
 ]اكتب هنا[

 

 



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
1

 

 



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
2

 

 

 ومربية:بٍّ إىل كل اب وأم، وإىل كل مر

 التىقيع: ابنك



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
3

 

 

 لىقاية الفكر املهارات العشر

 وأولياء األمىر( )للمربني



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
4

 

 



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
5

 


 8 التمهيد
 11 البوابة األوىل:ادلهارة 
 11 سالثانية: التأسيادلهارة 

 11 التحليل ادلهارة الثالثة:
 12 : االختيارادلهارة الرابعة

 33 القرار ذاخلامسة: تنفيادلهارة 
 04 ادلرجعية الواعية السادسة: ادلهارة
 02 العبودية رالسابعة: حتريادلهارة 
 33 التأطري رالثامنة: كسادلهارة 
 33 ىنا االتاسعة: أنادلهارة 

 10 التواصل ادلتنامي ادلهارة العاشرة:
 21 اخلامتة



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
6

 

 

 



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
7

 

 

 

 إ ىل لك أ م وأ ب.

 إ ىل أ رابب إمرتبية وإمتعلمي

 إ ىل أ هل إمفكر وإمرأ ي

 إمسفينةإ ىل رابن 
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ت بال  "مل ؤكخىؼ بإَمُت الخىرة الػعىٍش

بػذ ؤن كاٌ لىا المابي اإلاعاوٌ في 

( ورلً 
ً
 الجمُؼ مىبىدا

ً
الذوسة: )مىبىدا

ت مً ًذ ؤخذ اإلاخذسبحن غلى الشمي، وبػذ  بػذ اهفالث اللىبلت الُذٍو

ىث ؤن اهبىدىا غلى ألاسك اهفجشث اللىبلت فلم ؤظمؼ بال ـ

الؽظاًا وهي جىشق ظمُؼ الخىر غلى سئوظىا فلم ًفب ؤي ؤخذ 

بإري، وخُنها جخُلذ لى ؤنَّ الجمُؼ لم ًيىهىا والػحن الخىر، 

 ظخيىن َىان بـاباث كاجلت، خُنها 
ً
فىُف ظخيىن الىدُجت؟! وبػا

ت وبالخجشبت الػملُت   1".فلي ؤدسهذ ؤَمُت الخىرة الػعىٍش

                                                           
1 http://hibrpress.com/3177 

http://hibrpress.com/3177
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 بل اظخخذام الخىرة لِغ
ً
 خذًشا

 ظذا، زم جىىس لِؽمل الػذًذ 
ً
كذًما

مً ظىاهب الحُاة الػملُت، بل ؤـبذ 

ا في بػن ألاغماٌ مشل ؤغماٌ  اظباٍس

 البىاء واإلايؽأث الىبحرة.

ًخػشك ممىً الهذف الشئِغ للخىرة َى وكاًت الشؤط مً ؤي ؤري 

لت غلمُت دكُلت جمىؼ ـو ٌ له، لزا فةنها جفىؼ بىٍش ألاري بلى  ى

 الشؤط.

جبر الػاملحن فُه غلى لبغ الخىرة فةرا وان ب ًُ ذ  ىاء اليىهىٍش

 .لحماًت الشؤط الجعذي، ؤلِغ خماًت الشؤط اإلاػىىي ؤولى

ت لِعذ مىاد جفىؼ، لىنها مهاساث ومماسظاث   والخىرة اإلاػىٍى

ذسب غليها الاوعان لىكاًت فىٍش وغلله مً ؤي لىزت حعلي  ممىً ًٌ



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
1
1

 

ا وحػذد الشلافاث ؤوظؼ وولما واهذ البِئت ؤخىش وؤهثر اهفخاخ، غلُه

ت ٌى لها ؤظهل، واهذ ؤَمُت الخىرة الفىٍش  ؤغظم.  والـى

ب والتربُت والخمهحر  وخالٌ ؤهثر مً سبؼ كشن بحن الخػلُم والخذٍس

ت التي ًجب ـىاغتها وحعلُمها  ًمىً اللٌى بن الخىرة الفىٍش

ينبغي نلمربني )إموإدلين+  للجُل اللادم جخإلف مً غؽش مهاساث

 رتبوية( تدريب إجليل علهيا منذ إمصغرإجلهات إم
ً
-، فخيىن ظببا

في وكاًخه مً ول ما ٌعلي غلُه مً لىزاث في خُاجه ؤزىاء  –بػذ هللا 

 .معاَمخه في بىاء خماسجه وجدلُم سظالخه

ب ولِغ حػلُم وجللحن  واإلالفذ ، ؤكٌى مهاسة ولِغ مػلىمت وجذٍس

جىبُلها  َى ظػل َزٍ اإلاهاساث ظلىهُاث في الحُاة بدُض ًيىن 

  بؽيل جللائي ولِغ حػعفي.

ت:   َمعت في ؤرن ـاوعي الخىرة الفىٍش

م للتربيت الخطبيم.  هً اٌو مً ًلبسها، فأكطغ طٍغ
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كىم لىه كفتهم مػشوفت ونهاًتهم مؽِىت، جمادوا ووغىا واسجىبىا 

ظاءث  الشرًلت فاظخدلىا الػلىبت ألالُمت، وبػذَم بعىحن غذًذة

فت، فشفن اللىم في  الشظالت اإلاجُذة اهىللذ مً مىت الؽٍش

م البذاًت ، هاكؽهم اللشآن وبحن لهم خلُلت الا وعان فزهَش

 يت ىت  نت مت زت ُّ  : وهصحهم ومما كاٌ لهم

ؤي ؤهىم ًا كَشؾ جمشون غلى  الصافات:  َّ ىث نث مث زثرث

كشي كىم لىه في سخالجىم اإلاخىشسة مً مىت بلى الؽام وبالػىغ، 

ؤفال حػللىن ؤي افال جالخظىن وجخإملىن ما خفل مً كىم لىه 

وهُف واهذ نهاًتهم لشفمهم دغىة هبيهم، ًلٌى ـاخب جفعحر 

ش " مش غلُه ومش ش والخدٍش به، وحػذًخه بدشف )غلى( جفُذ  الخىٍى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
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جمىً اإلاشوس ؤؼذ مً حػذًخه بالباء،... وجإهُذٍ بدشف الخىهُذ 

   2وبالالم ) لخمشون( جإهُذ للمػنى الزي اظخػمل فُه"

وهي حػني اإلاشاكبت والخإمل  اإلاالخظتؤظىً غشفذ اإلاهاسة بنها مهاسة 

 والىظش ومشاكبت اإلاخغحراث في الىفغ وفي البِئت اإلادُىت.

اإلاالخظت هي بىابت اإلاالخظاث ظمُػا، وهي حؽمل ول ما خىلىا مً 

اث، فاإلاىفم َمً ًجتهذ في جمهحر ابىه )مً الجيعحن(  مادًاث ومػىٍى

جتهذ في غشظها في هفعه، فمؼ الضمً  غلى جلً اإلاهاسة مً الفغش ٍو

جفبذ مهاسة لذي الابً فبها ٌعخىُؼ مالخظت اإلاخغحراث اإلادُىت به 

 لخػامل مػها وجىظُفها.جمهُذا لحعً ا

ومً اإلاهم ظذا الترهحز غلى مالخظت الزاث ؤي الخمهحر غلى ؤن ًالخظ 

ت  الابً هفعه مً خُض الخغُحراث الفعُىلىظُت والىفعُت والفىٍش

 ": ا، فهزا الفمُل بً غُاك ًلٌى ا وهبحَر ئوي وول خُاجه ـغحَر

                                                           
2
 إمتحرير وإمتنوير مطاهر بن عاشور. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4179&idto=4179&bk_no=50&ID=4217#docu
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ألعص ي هللا فأعغف طلً في زلم خماعي وزاصمي وامغأحي وفأع 

 تي".بي

ومً وشق الخمهحر غلى اإلاالخظت الزاجُت مشاكبت الخغُحراث غلُه مً  

ا ومىاكؽتها مػه )لِغ  خُض الىالم والعلىهُاث واإلالبغ وغحَر

بل اخشؿ غلى حصجُػه غلى الخغحراث  ،بالمشوسة حغحراث ظلبُت

ا وجشظُخها وجلذًم الذغم اإلاػىىي له(. َض  ؤلاًجابُت مً ؤظل حػٍض

ث َى هدُجت لعلعلت بذؤث مً خاوشة _ هما ما هشاٍ مً ظلىهُا

 :-ًلٌى ابً كُم الجىصٍت وغحٍر مً الػلماء 

 خاوشة  .1

 جفىس  .2

 بسادة  .3

مت .4  غٍض

 غمل .5

 غادة )ظلىن(  .6

 كُمت. .7
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ومػالجت الخاوشة ؤظهل مً الخفىس والخفىس ؤظهل مً ؤلاسادة 

ىزا، لزا فمػالجت اللُم ـػبت ظذا. مت َو  وؤلاسادة ؤظهل مً الػٍض

فػب مالخظت الخاوشة والخفىس وؤلاسادة، وظب وإلاا وان مً ال

مالخظت الػمل كبل اهخلاله بلى غادة، زم الحىاس الفاغل مؼ الابً 

ٍض  ا_ ؤو في مػالجخه بن وان بن وان ظُذ –خىله ومعاغذجه في حػٍض

زا مً ؤَم زماس مهاسة اإلاالخظت،، غحر رلً  َو

ا   َض ؤو والاَم َى جمهحر الابً غلى مالخظت خىاوٍش زم حػٍض

 ومػالجتها كبل اظخفدالها. 

  

بلي أن هضعن أن مهاعة اإلاالخظت ليسذ وافيت لىخضها 

ت وليسذ اليل  فهي جؼء مً الخىطة الفىٍغ
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ىبحن في العػىدًت )غبذ هللا الىافؼ( ظمػخه  ماظغ بشهامج اإلاَى

: "واهذ بذاًت دخٌى ابني اإلاذسظت في ؤمٍش يا خُض ؤدسط، وبػذ ًلٌى

 معي ابني، ورَب بلى 
ً
ظىىاث كلُلت جخشظذ وغذث بلى البلذ، ووبػا

: ال   وألٌو مشة في خُاجه ًلٌى
ً
اإلاذسظت، وبػذ ؤًام كلُلت ظاءوي مخزمشا

ذ اإلاذسظت.  ؤٍس

ذوي ؤن اخفظ اللشآن دون ؤن افهم  فللذ: إلاارا؟ كاٌ: ألاظخار ًٍش

: اخفظ بذون ما جفهم، مػىاٍ، وخحن جيلمذ مػه وواٌ الىلاػ كاٌ

َزا اإلاىلىب، واها ًا ؤبي حػلمذ َىان افهم مؼ الحفظ، وبػذ 

ظلعت مػه غاد بلى اإلاذسظت، وؤبؽشهم بػذ ؤؼهش ؤـبذ ًدفظ 

 بذون ما ًفهم".

ا  مً ؤغظم وػم هللا غلى الاوعان وػمت الػلل، ومً ـىس هفَش

 ري ٰى ين ىن ُّ اَمالها وحػىُلها، اكشا معي َزٍ آلاًت 

ا كشاءجه :ٌػني ،القمر َّ ىي  ني مي زي
ّ
ّىه ٌعشها  :وكاٌ العذي.ََ
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لىال ؤن هللا  :وكاٌ الطحان غً ابً غباط.جالوجه غلى ألالعً

ما اظخىاع ؤخذ مً الخلم ؤن ًخيلم  غلى لعان آلادمُحن، ٌعٍش

لٌى بً ظػذي:" ؤي: وللذ .بىالم هللا، غض وظل َزا  ٌعشها وظهلىا ٍو

م، ، "اء، ومػاهُه للفهم والػلم ؤلفاظه للحفظ وألاد اللشآن الىٍش

َزا الىق جىشس ؤسبؼ مشاث في ظىسة واخذة " بهما هّشس َزٍ آلاًت 

ِهٍش{ ألن  ذَّ َهْل ِمً مُّ
َ
ْل »غىذ رهش ول كفت بلىله: }ف ولمت اظخفهام « ََ

  3"حسخضعي أفهامهم التي عهبذ في أجىافهم وجعلها حجت عليهم

وهي  " الفهم"،اسةومً َىا واهذ ؤَمُت اإلاهاسة الشاهُت وهي مه 

ً الزًَ واغماله ليل ما ًيىن خىلً مً اكىاٌ وافػاٌ  جدٍش

ت الببغاواث والتردًذ بذون  واخذار خاـت وغامت، بنها وشد لىظٍش

                                                           
 القرطيبتفسري  3
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، فهي حعخذعي مػشفت اإلاػلىمت زم دساظتها مً ظىاهب للػلل جدٍشً

 اإلاخخلفت. ابػادَا إلدسانغذًذة 

لىماث الصحُدت مً الجمُل الحشؿ غلى جضوٍذ الجُل باإلاػ

واإلاىزىكت، وألاظمل مىه ؤن هىعبه مؼ رلً مهاسة الفهم العلُم ختى 

ل مػلىماث بلى اغماٌ غحر مشلُت بعب الفهم  ال ًلؼ ضحُت جدٍى

 الخاوئ إلاا غلمىاٍ وخفظىاٍ.

 ومً ؤَم وظائل جيُمه " الفهم":

 العااٌ اإلاباؼش إلاا فهمه مً مػلىماث ومىاكؽخه فيها. .1

حفظ مؼ الفهم: " خذزىا الزًً واهىا جمهحٍر غلى سبي ال .2

ًلشئىهىا اللشآن ؤنهم واهىا ال ًخجاوصون غؽش آًاث ختى 

ومً اإلاػلىم ؤن  4ٌػلمىا ما فيهً مً الػلم والػمل"

 الاوعان ال ًدعً الػمل بال بػذ الفهم.

                                                           
 .التابعي اجلليل ايب عبد الرمحن السلمي 4
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لخه الخاـت  .3 به غلى بغادة اإلاػلىماث وؼشخها بىٍش جذٍس

ًلشؤ فِؽشخه  ومً مفشداجه، وكذ كُل "مً ؤساد فهم ما

."  لغحٍر

ججشبخه في بػن اإلافاَُم غحر الصحُدت مما ٌػشفه،  .4

لت الفهم  وجبُحن الىظه الصحُذ فيها بػذ اإلاىاكؽت )وٍش

 اإلاغلىه(.

 اولب مىه ان ًلخق مػلىماجه في ظمل كفحرة. .5

 

وهىظا جضزل اإلاعلىمت مً مالخظت سليمت زم جىضع في 

بىاء مىكعها الصخيذ وفهمها السليم لدساهم في ال

 اللىٍم
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ذ ظُاسة ظذًذة ومىز رلً الىكذ ؤضحذ ": قال الراوي اؼتًر

في ول مشة ؤؼتري مشلجاث غلى  .سخلتي الى مدل اإلاشلجاث مؽيلت

هىهت الفاهُلُا ؤظذ ؤن ظُاسحي ال حػمل ولى ؤهني اخترث ؤي هىع آخش 

بلى الؽشهت فعاسع مً اإلاشلجاث فعُاسحي حػمل بؽيل ظُذ، رَبذ 

اإلاذًش بةسظاٌ مهىذظا للخدلم مً ألامش، وخذر ألامش هفعه مؼ 

ً  الخفاـُل:اإلاهىذط وبذؤ ًىخب مالخظاجه غلى  الىكذ. هىع البجًز

وفي مذة كفحرة خفل غلى  اإلاعخػمل، وكذ الزَاب والػىدة، الخ

مفخاح اللغض، َى ؤن هىهت الفاهُلُا مؽهىسة ومىلىبت ظذا لزلً 

دل الخجاسي في ألامام، بِىما بلُت الىىهاث جىلؼ في ًمػها اإلا

العااٌ اإلادحر آلان  .الخلف مما ًإخز وكخا ؤوٌى في غملُت ؼشائها

وان ظىاب اإلاهىذط  َى إلاارا ال حػمل العُاسة في الىكذ ألاكفش؟

زا ًخم في   ليي ًبرد َو
ً
ػا: َى كفل البخاس، اإلادشن ًدخاط وكخا ظَش

ا في هىهت الفاهُلُا فالىكذ ًيىن ؤكفش الىىهاث غحر الفاهُلُا ؤم
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واإلادشن ماصاٌ خاسا لم ًدبذد البخاس فُدذر كفل للعُاسة" اهخهى 

 الشاوي.

وهي اللذسة غلى فً ألاظضاء ومػشفت هُف  "الخدليل" بنها مهاسة

 ٌػمل ول ظضء وغالكت ألاظضاء مؼ بػمها.

لىلىن وهشحرا ما وعمؼ في اإلاجاالث الىبُت غً ؤَمُت الخدلُل، بل ً

م الذواء الصحُذ، زم ؤـبذ الخدلُل في ول  الخدلُل الذكُم وٍش

ا،  الػلىم فهىان مدلل اكخفادي وظُاس ي وسٍاض ي وجشبىي وغحَر

 وغلى ملذاس ظىدة الخدلُل جيىن الىخائج بةرن هللا.

وبلُىم الحذر الزي َض اإلاذًىت إلاذة ؼهش وامل، اهلىؼ فيها   

  الىحي، وهثر فيها الىالم وصاد فيها
ً
 غفِبا

ً
الافتراء وغاػ ؤَلها وكخا

وؤصمت ؼذًذة، بنها خادزت ؤلافً اإلاؽهىسة اإلاػشوفت، فلىدلل جلً 

ى ؤظلىب في جدلُل  " خمام"الحادزت وفم ؤظلىب  في الخدلُل، َو
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ألاخذار ٌػخمذ غلى ؤسبػت ؤمىس: ح: الحذر، م: َمً، ؤ: ؤًً، م: متى 

 ومؼ ول ؤمش جففُل:

ؽت وليىن الحذر مً هبائش الزهىب، : الاتهام بالفاخح: الخضر

ل، وال ًىظذ ؤي دلُل كىي،  ت غحر كابلت للخإٍو فهى ًخىلب ؤدلت كٍى

 وبهما هالم بىاءا غلى مىكف لِغ فُه ما ٌعخدم رلً. 

  وهي صوظت ؤغظم اوعان وؤؼشف مخلىق    : اإلاتهم غائؽتم: َمً

لل
ُ
ها، ، وبيذ ؤفمل البؽش بػذ الشظل وألاهبُاء وهي اإلاػشوفت بخ

والىشف آلاخش صحابي ظلُل مػشوف باإلًمان والخلىي وؤلاخعان. 

وَمً الزي اتهمهم: مىافم مػلىم الىفاق، وَمً اإلاخمشس: غمىم 

 اإلاعلمحن وَمً اإلاعخفُذ: اإلاىافلحن وؤغذاء الذًً.

، في اإلايان الزي ٌػِؾ فُه اإلاتهمان  : في مذًىت الشظٌى أ: أًً

ا بؽيل وؤَلهم واإلاَخفِشًٍ ، فهم ٌػشف ػاٌؽَى ىن خُاة بػمهم َو

 ًىمي ، فاليل مىؽىف ال خفاء وال ظهل بالصخفُاث.
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: في صمً الىبىة صمً هضوٌ الىحي صمً مخابػت اللشآن لألخذار م: متى

، ففي ول 
ً
 ؤو ظماغُا

ً
وهؽفها وبُان ما فيها مً خىإ او ـىاب فشدًا

 .   ًىم ًيخظش ؤَل اإلاذًىت آًاث ججٌز جىؽف وجبحن ما خذر باألمغ

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ    لزا ظاءث آلاًت
 11النور:  َّ ىب نب مب زب رب يئ

: " ٌ ًلى   مػىاٍ ؤهه  ووـف البهخان بإهه "غظُم"ًً غاؼىس في جفعحٍر

  وكىغه،غظُم في 
ً
 ؤي بالغ في هىه البهخان مبلغا

ً
ا وان  وبهما .كٍى

 ألهه مؽخمل غلى مىىشاث هشحرة 
ً
ووىن الىزب  الىزب، وهي:غظُما

ً  الػشك،مت ًىػً في ظال   غظُمت بحن اإلافتًر
ً
ووىهه ٌعبب مدىا

ووىن اإلافتري غليهم مً خحرة الىاط  غزس،واإلافتري غليهم بذون 

وؤغظم مً رلً  وكشاباث،واهخمائهم بلى ؤخحر الىاط مً ؤصواط وآباء 

والبهخان: الخبر وملام ؤم اإلاامىحن   ؤهه اظتراء غلى ملام الىبي 

بهذ العامؼ أل  ًُ  ".هه ال ؼبهت فُهالىزب الزي 
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وآلان لىدلل ما ًدذر خىلىا مما ًماسظه البػن باظم ؤلاظالم مً 

لخل ؤمه: اء، وفي اإلاسجذ، بل ٍو  كخل ألابٍش

ى مً ؤهبر اإلاىىشاث، وؤغظم الجشائم، بال ؤدلت  الحذر: اللخل َو

ً مً بِذ الػىىبىث  ملىػت وبهما ؼبه ممللت، ؤَو

خعان، اإلالخٌى الام ؤكشب َمً: اللاجل الابً اإلاشظى مىه البر وؤلا 

الىاط لللاجل والتي لى ظاَذث اللاجل غلى الؽشن لم ًىػها لىىه 

 اإلاخمشس؟، َمً اإلاعخفُذ؟ًفاخبها في الذهُا مػشوفا، َمً 

ؤًً: في اإلاجٌز ميان الاظخلشاس والزي وان اللاجل ًدفل فُه غلى 

 ؤفمل الخذماث مً اللاجل وبدب.

بُت والجهذ وفي وكذ اهخظاس الحفاد متى: في صمً الؽباب وبػذ التر 

 مً اللاجل.

غي لى جضعب الشاب على الخدلي
ُ
ل وجأمله، أًلضم على ًا ج

 رمبا ؟؟!! فعله بىعيه؟
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الىفاة دخل  ؤبا والب إلاا خمشث" بني العريب واليهودي:

ؤي غم كل ال بله بال هللا ولمت  فلاٌ ؤبى ظهل وغىذٍ  غلُه الىبي 

ؤبا  ًا وغبذ هللا بً ؤبي ؤمُت ؤبى ظهل فلاٌ ؤخاط لً بها غىذ هللا

فلم ًضالا ًيلماهه ختى كاٌ آخش  غبذ اإلاىلب جشغب غً ملت والب

  غبذ اإلاىلب. تش يء ولمهم به غلى مل

خِذُم الىبيَّ  ًَ الٌم َيهىِديٌّ 
ُ
ٌػىُدٍ،   فَمِشك، فإجاٍ الىبيُّ "وان غ

ى غىَذٍ، فلاٌ  ش بلى ؤبُه َو
َ
فلَػذ ِغىَذ َسؤِظه، فلاٌ له: ؤظِلْم. فىظ

م، فخَشط الىبيُّ   له: ؤِوْؼ ؤبا اللاظِم  
َ
ى ًلٌى : الحمذ  ، فإظل َو

 هلل الزي اهلزٍ مً الىاس .

واخذ، لىً اخخلف الخُاس فاخخلفذ الىدُجت فىدُجت خُاس  الػشك

ؤبي والب خلىد في الجحُم وهدُجت خُاس الغالم اليهىدي خلىد في 

 .ً  الىػُم، وؼخان بحن الخُاٍس

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=7060#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=7060#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=7060#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=7060#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=7060#docu
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هدً كذ ال هخخاس والذًىا وال ؼيلىا وال ظيعىا وال مالِىا، لىىا بال 

 ؼً لىا الذوس ألاهبر وألاَم في اخخُاس معخلبلىا.

ول ًىم هماسط الىشحر مً الخُاساث مً اإلاإول واإلاؽشب واإلالبغ ففي 

ت  واإلاشهب، وال جياد جمش غلًُ ظاغت وسبما ؤكل بال ولذًً فـش

 مم خم حم  جم  ُّ لالخخُاس، فيل ظلىهُاجىا هي مدن اخخُاسها 

علي  ادلدثر: َّ حن جن ، وخحن ًىػذم الخُاس جشجفؼ اإلاعاولُت َو

فلم ًتروٍى ختى ظب  ًاظشؤلازم، فلذ ؤخز اإلاؽشوىن غماس بً 

، فلما ؤحى سظٌى هللا   الىبي  ، كاٌ: ورهش آلهتهم بخحر، زم جشوٍى

ما وساءن؟ كاٌ: ؼش ًا سظٌى هللا، ما جشهذ ختى هلذ مىً، ورهشث 

 باإلًمان، كاٌ: بن 
ً
آلهتهم بخحر كاٌ: هُف ججذ كلبً، كاٌ: مىمئىا

 رث  يت ىت نت ُّ  غادوا فػذ. وفُه هٌض كىله حػالى:

فدتى الىفش ال ازم في اظهاٍس  141النحل:  َّ مث زث
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خاٌ الاهشاٍ فغحٍر مً باب ؤولى، وهزلً " غىذ المشوساث جباح 

 اإلادشماث".

ت فهىان خُاساث جدذد  ومً ظهت ؤخشي فالخُاساث لِعذ مدعاٍو

معاس الحُاة، فىم ظمػىا وظيعمؼ غمً رَب ضحُت ؤصحابه 

)مً هال  وهم ظمػىا وظيعمؼ غمً حغحرث خُاجه بعب صواظه

م هشحر، وألاَم َى الاخخُاس  الجيعحن(، وزالض بعب دساظخه وغحَر

اإلاشجبي بما بػذ اإلاىث ، ففي " الخىبت الؽُىاهُت" التي ًلليها 

 يك ىك مك لك ُّ  الؽُىان غلى اجباغه في ظهىم ًلٌى لهم

 نن من زن رن مم اميل  ىل مل

 جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن

 هل ُّ "وخحن ًلف الظاإلاىن غىذ سبهم 11إبراىيم:  َّ خئحئ
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  هن من خن حن جن مم خم حم  جم

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل

وػم "  31 - 31سبأ:  َّ جه ين ىن من خنحن جن يم ىم

 هىخم مجشمحن" بعىء اخخُاسهم.

ألابعاص الخمست لالزخياع وليي هىػم باخخُاس صحُذ ًيبغي مشاغاة " 

 " وهي:ألافضل

: فإي الخُاساث ألاكشب لشلا الشخمً البعض ؤلاًماوي .1

ادة الاًمان.  وجدلُم ٍص

: فما الاخُاس الزي ًدلم اإلافلحت بعض الظاحيال .2

ًَ  الصخفُت ألاغلى، فإها ؤَم شخق لذي " ِظً
َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ

ْم 
ُ
ْهِليى

َ
ْم َوأ

ُ
َسى

ُ
هف

َ
ىا أ

ُ
ىا ك

ُ
م  آَمى  6.."الخدٍش
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: اإلاجخمؼ الفغحر " ألاظشة وألاسخام" البعض الاجخماعي .3

 واإلاجخمؼ الىبحر الزي ؤغِؽه مػه.

اللىي خحر مً المػُف، واللىة  : فاإلاامًالبعض اإلااصي .4

حؽمل ول ألامىس فمنها اللىة اإلاادًت، فما ؤظمل ؤن حععى 

 لخيىن ـاخب الُذ الػلُا وهي الُذ اإلاػىاءة.

 وفي البعض الؼمني .5
ً
ى الخإمل في هدُجت الخُاس خالُا : َو

ب والبػُذ، للذ خشىا الؽاسع الحىُم غلى  اإلاعخلبل اللٍش

ف له بػذ صمني ًمخذ في ألاوكاف، ومً خىم رلً ؤن الىك

 خُاة الػبذ وبػذ مماجه.

"، فدغي بىا ان أظىىا مخفلىن أن " زياعن هى مً ًدضص خياجً

 "خياة سعيضة وفم ازخياعاث سضًضة" لىا وألبىائىا.وساهم في بىاء 
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َـ، وبػذ 1414في مذًىت غىحرة وفي غام بني يدي الشيخ: 

ػؽاء هىا بحن ًذي الؽُخ ابً غشُمحن ٌؽشح لىا مىظىمخه في ـالة ال

ؤـٌى الفله، وهػادة الؽُخ كبل ان ًبذؤ ًىلب مً والبه حعمُؼ 

ألابُاث العابلت مً اإلاىظىمت، فعّمؼ ألاٌو زم الشاوي و..وغىذم 

ىا ظىذ  ل بلى ؤخذ الىالب، كاٌ الىالب: لم اخفظ ًا ؼُخ. َو ـو

مل الؽُخ، وبػذ زىاٍن ظادَا الؽُخ وظىخىا باهخظاس مارا ٌػ

الفمذ، كاٌ الؽُخ: هىذ غً الؽُخ ابً ظػذي اخفظ مىظىمخه 

في ؤـٌى الفله واظّمؼ غىذٍ، وفي ؤخذ ألاًام كاٌ: ظّمؼ. فللذ: ما 

 مً الؽػش، ظإكىله لً: 
ً
 خفظذ ًا ؼُخ. فلاٌ لي بِخا

 
ً
ً غلى الخما    ***        ولم ؤَس في غُىب الىاط غُبا م هىلق اللادٍس

5
    

                                                           
 ىـ( 330)تأبو الطيب ادلتنيب  5
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 زم اهخلل الؽُخ للىالب الزي ًلُه وؤهمل دسظه. 

للذ اجفم ؤَل الػلل والىب بما فيهم اإلاذخىىن ؤن الخذخحن ممش 

بالصحت، ومؼ َزا فالىشحر مً اإلاذخىحن لم ًىفز كشاس جشن 

 الخذخحن، ومشله الخمش واإلاخذساث وهشحر غحٍر في خُاجىا الُىمُت.

جشن اإلاىىشاث، اليل مخفم غمل الفالحاث واإلابادسة للىاغاث و 

 غليها ومذسن ؤَمُتها والللُل َى مً ًىفز كشاس جىفُزَا ؤو جشهها.

في خُاجىا هم هبحر مً اإلاػلىماث وهم هبحر مً الامىُاث، ولىىا ال 

هشي بال الللُل غلى ؤسك الىاكؼ، فاإلاؽيلت لِعذ في صحت اإلاػلىمت 

 ٌ لها بلى واكؼ مىظىس وغمل ملبى ، وما ؤظمل ودكتها لىً في جدٍى

ُس :"   ولمت الحبِب ّيِ
َ
ىِث  صان َمً الى

َ
هفَسه وعِمل إلاا بعَض اإلا

ى على هللاِ  " فالىِغ والػاظض والعاِجُؼ َمً أجَبَع هفَسه هىاها وجمنَّ

لذيهم مػلىماث، لىً الىِغ "غمل" هفز والػاظض "جمنى" فلم 

ًىفز، وفي خذًض آخش ًىؽف العخاس بىلىح غً َزٍ الظاَشة 
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اللهم ئوي أعىط بً مً الهم والخؼن، والعجؼ :"  فُلٌى 

" والزي يهمىا َىا َى الخػىر مً والىسل، والبسل والجبن، ..

والىسل العجض والىعل، فالعجض جشن الػمل لػذم اللذسة غلُه 

 غلى الػمل ولم جغن العمل مع اللضعة عليه
ً
، فمً غلم ووان كادسا

ٌ ابً كُم ٌػمل فلذ ؤـابه الىعل واكػذٍ غً الػمل. ًلى 

الجىصٍت :" والىِغ َى مباؼشة ألاظباب التي سبي هللا بها معبباتها 

الىافػت للػبذ في مػاؼه ومػادٍ فهزٍ جفخذ غمل الخحر، وؤما العجض 

اس بلى  فةهه ًفخذ غمل الؽُىان، فةهه برا عجض غما ًىفػه ـو

ألاماوي الباولت بلىله لى وان هزا وهزا، ولى فػلذ هزا، ًفخذ غلُه 

 الؽُىان فةن بابه العجض والىعل، ولهزا اظخػار الىبي  غمل

ما مفخاح ول ؼش....بلى ؤن كاٌ وؤـل اإلاػاص ي ولها العجض،  منهما، َو

فةن الػبذ ٌعجض غً ؤظباب ؤغماٌ الىاغاث، وغً ألاظباب التي 

 جبػذٍ غً اإلاػاص ي، وجدٌى بِىه وبُنها، فُلؼ في اإلاػاص ي.
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ىعل، ما ؤزبدخه دساظت ظذًذة ومً وٍشف الذساظاث الىبُت غً ال

ؤن الىعل ؤهثر خىىسة مً الخذخحن، فلذ جبحن ؤن غذد مً ًلض ي 

غليهم الىعل في )َىهج وىهج( ؤهبر مً غذد مً ًلض ي غليهم 

ذ غلى ظيان )َىهج وىهج(  الخذخحن. وؤظهشث الذساظت التي ؤظٍش

ذ غً  ؤن غذم اللُام  1998غاما غام  35الزًً جىفىا في غمش ًٍض

شخق في الػام،  6466اه بذوي ؤدي بلى وفاة ؤهثر مً بإي وؽ

شخق جىفىا بعبب الخذخحن. )د. خالذ  5766ملاسهت بإهثر مً 

 الىجاس في ـُذ الفىائذ(

ودواء الىعل َى مباؼشة الػمل، فمً غلم وخىي وكشس "غضم" 

ف والخإظُلفلُبادس بدىفُز    ِّ ُّ ُّ  اللشاس ولُترن الدعٍى

والػضم َى 134ران: آل عم َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

  جفمُم الشؤي غلى الفػل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1106&idto=1106&bk_no=50&ID=1112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1106&idto=1106&bk_no=50&ID=1112#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1106&idto=1106&bk_no=50&ID=1112#docu
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مت  ف وجإخش وؤظّل فياهذ هدُجخه ٍَض للذ ظمػىا وسؤًىا غمً ظىَّ

ؤًىا مً بادس بػذ ؤن غضم وغاكبخه وخُمه، وفي اإلالابل ظمػىا وس 

 فياهذ هدُجخه الىفش والػاكبت الحمُذة.

 بلًُ َزٍ اللفت: كشس ؤبى ظػفش اإلاىفىس )ث 
ً
َـ(  158وؤخحرا

ألظباب غذًذة لِغ -َـ(  137الخخلق مً ؤبى معلم الخشظاوي )ث 

ا آلان فىخب غِس ى بً غلي الػباس ي )ؼُخ الذولت ومً -مجاٌ رهَش

 اإلالشبحن( بلى اإلاىفىس 

 فةنَّ فعاد الشؤي ؤن جخعجال             ا هىذ را سؤي فىً را جذبش ... بر

 فإظابه اإلاىفىس: 

مت ...   فةنَّ فعاد الشؤي ؤن جترددا            برا هىذ را سؤي فىً را غٍض

 بلذسة ... 
ً
م ؤن ًمليىا مشلها غذا             وال جمهل ألاغذاء ًىما  وبادَس

 لش ولؼ الذولت الػباظُت.فدفل ما ؤساد اإلاىفىس واظخ
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ولً ان جخسيل خحن ًخضعب ابىاؤها على اإلاباصعة والعمل 

وجغن الخمٌى والىسل بعض جدليم "العؼم" اإلاطلىب 

وجىفيظ اللغاع اإلايشىص، هيف سيىىن وضعىا ومجخمعىا 

 .وسلىهىا الىاجج مً أفياعها
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ٌعخلبلها الؽاب العػىدي خالٌ  فىشةالف  555أهثر مً 

مخىظي غذد العاغاث التي ًلميها الؽاب " ظً اإلاشاَلت:

" 8العػىدي غلى الىذ 
ً
-، ؤي ؤهه خالٌ ظً اإلاشاَلت 6ظاغاث ًىمُا

ت( ظُلض ي ؤهثر 7-18بلى 12مً غمش  )اإلاشخلخحن اإلاخىظىت والشاهٍى

ظاغت ؤهثر مً ملُىن دكُلت، فلى جفىسها ؤهه  17286مً 

 266، فهزا ٌػني ؤهثر مً فىغة واخضة ول زمس صكائملبل ظِعخ

 منها 
ً
با ؤو ؤكل  –ؤلف فىشة مً مخخلف اإلاىاكؼ وبؽتى الىشق، وكٍش

في مُذان الخػلُم، وهزلً في الحُاة الاظخماغُت مؼ ألاصحاب  –

ا مً مُادًً الحُاة فُ يىن مجمىع ما ًخللاٍ وألاخباب، وغحَر

                                                           

 https://aitnews.com/2014البوابة العربية ألخبار التقنية  6
7
 .11إىل  11البعض يقسم ادلراىقة على ثالثة اقسام تبدأ من سن  
 



 

 

 

 املهارات العشر لىقاية الفكر
4
2

 

الف فىشة خالٌ جلً العىىاث، ؤي ؤنها لِعذ  566الؽاب ًلاسب 

 ؤفياس بل ظٌُى مً ألافياس. 

َزٍ العٌُى كذ جيىن واسزُت، هما في ظٌُى ألامىاس، فاإلاىش وػمت 

لىىه كذ ًخدٌى بلى هلمت خحن ًادي بلى فُماهاث وظٌُى جلخل 

 في وظهها، فيان الح
ً
ل ألاوعب َى جىظُه جلً وجذمش وال ًلف ؼِئا

ا في ظذود لالظخفادة منها غىذ  اإلاُاٍ بلى مجاسي ملىىت وخفَش

الحاظت واظدشماس واكتها، وبزلً جخدٌى العٌُى بلى وػمت بذٌ ؤن 

ا ؤو  جيىن هلمت، وهزلً ظٌُى ألافياس ًمىً جىظيهها واظدشماَس

خبعها واظخخشاظها غىذ الحاظت فخيىن جلً العٌُى وػمت سباهُت 

 هلمت الهُت. ولِغ

ب غلى  وؤٌو خىىاث الخىظُه والاظدشماس لعٌُى ألافياس َى الخذٍس

 :اإلاغجعيت الىاعيت
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  غً خباب بً ألاسث  :ٌكا ِ
َّ

ٌَ اَّلل ِىا سظى
َ
َوََى   " ؤج

ىها بلُِه فُللىا 
َ
ي
َ
 في ظّلِ الىػبِت فؽ

ً
ٌذ ُبشدة مخىّظِ

عدىِفُش  ؤال
َ
ىا ح

َ
ا  ل ىا فجلَغ ُمدمشًّ

َ
َ ل وظُهُه ؤال جذغى اَّللَّ

م...."
ُ
ى
َ
ٌَ كذ واَن َمً كبل  صححه ألالباوي. فلا

َىزا واهذ التربُت غلى اإلاشظػُت "فؽيىها بلُه"، فال اظدعالم 

ام ولألفياس والػِؾ في دائشة الىفغ والؽُىان بل الشظىع بلى  لألَو

 في ألامىس 
ً
زا لِغ خاـا ؤَل الػلم والبُان والخلىي وؤلاخعان، َو

 الىبحرة: 

  بً بؽحر فػً الىػمان   فلالْذ ،
ً
ت َُ ؤغىاوي ؤبي َغِى

ِهَذ 
ْ
ؽ

ُ
ى ح ْسض ى ختَّ

َ
 )الضوظت والام(: ال ؤ

َ
 بيُذ سواَخت

ُ
غمشة

ٌَ هللِا  ٌَ هللِا    سظى ُذ اْبِني  ، فإحى سظى ُْ ْغىَ
َ
ي ؤ ِ

ّ
ٌَ : بو فلا

 ٌَ هذَن ًا سظى
ْ
ؼ

ُ
ني ؤن ؤ

ْ
َمشج

َ
إ
َ
 ، ف

ً
ت َُّ  غى

َ
 بيِذ َسَواخت

َ
ًْ َغْمَشة م

ٌَ : ) ؤغ : ال، كاٌ: هللِا ، كا ٌَ ىَُذ ظائَش ولذَن مشَل َزا( . كا
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لىا هللاَ  َشَظَؼ فشدَّ  واغِذلىا )فاجَّ
َ
م(. كاٌ: ف

ُ
بحَن ؤوالِده

َخه. ِ
ُّ َغِى

8
، وػم للذ ججزسث اإلاشظػُت ختى غىذ اليعاء  

زا وان امام الابً لُتربى َى هزلً غلى اإلاشظػُت.  َو

ىاغُت اإلابيُت ولعىا هلفذ اإلاشظػُت الػمُاء، بل هلفذ اإلاشظػُت ال

غلى اإلاالخظت والفهم والخدلُل والععي في مػشفت الجاهب الحم، 

ومً َىا فال كذظُت في اإلاشظػُت جلغي الػلل بل مشظػُت جفخذ 

الزًَ وحعمذ بىلاػ اإلاعدؽاس وؤخُاها بىلب جىلُذ بػن 

 مىاكفه:

  فهزا الحباب بً اإلاىزس  م بػذ  ًشظؼ بلى الىبي الىٍش

 في
ً
ٌَ ،  ؤن هضلىا مياها : ؤسؤًَذ َزا اإلاجز غضوة بذس فُلٌى

 
ً

هُ  ؤَمجزال
َ
َش غىُه ، ؤم  هللاُ  ؤهضلى َمه وال هخإخَّ ، لَِغ لىا ؤن هخلذَّ

ؤُي والحشُب   ؟ كاٌ : بل ََى الشَّ
ُ
ؤُي والحشُب واإلاىُذة َى الشَّ

                                                           
 رواه البخاري 8
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ٌَ هللِا   . كاٌ ًا سظى
ُ
ٌٍ واإلاىُذة ، امِن  فانَّ هظا ليس بمجز

ى هإحي ؤدوى  اِط ختَّ ماٍء مً اللىِم فُىػعِىَش فُه ، زمَّ بالىَّ

ُِه خىًلا فىمألٍ ماًء ، 
َ
بني غل

َ
مَّ ه

ُ
ػىُس ما وساَءٍ مً آلاباِس ، ز

َ
و

ٌُ هللِا  مَّ هلاجُل اللىَم َفيؽشُب وال ٌؽَشبىَن ، فلاٌ سظى
ُ
: ز

أِي ، زم أمَغ باهفاِطهِ   بالغَّ
ُ
غث

َ
 . للض أش

  :بػذ غضوة خىحن وصع وفي مىكف مً ؤغظم مىاكف العحرة

 ولم ٌػىي ألاهفاس   الشظٌى 
ً
ؽا الغىائم وؤغىى كَش

، فلاٌ : ًا سظٌى هللا ، ظػذ بً غبادة  ،فذخل غلُه

، إلاا في أهفسهم  كض وجضوا عليً ألاهفاس بن َزا الحي مً

كعمذ في كىمً ، وؤغىُذ غىاًا  ـىػذ في َزا الفيء

غظاما في كبائل الػشب ، ولم ًً في َزا الحي 

؟  ظػذ كاٌ : فإًً ؤهذ مً رلً ًا . منها ش يء ألاهفاس مً

. كاٌ: فاظمؼ لي ما أها ئال مً كىمي كاٌ : ًا سظٌى هللا ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
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هفاس ألا  ظػذ، فجمؼ كىمً في َزٍ الحظحرة. كاٌ: فخشط

.. وفي خىاس مً ؤظمل الحىاساث  في جلً الحظحرة

خُت، بحن لهم الشظٌى  العبب، وصاٌ العجب   الخاٍس

، فال ؤدسي ؤؤحعجب مً ـشاخت ألاهفاس وأبيى ألاهطاع

م   ومنهم ظػذ  وولىخه، ؤم مً ججاوب الشظٌى الىٍش

  .وكبىله زم بُاهه وجىلُده 

ؽحر وجىاكؾ وجخداوس وحعخىضح وػم بنها اإلاشظػُت الىاغُت التي حعد

 وحعخجُب.

 

فمع حعضص ألافياع وجيازغها، ومع سعت اإلاعاعف وجىىعها، 

ومع ػزم اإلاعلىماث وجىازغها، أليس مً الضغوعي جمهحر 

 أهفسىا وأبىائىا على اإلاغجعيت الىاعيت لالسدثماع

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1467&idto=1467&bk_no=58&ID=698#docu
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ألادًان غلى مذي  غذد   : صًً مخمحز 15555أهثر مً 

ذ"  خ البؽشي ورلً بدعب اإلاىظىغت اإلاعُدُت الػاإلاُت "باٍس الخاٍس

ؤي ؤن البؽش غبذوا ول ما ًخىش غلى الباٌ وما ال  9م،2661وبػت 

ًخىش : الحجش والصجش والؽمغ واللمش ، الاوعان والحُىان، 

زا ٌػىي  ا هشحر، َو اإلاىظىد واإلافلىد، اإلاالئىت والؽُاوحن وغحَر

واضحت غلى ؤن الاوعان مجبٌى غلى الػبىدًت فهى ًبدض غً داللت 

آله ًلجإ بلُه لجلب مىفػت ؤو دفؼ ممشة ؤو َما مػا، وكذ ؤؼاس 

م بلى جلً الحلُلت بفىسة واضحت فلاٌ  يي ىي ُّ  : اللشآن الىٍش

فاطر:  َّ جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ

                                                           

9
 awdoo3.comhttp://m 

 

http://mawdoo3.com/
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ف راحي لإلوعان 13 فالخىاب ليل الىاط بال اظخصىاء، فالفلش ـو

ف راحي هلل حػالى. هما  ؤن الغني ـو

م عبُض الضًىاِع  :" حِعس   ومً َىا وان هالم الشظٌى الىٍش

عبُض الخميلِت  حعس عبُض الخميطِت ، حعس عبُض الضعهِم ، حِعس ،

ًَ فال اهخلَش" حِعس ، س وئطا شي
َ
 مً الػبىدًت  واهخى

ً
ًبحن هىغا

م والذًى اس( وغبىدًت ًخفى غلى الىشحر، بنها غبىدًت اإلااٌ ) الذَس

ما هىغان مً الشُاب(، فىُف جيىن  اإلاظهش )الخمُفت والخمُلت َو

غبىدًتهما؟ لم هش ولم وعمؼ َمً ٌسجذ للماٌ ؤو للشُاب!!، بن مػنى 

غبىدًتهما َى واغتهما وجلذًمهما غلى ول مشاد وظػلهما َما اللائذ 

في ول خشهت وظىىت للػبذ في خُاجه، فلب الػبىدًت الاظدعالم 

 فلذ جدلم فُه ـىسة والاجب
ً
اع والىاغت، فيل مً اواع ؼِئا

الػبىدًت وبن لم ًلل رلً بلعاهه، ولػل َزا ؤخذ ألاظشاس في كىله 

 03الفرقان:  َّ مف خف حف جف  مغ  ُّ حػالى 
10

ؤي اجخز َىاٍ 

، كاٌ غىشمت: "ؤفشؤًذ مً ظػل بلهه الزي 
ً
ه له ال ًخالف له ؤمشا

ٰ
هةلـ

                                                           
بقولو " أفرأيت  13 آية والثاين يف سورة اجلاثية أحدىاىذا  موضعني،جاءت يف  10

 ىواه.من اختذ إذلو 
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ُه اجخزٍ ٌػبذٍ ما يهىاٍ ؤو ٌعخدعىه؛ فةرا ا ٍَ ِى ََ  و
ً
ظخدعً ؼِئا

 
ً
بله"، ومً َزٍ آلاًت هذسن ؤن َمً ًلٌى ؤهه الدًني ؤي ال ٌػبذ ؤخذا

 ٌػبذ َىاٍ، وغلى اإلاىىاٌ راجه ظاء خذًض غذي بً 
ً
فهى خلُلت

  خحن كضم على الىبي  خاجم الىائي 
ُ
وهى هطغاويٌّ فسمعه ًلغأ

: 
َ
 جخ مح جح  مج حج ُّ هظه آلاًت

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض

ا لسىا وعبُضهم ، 31التوبة:  َّ  خف حف
َّ
 له : ئه

ُ
كاٌ : فللذ

َم هللُا   ما خغَّ
َ
ىن

ُّ
دل ه ، ٍو

َ
 ما أخلَّ هللُا فخدّغِمىه

َ
كاٌ : أليَس ًدغمىن

 : بلى ، كاٌ : فخلً عباصُتهم
ُ
ه ، كاٌ : كلذ

َ
ىه

ُّ
 .11فخدل

 غلى َزا اإلافهىم للػبىدًت هدً بداظت ماظت إلاشاظػت 
ً
وبىاءا

ب  ، وبداظت ؤهثر بلى جذٍس ا مً غبىدًت غحٍر َش غبىدًدىا هلل وجدٍش

ش غبىدًتهم وظػلها خالفت هلل وخذٍ، ومما  ؼبابىا وابىائىا غلى جدٍش

                                                           

 111حسنو ابن تيمية حقيقة اإلسالم واالميان ص  11
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في  خامٌ هىذ اظخغشب مً كلت الض 1435ارهش ؤهه في سممان 

اإلاسجذ الىبىي في اإلاذًىت اإلاىىسة، فلاٌ لي ؤخذ ابىائي: بعب 

اث هإط الػالم والت ، فللذ له: ال ًمىً ان مباٍس
ً
ي جفادف لُال

ًتروىا فمل الفالة في َزا اإلايان وفي َزا الضمان وؤن ًيىن بهزا 

الػذد الىاضح في اإلاسجذ الىبىي؟!، وبػذ غذة ؤًام خفل الضخام، 

فللذ البني: الخظ، الحمذ هلل. فلاٌ: الباسخت واهذ اإلاباساة النهائُت 

 لىإط الػالم. 

لػبىدًت فخإمل في خالت جضاخم ألاغماٌ في وبرا ؤسدث الخإهذ مً ا

م لذَّ ًُ في الغالب الىكذ راجه او غىذ حػاسك اإلافالح، ما الزي 
12

؟ 

في فاإلالذم َى اإلاػبىد وبن صغم الػبذ غحر رلً، غلى ألاكل مػبىٌد 

 جلً اللحظت ؤو في رلً اإلاىكف

                                                           

 ادلقصود ادلقدم غالباً، وإال فقد يغفل العبد أحيانا، وليس ىذا رلال حديثنا. 12
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ا مً ؤرَان الؽباب:  َش شي هم مً اإلاػبىداث التي هدخاط لخدٍش
ُ
ًا ج

، اإلااٌ، اإلاظهش، الىذ، اإلاُذًاؼى، الجىاٌ، ألالػاب الىشة

الالىتروهُت، مىاكؼ الخىاـل الاظخماعي وظلعلت كادمت هللا ؤغلم 

 بها.

غ العبىصًت وجعلها  ب على جدٍغ أليس مً ألاولى الخضٍع

زالطت هلل وخضه فلط، بضٌ الخعامل مع ول معبىص 

 جضًض؟
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َزا ما خاوب به ؤخذ  :ًا ابني ال جىجض كىاة خياصًت""

م  ىوي ٌػشك فُه الؽباب ؤفياَس سظاٌ ألاغماٌ في بشهامج جلفٍض

ت غلى بػن الشظاالث والععي في هعبهم هذاغمحن إلاؽشوغه.  الخجاٍس

وؤظً ؤن َزا ال ًخػلم باللىىاث الفمائُت فلي، بل في غمىم 

ث الصخفُت، فاإلاخلىق ال اإلاُادًً ؤلاغالمُت بل وختى في الػالكا

ذ  ًلفذ مىفػخً باللفذ ألاٌو بل ًلفذ مىفػخه بً، فهى ًٍش

ذن، واهخفاغه بً ال لً ، وهما كاٌ ابً كُم الجىصٍت: هفعه ال ًٍش

ػفُش 
ُ
ىفُخ بىىً وح ًُ ذون ان ًفحرون والىحر  "فهم )الخلم( ًٍش

 بلى سغباتهم 
ً
 ومػبرا

ً
الالغً في هفػهم ومفالحهم .. واجخزون ظعشا

 ؤهذ ال حؽػش، وهم بػذ آخشجً بذهُاَم." ؤ.ٌ بخفشف ٌعحر.و 

ا  وألظل جدلُم رلً فهم ٌعػىن للعىى غلى ؤفياس اإلاخللحن وججُحَر

ذون )الخإوحر ولؼ الاخذار  م وفم ما ًٍش إلافالحهم، ورلً بخإوحَر

وألاشخاؿ في بواس مػحن، بدُض ًدىم غلى اللمُت خعب ما َى 
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التي جلىدٍ بلى اجخار اخيام ، و مخىفغ عىضه مً معلىماث خىلها

ً مهمحن*:  مدذدة(، وهخائج الخإوحر خىحرة وهشحرة ؤَمها *ؤمٍش

جدذًذ مفذس الخللي )مفذس اإلاػلىماث( في مخخلف ألامىس  .1

واللماًا، فخيىن كشاسجً واغمالً بل ومؽاغشن هدى ما 

 ًىظهىن وبن هىذ ال حؽػش. 

ً الىظشة اإلامادة ليل ما ًىشح .2 ً وجيٍى خاسط َزا  اظلاه الاخٍش

 ؤلاواس، وسبما ًفل الحاٌ بلى الذفاع اإلاعخمُذ غً رلً ؤلاواس.  

ا، وغلى ملذاس  دذد معاَس وليل اوعان بواس ٌػِؾ به في خُاجه ٍو

مشوهت وظىدة َزا ؤلاواس جيىن الحُاة وجيىن العلىهُاث 

والخىظهاث بل وختى اإلاؽاغش، ومً َىا وان غلى اإلاشبحن الععي في 

مت لألبىاء والاظُاٌ ألن رلً ظُدذد معخلبلهم في بىاء ألاوش العلُ

 وهُفُت الخػامل مؼ وافت اإلاػىُاث والاخذار. –بػذ هللا  –الحُاة 

 ومً البذًهي ؤن حعإٌ هُف هدفل غلى الخإوحر العلُم؟ 
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، ومً ؤبشص خفائق  ظالمت الخإوحر جىمً بخفائق مفذٍس

 اإلافذس العلُم: 

 مػشفخه الخامت باإلوعان وبالحُاة  .1

 غبخه في هفؼ ألاوعان ال هفؼ شخفه.س  .2

 خىمخه.  .3

وباالظخلشاء لخلً الخفائق هذسن بما ال ًلبل الؽً ؤن رلً 

الخإوحر َى الخإوحر الشباوي فاهلل َى الخالم الخبحر باإلوعان 

 والػلُم باإلااض ي والحالش واإلاعخلبل، هما ؤن له الحىمت اإلاىللت.

لىق مؼ الػباد، بل ٌػني وبىاء َزا الخإوحر ال ٌػني غذم الخػامل الخ

خاف هللا فيهم وال ًخافهم في  ٌػامل هللا فيهم وال ٌػاملهم في هللا، ٍو

شض ي هللا شاكب هللا  ولى هللا، ٍو بسخىهم وال ًشلهم بسخي هللا، ٍو

ازش هللا غليهم و  م ال فيهم وال ًشاكبهم في هللا، ٍو  هللا. غلىًازَش
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باوي ًيىن وفم اإلاىهج ومً اإلاهم ظذا الخزهحر ؤن بىاء الخإوحر الش 

الشباوي ولِغ باإلافهىم اللاـش لبػن غبادٍ مهما وان مىكػهم، 

فالخأطحر إلاىهج هللا ال إلاىهج فالن أو عالن ئال في خضوص اكترابه 

 .وبعضه مً الخأطحر الغباوي

ت غمىما وفي   ؤها غلى ًلحن ؤن ما ًدذر في اإلاجخمػاث البؽٍش

 وفي فئت الؽباب باأل 
ً
ا الدسلل خق بهما َم هخاط مجخمػىا خفـى

للعلٌى وجأطحرها لطالح جهاث أو اشخاص او مىظماث أو غحر 

 الاعالم الىاعم،بىشق مخخلفت ووظائل مخىىغت مً ؤبشصَا  طلً

 ظىاء ؼػش الؽاب بزلً ؤو لم ٌؽػش.

ب أبىائىا على " هسغ الخأطحر" البشغي،  فهل هىجح في جضٍع

يت ضخوئخسان الخعامل مع الجميع صون أن ًىىن 

 ، وبضون سلىط في فسهم أطغهم

 وطلً بترسيش "الخأطحر الغباوي" فلط صون غحره؟
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 : *مما مسعتو من الشيخ علي الطنطاوي*

 في دمؽم، بال اهه وان ًلشؤ خىبخه 
ً
 مبذغا

ً
 مخمحزا

ً
وان لذًىا خىُبا

لُلُني  مً وسكت، وباغخباس ما بُيىا مً ؤخىة هصحخه باالسججاٌ

بلذسجه فشفن بحجخه خىفه وغذم اظخىاغخه، وفي ؤخذ ألاًام 

وكبُل ـػىدٍ للمىبر ؤجِخه وظلمذ غلُه وبدشهت خفُفت ؤخزث 

وسكت الخىبت مً ظُبه، زم دخلذ اإلاسجذ ودخل َى مً باب 

الخىُب، اسجلى اإلاىبر وظلم وبذؤ اإلاارن وبذؤ ـاخبىا بالبدض غً 

ؾ وهظش وجإمل،
ّ
ب وفد

ّ
ختى ؤًلً بػذم وظىدَا، فترظل  الخىبت، كل

الخىبت غلى ممن، فياهذ مً ؤظمل خىبه بؽهادة الىشحر، وبػذ 

اهتهاء الفالة ؤجِخه وظلمذ غلُه وؼىشجه غلى الاسججاٌ زم ظلمخه 

.
ً
 خىبخه اإلاىخىبت!!، فيان بػذَا ال ًخىب بال مشججال
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بػذ فخذ مىت اظخمػذ َىاصن وغىفان والىشحر مً اللبائل خىلهم 

، ووان كائذَم الؽاب مالً بً   لىا غلى كخاٌ الشظٌى واجف

ذ بً الفمت13غىف م ظمؼ دٍس )ؼُخا هبحرا مجشبا  14، وفي الىٍش

 بإـالت الشؤي والحىمت (سغاء البػحر وسغاء الؽاٍ وبياء 
ً
مؽهىسا

الفغحر ظإٌ غً ظبب خشوط اإلالاجلحن ومػهم ؤمىالهم وؤبىاءَم 

ن ؤظػل خلف ول سظل ووعاءَم فلاٌ له مالً بً غىف: ؤسدث ؤ

ذ، وكاٌ: ًا مالً، بهً لم  منهم ؤَله وماله لُلاجل غنهم. فضظٍش دٍس

، اسفػهم 
ً
جفىؼ بخلذًم البُمت بُمت َىاصن بلى هدىس الخُل ؼِئا

بلى مخمىؼ بالدَم وغلُا كىمهم، زم الم الفباء غلى مخىن الخُل 

فةن واهذ لً لحم بً مً وساءن، وبن واهذ غلًُ ؤلفان رلً وكذ 

: وهللا ال ؤفػل رلً، بهً كذ هبرث وهبر  فلاٌ   ؤخشصث ؤَلً ومالً. 

                                                           

 .ىـ 14بعد حنني ت  أسلم صحايب جليل فارس وشجاع خمضرم،1

 .144شاعر فحل شجاع حكيم من ىوازن قتل يف غزوة حنني وعمره  10
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غللً، وهللا لخىُػىني ًا مػؽش َىاصن ؤو ألجىئن غلى َزا العُف 

مت  ختى ًخشط مً ظهشي، فإـّش غلى سؤًه فياهذ الىدُجت الهٍض

 الىبحرة في غضوة خىحن اإلاؽهىسة.

 )غمش للزاث(جلً ـىسجان مخلابلخان للشلت بالىفغ ألاولى جللُل 

، فاألٌو مدلش والشاوي مبالغ، والحم بُنهما، )حػالي( جىشحر توالشاهُ

 مئ زئ  رئ  ُّ   وما ؤظمل الخػبحر اللشآوي غً ًىظف 

جلً هي الىظىُت  33يوسف:  َّ نب مب زب رب يئىئ نئ

اإلاىلىبت اهدؽف كذساحي واغشف ميامً كىحي وؤبادس في جىظُفها بال 

ؤن ؤظهش للملً بػن كذساجه خىف وال جشدد، وبهما وان رلً بػذ 

 وؤماهخه.
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وفي ؤخُان هشحرة ًىلب اللائمحن غلى الخػلُم جلذًم بشهامج" الشلت 

وهللا  –بالىفغ" لػمىم الىالب بما فيها اإلاشخلت الجامػُت، وما ران 

بال إلدساههم خىىستها غلى الىالب )مً الجيعحن(، فمً  –ؤغلم 

 ؤخىاس لػف الشلت بالىفغ:

فُيىن مً العهل جىظيهه، ومً العهل  :لياصالاسخعضاص لاله .1

جىظُفه فهى ؤسلُت مهُإة لبزسة ألافياس، وهما ال ًفلح ولؼ 

  15الىاط بال بلُادة هما كاٌ ألافٍى ألاودي

ُهْم 
َ
 ل
َ
ى ال َظشاة ىض َ

َ
ُح الىاُط ف

ُ
ْفل ًَ ُهـْم ظاُدو    ……ال 

ُ
 برا ُظهال

َ
 وال َظـشاة

 برا ُظهالهم ظادو"." فىظلً الفىغ البض له مً كياصة وألاصهى 

                                                           
بين  م( من324قبل اذلجرة ~ 34َصالءة بن عمرو بن مالك، أبو ربيعة، ) 15
شاعر مياين جاىلي، لقب باألفوه ألنو كان غليظ الشفتني ظاىر  .مذحج من أود

وحكمائها  شعراء العرب األسنان. كان سيد قومو وقائدىم يف حروهبم وىو يعد من
 .مبا أشتمل عليو شعره من احلكمة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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فمً ؤبشص ؤظباب لػف  :مً اإلاسإوليت الخملظفً اجلان  .2

الشلت َى الخىف مً الفؽل فُيىن الحل التهشب مً كبٌى 

الػمل إلاا كذ ًترجب غلُه مً هخائج، ولػلىا وعمؼ مً الػذًذ 

زا  مً آلاباء ؼيىي لػف جدمل اإلاعاولُت لذي ؤبىائهم، َو

 مً ؤظباب رلً وهللا ؤغلم.

جخفم معي بأن عليىا جمهحر أبىائىا على اهدشاف  وأظىً

مىاهبهم زم جىميت زلتهم بأهفسهم مع اسخعضاصهم لخدمل 

 ئال في ضىء 
ً
ا الىخائج، فال ٌسمدىا لغحرهم بلياصتهم فىٍغ

طغر  مىهجهم اللىٍم، بل ًباصعوا ليىىهىا هم اللاصة ٍو

 كاٌ الؽاغش:ؤو هما ول واخض منهم:" أها هىا "، 

 16غىُِذ فلم ؤهعل ولم ؤجبلذ ؤهني**  خلُذ الىا َمً فتى؟ برا اللىُم ك

                                                           

 م. 314معلقة طرفة بن العبد: شاعر جاىلي حبريين ت  نم 11
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 : االتصال والتواصل

مفىلححن مخدذًً في الجزس اللغىي، لىً بُنهما فشق في اإلاػنى 

ً غالكت لفترة  فمما كُل في رلً: الاجفاٌ اللذسة غلى جيٍى

ت الػالكاث لفترة مدذودة، والخىاـل هي اللذسة غلى ا ظخمشاٍس

لت.  وٍى

واإلاخىامي ٌػني اإلاتزاًذ ؤي الزي ًضداد مؼ الضمً، فالخىاـل اإلاخىامي 

لت. تها لفترة وٍى  َى جضاًذ الػالكت مؼ اظخمشاٍس

زٍ ؤَم اإلاهاساث الػؽش، بل هي كىبها ألاغظم والشهً ألاَم  َو

بنى غليها بلُت اإلاهاساث، بنها 
ُ
اضل الخى واللاغذة الفلبت التي ج

 غلًُ  اإلاخىامي مع هللا،
ً
فلىجً وكذساجً ومهاساجً كذ جيىن وباال

 هما كاٌ الؽاغش:

 ٍُ ُِه اظِتَهاُد
َ
جِني َغل ًَ ٌُ َما  وَّ

َ
إ
َ
ًَ هللِا ِللَفتى *** ف ًْ َغىٌن ِم

ُ
ى ًَ ا لم 

َ
 ِبر
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 جي يه ىه مه ُّ ولػل َزا ؤخذ الاظشاس في جىشاس 

َزٍ الُت ؤهه رهش ومً بذٌؼ  ول سهػت مً ـالجىا،  يف  3الفاحتة:  َّ حي

وما ؤخلى الاظخػاهت ولم ًدذد بمارا لِؽمل الاظخػاهت في ول ش يء ،

"، رلً ئن لم ًىً بً عليَّ غضٌب فال أبالي "  ولماث خبُبىا 

ى -بةرن هللا-الخىاـل اإلاخىامي َى الػاـم مً مضالم الفتن َو

م اإلاعخلُم هدى ظىت الىػُم، ومً َىا وان  مً أٌو الىاجباث الىٍش

هحر على الخىاضل اإلاخىامي، وبمسخلف الطغق والىسائل ومً الخم

 أهمها:

ب غلى  .1 : وػم: هللا الػظُم، هللا الشخُم،  معغفت هللاالخذٍس

م، هللا العمُؼ، هللا الػلُم، ما ؤظمل كٌى هىح  هللا الىٍش

   ُّ والىكاس َى  13نوح:  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين

اليىهُت  الخػظُم وؤلاظالٌ، ومً وظائل رلً مػشفت آًاجه
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والؽشغُت فالعمىاث وألاسك رهشث في اللشآن ؤهثر مً 

بِىما غذد  566الفُام والحج، غذد آًاث ألاخيام خىالي 

وآًاث ـفاث هللا واظمائه وما  2666آًاث اللفق خىالي 

آًت، مً اإلاهم مػشفت الاخيام  1666ًخػلم بزلً جخجاوص 

 دساظت اإلاخلىكاث اليىهُت
ً
، الفلهُت ومً اإلاهم اًما

فلىجعل هللا أغلى مدبىب وأكىي مغهىب وأعجى 

ومً بذٌؼ الىالم ما رهٍش ابً كُم الجىصٍت في  مطلىب،

  –مذاسط العالىحن 
ً
صح مػىا  ٍو

ً
 -وبن وان ال ًصح ظىذا

ػبذ غحري، وؤسصق  "بوي والجً وؤلاوغ في هبإ غظُم: ؤخلم َو

م بلّي ـاغذ،  ، وؼَش ؽىش ظىاي، خحري بلى الػباد هاٌص َو

دبغمىن بلي ؤجدبب ب ليهم بىػمي، وؤها الغني غنهم، ٍو

م ؤفلش ش يء بلي مً ؤكبل بلي ًمص ي ؤجِخه  .باإلاػاص ي، َو

ذ، ؤَل رهشي  َشولت، ومً جشن ألظلي ؤغىُخه فىق اإلاٍض
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ادحي، وؤَل واغتي ؤَل  ؤَل مجالعتي، وؤَل ؼىشي ؤَل ٍص

هشامتي، وؤَل مػفُتي ال ؤكىىهم مً سخمتي، بن جابىا بلى 

ً، وبن لم فإها خبُبهم ، فةوي ؤخب الخىابحن وؤخب اإلاخىهٍش

م مً  ًخىبىا بلى فإها وبُبهم، ؤبخليهم باإلافائب، ألوهَش

الحعىت غىذي بػؽش ؤمشالها بلى ظبػمائت   .اإلاػاًب

لػف، بلى ؤلػاف هشحرة، والعِئت غىذي بىاخذة، فةن 

ؤؼىش الِعحر مً الػمل،  .هذم غليها واظخغفشوي غفشتها له

مً الضلل، سخمتي ظبلذ غمبي، ؤها ؤسخم وؤغفش الىشحر 

 بػبادي مً الىالذة بىلذَا." ؤ.ٌ

ب غلى .2 فخىمُت الخىاـل الشباوي ًيىن في  :اإلاىافلت الخذٍس

اللٌى والػمل، فال غمل بال غلم وما ؤكبذ الػلم بال غمل، 

ذٍ الػلم  زا ما ًٍا زا ما وان غلُه ظلف َزٍ ألامت َو َو

 التربىي الحذًض.
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ب غلى  .3 ى اظخدماس خلائم  :سدشعاعال االخذٍس َو

الػباداث في الللىب ومشاكبت غالمت الغُىب، فالفالة 

ا لم حؽشع لألداء البذوي فلي وبهما  والفُام والحج وغحَر

ًجب ؤن جخىافم غبادة الللب مؼ غبادة الجىاسح، وكذ 

بلىله " ؤلاخعان ؤن حػبذ هللا هإهً جشاٍ   لخفها خبُبىا 

 ".فةن لم جىً جشاٍ فةهه ًشان

ب غلى ا .4 : واإلالفىد الخىؤمت بحن الػباداث لخىأمتالخذٍس

ت، بدُض جيىن غملُت الخىامي  الللبُت والػباداث الظاٍَش

، فىما هدشؿ غلى اجلان الػبادة 
ً
حؽمل الازىحن مػا

الظاَشة هدشؿ غلى اجلان الػبادة الللبُت مشل الخىف 

بت.  والشظاء والشغبت والَش

ب غلى  .5 لبىيء خحر مً الىكىف، : العحر الضًمىمتاالخذٍس

ؤنَّ  :  وكلُل دائم خحر مً هشحر مىلىؼ، فػً غائؽت 
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ٌَ هللِا   ُظِئَل : ؤيُّ الػمِل ؤَخبُّ بلى هللِا ؟ كاٌسظى

" ؤْدوُمه " لَّ
َ
 17وبن ك

 

فمً عغف هللا وعلم ليعمل واسدشعغ وعاكب وجمع 

بحن الللب والبضن وسعى في الغقي صون اهلطاع 

 ىامي باطن هللا.خطل على الخىاضل اإلاخ

 

 

 

 

                                                           
 14434رواه مسلم برقم  17
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مؼ الخمش، في نهاًت   اللفت اإلاؽىسة لشخلت هبي هللا مىس ى  في

اللفت ًبحن الخمش ؤظباب ؤو حػلُل لألغماٌ التي كام بها 

ا مىس ى   فُلٌى : ،  واظدىىَش

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ   يي ىي  ُّ 

 جح   مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب   خب

 31- 34الكهف:  َّ

 مص خص   حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ  

 31الكهف:  َّ مض خض حض جض

وىكذا تكون العناية الربانية للوالدين  الوالدين،ىكذا يكون أثر 

الصاحلني، وما ذاك وهللا أعلم إال دلا يتحملو الوالدين من 

 .اءمسؤولية كبرية يف تربية االبن
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كساب األبناء اخللق يهبو الوالدين وادلربني ىو إومن أعظم ما 

ومن أىم ىذه  حياهتم،يف كل شؤون  والتمهري النافعن احلس

 األمور التمهري يف التفكري وحسن التوظيف دلا وىبهم هللا.

 واكتساب ادلهارات يكون بأربع خطوات:

 ادلعلومة الصحيحة عن ادلهارة وأمهيتها وكيفية اكتساهبا. .1

مساعدة ادلتدرب يف التطبيق الصحيح للمهارة ومتابعتو  .1

 الحظتو.يف ذلك ودقة م

كثرة التطبيق الصحيح للمتدرب لتلك ادلهارة مع ادلراقبة  .3

 التفصيلية.

اكتساب تلك ادلهارة لتصبح سلوكاً ال ينفك دون احلاجة  .0

 .إىل أي تدخل خارجي
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ويف ىذه الرسالة ركزنا على مهارات وقاية الفكرة )القبعة 

الواقية( نظرا ألمهيتها وخطورهتا على خمتلف جوانب احلياة 

أجاد العشرة واتقن تطبيقها وحرص على ارتدائها يف   فمن

كل وقت وخاصة عند األزمات كانت لو واقية ولفكره 

 حامية، فأتقن العمل إىل بلوغ األجل.
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