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 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب الخطاب النبوي والحاجات النفسية واالجتماعية التي: ٫ًَدص
 ما األساليب التي: لألطفال من خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين-تضمنها خطاب النبي – صلى اهلل عليه وسلم
تضمنها الخطاب النبوي الموجه لألطفال ؟ وما الحاجات النفسية واالجتماعية التي تضمنها الخطاب النبوي
 وتم التحقق من، وقد أعد الباحث أداة خاصة بالحاجات النفسية واالجتماعية مالئمة لألطفال.الموجه لألطفال؟
 واعتمد الباحث المنهج التحليلي باعتماد الجملة ذات المعنى. تكونت من خمس عشرة حاجة،صدقها وثباتها
 بعد أن تم، واستنباط الحاجات واألساليب التي تضمنتها األحاديث النبوية الخاصة باألطفال،كوحدة للتحليل
وقد أظهرت.  وتم التوصل إلى النتائج باستخراج التكرارات والنسب المئوية،التحقق من صدق التحليل وثباته
 تاله أسلوب،)%١٩,٨(  حيث حاز أسلوب اإليجاز على أعلى نسبة وهي،النتائج تنوع أساليب الخطاب النبوي
 وتساوى أسلوب،)%٩,١(  وأسلوب النداء بنسبة،)%١٢,٦(  وأسلوب الخطاب المباشر بنسبة،)%١٨(البساطة بنسبة
 ثم تلتها بقية،)%٨,١(  حيث حصل كل واحد منهما على نسبة،المداعبة وأسلوب استثمار المواقف واألحداث
.وأظهرت النتائج أن الخطاب النبوي تضمن جميع الحاجات النفسية واالجتماعية بنسب متفاوتة. األساليب
 تلتها،)%١٣,٥( ) مرة وبنسبة٢٥( وجاءت الحاجة إلى الحب في الترتيب األول بين الحاجات حيث تكررت
 والحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية بنسبة،وتساوت الحاجة إلى األمن.)%٨,٦(الحاجة إلى االنتماء بنسبة
 وحصلت الحاجة إلى الدين.)%٧,٥(  ثم الحاجة إلى التقدير االجتماعي بنسبة،) لكل واحدة منهما%٨,١(
. وفي ضوء هذه النتائج قدمت مجموعة من التوصيات. ثم جاءت بعدها بقية الحاجات.)%٧( واإليمان على نسبة
. الحاجات النفسية واالجتماعية، األطفال، الخطاب النبوي٫١ٝنًُات َؿتاس
_____________________________________________
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Abstract: The study aimed to identity the psychological and social needs that the prophet's
discourse directed for children by answering the following questions: What are the styles
contained in the speech of the prophet to prompt children? What are the psychological and social
needs included in the prophetic speech directed to children? The researcher prepared a special tool
for psychological and social needs that is appropriate for children and has been verified. The tool
consisted of fifteen needed and the researcher adopted analytical method to analyze the data
depending on the whole sentence that has the same meaning as the unit of analysis and its
stability. Results were obtained by counting the frequencies and percentages as well Moreover,
experimental results show that the speech of the prophet included all the psychological and social
needs but in varying degrees. The need to love was in the first among these needs with 25
frequencies (13.5%), followed by the need to need for religion and faith with 7% followed by the
rest or the needs. The results also showed the diversity of methods of discourse of the prophet and
the style of short speech earned the highest proportion with 19.8% followed by the style of
simplicity with l8%, and the style of direct speech with 12.6%, and the style of appeal with 9.1%
and the style of humor and the style of investment attitudes were the same with proportion of
8.1% followed by the rest of the tactics. In the light of these findings, recommendations for practice
and research are also provided.
Keywords: The prophetic speech, children, the psychological and social needs.
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إٕ َطسً ١ايطؿٛي ١تعس َٔ أِٖ املطاسٌ ايعُط ١ٜيف

 ٫ٚميهٔ إظايت٘ إ ٫مبعاًَ ١سػٓ َٔٚ .١أدٌ

سٝا ٠اٱْػإ ،شيو ٭ْٗا مبجاب ١سذط ايعا ١ٜٚيف بٓا٤

تأنٝس ٖصا املبسأ ؾكس سح ايطغ ٍٛايهط- ِٜ

ايؿدص ١ٝاملػتكبًٚ ،١ٝمبكساض َا تٓاٍ ٖص ٙاملطسً١

عً ٘ٝايػ - ّ٬اٯبا ٤إىل ايتٛزز إىل أبٓا،ِٗ٥

َٔ ضعاَٚ ١ٜتابع ١سجٝجٚ ،١تٛؾط هلا نٌ َػتًعَات

ٚتكب ًِٗٝعً ٢ايسٚاّ ،ملا يًكبً َٔ ١أثط ؾعاٍ يف

ايُٓ ،ٛمبكساض َا تٓؿأ ْؿأ ٠غ ،١ٜٛخاي َٔ ١ٝأ١ٜ

ؼطٜو َؿاعط ايطؿٌٚ ،تسع ِٝبٓا ٘٥ايٓؿػ،ٞ

اضططاباتٚ .ملا ناْت ٖص ٙاملطسً ١بٗصٙ

ؾهإ شيو إضؾازا ٶيًُػًُني يهٜ ٞكتسٚا ب٘ -

اـصٛص ،١ٝؾكس أٚيتٗا نٌ ا٭َِ املتكسَ ١دٌ

٫غُٝا  ٖٛٚايكس ٠ٚاؿػٓٚ - ١مما ٜسيٌ عً ٢شيو

ضعاٜتٗا ٚاٖتُاَٗاٚٚ .ؾطت هلا نٌ غبٌ اؿُا،١ٜ

َا أخطد٘ ايبداض ٟيف صشٝش٘ يف اؿسٜح شٟ

ٚتٓازت ؾُٝا بٗٓٝا بإ ٤٬ٜايطؿٛي ١املهاْ ١املَٔ ١ُ٥٬

ايطقِ(  )٧٦٨٥عٔ عا٥ؿ - ١ضض ٞاهلل عٓٗا -

خ ٍ٬آخط اتؿاق ١ٝعامل ١ٝيٮطؿاٍ أبطَت عاّ

قايت ٫قسّ ْاؽ َٔ ا٭عطاب عً ٢ضغ ٍٛاهلل -

(ٚ )٠٩٩١صازقت عًٗٝا نٌ ايسَ ،ٍٚعًٓ ١بصيو

صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ؾكايٛا" ٫أتكبً ٕٛصٝاَهِ؟

ايتعاَٗا بهٌ َا ٚضز ؾٗٝا َٔ سكٛم ،مشًت نٌ

ؾكاٍ ايطغْ ٫ٍٛعِ ،قاٍٚ ٫يهٓٓا ٚاهلل َا ْكبٌ،

دٛاْب ايُٓ ٛيس ٣ايطؿٌ ،يطُإ طؿٛي ١آَٓ١

ؾكاٍ ٫أ ٚأًَو إٕ نإ اهلل ْعع َٔ قًٛبهِ

َػتكط ٠تٓعهؼ َػتكب ّ٬عً ٢ؾعٛب ا٭ضض

ايطمح( ."١غٜٛس)٠٩٦١ ،

با٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚايػ.ّ٬

ؾايطغ– ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -بٗص ٙا٭ؾعاٍ

يكس نإ اٱغ ّ٬غباقا ٶ إىل ا٫ستؿا ٤بايطؿٌ قبٌ

ٜسع ٛاملػًُني إىل اْتٗاز ٖصا ا٭غًٛب يف تطب١ٝ

املٛاثٝل ايسٚي ١ٝبكط ٕٚعسٜس ،٠ؾٗا ٖ ٛضغ ٍٛاهلل –

ا٭طؿاٍ ،٭ْ٘ نإ ٜسضى أْ٘  ٫ؾٜٝ ٤ٞػط ايرتب١ٝ

صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – ٜطنع عً ٢بٓا ٤ؾدص١ٝ

ايػًٚ ،١ُٝجيعًٗا ت٪ت ٞمثاضٖا َٔ اؾ ٛاملػتكط

ايطؿٌ املتٛاظْ ١يف مجٝع دٛاْبٗا ايُٓا ،١ٝ٥ن٫ ٞ

س ٍٛايطؿٌ ٚاؿب املطؾطف ،املٓبعح َٔ ا٭ب،ٜٔٛ

ٜطػ ٢داْب عً ٢داْب ،ؾكس أضغَٗٓ ٢ادا ٶقٛميا،

٫ٚ

ؾ ٤ٞباملكابٌ ٜؿػس ايرتبٜٗٚ ،١ٝسّ بٓا٤

ٚزغتٛضا ٶؾاَ ّ٬يف ضعا ١ٜايطؿٛي ، ١ؾعً ٢غبٌٝ

ايؿدصٜٚ ،١ٝطعٗا يف د َٔ ٛايكًل ايعصيب

املجاٍ  ٫اؿصط ،ؾكس اٖتِ باؾاْب ايعاطؿٞ

ٚايٓؿػٚ ٞايؿهط ٟغ ٣ٛغ ٤ٛاملعاًَ( .١قطب،

اٖتُاَا بايػا ،ملا ي٘ َٔ ا٭ثط يف اغتكطاض ايؿدص١ٝ

.)٢٪٩٣

ٚاضططابٗا ،ؾكس ٚضع ايطغ - ٍٛعً ٘ٝايػ- ّ٬

يكس متٝع خطاب ايطغ - ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

أغاغا يبٓاٖ ٤صا اؾاْب َٓص ا٭ٜاّ ا٭ٚىل َٔ عُط
ايٛيٝس ،نٜ ٞهٖ ٕٛازٜاّ يٰباَٛٚ ،٤دٗا ٶ هلِ إىل
ا٭غايٝب ايػً ١ُٝيف ايتعاٌَ َع ا٭طؿاٍ .ؾكس أٚضز
ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘ يف اؿسٜح ضقِ ( )٤٪٣٤إٔ أّ
ايؿطٌ ظٚد ١ايعباؽ  -ضض ٞاهلل عُٓٗا  -قايت٫
د٦ت باؿػني إىل ايٓيب – صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ –
ؾٛضعت٘ يف سذط ،ٙؾباٍ ،ؾططبت نتؿ٘ ،ؾكاٍ
ايٓيب – صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ –"٫أٚدعت ابين،
ضمحو اهلل"ٖٚ .ص ٙإؾاضَ٘ٓ ٠

-عً ٘ٝايص٠٬

ٚايػ - ّ٬عً ٢أُٖٖ ١ٝص ٙاملطسً ١يف تؿهٌٝ
ؾدص ١ٝايطؿٌٚ ،إٔ َا عًل يف ْؿػ٘  ٖٛٚصػري
 -بػبب غ ٤ٛاملعاًَ – ١غٝعٌ عايكا ٶ يف ْؿػ٘،

 باغتعُاٍ مجٝع ايٛغا ٌ٥ايرتب ١ٜٛاملتٓٛع ١اييتميهٔ َٔ خ٬هلا انتؿاف عامل ايطؿٛيٚ ١تُٓٝت٘،
ٚتؿه ٌٝؾدصٝت٘ ا٫غتك٬يٚ ١ٝتعٜٛس ٙعً ٢ؼٌُ
املػٚ٪ي ،١ٝؾٗ - ٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ -تعاٌَ
َع ؾدص ١ٝايطؿٌ َٔ سٝح تُٓٝتٗا ٚتعنٝتٗا،
ٚتعًُٗٝا بايٛغا ٌ٥ايرتب ١ٜٛاملتٓٛع ،١اييت تػتٛعب
خصا٥ص ايطؿٌ بهٌ تٓٛعاتٗا ٚفا٫تٗا ،بس٤اّ َٔ
عكٝس ٠ايطؿٌ إىل تطب ١ٝغًٛن٘ٚ ،خًك٘ ،ست ٢تُٓ١ٝ
سػ٘ ا٫دتُاعٚ ٞايٓؿػٚ ٞايعاطؿٚ ،ٞايتٜٓٛع يف
ا٭غايٝب ايرتب ،١ٜٛبايكس ٠ٚتاضٚ ،٠باملٛعع ١تاض٠
أخط ٚ ،٣ايكصٚ ١ايعربٚ ٠املُاضغٚ ١ايتسضٜب عً٢

املعاْٚ ٞاملػايو املتعسزٚ ٠ؾكا ٶ يك ِٝايػُا٤

زٚضاَ نبرياَ يف من ٛايؿدصٚ ١ٝغٛاٗ٥ا ٖٞٚ ،املسخٌ

(ايصػريٖ٠٦٤٩ ،ـ ).

ا٭غاغ ٞٱسساخ ايتٛاظٕ يس ٣ايؿطز َٔ ايٓاس١ٝ

 َٔٚأغباب متٝع ٖصا اـطاب أْ٘ صازض َٔ

ايؿػٛٝيٛدٚ ١ٝايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع.)Josh, 1993( ١ٝ

ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -صاسب ايكسض٠

ٜٚط ٣أضٜهػ ٕٛأْ٘ إشا مل ٜتِ إؾباع سادات

ايعذٝب ١عً ٢ايتأثري َٔ خ ٍ٬إيكا ٘٥ايؿدص،ٞ

ايطؿٛي ١بؿهٌ َٓاغب ؾػٝك ّٛايؿطز غٛض

ؾٗٝب املٛقـ سٝاْٚ ّ٠ؿاطاّ ،ؾتشؿع املؿاعط،

َعاضن٘ يف َطاسٌ ٫سكٚ ،١غتعٗط ي٘ يف نٌ

ٚتػتعس ايك ٣ٛايٓؿػ ١ٝيتًك ٞاملعًَٛات َٔ أدٌ

َطسً ١أظَْ ١ؿػٚ ١ٝادتُاعٚ ،١ٝعً ٘ٝإٔ ٜكّٛ

ايتٓؿٝص يف سٝع ايٛاقع (بسٚ ٟٜٛقاضٚطٖ٠٦٤٠ ،ـ)

عًٗا ،ؾعً ٢غٝبٌ املجاٍ يف َطسً ١ايطؿٛي ١املبهط٠

يكس مسا اـطاب ايرتب ٟٛايٓب ٟٛيف نٌ سا٫ت٘،
ٚمتٝع يف نٌ دٛاْب٘ٚ ،نإ ي٘ أبًؼ ا٭ثط يف تٛد٘ٝ
ا٭طؿاٍٚ ،صٝاغ ١ؾدصٝاتِٗ ،مبا اؾتًُت عً٘ٝ

َٔ ايططٚض ٟإٔ ٜؿبع ايطؿٌ سادت٘ ي٬غتك٬ي،١ٝ
ٜٚتػًب عً ٢ايؿعٛض باـذٌٜٚ ،تعًِ املبازأ،٠
ٜٚتدًص َٔ اـٛف ٚايرتزز (ًًَٝط.)٤١١٧ ،

َٔ ْسا٤ات٘ هلِ بهًُات هلا ز٫٫تٗا ايرتب ،١ٜٛؾؿٞ

يكس ظٗطت عسْ ٠عطٜات ساٚيت تؿػري اؿادات

بعض خطابات٘ ٜكٜ" ٫ٍٛا غٚ "ّ٬يف بعطٗا اٯخط

نٓعطَٛ( ١ٜضا )ٟيف ايساؾع ١ٝاييت اعتربت اؿادات

ٜكٜ" ٫ٍٛا بين"ٚ ،يف بعطٗا اٯخط ٜٓاز ٜ٘بامس٘

دٖٛطٖاٚ ،أْٗا ايك ٠ٛاحملطن ١يًػًٛىٚ ،سسزت

اـاص ،مما ٜه ٕٛي٘ أثط ٙايٛاضح يف تٗ ١٦ٝايطؿٌ

عؿط ٜٔسادَٗٓ ١ا ٫اٱلاظ ،اْ٫تُا ،٤ا٫غتك،ٍ٬

ي٬غتُاع ٚاٱْصات ٚاملػاضع ١ؾُٝا بعس يًتطبٝل

ايػٝطط ،٠ايًعب ٚ ،ايٓعاّ (ايكطٓاْ.)٤١٠٠ ،ٞ

ايعًُ ٞملا ٜكٛي٘ ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،-
بٌ ته ٕٛتًو ايعباضات ٚايهًُات ْرباغا ٶ يًطؿٌ،
٪َٚثطا ٶقٜٛا ٶيف غًٛن٘ٚ ،تعاًَ٘ َع اٯخطٜٔ
(ايعً٠٦٥ ،ٟٛهـ ).

ٚاػ٘ خطاب٘

ٜٚعس (َاغً َٔ )ٛأِٖ ايعًُا ٤ايػطبٝني ايص ٜٔعجٛا
يف اؿادات  َٔ ،خٖ ٍ٬طَ٘ املؿٗٛض ايص ٟدعٌ يف
قاعست٘ اؿادات ايؿػٛٝيٛدٚ ،١ٝيف أع ٙ٬اؿاد١
يتشكٝل ايصاتٚ ،بني َاغً ٛإٔ ٖص ٙاؿادات َطتب١

 -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -إىل

بؿهٌ ٖطَٚ ،ٞإٔ اٱْػإ مي ٌٝإىل إؾباعٗا تبعاَ

ناؾ ١ؾ٦ات اجملتُع اٱغ ، َٞ٬ؾداطب ايهباض

ملٛقعٗا يف اهلطّ ،ؾأَ ٍٚا بؿبع اؿادات ايسْٝا  ،ثِ

ٚايصػاضٚ ،ايطداٍ ٚايٓػاٚ ،٤نإ أغًٛب٘ َطاعٝاَ

ٜٓتكٌ إىل اؿادات ا٭عًٖٚ ،٢هصا ٜ ٫تػٓ ٢ي٘

ؿادات املداطب ٚطبٝعت٘ٚ ،نإ خياطب ايٓاؽ

ايتٛد٘ إىل اؿاد ١ا٭عً ٢إ ٫إشا أؾبع اؿاد١

عً ٢قسض عكٛهلِٜٚ ،طاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜؾُٝا

ايسْٝا.

ب ،ِٗٓٝنُا ٜطاعَٛ ٞاٖبِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ،ؾطاع٢
يف املطأ ٠أْٛثتٗا ٚيف ايطدٌ ضدٛيت٘ٚ ،يف ايهٌٗ
نٗٛيت٘ٚ ،يف ايطؿٌ طؿٛيت٘ (ايٓش.)٠٦٤٨ ، ٟٚ٬
ٚملا يًشادات بؿهٌ عاّ ٚاؿادات ايٓؿػ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝبؿهٌ خاص أُٖ ١ٝنبري ٠يف تٛد٘ٝ

سادات ؼكٝل ايصات
سادات تكسٜط ايصات
سادات اؿب ٚاْ٫تُا٤
سادات ا٭َٔ  ٚايػ١َ٬

غًٛى ايؿطز ،ؾكس عح نجري َٔ عًُا ٤ايٓؿؼ

اؿادات ايؿػٛٝيٛد١ٝ

ؾٗٝاٚ ،أنسٚا أُٖٝتٗا يف تٛاؾل ايؿطز َع ْؿػ٘ َٚع

ؾهٌ ٖ ٫٢طّ َاغً( ٛايعتٚ ّٛظَ)٤١٠٠ ،ٙ٩٬

اٯخط ،ٜٔؾ ٬عٝـ ز ٕٚإؾباع اؿادات
ايؿػٛٝيٛد ٫ٚ ،١ٝسٝاْ ٠ؿػٖ ١ٝازؾ ١بس ٕٚإؾباع
اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝمبكساض َا ٜتشكل
يًؿطز َٔ إؾباع ٖص ٙاؿادات ٜٚ ُٜٛٓتط .ٛؾٗ ٞتًعب

ٚػسض اٱؾاض ٠إىل إٔ ٖص ٙايٓعط ١ٜقس أغؿًت ايبعس
اٱمياْٚ ٞايطٚس ٞايصٜ ٟعس َٔ أِٖ َا ٜٛؾط يٲْػإ
ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايٓؿػَ ، ٞصساقاّ يكٛي٘ تعاىل٫
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عًٍِِ أُٚٵيَِ٦وَ يَٗٴِٴ
﴿ايَّصِٜٔٳ آَٳٓٴٛاِ ٚٳيَِٵ ٳًِٜبِػٴٛاِ إِميٳاْٳٗٴِ بِ ُ

أَا زضاغ( ١ططابٝؿٖ٠٦٤٦ ،ٞـ) ؾكس ٖسؾت إىل

ا٭ََٵٔٴ ٚٳٖٴِ َُّٗٵتٳسٴٕٚٳ ﴾ (ا٭ْعاّ ٚ ،)٦٤ ،يكس َٔٳ اهلل

َعطؾ ١ا٭غايٝب ايرتب ١ٜٛايٓب ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع

تعاىل عً ٢قطٜـ بٓعُتني ععُٝتني ُٖا ْعُ١

ا٭طؿاٍ ٚتطبٝكاتٗا يف املطسً ١ا٫بتسا ،١ٝ٥ؾأظٗطت

اٱطعاّ َٔ اؾٛع ٚ ،ا٭َإ َٔ اـٛفٚ ،ضبطُٗا

ْتا٥ذٗا إٔ ايػري ٠ايٓب ١ٜٛغٓ ١ٝبا٭غايٝب ايرتب١ٜٛ

بعباز ٠اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ؾكاٍَ ﴿ ٫ؾًِٝٳعٵبٴسٴٚا ضٳبَّ

اييت تٗتِ بايرتب ١ٝاـًك ١ٝيًطؿٌ ،إش  ٫اْؿصاٍ بني

ٖٳصٳا ايِبٳٝٵتِ .ايَّصَِ ٟأطِ ٳعُٳٗٴِ َِّٔ دٴٛعٍ ٚٳآَٳٓٳٗٴِ َِّ ٵٔ خٳٛٵفٍ ﴾

ا٭خ٬م ٚايس ،ٜٔإضاؾ ١إىل اٖ٫تُاّ اـاص بطعا١ٜ

(قطٜـ) ٦-٥ ،

دٛاْب ايؿدص ١ٝاملدتًؿ ١يس ٣طؿٌ املسضغ١

 َٔٚايسضاغات اييت تٓاٚيت اـطاب ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ
زضاغ ١ايعًٖ٠٦٥٠( ٟٛـ) اييت تٓا ٍٚؾٗٝا خطاب
ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -يًطؿٌ املػًِ

ا٫بتسا ١ٝ٥عٔ ططٜل تطبٝل ا٭غايٝب ايٓب ١ٜٛاييت
ضنعت

عً٢

اؾٛاْب

اٱمياْ١ٝ

ٚا٭خ٬ق١ٝ

ٚايؿهط ١ٜيف ايتعاٌَ َع ايطؿٌ .

ٚتطبٝكات٘ ايرتبٖٚ ،١ٜٛسؾت إىل ايتعطف إىل َعامل

ٚأؾاضت زضاغ( ١اؾعؿطٖ٠٦٤٦ ،ٟـ) اييت تٓاٚيت

اـطاب ايٓبٚ ،ٟٛبٝإ نٝؿ ١ٝتٛظٝؿ٘ يًطؿٌ املػًِ

أغ ١ً٦ايطغ ٍٛايهط - ِٜصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -

تطبٜٛاّٚ ،نإ َٔ ْتا٥ذٗا مشٛي ١ٝاـطاب ايٓبٟٛ

يف ايصشٝشني ٚتطبٝكات٘ ايرتب ١ٜٛإىل عسْ ٠تا٥ر

ايرتب ٟٛملدتًـ ؾ٦ات املداطبني ،ضداْٚ ّ٫ػا٤ٶ،

نإ َٔ أبطظٖا اغتدساّ ايطغ - ٍٛصً ٢اهلل عً٘ٝ

صػاضاّ ٚنباضاّٚ .بٓٝت إٔ اـطاب ايٓب ٟٛيًطؿٌ

ٚغًِ  -أغًٛب ايػ٪اٍ بصٛض ٠نبري ،٠يتعًِٝ

تٓا ٍٚدٛاْب َتعسز ٠ناؾاْب ايعكسٚ ،ٟايتعبسٟ

أصشاب٘ ٚؼطٜو ؾطٓتِٗٚ ،أْ٘  -صً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚا٫دتُاعٚ ،ٞايتعًٚ ،ُٞٝأْ٘ متٝع غصا٥ص

ٚغًِ  -اغتدسّ منط ا٭غ ١ً٦املؿتٛس ١اييت متٓح

ٚايٛاقع،١ٝ

ايؿطص ١يًُػ ٍٛ٦بايتعبري عٔ ْؿػ٘ٚ ،إبسا ٤ضأٜ٘

ٚا٫غتُطاضٚ .١ٜمتٝع أٜطاَ بأغًٛب٘ املٓاغب يًطؿٌ

ٚزٚاؾع٘ٚ ،ؾتح قٓا ٠اتصاٍ بني ايػاٚ ٌ٥املػ،ٍٛ٦

نايبػاطٚ ١ايتهطاض ٚقصط اؾٌُ ٚاؿٛاض

إضاؾ ١إىل تٓاٚهلا صٛضّا ملعاؾ ١املؿه٬ت ٚ ،تكِٜٛ

ٚايسعاب.١

ا٭خطاٚ ٤عطض ايبسا ٌ٥املُهٓ ١يًتصشٝح .

ٚأدط ٣ايػاَسٖ٠٦٤٩ ( ٟـ) زضاغٖ ١سؾت ايتعطف

 َٔٚايسضاغات اييت تٓاٚيت اؿادات ايٓؿػ١ٝ

إىل أغايٝب ايرتب ١ٝايع٬د ١ٝ٭خطا ٤ايطؿٌ يف ايػٓ١

ٚا٫دتُاع ١ٝزضاغ ١ايعؿري )٤١٠٧( ٟاييت ٖسؾت

ايٓبٚ ١ٜٛتطبٝكات٘ٚ ،أظٗطت ْتا٥ذٗا تعسز دٛاْب

ايتعطف

(ايهؿا،٠٤

َعاؾ ١أخطا ٤ا٭طؿاٍ مشًت اؾٛاْب ايعكس،١ٜ

ا٫غتك٬يٚ ،١ٝاْ٫تُا )٤يس ٣أطؿاٍ ايطٚض ١بسٚي١

ٚايتعبسٚ ،١ٜا٭خ٬قٚ ،١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝاؾػُ١ٝ

ايهٜٛت عً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ ( )٧١طؿ َٔ َ٬شٟٚ

ٚايعاطؿٚ .١ٝبٓٝت إٔ َعاؾ ١أخطا ٤ا٭طؿاٍ يف

صعٛبات ايتعًِ )٨١(ٚ ،طؿ َٔ َ٬ايعازٜنيٚ ،أغؿطت

ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛناْت َٔ خ ٍ٬ؼسٜس ايػًٛى

ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١يف مجٝع اؿادات

اـاطٚ ٧إٜكاؾ٘ٚ ،ايتعطٜـ ب٘ َٚعاؾت٘ٚ ،تععٜع

ايٓؿػ ١ٝيس ٣ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ ،إش ناْٛا أنجط

ايػًٛنٝات ا٫جيابٚ .١ٝبٓٝت أْٗا اغتدسَت عس٠

ساد ١أيٗٝاٚ ،أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١

أغايٝب تٛد ١ٝٗٝنأغًٛب ايتٛد ٘ٝاملباؾطٚ ،اؿٛاض

بني ايصنٛض ٚاٱْاخ يف اؿاد ١إىل ايهؿا٠٤

ٚايبٝإ ايعًُٚ ،ٞايتٛبٝذ ٚ ،ايرتٖٝبٚ ،تسعِٝ

ٚا٫غتك٬ي ،١ٝإش ناْت ساد ١اٱْاخ أيٗٝا أنرب

ايبس ٌٜايصشٝح ٚ ،امل٬طؿٚ .١خًصت إىل إٔ ٖصٙ

َٔ ساد ١ايصنٛضٚ ،أظٗطت أٜطاَ عسّ ٚدٛز ؾطٚم

املعاؾ ١تعس منٛشداَ تطبٜٛاَ َتهاَ َ٬متاز إىل

بني ايصنٛض ٚاٱْاخ يف اؿاد ١يْ٬تُا.٤

تطبٝك٘ يف ٚاقعٓا املعاصط .

ٚأدط ٣ايعؿري )٣١٢٣( ٟزضاغ ١أخطٖ ٣سؾت

ايؿٍُٛ

ٚايتٛاظٕ،

ٚايعامل،١ٝ

إىل

اؿادات

ايٓؿػ١ٝ

ايتعطف إىل ايع٬ق ١بني املٗاضات ا٫دتُاع١ٝ

ٚاؿادات ايٓؿػ ١ٝعً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١ايصـ

أَا زضاغ ١املؿس )٣١١٥( ٣ؾكس ٖسؾت ايتعطف إىل

ايعاؾط ،تهْٛت َٔ ( )٨٢طايباّ َٔ ش ٟٚصعٛبات

َصازض إؾباع اؿادات ايٓؿػ ١ٝيًطًب ١عً ٢ع١ٓٝ

ايتعًِ  )٨٢(ٚطايباّ َٔ ايعازٜني ٚ.أغؿطت ايٓتا٥ر عٔ

تأيؿت َٔ ( َٔ )٢٪١٨طًب ١املطسًتني املتٛغط١

ظٗٛض يًشادات ايٓؿػ ١ٝعٓس ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ

ٚايجاْ ١ٜٛبس ٍٚاـًٝر ايعطبٚ .ٞأظٗطت ْتا٥ذٗا إٔ

أنجط َٔ ايعازٜنيٚٚ ،دست ع٬ق ١اضتباط ١ٝشات

َصازض إؾباع اؿادات ايٓؿػ ١ٝناْت نايتاي٫ٞ

ز٫ي ١بني املٗاضات ا٫دتُاعٚ ١ٝاؿادات ايٓؿػ١ٝ

املسضغ ،١ا٭صسقا ،٤ايعبازاتٚ ،ا٭غطَ ،٠ع تؿاٚت

يس ٣ايطًب ١غٛا ٤ناْٛا َٔ ش ٟٚايصعٛبات أٚ

بني ايط٬ب ٚايطايبات ٚنصيو بني املطسً١

ايعازٜني.

املتٛغطٚ ١ايجاْ ١ٜٛيف ا٭ُٖ ١ٝايٓػب ١ٝهلص ٙاملصازض،

ٖٚسؾت زضاغ ١ايعؿريٚ ٟايعص )٣١٢١( ُٞٝايتعطف

ٚبٓٝت ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١بني ايط٬ب ٚايطايبات

إىل اؿادات ايٓؿػ ١ٝعٓس املتؿٛقني عكًٝاَ َٔ شٟٚ
صعٛبات ايتعًِ ٚايعازٜني عً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ

يف املطسً ١املتٛغطٚ ١املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف َتٛغط َا
ؼكك٘ بعض املصازض َٔ إؾباع .

()٧٦طايباّ َٔ طًب ١ايصـ ايجأَٚ .أظٗطت ْتا٥ذٗا

ٚقاَت أبٖ ٛسضٚؽ ( )٣١١٤بإدطا ٤زضاغٖ ١سؾت

ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١بني ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ

ايتعطف إىل أنجط اؿادات ايٓؿػ ١ٝؾٛٝعاَ يس ٣ؾ١٦

ٚايعازٜني يف سادات ا٭َٔٚ ،ايتكسٜط ا٫دتُاع،ٞ

ايتَٝ٬ص ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ يف َازت ٞايًػ ١ايعطب١ٝ

ٚؼكٝل ايصاتٚ ،اْ٫تُاٚ ،٤تعًِ املعاٜري ا٫دتُاع١ٝ

ٚايطٜاضٝات يف ايصـ ايػازؽٚ ،ايتعطف إىل تأثري

يصاحل املتؿٛقني َٔ ش ٟٚصعٛبات ايتعًِٚٚ ،دٛز

بعض املتػريات عًَ ٢س ٣إؾباع ٖص ٙاؿادات

ؾطٚم يف اؿاد ١ي٬غتك٬ي ١ٝيصاحل ايعازٜني ،يف

نُتػري اؾٓؼَٚ ،ػت ٣ٛتعً ِٝا٭ب ٚا٭ّ،

سني مل ػس ؾطٚقاَ تعع ٣ؾٓؼ ايطايب .

ٚاختاضت ع ١ٓٝتهْٛت َٔ ( )٢١٧تًُٝص ٚتًُٝصَٔ ٠

ٚأدط ٣ؾًٝسٚ ٕٚؾ٬ٝى

( Sheldon, & Filak,

 )2008زضاغ ١عً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ (َٔ )٠٩٧
ايطًبٖ ،١سؾت ايتعطف إىل ايع٬ق ١بني إؾباع
اؿادات ا٭غاغٚ ١ٝايطؾاٖ ١ٝاملػتكبً َٔ ١ٝخٍ٬
ا٭يعاب ايتعًٚ ١ُٝٝأٖساف تًو ا٭يعابٚ .أظٗطت
ْتا٥ذٗا إٔ إؾباع اؿادات ايٓؿػ ١ٝاملتُجً ١يف
ا٫غتك٬يٚ ١ٝاْ٫تُاٚ ٤ايهؿا ،٠٤ي٘ ع٬ق ١بططٜك١
تؿاعٌ ا٭ؾطاز َع املػٛ٦يني عِٓٗٚ ،إٔ إؾباع ٖصٙ
اؿادات ي٘ ع٬ق ١باملدطدات املطتبط ١بايسٚاؾع
ايساخًٚ ،١ٝاييت بسٚضٖا ت٪ثط يف ا٭زاٚ ٤املعاز .
ٚأدط ٣عًٝإ ٚايهشًٛت ( )٣١١٦زضاغٖ ١سؾت
ايتعطف إىل اؿادات ايٓؿػ ١ٝيٮطؿاٍ ش ٟٚاٱعاق١
ايػُع ١ٝعً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ ( )٦٢طؿٚ َ٬طؿً.١
ٚأظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ اؿاد ١إىل ا٫غتكٍ٬
ناْت أقٌ إؾباعا ،تًتٗا اؿاد ١إىل ايهؿا ،٠٤ثِ
اؿاد ١إىل اْ٫تُاٚ .٤مل تعٗط أ ٟؾطٚم شات ز٫ي١
تعع ٣ؾٓؼ ايطؿٌ يف اؿادات ايٓؿػ. ١ٝ

ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ  )٢٣٧(ٚتًُٝص ٚتًُٝصَٔ ٠
ايعازٜنيٚ .قس أظٗطت ْتا٥ر ٖص ٙايسضاغ ١عسّ ٚدٛز
أثط ملتػري اؾٓؼ عًَ ٢ػت ٣ٛاؿادات يهٌ َٔ
فُٛعيت ايتَٝ٬ص ،نُا بٓٝت ٚدٛز ؾطٚم شات
ز٫ي ١بني أبٓا ٤اٯبا َٔ ٤ش ٟٚايتعً ِٝا٭غاغٞ
ٚايجاْ ٟٛيف نٌ َٔ َػت ٣ٛإؾباع اؿاد ١إىل
تكسٜط ايصات ٚا٫غتك ،ٍ٬نصيو أظٗطت ٚدٛز
ؾطٚم شات ز٫ي ١يصاحل ش ٟٚايصعٛبات ايتعًَُٔ ١ٝ
أبٓا ٤اٯبا ٤ش ٟٚايتعً ِٝايجاْ ٟٛؾُا ؾٛم يف إؾباع
سادات اْ٫تُا ،٤ايطُأْ ،١ٓٝايتكبٌ ا٫دتُاع،ٞ
ٚاٖ٫تُاّ ايٛايس. ٟنُا ٚدست ؾطٚقاَ شات ز٫ي ١بني
أبٓا ٤ايعازٜني ٭َٗات يف ايتعً ِٝا٭غاغٚ ٞا٭طؿاٍ
ايعازٜني ٭َٗات يف ايتعً ِٝايجاْ ٟٛؾُا ؾٛم يف إؾباع
اؿاد ١ي٬غتك ،ٍ٬مما ٜسيٌ عً ٢إٔ َػت ٣ٛتعًِٝ
ا٭ّ ي٘ زٚضٚ ٙتأثري ٙيف إؾباع ٖص ٙاؿاد. ١
ٖٚسؾت زضاغ ١دإ ( )Gagne, 2003ايهؿـ عٔ
ايع٬ق ١بني ايتسع ِٝايٛايس٫ ٟغتك ٍ٬ا٭بٓا٤
ٚايتٛد٘ ايؿدص ٞي٬غتكٚ ٍ٬إؾباع اؿادات
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ايٓؿػ ١ٝعً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ ( )٢٢٪طايباَ ٚطايب١

ؼكٝل اٱْاخ َػت ٣ٛأؾطٌ ؾٗٝا َٔ ايصنٛض يف

َٔ طًب ١قػِ عًِ ايٓؿؼٚ .قس أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز

املطسً ١ايجاْ .١ٜٛنصيو أظٗطت ؾطٚقاَ بني ايصنٛض

ع٬ق ١إجياب ١ٝبني إؾباع اؿاد ١إىل ا٫غتك٬ي١ٝ

ٚاٱْاخ يف اؿاد ١يْ٬تُا ٤يصاحل اٱْاخ ،يف سني

ٚاؿاد ١إىل ايهؿاٚ ٠٤اْ٫تُاٚ ،٤نصيو ٚدٛز

نإ َػت ٣ٛاٱْاخ يف املطسً ١اٱعساز ١ٜأؾطٌ َٔ

اضتباط شات ز٫ي ١بني إؾباع اؿادات ايج٬ثٚ ١تٛد٘

ايصنٛض يف ا٫غتك٬يٚ ،١ٝنإ َػت ٣ٛايصنٛض يف

ايؿدص ي٬غتكٚ ،ٍ٬تسع ِٝنٌ َٔ ا٭ب ٚا٭ّ،

املطسً ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥اٱعساز ١ٜأؾطٌ َٔ اٱْاخ يف

نُا ٚدست ع٬قَٛ ١دب ١بني إؾباع اؿادات

ايهؿا.٠٤

ايٓؿػ ١ٝايعاَٚ ١تٛد٘ ايؿدص ي٬غتكٚ ،ٍ٬تسعِٝ

٬ٜسغ َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت اـطاب ايٓبٟٛ

نٌ َٔ ا٭ب ٚا٭ّ ٫غتك ٍ٬ا٭بٓا. ٤

أْٗا ناْت قسٚزٚ ٠ضنعت عً ٢اؾٛاْب ايعكس١ٜ

ٚأدط ٣ايػطبا )٤١١٤( ٟٚزضاغٖ ١سؾت ايتعطف إىل

ٚايتعبس١ٜ

اؿادات ايٓؿػ ١ٝيهٌ َٔ أطؿاٍ َا قبٌ املسضغ١

اغتدسَت يف اـطاب ،نسضاغ ١ايعًٖ٢٥٤٢( ٟٛـ)،

املهؿٛؾني ٚايعازٜني عً ٢ع )١٦( َٔ ١ٓٝطؿَ٬

يف سني ضنعت زضاغ ١ططابٝؿٖ٢٥٣٩( ٞـ) عً٢

ٚطؿً َٔ ١ضٜاض ا٭طؿاٍ يف َس ١ٜٓايكاٖطٚ .٠قس

ا٭غايٝب ايرتب ١ٜٛايٓب ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع ا٭طؿاٍ،

تٛصًت ايٓتا٥ر إىل عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١

ٚتطبٝكاتٗا يطؿٌ املطسً ١ا٫بتساٚ ،١ٝ٥بٓٝت أْ٘ ٫

إسصا ١ٝ٥بني ا٭طؿاٍ املهؿٛؾني ٚايعازٜني يف

اْؿصاٍ بني ا٭خ٬م ٚايس ،ٜٔإضاؾ ١إىل تطنٝعٖا

اؿاد ١يْ٬تُا ،٤يف سني ٚدست ؾطٚق ّا شات ز٫ي١

عً ٢اؾٛاْب اٱمياْٚ ١ٝا٭خ٬قٚ ١ٝايؿهط ١ٜيف

بُٗٓٝا يف اؿاد ١ي٬غتكٚ ٍ٬شيو يصاحل ايعازٜني.

ايتعاٌَ َع ايطؿٌ .أَا زضاغ ١ايػاَسٖ٢٥٣٩( ٟـ)

ٖٚسؾت زضاغ ١ؾًٝس ٕٚبٝتٓهٛضت

( 2002

 )Sheldon, & Bettencourt,قٝاؽ ايطضا عٔ
إؾباع اؿادات ايٓؿػٚ ،١ٝع٬قتٗا بايطؾأَٖ ١ٝ
خ ٍ٬اجملُٛعات عً ٢ع ١ٓٝتهْٛت َٔ (َٔ )٢٢٥
طًب ١عًِ ايٓؿؼ ظاَعَٝ ١ػٛضٚ .ٟقس أظٗطت
ْتا٥ذٗا ٚدٛز ؾطٚم بني اجملُٛعات ايطمسٚ ١ٝغري
ايطمس َٔ ١ٝسٝح إؾباع اؿادات ايٓؿػ١ٝ
ٚايطؾاٖٚ ،١ٝيصاحل اجملُٛعات ايطمسٚ .١ٝبٓٝت إٔ
استٛا ٤اجملُٛع ١٭ؾطازٖا َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ
إىل إؾباع اؿادات ايٓؿػ ١ٝ٭ؾطازٖا.
أَا زضاغ ١ايػطغٚ ٞعبس املكصٛز ( )٣١١١ؾكس
ٖسؾت إىل ايتعطف عً ٢تطتٝب اؿادات ايٓؿػ١ٝ
ايج٬ث ١ايهؿا ،٠٤ا٫غتك٬يٚ ،١ٝاْ٫تُا ٤عً ٢ع١ٓٝ
تهْٛت َٔ ( )٥١١طايب ٚطايب ١يف صـ ايطٚض،١
ٚايصـ ايجاْ ٞا٫بتساٚ ،ٞ٥ايصـ ايجاْ ٞاٱعساز،ٟ
ٚايجاْ ٞثاْ ٟٛبٛاقع ( )٠١١طايب ٚطايب ١يهٌ
صـٚ .قس أظٗطت ايٓتا٥ر ؼكٝل ايصنٛض َػت٣ٛ
أؾطٌ يف اؿادات ايٓؿػ َٔ ١ٝاٱْاخ يف َطسً١
ايتعً ِٝا٫بتساٚ ٞ٥اٱعسازٚ .ٟأؾاضت نصيو إىل

ٚايرتب،١ٜٛ

ٚايكِٝ

ٚا٭غايٝب

اييت

ؾتٓاٚيت أغايٝب ايرتب ١ٝايع٬د ١ٝ٭خطا ٤ايطؿٌ يف
ايػٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛنٝؿَ ١ٝعاؾ ١ايٓيب  -صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ – ٭خطا ٤ا٭طؿاٍ يف كتًـ اؾٛاْب،
ٚأبطظ ا٭غايٝب املػتدسَ ١يف شيو٬ٜٚ .سغ يف ٖصٙ
ايسضاغات أْٗا اغتدسَت املٓٗر ايٛصؿٚ .ٞضمبا
تتؿاب٘ ٖص ٙايسضاغ ١دعٝ٥اَ َع زضاغ ١ايعً ٟٛيف
ا٭غايٝب اييت تطُٓتٗا ا٭سازٜح اييت خاطب بٗا
ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – ا٭طؿاٍٚ ،زضاغ١
ايػاَس ٟيف بعض ا٭غايٝب اييت عاجل ؾٗٝا ايٓيب -
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – أخطا ٤ا٭طؿاٍ.
يف سني ٬ٜسغ يف ايسضاغات اييت تٓاٚيت اؿادات
ايٓؿػ ١ٝأْٗا ضنعت يف َععُٗا عً ٢ث٬خ سادات
ٖ ٫ٞايهؿاٚ ،٠٤ا٫غتك٬يٚ ،١ٝاْ٫تُا ،٤باغتجٓا٤
زضاغ ١ايعؿريٚ ٟايعصٚ )٣١٢١( ُٞٝزضاغ ١أبٞ
ٖسضٚؽ ( )٣١١٤ايًتني تٓاٚيتا سادات أخط٣
نا٭َٔ،

ٚاْ٫تُا٤

ٚايتكسٜط

ا٫دتُاع،ٞ

ٚا٫غتك٬يٚ ،١ٝؼكٝل ايصات ٚايتكبٌ ا٫دتُاع،ٞ
ٚتعًِ املعاٜري ايػًٛن٬ٜٚ .١ٝسغ نصيو إٔ
َععُٗا ضنعت عً ٢املكاضْ ١بني ا٭طؿاٍ ايعازٜني

ٚش ٟٚايصعٛبات

(ايعؿري ،٣١٢٦ ،ٟايعؿري،ٟ

ايعؿريٟ

عًٝإ

،٣١٢٣

ٚايعص،ُٞٝ

،٣١٢١



ؼسٜس ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت خاطب بٗا
ايطغ– ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ –ا٭طؿاٍ .

ٚايهشًٛت ،٣١١٦ ،أبٖ ٛسضٚؽ  ٣١١٤ ،ايػطباٟٚ



 .)٣١١٣إضاؾ ١إىل ْٗا تٓاٚيت عٓٝات َتعسز ٠ايطًب١

ؼسٜس ايصٝؼ ٚا٭غايٝب املتبع ١يف
ا٭سازٜح ايؿطٜؿ ١اييت خٛطب بٗا

مشًت ايطٚضٚ ١ا٫بتساٚ ١ٝ٥اٱعسازٚ ١ٜايجاْ.١ٜٛ

ا٭طؿاٍ .

ٚبايٓعط يف ايسضاغات ايػابكٜ ١تبني إٔ ٖص ٙايسضاغ١



ؽتًـ عُا غبكٗا َٔ زضاغات يف أْٗا تٗسف إىل

ؼسٜس اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
يٮطؿاٍ اييت تطُٓتٗا ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ

ؼً ٌٝاـطاب ايٓب ٟٛاملٛد٘ يٮطؿاٍ بأغًٛب

ايؿطٜؿ.١

اؾًُ ١شات املعٓٚ ،٢ايتعطف إىل اؿادات ايٓؿػ١ٝ



ٚا٫دتُاعٚ ١ٝا٭غايٝب اييت تطُٓٗا ٖصا اـطاب.

تكس ِٜتػص ١ٜضادع ١يًُطبني ي٬قتسا٤
بايطغ - ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -يف

ع ٠ٚ٬عً ٢أْٗا اؾتًُت بعض اؿادات اييت مل

كاطب ١ا٭طؿاٍ ٚتٛد. ِٗٗٝ

تتٓاٚهلا تًو ايسضاغات .


َؿهً ١ايسضاغٚ ١أُٖٝتٗا

تػِٗ يف تعطٜـ املطبني َٔ آباَٚ ٤عًُني
َٛٚدٗني َٚطؾس ٜٔبأبطظ ايكطاٜا اييت

ٜعس اـطاب ايٓب َٔ ٟٛأضق ٢أْٛاع اـطاب بعس

ضنع عًٗٝا خطاب ايٓيب – صً ٢اهلل عً٘ٝ

ايكطإٓ ايهط ،ِٜملا متٝع ب٘ َٔ تٛدٗٝات تتٓاغب َع

ٚغًِ ٚ -أُٖٝتٗا يف صٝاغ ١طؿٛي ١آَٓ١

َٔ تٛد٘ إي َٔ ِٗٝايهباض ٚايصػاض ٚايصنٛض

ضاؾس ٠تػتًِٗ قُٗٝا ٚتٛدٗٝاتٗا َٔ ْبع

ٚاٱْاخ َ ،طاعٝاَ ايؿطٚم ايؿطز ١ٜاييت اغتٛزعٗا اهلل

ايٓب ٠ٛايصايف يٝهَ ٕٛطؾساّ ٖٚازٜاّ هلا

-غبشاْ٘ ٚتعاىل  -يس ٣نٌ َِٓٗٚ .ؼاٖ ٍٚصٙ

يف َػتكبٌ سٝاتٗاٜٚ ،ؿتح عْٗٛٝا َٓص

ايسضاغ ١تتبع ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت ٚدٗٗا ايٓيب –

ْؿأتٗا عًَ ٢ا ٚضز يف ٖصا اـطاب َٔ

صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -يٮطؿاٍ ايٛاضز ٠يف نتب

َعإ غاَٚ ،١ٝتٛد ٘ٝاملطبني بؿهٌ عاّ

ا٭سازٜح ايصشٝش ٫١نايبداضَٚ ٟػًِ ٚأصشاب

إىل ا٭غايٝب ايرتب ١ٜٛاييت اؾتٌُ عًٗٝا

ايػٓٔ.

اـطاب ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ ٚمتجًٗا أثٓا٤

ْٚعطاَ ٭ُٖ ١ٝاؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيف سٝا٠

تعاًَِٗ َع أطؿاهلِ .

ا٭طؿاٍٚ ،زٚضٖا يف تٛد ٘ٝغًٛنِٗ  ،تأتٖ ٞصٙ
ايسضاغ ١يبٓا ٤أزاٜ ٠تِ َٔ خ٬هلا ؼسٜس أبطظ
اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝامل ١ُ٥٬يٮطؿأٍَ ،
خ ٍ٬ؼًَ ٌٝطاَني ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاملٛدٗ١
يٮطؿاٍَٚ ،س ٣تطُٓٗا ٭بطظ اؿادات ايٓؿػ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيسٚ ،ِٜٗا٭غًٛب ايص ٟمحً٘ اـطاب
ايٓب ،ٟٛملا ي٘ َٔ أُٖ ١ٝيف تطب ١ٝايطؿٌ املػًِ،
ٚبٓا ٤ؾدصٝت٘ ٚمشٛيٝتٗا يهٌ اؾٛاْب اييت
اضتهعت عًٗٝا ،املٓػذَُ ١ع ؾِٗ ا٭طؿاٍ

أٖساف ايسضاغ١
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف إىل ا٭سازٜح اييت
ٚدٗٗا ايٓيب – صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -يٮطؿاٍ،
ٚاؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓتٗا ٖصٙ
ا٭سازٜح َٔ ،خ ٍ٬ا٭زا ٠اييت أعست َٔ قبٌ
ايباسح هلصا ايػطضٚ .تػعٖ ٢ص ٙايسضاغ ١إىل
اٱداب ١عٔ ايػ٪ايني ايتايٝني٫
.٢

املٛد٘ يٮطؿاٍ ؟

َ٤٬َٚتٗا ٱزضاى ا٭طؿاٍ َٚطاع ّ١ٝؾطٚقاتِٗ
ٚطبا٥عِٗ َٛٚاقـ سٝاتِٗ.
ٚتهُٔ أُٖٖ ١ٝص ٙايسضاغ َٔ ١نْٗٛا ؼا٫ٍٚ

َا ا٭غايٝب اييت تطُٓٗا اـطاب ايٓبٟٛ

.٣

َا اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ

اييت

تطُٓٗا اـطاب ايٓب ٟٛاملٛد٘ يٮطؿاٍ ؟
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قسزات ايسضاغ١

َٚصطًح ايطؿٛي ١يس ٣عًُا ٤ايٓؿؼ شَ ٚؿّٗٛ

اقتصطت ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاملٛدٗ١

أٚغع ،سٝح ٜؿٌُ املطسً ١اؾٓ ،١ٝٓٝأَٓ ٟص

يٮطؿاٍ ،اييت ٚضزت يف نتب اؿسٜح املؿٗٛض٫٠
صشٝح ايبداضٚ ،ٟصشٝح َػًِ ٚغٓٔ ابٔ َاد١

ته ٜٔٛاؾٓني يف ضسِ أَ٘ٚ ،تٓتٗ ٞبايبًٛؽ
اؾٓػ ،ٞايص ٟؽتًـ َعاٖط َٔ ٙايصنط عٓ٘ يف

ٚأب ٞزاٚز ٚايرتَص. ٟإضاؾ ١إىل أْٗا اقتصطت عً٢

ا٭ْج( ٢ظٜسإ.)٣١١٥ ،

اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايٛاضز ٠يف أزا٠

أَا تعطٜـ ايطؿٌ نُا ٚضز يف اتؿاق ١ٝسكٛم ايطؿٌ

ايسضاغ١

يف َازتٗا ا٭ٚىل ؾٗ ٛنٌ إْػإ مل ٜتذاٚظ ايجآَ١

ايتعطٜؿات اٱدطا١ٝ٥

عؿطَ ،٠ا مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس قبٌ شيو مبٛدب

اـطاب عطف اؿؿين (ٖ٠٦٥١ـ) اـطاب يػ ١بأْ٘"
تٛد ٘ٝايه ّ٬م ٛايػري يٲؾٗاّ ،ثِ ْكٌ ايهّ٬
املٛد٘ م ٛايػري يٲؾٗاّ" أ ٚنُا ٜك٪َ ٍٛيـ يػإ
ايعطب" ٫اـطاب أ ٚاملداطبَ ١طادع ١ايه،ّ٬

ايكاْ ٕٛاملٓطبل عً( ٘ٝبٓسم.)٣١١٥ ،
٬ٜٚسغ يف ٖص ٙايسضاغ ١إٔ ايطؿٌ املداطب يف
نجري َٔ ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛنإ َٔ ؾ ١٦ا٭طؿاٍ
ايصػاض ايص ٜٔناْت أعُاضِٖ ز ٕٚغٔ ايعاؾط. ٠

ٚقس خاطب٘ بايه ّ٬كاطبٚ ١خطاباَُٖٚ ،ا

اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ

ٜتداطبإ"(ابٔ َٓعٛض ،ز.ت) أ ٟإٕ ايه ّ٬أٚ

اؿاد ١يػ ١سػب املعذِ ايٛغٝط ( َٔ )٠٩٩٦ساز

احملازث ١املٛدٗ َٔ ١ؾدص ٯخط.

سٝذاَ ،اؾتكط ،أ ٚا٫ضططاض إىل ايؿ.٤ٞ

اـطاب ايٓبٜ ٫ٟٛؿري إىل ا٭يؿاظ املباؾط ٠املٛدٗ١

ٜٚعطؾٗا قاَٛؽ عًِ ا٫دتُاع "بأْٗا ساي َٔ ١ايتٛتط

َٔ ايٓيب

-صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ملٔ خياطبِٗ،

ٚاييت ٜٓكٌ َٔ خ٬هلا ا٭ٚاَط ٚايٓٛاٖٚ ٞايتٛدٗٝات
ايٓب ١ٜٛاييت تٗسف إىل ؼسٜس غًٛنٝات قسز٠
يْ٬تبا ٙإيٗٝاٜٚ .كصس ب٘ يف ٖص ٙايسضاغ ١فُٛع١
ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت خاطب بٗا ايٓيب  -صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  -ا٭طؿاٍٚ ،اييت ٚضزت يف نتب
اؿسٜح املؿٗٛض ٫٠نايبداضَٚ ٟػًِ ٚغٓٔ ابٔ
َاد٘ ٚأب ٞزاٚز ٚايرتَص.ٟ
ايطؿٌ ٫يػٜ ١عين ايصػري َٔ نٌ ؾ ، ٤ٞعٓٝاَ نإ
أ ٚسسثاَ ،ؾايصػري َٔ ايٓاؽ أ ٚايسٚابٚ .أصٌ
يؿع ١ايطؿٌ َٔ ايطؿاي ١أ ٚايٓع ،١َٛؾايٛيٝس ب٘
طؿايْٚ ١ع ،١َٛست ٢ق ٌٝايٛيٝس َا زاّ ضخصاَ أٚ
ْاعُاَٚ ،املصسض طؿٛي( ١ايطاظٚ. )٠٩٧١ ،ٟايطؿٌ يف
اٱغ ّ٬ميتس َٔ بسا ١ٜايعُط ست ٢بًٛؽ ايٓهاح،

أ ٚعسّ اٱؾباعٜ ،ؿعط بٗا ؾطز َعني ،ؾتسؾع٘ إىل
ايتصطف َتذٗاَ م ٛاهلسف ايصٜ ٟعتكس أْ٘ َٛقـ
حيكل ي٘ اٱؾباع (غٝح.)٠٩١٩ ،
ٚعطؾٗا ظٖطإ بأْٗا "اؾتكاض إىل ؾَ ٤ٞا إشا ٚدس
سكل اٱؾباع ٚايطضا ٚا٫ضتٝاح يًها ٔ٥اؿ،ٞ
ٚاؿاد ١إَا ٫غتكطاض اؿٝاْ ٠ؿػٗا (ساد١
ؾػٛٝيٛد )١ٝأ ٚيًشٝا ٠بأغًٛب أؾطٌ (سادْ ١ؿػ)١ٝ
( ظٖطإ .)٠٩٩٩ ،
ٜٚطَٛ ٣ضا ٟإٔ اؿاد ١ته ٜٔٛؾطضٜ ٞػتٓس إىل
قٜ ٫ ٠ٛعطف أغاغٗا ايؿػٛٝيٛدٚ ٞايهُٝٝا ٞ٥يف
املذ ،ق ٠ٛتٓعِ اٱزضاى ٚايتؿهري ٚايتدٚ ،ٌٝتٓعِ
ايػًٛى ٚتكٚ ٜ٘ٛتٛدٗ٘ م ٛأٖساف َع( ١ٓٝعبس
ايطمحٔ.)٠٩٩٦ ،

ٚقس اختًـ ايؿكٗا ٤يف تكسٜط ،ٙؾكس قسض ٙمجٗٛضِٖ

ٚعطف زٜػٚ ٞضٜإ

غُػ ١عؿط عاَاَ ،يف سني قسض ٙأب ٛسٓٝؿ ١بجُاْٞ

اؿادات ايٓؿػ ١ٝبأْٗا عباض ٠عٔ َطايب ْؿػ١ٝ

عؿط ٠غٓ ١يًؿتٚ ٢غبع عؿط ٠غٓ ١يًؿتا ،٠بُٓٝا شٖب

ؾطط ١ٜأغاغ ١ٝيًٛص ٍٛإىل ايػعازٚ ،٠ايتهاؾٌ

ابٔ سعّ إىل تكسٜط ٙبتػع عؿط ٠غٓ( ١ضغ،ٕ٬

ٚايُٓ ٛايٓؿػٚ ،ٞتتُجٌ يف اؿاد ١إىل ا٫غتكٍ٬

.)٢٪٪٧

ٚاؿاد ١إىل ايهؿاٚ ٠٤اؿاد ١إىل اْ٫تُا.٤

()Deci & Ryan, 2000

ٚميهٔ تعطٜـ اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيف

 .٩اؿاد ١إىل ايًعب ٚايرتٜٚح ٫تعس َٔ َتطًبات

ٖص ٙايسضاغ ١أْٗا فُٛع َٔ ١املطايب ايططٚض١ٜ

ايُٓ ٛاؾػُٚ ٞايٓؿػٚ ٞا٫دتُاع ،ٞسٝح

يًعٝـ بأغًٛب أؾطٌٚ ،بسْٗٚا ٜصبح ايؿطز َٓص

تبس ٚضغب ١ايطؿٌ ايؿسٜسَٓ ٠ص غٓٛات٘ ا٭ٚىل

طؿٛيت٘ غ ٤ٞايتهٝـٜٚ ،عاَْ َٔ ٞؿه٬ت

مبُاضغ ١ا٭يعاب ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع.١ٝ

نجريٚ .٠قس سسزت ٖص ٙاؿادات يف َطسً ١ايطؿٛي١
يف ٖص ٙايسضاغ ١بايتاي٫ٞ

يف اؿص ٍٛعً ٢ايجٓاٚ ٤ايتععٜع َٔ أبٜ٘ٛ

 .٢اؿاد ١إىل ا٭َٔ ٫تعس َٔ املطايب املُٗ١
يًُٓ ٛايٓؿػ ٞيًطؿٌ،

 .٪اؿاد ١إىل املسح ٚايتؿذٝع ٫تعين ضغب ١ايطؿٌ

ٜٚكصس بٗا ؾعٛض

ايطؿٌ با٭َإ ايٓؿػ َٔ ٞخٚ ٍ٬دٛز ٙبني
أبٜٛ ٜٔٛؾطإ ي٘ َتطًبات ا٭َإٚ ،إظاي ١نٌ
َعاٖط اـٛف.
 .٣اؿاد ١إىل اؿب ٚاحملبٜٚ ٫١كصس بٗا ؾعٛض
ايطؿٌ َٓص ٫ٚزت٘ بأْ٘ َٛضع سب َٔ سٛي٘
ٚضعاٜتِٗ ي٘ٚ ،أْ٘ ٜبازهلِ ايؿعٛض ْؿػ٘.
 .٤اؿاد ١إىل اْ٫تُا ٫٤تعين إسػاؽ ايطؿٌ
باضتباط٘ مبٔ سٛي٘ٚ ،أِْٗ ٜٛؾط ٕٚي٘ ا٭َٔ
ايعاطؿٚ ،ٞايع٬قات ايٛدساْ.١ٝ
 .٥اؿاد ١إىل ايتكبٌ ٫تؿري إىل ؾعٛض ايطؿٌ
بتكبٌ اٯخط ٜٔي٘ يصات٘ بػض ايٓعط عٔ
دٓػ٘ ٚخصا٥ص٘ .

ٚاٯخط ، ٜٔمما ٜؿعط ٙبايطاسٚ ١ايطضا عٔ
ايٓؿؼ .
 .٢١اؿاد ١إىل ايصساقٚ ١ا٭صسقا ٫٤تعين سطص
ايطؿٌ ٚضغبت٘ يف إقاَ ١ع٬قات محَ ١ُٝع
اٯخط ٫ٚ ٜٔغُٝا َع أتطابَ٘ٚ ،ؿاضنت٘
إِٜاِٖ يف أْؿطتِٗ ٚأيعابِٗ .
 .٢٣اؿاد ١إىل تعًِ املعاٜري ايػًٛن ٫١ٝتعين
ضغب ١ايطؿٌ يف َعطؾَ ١ا ٜصح َٚا ٜ ٫صح
َٚا ٜؿعً٘ َٚا ٜ ٫ؿعً٘ َٔ ايػًٛنٝات اييت
ػعً٘ َكب َ٫ٛيس ٣أؾطاز اجملتُع .
. ٢٤اؿاد ١إىل ايؿعٛض بايهؿاٚ ٫٠٤تعين
إسػاؽ ايطؿٌ إٔ يس ٜ٘ايكسض ٠عً ٢إلاظ
َُٗات َع ١ٓٝبصٛض ٠ػعً٘ ٜطض ٢عٔ شات٘.
 .٢٥اؿاد ١إىل املؿاضن ١تؿري إىل ضغب ١ايطؿٌ

 .٦اؿاد ١إىل ايتكسٜط ا٫دتُاعٚ ٫ٞتعين ضغب١

يف املؿاضنٚ ١ايتؿاعٌ َع ا٭ؾداص ٚاملٛاز

ايطؿٌ يف سصٛي٘ عً ٢تكسٜط َٔ سٛي٘ ي٘،

املتٓٛع ١يف ايبٚ ،١٦ٝاغتدساّ إَهاْات٘

ٚقسضت٘ بايكٝاّ بسٚض ٙا٫دتُاع.ٞ

ٚتؿطٜؼ طاقت٘.

 .٧اؿاد ١إىل ؼكٝل ايصاتٜ ٫كصس بٗا قسض٠

.٢٦اؿاد ١إىل ايسٚ ٜٔاٱميإ ٫تؿري إىل ؾعٛض

ايطؿٌ عً ٢تأنٝس شات٘ٚ ،ؼكٝل َا ٜتطب٘

ايطؿٌ ٚضغبت٘ يف اضتباط٘ بسَٚ ٜٔعتكس،

أٜ ٚصب ٛإيٚ ،٘ٝايتعبري عٔ شات٘ يف سسٚز

ٚايكٝاّ مبتطًبات شيو سػب عُطْٚ ٙطذ٘.

إَهاْات٘.

(ظٖطإ  ، ٢٪٪٪ ،مجٝعإ.)٢٪٪٪ ،

 .٨اؿاد ١إىل ا٫غتك٬ي ٫١ٝتؿري إىل ضغب١

ٚتكاؽ ٖص ٙاؿادات يف ٖص ٙايسضاغ َٔ ١خٍ٬

ايطؿٌ با٫عتُاز عً ٢شات٘ٚ ،ايكٝاّ بأْؿطت٘

أغًٛب ايتشً ٌٝاملعتُس عًٚ ٢سس ٠اؾًُ ١شات

بٓؿػ٘ٚ ،اؽاش قطاضات٘ٚ ،ؼٌُ َػٛ٦ي١ٝ

املعٓٚ ،٢املكاؽ َٔ خ ٍ٬ايتهطاضات اؿػاب١ٝ

شيو .٦اؿاد ١إىل اٱضؾاز ٚايتٛد٫٘ٝ

ٚايٓػب امل.١ٜٛ٦

ٜٚكصس بٗا ضغب ١ايطؿٌ مبٔ ٜٛدٗ٘ يف بعض
ا٭َٛض اييت تعرتض٘ يف سٝاتٜ٘ ٫ٚ ،ػتطٝع
ايتعاٌَ َعٗا إ ٫مبػاعس ٠اٯخط ٜٔاملُٗني يف
سٝات٘.

مجلد  ١٢عدد  ٣يوليو٢1١٨ ،

الخطاب النبوي إلى األطفال :أساليبه والحاجات النفسية واالجتماعية المتضمنة فيه
إبراهيم جميعان

ٖص ٙاؿادات يٮطؿاٍٚ ،إبسا ٤أ٬َ ١ٜسعاتٚ .قس

ايططٜكٚ ١اٱدطا٤ات

مت ا٭خص بإمجاع آضا ٤احملهُنيٚ ،مت سصف بعض

َٓٗر ايسضاغ١
َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف ٖص ٙايسضاغٚ ١اٱداب ١عٔ
ايػ٪ايني ؾٗٝا  ،ؾإٕ ايباسح اعتُس أغًٛب ؼًٌٝ
احملتٚ ٣ٛاعتُس عً٢

اؾًُٚ ١سس ٠ايتشً،ٌٝ

اؿادات ٚتعس ٌٜبعطٗا اٯخط ست ٢اغتكطت ا٭زا٠
يف صٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢مخؼ عؿط ٠ساد. ١
ثبات ا٭زا٠

ٚاؾًُ ١عسز َٔ ايهًُاتٚ .دط ٣اعتُاز اؾًُ١

يًتشكل َٔ ثبات ا٭زا ٠ؾكس مت ؼً ٌٝعَٔ ١ٓٝ

اييت تعطَ ٞعٓ٢ٳ تاَاَ ،يػٗٛي ١ا٫غتدساّ،

ا٭سازٜح َٔ قبٌ عط َٔ ٜٔٛأعطا ٤اهل١٦ٝ

َٓٚاغبتٗا يػطض ايسضاغٚ ،١ايتعطف إىل اؿادات

ايتسضٜػ ١ٝيف اؾاَع ١ا٭ضزَْ ١ٝتدصصني يف فاٍ

ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاملتطُٓ ١يف ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ

املٓاٖر ٚايطؿٛيٚ ،١مت اغتدساّ َعازي)Holisti( ١

اييت خٛطب بٗا ا٭طؿاٍ.

ؿػاب ايجبات ٫ٖٞٚ

ع ١ٓٝايسضاغ١

َعاٌَ ايجبات =

تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغ )٥٧( َٔ ١سسٜجاَ َٔ ا٭سازٜح
ايٓب ١ٜٛاييت خاطب بٗا ايٓيب

-صً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚغًِ  -ا٭طؿاٍٚ ،اييت ٚضزت يف نتب اؿسٜح
املؿٗٛضٚ ٠ؼسٜساَ صشٝح ايبداضٚ ،ٟصشٝح َػًِ،
ٚغٓٔ ابٔ َاد٘ ٚأب ٞزاٚز ٚايرتَص. ٟ

%٠١١

ٚقس بًؼ َعاٌَ ايجبات ْ ٖٞٚ %٦٤٢٦ػبَ ١كبٛي١
٭غطاض ٖص ٙايسضاغ.١
إدطا٤ات ايسضاغ١
.٢

أزا ٠ايسضاغ١

ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝقس مت مجع عؿطٜٔ

ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك ١اييت تٓاٚيت اؿادات

سادْ ١ؿػٚ ١ٝادتُاع ١ُ٥٬َ ١ٝملطسً١

ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع َٔٚ ،١ٝخ ٍ٬آضا ٤املتدصصني
ٚقس مت ايٛص ٍٛإىل تصٓٝـ اؿادات ايٓؿػ١ٝ

ايطؿٛي.١
.٣

اؿب

ٚاحملب،١

اْ٫تُا،٤

املتدصصني بايطؿٛيٚ ١عًِ ايٓؿؼ ٚاٱضؾاز

ايتكسٜط

يف اؾاَع ١ا٭ضزْ.١ٝ

ا٫دتُاع ،ٞؼكٝل ايصات ،ا٫غتك٬ي ،١ٝاٱضؾاز
ٚايتٛد ،٘ٝايًعب ٚايرتٜٚح ،ايصساقٚ ١ا٭صسقا،٤
ايؿعٛض بايهؿا ،٠٤ايصساقٚ ١ا٭صسقا،٤

تعًِ

مت عطض اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
عً ٢مثاْ َٔ ١ٝأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ

ٚا٫دتُاع ١ٝيف مخؼ عؿط ٠ساد ٫ٖٞ ١ا٭َٔ،
ايتكبٌ،

اطًع ايباسح عً ٢عسز َٔ ايسضاغات
ٚا٭زب ايٓعط ٟايص ٟتٓا ٍٚسادات ا٭طؿاٍ

قاّ ايباسح ببٓا ٤أزا ٠ايسضاغ ١بايطدٛع إىل ا٭زب

يف فاٍ ايطؿٛيٚ ١عًِ ايٓؿؼ ٚاٱضؾاز ايٓؿػ،ٞ

عسز َطات ا٫تؿام بني احملًًني
عسز َطات ا٫تؿام عسز َطات ا٫خت٬ف

×

.٤

مت ا٭خص بآضا ٤احملهُني ٚمت سصف بعض
اؿادات ٚإضاؾ ١بعطٗا اٯخط ست٢

املعاٜري ايػًٛن ،١ٝاملؿاضن ،١ايسٚ ٜٔاٱميإ.

اغتكطت ا٭زا ٠يف صٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥عً٢

صسم ا٭زا٠

مخؼ عؿط ٠ساد.١

قاّ ايباسح بايتشكل َٔ صسم ا٭زاٚ ٠شيو بعطضٗا
عً ٢مثاْ َٔ ١ٝأعطا ٤اهل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝاملتدصصني
يف فاٍ ايطؿٛيٚ ١عًِ ايٓؿؼ ٚاٱضؾاز ايٓؿػ ٞيف
اؾاَع ١ا٭ضزْٚ ،١ٝقس طًب َِٓٗ اؿهِ عًَ ٢س٣
ص٬س ١ٝا٭زا َٔ ٠سٝح ٚضٛح ايصٝاغ١َ٤٬َٚ ،١

 .٥قاّ ايباسح باختٝاض عسز َٔ ا٭سازٜح ٚمت
عطضٗا عً ٢قًًني َتدصصني يف املٓاٖر
ٚايطؿٛي١

ٚؼًٌٝ

احملت٣ٛ

ٚاملطُٕٛ

َعتُس ٜٔعًٚ ٢سس ٠اؾًُ ١شات املعٓ.٢

.٦

مت اغتدطاز ثبات ايتشًٚ ٌٝاغتدساّ َعازي١
.Holisti

.٧

مت ؼً ٌٝايبٝاْات ٚاغتدطاز ايٓتا٥ر
باغتدساّ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦
يٲداب ١عً ٢غ٪اي ٞايسضاغ.١

جدول 1
تكرار األساليب التي تضمنتها األحاديث النبوية لألطفال
ونسبها المئوية ورتبها

الرقم
١

األسموب
اإليجاز وقصر
الجممة

التكرار

النسبة

٢٢

١٩٩٨

١

٢٢

١٨

٢

٧

٦٩٣

٦

٤٩٥

٧

٨٩١

٥

ْتا٥ر ايسضاغ١

٢

ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١ايتعطف إىل اؿادات ايٓؿػ١ٝ

٣

التكرار

٤

السجع

٥

٦

المداعبة

٩

ٚا٫دتُاع١ٝ

اييت تطُٓٗا اـطاب ايٓبٟٛ

يٮطؿاٍٚ ،ا٭غايٝب اييت ْكٌ بٗا ٖصا اـطاب
يٮطؿاٍٚ ،ؾُٝا عطض ايٓتا٥ر٫
أ ٫َ٫ٚايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ا٭ ٍٚايصْ ٟص٘ "َا
ا٭غايٝب اييت تطُٓتٗا ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت
خاطب بٗا ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -
ا٭طؿاٍ"؟
يٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ؾكس مت ؼً ٌٝقت٣ٛ
ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاملٛدٗ ١يٮطؿاٍٚ ،اغتدطاز

٥

البساطة

والسهولة

النداء

والمالطفة

١٢

المئوية

٩٩١

الرتبة

٤

٧

الخطاب المباشر

١٤

١٢٩٦

٣

٩

الممارسة العممية

٧

٦٩٣

٨

٨
١٢

الحوار الهادئ

استثمار المواقف

واألحداث

الـمـجـ ـمــوع

٨
٩

١١١

٧٩٢
٨٩١

٧
٥

١٢٢

ثاْٝاَ ٫ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجاْ ٞايصْ ٟص٘" َا

تهطاض ا٭غايٝب ْٚػبٗا املٚ ،١ٜٛ٦ضتب ١نٌ َٓٗا

اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓتٗا

ٚدسٜ ٢ ٍٚبني شيو.

ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت خاطب بٗا ايٓيب  -صً ٢اهلل

ٜتبني َٔ دس ٍٚايػابل إٔ أغًٛب اٱجياظ دا ٤يف
املطتب ١ا٭ٚىل إش تهطض (َ )٤٤ط ٠مبا ْػبت٘
( ،)%٦,٠٩ؾُٝا دا ٤أغًٛب ايبػاطٚ ١ايٛضٛح يف
املطتب ١ايجاْ ،١ٝؾكس تهطض (َ )٣١ط ٠بٓػب١

(،)%٢٩

ت ٙ٬أغًٛب اـطاب املباؾط عً )٠٦( ٢تهطاضاَ
بٓػبٚ ،)%٢٣,٧( ١سصٌ أغًٛب ايٓسا ٤عً٢

()٢١

تهطاضات ٚبٓػب ،)%٪,٢( ١ثِ ت ٙ٬أغًٛبا املساعب١
ٚامل٬طؿٚ ١اغتجُاض املٛاقـ ٚا٭سساخ ،سٝح سصٌ
نٌ ٚاسس عً )٪( ٢تهطاضات بٓػب )%٩,٢( ١يهٌ
ٚاسس َُٓٗا ،ثِ دا ٤أغًٛب اؿٛاض اهلاز ٨سٝح
سصٌ عً )٩( ٢تهطاضات بٓػب ،)%٨,٣( ١ثِ تػا٣ٚ
أغًٛبا ايتهطاض ٚأغًٛب املُاضغ ١ايعًُ ١ٝإش تهطض
نٌ ٚاسس عًَ )٨( ٢طاتٚ ،بٓػب )%٧,٤( ١يهٌ ٚاسس
َُٓٗاٚ .أخرياَ دا ٤أغًٛب ايػذع ٚتهطض
تهطاضات بٓػب.)%٥,٦( ١

()٦

عًٚ ٘ٝغًِ -ا٭طؿاٍ ؟
يٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ؾكس مت ؼً ٌٝقت٣ٛ
ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاملٛدٗ ١يٮطؿاٍ ،باغتدطاز
تهطاض اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاعْٚ ١ٝػبٗا
املٚ ،١ٜٛ٦ضتب ١نٌ َٓٗا ٚدسٜ ٣ ٍٚبني شيو.
٬ٜسغ َٔ دس ٣ ٍٚبإٔ اؿاد ١إىل اؿب ٚاحملب١
دا٤ت يف املطتب ١ا٭ٚىل بني اؿادات ايٓؿػ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓٗا اـطاب ايٓب ،ٟٛإش
تهطضت (َ )٣٦ط ٠بٓػب ،)%٦,٢٤( ١ؾُٝا دا٤ت
اؿاد ١إىل اْ٫تُا ٤يف املطتب ١ايجاْٚ ،١ٝتهطضت
(َ )٢٧ط ٠بٓػب ،)% ٧,٩( ١يف سني تػاٚت اؿاد١
إىل ا٭َٔ ٚاؿاد ١إىل تعًِ املعاٜري ايػًٛن ،١ٝإش
تهطضت نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا (َ )٢٦طٚ ٠بٓػب)%٢,٩( ١
يهٌ ٚاسسٚ .٠دا٤ت بعسُٖا اؿاد ١إىل ايتكسٜط
ا٫دتُاعٚ ٞتهطضت (َ )٢٥طٚ ٠بٓػب،)%٦,٨( ١
تًتٗا اؿاد ١إىل ايسٚ ٜٔاٱميإ ٚاييت تهطضت ()٢٤
َطٚ ٠بٓػب ،)%٨( ١ؾُٝا تػاٚت اؿاد ١إىل ايتكبٌ
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ٚاؿاد ١إىل اٱضؾاز ٚايتٛد ،٘ٝايًتإ تهطضتا ()٢٣

ٚا٭غايٝب املٛد٘ بٗا ٖصا اـطابٚ ،ؾُٝا عطض

َط ٠يهٌ ٚاسسٚ ٠بٓػب )%٦,٧( ١يهٌ َُٓٗا،

ملٓاقؿ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات٫

ٚتهطضت اؿاد ١إىل ايًعب ٚايرتٜٚح (َ )٢٢ط٠

أَٓ ٫َ٫ٚاقؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ا٭ ٍٚايصٟ

ٚبٓػب ،)%٩,٦( ١ثِ دا٤ت بعسٖا اؿاد ١إىل
املؿاضنٚ ١اييت تهطضت (َ )٢١طات ٚبٓػب١
( ،)%٥,٦يف سني تػاٚت اؿاد ١إىل ؼكٝل ايصات
ٚاؿاد ١إىل ايؿعٛض بايهؿا ،٠٤إش تهطضت نٌ
ٚاسسَُٗٓ ٠ا(َ )٪طات ٚبٓػب )%٩,٥( ١يهٌ ٚاسس،٠
ٚدا٤ت

اؿادتإ

إىل

ٚا٭صسقا٤

ايصساق١

ٚا٫غتك٬ي ١ٝيف املطتب ١ا٭خري ،٠ؾكس تهطضت نٌ
جدول 2
تكرار الحاجات النفسية واالجتماعية التي تضمنها الخطاب النبوي
الموجه لألطفال ونسبها المئوية ورتبها

الرقم

الحاجات النفسية
واالجتماعية

التكرار

النسبة

١٥

٨٩١

٣
١
٤

المئوية

١

الحاجة إلى األمن

الحاجة إلى االنتماء

١٦

٣

الحاجة إلى الحب

٢٥

١٣٩٥

١٤

٧٩٥

٢
٤
٥

الحاجة إلى التَقبل
الحاجة إلى التقدير
االجتماعي

١٢

٨٩٦
٦٩٥

الرتبة

٢
٦

٦

الحاجة إلى تحقيق الذات

٩

٤٩٨

٩

٨

الحاجة إلى اإلرشاد

١٢

٦٩٥

٦

٩

الحاجة إلى المعب والترويح

١١

٥٩٨

٧

١٢

الحاجة إلى المدح

٩

٤٩٨

٨

١١

الحاجة إلى الصداقة

٨

٤٩٣

١٢

١٢

الحاجة إلى تعمم المعايير

١٥

٨٩١

٣

١٣

الحاجة إلى الشعور

٩

٤٩٨

٩

الحاجة إلى المشاركة

الحاجة إلى الدين واإليمان

١٢
١٣

٥٩٤

٨

الـ ـ ــمجـ ـ ـم ـ ــوع

١٨٦

%١٢٢

٧

١٤
١٥

الحاجة إلى االستقاللية
والتوجيه

والتشجيع

واألصدقاء
السموكية
بالكفاءة

٨

٤٩٣

٧

١٢

٥

َٓاقؿ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١ايتعطف إىل اؿادات ايٓؿػ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓٗا اـطاب ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ،

ْص٘" َا ا٭غايٝب اييت تطُٓتٗا ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ
اييت خاطب بٗا ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -
ا٭طؿاٍ ؟
أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ اـطاب ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ قس
اؾتٌُ عً ٢أغايٝب َتعسزٚ ٠بٓػب َتؿاٚتٚ ،١قس
دا ٤أغًٛب اٱجياظ ٚقصط اؾٌُ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ
بني ا٭غايٝب اييت تطُٓٗا اـطاب ايٓب ،ٟٛإش
تهطض (َ )٣٣ط ٠بٓػبٚ ،)%٩,٢٪( ١ت ٙ٬أغًٛب
ايبػاطٚ ١ايٛضٛح ايص ٟتهطض (َ )٣١طٚ ٠بٓػب١
(ُٖٚ )%٢٩ا أغًٛبإ َٓاغبإ يًُطسً ١ايعُط١ٜ
ٚخصا٥صٗا ،ؾكس نإ خطاب ايٓيب  -صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  -يٮطؿاٍ شا مجٌ قصريٚ ٠بػٝط ١يف
َععِ ا٭سازٜح َٗٓٚا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ سسٜح
ايبداض ٟضقِ (ٜ" )٦٤٨٧ا غ ّ٬غِ اهللٚ ،نٌ
بُٓٝٝوٚ ،نٌ مما ًٜٝو" ٚسسٜح ايرتَص ٟضقِ
(ٜ" )٣٧٪٩ا بين إشا زخًت عً ٢أًٖو ؾػًِ تهٔ
بطن ١عًٝو ٚعً ٢أًٖو".
ٚأظٗطت ايٓتا٥ر إٔ أغًٛب اـطاب املباؾط سصٌ
عًْ ٢ػب ٖٛٚ ،)%٧,٢٣( ١أغًٛب َٓاغب يف كاطب١
ا٭طؿاٍ ايصػاضٜٚ ،تَ ّ٤٬ع خصا٥صِٗ ايُٓا.١ٝ٥
٬ٜٚسغ نصيو إٔ أغًٛب ايٓسا ٤ايص ٟسكل َا
ْػبت٘ (ٜ ،)%٢,٪ؿعط ايطؿٌ بأُٖٝتٜ٘ٚ ،طنع
اْتباٖ٘ عًَ ٢ا بعس ايٓسا َٔ ٤تٛد .٘ٝيف سني ؾإٕ
أغًٛب املساعبٚ ١اغتجُاض املٛاقـ ٚا٭سساخ سكل
نٌ ٚاسس َُٓٗا عًَ ٢ا ْػبت٘ ( ، )%٢,٩ؾكس نإ
 صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٬ٜطـ ا٭طؿاٍ ٜٚساعبِٗنكٛيٜ٘" ٫ا شا ا٭شْنيٜٚ ،ا أْٝؼٜ ،ا أبا عُري َا
ؾعٌ ايٓػري ،ؾٗ ٛأغًٛب ٜبعح يف ايٓؿؼ ايػطٚض،
ٜٚؿعط ٙبايطاس ١ايٓؿػ ١ٝملٔ خياطب٘٬ٜٚ .سغ إٔ
أغًٛب اغتجُاض املٛاقـ ٚا٭سساخ ،ندطاب٘
يًطؿٌ أثٓا ٤ايػري عً ٢ا٭قساّ يف ايططٜل ،أ ٚأثٓا٤
ضنٛب٘ عً ٢ايساب ،١أ ٚأثٓا ٤تٓا ٍٚايطعاّٜ ،عس َٔ
ا٭غايٝب املُٗ ١اييت ػعٌ ايطؿٌ أنجط اغتعسازاَ

يًتًكٚ ٞقب َ٫ٛيًتٛدٗٝات٬ٜٚ .سغ أٜطأَّ ا٭غايٝب

ايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝزضاغ ١ايعًٖ ٢٥٤٢( ٟٛـ) يف

ا٭خط ٣اييت خٛطب بٗا ا٭طؿاٍ ايتهطاض ٚايػذع

إٔ

 -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -

ٚاؿٛاض اهلازٚ ٨املُاضغ ١ايعًُٚ ،١ٝنًٗا أغايٝب

يٮطؿاٍ ناْت َٔ ايك ِٝا٭نجط تٛاتطاَ يف

َ ١ُ٥٬يٮطؿاٍٚ ،ػعًِٗ أنجط اْتباٖاَ يًدطاب،

اـطاب ايٓب.ٟٛ

ٚأنجط تٛاصٚ َ٬تؿاعٚ َ٬اغتذاب ١يٖ٘ٚ .ص ٙايٓتٝذ١

ٜتبني َٔ ايٓتا٥ر إٔ اؿاد ١إىل اْ٫تُا ٤دا٤ت يف

تتؿل َع َا تٛصًت إي ٘ٝزضاغ ١ايعًٖ٢٥٤٢( ٟٛـ) َٔ

سب ايطغٍٛ

املطتب ١ايجاْٚ ١ٝسصًت عً )٠٨( ٢تهطاضاَ ٚبٓػب٩,٧( ١

أغايٝب اـطاب ايٓب ٟٛاملٓاغب يٮطؿاٍ.

 َٔ ٖٞٚ ،)%اؿادات اييت تهػب ايطؿٌ ٖٜٛت٘

ثاْٝآََ ٫اقؿ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجاَْ ٫ٞا

ا٫دتُاعٚ ١ٝاْتُا ٘٥يٮؾداص ٚايب ١٦ٝاييت ٜعٝـ

اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓتٗا

ؾٗٝاٖٚ ،صا ٜسيٌ عً ٢اٖتُاّ ايطغ - ٍٛصً ٢اهلل

ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛاييت خاطب بٗا ايٓيب  -صً ٢اهلل

عًٚ ٘ٝغًِ  -بطبط ايطؿٌ بب٦ٝت٘ ٚا٭ؾداص املُٗني

عًٚ ٘ٝغًِ -ا٭طؿاٍ ؟

يف سٝات٘ .نصيو تبني إٔ اؿاد ١إىل ا٭َٔ ٚاؿاد١

أؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ اـطاب ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ قس

إىل تعًِ املعاٜري ايػًٛن ،١ٝقس دا٤تا بٓػب١

اؾتٌُ عً ٢مجٝع اؿادات ٚبٓػب َتؿاٚتٚ ،١قس
دا٤ت اؿاد ١إىل اؿب يف ايرتتٝب ا٭ ٍٚبني
اؿادات ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تطُٓٗا اـطاب
ايٓب ،ٟٛإش تهطضت (َ )٣٦طٚ ٠بٓػبٖٚ ،)%٢٤,٦( ١صا
ٜؿري إىل َس ٣سب ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -
يٮطؿاٍٚ ،قس سؿٌ اـطاب ايٓب ٟٛاـاص
با٭طؿاٍ عً ٢عسز َٔ ا٭سازٜح اييت تسيٌ عً ٢سب٘
هلِ ٚتكب ً٘ٝهلِ ،ؾكس ض ٣ٚايبداض ٟيف صشٝش٘
اؿسٜح ش ٟايطقِ ( )٧٦٦٦عٔ أبٖ ٞطٜط– ٠ضضٞ
اهلل عٓ٘ – قاٍ ٫نٓت َع ضغ ٍٛاهلل  -صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ  -يف غٛم َٔ أغٛام املس" ١ٜٓؾكاٍ ٫أٜٔ
يهع ث٬ثاَ ،أزع اؿػٔ  ..ؾايتعَ٘ ؾكاٍ ٫ايًِٗ إْٞ
أسب٘ ؾأسب٘ ٚأسب َٔ حيب٘ " ٚيف ضٚا ١ٜايبداض ٟيف
سسٜح ضقِ ( )٠٦٥عٔ ابٔ عباؽ –ضض ٞاهلل عُٓٗا
– قاٍ ٫ضُين ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -إىل
صسضٚ ،ٙقاٍ "٫ايًِٗ عًُ٘ اؿهُٚ ،"١سسٜح أْؼ
ايص ٟضٚا ٙايبداض ٟبطقِ (َٚ )٥٦١٧ػًِ ضقِ
( )٤٧١٦قاٍ ٫ضأ ٣ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ -
ايٓػاٚ ٤ايصبٝإ َكبًني ؾكاٍ "٫ايًِٗ أْتِ أسب
ايٓاؽ إي "ٞقاهلا ث٬ثاَٚ .أسازٜح أخط ٣عسٜس٠
أؾاضت إىل ؾس ٠سب ايطغ - ٍٛصً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  -يٮطؿاٍ ٚسبِٗ ي٘ ٫ٚ .غطاب ١ؾٗص ٙاؿاد١
تعس َٔ اؿادات املُٗ ١يف ايبٓا ٤ايٓؿػٚ ٞايعاطؿٞ
يًطؿٌ  ٫ٚغُٝا يف َطاسً٘ ا٭ٚىلٚ .تتؿل ٖصٙ

()%٩,٢

يهٌ َُٓٗاٖٚ ،صا ٚاضح يف عس ٠أسازٜح َٓٗا َا
أٚضز ٙايرتَص ٟيف سسٜج٘ ش ٟايطقِ ( )٣٧٪٩عٔ أْؼ –
ضض ٞاهلل عٓ٘– قاٍ ٫قاٍ ي ٞضغ ٍٛاهلل  -صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜ"٫-ا بين إشا زخًت عً ٢أًٖو
ؾػًِٜ ،هٔ بطن ١عًٝو ٚعً ٢أًٖو َٚ.ا ضٚاٙ
ايبداض ٟيف اؿسٜح ش ٟايطقِ ( )٤٦٨٧عٔ عُط بٔ
أب ٞغًُٜ ١ك ٫ٍٛنٓت غَ٬ا يف سذط ضغ ٍٛاهلل -
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ -ناْت ٜس ٟتطٝـ يف
ايصؿش ،١ؾكاٍ ي ٞضغ ٍٛاهلل  -صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜ"-ا غ ّ٬غِ اهللٚ ،نٌ بُٓٝٝوٚ ،نٌ مما
ًٜٝو " ٖٚاتإ اؿادتإ َُٗتإ يف تٛؾري ا٭َٔ
ايٓؿػ ٞيًطؿٌ ٚاْػذاَ٘ َع املعاٜري ايػًٛن ١ٝاييت
ٜػع ٢املطب ٕٛإىل إنػابٗا يًطؿٌ ٚ.زيت ايٓتا٥ر
أٜطا إٔ اؿاد ١إىل ايتكسٜط ا٫دتُاع ٞسصًت عً٢
ْػب )%٨,٦( ١ؾكس نإ ايطغ- ٍٛصً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜ -ػًِ عً ٢ا٭طؿاٍ  ٚجيًػِٗ يف فًؼ
ايهباض ؾكس أٚضز ايبداض ٟيف سسٜج٘ ضقِ ( )٦٧٣١عٔ
غٌٗ بٔ غعس -ضض ٞاهلل عٓ٘  -إٔ ضغ ٍٛاهلل -
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -أت ٞبؿطاب ؾؿطب َٓ٘،
ٚعٔ ٜػاض ٙا٭ؾٝار ،ؾكاٍ يًػ ٫ّ٬أتأشٕ ي ٞإٔ
أعط ،٤٫٪ٖ ٞؾكاٍ ايػٚ ٫ّ٬اهلل  ٫أٚثط بٓصٝيب
َٓو أسساَ ،قاٍ ؾتً٘ ضغ ٍٛاهلل  -صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  -يف ٜس .ٙنُا زيت ايٓتا٥ر عً ٢اؿاد ١إىل
ايسٚ ٜٔاٱميإ مل تأت يف املكسَ ١بٌ دا٤ت َتٛغط١
بني اؿادات سٝح سككت ْػبٚ ،)%١( ١ضمبا ٜعع٣
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شيو إىل صػط عُط ا٭طؿاٍ املداطبني ٚ ،خص

ٚغًِ إىل طعاّ زعٛا إي ،٘ٝؾإشا سػني ًٜعب يف

ايطؿٌ ابٔ عباؽ –ضض ٞاهلل عُٓٗا – غطاب

ايػه ١ؾتكسّ ايٓيب – صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ –أَاّ

تطُٔ ٖص ٙاؿاد ١ؾكس ض ٣ٚايرتَص ٟيف سسٜج٘

ايكٚ ،ّٛبػط ٜس ،ٜ٘ؾذعٌ ايػٜ ّ٬ؿط ٖا ٖٓا ٖٚا

ضقِ ( )٣٦٧٧عٔ ابٔ عباؽ –ضض ٞاهلل عُٓٗا -قاٍ٫

ٖٓاٜٚ ،طاسه٘ ايٓيب  ،ست ٢أخص ٙؾذعٌ إسس٣

نٓت خًـ ايٓيب  -صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ؾكاٍ٫

ٜس ٜ٘ؼت شقٓ٘ٚ ،ا٭خط ٣يف ؾأؽ ضأغ٘ ،ؾكبً٘

"ٜا غ ّ٬إْ ٞأعًُو نًُات ،أسؿغ اهلل حيؿعو،

ٜٚ.تؿل ٖصا َع َا أنس ٙنجري َٔ املطبنيٚ ،عًُا٤

اسؿغ اهلل ػس ٙػاٖو ،إشا غأيت ؾاغأٍ اهلل،

ايٓؿؼ قسمياَ ٚسسٜجاَ إىل أُٖ ١ٝايًعب يف سٝا٠

ٚإشا اغتعٓت ؾاغتعٔ باهللٚ ،أعًِ إٔ ا٭َ ١يٛ

ايطؿٌٚٚ ،ظا٥ؿ٘ املتعسزَٗٓٚ ٠ا ٫أْ٘ ميتع ايطؿٌ،

ادتُعت عً ٢إٔ ٜٓؿعٛى بؿ ،٤ٞمل ٜٓؿعٛى إ٫

ٜٚعٜس َٔ غطٚضٚ ،ٙخيؿـ َٔ ٚطأ ٠اْ٫ؿعا٫ت

بؿ ٤ٞقس نتب٘ اهلل عًٝوٚ ،ي ٛادتُعٛا عً ٢إٔ

ايؿسٜسٜٓٚ ،٠ؿؼ عٔ نجري َٔ املهبٛتاتٜٚ ،ػِٗ

ٜططٚى بؿ ،٤ٞمل ٜططٚى إ ٫بؿ ٤ٞقس نتب٘ اهلل

يف تطٜٛط خٝاي٘ ُٜٞٓٚ ،ا٫بتهاض ٚاٱبساع يسٜ٘

عًٝو ،ضؾعت ا٭قٚ ّ٬دؿت ايصشـ" "ٚ.ضمبا ٜعع٣

(ٖٓسا.)٣١١٥ ،ٟٚ

ؽصٝص ابٔ عباؽ –ضض ٞاهلل عُٓٗا  ٖٛٚ -يف
غٔ ايػابع ١مبجٌ ٖصا اؿسٜح َعطؾ ١ايٓيب

-

صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -بؿس ٠شناٚ ٘٥سػٔ ؾُٗ٘،
ٖٚصا َا أنس ٙاؿسٜح ايص ٟضٚا ٙايرتَص ٟيف

ايتٛصٝات
يف ض ٤ٛايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٗٝا ايسضاغٜٛ ١صٞ
ايباسح مبا ٫ًٜٞ

عباؽ –ضض ٞاهلل

 .٢ضطٚض ٠اٖتُاّ اٯباٚ ٤املطبني باـطاب

عُٓٗا  -أْ٘ قاٍ ٫نإ عُط ٜسخًين َع أؾٝار

ايٓب ٟٛيٮطؿاٍ ٚتٛدٗٝات٘ٚ ،ايػري يف تطب١ٝ

بسض ،ؾكاٍ بعطِٗ ٫مل تسخٌ ٖصا ايؿتَ ٢عٓا ٚيٓا

أبٓاٚ ِٗ٥تٛد ِٗٗٝعًْٗ ٢ذ٘ .

سسٜج٘ ضقِ ( )٤٣٩٦عٔ ابٔ

أبٓاَ ٤جً٘ ؟ ؾكاٍ ٫إْ٘ ممٔ قس عًُتِ ،قاٍ ٫ؾسعاِٖ
شات ٚ ،ّٜٛزعاَْ ٞعِٗ ،قاٍَٚ ٫ا ضأٜت٘ زعاْٞ

.٣

عً ٢خصا٥ص أبٓا ِٗ٥ايُٓاٚ ١ٝ٥ساداتِٗ

٦َٜٛص إ ٫يريَ ِٜٗين ،ؾكاٍَ ٫ا تكٛي ٕٛيف قٛي٘ تعاىل

ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيف ضٖ ٤ٛس ٟاـطاب

﴿إِشٳا دٳا٤ٳ ْٳصٵطٴ ايًَِّ٘ ٚٳا ِيؿَتٵحٴ ﴾ (ايٓصط ،)٢ ،ؾكاٍ بعطِٗ
أَطْا إٔ مُس اهللْٚ ،ػتػؿط ٙإشا ؾتح عًٓٝا ٚ ،قاٍ
بعطِْٗ ٫ ٫سض ،ٟأٚمل ٜكٌ بعطِٗ ؾ٦ٝاَ ،ؾكاٍ ي٫ٞ

ايٓب.ٟٛ
 .٤ضطٚض ٠قٝاّ ا٭غط٠

ٚا٫دتُاع ١ٝيٮطؿاٍٚ ،ايتعاٌَ َعِٗ بطؾل،

 -صً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚتٛؾري أزٚات ايًعب امل ١ُ٥٬هلِ.

ٚغًِ  -أعًِ اهلل ي٘ إشا داْ ٤صط اهلل ٚايؿتح ،ؾتح
َه ،١ؾصاى ع ١َ٬أدًو ،ؾػبٳح عُس ضبو

٪َٚغػات ايطؿٛي١

ٚضٜاض ا٭طؿاٍ بإؾباع اؿادات ايٓؿػ١ٝ

ٜا ابٔ عباؽ أنصيو تك ،ٍٛقًت ،٫ ٫قاٍ ٫ؾُا
تك ،ٍٛقًت ٖٛ ٫أدٌ ضغ ٍٛاهلل

يؿت اْتبا ٙاٯباٚ ٤ا٭َٗات إىل ضطٚض ٠ايتعطف

.٥

اٖتُاّ ايكاُ٥ني عً ٢بطاَر ايطؿٛي ١بطغِ

ٚاغتػؿط ،ٙإْ٘ نإ تٛاباَ .قاٍ عُطَ ٫ا أعًِ َٓٗا إ٫

خططِٗ مبا ٜتٛاؾل َع ايتٛدٗٝات ٚا٭غايٝب

َا تعًُ٘٬ٜٚ .سغ َٔ ايٓتا٥ر إٔ اؿاد ١يًعب

ايٓب ١ٜٛيف تطب ١ٝايطؿٌ ٚتٛد ٘ٝغًٛن٘ .

ٚايرتٜٚح قس تهطضت (َ )٢٢ط ٠بٓػبٖٚ )%٦,٩( ١صا

 .٦تطُني بطاَر إعساز َعًَُٚ ٞعًُات ضٜاض

ٜسيٌ عً ٢تؿذٝع ايطغٍٛ

 -صً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚغًِ  -يٮطؿاٍ عً ٢ايًعب ،ؾكس عطف عٓ٘ أْ٘
نإ ٬ٜعب ا٭طؿاٍ ،ؾكس أٚضز ابٔ َاد ١يف غٓٓ٘
يف اؿسٜح ضقِ ( )٢٥٥عٔ غعٝس بٔ أب ٞضاؾس عٔ
ٜعً ٢بٔ َط ٠أِْٗ خطدٛا َع ايٓيب –صً ٢اهلل عً٘ٝ

ا٭طؿاٍ ٚايصؿٛف ا٭غاغ ١ٝا٭ٚىل َا
ٜٓػذِ َع َا ٚضز يف َطاَني اـطاب
ايٓبٚ ٟٛتٛدٗٝات٘.

داَع ١عني مشؼَ ،عٗس ايسضاغات ايعًٝا

املطادع

يًطؿٛي.١
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ايػطغ ،ٞأمساٚ ٤عبس املكصٛز ،أَاْ.)٤١١١( ٞ
زضاغ ١اؿادات ايٓؿػ ١ٝيس ٣ا٭طؿاٍ يف َطاسٌ
َتبا ،١ٜٓفً ١نً ١ٝايرتب ،١ٝايعسز ،١٢داَع١
عني مشؼ ،ايكاٖط. ٠
غٜٛس ،قُس ْٛض (َٗٓ .)٠٩٦١ر ايرتب ١ٝايٓب١ٜٛ
يًطؿٌ ،ايهٜٛتَ ٫هتب ١املٓاض اٱغ. ١َٝ٬
ايؿطٜؿني  ،عُاز ( .)٤١١٩م ٛبٓاْ ٤عط ١ٜإغ١َٝ٬
يف ايُٓ ٛاٱْػاْ ،ٞعُإ ٫عُاز ايس ٜٔيًٓؿط.
ايصػري ،سص ١بٓت قُس (ٖ٠٦٤٩ـ) .تعاٌَ
ايطغ ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َع ا٭طؿاٍ تطبٜٛاّ،
نتاب ا٭َ ،١قطط َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات
 ،ايعسز  ٠٤٦ش ٚايكعس. ٠
ططابٝؿ ،ٞعً ٞبٔ ْادٖ٠٦٥٦( ٞـ) .ا٭غايٝب
ايرتب ١ٜٛايٓب ١ٜٛيف ايتعاٌَ َع ا٭طؿاٍ
ٚتطبٝكاتٗا يف املطسً ١ا٫بتسا( ،١ٝ٥ضغاي١
َادػتري غري َٓؿٛض ،) ٠داَع ١أّ ايكطَ ،٣ه١
املهطَ. ١
ايعؿريْٛ ،ٟاف ( .)٤١٠٧زضاغَ ١كاضْ ١يًشادات
ايٓؿػ ١ٝبني أطؿاٍ ايطٚض َٔ ١ش ٟٚصعٛبات
ايتعًِ ايُٓاٚ ١ٝ٥ايعازٜني ،فً ١ايسضاغات
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ايرتبٚ ١ٜٛايٓؿػ ،١ٝداَع ١ايػًطإ قابٛؽ٩ ،
(.٧٧٧- ٧٦٥ ،)٥
ايعؿريْٛ ،ٟاف ( .)٤١٠٤ايع٬ق ١بني املٗاضات
ا٫دتُاعٚ ١ٝاؿادات ايٓؿػ ١ٝيس ٣طًب ١ايصـ

ايػاَس ،ٟعً ٞبٔ عٛض (ٖ٠٦٤٩ـ) .أغايٝب ايرتب١ٝ
ايع٬د ١ٝ٭خطا ٤ايطؿٌ يف ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
ٚتطبٝكاتٗا (ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض.) ٠
داَع ١أّ ايكطَ ،٣ه ١املهطَ.١

ايعاؾط بسٚي ١ايهٜٛت( ،زضاغَ ١كاضْ ١بني

ايػطباٚ ،ٟٚا .)٤١١٤( ٌ٥اؿادات ايٓؿػ ١ٝيًطؿٌ

ايعازٜني ٚش ٟٚصعٛبات ايتعًِ) ،فً ١اؼاز

َا قبٌ املسضغ ،١زضاغَ ١كاضْ ١بني ايطؿٌ

اؾاَعات ايعطب ١ٝيًرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿؼ ،داَع١

ايهؿٝـ ٚايطؿٌ ايعاز( ،ٟضغايَ ١ادػتري غري

زَؿل.٩٥- ٨٧ )٠١( ٠١ ،

َٓؿٛضَ ،)٠عٗس ايسضاغات ايعًٝا يًطؿٛي،١

ايعؿريْٛ ،ٟاف ٚايعص ،ُٞٝعبس اهلل (.)٤١٠١
اؿادات ايٓؿػ ١ٝيس ٣طًب ١ايصـ ايجأَ َٔ
املتؿٛقني َٔ ش ٟٚصعٛبات ايتعًِ ٚع٬قتٗا
بايصنا ،٤فً ١عًِ ايٓؿؼ املعاصط ٚايعًّٛ
اٱْػاْ ،١ٝداَع ١املٓٝا٤٠ ،انتٛبط .١٥- ٠٠
عبابٓ٘ ،ي .)٤١١٠( ٟ٪ايرتب ١ٝاملعطؾ ١ٝيٮطؿاٍ يف
ايرتب ١ٝاٱغ( ١َٝ٬ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض.)٠
داَع ١ايريَٛى.
ايٓؿػ ١ٝيف ضْ ٤ٛعطَٛ ١ٜضا ،ٟزضاغات يف
ايصش ١ايٓؿػ ،١ٝز  ،٠ايكاٖط ٫٠زاض قبا. ٤
ٚآخط. )٤١٠٠( ٕٚعًِ ايٓؿؼ

ايرتب ٟٛايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل( ،ط) ،٤عُإ ٫زاض
املػري ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع.١
عكٌ ،قُٛز (ٖ٠٦٠٦ـ) .ايُٓ ٛاٱْػاْ ، ٞايطؿٛي١
ٚاملطاٖك ،١ايطٜاض ٫زاض اـطجيني.
ايعً ،ٟٛقُس (ٖ٠٦٥٠ـ) .خطاب ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ يًطؿٌ املػًِ ٚتطبٝكات٘ ايرتب،١ٜٛ
(ضغايَ ١ادػتري) .داَع ١أّ ايكطَ ،٣ه١
املهطَ. ١
عًٝإ ،قُس

غٝح ،عاطـ ( .)٠٩٩١قاَٛؽ عًِ ا٫دتُاع،
اهل ١٦ٝاملصط ١ٜايعاَ ١يًهتاب.
ؾطز ،عبس ايًطٝـ بٔ سػني ( .)٤١١٧ططم
ايتسضٜؼ يف ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿط ٜٔط ،٠
عُإ ٫زاض املػري.٠
قطب ،قُس (َٗٓ .)٠٩٦٤ر ايرتب ١ٝاٱغ ١َٝ٬ز،٤
ط ،٥ايكاٖط ٫٠زاض ايؿطٚم.

عبس ايطمحٔ  ،قُس (َ .)٠٩٩٦كٝاؽ اؿادات

ايعت ،ّٛعسْإ

داَع ١عني مشؼ ،ايكاٖط. ٠

املؿس ،٣عُط (َ .)٤١١٦صازض إؾباع اؿادات
ايٓؿػ ١ٝيف املطسًتني املتٛغطٚ ١ايجاْ ١ٜٛبسٍٚ
اـًٝر ،فً ١ضغاي ١اـًٝر ايعطبَ ،ٞهتب
ايرتب ١ٝايعطب ،ٞايطٜاض.٠٤٩- ٦٧ ،٦٨ ،
ًًَٝط ،باتطٜؿا (ْ .)٤١١٧عطٜات ايُٓ( ٛتطمج١
قُٛز غامل ٚفس ٟايؿشات ٚأمحس عاؾٛض).
عُإ ٫زاض ايؿهط.
ايٓش ،ٟٚ٬عبس ايطمحٔ (ٖ٠٦٤٨ـ).أص ٍٛايرتب١ٝ
اٱغٚ ١َٝ٬أغايٝبٗا يف ايبٝت ٚا٭غطٚ ٠اجملتُع،
زَؿل ٫زاض ايؿهط.
ايٓٝػابٛضَ ،ٟػًِ بٔ اؿذاز (ٖ٠٦٤٨ـ) .صشٝح
َػًِ ،بريٚت ٫زاض املعطؾ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط

ٚايهشًٛت ،عُاز (.)٤١١٧

اؿادات ايٓؿػ ١ٝيٮطؿاٍ ش ٟٚاٱعاق ١ايػُع١ٝ
يف قاؾعات غع ٠يف ض ٤ٛبعض املتػريات،
نً ١ٝايرتب ،١ٝاؾاَع ١اٱغ ،١َٝ٬غع. ٠
عٝػ ، ٟٛعبس ايطمحٔ ( .)٠٩٦٦اٱغٚ ّ٬ايع٬ز
ايٓؿػ ٞاؿسٜح ،بريٚت ٫زاض ايٓٗط ١ايعطب.١ٝ

ٚايتٛظٜع.
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