ يريو  ٔ  ٜبتعًُ  ١بببب َعاًَ فب
 نببربة إٔ ابٓتٗبباٜٚٓبغببٞ عًبب٢ ا٭ّ إٔ تعًببِ  اة ببببا٦ساٖك

 شادة ًُببان ْٗبباٚأ تؿببسفاتٗا  عببٔ َطبب٪ٚي١ ٚأؾبببرت
نًفٝٗا بببعم   ْٚكٍٛ يٮّ : ذكٛقٗا  شادة فكد اتٗاَط٪ٚيٝ

 ا٭َببٛز عًُٝٗبباٚ قببدزاتٗا  ٨ٚ فٝٗببا يًثكبب١ ت٪دٜٗبباي ٗبباّا٦
 ايببدٚز٠ َببٔ ضببٛا٤ ايتطٗببس  ٚنٝفٝبب١ نا٫غتطبباٍ  ايػببسع١ٝ
 ".اٱفساشاة َٔ أٚ ايػٗس١ٜ
 ع٬قبباة أقُٝببٞٚ بأخطا٥ٗببا  َٛاجٗتٗببا عببٔ ابتعببدٟٚ
ٟ ٚ َعٗا  ٚوٝد٠  عًب٢  تٓؿبرٝٗا  ٫ٚ و٬ٟذعاتب  هلبا  أضبس
 ايبيف  ا٭خطبا٤  ع٢ً ا٦ٓع ٨ ضًطتو اضتخداّب ٚانتفٞ ا٦ٮ 

 ٫ٚ  انث ٶ هلا ٚادعٞ باهلل ٚاضتعٝين عٓٗا  ايطهٛة ٢هٔ ٫
 ".ايع٬د َٔ جص٤ ايصَٔ إٔ ترنسٟ ٚ  اَطًّك عًٝٗا تدعٞ
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ٍ  قٓا٠ افترٞٚ ٞ ا َعٗبا   ي٬تؿبا ٟ  جًطب  َعٗبا  ٍٚباٚز
ٔ  ٍبب  َٚاذا تفهس  نٝا يتفُٗٞ  تهبسٙ؟  َٚباذا  ٛزا٭َب  َب

 بٗبا   ْفطبو  زْٞاتكب  ٫ٚ يو ْدٺ نأْٗا تعاًَٝٗا إٔ ٚاذرزٟ
 ٟٓطببل عًٝٗببا ٚزدٟ ٬٦ذعاتٗببا أْؿببيف ٌاديببو ٚعٓببدَا
ٟ  اْتكدة إذاٚ ٚبسٖإ  ٞ  تٓتكبدٜٗا  ٫ٚ تؿبسفاتٗا  فاْتكبد  ٖب
ٗ  يٝرفعٗبا  بباهلل  اضتعٝين  ٚنػخـ ٖٚٓباى     يبو ا ٜٚٗبدٜ
 :َٓٗا بط٬ّ فرت٠ ا٦ساٖك١ يتحتاشًُساٖك١ ي اذتٝاجاة

ّٸ يهٌ ٜٓبغٞ -1  ٖبرا  إٔ ٨ ايثكب١َ  ابٓتٗبا  ٨ تغبسع  إٔ أ
ٔ  ذسزٖا ايرٟ ٖٚٛ ا٦سأ٠  ْاؾسٴ ٖٛ ايدٜٔ  اُاًٖٝب١   زم َب
ٔ  إيٝٗبا  ٜٓعبس  اتتُع نإ ٧ٚا ٕ  اذتكباز  ْعبساة  َب   ٚاَتٗبا
ٔ ف ايبٓباة   تسب١ٝ فكٌ ٨◘  ايسضٍٛ أذادٜ  ُٗاٝٚتعً  ُب
 ؾببعٛب١ عًبب٢ ٚؾببرب ٚزضببٛي٘ اهلل واعبب١ عًبب٢ بٓاتبب٘ زببب٢

ِٛقٍٛ  ٨ ٜدخٌ تسبٝتٗٔ  دٍء ِمدْن ♂:◘ اهللٹ ٍِزٳضٴ َمْن اْبُتِعَ بَِقْ

ا ِمَن افـَّارِ  نَّ َفُه ِشْسً ـُ  .(1)▬ َهِذِه افَبـَاِت 

                                                 

 .وصححه األلباين 1915أخرجه السمذي ( صحقح)  (1)
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 تتهببٕٛ ٚإٔ ابٓتٗببا  قًببب إٞ ايٛؾببٍٛ ا٭ّ ٍبباٍٚ -2
ٌ  أْٗبا  دا٥ُبا  فتخربٖبا  ايثك١ُ  أضاضٗا ق١ٜٛ ؾداق١ بُٝٓٗا  ٓب
َٴٌ ٚأْٗا ثكتٗا  ٔ  ذيو ٚغ  وٝب١  آَا٫ فٝٗا تأ  ايهًُباة  َب

 .ْفطٗا ٨ ثكتٗا َٔ ٚتصٜد تطعدٖا اييف ايتػحٝع١ٝ
 ٍتباد  ٫ٚ نبربة  قبد  ايفتبا٠ُ  دعٴتٳ ا٭َٗاة َٔ نث  -3
 ايهًُاة َٔ تطُعٗا ٫ٚ  ٚعطا يٓإ ؾدزٖا إٞ يكُٗا
 فب٬   ايٛقت يطٍٛ عُسٖا َثٌ ٨ ْفطٗا ْطٝت ٚقد  ايطٝب١
ٔ  ٚتػبعسٖا  ابٓتٗبا  عًب٢  تعطا ٕأ َٔ ا٭ّ ٢ٓع غ٤ٞ  ببا٭َ

 .نب  ْؿٝب قًبٗا ٨ ٚهلا  اٖتُاَٗا ٌٓ ٚأْٗا ٚاِب
ٔ  عًب٢  ايثٓبا٤  ايٛاع١ٝ ا٭ّع٢ً  -4  ايفتبا٠  اختٝباز  ذطب
 ضبٌٝ ع٢ً ا٭ّ َربٖا وٝب يٝ بأضًٛب ثِ تٓعُٝٗا ٚذطٔ
 ايٓباع  ٜبساٙ  فكبد  غب ٙ؟  إٞ ٖرا غ ْا يٛ زأٜو َا: ا٫قرتاا
ٔ  ٚأنثسٟ  أ٣ٌ َعٗس ٨ ٚضتهْٛٝ أفكٌ  زأٜٗبا;  أخبر  َب

  ذيو غ  أٚ ايبٝت تٓطٝل ٨ أٚ ٬َبطوٹ يٕٛ اختٝاز ٨ اَثًّ
 .خ  نٌ َفتاا فٗرا زأٜو؟ َا: قٍٛ َٔ ٚأنثسٟ
ٌ  ٍب ٫ َاْع َٔ تهًٝا ايفتا٠ اييف -5  ا٦طب٪ٚي١ٝ  ٍُب

ِ  ْٗبا أ إذ نبث ا;  ٜطبعدٖا ببعم ا٭عُاٍ فنٕ ٖرا   أْٗبا  تعًب
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ٌٻ -ايه٬ّ ٟحسد ٝظٚي - بايفعٌ أؾبرت  ا٭ضبس٠   ثكب١  ٓ
 .ايهث  فعٌ ع٢ً قادز٠ ٚأْٗا
 ٙدث َا نٌ فِٗ ع٢ًتط٦ُٔ ا٭ّ ابٓتٗا  إٔ َاْع ٫ -6
ٔ  خبٛف  أٚ قًبل  أٚ ذصٕ دٕٚ  بعبم : فُبث٬  ا٦طبتكبٌ;  َب

ٔ  ايػبباب  ذب ظٗٛز َٔ ٜعاْٝ اي٬تٞ ايفتٝاة  ذزعبا  ٜكبك
 ذٝ ٨  َٓعسٖا َٔ ٚاّحٌ باٱذباط ٜٚؿٛ ا٦ػه١ً بتًو
 أغًبب  تعاْٝٗا عاد١ٜ ظاٖس٠ أْٗا ٚأخربتٗا ا٭ّ اذتٛتٗا يٛ إْ٘

ٍ  بعبم  َعٗا ٚتكرتا ايعُس ٖرا ٨ ايفتٝاة  يع٬جٗبا  اًِبٛ
 ايغببرا٤ ٚتٓبباٍٚ َغرٜبب١ أقٓعبب١ ٚقببع َببٔ ٚض٬ضبب١ ببطبباو١
 َبسة  قبد  أٜكا أْٗا إخبازٖا َع ذيو ٚغ  ا٦تٛاشٕ ايؿرٞ

 ًكًل.ي داعٞ ف٬ و٬ٜٛ ٜدّ مل ٚا٭َس ٖرا ٟثٌ
* * * 
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 عالجهاكيفية واملراهقات  مشاكل

 ا٦ساٖكاة ٚوسم ذًٗا : ٦ػه٬ةٓتًف١  ١اذد ًٜٞ فُٝا
 :وأمانً الرتفًهاالختالط يف الدراصُ  املغهلُ األوىل:

 ٔتًطبب١  دزاضبب١ فٝٗببا ايدزاضبب١ ايبًببدإ َععببِ ففببٞ 
ِ  ٜهاد ٫ٚ ٔتًط١  أعُاٍ ٚا٭عُاٍ ٔ  ٜطبً ٔ  إ٫ ذيبو  َب  َب

 ا٦ختًطبب١ ٚا٦طبباعِ اِببدا٥ل د إْتػببسةٚيكبب اهلل  زذببِ
 بايفتبا٠   ايػاب اخت٬ط فٝٗا ٜهٕٛ ا٦طاعِ ٖرٙٚ يًعا٬٥ة 

٘  ٜهٕٛ إٔ يًسجٌ ايدخٍٛ ٚقد ٜهٕٛ غسط  ضبٛا٤  اَبسأ٠  َعب
 ٚبببريو ذيببو  غبب  أٚ وفًبب١  ناْببت أٚ خادَبب١  ناْببت

ِّ اَهاْٶ أؾبرت  ٚقبد  ذيبو   ٚيغب   اّبٝث١  يًُٛاعٝد اؾا
 ضبب يهٓٗا ١ْٝ  يطٔ أٚجدة طاعِٚا٦ اِدا٥ل ٖرٙ تهٕٛ
  ايفتٝباة  َبع  ا٭جاْبب  ٍاايسج خ٠ًٛ أٚ اخت٬ط  َٔ َِٗ
 نثس٠ بطبب يًفرؼ ايداعٞ غًب١ َع ٚعفتٗٔ دٜٓٗٔ ٨ فٝفٜ

 . ا٦طتعإ ٚاهلل ا٦ث اة
ٞ  فًٔ ا٫خت٬ط بدأ ٚإذا ٔ  ا٦بسأ٠  بازتٝباد  إ٫ ٜٓتٗب  ٭َبان
ٔ  ذٝا٤  ٚعدّ تربد َع ٚايفحٛز ايفطل ٔ  ٖبرا  فبأٜ ٍ  َب  قبٛ
ٝ  يًٓطبا٤ ◘  ايٓ  ٍِ ب ٔٳاخٵبتٳًَطَ  ذب ٞ  ايسِّجٳبا عٓبد   ايطَِّسٜبلِ  فٹب
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ُؼْؼدَن ♂خسٚجٗٔ َٔ ا٦طحد: دُه َفدْقَس َفُؽدنَّ َأْن َهْ اْشدَتْلِخْرَن َؾنِكَّ

دداِت افطَِّريددِق  ُٳببسٵَأ٠ُ َفَهاْٳببتٵ ▬افطَِّريددَق َظَؾددْقُؽنَّ بَِحاؾَّ ًِتٳؿٹببلٴ اِي  تٳ
ٕٻ ذٳتٻ٢ بٹاِيحٹدٳاِز ٗٳ ِإ ٛٵبٳ ٔٵ بٹاِيحٹدٳاِز َيٝٳتٳعٳَّلٴ اثٳ ٗٳا َٹ ٘ٹ ُيؿٴٛقٹ  .(1) بٹ

إذا نببإ َببٔ ايكببسٚزٟ عُببٌ ا٦ببسأ٠  المقتددرح : العدزج
    ٘ب:
   ٌٚٓب ايتربد ايطفٛز.ايػسعٞ باِحاب ا٫يتصاّ -1
 .بايسجاٍ ا٠ًّٛ أٚ نا٫خت٬ط ايفت١ٌٓٓب دٚاعٞ  -2
 .ايٛيٞ نذٕاّسٚد َٔ ا٦ٓصٍ ب -3
 .وبٝعتٗا َع ٜتٓاف٢ أٚ ٚقتٗا ايعٌُ مٜطتغس ٫ إٔ -4
عًبب٢  ايسجبباٍ عًبب٢ تطببًّط ايعُببٌ ٨ ٜهببٕٛ ٫ إٔ -5
 .ايٓطا٤

 :التربج والضفىر لُ الجاىًُ :هاملغ
  تعٗسٖا إٔ هلا ٌٙ ٫ ٦ٔ شٜٓتٗا ا٦سأ٠ سِِٗعتٴ إٔ ايتربدف

                                                 

 وحسـه األلباين .  5272أبو داود أخرجه (  حسن ) (1)
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ٔ  أجبصا٤  عٔ تهػا إٔ: ٚايطفٛز  ي٘ ّ  ٧با  جطبُٗا  َب  ٙبس
 ًٚٛ ٜهاد ٫ ٚايطفٛز ايتربد راٖٚ  ٓازَٗا يغ  نػف٘ عًٝٗا
 .ْٚدز قٌ َا إ٫ اٱض١َٝ٬ ايبًدإ َٔ بًد َُٓٗا

تدزٜب ا٦ط١ًُ  ا٭ضس٠ ع٢ً :العزج م  التبرج والسفور 
ٕ  إذاٚ اِحباب  عًب٢  َٔ ايطبابع١  ايبٓاة ٚتعٜٛد  عًب٢  نبرب
٘  ايعٛزاة ٚضرت ٚباِػ١ُ باِحاب تًصَٗٔ إٔ ا٭ضس٠  يكٛيب
دْبَن بُِخُؿدِرِهنَّ َٓ ُيْبِديَن زِ ل:تعاٞ يـََتُفنَّ إَِّٓ َما َطَفَر ِمـَْفدا َوْفَقرْضِ

ٔ  ايبٓت ٍٚرٜس  ز30 : ايٓٛزشنَظَذ ُجُقوِِبِنَّ   اٱقٓبا  ب ايتبربد  َب
 ا٭ضس٠ ع٢ً  ْٚفطٗا ٨ ◘ ٚزضٛي٘تعاٞ  اهلل أٚاَس ٚغسع
ٚيٝظ عباد٠ َبٔ    اهلل أٚاَس َٔ أَس اِحاب إٔ ايبٓاة تعًِٝ

٫ تًتبصّ   اييفٚا١ًٖٝ نِ ٜصعِ ايبعم  عاداة ايعسب أٚ اُ
َخدْرُ كَِسدائُِؽُم اْفدَوُدوُد اْفَوُفدوُد ♂:◘ قاٍ عٓٗا ايبٓ   باِحاب

ُت  َجاُت ادَُْتَخقِالَّ َتَزِّ
َؼْغَ اهللَ، َوََشع كَِسائُِؽُم ادُْ ادَُْواتَِقُة ادَُْواِشَقُة، إَِذا اتَّ

َٓ َيْدُخُل اجْلَ  َْظَصدمِ َوُهنَّ ادُْـَاؾَِؼاُت  ْٕ َّٓ ِمْثُل اْفُغَراِب ا ، إِ  -ـََّة ِمـُْفنَّ
  (1)▬-أٟ: أبٝم آُاذٝ

                                                 

 وصححه االلباين    .  7/82البقفؼي أخرجه (  صحقح)  (1)
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 ٜفبسه  مل اِحاب إٔ يًبٓت تٛقس إٔ س٠ببب٭ضا ع٢ًٚ
ٛ  ٚإ١با  ٚايبٓباة   ايٓطا٤ ٨ ايثك١ ٫ْعداّ ٔ  ٤اٜب١  ٖب ٔ  هلب  َب

 ٜكببع َببا َببٔ يًسجبباٍ ٤ٚاٜبب١ ا٦سٜكبب١  ايكًببٛب أؾببراب
: ٚتعاٞ ضبراْ٘ ٜكٍٛ هلرا ا٤ ٚاٱغس ايفت١ٓ َٔ عًٝ٘ أبؿازِٖ

َؾاْشدَئُؾوُهنَّ ِمدن َوَراء ِحَجداٍب ذافُِؽدْم  اَوإَِذا َشَلْفُتُؿوُهنَّ َمَتاظً ل

 ا٭شٜبا٤  إٔ  ٚإفٗاَٗبا  ز53:ا٭ذبصاب شنَأْضَفُر فُِؼُؾوبُِؽْم َوُؿُؾوِِبِنَّ 
َياَبـِى ل:ٜٚكٍٛ ٜٓادٟ ٚاهلل اٱغسا٤ ٚضا٥ٌ َٔ ٖٞ ايفاقر١

ا َظَؾدْقُؽْم فَِباًشدا ُيدواِرى َشدْوءتُِؽْم َوِريًشدا َوفَِبداُس آَدَم َؿْد َأكَزْفـَد

َما ♂:◘زضٍٛ اهلل  ٜٚكٍٛ  ز26: ا٭عسافشن افتَّْؼَوى ذافَِك َخْرٌ 

َجاِل ِمَن افـَِّساءِ  ُت َبْعِدي ؾِْتـًَة َأَْضَّ َظَذ افرِّ ـْ  .(1)▬َتَر
 متابعُ املىضُ واألسياء:املغهلُ الجالجُ: 

 .٨ شٜٗٔايغسبٝاة  ايٓطا٤ كًدٕٜ ا٦طًُاةنث  َٔ 
تٛقببٝس ٘ببب  : متابعددة الفتيددات للموادة واألزيددا:  عدزج

 َتابع١ ا٦ٛقب١ ٚا٭شٜبا٤  ٭ٕ أضباب زفم َتابع١ ا٦ٛق١ هلٔ 
 :فٝ٘ نث  َٔ ا٦خايفاة ايػسع١ٝ َٓٗا

                                                 

 .     5196البخاري أخرجه (  صحقح)  (1)
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َمْن َتَشدبََّه بَِؼدْوٍم ♂:ٜكٍٛ◘  ٚايٓ  :بالكدافرات لتشدبوا -أ

 . (1)▬َؾُفَو ِمـُْفمْ 
 ٖببرٙ تهًببا نببِ ُعًببّٛف:  االقتصددادي ضددررال - ب
 . ايهافس٠ ايغسب ب٬د إٞ تٓكٌ أَٛاٍ َٔ ا٦ٛق١
ٔ  ٭ْٗٔ :البندات بدي  التحاسد ثرةك - ج ايػبهٌ   ٘بربٗ

 تهًا قد ثِ َٚٔ ٜٚهربٔ  ٜٚتراضدٕ  فٝتفاخسٕ اٌُُٝ 
 .ا٦ٛق١ْْٛٓ١ ب بٌ ٚتؿبس ٜطٝل ٫ َا ايبٓببت أباٖا

 األجييب الذٍ لًط هلا مبخزو:بزأَ خلىَ امل املغهلُ الزابعُ:
 اأَسٶ بعكِٗ عدٖا ذت٢ ٨ ذيو ا٭َس ايٓاع تطاٌٖ يكد
ِ  إيباع إٞ بعم أعدا٤ اٱض٬ّ  ًٜحأبٌ ٚ  اوبٝعٝٶ  أٖبدافٗ

 ذيبو   ٚغب   ا٦ؿبًر١  عًب٢  ِبسف ببعم اِٝبٌ َثبٌ : ا  
ٌ  ا٦ختًط  ٚايتعًِٝ ا٦ختًط  فايتٛظٝا  ببدع٣ٛ  ;ذيبو  نب
 فٝٗبا  ٚ٭ٕ ;اتتُبع  ْؿبا  ٌٝتػغ ٚبدع٣ٛ ا٭١َ  َؿًر١
 .ااقتؿادٜٶ اَسدٚدٶ

                                                 

 وقال األلباين حسن صحقح.    4131أبو داود أخرجه (  حسن صحقح)  (1)
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ٔ ْبٝ هلٔ إٔ أقٛاٍ ٖ٪٤٫  لمقتدرح:ا العدزج  شخبازف  َب
 قببباٍ ٚاُبببٔ  اٱْبببظ غبببٝاوٝ ٜٛذٝٗبببا ايبببيف ايكبببٍٛ

َذفَِك ل:تعاٞ ـَ دنِّ  َو ْكدِس َواجْلِ ا َصدَقاضَِغ اإْلِ َجَعْؾـَا فُِؽلِّ َكبِيٍّ َظُدوًّ

ُرَف اْفَؼْوِل ُؽُروًرا َوَفْو َصاَء َربعَك َمدا ُيوِحي َبْعُضُفْم إَِػ َبْعٍض ُزْخ 

ونَ  َٓ  (112)  َؾَعُؾوُه َؾَذْرُهْم َوَما َيْػَسُ َوفَِتْصَغى إَِفْقِه َأْؾئَِدُة افَّدِذيَن 

ُؾدونَ  ُؾوا َما ُهْم ُمْؼَسِ َضْوُه َوفَِقْؼَسِ ِخَرِة َوفَِرْ ْٔ ش ن(113)ُيْمِمـُوَن بِا
 ّ  ْٚاقؿبٛا  اٱ٢بإ   قبعفا٤  يوبر خد ٓفٝ  ز113-112: ا٭ْعبا
ٍ  ايػاز  ُاذسَٗ قد  ٚا٠ًّٛ ايعكٍٛ  :◘زضبٍٛ اهلل   بكبٛ

ُؾَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِٓ َمَع ِذي حَمَْرم♂  .(1)▬ٓ َُيْ
 تعزٍ أماو احملارو مً الزجال :ال املغهلُ اخلامضُ:

 َا تًبظف ايعٓإ  ايبٝت ٨ يبٓاتِٗ ٜطًكٕٛ ايٓاع بعم 
ٛ  َٚبا  ايعٗس  ٚضط ٜعٗس َٚا ايسنب١  فٛم  ٘طبد  قبٝل  ٖب

    ٚقد ٜ٪دٟ ٖرا إٞ َا٫ ُٙد عكباٙذساّ ٖٚرا اَثًّ ايعٛز٠
ٚنِ مسعٓا عٔ شْبا احملبازّ فكبد ٜصْبٞ ا٭ب بابٓتب٘ أٚ ا٭       

 . عدّ ٚجٛد ايٛاش  ايدٜينَع   بأخت٘ ٖٚرا نً٘ ْتٝح١ يريو

                                                 

 .   5233البخاري أخرجه (  صحقح) (1)
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ٕ  ٘بٛش  ٫ْبٝ هلٔ أْ٘  المقتدرح : العدزج ّ  إٔ ٜعٗبس  أَبا
  ٚايكٝل  ايكؿ  يبظ يهٔ   ٝٗا إ٫ َٛاقع ايٛق٤ٛٓازَ

 َببٔ أَبباّ احملببازّ َببٔ ايسجبباٍ ٜعببد   ايبٝببٛة ٨ٚايػببفاف 
 ٜهٕٛ ٖرا ضببا ِدٚث َا ٫ُٙد عكباٙ.ٚ  ا٦ٓهساة

 :الفضل مغاٍدغاٍدَ م املغهلُ الضادصُ:
ٚضا٥ٌ ٚقد تطاٌٖ اٯبا٤ ٨ ايطُاا يفتٝاتِٗ ٨ َػاٖد٠ 

أٚ   اهلداَبب١ ٨ ايتًفبباشايفكببا١ٝ٥ ة اٱعبب٬ّ ا٦س٥ٝبب١ نببايكٓٛا
ضٛا٤  ٚايؿٛز ايفاقر١ ع٢ً ؾفراة ايٓتأا٦ػاٖد اًّٝع١ 

إذا أتبب٢  ايببدٜٔ ؾبباذب أَببا  ا٦ٛباٜببٌعًبب٢ ايهَٛبٝببٛتس أٚ 
 تٛقس إٔ ا٭ضس٠ ٚع٢ً  ٍت َساقب١ غدٜد٠ فٝحعً٘بايدؽ 
 ٚا٦طًطبب٬ة ا٭فبب٬ّ تسٚجبب٘ ايببرٟ اِببب ٖببرا إٔ يًبٓببت

ٛ  َسفبٛه ٖٚبرا اِبب    غ٠ٛٗ  ذب ٖٛ إ١ا ٚايسٚاٜاة  ٚيب
ّٹطببب١ ايصَايبب١ باضببِ نببإ  ٜفطببد ا٦ػبببٛٙ اِببب ٖببرا  ٚٚا

 َثٌ َٔ ايكسإٓ ذرز هلراٚ ا٭عساه  تٓتٗوب٘ ٚ ايع٬قاة 
 ٜؿبدم  ٫ هلرا  يٝٛضا ايعصٜص اَسأ٠ ذب ٨ ا٧ثًّ اِب ٖرا
ٕ  نُبا  أٚ  اعفّٝفب  اذبٶ ٖرا شَآْا ٨ إٔ أذد ٘  ٜطًبل  نبا  عًٝب
 ٢هٔ ٫ٚ عات١ٝ فايػ٠ٛٗ ن٬ ٚيًٝٞ  قٝظ بٝ ايعرزٟ اِب
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 ايببصٚاد إ٫ ٖٓبباى ٚيببٝظ  ايبٓببصٜٔ ىببٛاز ايٓبباز تٛقببع إٔ
 .ا٬ٍِ

يًسجباٍ  ايٓعبس  إو٬م إٔ ْبٝ هلٔ إٔ  المقتدرح : العدزج
ؿبٛز  ٚاي  ز٦ٛػاٖد ايفحب عرب ايتًفاش ٚغ ٙ  ٚنريو ايٓعس 

ٌ ٚٳُقب ل  فًكد ٢ْٗ اهلل تعاٞ عٓ٘ فكاٍ تعاٞ:اًّٝع١ ٫ ٘ٛش
ٔٻ ٗٴ ٔٳ ُفسٴٚجٳ ٚٳٜٳرٵَفِع ٔٻ  ٖٹ ٔٵ َأبٵؿٳاِز َٹ ٔٳ  َٹٓٳاةٹ ٜٳغٵكٴكٵ ُٴ٪ٵ ًِ ش ايٓٛز ن يِّ

ٖبٛ َبٔ َكبدَاة    إٕ إوب٬م ايٓعبس يًُرسَباة    بٌ    ز31:
ٍ ف ◘ ايرٟ ٢ْٗ عٓ٘ اِبٝبايصْا  بٌ َٔ شْا ايٓعس    ♂: كبا

َكدا، َؾاْفَعْقـَداِن َتْزكَِقداِن وَ  دا افـََّظدُر، فُِؽلِّ َبـِي آَدَم َحدظ  ِمدَن افزِّ ِزَكامُهَ

د،  ا ادَْْقُ ْجاَلِن َتْزكَِقاِن َوِزَكامُهَ ا اْفَبْطُش، َوافرِّ َواْفَقَداِن َتْزكَِقاِن َوِزَكامُهَ

ُق  َواْفَػُم َيْزيِن َوِزَكاُه اْفُؼَبُل، َواْفَؼْؾُب َُّيَْوى َوَيَتَؿـَّى، َواْفَػْرُج ُيَصددِّ

ُبهُ   . (1)▬ َذفَِك، َأْو ُيَؽذِّ
 :اليت تعزض الفضل والفجىراجملالت  قزاءَ ُ الضابعُ:املغهل

 ايؿراإقتٓا٤  ٨ كد تطاٌٖ اٯبا٤ ٨ ايطُاا يفتٝاتِٗفً

                                                 

 وصححه األلباين . 8526د أخرجه أمح  (صحقح) (1)
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 ٬ةٚاتبب ٚا٦ٛقبب١  ا٭شٜببا٤ ٨ تخؿؿبب١ا٦ ٬ةٚاتبب 
 فٝٗبا  ٌبد  ٚايبيف  ذيبو   ٚغب   ْطبا١ٝ٥   ًَٚركاة ٓطا١ٝ٥ اي

ٛ  عًٝٗبا  ٣ًٝب١  فتبا٠  ٖٚٞ ايغ٬ف فتا٠ َٓٗا َٓهس٠ أَٛزٶا  ا أْب
ٌ : تافٗب١  أضب١ً٦  َعٗبا  ا٦كاب١ً ٨ ٍَأطٵتٴ ثِ ٚا٭ؾبا  ايص١ٜٓ  ٖب
َٶ أذببيف ٚإٔ ذدث ٔ  اٜٛ  ا٦فكب١ً؟  ٖٛاٜاتبو  َبا  ا٭ٜباّ؟  َب
 ٜبساد  ايرٟ ايطاقط ايه٬ّ َٔ ٖرا ٚغ  ؟اغابٶ ؾادقيف ٌٖٚ
 ٘ ٞ  ايعفٝفباة  احملؿبٓاة  إفطباد  َٓب ٕ  اي٬تب  ايبٝبٛة   ٨ قبسز

 اتبب٬ة ٖببرٙ فتصٜببٌ عًٝبب٘  زبببٝ ايببرٟ اِٝببا٤ ٢ًٚهٗببٔ
 اتب٬ة  ٖبرٙ  ٨ ٌبد  نُبا   افػ٦ٝٶ اغ٦ٝٶ ٚايكٛابط اِٛاجص 
ٍ  يح١ إَا اًّٝع١ ا٦اج١ٓ ايؿٛز  يحب١  أٚ ٚايسغباق١   اُُبا
ِ  ..اُُاٍ ًَهاة يح١ أٚ ٚايسجِٝ  ايٛشٕ َفٝا  ٌبد  ثب
 ٜٗبدف  ٖٚرا ا٦ٍٗٛ  ايػ٤ٞ ٚايغساّ اِب َٛاقٝع َٔ فٝٗا
ٚنبريو   ايساضخ١  ٦فاِٖٝا ٚقًب ايفٛاذؼ  أَس تٜٗٛٔ إٞ

 َٚبس٠  بايسجبٌ   َٚطباٚاتٗا  ا٦بسأ٠  سٜب ٍس قكاٜاٜعسه فٝٗا 
 ا٦ُبث٬ة   ٢ٚحد فٝٗبا   ا٦ختًط ايتعًِٝ َٛقٛ  ٨ ٜبرثٕٛ

 ايٓحُبب١فٝببرنس فٝٗببا   ٚغ ٖببٔ ٚا٦غٓٝبباة  ٚايساقؿبباة 
 ايبيف  ٚأْٗبا  نرا  ْاٍ ٨ ايسا٥د٠ٚ ف١ْ٬  ايػٗ ٠ٚ ايف١ْٝ٬ 
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 ذطُبت  ٚأْٗبا  نرا  ْاٍ ٨ ايكد٠ٚ اٚأْٗ ٍترٟ  إٔ ٜٓبغٞ
ٞ  ايسقِ  ايف٬ْٝب١   ايطسٜكب١  أٚ ايف٬ْٝب١   ا٭يعباب  ٨ ايكٝاضب
ٕ  ا٦بسأ٠  تِٖٛ ٚات٬ة ايؿرا ٖٚرٙ ٛ  ٖبرا  ببأ  ايطسٜبل  ٖب
ٍ  َثًبٗا   تهٕٛ إٔ فتت٢ُٓ تطًه٘  إٔ ٜٓبغٞ ايرٟ  إٔ ٍٚباٚ
 . بٗا تتػب٘

 َٚبع  ٚا٦ُبث٬ة   ايفٓاْباة  َبع  َكباب٬ة فٝٗا  ٌد نُا
 اتًب١   بسٜبد  ات٬ة ٖرٙ ٨ ٌد ثِ ا٦سأ٠  يترسٜس عٝاةايدا
ٝ  ايتكسٜب أجٌ َٔ ازفبببايتع زنٔ أٚ  ٚتًبو  آُطبٝ   بب

 . ٖٚهرا اٱض١َٝ٬  اتتُعاة ٱفطاد خط٠ٛ
قتٓا٤ َثٌ ٖرٙ ات٬ة اْبٝ هلٔ إٔ إٔ  المقتدرح : العدزج
ٍ   تٗبا ٚقسا٤ ٥ٗبا يًُفاضد ايهث ٠ ا٦تعًك١ بنقتٓا ٫ ٘ٛش   ٜكبٛ
٘  قُٝب١  خطب١ ٨ ز٤٘ اهلل تعاٞ : عثُٝٝاي بٔ ُٓد ايع١َ٬  يب

ٌ  فاقتٓبا٤  ':اتب٬ة  َثٌ ٖبرٙ  عٔ  ذبساّ   اتب٬ة  ٖبرٙ  َثب
 ٖبدا٩ٖا إٚ ذبساّ   َٚهطبٗا ذساّ  ٚبٝعٗا ذساّ  ٚغسا٩ٖا
ٝ  َا ٚنٌ ذساّ  ٖد١ٜ ٚقبٛهلا ذساّ  ٝ  ْػبسٖا  عًب٢  ٜعب  بب

 . ٖبا ٚايعدٚإ اٱثِ ع٢ً ايتعإٚ َٔ ٭ْ٘ ذساّ; ا٦طًُٝ
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 :فًنا يغطب اهلل تعاىليل ااملىبصتعنال ااملغهلُ الجاميُ: 
ٍ  اففٞ اِكٝك١ ايّٝٛ ٜعترب ا٦ٛب  ٍ  ٜبٌ أٟ احملُبٛ  أٚ اُبٛا

كبد تطباٌٖ   َٔ ا٦ؿا٥ب اييف فترت ع٢ً ا٭١َ ْاز جٗبِٓ فً 
  ة اِدٜثب١ ا٦ٛببا٬ٜ اٯبا٤ ٨ ايطُاا يفتٝاتٗبببِ باقتٓبببببا٤   

اِدٜ  َصٚد ببرانس٠ يترُٝبٌ أٟ َبٛاد     ٌٜاا٦ٛبَٚعًّٛ إٔ 
٫يتكبباط ايؿببٛز  أٚ َس٥ٝبب١  ٚنببريو نبباَ ا  َطببُٛع١ أٚ

ٌ خص١ْ َبٔ ذانبس٠   ا٦ٛاد ا٦ٓكٌ ي ٚإَها١ْٝ ايفٝدٜٛ  إٞ  ا٦ٛباٜب
 اِدٜثب١  ةا٦ٛببا٬ٜ َٛبٌٝ آخس ًاؾب١ٝ ايبًٛتبٛث  نُبا إٔ    

 ع٢ً بساَخ ع٢ً ايٓتضًٗت أَس ايدخٍٛ ا٦تٛفس٠ با٭ضٛام 
ٚيٓهبد   ٚتبٜٛرت    ايفٝظ ببو  :أغٗسٖا ا٫جتُاعٞ ايتٛاؾٌ

ٞ    باض إٕ   ٚايٛاط    ٚايتبإٛ.. ٚايفٝرب  ٚا٫ضبهاٟ بب
ها٦باة  َبٔ ا٦ غسناة احملُبٍٛ بنعطبا٤ ضباعاة    نُا قاَت 

آ٫ف ايسضا٥ٌ اتا١ْٝ  فاضبتغٌ ايفتٝباة ٚايػبباب    ْٚا١ْٝ  
إزضبباٍ زضببا٥ٌ اِببب ٨ٚ ا٦غبباش٫ة ٚا٦عانطبباة   ذيببو

ضتخداّ ايػباب ٚايػباباة ٖبرا   اد ا٭َس ض٤ٛٶا ٚايغساّ  ٚشا
   ٚايفٝدٜٛ ايفاقر١احملٍُٛ ٨ مسا  ا٭غاْٞ  ٚز١ٜ٩ ا٦ٓاظس 
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   تداٍٚ ٖرٙ ا٦ٛاد ايعفٓب١ ضبٜٛا بٓعباّ ايبًٛتبٛث    ٚ نًٝباة 
خ ببب رباَباب ببب اة ٚايػبببايفتٝضٌٗ أَس ايترادث بٝ يكد ٚ

 ف٬ ذٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل. ٌ اٱجتُاعٞ ببايتٛاؾ
ٔ ٜٓبغٞ ع٢ً المقترح :  العزج ٜسببٛا بٓباتِٗ    إٔ ايٛايبدٜ

ٍ  َساقب١ اهلل تعاٞ ع٢ً ـَدَة آْْظدُغِ َوَمدا ل:ايرٟ قبا
َيْعَؾدُم َخائِ

ُدورُ  ِػى افصع  اهلل ذبب  اُب بٓاتٗ ٨ اٜغسضب  إٔٚ  ز19:غبافس ش نُُتْ
٘  ٚاّٛف ٔ  ٚايسٖبب١  ثٛابب٘   ٨ ٚايسغبب١  َٓب ٘  َب ٘  عكابب  يكٛيب

ِحقُم َكّبىء ِظَباِدى ل:تعاٞ َوَأنَّ َظدَذابِى ( 49)َأّكى َأَكا اْفَغُػوُر افدرَّ

ًّبل   ايبٓباة تٛجٝب٘  َع   ز50-49:اِحسش نُهَو اْفَعَذاُب آْفِقمُ 
ٍٳ    ▬اْشَتْحُقوا ِمدَن اهللِ َحدقَّ احَلَقداءِ ♂:◘ ايٓ  يكٍٛاِٝا٤  : َقبا
ًِٓٳا ٍٳ ٜٳا: ُق ُٵدٴ ْٳطٵتٳرٵٝٹٞ ِإْٻا اهللٹ زٳضٴٛ َِ ٍٳ هللٹ  ٚٳا َفدْقَس َذاَك،  ♂:َقا

ْشتِْحَقاَء ِمَن اهللِ ِٓ ْأَس َوَمدا َوَظدى،  َوَفؽِنَّ ا َػَظ افرَّ َحقَّ احَلَقاِء َأْن َهْ

ِر ادَْوَت َوافبَِذ، َوَمْن َأَراَد أِخَرَة َتدَرَك  ـُ َوافَبْطَن َوَما َحَوى، َوْفَتْذ

ْكَقا، َؾَؿْن َؾعَ    (1)▬ ا ِمَن اهللِ َحقَّ احَلَقاءِ َل َذفَِك َؾَؼْد اْشَتْحقَ دددِزيـََة افدع

                                                 

 وحسـه األلباين . 2458أخرجه السمذي   (حسن) (1)
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 مع الغباب اهلاتفًُعانضات امل املغهلُ التاصعُ : 
ٛ أذببيف ٨ اهلل    " اهلاتفٝب١  ا٦عانطباة " ذكٝكب١  ٨ ٓبا تأًَ يب

ٟ  ايعسه ذاى  ٚايػسف ايعسه توهل ضبٌٝ يٛجدْاٖا  ايبر
ٔ  مل ٚيٛ ٜٔ ٚايدِّ ٜع١ِسايػٻ داؾٹَكَٳ ٌجٳَأ َٔٹ َ٘عِفذٹ ٘  ٜهب  ذفعب
 ٚايط١ٓ ايهتاب ٨ غت٢ أذهاّ سةخِّضٴ ٦ا اةبٳايٛاجٹ ادَنَأ َٔ
 . ذسَت٘ ٚتكدز ايعسه ذفغ َدّ نًٗا

 ٖاتفٝب١  َها٦ب١  ايبداٜب١  ناْبت : ا٦عانطباة  إذبد٣  تكٍٛ
٘  أُٖٚين.. ١ُٖٝٚ ذب قؿ١ إٞ تطٛزة.. عف١ٜٛ  ٙببين  أْب

ٞ  زفكت.. ز٩ٜيف وًب.. ّطبيف ٚضٝتكدّ ! بباهلحس  ٖبددْ
٘  أزضبًت . .قعفت!! ايع٬ق١ بكطع ٞ  يب  زضباي١  َبع  ؾبٛزت
ٌ  تٛايبت !! َعطس٠ ٘  أخبسد  إٔ َبين  وًبب .. ايسضبا٥ .. َعب
 ٨ بؿٛتٞ ا٦عطس٠ بايسضا٥ٌ بايؿٛز  ٖددْٞ..بػد٠ زفكت
ٌ  نإ ٚقد -اهلاتا ٘  خسجبت  -ٜطبح  ٨ أعبٛد  إٔ عًب٢  َعب
ٔ  ٚقت أضس  ٔ  عبدة  يكبد .. ٧هب ٌ  ٚأْبا  عبدة  ٚيهب  أ٤ب
 اذتكاز ٌبه يٞ قاٍ.. ايفكٝر١.. ايصٚاد: ي٘ قًت.. ايعاز

يبريو ٜٓبغبٞ عًب٢ ٚيبٞ     .. فباجس٠  أتصٚد ٫ إْٞ: ٚضخس١ٜ
 ايغاف٬ة ٜسددٙ ٟا ا٫غرتاز َٔ ا٭َس إٔ ٙرز بٓات٘ ا٦ساٖكاة



اضغط على  ، وللىصىل ألي عنىان Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

                                                           

175 

 

٘  إٔ ٫بد ايطعٝد ايصٚاد إٔ َٔ .. ايغساَٝب١  ايع٬قباة  تطببك
 ايٓفبٛع  أؾبراب  تطبتدزد  غبٝطا١ْٝ   إٙبا٤اة  نًبٗا  فٗرٙ

 !ٚا٦ٓهس ايفرػا٤ ٨ يتٛقعٗا ايكعٝف١
 تكبٛد  ايػبٝطا١ْٝ  اّطٛاة َٔ خط٠ٛ اهلاتف١ٝ ا٦عانطاةف
ٗٳبا  ٜٳال:تعاٞ قاٍ ٚاهل٬ى  ايفاذػ١ إيٞ ٔٳ  َأٜټ َٳٓٴبٛا  ايَّبرٹٜ  َيبا  آ

ٛٳاةٹ تٳتٻبٹعٴٛا ِٕ خٴُط َٳٔ ايػٻٝٵَطا ٛٳاةٹ ٜٳتٻبٹعٵ ٚٳ ِٕ خٴُط ٘ٴ ايػٻٝٵَطا َٴسٴ َفِنْٻ   ٜٳِأ
ُٴَٓهببِس بٹاِيَفرٵػٳببا٤  غببٝٛ  ضبببب ٨ ٖٚببٞ   ز21 :ٓببٛزشاي نٚٳاِي
ٍ  ا٠ًّٛ  رهِن ا٦عانط١رهِ ف ;ايفاذػ١ ٍِ  يكبٛ  اهللٹ زٳضٴبٛ

ْقَطان♂: ◘ اَن ثافثفام افشَّ ـَ  َّٓ ُؾَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِ ٖٚٞ   (1)▬َٓ َُيْ
 .ذيو َٔ ايتٛب١ بعد ذت٢ ٚيًط٬م ا٭ضس دَازي ضبب

 المعاكسات أسباب
 ًُبٗا ْ فطبٓحد  اهلاتفٝب١  ا٦عانطباة  أضبباب  تتبعٓا ٚإذا
 :اٯتٞ ٨ ٜٓرؿس
ِ  َٔ ٗٞف :المعاكسدات بحكم اللهل -0 ٌ  أععب  ٚضبا٥
 ا٦تعانطببٝ ٠هببٔ ٭ْٗببا ايفاذػبب١  ٚاْتػبباز ايفطبباد جًببب

                                                 

 األلباين . وصححه 1171أخرجه السمذي   (صحقح) (1)
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 ؾبدم ٚ  ايغساَٝب١  ٚايًكبا٤اة  اِب ٨ ايه٬ّ َٔ ا٦تٗاتفٝ
 :ايكا٥ٌ ايػاعس

 ؾؽالم ؾؿوظد ؾؾؼاء :::كظرة ؾابتسامة ؾسالم 

 ببصٚد  ا٦عانطباة  َٔ تعفس! أْٗا تعٔ َٔ ايفتٝاة َٔٚ
 . ذٝاتٗا ٨ ايدَاز وسٜل تٓٗخ ايٛاقع ٨ ٖٚٞ إيٝ٘ تطهٔ
 ايطبب ٖٚرا :الموبايلأو  الهاتف تناول في التساىل -1

 عًب٢  ايبسد  ْبسد  ٭ٕ ;اّاغبعاة  ا٦ًتصَاة ذت٢ ٜػٌُ قد
 ا٭خبت  ٜطبكط  قبد  ا٭جاْب َع ايه٬ّ ع٢ً ٚاُسأ٠ اهلاتا

 ٭ٕ ;ذطبب١ٓ ْٝتٗببا تناْبب ٚيببٛ ام طٻببايُف غببباى ٨ ا٦طبب١ًُ
٘  بعرب ا٦عانظ ٜطتغفًٗا قد ا٦ط١ًُ ا٭خت  ضبُٝا  ٫ ن٬َب

ٌ  ايعٛاوا  إثاز٠ فٔ ٙطٔ ٧ٔ نإ إذا ّ  ٚتعطبٝ  َبع  ايهب٬
  يرا فٝٓبغٞ ع٢ً ا٦بسأ٠ ايؿبا١ِ عبدّ    ٚاًّل ايربا٠٤ إظٗاز

  ايسد ع٢ً زقِ غ  َعسٚف هلا.
ٕ  َا غايبا :اإليمدان ادعف -2  ١اهلاتفٝب  ا٦عانطباة " تهبٛ
 ايفتبا٠  ناْبت  إذا ضبُٝا  ٫  ٚقعا اٱ٢إ اهل٣ٛ عٔ ْاغ١٦
ٌ  ؾدٚز ٜتؿٛز ٫ٚ  اٯخسٜٔ َعانط١ إٞ تبادز اييف ٖٞ  َثب
 واع١ ع٢ً جٛازذٗا ٚاضتكاَت إ٢اْٗا نٌُ ٧ٔ اُِاق١ ٖرٙ
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 ايفبسد  يفغ ا٦٪َٓٝ ٚع٬ جٌ اهلل ٚؾا فكد ٚزضٛي٘  اهلل
٘  قاٍ  ذيو ْٛاقم عٔ ٚايبعد  ادُْْمِمـُدونَ  ْؾَؾدَح أَ  َؿْد ل:ضببراْ

ْغدوِ  َظدنِ  ُهمْ  َوافَِّذينَ ( 2) َخاِصُعونَ  َصاَلهِتِمْ  دِم  ُهمْ  افَِّذينَ ( 1)  افؾَّ

داةِ  ُهدمْ  َوافَّدِذينَ ( 3) ُمْعِرُضدونَ  ـَ  ُهدمْ  َوافَّدِذينَ ( 4) َؾداِظُؾونَ  فِؾزَّ

 . ز5-٦:1٪َٕٓٛش ان (5) َحاؾُِظونَ  فُِػُروِجِفمْ 
ٔ  ايطببب  ٖٚبرا : السدو: رفيقدات -3  ا٭ضببباب أنثبس  َب
 ايطبب٤ٛ  زفٝكبب١ ٭ٕ; ا٦عانطبباة عًبب٢ اٚتػببحٝعٶ اغببٝٛعٶ
 أٚقعبت  إذا إ٫ باٍ هلا ٜٗدأ ٫ ا٦ػب١ٖٛ ايع٬قاة ٨ ا٦تُسض١
 بٌ ايػباب  َعانط١ هلا تصٜٔف فٝ٘  اقع١فُٝا ٖٞ ٚ ؾدٜكتٗا
َٶبا  تعطٝٗا ٚقد ٘تعانط َٔ عًٝٗا ٚتكرتا  يػبباب  ٖاتفٝب١  أزقا
 !!ا٦عًِ ايفخ ٖرا ٨ طه١ٓٝا٦ تًو تكع ذت٢ ;وا٥ؼ
 َٔ ٍرز ايفتا٠ ايٛاع١ٝ فايرتب١ٝ :والتوجيدو التربية سو: -4
 َٚبا  ٚايسغباد  اهلداٜب١  وسٜل هلا ٚتبٝ ٨ ا٦عانطاة  ايٛقٛ 
 َٓببٛط ايببدٚز ٖٚببرا  ٚاٯخببس٠ ايببدْٝا ٨ ذاهلببا ببب٘ ٜٓؿببًس
ٕ  فُٗبا  بايٛايدٜٔ ّ  َطب٪٫ٚ ٔ  ايكٝاَب١  ٜبٛ ٘  عب  ا٭بٓبا٤  تٛجٝب
 .ٚا٦عاؾٞ رْٛباي َٔ ٍٚرٜسِٖ
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 بغبم  ا٭َبس  ٚع٬ جٌ اهلل قسٕ فًكد: النظر إطزق -4
 َيْغُضْضدنَ  فِّْؾُؿْمِمـَاِت  َوُؿلل:ضبراْ٘ قاٍ ايفسد  يفغ ايٓعس

َػْظنَ  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ   ناْبت  ٚنًُبا   ز31:ايٓبٛز ش  نُؾدُروَجُفنَّ  َوَُيْ
 ٚا٭ضبٛام   ايطسقباة  ٨ اِبساّ   إٞ ببايٓعس  َفتْٛب١  ايفتا٠
 ٚايع٬قباة  ايػ٠ٛٗ أضباب عٔ ايبر  إٞ تٛاق١ ْفطٗا ناْت

ُٶا بب   ا٦عانطاة ذيو َٚٔ احملس١َ  ٔ  ايبعبد  إٔعً  ايٓعبس  عب
 ٚايطسقاة ا٭ضٛام ٨ ايسجاٍ عٔ ايٓعس غم ٜعين ٫ احملسّ
 نايكٓٛاة ا٭خس٣  ايفٜ أضباب عٔ اأٜكٶ ايبعد ٚإ١ا  فكط

 . ٚغ ٖا ا٦اج١ٓ ٚات٬ة ايفكا١ٝ٥
 عًبب٢ ديٝببٌ يتربدفببا: حاجددة لايددر وال ددروج التبددرج -6
  نُبا إٔ  ٚاِػب١ُ  اِٝا٤ عٔ عدٖاٚبٴ ب٘  تتؿا َٔ ا٬ٍٖ
 أغد ا٦تربجاة  َع ايه٬ّ ٨ ٜطُعٕٛ ا٦عانطٝ َٔ ايطف١ً
 ٚٓاٚيبب١ َعانطببتٗا عًبب٢ تحببسأفٝ غ ٖببٔ  ٨ وُعٗببِ َببٔ

 .ايسذ١ًٜ أذكإ ٨ بٗا اٱٜكا 
٨   ٛقًٜٛهٕٛ ضببٶا ي بايغف١ً ا٦كرتٕ ايفسا ف: الفدرام -7

 ٚاتبا  ايغف١ً بٝ ٚع٬ جٌ اهلل قسٕ فكد ٚيريو  ا٦عانطاة
َٓ ل:فكاٍ اهل٣ٛ ِرَكدا َظن َؿْؾَبهُ  َأْؽَػْؾـَا َمنْ  ُتطِعْ  َو ـْ َبدعَ  ِذ  َهدَواهُ  َواتَّ
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انَ  ـَ ٍ ٚ  ز28: يهٗبا شاناُؾُرًضد َأْمدُرهُ  َو كِْعَؿَتداِن ♂:◘  ايبٓ   قبا

ثٌِر ِمنَ  ـَ ُة َوافَػَرا ُ  َمْغُبوٌن ؾِقِفاَم  حَّ  .(1)▬افـَّاِس: افصِّ
ٕ  َا اٚنث ٶ: الدزواج تأيير -8  دفبع  ٨ اضبببٶ  اٯببا٤  ٜهبٛ
ٕ    ٚا٦غاَس٠ ا٦عانط١ وسٜل اقتفا٤ إٞ بٓاتٗٔ  ا٭ب نبإٔ ٜهبٛ
فبعكِٗ ٜسفم تصٜٚخ  تاف١ٗ ٭ضباب بٓت٘ا تصٜٚخ ٜسفم ٧ٔ
 ٚغ  ذيو َٔ ا٭ضباب ايٛا١ٖٝ.ذت٢ تٓٗٞ دزاضتٗا   ابٓت٘

 المعاكسات الوقاية م  بل س
 :ٚايتٛجٝٗاة ايٓؿا٥س بعم أذبيف ٨ اهلل  إيٝهِ

 ،الصار منذاإلجتهاد في زرع التقوى في نفس الفتاة  -0
ٔ  اِٝبا٤  ايبٓفظ  ٨ تٛيبد  ايتك٣ٛ فنٕ  فبنذا  َٚساقبتب٘   اهلل َب

ٍ  قاٍ ععِٝ  خ  ع٢ً فٗٞ اِٝا٤  ثٛب ايفتا٠ يبطت  زضبٛ
َٓ َيددْلِِت ♂:◘ اهلل َقدداُء  َّٓ بَِخددْرٍ احْلَ  أضبباع ٖببٛ ٚاِٝببا٤  (2)▬ إِ

 .ٚايعف١ اِػ١ُ

                                                 

  .  6412ايبخازٟ أخسج٘  (ؾرٝس) (1)

 .  37َطًِ أخسج٘  (ؾرٝس) (2)
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ٝ  خب   فنْ٘: الستعفافتعويد الفتاة على ا -1  عًب٢  َعب
 اُصا٤ فنٕ  دٵسٳايَف يباب َفتاا ٚخ  ٣ٚٛذٗا  ايػ٠ٛٗ نبس
 ايفتبا٠  نٓبت  ٚنًُبا  ؾباذب٘   عٌُ جٓظ َٔتعاٞ  اهلل عٓد
 ذيبو  َبا ٚ ٚايطبه١ٓٝ  ايبصٚاد  وسٜل هلا اهلل ضٌٗ عفٝف١ ذ١ٝٝ
َٓ ََيِدُدوَن ل:قاٍ تعباٞ   بعصٜص  اهلل ع٢ً َوْفَقْسدَتْعِػِف افَّدِذيَن 

 .ز33: ايٓٛزشن ِمن َؾْضؾِهِ  هللَُحتَّى ُيْغـَِقُفْم ا اكَِؽاًح 
ٔ  ايط٤ٛ زفٝك١ ٭ٕ :الصالحاتصاحبة اإلعتنا: بم -2  َب
 َسافك١ أَا  خاؾ١ٚا٦عانطاة  عَُٛا ا٦عاؾٞ أضباب أععِ

 ؾب٬ا  فٝ٘ َا ع٢ً ٚتدٍ خ   نٌ ع٢ً ٝتع فنْٗا ايطٝباة
 ٔ  ايكبببٝس ٚتٓهبس  ٚا٦عببسٚف  ايٓؿبس  ٚتبببرٍ ٚايبدْٝا   ايبدٜ

 .ٚا٦هسٚٙ
 ا٭غبباْٞ  طببُا ن: اإلثددارة أسددبابتلنيددب الفتيددات  -3

 ايطباقط١   ٚاتب٬ة  ا٦اج١ٓ  ٚا٦طًط٬ة ا٭ف٬ّ َٚػاٖد٠
ٌ  ٚز١ٜ٩ ا٦ٓاظس ايفاقر١    ايػب٠ٛٗ  تٗبٝخ  ا٭َبٛز  ٖبرٙ  فهب

ٍ  ايفطباد  عًب٢  ٚتػبحع  غسٜص٠اي ٚتث  ٞ    ٚا٫ٖب٬ ٔ  فٗب  َب
 . ا٦عانطاة غساى ٨ ٜٛقع َا أععِ
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ٕ  :بدالنفع علديه  يعدود بما الفتيات إلاال -4  ايغفًب١  فبن
 اهلل رنسبب  ْػغاٍٲي تٛجٝ٘ ايفتا٠ ٝٓبغٞفٝ  ب٤٬ نٌ ضبب ٖٞ
 ٚايبدزٚع  ايٓافعب١   ايهتبب  َٚطايع١ ايكسإٓ  ٚت٠ٚ٬  تعاٞ

ٍ  ايعص٢ب١   ْٚبدداة  اٱ٢إ  ٜاةَكٛ َٔ فنْٗا ا٦فٝد٠   قبا
ِر ال: تعاٞ ُؼُؾوُب   َِأالَ بِِذكح  . ز28: ايسعدش نَتطحَؿِئنُّ الح

* * * 
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 : للبنات الصحيحة اإلسالمية الرتبية معوقات

 اِطب١ٓ  ايكد٠ٚ ٜٓعدّ عٓدَاف: الحسدنة القدوة إنعدام -0
 باٖاٚأ أَٗا ايبٓت تس٣ عٓدَا؟ فبٓاتٓا ْسبٞ إٔ ْطتطٝع فهٝا
ٔ  فنْ٘ اٱض٬ّ تعايِٝ عٔ ٛاًََ ٚقد  تتُطبو  إٔ ايؿبعٛب١  َب
 . بٗا ٖٞ

 إٔ تطتطٝع ٫ اييف ا٭ضس بعم ٖٓاى:  التوجيدو سدو: -1
٘  فعً٘  ٜٓبغٞ َا٫ ٚتسى فعً٘ ٜٓبغٞ َا إٞ بٓاتٗا تٛج٘  فٝٛجب
 ٚج٘ قد أْ٘ ٜعٔ ٖٚٛ ١ٔتًط َدازع ٨ ايتعًِ إٞ ابٓت٘ ا٭ب
 . قرز ٟطتٓكع زَاٖا أْ٘ ٜعًِ ٚمل ًٗاَطتكب َا ٜكُٔ إٞ ابٓت٘

فعٓدَا تس٣ ايفتا٠ أبٝٗا أٚ أخٝٗبا أٚ  : اإلعزم وسا ل -2
 تعٔ ا٦ختًف١ اٱع٬ّ ٌبٚضا٥ ٨ ايعازٜاة ؾٛزشٚجٗا ٜس٣ 

 .تكًٝدٙ إٞ فتٌُٝ ايؿرٝس ٖٛٚ ا٦طًٛب ٖٛ ٖرا إٔ
فندخاٍ ايبٓت ٨ ايتخؿؿاة ايبيف  :  التعليم مناىج -3

ٔ نبث ٶا   فُٝا بعبد تبتعبد   ايفتا٠ٌ ٌع هلا٫ تؿًس   فطستٗبا  عب
 . أٜكٶا دٜٓٗا ٚعٔ تهٜٛٓٗا ٚعٔ
 فايطُاا  : سليمة غير عادات م  البنت تواعتاد ما -4
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ٔ  اّبسٚد ٚ ايثٝاب َٔ ايكؿ يًبٓت بأْت تستدٟ  ٍ  َب  ا٦ٓبص
ٌ نٕ ف  ذٝا٤ دٕٚ ايػاز  ٨ ايػباب َكاب١ًٚ ذاج١  يغ   َثب
ٔ  اَعّٛق تػهٌ فٗٞ يوٚير اقت٬عٗا ٜؿعب ايعاداة ٖرٙ  َب

 .ايؿرٝر١ اٱض١َٝ٬ ايرتب١ٝ َعٛقاة
 ٚتطبباٌٖ تطبباَسف : التربيددة فددي ال اطهددة األسدداليب -5

ٚ  ايصا٥بد  ايتديٌٝٚ  أخطأة إذا ايبٓت َعايٛايدإ   يًبٓبت  أ
نٌ ذيبو َبٔ     ايبٓت ٌاٙ ا٦تٓا١ٖٝ ٚايػد٠ ٚايؿسا١َ ايكط٠ٛ

 .بطًٛا٦ ٖٛ ٚا٫عتداٍا٭ضايٝب اّاو١٦ ٨ ايرتب١ٝ 
دأ   -6 فعببدّ تسبٝبب١ : اتعداد أنهدا علدى اإلسدزم تعداليم ذي 
ٌ يبظ اِحباب ٜ ٚع٢ً تعايِٝ ايدٜٔ اٱض٬َٞ  ايفتٝاة  ػبه
 .ايؿرٝر١ اٱض١َٝ٬ ايرتب١ٝ َعٛقاة َٔ اَعّٛق
٘ ٚ ؾباحل  غب   ايبٝبت  ٜهٕٛ نإٔ : السديهة البيهدة -7  فٝب

ٕ  قد ٚنريو اهلل  ضبٌٝ عٔ ؾد ٚٚضا٥ٌ َٓهساة  هلبا  ٜهبٛ
 ٚيرا اّ  عٔ ٜٚباعدْٗا ايػس ع٢ً ٜديًٓٗا ض٤ٛ ؾدٜكاة

 . َٚساقب١ ا٭ٌٖ َطًٛب١ ٖٞ ايٓحا٠ ايؿا١ِ ايسفك١ف 
 يسفك١ اْفساد ايبٓت ٚعدّ َؿاذبتٗا ف: رادنفاال -8
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 ٚيرا ;ايكاؾ١ٝ ايغِٓ َٔ ٜأنٌ اير٥بف ا٦عٛقاة  َٔ ؾا١ِ
 .ؾا١ِ زفك١فٝٓبغٞ إٔ ٜهٕٛ يًبٓت 

 حبد ًٛايدٜٔ ذب  ايفتبا٠ ي  فع٢ً اي :الكسل والنوم -01
ٌ  ٍبب بطبٝعتٗا  ٛايٓفظف  ٚا٦ثابس٠  ٚايٓبّٛ   ٚايدعب١  ايهطب

  غخؿٝتٗا. بٓا٤ تهاضًت ضٝردث خًٌ ٨  فنذا
ٚ   :  سدويفلتا -00 ٛ فغٝاب اهلبدف عٓبد ايفتبا٠   اٜتطب
  ايدزاضب١  أْٗٞ ذت٢ ٚتكٍٛ ايٓفظ  ٚبٓا٤ ٚا٫ضتكا١َ ايتٛب١
 . ٖٚهرا أتصٚد ذت٢ أٚ أنرب  ذت٢أٚ 

 ازاْٶ تطبب ا٦عؿ١ٝ ٭ٕ: المعاصي في الوقوع ةكثر  -01
 ايطاعباة ايبٓت  ترتى ذت٢ ا٭خس٣ ٌس َٚعؿ١ٝ ايكًب ع٢ً

 ٜؿدٖا عٔ مسا  ْؿا٥س ايٓاؾرٝ. ٧ا ا٦عاؾٞ  ٚتأيا
 تٗببتِف :المددوت ذكددر وقلددة الدددنيا بالحيدداة االغتددرار -02
 ٚأْاق١ ٚقؿ١  ٚتطس١ٙ   ٣ٚاٍ ش١ٜٓ  ايدْٝا; ٟعاٖس ايبٓت

 ا٦بٛة  أَبا  د١ْٜٛٝ  َٚهاضب فكط  خازجٞ َعٗس  ٚزغاق١
 .فٝ٘ سببتفه َا فآخس اٯخس٠ ٚايداز

 بأخباز نا٫ْػغاٍ : فيدو فا دة ال بما النفس إلاال -03
ٌ  ٚف٬ْب١  وًكبت  ٚف١ْ٬ تصٚجت ف١ْ٬ ايٓاع   ٚف٬ْب١  ذاَب
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 ١بٚف٬ْب  ِببٝتٗب  أثباث  غ ٚا ف٬ٕ ٚآٍ شٚجٗا َع َاؾُت
 . با٤أْ ٚناي١ ٚنأْٗا ٖٚهرا خطبت
إٔ ايفتبا٠   ٟع٢ٓ :توجيو أىل ال ير لهدا ع  االبتعاد -04

 ٚإَبا  َِٓٗ يتٗسبٗا إَا اّ  أؾراب َٔ تٛجٝٗاة تطُع٫ 
 تكبسأ  ٚمل اْافعٶب  اغبسٜطّ  تطبُع  ٚمل إيٝٗبا  اٱتٝإ ٨ يتكؿ ِٖ

 مل قسٜبب١   عًٝٗبا  تٓهبس  ٚمل شًَٝب١   تٓاؾبرٗا  مل  اْافعٶب  انتٝبٶ
 .أب ٜسعٗا ٚمل أّ اتسغدٖ ٚمل َع١ًُ  تٛجٗٗا
 فعٓببدَا تهببٕٛ : إرادة البنددت ودنددو ىمتهددا اددعف -05
 تببٓحس إٔ ُٖتٗببا أقؿبب٢ دْٝبب١  ُٖٚتٗببا قببعٝف١  إزادتٗببا
تتطًبع   كٜٛب١ اي زاد٠اٱٚؾباذب١ اهلُب١ ايعايٝب١     أَبا  ٚتتصٚد 

ِفغ ايكسإٓ ٚايتُهٔ ٨ ذفع٘ ٌٜٚٛبدٙ  َٚدازضب١ ايعًبِ    
اٱض١َٝ٬  ٚنبرا  ايػسعٞ يًعٌُ ب٘  ٚتسب١ٝ أ٫ٚدٖا ايرتب١ٝ 

 تعًِٝ ايٓطا٤ ٨ ا٦طاجد ٚغ ٙ .
* * * 
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 واملراهقات تربية املراهقنييف   للوالديننصائح 

 ٚنبرا  ٚاٯخبس٠   ايبدْٝا  ٨ ايرتب١ٝ فكا٥ٌ اضتركاز -1
 . ا٭٫ٚد ٚايفتٝاة تسب١ٝ ٨ ٚايتفسٜط اٱُٖاٍ عٛاقب
 .ٚعدّ ايدعا٤ عًِٝٗٚايفتٝاة  يٮ٫ٚد ايدعا٤ -2
 .بايكد٠ٚ تعًُِٝٗ ع٢ً اِسف -3
ِ ؾب١ً ا٭زذباّ  ٚأٜكٶبا     عًب٢  ا٭٫ٚد تعٜٛد -4  ذبثٗ
 إَببا ا٦طببًُٝ  ٚإخببٛاِْٗ دٜببِٓٗ خدَبب١ ٨ ا٦طببا١ُٖ عًبب٢
 .ايفكسا٤ َطاعد٠ أٚ ا٦ًٗٛفٝ  إغاث١ أٚ اهلل إٞ  ٠ٛبببايدع
 .ايكساز اَاذ ع٢ً تدزٜبِٗ -5
ٔ  َا ايبٓاة بتعًِٝ ايعٓا١ٜ -6 ٔ  ٘ببب إيٝ ٙبتح  ٛزبببب أَ َب
ٞ   ٚدْٝأٖ ٔبببدٜٓٗ ِ  أٚيٝبا٤ ا٭َبٛز   ٜٴعٓب٢  إٔ فٝٓبغب  بتعًبٝ

ٍّ  َببٔ اّاؾبب١ ذٝبباتٗٔ أَببٛزٚ دٜببٓٗٔ  أَببٛز ايبٓبباة  نبب
; ذيبو  ٚغب   يًُٓبصٍ   ٚتبدب   ٚخٝاوب١   ٚوبخ  ٚغطٌٝ 

ٔٻي  .ايصٚج١ٝ اِٝا٠ ٫ضتكباٍ اضتعداد أمت ع٢ً ٝٳُه
 بد ٫ بٌ يطبٝبإٞ ا ٚذدٖٔ اّسٚد َٔ ايبٓاة َٓع -7

 .ا٦ًر١ يًراج١ إ٫ ٚسجٔ ٚأ٫ َعٗٔ  احملسّ دٚجٛ َٔ
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ٚايبٓاة َبٔ ايتػبب٘ ببآُظ اٯخبس أٚ      ا٭٫ٚد َٓع -8
 اٱخت٬ط ب٘ . 

 .ٚايبٓاة ا٭٫ٚد َع يًحًٛع ٚقت َؿٝـ -9
10-   ٝ  ٚا٦ساٖكباة  ٖرز أٚيٝا٤ ا٭َٛز َٔ ْكبد ا٦بساٖك

ّ إيبِٝٗ  ٖبثِٗ يٲْؿباة   ببٌ   اٯخسٜٔ  أَاّ  غبدٜد  باٖتُبا
 .ِآزا٤ٖ ٜطفٗٛا ٫ٚ  ٜكاوعِْٛٗ ٫ٚ  ٙدثِْٛٗ عٓدَا

 اعتببادٙ فُببٔيكٝبباّ ايًٝببٌ ٚا٫ضببتغفاز  تعٜٛببدِٖ -11
 . نب ٶا عًٝ٘ ضٌٗ ؾغ ٶا
 ٚا٦ٓباّ   ٚايهب٬ّ   ايطعاّ  فكٍٛ جٓب أ٫ٚدى -12
 . ايٓاع ٚٔايط١
ِ  تفكد -13 ِ  أذبٛاهل ٔ  َٚبساقبتٗ ٔ  بعبد   عب  ذيبو  َٚب
 .ايد١ٜٝٓ يًػعا٥س أدا٥ِٗ َد٣ ٬َذع١
ّ  بهفباٜتِٗ   ٚذيو: با٦عسٚف عًِٝٗ ايٓفك١ -14  ٚايكٝبا

 .ا٦ٓصٍ خازد ا٦اٍ عٔ ٫ ٜبرثٛا ذت٢; ذٛا٥حِٗ ع٢ً
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 ايسذًٜبب١ عببٔ ٚايبعببدتٛجٝبب٘ ا٭٫ٚد ًّببل اِٝببا٤  -15
ٔ  ٚايفسد ٚايبطٔ ايًطإ ٚؾٝا١ْ ٔ  خٛفبا  احملسَباة  َب  اهلل َب
 .َٓ٘ ٚذٝا٤

 غباد٠ ٚاٱ ٚإظٗازٖا ا٭٫ٚد إ٘ابٝاة ع٢ً ايرتنٝص -16
ٔ  ٚايبعد  بٗا ِ  عب ٌ  ا٭خطبا٤  تكبخٝ ِ  بب  ٜٓصيٖٛبا  إٔ عًبٝٗ

 .ٚذدٙ هلل ايهُاٍ إٔ ٜٚدزنٛا َٓاشهلا
 .أخطا٥ِٗ يتؿرٝس فسؾ١ ا٭٫ٚد إعطا٤ -17
 ٚاِبسف  يٮبٓبا٤  ا٦ٓاضبب١  ا٦دازع باختٝاز يعٓا١ٜا -18

 .فٝٗا َتابعتِٗ ع٢ً
 ذت٢ ٨ ايكب٬ة . ا٭بٓا٤ بٝ ايعدٍ -19
 اإعساقٶ أبٓا٥ِٗ َٔ إايٛايد زأ٣ َا إذا ايٝأع عدّ -20
٘  فايٓؿبس  ٜكبٝع   ٫ ايٓؿبس   نُا إٔ ا٠ادٜٶ أٚ اْٚفٛزٶ  مثستب

 ٚإَبا  اِباٍ   ٨ ا٭٫ٚد ٜطتكِٝ إٔ فنَا: ذاٍ بهٌ َك١ُْٛ
٘  ٜكؿسٚا إٔ ٚإَا ذيو  ٨ ٜفهسٚا إٔ ٔ  بطببب ٟ  عب  ٨ ايتُباد

 .تعاٞ اهلل إٞ أٚيٝا٤ ا٭َٛز ٜعرز إٔ أٚ  ايباوٌ
 .  اّػ١ْٛ ٚعٛدِٖ ايرتف أ٫ٚدى جٓٸب -21
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 باضببتخداّيكٓببٛاة ايفكببا١ٝ٥ ايتعاَببٌ يببرز َببع ا -22
بعُبٌ زقبِ ضبس ٫    جٗاش ايسٜطٝفس  ٨ ٚض١ًٝ ايترهِ ا٭بٟٛ

أٟ قٓٛاة جدٜبد٠ إ٫ ٟعسفتب٘   صٌٜ يُٝٓع تٓ ا٭ب;ٜعسف٘ إ٫ 
    ٚا٭ِٖ َٔ ذيو تك١ٜٛ ا٦ساقب١ عٓد ا٭٫ٚد .ٖٛ فكط
ٚنبرا  ضبتخداّ ايٓبت   ٫فتٝباة  ايػبباب ٚاي  تٛع١ٝ -23
  .اهلل تعاٜٞغكب ٫ فُٝا ا٦ٛباٌٜ 
 ايطٝرب -رٖاب إٞ  ايٓت نافٝ٘ ائَ  ٍرٜس ا٭٫ٚد -24

 نٌ قبٝس. فٝٗاٜتعًُٛا ٚايب٦ٝاة ايعف١ٓ  ٗاففٝ -
 بعبم ٨ شز  ايثك١ ٨ ْفٛع ا٭٫ٚد باضتػازتِٗ  -25
 .ذيو غ  أٚ ا٦ٓصٍأَٛز 

ِ ٚأخببٛاهل ِأعُبباَٗ ّأَببا بببأ٫ٚدى فخببسى أظٗببس -26
 .أخطا٥ِٗ َٔ باّحٌ ضٝػعسِٖ فٗرا ;ِٚأؾدقا٥ٗ
 .عكً٘ قبٌ ا٦ساٖل قًب إٞ ايٛؾٍٛ ذاٍٚ -27

* * *
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