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 الذكاءاث املتعددة وأساليب تنميتها مبرحلت الطفىلت املبكرة
د/ امة الكريم طه أبو زيد    

 

 مقدمت: 
وذٍ َق هللا س ححاهَ وثعاىل اإلوسان وأخ هعم عَيَ ابًعلي..... اذلي كد يىونن بدودعا بذعودذ اًااكواث وابناُوةه ُو

ن اٍىور    بناعو  َنكواث اوذا اًعلويه والث اًلورابزيٍ هللا عن سائر اخمل  ن هعم هللا عز وخي عىل اًخرشه إرهعمة ب

 اًيت ثسخهبا متت الاندضافاث واخملرتعاث اًيت ثفيد اًخرشية.با فيَ بن طاكاث وكدزاث بددعة  نثريت ختاطة اًعلي

بون كال ثعاىل ) و  خَلمك وبا يخر بن ذاتةءالث ًلنم ينكٌنن ه واخذالف اٌَيي واٍهناز وبآ أىزل هللا بن اًسٌلء 

 (.7-5زسق فأحيآتَ األزط تعد بنهتا وثرصيف اًرلخ ءالث ًلنم يعلَنن( اجلازية )

واألزط وبوا  ثاًسوٌلواُذٍ تعغ بن اآللث اًلراهيوة اًويت ختاطوة اًعلوي وثودعنٍ إىل اًخأبوي واًخفىور   خَوق 

 اخل.حيدج فهيا بن ظناُر طحيعية اكخذالف اٌَيي واٍهنازه وىزول اباره وثرصيف اًرلخ.....

وألمهية ُذا اًعلي ابحدغه ابخعدذ اًلودزاثه ًوالخذالفواث اًويت فخَوف اوا اًخرشو   كودزاهتم وعلَيواهتم ختخَوف 

 تذكل راكءاهتمه 

 :يه هبون اذلاكءاث ا  يور  أن ُيواك أهناعو  هإرجرس اًيظرلث ابعرفية   اذلاكءاث ابخعدذتوثعد هظرية خازذىر بن أ

اًضخعوووية  نسووو يلا واذلاكء ابيالووواه واذلاكء ابووو اه واذلاكء اجلسوووما ا ووور ه واذلاكءاثاذلاكء اٌَغووونيه واذلاكء اب

اًخودزس،ه فَون هونغ بون اذلاكء  ثفان ثعدذ اذلاكءاث يؤذي إىل ثعودذ أسواًية واسورتاثي يا (ه وبن مث4006)خازذىره

د عوىل اًعونز واألصو ل واًرسونباث اسرتاثي ياثَ اًيت ثدٌاسوة بعوَه فواذلاكء اًحرصوي حيخواح ًالسورتاثي ياث اًويت ثع و

 اًحرصيةه ويع د عىل عدذ بن ابِازاث اًعَمية بثي ابالحظةهواًخعييف ه وابلازهةه واس خخدام أذواث اًلياش اخملخَفة.

ًغاس اًعَميةه أبا اذلاكء الاحامتعاه فوكىن حييخوَ بون اًعمَياث ا ساتية اخملخَفةه واألواذلاكء ابيالا يمت بن خالل  

خالل اًعمي   ٍلنعاث اًخعمل اًخعاواه واذلي تدوزٍ يؤذي إىل اس خخدام اٌَغوة وابِوازاث اٌَغنيوة اخملخَفوة بون اسو امتغه 

 اس خجاتة وثناظي ًغني. 

 ثعريف اذلاكء:

 و اًلودزتاًعرشينه فلد اكن ييظر إًيَ عىل أهَ اًلدزت عىل بندساة ابعرفوَ أًلد ثانز بفِنم اذلاكء بٌذ تداية اًلرن 

 او اًلدزت عىل اًخنافق ب  ابناكف اجلديدت. هعىل اًخعمل

وبيََرتأهوَ  ذفيعرفَ ثريبان تأهَ اًلدزت عىل اًخفىري اجملرذه ويعرفَ صس خربون تأهَ اًلدزت عىل اًخىيفه ويعرفوَ ذو  ز 

سوعيد حسو ا اًعوزت ه هوَ اًلودزت اًويت ثلاسوِا اخذحوازاث اذلاكء)وير  اٍىثوري بون عَوٌلء عومل اًويف، أاًلدزت عىل اًخعمل ه 

 (. 35ه 4000

وير  تعغ اًعٌَلء أن اذلاكء كدزت عابة   حىدسة عن طريق اًخعمل واخلربت واًخحعييه وإمنا ُن بنُحة طحيعيوة. ) 

 (.79-78ه 4007َلد هجاذه 

ذا بوا أصواز إًيوَ سو حريبان هأن اذلاكء عحازت عن كدزاث بٌفعوة  Thurstoneويؤند حرسس خنن    Spearmanُو

 اذلاكء عحازت عن كدزاث علَية عابة.تأن 

                                                 

  جامعت صنعاء -كليت التسبيت -مناهج وطسق تدزيس العلومأستاذ مساعد 
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ان اذلاكء عحوازت عون اًلودزت اًعلَيوة اًعابوة عوىل إذزاك سوٌَلن خَوف هللاه اذلي تودوزٍ يور  دمع ُوذا اًخعريوف وي

 (.95سٌَلن خَف هللاه )    اًعالكاث تني األص ياءه واألف زه واًلدزت عىل حي ابضالكث.

ياك بن ير  أهَ عة بن اًلدزاث متىون اًفورذ بون اًوخعمل وبندسواة ابعرفوة واسو خخدا ا كدزت علَية عابة أو ٍلن  ُو

 (.35ه 4000واحملبمكةه وحي ابضالكث واختار اًلرازه واًخىيف ب  اًحائة واآلخرين. )سعيد حس ا اًعزته 

 ثعريف اذلاكءاث ابخعدذت:

إعوافة  أويت تاريلوة خديودت ير  خازذىر أن اذلاكء ٍلنعة بن ابِازاث واًلدزاث متىن اًضخط بن حوي ابضوالك

ياك اًعديد بن اذلاكءاثهككة انجت خديد يىنن را نٌل ير  خازذىر بهنا: اذلاكء اٌَغنيه اذلاكء ابيالاه اذلاكء ابو اه ه ُو

 (.86-84ه 4007ه ياذلاكء اجلسماه اذلاكء ابنس يلاه اذلاكء الاحامتعاه اذلاكء اًضخيص. )َلد عحد اًِاذ

ياك راكءاث بىدض فة حديثا بهنا اذلاكء اًاحيعاه واذلاكء اًنحنذيه واذلاكء اًرويحهواذلاكء الاهعو ،ه واذلاكء ُو

الاسرتاثي اه واذلاكء اًس يايقه واذلاكء اًلكاه واذلاكء األاكذمياه واذلاكء ابؤسيسه واذلاكء اًعَماه وراكء ا ودشه وراكء 

 اكء األخاليقه واذلاكء اًلعيص.اخلناطره واذلاكء امجلايله وراكء ا يان واًعافه واذل

 أهميت مسحلت الطفولت:
س يرتثة عَهيا جضوىيي ابفواُو واًسوَنهياث   إر ثعد اًافنةل برحة معرية ظاهعة ابس خلدي واًافنةل برحة  مةه 

 براحي اًعمر ابخلدبة.

 فاإلوسان مير   براحي معرية خمخَفة وبذخاتعةه حىت يعي إىل براحي اًض يخنخة.

)يأهيا اًياش إن ويمت   زية بن اًحعر فإان خَلٌبمك بون حوراة مث بون هافوة مث بون عَلوة مث بون ب وغة عاىل:ثكال 

خمَلة وغري خمَلة ًيحني ٍمك وهلر   األزحام با وضاء إىل اخي بسمى مث خنرحمك طفوال مث ًخحَغونا أصودمك وبوٌمك بون يخون  

 صائا وحر  األزط ُابدت  فإرا أىًزيا عَهيا اباء اُتزث وزتت وأهحدت وبٌمك بن يرذ إىل أزرل اًعمر ٍىيال يعمل بن تعد عمل

 ( .7بن لك سوح ايج ( ا جه ) اية 

)مث خنورحمك طفوال( بوا ُوذٍ وسانه وخعط ابذلهور اًافونةل تلون :رهر هللا س ححاهَ وثعاىل براحي وأطناز خَق اإل

ه ألن ُذٍ ابرحة حتدذ اإلطاز اًعام ٌَضخعيةه وبا يدسوم توَ ابرحة بن أمهية   حىنين خشعية اًفرذ    مجي  بىنانهتا

علي اًافي بن بروهة   ثلدي ابفاُو والاجتاُاث واًسَنهياث اًيت ثظي  اثتخة دليَ طنال سو يناث معورٍ إىل أن يعوي 

ية هفسِاإىل برحة ا ىويال يعومل بون تعود )وبٌمك بن يورذ إىل أزرل اًعمور ٍ ًض يخنخةه مث ثعنذ اًضخعية إىل ابرحة اًافًن

 عمل صائا(.

 مميزاث مسحلت الطفولت المبكسة:
( س يناث تأن باحيدج فهيا بن ثغرياث وأحداج يىونن أتلوى 7-3ح زي برحة اًافنةل   اًس يناث امخل، األوىل )

 وأزخت بن ابراحي اًالحلة.

يؤنود ذوز ُوذٍ اًفورتت   ثثخيوت اًلوو  مييي اًافي إىل الاعامتذ عىل وادليَ وبن حن  مما جيعهل يخأثر مبن حن ه مموا

دل  اًافووي ألن اً وومري ييوون   فوورتت اًسوو يناث امخلوو، األوىل ٌَافوويه وذلا يَووزم عووىل اًوونادلين وابوور  ثثخيووت اًلووو 

 والاجتاُاث الاجياتية اًسَكة.

خلديه وبوا أوذغ هللا هديجة ًانل فرتت برحة اًافنةل ابحىرت فان ُذٍ ابرحة يه اًيت حتدذ سوَنك اًافوي   ابسو  

فهيا بن الاس خعداذاث وابينل واًلدزاث وابناُةه ًوِذا يًدغا اسدامثز ُذٍ ابناُة واًلدزاثه وثنفري اًحائة اآلبٌة اًيت 

ن معَيوة ( سو يناث وأ7-4في يزيود بوا توني سون )ثؤذي إىل حيية ابناُة واًلدزاثه فلد  أزحدت ادلزاساث أن راكء اًا

% بوون ابىدسوو حاث اذلُييووة عيوود ابراُووق بندسوو هبا بوون اًسوو يناث األزتوو  األوىل بوون 70ه وان اًووخعمل حىوونن أ غ
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 (.53-;4ه :400حياثَ.)ُداية هللا امحد اًضاصه

 أنواع الركاءاث:
 إهيوا س يلذرصو عوىل اذلاكءاث ُياك اًعديد بون اذلاكءاث ابخعودذت نوٌل ُون بونع   ثعريوف اذلاكءاث ابخعودذت إ 

 ية:اآلث 

 .ٌَغني )اٌَفظا(*اذلاكء ا

 * اذلاكء ابيالا.

 * اذلاكء الاحامتعا.

 * اذلاكء اًرويح واألخاليق.

 وس يدٌاول ُذٍ اذلاكءاث ثضئ بن اًخفعيي :

ن اًلدزت عىل اس خعٌلل اٌَغة اًيت يه وس ية الاثعال تني اًافوي ومت عوَ وبون ابِوازاث اًالسبوة اذلاكء اٌَغني -أو    : ُو

  ًِذا اًينغ بن اذلاكء.  

ذٍ ابِازت يىدس هبا اًافي   ازت الاس امتغ: -أ اًعام األول بون معورٍ ويه بون أنوه ابِوازاث اٌَغنيوة اسو خعٌل    ُو

 طنال حيات اإلوسان.

اكوم اكن عيوَ بسو اكن ( (  ويلونل 36)اإل اءوألمهية  ازت الاس امتغ يلنل ثعاىل )إن اًسوم  واًحرصو واًفوؤاذ لك أًو

(  :9نن أ احمك  ثعَمنن صائاوحعي ٍمك اًسم  واألتعاز واألفئدت ًعَمك جضوىرون ( اًيحوي )) وهللا أخرحمك بن تا:ثعاىل

 ذًيي عىل األمهية اًعظكة ٌَسم .ه و  ُذا ىر  أن اًسم  سس حق اًحرص   اآللث اًلراهية 

غوري بفِنبوةه ويه كدزت اًافي   اًخعحري عن هفسَ وأف زٍ   صن زبونس وأًفواع كود حىونن  ازت اًخعحري:  -ة

 وحىدسة ُذٍ ابِازاث ثدزجييا بٌذ اًعام األول ٌَافي.

 وثخ من  ازيت الاس امتغ واًخعحري وحىدسة ُذٍ ابِازت تعد عابني بن سن اًافي.  ازت اًخناظي اٌَغني: -ح

 يرثحط اذلاكء اٌَغني ثسالبة اجلِاس اًععيبه وخعنتة اًحائة اًثلافية والاحامتعية احملياة ابًافي.

 بن أساًية حيية اذلاكء اٌَغني:و 

ِا ذوزبن أنه األوضاة خذاب ًألطفال اًيت ثعد* أسَنة اًلعة: سس خخدم ابر  أسَنة اًلعة    حييوة   وٌل ه ًو

را اكن ُياك ثفاعي تني اًافي وتني ابور  اذلي يوروي   اًلعوة وبون خوالل اًلعوة يومت حييوة اجلاهة اٌَغنيه وخاظة إ

ا. ازاث عديدت بهن  ا  ازت الاس امتغهو  ازاث علَية أخر ه اكًخخييهو اًخعنزه غرُي

ياك أهناغ عديدت ٌَلعة بهنا:  ُو

 أن يروي اًضخط )ابر ( اًلعة وجباهحَ اًافي تدون بضاُداث.

 أن يروي اًضخط )ابر ( اًلعة ب  متسٌلث وبضاُداث.

 أن يروي اًضخط )ابر ( اًلعة ب  اس خخدام اٍىذة ابعنزت.

 .CDثعرط اًلعة ثضن فيمل ثعَكا او أكراض  أن

ابًلعووطه فوواًلران سسوو خخدم اًلعووة مجليوو  أهووناغ اًرتتيووة واًخنحيووَ اًوويت سضوومَِا بهنجووَ  واًلووران اٍىوور  بَجوواء

اًرتتني.فعىل سخيي ابثال: كعة اذم كعة اًخرشية األوىل إهنا كعة اإلوسان اذلي هربَ هللا وزفعَه وبٌحوَ خالفوة األزط 

تياء نلعة بنىس وفرعننه وعاىسو وتوا إ اايويهو ظواو ووونذهو ُونذ وعاذهوصوعية وبودينه ًوونظ  نوكعط األ

غوري وكريخَه وهنخ وكنبَه وإجراُو وإسٌلعييه وكعة اتا اذم ار كراب كرابان  فذلدي بن احودٌُل و  يخلدوي بون اآلخوره و 

 يف، واًنخدان.ابألًفاع وابضاُد ابثريت ٌَ  –ابًلء –ركل بن اًلعط اًلراا 
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ذا تدوزٍ يىسة اًافي اجتاُاث اجياتيةه وييا دليوَ ابِوازاث اٌَغنيوة اخملخَفوة بون اسو امتغ واسو خجاتة وثناظوي  ُو

 ًغني وغري ركل.

ا   اًلعة ٌَافي   ُذٍ ابرحة: ياك أس، يًدغا ثنافُر  ُو

 أن حىنن اًلعة سِة   لكٌلهتا وعحازاهتا وحىنن كعريت.

 كفا وفىرت بعيية جتذة اهدداٍ اًافي.أن ثخ من اًلعة بن 

أن   ثخ وومن اًلعووة ابناكووف ابزفووة اخمليفووة وابثووريت ًالهفعووا ث ألهنووا ثووؤثر   هفسوو ية اًافووي ثووأزريا سووَحيا. )فِووو 

 (.4:ه 4007بعافىه 

 أسلوب الحواز والمناقشت: 
ذا األسَنة يعمي عىل حيية  ازت اٌَفظ وحيية  ازت اًخناظي اٌَغونيه و  األطفوال يخعَمونن بون تع وِم اًوحعغه ُو

 فابضازنة واًخفاعي اٌَغني بن ابِازاث اًيت يمت حييهتا بن خالل ا ناز وابياكضة.

وس ية ٌَخفىري واًخنظي إىل حَنل ٍىثري بن ابضالكث اًيت كد ثناخَ اًافيه وبون خوالل ابياكضوة  فابياكضة ثعد

 ق ثفىريٍ.ااثخ ح خشعية اًافي واجتاُاثَ وطر 

 ويىنن ابر  بنهجا وبرصدا ٌَحناز.ىنن ابياكضة حٌلعية تني األطفال أهفسِم هوكد ح

 ية:كضة يعمي عىل حتليق األُداف اآلث ن أسَنة ا ناز وابيا( أ4007وير  )فِو بعافىه 

 أن يعرب اًافي عن زأيَ   بناكف بعيية. -

 سبالاَ. أن يعرب اًافي عن بضاعرٍ واهفعا ثَه وثحاذل  ا دير ب  -

أن يدزك اًافي بفِنم اًزبنه ويخحدج عن أص ياء حدزت   ابايض وأص ياء حتدج اآلنه وأص ياء سنف حتودج -

 بس خلدال.

 أن سس خاي  اًافي ثحاذل األف ز ب  سبالاَ.-

 الركاء المنطقي: -ثانيًا
ن اًلدزت عىل إحراء تعغ اًعمَياث ا ساتية واًعلَية.  ُو

خيية اذلاكء ابيالا: ميىن أن سس خخدم ابر :    ًو

(  األًعواة ;54ه 4007) ي( ابضاز إٍهيٌل   َلد عحد اًِواذ4000األًعاة اًخعَكية: وكد ظيف )اتًننم وأتن ُاا 

 ًعاة اًخدزة عىل ابِازاث اًرلعية بثي:  اًرلعياث إىل أ

  ازت مج  األعداذ  وطرهحا. -

 تني األهظمة. ازت اًخحنيي  -

 األحايجه واألًغاسه وابغاًااث اًرلعية. أًعاة -

 اًححر عن اٍيط. أًعاة -

 الاندضاف. أًعاة -

 اًاني واًربي. أًعاة -

 األصغال اًيدوية: اكًلط واًرمس واس خخدام اًنزق تأهناعَ. أًعاة -

وبذ بَخوان حيور يومت اسو خخدام أسَنة الاس خلراء والاس خًداظ: الاسو خلراء والاسو خًداظ معَيخوان بذالسبذوان  -

الاسوو خلراء ًالهخلووال بوون اجلووزء إىل اٍوونه بووثال ثعَووو اًافووي ا ووروف ًالهخلووال إىل اٍامووة وبوون مث اًخنظووي إىل امجلووة 

 هابًًس حة ٌَافي ٍوىهنا إرا مجعت صات   بعوى ت( ُذٍ حروف بفىىة كد   جضن صائا  -ش -ز –ذ  -فا روف )م
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ن بدزسة   ي بلدبة ًيخنظي بهنا إىل هديجة.يعاى اًاف أوُو

 د سرشة ا َية.أمح -بثال: 

 محد طفي.أ -         

 إرا: األطفال سرشتنن ا َية. -         

 محد طفي.: مجي  األطفال سرشتنن ا َيةه أمفثال هفِيا الاهخلال بن اٍن إىل اجلزء هأبا الاس خًداظ

 إرا امحد سرشة ا َية.

يا ثعاى ٌَافي بلدبة ًيخ نظي بن خالًِا إىل هديجة و  تد أن حىونن ابلدبوة حيحوة حوىت يخنظوي إىل هديجوة ُو

 بٌالية.

 الركاء االجتماعي: -ثالثًا 
ن كدزت اًافي عىل اًخفاعي واًخىيف ب  اآلخرينه وبن أمه سٌلث اذلاكء الاحامتعا.  ُو

 اًخنافق ب  ظروف اًحائة الاحامتعية.

 اٌَعة امجلاعا ب  حٌلعاث حمدوذت.

 (:7ه 4006ي ابعاا اًيت حدذُا  اٍىداز ٌَمناكف الاحامتعية. )سٌَلن خَف هللاه ثلد

 وبن اًخفاعي الاحامتعا يدداذل األطفال خرباهتم.

خيية اذلاكء الاحامتعا ميىن اس خخدام اًخعمل اًخعاوا ًخيية اًخفاعي الاحامتعا تني األطفوال فاًخعواون ككوة عظكوة  هًو

 ) وثعاوهنا عىل اًرب واًخلن  و  ثعاوهنا عىل اإلمث واًعدوان(.اإلساليم ًلن  ثعاىل:ا ذيًٌا بن اًلو  اًيت ذعا إٍهي

يعموي األطفوال سونل   ٍلنعواث ظوغريت يددواذًنن األفو ز  أسوَنة يأخوذ ب هوَ   تائوة اًوخعملهإراًخعمل اًخعاوا 

زثحاظ اًع ني الاجيا ه واًخفاعي وهجا ًنخَه واًخعحري واآلزاءه وثعزس اًعالكاث الاحامتعية تاهنم ه وحيا دل  األطفال الا

 جاٌلث أوس  ًخنعيح تعغ ابعَنباث.

اُمت نثري بن اًعٌَلء واًرتتنيني ابًخفاعي الاحامتعا واًخعاون تني األفراذه فوري  تياحيوَ أن اًخفاعوي الاحامتعوا وكد  

 غني.  اًحائةه  وب  األكران يؤذي إىل سلذت اٍين ابعر  واٌَ

أذات ثيلوي اخلوربت الاحامتعيوة  هنهنواعىل أمهية اًخفاعي الاحامتعا   بندساة اٌَغوة  Vygotsksويؤند  في نجسيك  

 إىل األفراذه وجضن ابياد اًعام ٌَخعمل.

وكد س حق لك بن تياحيَ وفي نجسيك اإلبام اًززهنيخ   اًلرن اًساذش اًِ ري )اًثواا عرشو ابويالذي( واذلي 

 خفاعي الاحامتعا رشظ بن رشوظ اًخعمل اجليد.زأ  أن اً 

 واًخعمل اًخعاوا سض  ي عىل اًعديد بن الاسرتاثي ياث واًيت حتلق اًخفاعي الاحامتعا بهنا:

اًوخعمل عوون طريووق اًفريوق وركل تناسوواة ثلسوو و اجملمنعواث وفلووا ٌَخحعوويي وبسواتلاث األًعوواة واًخعحووري امجلوواعا 

 ابخ بي.

 .  Learning Togetherاًخعمل سنل  -ة            gigsaw)ث اجملزأت  )ا اثي ية ابعَنبا -أ

 ٍلنعة الاس خفساز واًححر. -ح

 الركاء السوحي واألخالقي: -زابعًا 
إن اًحائة اخلَلية يه واساة الازثحاظ اًنزيق تني اًعليدت واًرتتية ركل أن اًعليودت ًاسوت متورذ بعوازف وبعَنبواث 

تي يًدغا أن حىنن ممازساث سوَنهية ميازسوِا اًفورذ بو  هفسوَ وبو  اًيواش وكدوي ركل بو  اخلواًق  فتزهنا اإلوسان   علهل

 س ححاهَ وثعاىل.
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و  اجلاهة اًرويح واألخاليق ٌَافي   اجمل   ابسمل يًدغا عىل اًلامئني عىل حرتية اًافوي أن يىنهونا كودوت   أذاء 

 اًعحاذاث وممازس هتا تاريلة حيحة أبام أطفاهلم.

 ير حرنز أُداف اًرتتية اإلسالبية عىل أن:ح 

 يعرف اًافي أزاكن اإلسالم.

 ن اٍىر  وثفسريٍ.يعخا تخحفيظ اًافي اًلرا

 يخعمل اًافي األحاذير اًرشيفة.

 يعخا ابًسريت اًيحنية عن طريق اًلعط.

)سوعيد إسوٌلعيي عوىله  يعخى تديية اًافي عىل ممازسوة اًسوَنك الاحامتعوا اإلسواليم وركل مبٌلزسوة ككوَ واذاتوَ.

 (.404ه 4009

( بن بيثاق اًافي   اإلسالم اذلي ظدز عن اٌَ يوة اإلسوالبية ٌَمورأت واًافوي عوام 45وكد حدذث تينذ اباذت )

 (.:;3مه 4009م عدذا بن ا لنق واًناحداث ابضاز إٍهيا   )سعيد إسٌلعيي عًله 4005

 -نق واًناحداث:اًيت ث من ٌَافي ابسمل ثًض اكة سنية وبن ُذٍ ا ل

 إن ٌَافي ا ق عىل وادليَ أن يلنبا ترتتاذَ حرتية كنمية بذناسهة وحىنن بعاو اًافي اًف ىل بنع  اُامت ا.

عز وخوي ورورش كناعود اإلميوان   هفسوَ وثدزيحوَ عوىل طاعوة هللا وعوىل  هللا وركل عن طريق ثعَو اًافي نخاة

 اًخحًل مب زم األخالق.

ظال ًلٌلن  تيَ و ُن يعظَ ويه وظال نثريت هأخذ عىل سخيي ابثوال ثنظويخَ تعودم اًرشوك وميىن الاس خفاذت بن و 

ن عمل هللا حمويط جون ظوغريت وهحوريت ) ل توا إهنوا إن ثوم إن اًرشك ًظمل عظو(ه وينع   أ ابهلل )ل تا   جرشك ابهلل

ا هللا إن هللا ًايوف خدوري(ه وينظويَ تإكابوة بثلال حدة بن خرذل فذىن   خصرت أو   اًسمناث أو   األزط يأث ا

)ل توا أ  رب والاعخوداله  وخفوغ اًعونث تلون :اًعالته واألبر اببعروفه واٍهنيا عون ابيىوره واًعوربه وعودم اًخىو

 بونز و  ثعوعر خودك ٌَيواش و  متوشاًعالت وأبر اببعروف واهَ عن ابيىر واظرب عىل با أظاتم إن ركل بن عزم األ

ط برحا إن هللا   حية لك خمخوال وونز واكعود   بضو يم وار وغ بون ظونثم إن أىىور األظوناث ًعونث   األز 

 (.;3-35امحلري( )ًلٌلنه اية 

ن يعظَ ابألسوَنة اًونعظا اذلي ميو، ابضواعر واًنخودانه وبوا    فِذٍ مجة وظال أوظاُا س يدان ًلٌلن  تيَ ُو

عوىل كرتوَ بٌوَه وعوىل صود  ندله وسس خخدم بعَ بعاَح ل تا ذًويال  ُذا األسَنة بن ًاف وحٌان وثأزري   هفس ية اً

اهدداٍ اًندل فأول با ينيص تَ عدم اًرشك ابهلل عز وخي تأي هنغ بن أهناغ اًرشوكه وتوني   اًسوخة   أن اًرشوك ظومل 

ن بن بنرب اٍىدائر.  عظو ُو

فاسو خخدم حدوة اخلورذل ن هللا توَ عَووه فوإ نرب أوهَ  ٌل ظغر اًضئ مث تني   أن هللا كد أحاظ جن ص ئي عٌَله وأ

  اًسٌلء يأث هللا سو ححاهَ  أو  أي ب ن   األزطه أوظغر حدة و ٌل عظم ظغر ا حةه حىت إهنا   خصرت اًيت ثعد أ

يا يغرش ًلٌلن عَيَ اًسالم   ن أن هللا كد أحاظ جن ص ئي وثعاىل ااه ُو  عٌَل. هف، ودلٍ بددأ بن بداذئ اًخنحيدهُو

يأيت س يدان ًلٌلن ًيأبر اتيَ تإكابوة اًعوالت اًويت يه اًورهن اًثواا بون أزاكن اإلسوالم تعود اًضوِاذثنيه ويه أول  مث

اًعحاذاث اًيت يلنم اا اًعحود هلله وبوا ٌَعوالت بون فنااود زوحيوة وهفسو ية ٌَوروخ واجلسوده فاًعوالت حتفوظ اًويف، بون 

 اًدضدته واًلَة بن اٍ زق تني بااب  اًروخ واجلسد.

واًعالت جتم  تني أزاكن اإلسالم مجيعا فِيا ثخ من اًضِاذثني وإكابة اًعالته وإيخاء اًزاكت )حزهيوة اًنكوت واًوروخ(  
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وثخ من عحاذت اًعنم عن األلك واًرشة واٍالكم اًفاحشه نٌل أن اًعحد يخجَ   ُذا لكَ حنن اٍىعحة ابرشفة وتاوت هللا 

 ا رام.

هظافة طونال اًيونم واٌَوية وابًعوالت ميوازش اًعحود ممازسواث حسو ية بثوي عوحط واًعالت جتعي اًعحد عىل طِازت و 

 اًنكته واًيظام واًرلعة.

 مث ثأيت وظال س يدان ًلٌلن عَيَ اًسالم   ررش اًلو واألخالق اًسابية   هف، ودلٍ.

و بعيونل أو ظوربا فينظيَ ابألبر اببعروف واٍهنيا عن ابيىرهواًعرب عىل لك بوا أظواتَ سوناء اكن ظوربا حسو يا أ

ن   يخىرب عىل اآلخرينه با   ركل بون أثور عوىل تيواء اجمل و ه فدواًرتاتط ا  عىل احذياة ابعايصهوأظرب  أوعىل اًااعاث 

 الاحامتعا واًخعاون واًخناع  سسمن اًفرذ واجمل  .

ن تذكل يعَمَ اذاة ا وديره واًخناظوي اٌَغوني ابخ  حواذل تاٌوَ وتوني أفوراذ وينظيَ عَيَ اًسالم خبفغ ظنثَه ُو

 اجمل  .

مبا فعهل س يدان ًلٌلن عَيوَ اًسوالم   حرتاذوَ  تيوَه و  اسو خخدابَ األًفواع اجلاهخيوة واًونعظ فَن اكذد  لك برٍة 

ا سن وررش كو اإلسالم وبداذاَ تعنزت ص يلة وأسوَنة حسونه وميىون اسو خخدام ُوذٍ األسواًية اًرتتنيوة   رورش 

ي اًافنةل بن طفنةل بدىرت إىل بذنساة إىل بذأخرت تي ثياسة لك براحي اًعمور اخملخَفوة بون اًلو واآلذاة   لك براح

 أزاذ اًرتتية ا س ية  تيَ او ًخَميذٍ او ألخيَ.

بن ُيا ميىن أن وس خًدط اهَ ميىن حيية اجلاهة اًرويح واألخاليق ابس خخدام أسَنة اًونعظ واإلزصواذه وابًلودوت 

 ة ه واببٌلزسة اًفعَية .ا س ية واب ناز وابياكض

 -خامتة:

وخنَووط ممووا  سوو حق أن بوورحة اًافوونةل ابحىوورت بوون ابراحووي ابِمووة   حيووات اًفوورذ فهيووا ثخىوونن ابفوواُوه وثدضوون 

 اًسَنهياث واًلو والاجتاُاثه ويه األساش براحي اًعمر ابس خلدَية.

 ررش اًلو والاجتاُاث واًسَنهياث الاجياتية   هفنش ذلكل يًدغا عىل ابر  الاُامتم اذٍ ابرحة اًعمرية وحماوةل

 أطفاهلم.

نٌل أن اًافي   ُذٍ ابرحة   ي خ  تذاكء عاذي تي ُياك راكءاث بذعدذت دل  اًافي يًدغا الاهدداٍ ًِاه ولك هونغ 

 بهنا حيخاح إىل زعاية وحيية.

 
 
 
 
 

   :المساجع
 زاث اًخفىريه ذاز ظيعاء ًٌَرش واًخنسي ه عٌلن.(ه اًافي و ا4007ا َيًله ) مأبي عحد اًسال- .3

(ه اسرتاثي ياث حديثة   منن اًافويه ذاز ابيوا   ًٌَرشو واًخنسيو ه 4006زسسان خريحط متيده واخرونه ) .4

 عٌلنه األزذن.

(ه اًافونةل وابضوالكث اًرااسو ية اًخعَكيوة واًسوَنهية اًعاذيوة وغوري اًعاذيوةه اجلوزء 4006سٌَلن خَوف هللا ) .5

 له هجيية ًٌَرش واًخنسي ه عٌلن األزذن.األو 
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 (ه أظنل اًرتتية اإلسالبيةه ذاز ابسريته عٌلنه األزذن.4009سعيد إسٌلعيي عًل ) .6

 (ه حرتية ابنُنتني وابخفنكنيه ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخنسي ه عٌلنه األزذن.4000سعيد حس ا اًعزت ) .7

 فىر اًعر ه اًلاُرت.(ه اًافي و ازاث اًخفىريه ذاز ا4007ًفِو بعافى ) .8

 (ه بٌا  اًرتتية اإلسالبيةه ذاز اًرشوقه تريوثه اًاحعة اًساذسة.4:;3َلد كاة ) .9

 (ه اًعمَياث اذلُيية و ازاث اًخفىريه ذاز اٍىذاة اجلابعاه اًعني.4007َلد هجاذ مجي ) .:

اًافونةل ابحىورته ذاز  (ه الاندضاف ابحىر ًلدزاث اذلاكءاث ابخعدذته برحة4007حسن ) يَلد عحد اًِاذ .;

 اًفىره عٌلنه األزذن.

(ه بنسوونعة اًرتتيووة اًعمَيووة ٌَافوويه اًاحعووة اًثاًثووةه ذاز اًسووالم ًٌَرشوو :400ُدايووة هللا امحوود اًضوواص ) .30

 واًخنسي ه برص.

(ه بىذة اًرتتيوة اًعور  4006ُنازذخازىره اطر اًعلي هظرية اذلاكءاث ابخعدذته حرمجة َلد تالل اجلين،ه) .33
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