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 ملأطفال امرشح امرتبوي وامتؼلميي مسورة امناس

 

 بقمل/ رضا اجلنيدي

َّع هتا/منه َشر  مادة امتجويد أأػدَّ

 

 

و الإضافة أأو احلذف من امكتاب.  حقوق امطبع حمفوظة ملك مسمل ومسلمة برشط ػدم امتبديل اإ
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 ا٤ِٙبد ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبدا٤ثبء ٚ إٌٝ

 ٚا٠٦ّبْ فٟ ٔفًٛ ا٤ثٕبء إٌٝ غبهٍٟ اٌق١و

 أثلػٛا فٟ ِغبٌىُ ٚاؽزَجٛا ا٤عو

  ّ ّ   ة  خ فو  رَّىٛا ثبٌٙ  .خ أؽ١ذ أِخ٘
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ثَجت أٍٍٛة  -ػي ٚعً-وزبة هللا  ؽفع ٌمل ٘بٌٕٟ ِب هأ٠ذ ِٓ ٔفٛه وض١و ِٓ أٛفبٌٕب ِٓ 

مٌه ا٤ٍٍٛة  بي..ثؼ٘ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚا٤ثبء ٚا٤ِٙبد فٟ رؼ١ٍّٗ ٚرؾف١ظٗ ٥ٌٛف

ا ٚوجوٚا ٍٍٚٛو١برُٙ  ، فئما ثؤثٕبئٕب ٔواُ٘اٌمبرُ ٚاٌمبئُ ػٍٝ اٌمَٛح ٚاٌْلح ٚاٌزو١٘ت لل ّجُّٛ

ْ  ٤ٍٍٛة اٌجغ١٘، ثؼ١لح رّبِب ػٓ ل١ُ ك٠ٕٕب اٌؾ١ٕف ثَجت ٘نا ا أوْٛ   عؼٍٕٝ ٘نا أهعٛ أ

رؾف١ع اٌموآْ  رله٠ت ا٤ٛفبي ٚاٌّوا٘م١ٓ، ٚفٟ ِغبيِغبي رؼ١ٍُ ٍٚججب فٟ رون ثّٖخ فٟ 

ٚرله٠ٌ اٌؼٍَٛ اٌْوػ١خ ٌُٙ، ٚرؼ١ٍُّٙ ِٙبهاد اٌؾ١بح اٌّقزٍفخ ٚاٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ ِٓ ف٩ي 

  ْ ْ   ػٍِٕٛب اٌْوػ١خ، ٍٚبػلٟٔ ػٍٝ أ  صوٞ  -ػي ٚعً-وزبة هللا  أفطٛ ٘نٖ اٌقطٛح أ

ْ  ثبٌّؾزٜٛ اٌضمبفٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚ زٍفخ وػ ٥ٌٛفبي إٌّب٘ظ اٌّقْٔ اٌٍغٜٛ اٌنٞ ٠ّىٓ ِٓ ف٩ٌٗ أ

ٚإثلاع ٌزًٖ ِؼب١ٔٙب إٌٝ لٍٛثُٙ ثّٕزٙٝ اٌٌَٙٛخ ٚا١َٔ٨بث١خ، ٚرزؼّك فٟ ٔفٍُٛٙ  ثؾت

زؼٍمخ ثقبٌمٙب،  ٠خبثّٕزٙٝ اٌوفك ٚا١ٌٍٓ اٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ ا٠٦غبث١خ، ٌٕؾًٖ فٟ إٌٙ  ِ ػٍٝ لٍٛة 

زجؼخ ٌزؼب١ٌّٗ ػٓ هٙب ٚؽت ٨ ػٓ إعجبه ٚلٙو.  ِ ؾجخ ٌىزبثٗ،   ِ 

ٞ  ٌنٌه أؽججذ أْ أٙغ رغوث اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاٌمبئ١ّٓ ػٍٝ روث١خ ا٤ٛفبي  زٟ ث١ٓ أ٠ل

ب رف١لُ٘ ثئمْ هللا.. ٚأٚول أٔ   اٌّي٠ل ِٓ ػٙل٘ب رؾزبط إٌٝ  ٠خاٙب رغوثخ ِب ىاٌذ فٟ ثلػٍٙ 

 ٌٚىٓ ٘نا ٨ ٠ٕمٖٙب لله٘ب ثئمْ هللا. اٌؼًّ
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اد ؽَت ٘نا اٌْوػ ٠ٕبٍت ا٤ٛفبي ِٓ ٍٓ ٍذ ٍٕٛاد ؽزٝ ٍٓ رَغ أٚ ػْو ٍٕٛ

 إكهان اٌطفً.

 

 انًغرٓذفح يٍ ششح عٕسج انُاط نألؽفال: ٔانًٓاساخ انمٛى ٔانًفاْٛى

 .رؼ١ٍُ اٌطفً ٔجنح ػٓ رٛؽ١ل اٌوثٛث١خ ٚرٛؽ١ل ا١ٌ٘ٛ٤خ ٚرٛؽ١ل ا٤ٍّبء ٚاٌٖفبد 

  فٟ ٔفًٛ ا٤ٛفبي. -ػي ٚعً-غوً ل١ّخ اٌلػبء ٚا٨ٍزؼبٔخ ثبهلل 

 ْىً ِجَٜ.رله٠ت ا٤ٛفبي ػٍٝ ِٙبهح ؽً اٌّْى٩د ث 

 .ِٕؼ اٌطفً ٔجنح ػٓ ؽَٓ افز١به اٌٖل٠ك ٚػًّ ر١ٙئخ ِجىوح ٌنٌه 

 .رؼ٠ٛل اٌطفً ػٍٝ رؾل٠ل اٌٙلف ٚا١ٌَو فٟ ارغب٘ٗ ثىً ػي٠ّخ ٚإٕواه 

 .ْرنو١و اٌطفً ثمٖخ ١ٍلٔب آكَ ٚػلاٚح ا١ٌْطبْ ٧ٌَٔبْ ٚٙؼف ا١ٌْطب 

 .ٍُر١ّٕخ اٌؾٌ اٌفٕٟ ٌلٜ اٌطفً ِٓ ف٩ي اٌو 

  ًػٍٝ ا٩ٌٖح ٚرؾج١جٗ ف١ٙب.اٌجلء ثزله٠ت اٌطف 

  رله٠ت اٌطفً ػٍٝ إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٌٍَٛهح ٚرٖؾ١ؼ ا٤فطبء اٌْبئؼخ ػٕل ا٤ٛفبي

 فٟ ثؼ٘ اٌىٍّبد ِضً وٍّخ اٌِغٕ خ.
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 .ٍّٟؽفع اٌَٛهح، ٚرله٠ت اٌطفً ػٍٝ ٔطك ؽىُ إٌْٛ اٌّْلكح ثْىً ػ 

 ٕٙرٙب ف١ٙب.ء ٌمواب إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلصرؼ٠ٛل اٌطفً ػٍٝ روك٠ل اٌَٛهح فٟ ا٤ٚلبد اٌزٟ ٚع 

 ُا٤ؽبك٠ش اٌزٟ رُ  ٚرضج١ذ ثؼ٘، ؽل٠ش عل٠ل ِٓ ا٤ؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌطفً رؼ١ٍ

 كهاٍزٙب ٍبثمب.

 .ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفٌ ِٓ ف٩ي اٌؾٛهاد ٚإٌمبّبد اٌّفزٛؽخ 

 .اٌز١ّٙل ٌلهًٚ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚرؼ١ٍُ اٌطفً أٔٛاع اٌىٍّخ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

 ٌلٜ ا٤ٛفبي ٚاٌزفى١و ا٨فزواٟٙ إٌبلل ٚاٌزفى١و إٌّطمٟ ر١ّٕخ اٌزفى١و. 

 اٌؾَٕٝ ء هللاٍّبأف٩ي ِؼوفخ ثؼ٘  فٟ لٍت اٌطفً ِٓ -ػي ٚعً- غوً ؽت هللا. 

 .ٗاٍزْؼبه اٌطفً ٔؼُ هللا ػي ٚعً ػ١ٍ 

 ٚغوً ل١ّخ ؽفع اٌٍَبْرؼ١ٍُ اٌطفً أ١ّ٘خ ػلَ اٌزٕبثي ثب٤ٌمبة ،. 

 .ْٚرنو١و اٌطفً ثم١ّخ اٌزؼب 

 ٍ١ُ اٌطفً ثؼ٘ اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ.رؼ 
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 انًغرخذيح فٙ ششح عٕسج انُاط: االعرشاذٛجٛاخ

 اٍزوار١غ١خ اٌمٖخ. 

 اٍزوار١غخ ا٤ٌؼبة اٌزوث٠ٛخ اٌنو١خ. 

 اٍزوار١غ١خ رّض١ً ا٤كٚاه. 

 ُاٍزوار١غ١خ رؼل٠ً اٌّفب١٘. 

 اٍزوار١غ١خ اٌز١ٙئخ اٌّجىوح. 

 ٓ٘اٍزوار١غ١خ إصبهح اٌن. 

 ١خ اٌزؾ١ًٍ اٌؼٍّٟاٍزوار١غ. 

 اٍزوار١غ١خ اٌق١ٛٛ اٌّزْبثىخ. 

 اٍزوار١غ١خ اٌٍَبْ اٌٛاصك. 

 

ٗ يشاجؼح كراب أٔ يماالخ اعرشاذٛجٛاخ زِ االعرشاذٛجٛاخ تشكم أكثش ُٚشجٔنهرؼشف ػهٗ ْ

 .انرؼهٛى اإلتذاػٙ انشايم
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انُماؽ نُا يٍ تؼغ  ذحثٛثٓى فّٛ، التذٔ -ػض ٔجم-فٙ سحهرُا يغ أؽفانُا نرؼهًٛٓى كراب هللا 

 ػُٓا فٙ ْزِ انشحهح انًاذؼح: نُاانرٙ ال غُٗ اإلسشادٚح 

 

 ٠خافٟ اٌجل   ْ ػٓ ٛج١ؼخ ٘نا إٌْبٛ ثْىً رؾف١يٞ  َِجمخفىوح  ٔ ؼطٟ اٌطف٠ً فًٚ أ

ْ  ِٚض١و ٌٍفوؽخ ٚاٌَؼبكح فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي  ،ٕزمٟ ػٕٛأب ع٩١ّ ٌٗٔ ، ٠ٚ فًٚ ونٌه أ

  ْ ْ  ِ :رمٛي ٌٍطفً ٠ّىٓ ٥ٌَ أ ٔغٌٍ ِؼب وً ٠َٛ ٌٕزؼٍُ ثؼ٘ ا١ّ٤بء  ب هأ٠ه أ

 ؟اٌوائؼخ فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ

زه فمٜ ٌٓ أهوي ف١ٗ ِغ ّٟء ، ٚلزٟ ٚٚل١ٍٚىْٛ ٘نا اٌٛلذ ٚلذ اٌَؼبكح ٚاٌّوػ 

ِ   ،ٍؤغٍك ٘برفٟ، ٚأوْٛ ِؼه فمٜ، ٘نا ثبٌَٕجخ ٥ٌِٙبدغ١ون،  اٌّؼ١ٍّٓ ب أ

 .بٍت ا٤عٛاء اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؼٍّبد ف١ّىٓ رمل٠ُ اٌفىوح ثْىً ِقزٍف ٠ٕٚ

 

  ب إٌٝ ٚلذ اٌَؼبكح ٚاٌّوػ ١٘   :ثمٌٛٙب أٚ اٌّؼٍّخ ٩ٛثٙب أثٕبء٘با٤َ فٟ وً ٠َٛ رؾفي

ْؼو اٌطفً ثبٌق١ٕٖٛخ ٚػّك ، ١ٌ١ٌٚورجٜ مٌه اٌٛلذ فٟ أم٘بْ ا٤ٛفبي ثىً ع١ًّ

 .اٌؼ٩لخ ِغ ا٤َ فٟ ٘نٖ اٌٍؾظبد، ٚثغّبي اٌؼ٩لخ ِغ اٌّؼٍّخ ونٌه

 

 

 

 هقاط اإرشادية
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   ْ ا٤ٌؼبة ٚ ثؼ٘ اٌؾٍٜٛ ٚثؼ٘ اٌٙلا٠ب اٌج١َطخرؼل ا٤َ أٚ اٌّؼٍّخ  ٠ فًٚ أ

 ػٛاًِ عنة ٌٍطفً فٟ ٘نٖ ا٤ٚلبد.ثّضبثخ  ٌزىْٛ  ؛اٌّوؽخ

 

  ػٍٝ ا٤َ ٚاٌّؼٍّخ ا٨ِزٕبع ػٓ اٌزؼ١ٕف ٚاٌنَ ٚاٌٍَٛو١بد اٌزٟ ِٓ ّؤٔٙب رون أصو

ثبٌزبٌٟ ٠ٕفوْٚ وٟ ٨ ٠ورجٜ مٌه ٌل٠ُٙ ثٛلذ رؼٍُ اٌموآْ ٚ ؛ٍٍجٟ فٟ ٔفًٛ ا٤ٛفبي

 .ِٓ وزبة هللاِغ اٌٛلذ 

 

  ًػٕل اٌزؤك٠ت ٚرغ١١و اٌٍَٛن رزجغ ا٤َ ٚاٌّؼٍّخ ا٤ٍب١ٌت اٌزوث٠ٛخ إٌّبٍجخ ٌَٓ اٌطف

 ٚا٤ٍب١ٌت إٌج٠ٛخ ٚاٌموآ١ٔخ ٨ٚ رَزقلَ ا٤ٍب١ٌت اٌؼ١ٕفخ ثؤٞ ؽبي ِٓ ا٤ؽٛاي.

 

 ا١ٌل٠ٚخ فٟ ٘نا  كائّب ػٍٝ إكفبي ثؼ٘ ا٤ْٔطخ ٚاٌّٙبهاد رؾوٓ ا٤َ أٚ اٌّؼٍّخ

٦ٚكفبي اٌَؼبكح ػٍٝ لٍٛة ا٤ٛفبي ٚعنثُٙ، ٚعؼٍُٙ  ٦ٙبفخ عٛ رفبػٍٟ ؛اٌٛلذ

ِب ٠ٕبٍت ١ٌُِٛٙ ٚأػّبهُ٘  ٚػ١ٍٕب افز١به ،٠ٕزظوْٚ ٘نٖ ا٤ٚلبد ثىً ّٛق

وربثخ ٚإٙبفخ عٛ اٌّزؼخ إٌٝ ٘نٖ ا٤ٚلبد ٚاٌؾوٓ ػٍٝ فٍٛ٘ب ِٓ اٌٚعَُٕٙ، 

 .ًٍّاٌٚ

 

 ثّب  ػٕٙبػ١ٍٕب ا٦عبثخ ٚ ١ٌؼوٙٛا أٍئٍزُٙ،٥ٛفبي بف١خ ٌَِبؽخ و ِٓ اٌٚوٚهٞ رون

  ْ ٌُٙ ثب٦عبثخ اٌزٟ  ٔؼٛكػٕٙب صُ  فٍٕجؾشا٦عبثخ  ٔؼوف ٨ بوٕ ٠ٕبٍت أػّبهُ٘، ٚإ

 ٌُٙ.ٛروٚٞ ظّؤ ػم
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 إٌٝ َِزٜٛ اٌؼّو اٌؼمٍٟ  إٌيٚيأصٕبء اٌْوػ، ٚ دٖٛاٌ ٔجواد ٚٛجمبد ػ١ٍٕب ثز٠ٕٛغ

 ئمْ هللا ١ٌٚىْٛ هىػب ١ٛجب ِجبهوب.ث ٕبصّوح ىهػ ٔؾٖلؽزٝ  ؛ٌٍطفً

 

 ػٍٝ ٘نا اٌْوػ ثً  ، ٚػلَ ا٨لزٖبهثبهلل ا٨ٍزؼبٔخا١ٌٕخ ٚ ٌٕؾوٓ ػٍٝ رغل٠ل

ا٨ثزىبه ٚ ا٦ثلاع فٟ ٘نٖ  ٕب ِغػٍٝ رؾم١ك ٘لف ٕبػٓ ٍٚبئً أفوٜ رؼ١ٌٕجؾش ا

 اٌٍٛبئً.

 

 ٔملَثٙنا اٌؼًّ  ٕبػٍٝ صغوح ِٓ صغٛه ا٩ٍ٦َ، ٚأٔ ٌٕؼٍُ أْ وً فوك ف١ٕب   ِ خ إٙبفخ ٥ٌ

١ٌٚىٓ  ،إ١ٌٗ ثؼ١ٓ اٌوٙب ٚاٚأظو ،ٛٔٗ ٥ٌٛفبيِٓ ّؤْ ِب رملِ ٛاػظ١ّخ ف٩ رمٍٍ

ٓ  :" فٟ اٌؾ١بح ٔبّؼبه  "هللا ِب إٕٔغ ِغ أثٕبئٟ ٚأثٕبء ا١ٌٍَّّٓ. ٤ه٠

 

   رغلٚا صّوح ٌُ  ْ ف١ٍَذ اٌؼجوح وّب ل١ً ثىُ ؽٖلٔب فٟ ٌؼٍّىُ؛  ٍو٠ؼخ   ٨ ر١ؤٍٛا إ

 ىُ ىهػٕب ف١ٗ.٠ِٕٛب ٌٚىٓ اٌؼجوح ث

 .اإلخالص ٔانرٕفٛك ٔانمثٕل ىَغأل هللا نُا ٔنك
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ٌٍؼمً ِٚض١و ٌٍن٘ٓ  الزواػ رؾف١يٞ وّلفً ٌْوػ اٌَٛهح ثؤٍٍٛة ِؾفي ٔجلأ اٌْوػ ثزمل٠ُ

ْ  ْٔب٘ل و١ف وبْ ّىٍٕب ٚٔؾٓ فٟ ثطْٛ أِٙبرٕب؟ ) اٍزوار١غ١خ  ٥ٌٛفبي: ِب لبئ١ٍٓ هأ٠ىُ أ

 إصبهح اٌن٘ٓ ثبٌَؤاي(

ػٍٝ  ِْٙل  ووي٥ٔٚٛفبي ف١ٍّب ل١ٖوا ٌّواؽً رى٠ٛٓ اٌغ١ٕٓ فٟ ثطٓ أِٗ، ٌ ٔؼوٗ صُ

 اٌؾجً اٌَوٞ اٌنٞ ٠زغنٜ اٌغ١ٕٓ ِٓ ف٩ٌٗ.

زون ٌُٙ اٌّغبي ِغ ا٤ٛفبي ؽٛي ِب ّب٘لٖٚ، ٠ٚ   ٠زُ فزؼ ؽٛاه رفبػٍٟثؼل ِْب٘لح اٌف١ل٠ٛ 

ً ِغ  اٌٛلذ. ) اٍزوار١غ١خ ١ٌزؾلصٛا، ٚ٘نٖ اٌطو٠مخ رؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌضمخ ثبٌٕفٌ ٌلٜ اٌطف

 اٌٍَبْ اٌٛاصك(

 ٌُٙ اٌَؤاي اٌزبٌٟ: ٔٛع٠ٗزغنٜ اٌغ١ٕٓ فٟ ثطٓ أِٗ صُ  ٥ٌٛفبي ثْىً ِجَٜ علا و١ف ْٔوػ

ٔيٍ انز٘ سصلّ تٓزا انشكم انؼجٛة سغى ػؼفّ ٔػذو لذسذّ  ،يٍ انز٘ خهك ْزا انجٍُٛ

 ػهٗ انحظٕل ػهٗ سصلّ تُفغّ؟

 هللا. :٠غ١ت ا٤ٛفبي

 بي: ٔؼُ ٠ب أثٕبئٟ هللا هة إٌبً اٌنٞ فٍمُٙ ٚهىلُٙ.٥ٌٛف ٔمٛي

 

 

 رب امناس
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 انرانٛح ػهٗ األؽفال: تؼشع انظٕس  َثذأشى 

 طٕسج يطشَؼشع ػهٗ األؽفال 

 

 

 ا٤ٛفبي ثٕجوح ؽّب١ٍخ ل٠ٛخ: َٚٔؤي

 يٍ انز٘ خهك انغحاب ٔانًطش نٛشصق اإلَغاٌ تانًاء؟ 

 هللا٠غ١ت ا٤ٛفبي: 

و ٌٍٕجبد ٚو١ف ٠ؾ١ٝ ثٗ ا٤هٗ ا١ٌّزخ، ٚفٛائلٖ ٧ٌَٔبْ  صُ ٔنوو ٥ٌٛفبي  ثؼ٘ فٛائل اٌّط

 ٚاٌؾ١ٛاْ، ٌٚىً اٌىبئٕبد اٌؾ١خ.
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 ٔأَٓاس  طٕسج تحاس  َؼشع

 

 

 

 يٍ انز٘ خهك انثحاس ٔاألَٓاس نرُفغ انُاط فٙ حٛاذٓى؟َغأل األؽفال:  

ٕٚ٘ب ٔنوو ٥ٌٛفبي ثؼ٘ ِٕبفغ اٌجؾبه ٚا٤ٔٙبه، وْوة اٌّبء اٌؼنة ِٓ ا٤ٔٙبه،  

اٍزقواط ٚا٨ٍزّزبع ثّبء اٌجؾو فٟ ا١ٌٖف، ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ا٤ٍّبن، اٌزٕمً ػجو اٌج٩ك، ٚ

 اٍزقواط اٌٍؤٌؤ ٚثؼ٘ اٌىٕٛى ا٤فوٜ.ٚاٍزقواط اٌجزوٚي، ٚاٌٍّؼ، 

 هللا١ٍوك ا٤ٛفبي لبئ١ٍٓ:  
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 طٕسج فٕاكّ ٔخؼشٔاخ َؼشع 

 

 

 تٓا َٔغرهز تطؼًٓا؟ يٍ انز٘ خهك نُا ْزِ انفٕاكّ ْٔزِ انخؼشٔاخ نُأكهٓا َٔغرفٛذ

 هللا 

ْ  هللا عؼٍٙب ِزٕٛػخ وٟ رَزف١ل أعَبِٕب، ٚوٟ َٔزّزغ ثزٕٛػٙب، ٨ٚ ًّٔ  و ا٤ٛفبي ثؤ ٚٔ نو ِ

 ِٕٙب، ٚ٘نا ِٓ هؽّخ ٚووَ هللا ػي ٚعً.

٠ّىٓ أْ ٔفزؼ ِغ ا٤ٛفبي ؽٛاها ؽٛي اٌفٛاوٗ ٚاٌقٚوٚاد اٌزٟ ٠فٍٚٛٔٙب وٕٛع ِٓ ثش 

أٚ اٌزؼوف أوضو ػٍٝ ١ٌُِٛٙ ِٚٓ صُ رٛع١ُٙٙ ٌٍطؼبَ اٌٖؾٟ  هٚػ ا٤ٌفخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚث١ُٕٙ

 ِغ اٌٛلذ فٟ اٌؾٖٔ اٌزب١ٌخ.
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 ؼشع طٕسج ؽفم يشٚغَ

 

 

 غأنٓى: حًُٛا أيشع يٍ انز٘ ٚشفُٛٗ؟َ

 هللا٠غ١ت ا٤ٛفبي: 

ْ  ِفؼ ٛي هثّب ٠غ١ت ثؼ٘ ا٤ٛفبي ثؤْ اٌطج١ت أٚ اٌلٚاء ٘ٛ اٌنٞ ٠ْف١ٕٝ ٕٚ٘ب أٚٙؼ ٌُٙ أ

 ؤِو هللا ػي ٚعً.اٌلٚاء ٠ؾلس ث

 طٕسج يالتظ جًٛهح 

 يٍ انز٘ سصلُٗ تًالتغٙ ْزِ؟

 هللا 

  ْ ٓ   ٕٚ٘ب ٔؤول ػٍٝ ا٤ٛفبي أ هللا ػي  ا٤ة ٠ؼًّ ١ٌؤرٟ ثبٌّبي اٌنٞ ْٔزوٞ ثٗ اؽز١بعبرٕب، ٌٚى

 ٚعً ٘ٛ اٌنٞ ٠وىق ا٤ة ثٙنا اٌؼًّ ٚ٘نا اٌّبي ٠ٚٛفمٗ فٟ ػٍّٗ.
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ْ  اٌطفً ٠َزْؼو ِؼٕٝ اٌىٍّبد  ؾّبٍخ ٚاٌؾت؛ٔؾلصُٙ ػٓ وً ٘نا ثٖٛد لٛٞ ٍِّٛء ثبٌ ٤

 ِؼٙب ػٕل إٌطك ثٙب.  ٌّزؾلسِٓ ف٩ي ٔجواد اٌٖٛد ٚلٛرٙب ٚرفبػً ا

 

ْ  هللا  -ػي ٚعً-اٌٙلف ِٓ ٘نٖ ا٤ٍئٍخ اٍزْؼبه اٌطفً ٌٕؼُ هللا  ٚاٍزْؼبهٖ ٌملهح هللا، ٚأ

 هة إٌبً.  آ٠خوٛه فٟ اٌّن ِٚٓ صُ رضج١ذ رٛؽ١ل اٌوثٛث١خ ٘ٛ اٌقبٌك ٚاٌوىاق، ٚاٌْبفٟ،

 

 :ٍٛيغ األؽفال لائهَغركًم انحذٚس 

  ْ ٚ٘ٛ اٌنٞ  ،٘ٛ اٌنٞ فٍك وً إٌبً -ػي ٚعً-هللا  إما ٠ب أثٕبئٟ ِؼٕٝ هة إٌبً أٞ أ

٘ٛ اٌنٞ ٠ٚٚم٠ُٛٙ ػٕل اٌٚؼف، ٠ٚوىلُٙ ثبٌّطو،  ،هىلُٙ، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠ْف١ُٙ ػٕل اٌّوٗ

٘ٛ اٌنٞ فٍك ٌٕب وً ّٟء ٔؾزبط ِٚ ػ١ٍٙب، فٍك ٌٕب اٌّبء اٌنٞ ْٔوثٗ، ٚا٤هٗ اٌزٟ ٔؼ١

 إ١ٌٗ فٟ ٘نا اٌىْٛ.

 

ػٓ ا١ّ٤بء اٌغ١ٍّخ اٌزٟ فٍمٙب هللا ٌٕب أٚ هىلٕب ثٙب، ٚٔزون اٌّغبي ٥ٌٛفبي  َٔؤي ا٤ٛفبي صُ

 ١ٌزؾلس وً ٚاؽل ُِٕٙ ػٓ ّٟء هىلٗ هللا ثٗ فٟ اٌؾ١بح ػِّٛب أٚ فٟ ؽ١برٗ ثٛعٗ فبٓ.

ٌ   حٕاسانٓذف يٍ ْزا ان  ش انطفم َؼى هللا ػهّٛ.ٚغرشؼ أ
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 انصاَٛح ) يهك انُاط( ٚحَُرمم اٌٜ نششح اٜ

 :ثٍٙغخ اٍزٕىبه٠خ رؼغج١خ ٌٍط٩ة ٔمٛي

  ْ ٙب ؽم١جزٟ ٘نٖ اٌؾم١جخ ٍِىٗ ونثب هغُ أٔ   رق١ٍٛا ٠ب أ٨ٚك ٌٛ عبء أؽل ا٤ّقبٓ ٚأكػٝ أ

 أٔب.. ً٘ ٠ٖؼ ٘نا؟

  ْ  ٙب رقٖٗ؟ػٟ أٔ  ب ٠ٚل  ٠فزؼ ؽم١جزه ٠ٚؤفن ِب ف١ٙ ً٘ ِٓ ؽك أؽل أ

  ْ  ٠لفً  ؽغوره ٠ٚفزؼ أكهاط ِىزجه ٠ٚؤفن ٔمٛكن أٚ ٩ِثَه؟ ً٘ ِٓ ؽك أؽل أ

 ٗ ٌٔ ٍبهق أ١ٌٌ ونٌه؟ٌٛ فؼً أؽل مٌه ٌمٍٕب ػٕٗ إٔ  

ْ  ٔصُ  فٍك اٌجْو ٚاٌؾ١ٛاأبد ٚ٘ٛ اٌنٞ فٍمٕب ٚفٍك ٘نا اٌىْٛ،  -ػي ٚعً-هللا  مٛي ٌُٙ: إ

  ْ  !أٔب هللا، أٚ ٠مٛي أٔب ٍِه ٘نا اٌىْٛ؟ :٠ٚمٛي ٠ؤرٟ أؽل ٚاٌط١ٛه فًٙ ٠ٖؼ أ

ثىً ٛغ١بْ  صُ ٔمٛي ٌُٙ: ٕ٘بن ِٓ لبي مٌه ،ٕٔطك اٌغٍّخ اٌَبثمخ ثٕجوح اٍزٕىبه ل٠ٛخ

 ٚ٘ٛ فوػْٛ ؽ١ٓ لبي: ٚاٍزىجبه

 ٚٔنووُ٘ ثّب لبٌٗ فوػْٛ ِٚب فؼٍٗ. "أٔب هثىُ ا٤ػٍٝ"

 صُ ٔمٛي ٌُٙ: 

 َحٍ ٚا اتُاء يهك نًٍ؟

ْ   -ػي ٚعً-ٍِه هلل   ٘ٛ اٌنٞ فٍمٕب. -ػي ٚعً-هللا  ٤

 مكل امناس
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  ْ  ٠ٍّه ٘نا اٌىْٛ غ١و هللا . ٨ ٠َزط١غ أؽل فٟ ٘نا اٌىْٛ أ

، أٔ ًُٚغ انشًظ أٌ ذُششق، ، أٔ ُُٚضل يٍ انغًاء يطشاْم ٚغرطٛغ أحذ أٌ ٚخهك إَغاَا

 ؟أٔ ٚأيش انمًش تأٌ ٚظٓش فٙ انظثاح

 ّٓ؟ٌٍِه  اٌىْٛ ثّب ف١ٗ  ٚوً ٘نا إما ٠ب أ٨ٚك ٔؾٓثبٌطجغ ِؾبي أْ ٠ؾلس مٌه؛ 

 اٌنٞ فٍمٕب. هللٍِه 

ٗ ٨ ٠ٖؼ أْ إٌٝ  أ١ّ٘خ اؽزواَ ٍِى١بد ا٢فو٠ٓ ِٓ اٌجْو، ٚأٔ   ٠خصُ ٕٔزمً ِٓ ف٩ي ٘نٖ ا٢

ٚاٍُ هللا اٌج١ٖو ٚأْ هللا ٠وأب  ٚٔنووُ٘ ثبٍُ هللا اٌؼ١ٍُ ٗ ٌٕبػٟ أٔ  ٔؤفل ِب ٨ ٠قٖٕب أٚ ٔل  

 .٠ٚؼٍُ ِب ٔفؼٍٗ

 يهك انُاط آٚحُا ٔتزنك َكٌٕ ششح
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 () اٍزوار١غخ رّض١ً ا٤كٚاهثؼًّ ِْٙل رّض١ٍٟؽ١ش ٔمَٛ  إٌٗ إٌبً آ٠خٕٔزمً ا٢ْ إٌٝ ّوػ 

ْ   ٕبىْٛ لل ارفمٔبه آٌَ، أٚ ِغ أؽل ٩ٛة اٌفًٖ ِٚغ أؽل اٌط٩ة وج ّٕؾٗ ٔ ِؼٗ َِجمب أ

 اٌٙل٠خ. ٘ل٠خ صُ ٠مَٛ اٌطبٌت ثبؽزٚبْ أؽل ى٩ِئٗ ّٚىوٖ ػٍٝ أٔٗ أػطبٖ

 ثٕجوح وٍٙب رؼغت ٚ اٍزٕىبه: ً٘ ٘نا اٌفؼً ٕؾ١ؼ ٠ب أثٕبئٟ؟! ٤ٛفبيأَؤي 

  ْ  أػطٟ ى١ٍِىُ ٘ل٠خ صُ ٠ْىو أؽلا غ١وٞ؟! ً٘ ِٓ اٌؼمً أ

  ْ رؤرٟ ٌه ٚاٌلره ثضٛة عل٠ل أٚ كهاعخ صُ رغوٞ أٔذ َِوػب إٌٝ اٌْبهع  ً٘ ِٓ اٌؼمً أ

 ٌزْىو أؽل اٌَبئو٠ٓ فٟ اٌْبهع؟!

  ٠ ً٘  ْ ٚ ّغوح أٚ ثموح ْزوٞ ٌه ٚاٌلن ٘ل٠خ عل٠لح صُ رغوٞ أٔذ ٌزؾزٚٓ ؽغوا أ٠ ؼمً أ

 ػٍٝ ٘نٖ اٌٙل٠خ؟!ُ فٟ اٌْبهع ٚرْىو٘

ْ  ٔٚ ،١ٍغ١ت اٌط٩ة ث٩ ٠ىْٛ ٘نا اٌّْٙل ٍِّٛء ثبٌٚؾه ٚإظٙبه اٌَقو٠خ ِّٓ  ؾبٚي أ

 ٠فؼً مٌه ٚأُٔٙ ث٩ ػمً ٨ٚ رفى١و.

، ٠ٚوىلُٙ، -ػي ٚعً-مٌه.. ٠قٍمُٙ هللا ٗ ٠ٛعل ِٓ اٌجْو ِٓ ٠فؼٍْٛ قجوُ٘ أٔ  ٔثؼل مٌه 

٠ْٚف١ُٙ ؽ١ٓ ٠ّوْٙٛ، ٠ٚوىلُٙ ثٕؼُ وض١وح ِٚغ مٌه ٠ؼجلْٚ ا٤ؽغبه فًٙ ٠ ؼمً ٘نا ٠ب 

 أثٕبئٟ؟

 

 

 اإهل امناس
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ٕغ١وا أٚ  رّضب٨ ٕبط٩ة ٕٛها ٌجؼ٘ ا٤ٕٕبَ ٠ٚىْٛ ِؼػٍٝ اٌ ٔؼوٗفٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ 

 ٚؤب؟ً٘ ٠َزط١غ ٘نا اٌؾغو أْ ٠ٕفؼٕب أٚ ٠ :مٛي ٌُٙٔلطؼخ ؽغو ٚ

 أْ ٠َّؼٕب أٚ ٠فّٕٙب أٚ ٠وىلٕب؟

  !ً٘ ٠َزط١غ ٘نا اٌُٖٕ أْ ٠لافغ ػٓ ٔفَٗ؟ :َؤي اٌط٩ةٚٔىَو اٌُٖٕ صُ ٔمَٛ ث

 !٠ٚفىو ثْىً ١ٍٍُ؟ ػبلً ٚؽى١ًُ٘ ِٓ ٠ؼجل ِضً ٘نٖ ا٤ؽغبه إَٔبْ  

انٓذف يٍ انفمشج انغاتمح ذؼضٚض ذٕحٛذ األنْٕٛح ٔذؼضٚض انرفكٛش انُالذ، ٔذًُٛح لذساخ 

 ؼمم ػهٗ انرفكٛش انًُطمٙ.ان

و٠ُٙ ٔٚ ،فٟ إفجبه اٌط٩ة ػٓ ثؼ٘ اٌؼمبئل اٌفبٍلح ِضً ِٓ ٠ؼجلْٚ اٌجمو ٚاٌفئواْ ٔجلأ

ٚٔفزؼ ؽٛاها ِؼُٙ ؽٛي ٘نٖ ا٤ِٛه، ٚٔزون ٌُٙ اٌّغبي  ،ف١ل٠ٛ ػٓ مٌه أٚ ثؼ٘ اٌٖٛه

 :مٛي ٌُٙصُ ٔ ١ٌَؤٌٛا ٠ٚفّٙٛا ٠ٚؼوفٛا ِب ٠و٠لْٚ فّٙٗ ِٚؼوفزٗ،

ْ  رق١ٍٛا اٌجمو  ح اٌزٟ ٔنثؾٙب ٚٔؤوً ٌؾّٙب ٨ٚ رَزط١غ أْ رفؼً ٌٕفَٙب ١ّئب ً٘ ِٓ اٌؼمً أ

 ٔؼجل٘ب؟

 اٌجموح اٌزٟ رؾزبط ٌٕب ٌٕطؼّٙب ٌٚٛ ٌُ ٔطؼّٙب ٌّبرذ عٛػب ٔؼجل٘ب ٠ب أ٨ٚك؟!

 اٌفؤه اٌنٞ ٠ٙوة ِٕب ٠ٚقبف ِٕب ٔؼجلٖ ٠ب أ٨ٚك؟!

 رق١ٍٛا إٌٗ ٠قبف ِّٓ ٠ؼجلٚٔٗ!

 !ٔمُ ثؼجبكرٗ رق١ٍٛا اٌفبه اٌنٞ ٖٔطبكٖ 

 اٌؾغو اٌنٞ َٔزط١غ أْ ٔىَوٖ ً٘ ٔؼجلٖ ٠ب أثٕبئٟ؟!

 تظٛغح االعرُكاس انشذٚذ ٔانرؼجة. َرحذزُْٔا 
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  ْ هللا ٘ٛ اٌنٞ ٠وىلٕب ٠َٚبػلٔب ٚ٘ٛ اٌمٜٛ اٌنٞ ٠ؾ١ّٕب، ٚ٘ٛ اٌؾف١ع اٌنٞ  إما ٠ب أثٕبئٟ ثّب أ

  ْ ٓ  ؽ١ٓ ٔو٠ل ١ّئب؟  ٠ؾفظٕب ػ١ٍٕب إما أ  ِ  ٔلػٛ 

 هللا

 ٍ؟َظهٙ نً

 هلل

 َفؼم انخٛش يٍ أجم إسػاء يٍ؟

 هللا

 َطٛغ يٍ  ٚا أٔالد٘؟

 هللا.

 نٛغاػذَا فٙ حم يشاكهُا؟ ٍ  َذػٕ ي  

 هللا

ْ  هللا ٘ٛ فبٌمٕب ٚهاىلٕب ٚ٘ٛ اٌنٞ  :ٕٚ٘ب ٔمٛي ٌُٙ، ثنٌه ٔؼيى ٌل٠ُٙ رٛؽ١ل ا١ٌ٘ٛ٤خٚ ٤

ِؼٕٝ أػٛم أٞ  ٠ٍّه وً ٘نا اٌىْٛ فٕؾٓ ٔلػٖٛ َٚٔزؼ١ٓ ثٗ ػٕلِب رؾلس ٌٕب ِْىٍخ ٚ٘نا

 أؽزّٟ ثبهلل ٚأٌغب ٌٗ ؽ١ٓ أؽزبط إ١ٌٗ، ٚؽ١ٓ ألغ فٟ ِْىٍخ ثً ٚفٟ وً ٚلذ.
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 ترحفٛض ٔتُثشج ذُاعة أػًاسْى: َمٕل نألؽفالٔكًذخم كزنك نًٓاسج حم انًشكالخ 

قجو اٌط٩ة ثؤٔٙب ِْىٍخ ٚٔ ،٠ب أثٕبئٟ ا١ٌَٛ ٌل٠ٕب ِْىٍخ ٤ؽل ا٤ٕللبء غ١و اٌّٛعٛك٠ٓ ِؼٕب

ْ   ) وا١ٙخافز ٔزؼبْٚ ع١ّؼب فٟ ؽٍٙب  ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و ا٨فزواٟٙ ( صُ ٔمٛي ٌُٙ: ٔو٠ل أ

  ْ  ّبء هللا. ٚأٔب أصك أٔىُ لبكهْٚ ػٍٝ مٌه إ

ّٕؾُٙ ٔٛػب ِٓ اٌضمخ فٟ ٔ، وّب ٕب، ٚاٌزوو١ي ِؼٕب٩ٌٔزجبٖ ٌ ا٤ٛفبي١ٙئ ػمٛي ٔاٌقطٛح  ثٙنٖ

ْ   ُأٔفَُٙ ِٓ ف٩ي إّؼبه٘  .ٕبهأ٠ُٙ ِؾً صمز ثؤ

 :ٍٛفٙ ؽشح انًشكهح لائه َثذأ

٠ؾت ِلهٍزٗ علا، ٠ٚمٟٚ ٚلزب ع٩١ّ ف١ٙب، ٌٚىٕٗ ٠ّو ثٍؾظبد ١ٙك ثَجت  أؽل ا٤ٛفبي

٠َٚزقلَ ٠لٖ فٟ اٌٍؼت ِّب ٠ؤكٞ إٌٝ ّغبهاد  ،أؽل ى٩ِئٗ اٌنٞ ٠ٍؼت ِؼٗ ثْلح ٚثؼٕف

ٌٍٚوة ِٓ  ا٤ِو، ٚكائّب ِب ٠زؼوٗ ٕل٠مٕب ٕبؽت اٌّْىٍخ ٠خبرؾلس ث١ّٕٙب كائّب فٟ ٔٙ

ى١ٍِٗ ؽ١ٓ ٠ؼزوٗ ػٍٝ ٘نا ا٤ٍٍٛة فٟ اٌٍؼت ٤ٔ ٗ ٨ ٠ؾت اٌٍؼت اٌؼ١ٕف، ٨ٚ ٠ؾت 

 اٍزقلاَ ا٠٤لٞ فٟ اٌٍؼت، فّبما ٠فؼً ١ٌمَٛ ثؾً ٘نٖ اٌّْىٍخ؟

جلأ فٟ اٍزقلاَ اٍزوار١غخ ِٔؼُٙ ؽٛي أفىبهُ٘ ٚالزواؽبرُٙ، ٚإٌمبُ  جلأٚٔ ،َٔزّغ ٥ٌٛفبي

ٌّفب١ُ٘ اٌقطؤ فٟ اٌزؼبًِ إما الزوػ أؽل ا٤ٛفبي ؽ٩ ٠ؼزّل ػٍٝ )رؼل٠ً اٌّفب١ُ٘( ٌزٖؾ١ؼ ا

اٌؼٕف ٚاٌْلح، فٍٛ لبي أؽلُ٘: ٠مَٛ ثٚوثٗ ؽزٝ ٠زٛلف ا٢فو ػٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ ثٙنٖ 

 .اٌطو٠مخ

 

 من َش اموسواس اخلناس
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ْ  ٔثٍطف ٚ ٘نا اٌطفًثبٌوك ػٍٝ  ٔمَٕٛ٘ب   ْ   ٛٙؼ ٌٗ أ ٨  ِٓ أٍب١ٍبد ؽٍٛي اٌّْىٍخ أ

 .ٌوفك ٚا١ٌٍٓ ٚاٌؾٛاهً ٔٛاعٙٙب ثبٔٛاعٙٙب ثبٌؼٕف ث

صُ ، ٚؽىّخ ٔٛاعٙٙب ثٕفٌ أٍٍٛة ا٢فو٠ٓ إما وبْ أٍٍٛثُٙ فطؤ ثً أرؼبًِ ثنوبء ٚونٌه أ٨   

ٛٙؼ ٌٕٚاٌوٍِٛبد ػٍٝ اٌَجٛهح  اٍزقلاَ اٌؼٕف ٚرغ١َل٘ب ثب٤ّىبيوٍُ ٔزبئظ ث ٔمَٛ

  ْ ٟ ِْىٍخ أوجو ف ٨ٍزقلإِب ٌٍؼٕف فٟ ؽً ِْى٩رٕب إٔٔب ٍٕمغإٌز١غخ إٌٙبئ١خ  ٥ٌٛفبي أ

 ٚأػّك.

  ْ مَٛ ثؼًّ ِْٙل رّض١ٍٟ ؽٛي ٔأٚ  ٕب،ثؼ٘ اٌف١ل٠ٛ٘بد اٌزٟ رؼيى فىور ٔؼوٗ ٠ٚ فًٚ أ

 ٘نا ا٤ِو.

ْ   ِٓ ّٙٓ اٌؾٍٛي اٌزٟ ٔمزوؽٙب ػٍٝ اٌطفً  ٠خا٠زؾلس ٕبؽت اٌّْىٍخ ِغ ٕبؽجٗ فٟ ثل أ

ْ  ٗ ٨ ٠وٚق ٌٗ ٘نا ا٤ٍٍٛة فٟ اٌزؼبًِ، ٨ٚ ٠ؾت اٌٍؼت ا٤ِو، ٠ٚقجوٖ أٔ    اٌؼ١ٕف، ٚأ

 .٠ٕزظو ١ٌوٜ ِبما ١ٍفؼً ى١ٍِٗ ٘نا٠قجوٖ مٌه ثٍطف ٚثؾت،  ٚ

ْ  ثؤٔ   ٔقجوُ٘صُ  ٠زقن فطٛح عل٠لح فٟ ؽً  ٗ ٌٛ ؽلس ٌُٚ ٠َزغت اٌي١ًِ ا٢فو ٌي١ٍِٗ ػ١ٍٗ أ

ْ  ٔ، صُ ٙبٟٚ٘ ا٨ٍزؼبٔخ ثْقٔ وج١و ١ٌَبػلٖ فٟ ؽٍخ اٌّْىٍ٘نٖ  ثؼ٘  قجوُ٘ ثؤ

  ْ ْ  ألَٛ ثؾٍٙب ث اٌّْى٩د ٠غت أ أٍزؼ١ٓ فٟ ؽٍٙب ثّٓ ٘ٛ  ٕفَٟ، ٚثؼ٘ اٌّْى٩د ٠غت أ

ٚع١ّغ أٔٛع اٌّْى٩د ٠غت  -ػي ٚعً--ؽٍٙب اٌٛؽ١ل ػٕل هللا  أوجو ِٕٝ، ٚثؼ٘ اٌّْى٩د

 أْ أٍزؼ١ٓ ف١ٙب ثبهلل.

 ؼشب نٓى أيصهح ػهٗ رنك:َ

ِْىٍخ  ، فٙن٨ٖٚ ٩ِثَٗ ثٌَٙٛخ ٗغل وزج٠ ٌُ ٗوٍّب ثلأ ا٨ٍزؼلاك ٌٍٕيٚي ٌّلهٍز اٌطفً ٌٛ أْ

ْ   ١ٗؼٍؽٍٙب ٠ؼزّل ػٍٝ اٌطفً ٔفَٗ ف  .٠ٕظُ ِىزجٗ ٚفيأخ ٩ِثَٗ ٚثؼل٘ب ١ٍغل أغواٙٗ أ
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قلاَ اٌّمبهٔخ ث١ٓ ٌغوفخ غ١و ِورجخ ٚأفوٜ ِورجخ ١ٌجلأ ا٤ٛفبي فٟ اٍز إٛه ٕ٘ب ٔؼوٗ

 نووُ٘ ثم١ّخ إٌظبَ.ٔاٌؾغور١ٓ، صُ 

فٟ عٛ ِٓ  ثْىً ػٍّٟ ٩ِٚثَٗ اٌطفً ثؼ٘ ِٙبهاد اٌزٕظ١ُ ٤كٚارٗ ٚوزجٗ ٚٔمَٛ ثزؼ١ٍُ

، ٠ّٚىٓ رؼ١ٍُ اٌطفً ػًّ ِٕظُ ٤ل٩ِٗ ثبٍزقلاَ ثؼ٘ اٌؼٍت اٌفبهغخ أٚ اٌزَبثك اٌغ١ًّ

اٌيعبعبد اٌج٩ٍزى١خ، ٚرؼ١ٍّٗ ِٙبهح ٟٛ ا٩ٌّثٌ ثْىً ث١َٜ ٍٚو٠غ ٚثنٌه ٔىْٛ أٙفٕب 

ِؾبفظخ ، ٚٔمَٛ ثّزبثؼخ ا٤َ ثقٖٛٓ ٚأٙفٕب ٌٍطفً ِٙبهح ػ١ٍّخ ،إٌٝ اٌؾٖخ اٌّزؼخ

 .اٌطفً ػٍٝ أكٚارٗ ٚرور١ت ٩ِثَٗ

 

 يصال نهًشكهح انرٙ أعرؼٍٛ فٛٓا تشخض أكثش يُٗ: 

  ٝ ْ   ٌٛ إٔٔٝ أرؼوٗ ٌّٚب٠مبد أؽل ى٩ِئٟ ٚرؾلصذ ِؼٗ ٌُٚ ٠ غِل ا٤ِو ٔفؼب ػٍ أٌغؤ  إما أ

ٞ   ؽٍٙبٌّؼٍّزٝ أٚ ِؼٍّٟ ١ٌَبػلٟٔ فٟ   ٚمٌه إما وبٔذ اٌّْىٍخ فٟ اٌّلهٍخ ِغ إفجبه ٚاٌل

 ّب ؽلس ٚإٌمبُ ِؼُٙ فٟ ٘نا ا٤ِو.ث

ْ   صُ ٔقجو ا٤ٛفبي ْ   أ ٠طٍت  ػٍٝ ٘نا اٌطفً ٕبؽت اٌّْىٍخ اٌٍغٛء ٌّؼٍّخ اٌفًٖ ٚػ١ٍٗ أ

ْ   أٚ فٛف ِٕٙب ثلْٚ فغً  ٌٙنا ا٤ِو. ؽل رَبػلٖ فٟ ٚٙغ أ

 يصال آخش:

  ٟ ْ   ٌٛ إٔٔٝ أرؼوٗ ٌّٚب٠مبد ِٓ أؽل اٌغ١واْ، أٚ أؽلُ٘ ٠ؾبٚي أْ ٠زؾٌَ عَلٞ ػٍ  أ

 ٟٔ فٟ ؽً ٘نٖ اٌّْىٍخ .ٚأٌغؤ كْٚ فٛف أٚ ؽوط ٤ِٟ أٚ أثٟ أٚ علٞ أٚ علرٟ ١ٌَبػل

ّبػ ٣ٌفو٠ٓ ثٍَّخ ثْىً ٚػلَ اٌَ ،ٕٚ٘ب أهوي ِغ ا٤ٛفبي ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌغَل

ٛٙؼ ا٤عياء اٌزٟ ٨ ٠ٖؼ أْ ٠ٍَّٙب ٔثوٍُ ٛفً ػٍٝ اٌَجٛهح ٚ، صُ ٔمَٛ غ١و ِٙنة

 ا٢فوْٚ.
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ْ   جوُ٘قٔصُ  ثً  ،٨ٚ ثَّبػلح أِٟ ٚأثٟ فمٜ ،ٕ٘بن ِْى٩د ٨ أٍزط١غ ؽٍٙب ثّفوكٞ ثؤ

 .فٟ اٌّمبَ ا٤ٚي ِٚٓ ٘نٖ اٌّْى٩د ِْىٍخ ٍٕزؾلس ػٕٙب ا١ٌَٛ  -ػي ٚعً-ثَّبػلح هللا 

 

 :ثذأ انًؼهى فٙ ذٕجّٛ عؤال نطالتّٚ

  ْ  ٓ ٠ٚب٠مٕٝ ٨ أهاٖ فى١ف أؽً ِْىٍزٝ ِؼٗ؟ِ   ٠ب أ٨ٚك ٌٛ أ

 ِٓ اٌنٞ ٠زَجت ٌٟ فٟ اٌٛلٛع فٟ اٌّْبوً هغُ إٔٔٝ ٨ أهاٖ؟ ٚأٍؤٌُٙ

 ا١ٌْطبْ ٘ٛ ِٓ ٠فؼً مٌه أرلهْٚ و١ف؟ :ٚٔزون ٌُٙ اٌّغبي ٧ٌعبثخ صُ ٔمٛي ٌُٙ

١غؼٍٕب ٔزجؼل ػٓ ا٩ٌٖح ف، -ػي ٚعً-ٗ ٠غٍؼٕب ٔفىو فٟ أفىبه رجؼلٔب ػٓ ٛبػخ هللا إٔ  

 أِٙبرٕب ٚأثبئٕب. ػخٚػلَ ٛب، ٠ؾوٕٙب ػٍٝ اٌىنةٚػٓ أكائٙب،  ٚٔزىبًٍ

ٚأٍٛت  ،ثؤْ أٌغؤ إ١ٌٗ ٚأٍزؼ١ٓ ثٗ -ػي ٚعً-٘نٖ ِْىٍخ ٠ب أ٨ٚك ٚؽٍٙب ا٤ٚي فٟ ٠ل هللا  

  ٟ  ِٕٗ أْ ٠َبػلٟٔ ٠ٚؾ١ّٕٝ ِٓ ا١ٌْطبْ ٠ٚجؼلٖ ػٕٟ، ٚٛجؼب ٠ب أ٨ٚكٞ ِغ ٘نا اٌلػبء ػٍ

ْ  أؽبفع ػٍٝ أموبهٞ، ٚ ْ  أ  ٠ٚٛفمٕٝ، ؽزٝ ٠َبػلٟٔ هللا ، ٚأثزؼل ػٓ اٌّؼ١ٖخأفؼً اٌطبػخ أ

ٚ  ْ ٟ  أ  اٍٛت ونٌه َِبػلح أِٟ ٚأثٟ.ػٍ

  :فٙ ذٕجّٛ عؤال آخش نألؽفال ٔنكٍ تشكم ذحفٛض٘ َثذأ

 يٍ ألٕٖ ٚا أٔالد َحٍ أو انشٛطاٌ؟

 جلأ فٟ ا٨ٍزّبع ٌُٙ.ٔصُ 

 من َش اموسواس اخلناس
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ْ   صمخثىً لٛح ٚ ٔقجوُ٘  ا١ٌْطبْ ٙؼ١ف علا علا  إٔٔب ألٜٛ ِٓ ا١ٌْطبْ، ٚأ

ٓ  ٓ ا١ٌْطبْ ٤اٌٍَُّ ألٜٛ ِ: مٛي ٌُٙٔصُ  ْ  اٌٍَُّ ٠ط١غ هللا ٠ٚؼجلٖ أِب اٌْطبْ فٙٛ ػب

 هلل.

 اٌٍَُّ ٠َزؼ١ٓ ثبهلل، أِب ا١ٌْطبْ ٨ ٠َزؼ١ٓ ثبهلل. 

 .اٌٍَُّ ٠ٍٖٝ ٚا١ٌْطبْ ٨

 اٌٍَُّ ٠زؾٖٓ ثؤموبهٖ ٚا١ٌْطبْ ٠ٚؼف ؽ١ٓ ٔموأ ٘نٖ ا٤موبه.

 

 َحٍ ألٕٚا ٚا أٔالد تًٍ؟ 

 غؼً ا٤ٛفبي ٠وككْٚ ثؾّبً: ٔٚ

 أل٠ٛبء ثبهلل. ٔؾٓ

  ْ ٠ؾ١ّٕب ِٓ ا١ٌْطبْ،  ِٓ أٍّبء هللا ٠ب أثٕبئٟ ) اٌمٜٛ( ٚٔؾٓ ٔؾزّٟ ثبٌمٜٛ ٚٔطٍت ِٕٗ أ

 َٚٔزؼ١ٓ ثٗ فٟ مٌه.

ٌٚنٌه ٔغل فٟ ٍٛهح إٌبً أٔٙب رجلأ ثمً أػٛم ثوة إٌبً أٞ إٔٔب َٔزؼ١ٓ ثوة إٌبً ٍٚٔغؤ 

ْ   ٗ ٘ٛ اٌمٜٛ، ٚ٘ٛ اٌؾف١ع اٌن٤ٞٔ   ؛إ١ٌٗ كائّب فٟ وً ٚلذ ٍٚبًٚ  ٠ؾفظٕب ِٓ ٠َزط١غ أ

 ا١ٌْطبْ اٌزٟ رغؼٍٕب ٔفىو فٟ ػًّ اٌقطؤ.
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 ٍ ٚا أٔالد انمٕٖ انز٘ ٚحًُٛا؟َٔغأنٓى ي  

 وكك ِؼُٙ ثؾّبً: هللا ٔصُ 

 ؟يٍ ٚا أٔالد انحفٛظ انز٘ ٚحفظُا ٔٚحًُٛا يٍ انشٛطاٌ

 هللا

وُ٘ ثمٖخ ١ٍلٔب آكَ ؽ١ٓ ٚٔنو، رؼبٌٛا ا٢ْ ٔزنوو ِؼب لٖخ ١ٍلٔب آكَ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ :مٛي ٌُٙٔ

  ْ  :صُ ٔمٛي ٌُٙ، ٚ٘ٛ وبمة ثبهلل ٠ؤوً ِٓ اٌْغوح ٚؽ١ٓ ألَُ ٌٗ ًٍٚٛ ٌٗ ا١ٌْطبْ أ

  ْ  ٠ؼ١ِ فٟ اٌغٕخ. ا١ٌْطبْ وبْ ٠ىوٖ ١ٍلٔب آكَ ٨ٚ ٠و٠ل ٌٗ أ

  ْ  .فٍٕٚب ػ١ٍٗ -ػي ٚعً-هللا  ا١ٌْطبْ ٠ىوٖ اٌجْو ٤

ْ   أؽجبثٟ ً٘ ٠ ؼمً ٠ب  ْ   أ  ؟!٠و٠ل ٌٟ اٌْو ٚأٍّغ و٩ِٗ ٚأ١ٛؼٗٚأؽلُ٘ ٠ىوٕ٘ٝ  أػوف أ

ا١ٌْطبْ ٠ؤرٟ ١ًٌٍٛٛ ٌٟ ٠ٚغؼٍٕٝ أفىو فٟ ػًّ اٌنٔٛة ِضً اٌىنة، ٚإغٚبة ٚاٌلٞ، 

 ػلٚٞ فًٙ أٍّغ و٩َ ػلٜٚ؟٤ٔٗ   اٌىًَ ػٓ ا٩ٌٖحٚ

  .صُ أموو ٌُٙ ِؼٕٝ وٍّخ اٌقٕبً ٚألٛي ٌُٙ: اٌقٕبً ٘ٛ اٌنٞ ٠ٙوة ؽ١ٓ ٔنوو هللا

ْ   ٌمل لٍٕب ٠ب أثٕبئٟ ِٓ ٠ٙوة َِوػب  -ػي ٚعً-ا١ٌْطبْ ٙؼ١ف ٌنٌه ؽ١ّٕب ٔنوو هللا  لجً أ

 ٚ٘ٛ ٠ورغف ِٓ اٌقٛف.
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 ح؟ ُ  غأنٓى ْم ذؼهًٌٕ يؼُٗ انج  َشى 

   ْ فؤٕؾؼ ٌُٙ اٌّفَٙٛ ٚإٔؾؼ ٌُٙ ٔطك  ؛اٌغٕخ ٟ٘ اٌغٕخ ثفزؼ اٌغ١ُ هثّب ٠مٛي ثؼُٚٙ أ

ْ   ،اٌىٍّخ وّب فٍك ا٦َٔبْ ِٓ اٌط١ٓ ٚفٍك  -ػي ٚعً-اٌغٓ ِقٍٛلبد فٍمٙب هللا  ٚأفجوُ٘ أ

 ٚاٌغٓ ُِٕٙ ا١ٌْطبْ اٌنٞ ٠ًٍٛٛ ٌٕب. ،ا٩ٌّئىخ ِٓ إٌٛه فمل فٍك اٌغٓ ِٓ إٌبه

ػٍٝ ػلَ ا٨ٍزفبٙخ فٟ اٌى٩َ ػٓ اٌغٓ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٌّقبٚف ا٤ٛفبي  ٔؾوٓ ػٍٝ

ْ  ِٚب ٠َّؼٛٔٗ ػٓ اٌغٓ، ٌٚىٕٗ ٠ؤول  ِٓ اٌغٓ ؽ١ٓ ٚ ا٦َٔبْ ألٜٛ ِٓ ا١ٌْب١ٛٓ ٌُٙ أ

 ٠ٚوكك أموبهٖ فٟ اٌٖجبػ ٠ٚؾبفع ػٍٝ ٩ٕرٗ. -ػي ٚعً-٠ؾزّٝ ثبهلل 

ْ   ػٍٝ ِغ ا٤ٛفبي ٔزفكٕ٘ب  وكك ٍٛهح إٌبً فٟ ٔؾفع أٔفَٕب ِٓ ٍٍٚٛخ ا١ٌْطبْ ثؤْ ٔ   أ

 أموبه اٌٖجبػ ٚأموبه اٌَّبء ٚلجً إٌَٛ.

ْ   كَ ػ١ٍٗآٗ ٘لف ِٓ ٚلذ رف١ًٚ هللا ١ٌَلٔب ٔمٛي ٥ٌٛفبي: ا١ٌْطبْ ٌ ٠غؼٍٕب ٔفؼً  ٚ٘ٛ أ

 .اٌنٔٛة وٟ ٨ ٔلفً اٌغٕخ

  ْ  ٌٕفٛى ثوٙب هللا ٚٔلفً اٌغٕخ. ؛ٔط١غ هللا ٚٔؼٖٟ ا١ٌْطبْ ٚٔؾٓ ٘لفٕب أ

  ْ ْ   ٔزفك ِغ ا٤ٛفبي أ ْ   ٔٚغ ٤ٔفَٕب ٘لفب ٘نا ا٤ٍجٛع ٚ٘ٛ أ ٕٔزٖو  ٔؾبهة ا١ٌْطبْ ٚأ

ْ  ٚأ٨   ،ػ١ٍٗ ْ    ٔغؼٍٗ ٠ٕزٖو ػ١ٍٕب ٚأ بفع ػٍٝ ٩ٕرٕب ٚأموبهٔب فٟ ٔؾ أٚي فطٛح فٟ مٌه أ

 اٌٖجبػ ٚاٌَّبء.

 

 ِمن اجِلنَّة وامناس
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ؾزٜٛ ػٍٝ ٍجغ ٚهكاد ثؼلك أ٠بَ هٍُ ِي٘و٠خ ر فٕؼٍُِّٙغ ا٤ٛفبي فٕٟ  ٔمَٛ ثؼًّ ْٔبٛ 

ٕٔب ػ١ٍٕب ر٠ٍٛٓ وً ٚهلخ ؽ١ّٕب ٍٖٔٝ ؤأٚهاق ٚٔقجوُ٘ ث ٚفٟ وً ى٘وح فَّخ ،ٍجٛعا٤

  ْ  به ػٍٝ ا١ٌْطبْ.ٍْٔٛ أٚهاق اٌٛهك وٍٙب ٘نا ا٤ٍجٛع ٩ٌٔزٖ ٚ٘لفٕب أ

ْ  ّٕٕب هفُٚٙ ٩ٌٍٖح ٠ّى، ٚػٍِ ػٙلُ٘ ثب٩ٌٖح ٠خاأِب إما وبْ ا٤ٛفبي فٟ ثل ٔىزفٟ ِؼُٙ  ٕب أ

 ث٩ٖرٟ اٌٖجؼ ٚاٌؼْبء وقطٛح أٌٚٝ فٟ مٌه.

ٌٚٙب فَّخ أٚهاق ٚإما وبْ ا٤ٛفبي فٟ ثلا٠خ ػٙلُ٘ ثبٌوٍُ ٠ّىٓ رؼ١ٍُّٙ ى٘وح ث١َطخ 

 ؽجبٛ أٚ اًٌٍّ.ؽزٝ ٠َزّزؼٛا ثبٌوٍُ ٨ٚ ٠ٖبثْٛ ثب٦

 

 اٌٙلف ِٓ ٘نا إٌْبٛ 

 رؼ٠ٛل ا٤ٛفبي ػٍٝ ا٩ٌٖح. 

 .اٌزؾلٞ ٚا٦ٕواه ٚٚٙغ ا٤٘لاف 

 .وَو هٚر١ٓ اٌؾٖخ ثؼًّ ْٔبٛ ٠لٚٞ ِؾجت إٌٝ ا٤ٛفبي 

 

 

 

 

 امنشاط امفين
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 نؼثح انًشاٚا

)اٍزوار١غ١خ ا٤ٌؼبة اٌزوث٠ٛخ اٌنو١خ(ٚٔطٍت ِٓ أؽل  ع١ٍّخ ٌؼجخ ٍٍٕؼتٔقجو ا٤ٛفبي ثؤٕٔب 

ْ  ا٤ٛفب ْ   ،٠مَٛ ثؼًّ ثؼ٘ اٌؾووبد ي أ  ثقفخ اٌلَ٘نٖ اٌؾووبد  زَُ ثؼ٘ر ٚٔطٍت ِٕٗ أ

َّٝ ٘نٖ اٌٍؼجخ ثٍؼجخ رم١ٍل اٌطبٌت ٚر   ا٤ٛفبي، ٚٔطٍت ِٓ ثبلٟ ٠ىْٛ ػىٌ مٌهٚثؼٚٙب 

 .اٌّوا٠ب

ػٓ رم١ٍل رٖوفبد ا٢فو٠ٓ،  ِٓ اٌّوػ ٔفزؼ ؽٛاها ِغ ا٤ٛفبي ثؼل أكاء اٌٍؼجخ فٟ عٛ

ْ  ٚاٌٖٛاة ٚاٌقطؤ   ؟أَ ٨ ألٍل إٔللبئٟ فٟ وً ّٟء فٟ مٌه، ًٚ٘ ِٓ اٌؼمً أ

ْ  ِٓ ا٤ٌٔ ِٓ ٠ٍٍْٛٛٛ ٌٕب ِضً ا١ٌْطبْ ف١لػٕٛٔب ٌؼًّ اٌْو، ٚرم١ٍلُ٘ فٟ  صُ ألٛي ٌُٙ: إ

ْ  اٌٍَُّ ٌٗ ّق٨١ٖ  أ ػ١ٍٗ أفؼبٌُٙ ا١ٌَئخ، ٚاٌٍَُّ ٌٚٗ ػمً ٠فىو ثٗ ف٩  خ ٠َزغ١ت ٌنٌه ٤

، ٠ّٚىٓ ػوٗ ثؼ٘ ا٤ِضٍخ ِٓ ٚالغ ؽ١برُٙ ٠مٍل ِٓ ٠فؼٍٗ ٓ ٠لػٖٛ ٌٍْو، ٠٨َٚزغ١ت ٌّ

 ٚفٟ ؽلٚك فجوارُٙ ٚأػّبهُ٘.

 .ٔتزنك َكٌٕ ششحُا تالٙ اٜٚاخ تشكم ػًهٙ

 

 

 

 

 وقت انلؼب واملرح
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، ٔكٙ َمٕو ششحٓا نألؽفال تشكم إٚجاص٘فٙ غٕسج يشج أخشٖ تشكم جًاػٙ َٔثذأ َمشأ ان

  ُائٙ األحثابأتإرا ٚا :فُمٕل نٓى تؼًم ذشاتؾ ألفكاس انغٕسج ٔأْذافٓا

 

ِؼٕب٘ب إٕٔب ٍٔغؤ إٌٝ هللا اٌنٞ فٍك إٌبً، ٚفٍك ٌُٙ ِب ٠ٕفؼُٙ فٟ  :لم أػٕر تشب انُاط

 ؽ١برُٙ َٚٔزؼ١ٓ ثٗ كائّب.

 إٞ إٔٔب ع١ّؼب ٍِه هلل ٤ٔ ٗ ٘ٛ اٌنٞ فٍمٕب. :يهك انُاط

ْ  هللا ٘ٛ اٌنٞ فٍمٕب ٠ٚوىلٕب فٙٛ ٚؽلٖ ِٓ ٔؼجلٖ ٚٔلػٖٛ ٍٖٟٚٔ ٌٗ. :إنّ انُاط ٤ 

أٞ إٔٔب ٠ب أثٕبئٟ َٔزؼ١ٓ ثبهلل ٚٔطٍت ِٕٗ أْ ٠ؾ١ّٕب ِٓ ّو  :يٍ شش انٕعٕاط انخُاط

 .ْا١ٌْطب

ٟ  ، ٠غؼٍٕٝ أفىو فٟ ػًّ اٌقطؤ: ا١ٌْطبْ انز٘ ٕٚعٕط فٙ طذٔس انُاط ْ   ٌٚىٓ ػٍ  أ

  ْ  ا١ٌْطبْ ٙؼ١ف ٠ٚٙوة ؽ١ٓ أموو هللا. أرنوو أ

ٚاٌغٓ ِقٍٛلْٛ ِٓ ٔبه ُِٕٚٙ اٌىبفو  ،ِٓ اٌغٓ ٞٚا١ٌْب١ٛٓ ٠ب أ٨ٚك: يٍ انجُح ٔانُاط 

 ٚاٌٍَُّ ِضً اٌجْو.

 ٚأ٠ٚب ٔؾٓ َٔزؼ١ٓ ثبهلل ِٓ ّو إٌبً ا١ٌَئ١ٓ اٌن٠ٓ ٠لػٕٛٔب ٌؼًّ اٌقطؤ.

إٌبً، ) ػلح ِواد ٚٔووي ػٍٝ ؽىُ إٌْٛ اٌّْلكح فٟ وٍّبد ثؼل مٌه ٔموأ اٌَٛهح

 (اٌقٕبً، اٌغٕخ

ثؤٔفَُٙ اٌٍؼجخ اٌزٟ روٚق ٌُٙ ثؼل ا٨ٔزٙبء  ٠مَٛ اٌّؼٍُ ثّٕؼ ا٤ٛفبي ٚلذ ٌٍؼت ٠قزبهْٚ ف١ٗ

 ِٓ روكاك اٌَٛهح ػلح ِواد.
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ْىً ِجَٜ ٥ٌٛفبي ِٚٓ ف٩ي ؽىُ إٌْٛ اٌّْلكح ِٓ ف٩ي ٍٛهح إٌبً ث ٔمَٛ ثْوػ

رٗ غوً ف١ُٙ ثؼ٘ اٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌزوث٠ٛخ ٚإ١ٌىُ ّوػ كهً اٌزغ٠ٛل أػل  ّٔوؽٗ 

ّ  "اٌّلهثخ اثٕزٝ اٌغب١ٌخ اٌّؼٍّخ ٚ  "عو  ِٕٗ 

ٍٖمٗ ٔمَٛ ثمٔ اٌؾوف ٚر٠ٍٕٛٗ، صُ ِٔغَُ ٌؾوف إٌْٛ ػٍٝ ٚهق ِمٜٛ، ٚثزغ١ٙي  ٔمَٛ

ػٍٝ ػٖب فْج١خ أٚ أٞ ّٟء لبئُ ٌٍزؾىُ فٟ رؾو٠ه اٌؾوف أصٕبء اٌْوػ، ِٚٓ ا٤فًٚ 

 إٙبفخ ػ١ٕ١ٓ ٚفُ ٌٍؾوف؛ ٌٕقبٛت ػمٛي ا٤ٛفبي ًٖٚٔ إٌٝ أم٘بُٔٙ ثْىً أػّك.

 ١ٍخ ِوح أفوٜ ٌٕؾًٖ ػٍٝ ؽوفٟ ْٔٛ.ٔىوه ٘نٖ اٌؼّ

ٗ ١ٙف ٌل٠ُٙ، ٚأصٕبء َّٔه ثؾوف ٚاؽل ِّٕٙب ٚٔزؾلس ثٗ ِغ ا٤ٛفبي ثْىً ػفٛٞ ٚوؤٔ  

اٌؾل٠ش رقجوُ٘ إٌْٛ أٔٙب ١َٔذ رؼو٠فُٙ ثؤفزٙب اٌزٛأَ "ْٔٛ".. فٕمَٛ ثئفواط اٌؾوف 

 .ا٢فو أِبَ أػ١ٓ ا٤ٛفبي

 ٙب رؾت ٚعٛك٘ب ِؼٙب، ٚكائّب ِباٌْل٠ل ٌٙب ٚأٔ   رجلأ إٌْٛ ثبٌزؾلس ػٓ أفزٙب فزقجوُ٘ ثؾجٙب

لبي: "اٌّؤِٓ ٌٍّؤِٓ وبٌج١ٕبْ ٠ْل ثؼٚٗ ملسو هيلع هللا ىلص ٤ْ اٌوٍٛي ؛ رَبهع فٟ َِبػلرٙب "ٌزم٠ٛزٙب"

 .ثؼٚب"، فٍنٌه رْل إٌْٛ أفزٙب إٌْٛ ا٤فوٜ

صُ ٠مَٛ ا٤ٛفبي ثٍٖك اٌؾوف١ٓ ثؤٔفَُٙ فٛق ثؼّٚٙب، ٚٔوٍُ فٛلّٙب اٌْلح، ٚٔؼٛك ٌٍؾل٠ش 

 .ب وؤّٔٙب ؽوف ٚاؽلثّٙ

 

 

 امتجويد املمتع
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ٌٚٓ  ،٠زىٍُ ؽوفٟ إٌْٛ ثٖٛد ٛفٌٟٛ ِقبٛج١ٓ ا٤ٛفبي ثؤّٔٙب ٠ْؼواْ ثبٌمٛح ٚاٌْلح ا٢ْ

٠َزط١غ أؽل اٌزفو٠ك ث١ّٕٙب أٚ أم٠زّٙب؛ ٤ّٔٙب إٔجؾب ١ّئب ٚاؽلا ل٠ٛب علا، صُ رمِٛبْ 

ٕللبء ، ٚؽضُٙ ػٍٝ أ١ّ٘خ َِبػلح ا٤ملسو هيلع هللا ىلصثزْغ١غ ا٤ٛفبي ػٍٝ مٌه ٌزطج١ك ؽل٠ش اٌوٍٛي 

ْ  ٘نا ٠غؼٍٕب ألٜٛ ٚأوضو "ّلح" وبٌْٕٛ، ٚإٔٔب ػ١ٍٕب أْ ٔؾت إفٛرٕب  ٚا٤ً٘، ٚإفجبهُ٘ ثؤ

 ٚأفٛارٕب ٚٔزؼبْٚ ِؼُٙ ٠ٚمٜٛ ثؼٕٚب ثؼٚب.

 

 :نرؼهٛى كٛفٛح َطك انٌُٕ انًشذدج فٙ انمشآٌ انكشٚى َغأل عؤاال نجزب االَرثاِ أٔال

 ؟ػُذيا َكٌٕ ٔحذَا َكٌٕ ألٕٖ أو ػُذيا َكٌٕ يؼا

 .ثبٌزؤو١ل ٚٔؾٓ ِؼب :١ٍغ١جْٛ

ٔقجوُ٘ أٔٗ  ٌنٌه ػٕلِب ٕٔطك إٌْٛ اٌّْلكح أصٕبء ر٩ٚح اٌموآْ أٚ ؽفظٗ ٕٔطمٙب ثْىً ألٜٛ  

ُ  ٔؼٍُّٙ ٛو٠مخ إٌطك اٌٖؾ١ؼ ٍّؼ١ب ٚػ١ٍّب ،ثّملاه ؽووز١ٓ  .ص

ح لوآ١ٔخ ثٙب ْٔٛ ِْلك آ٠خٔمَٛ ثزّو٠و اٌؾوف ثٕظبَ ػٍٝ ا٤ٛفبي، ٚػٍٝ وً ٛفً لواءح 

ٚ٘ٛ ٠َّه ثبٌؾوف ث١لٖ، ٚٔىوه مٌه فٟ وً ؽٖخ رغ٠ٛل ؽزٝ ٠زمٓ ا٤ٛفبي ٔطك إٌْٛ 

 اٌّْلكح ثْىً ٕؾ١ؼ فٟ أعٛاء  وٍٙب ِوػ ٚثؼ١لح ػٓ اٌزؼم١ل.

ْ    ٔجلأ  ثؼل مٌه فٟ اٌٍؼت ِغ ا٤ٛفبي ثؼ٘ ا٤ٌؼبة اٌزوف١ٙ١خ ِضً ٌؼجخ ّل اٌؾجً ػٍٝ أ

ّْلكح نووُ٘ ثبٌْٕٛ أٌصُ  ِبَ ػلك ٕغ١و،، أٚ ػلك وج١و أ٠ٍؼجٙب ٛوفبْ أِبَ ٛوف ٚاؽل

ْ  اٌمٛح فٟ اٌزؼبْٚ، ٚ نووُ٘ ثؾل٠ش "اٌّؤِٓ ٌٍّؤِٓ وبٌج١ٕبْ ٠ْل ثؼٚٗ ثؼٚب" ٠ٚجلأ رٚأ

 اٌط٩ة ثؼل اٌٍؼت ثزوك٠ل اٌؾل٠ش ؽزٝ ٔمَٛ ثؾفظٗ.

ٚٔفزؼ اٌّغبي ٌٍطفً ٌنوو ا٤ِضٍخ اٌج١َطخ  ،ٔنوو أِضٍخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ إفٛرٕب فٟ إٌّييصُ 

 .أػّبهُ٘اٌزٟ رٕبٍت 
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ٔاٌٜ تؼذ أٌ أَرُٓٛا يٍ حظح انرجٕٚذ دػَٕا َغركًم سحهرُا يغ عٕسج انُاط يٍ خالل 

 انهغح انؼشتٛح.ت ٔلد االعرًراع

ْ  هللا  آ٠خث، ٚٔجلأ ثزنو١وُ٘ ػٍٝ أٔٛاع اٌىٍّخ ا٤ٛفبي٠زؼوف  ا اٌٛلذفٟ ٘ن -هة إٌبً ٚأ

ٚإٔٔب ا٢ْ ٍٕزق١ً أْ اٌى٩َ ػجبهح ػٓ  ،ٌى٩َِٕؾٕب ٔؼّخ هائؼخ ٟٚ٘ ٔؼّخ ا  -ػي ٚعً

 (عى، ٔانفؼم، ٔانحشفاال): ص٩صخ إفٛح

ٌْوػ ا٨ٍُ ٔقجو ا٤ٛفبي اٌّمٖٛك ثب٨ٍُ ٚأٔ ٗ لل ٠ىْٛ اٍُ ؽ١ٛاْ أٚ ٔجبد أٚ عّبك أٚ 

 اٍُ ِؼٕٝ ِضً اٌٖلق ٚا٤ِبٔخ ٚاٌؾ١بء.

 َهؼة يؼٓى نؼثح األعًاء 

 ً ا٤ٛفبي ثئؽٚبه اٍُ ٠جلأ ثٙنا اٌؾوف فٍٛ افزؤبٔمَٛ ثبفز١به أؽل اٌؾوٚف، ٠ٚمَٛ و

 :وبٌزبٌٟ ٍّبءِض٩ ؽوف إٌْٛ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ا٤

 ِؾّٛك، ِبعل، ِٕبي، ِٛىح، ِٕٚلح، ِبػي.

ؤرٟ اٌطفً اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ثبٍُ ٠جلأ صُ ٔمَٛ ثؼًّ ٌؼجخ إٔؼت ٟٚ٘ أْ ٠قزبه أٚي ٛفً اٍّب صُ ٠

 ِضً: خاٌَبثم اٌىٍّخفو ؽوف فٟ آث

 ٚ٘ىنا.. هاِٟ، ك٠ٕبٕٛه، فبٌل، ٍجبٔـ،ثطبٌٛ، كة، ؽبِل، رفبػ
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ٍّبء رٚب٠مُٙ أػ١ٍٕب أ٨ ٔطٍك ػ١ٍُٙ ٔؤول ػٍٝ ا٤ٛفبي إٔٔب ؽ١ٕب ٕٔبكٞ ِٓ ؽٌٕٛب ثؤٍّبئُٙ 

 ٨ٚ ٔزٕبثي ثب٤ٌمبة.

ُ فٟ ٠ٚمَٛ وً ٛفً ثؼًّ ٌَبٔب ّٚفز١ٓ ثبٌٍٖٖبي ٚٚٙؼٙ ،ٍٔؼت ِغ ا٤ٛفبي ثبٌٍٖٖبي

ْ  هللا  ثٗ عبٔت ػٍٝ اٌطبٌٚخ اٌقبٕخ و ا٤ٛفبي ثؤ ثؼل رم١َّٙب إٌٝ ص٩صخ أعياء، صُ ٔ نو ِ

ْ  ٠َّغ ِٓ اٌّؤِٓ أٌفبظب ثن٠ئخ٨ٚ ٠ؾت  ،ا١ٌَّغ ٠َّؼٕب ْ   ؛أ ٕٔبكٞ ِٓ ؽٌٕٛب  ٌنٌه ػ١ٍٕب أ

 ثؤٍّبئُٙ أٚ ا٤ٍّبء اٌزٟ ٠ؾجٛٔٙب.

 اٌَبثمخ:٠ّىٓ رنو١و اٌطفً ثؤٞ ِٓ ا٤ؽبك٠ش اٌزب١ٌخ إما وبْ لل كهٍٙب ِؼٕب فٟ اٌفزوح 

 "ُ ِٓ ٍٍُ اٌٍَّّْٛ ِٓ ٌَبٔٗ ٠ٚلٖاٌٍَّ"

 "١ٌٌ اٌّؤِٓ ثطؼبْ ٨ٚ ٌؼبْ ٨ٚ فبؽِ ٨ٚ ثنٞء"
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 انفؼم

ٌزضج١ذ اٌّؼٕٝ ثْىً ػٍّٟ ٔمَٛ ِٚؼٕٝ اٌفؼً كْٚ اٌقٛٗ فٟ أٔٛاع اٌفؼً  ْٔوػ ٥ٌٛفبي

 ثبٌٍؼت ِغ ا٤ٛفبي اٌٍؼجخ اٌزب١ٌخ:

 ػ١ٍّب ِضً: فؼ٩ صُ ٠مَٛ ا٤ٛفبي ثزّض١ٍٗ ٕٔطك

 "اهفغ، ٚ٘ىنا. اٙؾه، اعوٞ،اثزَُ،"

ْ  ِٓ ا٤فؼبي ِب ٠ؾجٗ هللا  صُ ٔقجو ا٨ٛفبي فزؼ ِٔٓ ا٤فؼبي ِب ٨ ٠ؾجٗ هللا، صُ ٚ -ػي ٚعً-ثؤ

ىٓ رؼي٠ي اٌَّبثمخ ػٍٝ ١٘ئخ َِبثمخ ٠ّٚ -ػي ٚعً-ِؼُٙ ٔمبّب ؽٛي ا٤فؼبي اٌزٟ ٠ؾجٙب هللا 

 ٍبثمب ِضً:٠بد اٌزٟ رُ كهاٍزٙب ثب٤ؽبك٠ش ٚا٢

 "رجَّه فٟ ٚعٗ أف١ه ٕللخ"

 "٨ رغٚت"

 "اٌٍَُّ ِٓ ٍٍُ اٌٍَّّْٛ ِٓ ٌَبٔٗ ٠ٚلٖ."

 ٠مَٛ وً ٛفً ثزْى١ً ٠ل ثبٌٍٖٖبي صُ ٚٙؼٙب فٟ اٌقبٔخ اٌضب١ٔخ ػٍٝ ٛبٌٚزٗ.
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 انحشف

ْجٙٗ ٥ٌٛفبي ثؤٔٗ  ا٤ؿ ا٤ٕغو اٌو١ٙغ فٟ ا٦فٛح ٔٚ ،ثؼل مٌه فٟ ّوػ ِؼٕٝ اٌؾوف ٔجلأ

ْ  ٠فؼً أٞ ّٟء ثّفوكٖ ٤ٔ  اٌض٩ ٗ ِب ىاي ه١ٙؼب؛ ٌنٌه فٙٛ ٠ؾزبط إٌٝ صخ، ٚأٔٗ  ٨ ٠َزط١غ أ

ْ  اٌٍَُّ اٌىج١و ، إفٛرٗ ١ٌَبػلٖٚ ٚٔنووُ٘ ثؾل٠ش اٌّؤِٓ ٌٍّؤِٓ وبٌج١ٕبْ، ٚٔنووُ٘ ثؤ

٠َبػل اٌٖغ١و، ٚاٌمٛٞ ٠َبػل اٌٚؼ١ف ٚاٌغٕٟ ٠َبػل اٌفم١و، ٚٔؼيى مٌه ثؤِضٍخ ؽ١بر١خ ِٓ 

ّؼٍُ أٚ ؽ١بح ِٓ ؽٌٕٛب صُ ٔفزؼ ِؼُٙ ؽٛاها ؽٛي ثؼ٘ ا٤ػّبي اٌط١جخ اٌزٟ ٍبػلٚا ؽ١بح اٌ

ِٓ ف٩ٌٙب غ١وُ٘، صُ ٔنوو ٌُٙ أِضٍخ ػٍٝ اٌؾوٚف ٚٔؼٍُّٙ اٌؾوٚف اٌّٛعٛكح فٟ ٍٛهح 

 إٌبً فمٜ ) ِٓ، ة، فٟ (

ُ ص ،٠ٚمَٛ وً ٛفً ثزْى١ً ٘نٖ ا٤ؽوف ثبٌٍٖٖبي ٚٚٙؼٙب فٟ اٌقبٔخ اٌضبٌضخ فٟ إٌّٚلح

 ػٍُّٙ اٌفٕٟ اٌغ١ًّ. ٔضٕٝ ػٍٝ ا٤ٛفبي ٚػٍٝ

 ٠ّٚىٓ إٔٙبء اٌلهً ثغؼً ثؼ٘ ا٤ٛفبي ٠قوعْٛ ٠ْٚوػ وً ُِٕٙ ا٨ٍُ أٚاٌفؼً أٚ

 اٌؾوف ثبٍزقلاَ اٌٍٖٖبي ٌزضج١ذ اٌّؼٍِٛبد ٚرؼي٠ي اٌضمخ ثبٌٕفٌ.
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٘ اٌّْوٚثبد ِٓ اٌّٙبهاد اٌٙبِخ اٌزٟ ٠غت أْ ٔؼٍّٙب ٌٍطفً ِٓ ٕغوٖ ِٙبهح إػلاك ثؼ

ٚا٤ٛؼّخ اٌج١َطخ ٚاٌزٟ رٕبٍت ٍٕٗ، ٍٛاء وبْ اٌطفً مووا أَ أٔضٝ؛ ٚ٘نٖ اٌّٙبهح رَبػل  

 ِغ اٌٛلذ ِٚغ اٌزىواه ػٍٝ:

 .ٌرؼ١ٍُ اٌطفً ا٨ػزّبك ػٍٝ إٌف 

 .إوَبة اٌطفً اٌضمخ ثبٌٕفٌ ِغ اٌٛلذ 

  ِٓٚ ٚٙغ اٌطفً فٟ ِٛالف ؽ١بر١خ ٠زؼوٗ ف١ٙب ٌجؼ٘ اٌّْى٩د اٌقف١فخ

 زفى١و فٟ ؽً ٘نٖ اٌّْى٩د ٚإ٠غبك اٌجلائً.صُ اٌ

 .َرؼ٠ٛل اٌطفً ػٍٝ اٌزؼبْٚ َِٚبػلح ا٤ 

  غوً ثؼ٘ اٌم١ُ اٌل١ٕ٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌّٙبهح ِضً: ل١ّخ

 ا٦ٛؼبَ ٚل١ّخ اٌٖللخ، ٚا٦ؽَبً ثبٌفمواء ٚ اٌّؾزبع١ٓ.

 .رؼ١ٍُ اٌطفً إٌظبفخ ٚإٌظبَ ٚإػبكح ا١ّ٤بء إٌٝ ِىبٔٙب 

 اٌؾٌ اٌغّبٌٟ ٌلٜ اٌطفً ِٓ ف٩ي ري١٠ٓ اٌطؼبَ ٚرمل٠ّٗ ثْىً ٌط١ف. ر١ّٕخ 

 ػلاك ٚعجخ رؾ١ًّ اٌطفً ثؼ٘ اٌَّؤ١ٌٚبد اٌج١َطخ ِغ اٌٛلذ ِضً َِؤ١ٌٚخ إ

رؼ١ٍُ ٚعجخ ٌي٩ِئٗ فٟ اٌفًٖ، أٚ ّواء َِزٍيِبد اٌٛعجخ ٥ٌٍوح، أٚ 

 ٚرؼ١ٍّٗ و١ف١خ افز١به ٘نٖ اٌَّزٍيِبد، ٚو١ف١خ ؽَبة ا٤ٍؼبه.

 

 ملرحوقت املهارات وا
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ثزؼ١ٍُ أفٛارٙب فٟ  فزؾٟ ِٓ فًٖ اٌجواػُ فٟ إٛبه ر١ّٕخ اٌّٙبهاد لبِذ اٌطفٍخ فبّٛخ دمحم

 اٌفًٖ ٛو٠مخ ػًّ ؽٍٜٛ ا٠٤ٌ وو٠ُ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌطو٠مخ وبٌزبٌٟ:

 .إؽٚبه إٔبثغ ِٛى ثؼلك أٛفبي اٌفًٖ، ٚاٌّؼٍّخ ٚاٌؼب٩ِد ونٌه 

 ٌّٛى.ٚٙغ أػٛاك فْج١خ ٕغ١وح فبٕخ ثبٌطؼبَ فٟ إٔبثغ ا 

 .غٌّ إٔبثغ اٌّٛى فٟ اٌْى٨ٛرخ اٌَبئٍخ 

 .ٟٔغٌّ إٔبثغ اٌّٛى ثؼل مٌه فٟ اٌّىَواد أٚ عٛى إٌٙل، أٚ اٌَٛكا 

 .ٚٙغ إٔبثغ اٌّٛى فٟ اٌض٩عخ ٌجؼ٘ اٌٛلذ 

 يالحظاخ

 

فبّٛخ ثزؼ١ٍُ ى٩ِئٙب ٘نٖ إٌٛفخ صُ لبِذ وً ٛفٍخ ثؼًّ اٌؾٍٜٛ  لبِذ اٌطفٍخ

اٌّْبهوخ، ٌٚززؼٍُ وً ٛفٍخ اٌّٙبهح ثٕفَٙب ػٓ اٌقبٕخ ثٙب ثٕفَٙب ٦ٙفبء عٛ 

 ٛو٠ك اٌّّبهٍخ ٨ اٌّْب٘لح فؾَت.

 ٠ّىٓ ػًّ ٔفٌ ٘نٖ اٌؾٍٜٛ ثبٌفواٌٚخ أٚ اٌزفبػ أٚ ثؼ٘ اٌفٛاوٗ ا٤فوٜ.       

 

 

 أأيس كرمي امفواكه
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 فبٌطفً ٠فمل روو١يٖ  ؛٠غت أْ ٠زقًٍ اٌؾٖخ أٚلبد ِٓ اٌواؽخ ٚاٌٍؼت ثْىً َِزّو

 ثؼل فزوح ل١ٖوح. 

 ُاٌَٛهح ػٍٝ ؽٖز١ٓ أٚ أوضو ؽَت ِب ٠وٜ اٌّؼٍُ. ٠ّىٓ رم١َ 

 ٚ فٙنا  ؛بياٌزؼج١و ػٓ ٔفَٗ، ٚاٌّْبهوخ فٟ اٌؾٛاه اٌفؼ  ارون اٌّغبي ٌٍطفً ٌٍؾل٠ش

 ٠ّٕٝ صمزٗ ثٕفَٗ ٠ٚغؼٍٗ أوضو للهح ػٍٝ اٌزفى١و ٚإٌمبُ.

 ُ٘رزؾلس ِغ ا٤ٛفبي ثؤٍٍٛة ٛفٌٟٛ ٠ٕبٍت أػّبه  ْ ٚثَٜ ٌُٙ  ،اؽوٓ ػٍٝ أ

فٕؾٓ ٔو٠ل غوً ل١ُ  ؛زؼّل إكفبي ِٖطٍؾبد أوجو ِٓ أػّبه٨ُٚ٘ ر ،اٌْوػ

٨ٚ ٔو٠ل إٌَٔخ رؾفع ِٖطٍؾبد  -ػي ٚعً-ٚهثطُٙ ثبهلل  ،ِٚفب١ُ٘ ٚأف٩ل١بد

 فؾَت.

 ؽزٝ رورجٜ ؽٖخ اٌموآْ ػٕل ا٤ٛفبي  ؛ا٥ِ اٌؾٖخ ثبٌّوػ ٚاٌٍؼت ِٓ ؽ١ٓ ٢فو

 ثبٌّزؼخ ٚاٌَؼبكح ٨ ثب٤ٌُ ٚاًٌٍّ.

 ٚاٍٛت ِٕٗ َِبػلره فٟ رضج١ذ اٌم١ُ اٌزٟ  ،ٌٟ ا٤ِوؽوٓ ػٍٝ اٌزٛإً ِغ ٚا

  ْ روًٍ إ١ٌُٙ ّٔٛمط اٌْوػ  لّذ ثْوؽٙب ٚغوٍٙب فٟ ٘نٖ اٌؾٖخ، ٠ٚ فًٚ أ

 ١ٌَزؼ١ٕٛا ثٗ فٟ إػبكح اٌْوػ ٚاٌزضج١ذ ٤ٛفبٌُٙ.

 

 

 

 مالحظات هامة
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   أْ ٘نٖ اٌم١ُ اٌزٟ لّذ   ،لفً اٌىض١و ِٓ اٌم١ُ اٌغل٠لح فٟ اٌؾٖخ اٌٛاؽلح ٚاػ٨ٍُ ر 

نا إٌّٛمط ا٨ٍزوّبكٞ ِؼظّٙب ل١ُ لّذ ثزضج١زٙب ػٍٝ ِلاه ّٙٛه ثنوو٘ب فٟ ٘

ٌنا فؤٔب ألَٛ ثئػبكح رضج١زٙب  فٟ لٍٛة ٚػمٛي أٛفبٌٟ كافً فٌٖٟٛ اٌزؼ١ّ١ٍخ؛ ٠ٍٛٛخ

 ِٓ ؽ١ٓ ٢فو فٟ اٌؾٖٔ اٌّقزٍفخ.

 ٚإٙبفخ ، ٠ّىٕه ا٦ثلاع ٚا٨ثزىبه  َ ه ا٦ثلاػٟ فٟ اٍزقواط اٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ ؽ

 .ا٤ػّبه إٌّبٍجخ ٌٙنٖ

 ا٤ٛفبي ثؼ٘ اٌّؼٍِٛبد  ٚرؼ١ٍُ ،٠ّىٕه إٙبفخ ؽٖخ ِجَطخ ٌٍؼٍَٛ فٟ ٘نٖ اٌَٛح

هة  آ٠خفٟ فٍمٗ ٌٗ، ٚهثٜ مٌه ث -ػي ٚعً-ٚػظّخ هللا  ،اٌج١َطخ ػٓ ٕله ا٦َٔبْ

 إٌبً.

  ٠ّىٓ رْغ١ً ٍٛهح إٌبً ثٖٛد إٌّْبٚٞ ِٓ رَغ٩١د اٌّٖؾف اٌّؼٍُ ٚمٌه

ء ٚا٤ِٙبد ٚإهّبكُ٘ إٌٝ رْغ١ٍٙب فٟ إٌّيي ثبٍزّواه أصٕبء اٌؾٖخ أٚ إهٍبٌٙب ٥ٌثب

 ٌزؼزبك أمْ اٌطفً ٍّبػٙب.

  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌٖٛه ٚ اٌف١ل٠ٛ٘بد اٌقبٕخ ثٙنٖ اٌَٛهح ٠ّىٕه اٌلفٛي إٌٝ ٕفؾخ

اٌف١ٌ ثٛن، أٚ لٕبح اٌزٍغواَ ٚ اٌجؾش ػٓ ٘نا اٌٙبّزبط ِٚٓ ف٩ٌٗ ٠ّىٕه اٌؾٖٛي 

 وثٛٞ_ٚاٌزؼ١ٍّٟ_ٌَٛهح_إٌبً_٥ٌٛفبي(ػٍٝ ٘نٖ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ )#اٌْوػ_اٌز
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اٌؾّل هلل اٌنٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌٖبٌؾبد، اٌٍُٙ ٌه اٌؾّل وّب ٠ٕجغٟ ٌغ٩ي ٚعٙه ٚػظ١ُ 

 ٍٍطبٔه، ٌه اٌؾّل ٠بهة فٟ ا١ٌٚ٤ٓ ٚا٢فو٠ٓ ٚفٟ ا٥ٌّ ا٤ػٍٝ إٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ.

ْ  وبْ غ١و مٌه  ْ  وبْ ف١وا فٙٛ ِٕه، ٚإ فٙٛ ِٓ ٔفَٟ ِٚٓ ا١ٌْطبْ اٌٍُٙ ٘نا عٙل ِمً فئ

 فبغفو ٌٟ ٚاهؽّٕٝ.

 

 هٙب اٌغ١ٕلٞ                                                                                  

    1439٘هث١غ ا٤ٚي  29 

12/17/2017  َ 
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 اٌجو٠ل ا٨ٌىزوٟٚٔ:

redagenedy@yahoo.com 

 لٕبح اٌىبرجخ ػٍٝ اٌزٍغواَ

https://telegram.me/redaalgeneedy 

 ٕفؾخ اٌف١ٌ ثٛن

https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 

 نلتواصل مع اماكثبة

tg://resolve/?domain=redaalgeneedy
tg://resolve/?domain=redaalgeneedy
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy

