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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
 مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

 C� ،�'��(Lت أ�M��و �'=�ا�W�(6! s �(6 و!=�U'�1 و!=���یU، و!1�ذ ��C� s ش�ور أ!

 ،U� wش�ی O Wوح� sا Oإ Uإ� O أن ��
 ه�دي �U، وأش� �0cی Cو� U� �c� 
� sا W��ی

 K0ص ،U��  . اU�0L s وU�q K0L و�0/وأش�� أن �6)�ًا W��L ور�

��Lت ا�����ی� ��1�د إ� K���H �>�ه�، : و$, I�(0� ���� �&�6� ���
�rن ا��� ا��

 ���ع �� أ!U ��6و�� ����ی/ !)�ذج ��p �0(L� ) ت�$�� ا�/� )و�C أه(I�وت")C أه)�� ا�)

� KJ���� ا���1رة �H��^�0، وأ!C� �(�=� U ا��ح��C وآ����ت ا�)�"�یC، ی�1)� ا�ی>�ز وی��

�ح ا��0�بIف . وو�pوا�و ���
�ن ا��MNأن وزارة ا� Oی� إ�و�? و��ة ا�"�Y ا����

���ة وا�رش�د �N! K0L t0(L ه]W ا������ �[�ی�ت �'L�0 : وا���أن ت"�ن ص[��ة ا�6>/، �

�| ا��
م �� ا������، H��^�0� �0��p، �ن ا�"�Y ا�����ی� �p ت��'� C� ��#�'� ،ب�م ا��0

�� ی]آ� ت^����ت c1ت���01ت ی=��ة، و� ?� Cح���!�fی�ت �>ّ�دة، qو ت>)? ! �صً� �C ا�

�� ا�)�Mتc1� ~0إذ ی� ������ ا���اء �^'L ی71ف C"ی� و��  . ت��

���L E�N0 ا�U0ّ ) ت�$�� ا8و�د 56 ا234م(آ��ب : و��ت ا�"�Y ا�>��ة �� ه]ا ا�)>�ل

0�ان، وآ��ب L %ا�#�/ی� (!�ص ��$�م>;/��� (�����ذ �6)� !�ر ��ی�، وآ��ب ) ��:
9ا��

و�� . ��1!�ن ��ح�رث، وآ�Y أ�Jى O ی�=? ا�)>�ل �]آ�ه�) ا8ب ا��>�< 56 ت�$�� ا�/� 

�U ا�"�ی/&�� �ً ��J U01<ا ا��6+، وأن ی[�� ?�  . ا���J أ��ل اs أن ی'
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  : وی�E/ن ا��BC م� خ�>� أ$/اب ه5

�� و�"�!��� وص��ت ا�)���، إ���I إ�K دور : ا��
ما������ �� : ا��	ب ا8ول* �����

  . ا�)=>� وا�)�ر�� �� ا������

و�'�� ت���E ا����1ة، وا��'C� : K0L �MN أه�اف ا������ �� ا��
م: ا��	ب ا�H	ن5* 

Yاه�0� ا��ّ)�، وا���01/ وت')�� ا�)L وإذآ�ء ،�� PNا���1دة، و�'�ء ا� .  

 *B�	Hب ا�	مأح"�م ا�^: ا��
و��U ح"/ ا��أد وا�����1 وا��=)��، وث��ت : �� �� ا��

  . ا�'=Y وا�)��اث، وا�'��� وا���L�I، وحH0 ا��1N وا���Pن، وا��c6!� وا��Oدة

 *I$ا�و��U ا������ ���)
ح�f، وا������ ����1دة، : أ!�اع ا������ وو��ئ0��: ا��	ب ا�

j����� وا������ ،�fL�ا���وة، : وأ�� ا����ئ� ���. �Y وا���ه�Yوا������ ���ش�رة، و���)

  . وا�>Z�0 ا� ��%، و��L��Pت ا�01/ ا��6ی+، و0L/ ا��راث� وا��وا�? ا��^�ی�

 *Jم	ب ا��	ص�: ا���Pا������ ا� : ��و��U ت���� ا����/ وا�]آ� وا�)�یn، ث/ ا��Pت)� و��

  . أه/ ا�'��ئ| وا���ص��ت

 ��j7ًا ر&�� �ً���� وأن و�p ا�L)�ت ا������ أ�0� ?��م ا���ئ�ة، ��ئ�0 اs أن ی'(L ��

  .ی>01�� �� ��7ان ا�6='�ت 
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    الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
     الرتبية يف اإلسالم الرتبية يف اإلسالم الرتبية يف اإلسالم الرتبية يف اإلسالم

    الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 
    مفهوم الرتبية يف اإلسالممفهوم الرتبية يف اإلسالممفهوم الرتبية يف اإلسالممفهوم الرتبية يف اإلسالم

ا�)��w وا�=�� ا�)^�ع : وی^K0L H0) ا���ب(واO�/ ) َرC� �ٌ���N�)Yْ�َ ا��1� : ا������ �� ا�0[�

�ذة �C ا�)K'1 ا�#��+ وه� ا�ص
ح)1(وا�) %0 J�� وا������  .  

�اح�U : " و�C ت�1ی��ت ا������ �� اOص^
ح! ?�(& C� ���"�� /0=�ُ /�0� إ!=�ٍن Cُی�ت'MNُ� وت"

 ��Lدی�، وا�داری� وا���ا���LOدی�، وا��وح�� ا���LOا�'�ح�� ا� ��6 وا���0�1 وا C� ،��0�P(ا� ")2(   

 "Nا������ ی K'1كو��Nح ا�]ي ی�0? ا�
�وی�Pج ا�'��ت�ت ا�&'��� �C�� C ا�7رع ��L U� : C=6)� ا�

 U3(" !��ت(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)1 (�f!ر: ا�f'� C�O دة 401، 1/400: �=�ن ا��1ب�� )Yوزأ��دي)ر����0� k�6(س ا��: ، وا����
  . 111ص

)2 (��  . 20ص : ���اد ی��>C. أه�اف ا������ ا��
��� و�jی�ت
)3 (���  . 34 ص: ا�[7ا��: ر���� أی�� ا�
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    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
مكانة الرتبية يف اإلسالممكانة الرتبية يف اإلسالممكانة الرتبية يف اإلسالممكانة الرتبية يف اإلسالم         

K��1ت U��p ��  {: �� د�t اoی�ت وا�ح�دی+ c� K0L� ت���� ا����، و�'

��������	
� 
������� �����
���� 

������ ����� !"#�$ ����%&'()�$�� 

�*+�
# �,).����� /0�0�1�� 

�2�+�,3�
45���� { )4(   

�0�/ ���� اs وت���ه/ : "- رح)U ا�p-sل ��pدة L م�ت���ه/ �^��L اs وت'��ه/ CL �1 �� اs وأن ت�

�� �U وت=��Lه/'L /���، وز&�ت'L /��L[p �� 1� tذا رأیr� ،U�0L  ")5(  �(L Cا� CLو- �(�'L sا �Iر 

�ل L {:  ی��ل��)t1 ر��ل ا�p  : sل-M=ا���م راٍع و� ،U��Lر CL ولl=� /"0آ0"/ راٍع وآ C

����Lر CL ���M=و� ��  . )7( ))6 } ...رU��L، وا��(أة راt�� �� ��L زو&

  . )��L C� �� { )8( )9 ی=��U�L اs ر��L �0/ ُی6^�� �' U6 إO �/ ی�ح رائ�6 ا�>'� {:  �و�pل 

Cل ا��pو �(L -�(�'L sا �Iر - " : ��ل U'L، ��ذا أد���U؟ و��ذا U�(�0L؟ وهM=� w!r� w'أدب ا�

 w� U��Lا��ل CL �ّ�ك و�M=� ")10( .  

أن ی� �ق �ن یlد�ب ا��&� و��C� ��J W  {:  أن ا������ C� ��J ا� ��p ���ل�وأ��J ا�'�� 

                                                

�رة ا���6ی/) 4(� : /pی� رq)6 .(  
  . 391/ 4: ت�=�� ا�C آ#��) 5(
، أ�� داود ا��Pاج وا���رة )1705(، ا����]ي ا�>��د )1829(، �=0/ ا���رة )853(ا���Pري ا�>)�1 ) 6(

  ). 2/121(، أح)� )2928(وا���ء 
، وأU&�J 6/14): 855(��6ی+ أU&�J ا���Pري آ��ب ا�>)�1، ��ب ا�>)�1 �� ا���ى وا�)�ن، رp/ ا) 7(

W�'=� �� �(55، 54، 2/5: أح .  
  ). 2796(، ا��ار�� ا���pق )5/27(، أح)� )142(، �=0/ ا�ی)�ن )6731(ا���Pري ا�ح"�م ) 8(
، 24/199) 6716(رواW ا���Pري آ��ب ا�ح"�م، ��ب �C ا���KL ر��L �0/ ی' %، رp/ ا��6ی+ ) 9(

U6�6آ��ب ا���رة، : و�=0/ �� صHا��� K0L +6ا�>�ئ� وا� ����L�0 ا���� ا��1دل و�c� ب�� :
12/214 W�'=� �� �(أح W15 / 2، وروا .  

�د) 10(��  . 177ص : ا�C ا���/: ت6�� ا�)�دود ��ح"�م ا�)
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 )13(�� َ!6َ�  {:  آ)� أرش� إ�K أن ت�01/ ا���� ا�Hَ0ُPُ ا�C=6 أ�c� �C آ� L^�ء ���ل)12( )11( } � �ع

C=أدب ح C� �c14( } وا�ٌ� و��ًا أ�( .  

L C� ���& C1� ،ا�'�ر CL ح>�ب ���C آ�ن  { ��pل ر��ل ا�p  : sل��� ا�U0ّ وأ�� ت���� ا��'�ت �

�C، وی�ح)�C، ��� و&�U� t ا�>'�: �U ث
ث �'�ت��وث'��C ی� : ���ل ر&� �n1� C ا���م. یlد��C، وی"

  . )16( )15( } وث'��C:ر��ل اs؟ �pل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ). 5/96(، أح)� )1951(ا����]ي ا��� وا� �0 ) 11(
)12 (W�'=� �� �(أح U&�Jوا��6آ/ �� ا�)=��رك، 4/337: آ��ب ا��� وا� �0: ، وا����]ي5/96: أ :

  . 2/274: ، وا�^��ا!�4/263
)13 (�6! :K^Lأي أ .  
)14 (U''� �� ا����]ي W338 -4/337: آ��ب ا��� وا� �0: روا .  
  ). 5147(، أ�� داود ا�دب )1916(ا����]ي ا��� وا� �0 ) 15(
)16 (/0=� Wا��'�ت: روا Kا�ح=�ن إ� �c� ا��6ی: آ��ب ا��� وا� �0 وا�دب، ��ب /p2629+ ر .  
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    الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

    صفات املربي الناجحصفات املربي الناجحصفات املربي الناجحصفات املربي الناجح

�0)��� ا�'�&% ص��ت آ0)� ازداد �'�� زاد !>�حU �� ت���� و��W ��1 ت���H اs، و�p ی"�ن ا�)��� أ�ً� 

أو أ�ً� أو أJً� أو أ�Jً� أو L)ً� أو &�ًا أو Oً�J، أو ��j ذ�w، وه]ا O ی1'� أن ا������ ت�? �L K0LتH واح�، 

  .  �C ح�ل ا�^�� ی=�/ �� ت����U وإن �/ ی� ��� آ�

	K�ة أه��H5 آ$�ا�01/، وا���!�، وا���ة، وا��1ل، وا��6ص، وا�76م، وا� 
ح، : و�
	ت ا��

  . وا� �ق، وا�6")�

العلمالعلمالعلمالعلم    -1     


 �� أن ی"�ن ��ی�p Uر �C ا�01/ ا��L�N، إ���I إ�U�� K ا��ا��Lُ . ?pُة ا�)��� �� L)��0 ا�������

  . ا�)�1ص�

5!�Oوا�,�< ا� : h0"� �آ K0L Y&ا�ه� 0L/ ا�"��ب وا�='�، وO ُی^C� Y0 ا�)��� ��ى ا���ر ا�

 U!�� ا�01)�ء Wح�د �pو ،U(01أو ��0��1 ی�ی� ا����م "أن ی� ،��ا���ر ا�]ي ی����L ���1� U�0L hpدة ی�ی� �01

�]W ا���1دة و� sی���1 ا hأن َی�1ف آ� Y<ا��6ل ی W[ه �� U!r� ،��   )17(" آ�h ی��م ��]W ا�)��0��1

 Kا��� إ� �ی  �pا��ت، و�Pا���ع وا� K0L ن�MN'ی WدOن أوr� ع�N��� 
وإذا آ�ن ا�)��� &�هً

  . - ��Lذا ��s-ا��Nك ا�آ��

 /�و�� !�f ا�)���� �� أح�ال ا�'�س ��&� أن &� ا�J^�ء ا�1ََ��ی� وا����1ی� إ!)� ورث�ه� ��q CLئ

0ّ�نfَوَی ،/��ان وأ���تJ�ة وا�Lآ��01)�ء وا�� ،U�0L /��/ �C ی01)�/ ا���P وی���� sا n�ّأن ی� Kإ� ���0L 

/�0�& K0L ن�  . ا� ��C�6 أو ی)�ت

                                                

  . 21ص : ا�C�(�#L C� �(6� E�N: آ��ب ا�01/) 17(
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 W���� W�"ی C(آ ،Wإی� U����P(� Uی�1دی �p؛ وU0�<� H6ا� Cو�� Uأ�'�ئ C�� ل�وا�)��� ا�>�ه� ����Nع ی6

  . ف أو �Y0 ا�01/ أو ��j ذ�wآ#�ة ا�'�ا�� أو ت�ك ا�)�1ص� أو ا��� ���)�1و

���؛ �ن �"� ��ح�p �0رات �وی��6ج ا�)��� أن ی�01/ أ����Y ا������ ا��
��� وی�رس ��L/ ا�^

وا���1ادات !�=�� و&=�ی�، وK0L ح=Y تw0 ا���رات ی��Pر ا�)��� و��ئ� زرع ا����1ة وا���/ وح)�ی� 


ف ا����ئ� ا�����)18(ا��^�ة ا�=�0)� �Jق ��  و�]ا !>� ا��0�t أL)�ره/، �� إن اOت�Jل إذا ا��ی� ��C ا��


ف ا�^��ئ?�J�� h0�Pی�؛ إذ ی�  . ا�O �(1 ی1'� ت^��H ا����ئ� ا����

 �N�'ه��ا�� وت��رات �"�ی� �'���6، ���1ف �� ی Yاه[� C� W� L �� �� ا�)��� أن ی�1ف K0Lو

 �ُ���ت ا���L�N ا��� َت��P(ا� C� Cب وا�)�اه����Nا� C�� وت���� ا��'�ء �����ا&� K0L ر�pن أ�إ��'�؛ ��"

��L�Nَداب ا�oا K0L .  

األمانةاألمانةاألمانةاألمانة    -2     

�� ا��Nع �� ا���1دات وا�)��1
ت '(cاه� ا��� ت�:  و��f� Cه� ا���!�))19وت(N� آ� ا�وا�� وا�'

� و�� أن ی"�ن ا�)��� ح�ی ً� K0L أداء ا���1دات، ��qًا ��� أوOد�N��� �ً�7�0� ،Wع �� ش"U0 ا��fه

 ?� 
I�� ��0ُJُآً� ح='ً� و�0� Uح��ت �� wُ0=�06ً� �����!�، ی�� ،U1(�<و� U��� �� وة�p ن�"�� ،Cا����

ا���یY وا����1 �� آ� ح�ل و�� آ� �"�ن؛ �ن ه]ا ا�U1�'� H0ُPُ ا��6ص K0L ح)� ا���!� �)1'�ه� 

���Nا� .  

                                                

)18 (�f!ا :���
  . 175ص : ��L ا��ح)C ا�'6
وي: أص�ل ا������ ا��
)19 (�f!ت�=�� ا��01 ا���ی�: ا :�Lا���� Y�=! �(6� :3 / 521 .  
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�ّ�p
J��0 وأ�Lٌق &=�ّي و�ّ�، وآ#�� �C ا��oء ی��=� ��/ ت���� أوOده/ �� ا�='�ات أ�ٌ� ش��� ��� ت

�ى )20(ا�و�K، �ن شP ��ت�/ أآ�� �C شP ��ت أوOده/ pن أآ�� وأ�0fَی Cء ا�]ی��oا wMأو� ��0ٌp C"و� 

0��� �� ا��ا��یC و�C ی��م �����)�، و�"O C �� أن ت"�ن ��ب  . �C أ�'�ئ�/ و�� آ��وا^� ��وه]W ا� 

�ا�� ا��&� وتU�!�"� h1c �� ا���ة، �'��وه� &7ء �p �="ارق ت�J �(ث C"ا��، و��  : C ا��

أن ت"�ن ا�)�أة !�Nت �� ��t ت��دW ا�)�أة، وا��&� ��h�1I U �'��د، ��[� Y ه]W ا�)�أة * 

  . )21(ا���ا�� �C ا��&� ����jاء، أو ا��=k0 و��ء ا�H06، وا�0=�ن ا��6د 

 ا��]�� أو ا�1 ��ن، أو ت��/ ا��ا�� �����Nد وا����� ،���1�E �� أذه�ن أن تC01 ا�)�أة أ��م أوOده�* 

 U��0�L ا�ب واح���ر h1I دO22(ا�و( .  

 * ����P� دOد ا�و���� �? أوOده�، ���1J U����J ا�7وج Kذا أ�r� أ��ًا ��أن َت�1ض ا�)�أة K0L زو&

U�0L ا�� وا�"]ب�  . ا�

�0�� أن ت'��د ���W وO �� أن ت=0/ ا�)�أة ��pدة ا���ةLو ،�ً(L أو Oً�J آ���ًا أو �ًJ، أ�ً� آ�ن أو أ��0&� 

�01�� أن ت^�? � �ًMوإن َ�َ'َ? ش� ،�L�^ا� K0L دOا�و K�����)23( ��Pأن ت Y<�� ده�Oأو n1� U���J وإن 

  . ا�ب وO ت�=�� U�0L �ن آ#��ًا �C اO!�6ا��ت ت�6ث �=�Y ت=��� ا�م

 �% ا�م �� ح��ة، آ�ن ی^Y0 ا�وOد ش�O �ًM ی)'U1 ا��Nع وO ا��اp?، و�"C و�� �n1 ا�ح�ال ت

 �� O ا��6ل W[ه ��ا�ب ی)�!? ��أي ی�ا�p W ی� % U'L و�p ی"�)U، ���6ول ا�وOد إp'�ع ا�ب �
 ی��'?، �

� �(� /��/ �c� وا��ه/ ور&�ح� U0�L، وت71ی� Cده� وت��Oأو Z�! Y�ّ^أن ت^�? ا�)�أة، وت C� ا���6ة �


، ث/ ً#� Wو�� ��� nا�� أح��!ً� ی����� أن �0�ا��یC إح=��ً� O یY�P، وه]ا ا�ح=�س ی>1� ا�Nأح�اث ت

U��=إح Y�=� wًا وذ���J ا���  . ی=��� ا�ص��pء �� ���ن ��ذى ��"�ن ر�n ا�

                                                

)20 (�f!ا :���
�| ا������ ا��'� :Y^p �(6� : 280ص .  
)21 (�f!ا :H��=69 -68ص : ا�)�&? ا� .  
)22 (�f!ا :�'������: آ�h !��� أ��!���Oد ا�  . 70ص : �6)
)23 (�f!ت: ا�'�Nا� ���J ،69ص : ت���� ا��'�ت .  
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� )24(ی� ��'�/ �� ا�ُ�َ�� و�p آ�ن ا�=��J h0 أ��ة �� ا��1ل ��C أوOده/، ح�K آ�!�ا ی=��6�ن ا��=

:  ر&ً
 أJ] ا� �� وU0��p ووK0L U1I ح>�W و�)� &�ءت �'�U أ&0=�� إ�U�'& K، ���ل ��Uو�LتY ا�'�� 

} �(�'َ�� tی��� O{:  و�� روای�} أ �(�'�� t��L �(� { )25( .  

��� وا��َ�� وا�)
��L وا�ُ�َ��، وO ی>�ز ت)��7 أح� ا�وOد وا��1ل �^0�ٌب �� ا�)�0��1 وا��1��� وا�'

�تU، ���ل �U ا�'�� Jدون إ U���ر ح�+ أراد أ��W أن ی�N(1^�ء ��6ی+ ا�'1َ)�ن ا��� }  �!r� ي��j ��أش

�ر& K0L ��)��n1� 7 ا�وOد آ����Pام ا����6ن �C ا�'���  إO أن ه'�ك أ����ً� ت��% ت)O { )26( )27 أش

 U���L وآ#�ة U��� �0�� �ً&��6� /�c1� ن�  . )28(���Lً�، وإث��� ا�)C=6 �7ی�دة !���U، أو أن ی"

 nا��1&7 أو ا�)�ی �� وذ�w ))29وO ی1'� ا��1ل ت^��H أ����Y ا��0��1(، �� ی�)�7 ا� [�� وا�^

]ي ی[�CL Y ا��ا��یn1� C أی�م ا����ع ��0را�� أو ا�1)� أو وآ]�w ا���� ا�. ��6&��)� إ�K ا�1'�ی�

ا�1
ج، و��O أن ی�C�ّ ا��ا��ان ����� ا�وOد ��Y ت)��7 ا�)h^0� �0��1 وإش��ق، وه]ا ا��)�Z�� 7 ����ر&� 

 U� ة�J�ق ا��=�� ی�=��% ا��ا�"���ة و�"C ��ق ی=�� ��C ��0��1 هOlء و��0��1 ا�����، وه]ا ا�

�ة تw0 ا�)��ر!�ت ا��� ُت��1 ��'�/، �ُ�)�ح ه]ا وُی]م  . ون U'Lوی�>�وزJ�س ا��و�)� ی7رع ا�"�اه�� �� !

W�Jأ W�"م وی�وا��1ل ��Z �� ا��fه�  . ه]ا، و�p ی��ل ذ�L w'� ا�ص��pء وا��pرب ��76ن ا���� ا�)]�

����ء ی�01ُ/ ا�^P��Oوه]ا ا Uت�Jإ CL ���J ا�'�س ی1^� ه]ا n1� نr� ،k�� 30( ا�!�!�� وا�����( .  

                                                

)24 (�f!ا��: ا�p Cا� ،K'](5/666: ا� .  
1��ء ا��&�ل) 25(I �� ���"ي �� ا��L Cا� U&�Jا��6ی+ 4/239: أ /p1067، ر .  
)26 ( ���0L nوا���6ی ��0cو� ���، ا����]ي ا�ح"�م )1623(، �=0/ ا����ت )2447(ا���Pري ا�

، أح)� )2375(، ا�U&�� C ا�ح"�م )3542(، أ�� داود ا����ع )3681(، ا�'=�ئ� ا�'6� )1367(
)4/276( ��cpا� w��� ،)1473 .(  

)27 (/0=� U&�Jص : أ ،���: ، وا�'=�ئ� �� �''1241Uآ��ب ا����ت، ��ب آ�اه� ت��c� ا�وOد �� ا�

ف أ���ظ ا�'���P� C�0p ا�'1)�ن ���N� C �� ا�'6�آ��ب ا�'6��Jوأح)� �� 6/260: ، ��ب ذآ� ا ،

W�'=� :4/268.   
)28 (�f!ا��: ا�p C5/604: ا�)['�، ا� .  
)29 (�f!ا :����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 76ص : آ�h !��� أ�
)30 (Kإ� ?(��ا : kش�ی)أح)� ا��^�ن)ت���� ا��'�ء ، .  
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�ف ا�7ائ� Pل أو ا�Oا�� ��ن أن ا��6ص ه'f�� ،��ا� C� ��#ح��ة آ �� Yٌئ�j ي��م ت����� �وه

Uئ��jوت���0 &)�? ر ،U�0L د�(�LOدون ا ��  . CL ح�W وا�)
ح�� ا��ائ)�، و���ش�ة &)�? ح�&�ت ا�^

��ً� U�0L، وJ Y10ا� C� وا�ب وا�م ا��� ت)'? و��ه� ،U=�! K0L د�(�LOا K0L Uرت�p ?� ه���� U(1^ت

��"�. ا�]ي O ی"h0 و��W ��ي L)� �6>� أ!U ص[�� آ
ه)� ی�=�W وی>U01 ات"���ً� h�1I ا�رادة، �Lی/ ا��

��ص ا�5Q�QC  )31(ا���ق ا��N�C�� ? أ�'�ء ا���ى وا���ادي و��C أ�'�ء ا�)�ی'� : وا����� ا�)�Nَه� هCوا�

��H�إح=�: ا���و��f� Uه� . س ����p ی6)� ا�)��� K0L ت���� و��W وإن ت"��� ا�)�Nق أو ت��/ �]�w ا�^

��'� :  

�� وأش� إ��6ح� : ا� !	ء) أ(��L ى�pن أ�"�� U�0p C� �'"(�� �(ن ا��ح� ���<� W����ة ا��ا�� �Lإذ د

  . � ا��ا��یC� C ا���Lء K0L أوOده/ ��� ت�ا� H���L إ&��� و�]ا ح]ر ا����ل )32(

�� ا���&�U ا����1 ��)� : ا���	$,� وا��2زم�) ب(�� ���ن ا�1)��0 ا�����ی� �=�)�ة ��ی�0 ا���، O ی"

  . )34( } وأح='�ا qدا��/.. ا�7ُ��ا أوOدآ/ {:  ح�+ �pل� و�p أش�ر إ�K ذ�w ا�'�� )33(آ�ن ��J ً� ص�6�6 

�، وإذا آ�!t ��وف ا�1)� أو �Y0 ا�01/ أو وا�)
ز�� و�Lم ا�[��ب ا�^�ی� CL ا���t ش�ط ������0 ا�'�&6

�ی� p �6ر زو&� ص����Pأن ی U�0L Uآ�ن ه]ا ح�� Cا�م ت �% ث���0، و� ����M=� نr� ا�[��ب wذ� �cة ت���Lا��

  . �pدرة K0L ا����م ��ور أآ�� �C دوره� ا�)^0�ب

  

  

                                                

)31 (�f!أ: ا ���! hآ�����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 63 -62ص . �
)32 (�f!ی�: ا�  . 322ص : �'�| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �
)33 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 285ص : �'�| ا������ ا��
 ورp/ ا��6ی+ 2/1211: أU&�J ا�U&�� C �� آ��ب ا�دب، ��ب �� ا��ا��یC وا�ح=�ن إ�K ا��'�ت) 34(

3671 Uf���ج ا�)=0/"وOدآ/ وأح='�ا qدا��/ اآ���ا أ"، و�'� Uا�>7ائ�ي �� آ��� U�1I �pو ، :
  . 91ص 
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� ،��1Iا��ام ا������، وا��6زم ه� ا�]ي یc? ا���ر �� �p Uة و��Nا� Y&� ی�=�ه� �� ح�ل ت=�

 Hوا��� C�0ا� Y&�  . )35(وO ی��Nد �� ح�ل ت=�

أن ُی70م و��W �)� ی6�x دی'U وU0�L و��!U و���U، وأن ی6�ل ��'U و��C �� یW�c �� : وX	W$ ا�VCم

 - �pل ا�C ا�>�زي. دی'U ود!��W، وأن یU�70 ا������� ا��L�(�&O ا�)�W�0� �� ���L �� �/ ت�1رض ا��Nع

sا U(ًا: "-رح���� 
  . )w!r� ")36 إن رحt( �"�ءW �/ ت��ر U��^� K0L، و�/ ی)"'w ت�دی�U، ���0ْ~ &�هً

 �'L U��p�1� وی��ك ،Uئ��jر ?�(& [�0���، ���U0�ّ، وی'� Uح� ���ی�? أ U!r� ح�زم ��j ���(وإذا آ�ن ا�

�ى، ��j �"��ث ����6�ق ا���وU�0L �I ا�h�1I �N'�� ،�^P ا�رادة �'��دًا �0(�)37( .  

�ة أو زّ��، و�"C ی'�[� أن �و��Z ح�ز�ً� �C آ�ن ی�Yp آ� ح�آ� وه)=� وآ0)�، ویL Yp�1'� آ� ه

  . )38(ی�=��% أح��!� 

�� ت�ف ��=�، آ)� أ!O U ی'�[� أن ی'��د c1� نr� ؛���و��f� Cه� ا�76م آ]��L wم ت���0 ���0ت ا�

 �� )39(أن ا�[Yc وا� ��ح O ی=�K0L W�L تH��6 ر��jتU ا�)��� �0^�� إذا �"K أو Ycj ���رك ا�^

  . و���01َ/ أن ا�^Y0 أ�pب إ�K ا�&��� إذا آ�ن ���وء وأدب واح��ام

و�C أه/ �� ی>Y أن ی76م ��U ا��ا��ان ا�'�fم ا�)'K0L x��6�� ،��7 أو�pت ا�'�م وا�آ� وا��Pوج، 


��pت ا����ل، Jأ k�I ���K ش�ء وی'�م ��K ش�ء وی�=�Y �� ا�=�� و�n1 ا�وOد ی�آ� �"و��]ا ی=

�د �
ك ا�>��ی� ت�=�Y �� ت�"w ا��وا�k وا��I��و��1�c ا��tp وإد�Jل ا�^�1م K0L ا�^�1م، وه]W ا�

�س وا�و�pت، وت')� �Lم ا��c!Oط��ا��L ا��&�ع إ�K .. �� ا�'� k�I �� ة ا�76م��رب ا� K0Lو

  . )40( " -ر ا�=C أو ص[�ر ا��1� ص[�-ا�)'7ل واO��M]ان L'� ا��Pوج �0 [�ر 

                                                

)35 (�f!وي: ا
  . 174ص : أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
)36 (���Pزي: ص�� ا��  . 540ص : ا�C ا�>
)37 (�f!ا :����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 63ص : آ�h !��� أ�
)38 (�f!ا :�
  . 175ص : ��، ��L ا��ح)C ا�'6
ويأص�ل ا������ ا��
)39 (�f!ا :����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 144ص : آ�h !��� أ�
  . 44ص : أر�1�ن ! ��6 �ص
ح ا����ت، �6)� ا�)'>�) 40(
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 و�p �pل - �rذن اr�-sن � 
ح ا��oء وا����ت أث� ���~ �� !�Nة ا����ل K0L ا���P وا���ای�

U!�6�� :}  
6�⌧8�� �,☺�)���$ �☯<&'	�= { )41( 

 U�L��N� ،ة�Joا��!�� وا �� /�� Uدت��L آ��� �(Nوت ،Uذری� �� x�و��U د��� K0L أن ا��&� ا� ��% ُی6َْ

 و�C ا�)�Nَه� )42(���/، ور�? در&��/ إ�K در&�U �� ا�>'� ���� U'�L آ)� &�ء �� ا���qن ووردت �U ا�='� 

 زل� َ��َء إ�K ا���P ��1 ��ة؛ � 
ح أن آ#��ًا �C ا��� ت�)�7 � 
ح�� ��p Cی/ ا�C�7 وإن I� و�� أو

s �(��L�� وآ#�ة Uا�'�س. وا��ی Y��j ه]ا ح�ل C"و� ���L t=�� ة�Lا��� W[ا�'�س أن . وه n1� Cfی �pو

/��
Iروا ت� ��ه/ و���� ،w�[� ����P� �0#وی]آ�ون أ� ،U� أث� O ه]ا .  

الصدقالصدقالصدقالصدق    -9     

 �
"وهً(Lو Oً�p ����6ت، ، وا� �دق ���1"ا��7ام ا�
 CL ا��ی�ء �� ا���1دات، وا��=H �� ا�)��1


ف ا���L وش��دة ا�7ور، و��J!� ا���!�ت J43(وإ( .  

���و�p ح]ر ا�'�� ��=� ،U�^1�� ذا أرد {:  ا�)�أة ا�)=0)� ا��� !�دت و��ه���t��p ؟U�^1ت أن ت :

45( )44( } �� �/ تU�^1 ش��M ُآ��wِ�0L t آ]��: أردت أن أU�^L ت)�ًا، ���ل(   

�)� آ�ن ا�=�Y؛ �ن ا�)��� إذا آ�ن ص�دpً� ا��pى � Wو�� K0L ���(ی"]ب ا� Oه� ا� �ق أ�f� Cو�

��L ا�]ي وU� W�L أوOدW، وإن آ�ن آ�ذ�ً� و�� ��ة واح�ة أص�% U0(L و! U6 ه��ء، وU�0L ا����ء ���

 Uن �/ ی=�^? ��1�0]ر إ��r� ،��و�n1 ا����ل ی�01/ ا��ی�ء �=�Y ا�)��� ا�]ي ی��fه� أ��م  . )0�)46^

 Uت��أ C�� wف ذ�
J Uن ح���  . )47(ا�'�س ��6ل �C ا� 
ح أو ا�H0P أو ا�['K أو ��jه)� ث/ ی"

                                                

)41 (h��رة ا�"� : /pی� رq)82 .(  
)42 (�f!ا :�L89 -3/88: ت�=�� ا��01 ا���ی�، �6)� ا���� .  
)43 (�f!ق ا�)=0/، �6)� �: ا
Jأn�� : 61ص .  
  ). 3/447(، أح)� )4991(أ�� داود ا�دب ) 44(
، 2/716) 4991(رp/ ا��6ی+ : آ��ب ا�دب، ��ب �� ا���Nی� �� ا�"]ب: أU&�J أ�� داود �� �'�) 45(

W�'=� �� �(ا���م أح U&�J3/447: وأ .  
)46 (�f!ا :n��� �(6� ،/0=(ق ا�
J72ص : أ .  
)47 (�f!ا : ،���
  . 173ص : ��L ا��ح)C ا�'6
ويأص�ل ا������ ا��
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احلكمةاحلكمةاحلكمةاحلكمة    -9     

�Jq K'1(� أو ،?I���1ل، وO ی"�� أن ی"�ن ت6"�/ ا��1� : وه� وI? آ� ش�ء �� �!Oا k�Iو

��1ل وات��ع ا�����Y ا�����ی� ا�'�&� ،Y=6� �6� C� ��O ا����ار ا�)'�| ا�����ي !Oا k�I K0L درًا�p

�ان و��C ا���t وا�)�ر�� وا��Nرع وا�)=>� و��jه� Jأم وأب و&� و&�ة وإ C� tأ��اد ا��� C�� ?��(ا�

p�'ا��� ی�ت�ده�؛ �ن ا�� Cا���آ C� ��=�
ت !"N(� ��  . )n)48 ���1ض ا�^

�)� K0L ا��0�ب ا�����ي ا�)'��Y، وإذا ح�ث أن أ�� ا�ب p��وK0L ه]ا ی'�[� ت�1ون ا��ا��یC وات

���� O ت�اW ا�م ��01�� أن O ت��1ض أو ت=��U ا��&�، �� ت^�? وت'��د وی�/ ا�6�ار ��'�)� ��ًا �� %�6 

�� �]�Jw^� أح� ا��ا��یC دون أن ی�1N ا�^ .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)48 (�f!ا :�'���Nل، زآ�ی� ا���
ت ا�'�=�� L'� ا��"N(14ص : ا� .  
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    الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
     دور املسجد واملدرسة يف الرتبية دور املسجد واملدرسة يف الرتبية دور املسجد واملدرسة يف الرتبية دور املسجد واملدرسة يف الرتبية

 ،np�'ا�� ��fو�/ ی �(�وه#	ك و3	ئ9 ت,�� �0)=>� وا�)�ر�� دور ت���ي ��1ل إذا ت/ ا���1ون ��'

	K#\ م��	أداء ر3 %�!  �  : ا��>

)1 ( ��(�f1ا�)��� ���6 ا�)=�&� وت C� �� أ! t أه� ا���r� tذا �)? ا�ذان. ))49أن یZ(0 ا�^

�]ا ا� �ت ا�)�"�ر، وی���ن ��� 
ة �!U ی�ى � ��ورددوا �U1 وأ��وا ا�^�� ���W��0، �1'� ذ�w ی'��U ا�^

��
ة یI �� ��1)�� ا�^ 0� �ً�=�! �ً��'� w�[� ة، وی �� ا�ذان
ویC=6 . ���درة أه� ا���t إ�K ا� 

�رتU وت��)�� �U1، وتW��P أ!U إذا َآُ�� ذهY إ�K ���م أن ُت0��f! t ا�^�� إ�K ش"� ا�)=>� وت�یU ص

��، وی)�ح ا�)K0L C�f��6 ص
ة �� C�0 (اب ا��ا�)=>� �0 
ة، وK0L ا�ب أن ی]آ� �c� ا�)=�&� وث

  . )50(ا�>)�C� �L أه� ا���t أو ا�>��ان وا�)�1رف 

إن أح�ث َشَ[�ً� �
  و)51(أن ی Y6 وا��W إذا أحY ذ�w و��1 أن ی"�ن �p تq /01داب �cpء ا��6&� ) 2(

U�&��ر، �� ُی0ّ1َ/ ویc6ا� C� ?'(ی .  

)3 ( C� ة

ة إذا 7���َ، وی^���U ا�)��� ��� 
ة �? ا�>)��L، وی���W �)� ت % �U ا�  ��� ��lأن ی

�رة و�)�!�'� و��j ذ�w �)� ی"�ن ش��ً� � �6 ا� 
ة L ���رة و���)52(.  

)4 ( C� �'=�0��1 ح� ��أهU0 وإ��م ا�)=>� و�lذ!U و�C ا�) C�0، وإذا رأوا ش�Mً� أن ُی�1ََ�َ� ا�^

�0�/ ا��U� h^0 وا���=/ L Y<آ)� ی ،Cو�� H��� W��ا أ� �ره/ وی01)c]أن ی /�ی'"�و!C� U ا��6آ�ت ��01

 U� وا�#'�ء U�0L وا�=lال U'L وا�=
م U�0L وإه�اؤW ا���ای�، وإذا ح�c ��"�ًا �
 ی'�[� ت�W��J )53(�� و&

U!�"� CLا�ول h آ�ن �� ا� ��ف ا���Jة ا&�)? : و56 ذ�_ 6/ائٌ  م#K	.  و��أ!U إذا أ��J إ�K ا� 

                                                

)49 (�f!ا :���
  . 149��0)�ن ا���6�، ص : ا������ ا��
)50 (�f!ن، ص : اO�=ي، ص��% ا��  . 76ا�)=�&� ودوره� ا����
)51 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
)52 (Kإ� ?(��ا : kش�ی)h0=ا� |�  . ، ا�C�(�#L C� �(6� E�N) �� ت���� ا�وOد�'
)53 (�f!ی�: ا�  . 134ص : �'�| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �
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 /��� آ)� أ!U ی�01/ ا�='C ا�C� ��L�N �>�ورتU �0"��ر، )54(ا����ل �"#� ا��1+ وش�ش�ا C� K0L ح

/�'�� Wد�&�  . ویZ6 ���"�ا�� وا�71ة واOح��ام �


U�p ���)=>� و��ه� ا��6 و����1ف K0L ر��� ص���6، أن ُیH06� H60 ت6��x ا���qن ����ث) 5(L H

�ارع أو ��Nه�ة ا��0��زNا� �� Y10ا� �� ?�cا�1 �، ا�]ي ی tpو �[N�ُو� .  

�ر ا��روس وا�)�I�6ات ا�)���� �� ا�)=>�) 6(c6� Wوا�� W[Jأن ی� .  

 *��$�  : دور ا�� ر�3 ا��

وت�1 ا�)l�=� ا�����ی� ا�#�!��، �!�� ت�6�ي وأ�� ا�)�ر�� �0�� ا���م دور أآ�� �C دور ا�)=>�، 

  . ا�^�� ��ًة أ��ل، وت��% �U ��ص� ا�6 �ل K0L أ�pان

� أه��� ا�� ر�3 56 ث2ث� �/ان`* �Eوت :  

�ق ا�01)� أو :  ا��#	ء ا����	!5-أ����� Oإ /�ی�=�وى ا�^
ب �� ا�)�ر�� وO ی�)�7 أح� �'

 �(�
�p أو آ�0J55(ا�(��ق  و��]ا ی>� ا�^�� ا�)'��ذ �� أ��تU ت�ح��ً� �� ا�)�ر�� و��صً� Oآ�=�ب ا��

 h0�Pت Uأت�ا� C� �L��� �U �� أ��تU، آ)� أ!U ی'��| �� �>)fت /� ����6� �� Pش U� ��f��

شP ��ت�/ ���01/ ���دئ ا����1� واح��ام ا�JoیC و��ا�Lة � �60 ا�>)��L، ه]ا إ���I إ�K ا��c!Oط 


ل اJ C� U(01ا�]ي ی� K0L رة�p دی� ذات��p ت�� Pش /��� ��f، وت���ا�)�ر �^N!وا� �L�(<ا� Y10�

  . ت6)� ا�)=lو���


ق إذا ا��Jر ا�)��� ��ر�ً� ���� :  ا��#	ء ا8خ5b2-بJور ��1ل �� �'�ء ا��� ��م ا�)�ر�ت�

  .  وتc/ آ]��p w!�ء ص��C�6)56(��ر��ن أت���ء وأ�'�ء ��7�0�ن ����Nع 

�� ا���ة وا�)�ر�� وإذا �Lف ا�)��� وی>Y أن ت��ح� أو� /��
��p ا��� تJت ا����&� ت���رب ا��

��، أ�� إن آ�!t تw0 ا��1دات ��Y<�� �M أن ی� � (Lأن ی� U�01� �'=6ت7رع ا��1دات ا� ��أن ا�)�ر

                                                

)54 (Kإ� ?(��ا : kش�ی)دOت���� ا�و �� h0=ا� |�'�(C�(�#L C� �(6� E�Nا� ، .  
)55 (�f!6)� زی�د ح)�ان: ا� ،
�� ���! h56ص : آ� .  
)56 (�f!ك، ا�)�وردي: ا��| ا������ ا�'��ی�175 ص: ! ��6 ا�)0'� CL 
ص : �6)� !�ر ��ی�: ، !�

255 .  
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6��، آ)� �pا��1دة و W[ء ه�=� U1'وی� ،�^P0� �I�L /�ی>Y ���)�ر�� وأن ی�6ول إp'�ع و��W ��ن ا���N آ0


��pت و��W و�0�آU �� ا�)�ر��Jأ CL ا�)��� أن ی=�ل K0L .  


5-ج�d/ا4! اد ا�  : ،Uأ�� ?��� ت�ه�� ا�^�� �))�ر�� ��'� ت'�U1 وت'�����Z ا�)� �د ����Lاد ا�

�ًا ص��6ً� cL ن��م ��N)� ت�ه�� ا�)�أة ��"�ن زو&� وأّ�ً� �p� آ� ش�ء، وت�ه�� ا�]آ� ��"���� ی�=? ا�)

�'� ش�ی���� ا�)>� Yوص�ح Oً�M=� �ً. �)? وأ� �وآ ،���وا�]ي !����W إ�Lاد ا�)�أة ���6ة ا�7و&�� وا��

 �� C�� دة �)�1ل ح�� w�[� � Pإذ ُت ،��c1� ا�L ر وا�!�ث�ا��ول �Lدًة ت�ّح� ا�)'�ه| ��C ا�]آ

)�دة ����� ت�n1� ��0 ا����ع ������0 ا�)'��7 وا������ ا��'��، و�]ا ی���ح �n1 ا�)���C ت���? ه]W ا�

 وإ���I �'�ه| ت0ّ1/ ا����ة ح��ق ا�7وج وqداب ا����1� وأ����Y ا��>)��، )57(ا�)�اد ا��� O ت��6&�� ا�)�أة 

  . و��ق ت�ث�+ ا�)'7ل و��jه� �)� تU&��6 ا�)�أة

��p�W إO أن و�"� ت��م ا�)�ر�� ��وره� ی>K0L Y ا�)��� أن ی1��د أ�'�ءW اح��ام ا�)�ر�� وا�)0ّ1/ وت

  . )58(ی"�ن آ���ًا أو ����Lً� أو ����ً� 

 * * *  

                                                

)57 (�f!ت: ا��'Nا� ���J ،54ص : ت���� ا��'�ت�'������: ، وآ�h !��� أ��!���Oد ا� -135ص . �6)
138 .  

)58 (�f!ت: ا��'Nا� ���J ،/0=(ا� ��  . 103 -102ص : دور ا���t �� ت���� ا�^
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  الباب الثاني 

  من أهداف الرتبية

        الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول 

        يف كل أمر من أمور احلياةيف كل أمر من أمور احلياةيف كل أمر من أمور احلياةيف كل أمر من أمور احلياة    ترسيخ العقيدة وحتقيق العبوديةترسيخ العقيدة وحتقيق العبوديةترسيخ العقيدة وحتقيق العبوديةترسيخ العقيدة وحتقيق العبودية

sا ��& �pو ،U'� H#�'ا�ه�اف ت �وآ ���
�س K0L � ُی�1 ه]ا ا���ف أه/ أه�اف ا������ ا��� ا�'

و�"'�� ت��6ج أن ت�01/ أص�ل ا�ی)�ن و&7ی�MتU، وأْص0َُ% أو�pت �jس ا����1ة ا�='�اُت ا�و�K �� ا���ح�� 

 آ)� أن U���J ا��ا�? ی=�W�L )59(ح��ة ا�^��؛ �!U ی [� إ�K ا�)��� �"� &�ارحU، وی��0�� دون !��ش 

�رK0L ت�P� ا�>ّ'� وا�'�ر وأه�ال ا������ وا�)
ئ"� و��L/ ا�>C و��jه� �)� ی�  .  

�س ا�,�Q ة وه5* fو g�QC�� 9ئ	ك ! ة و3	وه# :  

1-��Qا��� gی�� �! �C�Chة ا� �Q,ا� i�3�أوُل �� یC�ّ0 ا�^�� آ0)� ا���ح��، إذ أن ا�=h0 :  ت

U1(� ن أول �� ی��ع�"�� ،UدتOو �'L U�!ن �� أذ�و�p . ی01)�ن ا�^�� �� أول ح��تU آ0)� ا���ح��، ویlذ�!

   )60(  }ا��6�ا K0L ص���!"/ أول آ0)� �
 إ�U إO ا�p�  }sل ا�'�� 

�/ "ث/ ُی0ّ1َ/ ا���qن ��0p Kإ� H�=ة وی�^��ن K0L ا�MN'�� ،م
َوَت�01َُ/ ا� ����ن ا���qن أص� �C أص�ل ا��

���� )61(" أ!�ار ا��p �("6� ت)ّ"C ا�ه�اء �'=0� و�p ی=� اs تK��1 ح�x )62( وه� C� ��J ت�01/ ا�>�ل وا�

 wذ� �� Kc�� م�ا���qن، وإن ا� �� ��6�U'� x آ#��ًا ���0� �C ا�>�� و�� ح�ول ح�C� W��j x ا�01

�� )64( ث/ إن p �رW ت�N)� K0L أص�ل ا�ی)�ن )63(أ�1Iف �� ی�U�c �� ح�x ا���qن f�6� �� ����أ ا�^

��  . وت��� ��1!�

                                                

)59 (�f!ا :�'������ ص �6)�: آ�h !��� أ��!���O48د ا .  
 ورp/ 1/71: ، وا��ی0)� �� ا���دوس �� ��ث�ر ا�P^�ب6/398: رواW ا������ �� شY1 ا�ی)�ن) 60(

�ري �� ت6�� ا�ح�ذي )207(ا��6ی+ �   .4/64، وذآ�W ا�)��رآ
)61 (���  .  رح)U اC�-s آ
م ا�x��6 ا�=�
)62 (�f!ا���م ا�[7ا��: ا ،Cم ا��ی�0L 1/94: إح��ء .  
)63 (�f!ا��ا��1: ا K�  . 242ص . إL>�ز ا���qن، � ^
)64 (�f!ن، �'�ع ا��^�ن: اqم ا����0L �� +60ص : ���ح .  
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ث/ �? ح�x ا���qن ُی�01َ/ ا�=��ة ا�'��ی� وا�)[�زي و��� ا� ���6 وا����C�1 وح"�ی�ت ا���ار 

 C�6�� 65(وا�( .  

 �آ)� K0L ا�)��� أن ی�6ث ا�^�� CL ح��ئH ا�ی)�ن وی>�K0L Y أ�U�0M � �ق، ����یً� ������ل 

 �(L Cحّ�ث ا� Cح�-�(�'L sا �Iل- ر���  : }wf�
م اح�x اs ی6j آ�ن ا� [�ر )67( )66(  }...ی� �pو 

 وK0L ا�)��� أن ی6ّ�ث ا�^�� CL ا�>'� �ی�c6ون ا�>)�1 وا�>)��Lت وی=)1�ن ح�ی+ ا����ل 

0��، وی��E �� ذه'U و&�ده)��P��� ���� ا�^(���� ��وص�ف ی�  . وا�'�ر، وی 

�یg ت-2� �و��Z ا�)�اد ��k أن ی6�x أذآ�ر ا�ح�ال وا�)'����ت : ,���\ ا8ذآ	ر ت�i�3 ا�,�Q ة !

 sذآ� ا U(�0L م
fا� �� KN� وإذا ،sا C� �&�6ا� Y0ء و��Lا�� U(01ی �� ،�fم وی���C أآ� وش�ب و!

L�Nا� ��pا��� U(01ث�، وی�]��Oی�01/ ا Kا�)�ض، ح� �'L ء�L7ع، وا����� واO��M'�س �U، وا��=)�� L'� ا�

Wوح� U'� �&�6ا� Y0و� sا K0L �آ�  . وا��

3-��یg ا�� $� ��ح��، :  ت�i�3 ا�,�Q ة !���� ����ن ی0��f! t ا�^�� إ��f� Kه� ا�"�ن وارت���

�ازن ا�'�=�، ویU!�� Z6 &7ء �C أ&7اء ا�"�ن ا�)�'���� ���� �� وی��U� C أن )68(وه]ا ا���k ی�1N ا�^

،s %�َ=ی U�� �� �"� ن�  .  وی�ش�W إ�K ا��=��% ��"�ن �? ا��آY ا�)=ّ�%ه]ا ا�"

 sت ا�� وأ�)�ئCL U ��یH ا����� �� &)�ل ا�"�ن وfL)� �آ)� أن ا�)��� ی=�^�? ت�01/ ا�^�� ص

 ����f!69(ا�^���1 و(   

"W�!0/ أن �� ذآ�Lوا ... W�'1� U� hN"'ی7ال ی O /ث ،�ًf�6�ُ�x ح� Uئ�N! أول �� ��ی'�[� أن ی��م �0^

�/ ث/ ا���LOد وا�ی)�ن وا�� �یU� H، وذ�w �)� ی6 � �� �� آ���W ش�M�N� �َMًَ�، �����اؤW ا�6�x ث/ ا�

   )70(" ا� �� �[�� ��ه�ن 

                                                

)65 (�f!ا���م ا�[7ا��: ا ،Cم ا��ی�0L 3/73: إح��ء .  
  ). 1/293(، أح)� )2516(ا����]ي ص�� ا������ وا���pئH وا��رع ) 66(
)67 (W�'=� �� �(ا���م أح U&�J307، 1/293: أ .  
)68 (�f!ي: ا���� ��1� �(6� ،Wی��� ا�)=0/ و�� h119ص : آ� .  
)69 (�f!ا :H��=117ص . ا�)�&? ا� .  
0�م ا��یC، ا�[7ا��) 70(L 1/94: إح��ء .  
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�ك وو3	ئ�\-4Oا� ���ء :  ��	ی�\ مP��Oا�'�س وا ���pر Kإ� ���rن �n1 ا�'�س ی0��f! t ا�^

P� C� �ً���)�� ���I ا�'�س �Jئ� ���/، وی�"�ر ه]ا ح�K ی[K0L Y0 ��اn1�� ��p ا���ر، وی>1� ا�^^

�ا U'L �/ ی1)� ��j ا�'�س وإن �I�� �ً�0� �(101/ ا��ی�ء، وی��� ،U^P� C� ف�Pوا� W�I�� ه�)�مOوا sا

 sا C� �&دًة دون ا��[�ء ا��L �(1أو ی ،�(L أي)71( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)71 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/: اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C� : 76 -72، 17 -12ص .  
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        األخالق الفاضلةاألخالق الفاضلةاألخالق الفاضلةاألخالق الفاضلةالقلبية والبدنية والقلبية والبدنية والقلبية والبدنية والقلبية والبدنية و     التنشئة على العبادات التنشئة على العبادات التنشئة على العبادات التنشئة على العبادات

 C�6اف، و�!Oا C� Uf�ی=K1 ا�)��� ا�'�&% إ�K ت'�MN و��K0L W ا���1دات ��C(c تU�01 ����یC و��6

 O ة
�1 �0�Uj، و�p ذآ� ا�01)�ء أن ت�01/ ا�))��7 ا� � ��L�Nا� h���"���� U�70! /ث ��ا�P^� أن !�)� ا�^

�0�� ح�K إذا �0~ ا�6ُL د�1��� C"و� U�0L ����&�� K0L و�/ ی��ر ��� U�0p H01وت U�0L ة ی=��ة
0/ آ�!t ا� 

��  . ت�آ

 �L�(<ة �? ا�
�0��، �rن آ�ن ذآ�ًا أ�َ� ��� L �� )72(وا� 
ة أه/� ��Lدة ���0p ��!�� ی>Y ت1�ی� ا�^

��c��� YpبL ة
�� إ�K أن ی�0َ~ ا�r� ،�N1ذا �0~ ا��N1 وت�ك ا� � ��lوی ،C�'� ?�� Cا� �  . وه

�ه/ إ�K وK0L ا�Lث/ ی� /���Pوی /��jَوی� s�� /وی]آ�ه ،���pو �Jة إذا د
 ��� WدOب أن ی��� أو

U'� �ًی��p /أن ی�اه /��0L ط��Nا�)=>� أو ی Kإ� U1� /ه[Jء وی��I�  . ا�

�رة و��jه� L ���ع و�NJرة و��� C� ة
  . )73(وی>Y أن ی�70�/ �"� �� ُی��Nط � �6 ا� 


ة �� ا�)=>�؛ �ن وا��W ی�W[J إ�K ا�)=>� ��"�ًا ��'��NL �f د�pئH و�p ی"�n1� W ا�))�7یC ا� 

 Y6(ا� �� ا� �0�س و�pاءة ا���qن وه<��� ��lرج، وی�Pل �� ا���أو أآ#�، وه� ی=)? أص�ات ا��


ة وی��Nط وا��W أن  ��� ��lی U!r� �ً��L �NL �#��#ا� C� �pأ W�(L ذا آ�نr� ،��J k����60آ�، وا�

� �'U وی��ك �U ا��6ی� �� ا���"�� أو ا�����J إ�K وtp إ���p ا� 
ة، وإذا آ�ن �0~ ا�#��#� �NL ی �p �0یَ�

 Wر�cح C� ا���آ� K0L أن ی�6ص Y<ی U!أ Oإ Wد���ا&Y أن ی�W[J �'] أن یlذن أو ی��آU ی�ت� �)���


ة 0� .  

0�� اه��اًء �) C�h0، ��� آ�ن �P(ا���1دات ا� K0L /ده��0�/-ا� ���6آ)� U�0L أن ی1L sان ا�Iر - 

 ،Cا�>)�1 وا���اوی% وا���1ی /��ا CL ا�>�ع، وی 0�ن �1��0��� Y10ا� /�!��ن أوOده/ وی1^���ی 

  . )74(ویlذ!�ن، وی6>�ن �1�/، آ� ذ�K0L w ���� ا���ریY وا���01/ 

                                                

)72 (kش�ی K)? إ���ا : C� �(6� ،دOت���� ا�و �� h0=ا� |�'�C�(�#L C� %ص�� .  
)73 (�f!ا�� : ا�p C1/647ا�)['�، ا� .  
)74 (�f!ی�: ا�  . 139 -123ص : �'�| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �
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C ا���1دات K0L وأ�c� ا����ئ� �1�0�ی� K0L ا���1دات �"���ة ا� �� وت�U��j وتK0L U1�<N ا�آ#�ر �

�| و�k، وی�Y�j �� ا�#�اب ا��Jوي، ی��k �����وة ا�ول '�� Uت���"� C� ا�آ#�ر C� ی'�[� ا�6]ر C"و� 

�ع وإح=�ن NPا� Kإ� ����ای�، �� ی�ت� U0ّ��� k��U!�6 وتK��1، و�? ا��)�ار ا���1دات ی�&U ا�^��� kی�ت� O Kح�

�^Pا� C� U6�6 وت �ا�1) .  

0L �MN'ا��[�ء ا�>7اء وأ�� ا�� H0Pُ��� K06ن ا�)=0/ إ!)� ی�� ،Cا��ی C� 7ء& ��� �0I��
ق ا�Jا� K

 U!�6�� sا C�)75( .  

  

  : وا��#O;� ا�����Q ت�C	ج إ�% م�ا�9 ه5

)1 ( ���دW ا�)��� �� ص[�C� W ح� "�jس ا��1دات �� ��ح�0 ��"�ة �rن ا�^L �� K0L �N'76(ی( 

�� �? ه�اW، و��� وحJو�>�ج و Ycjو wذ� ��
 و�)� یC�1 )77(" ّ�ة و&U�0L Y1 �� ،?N �� آ��W ت

 U01<ی� ی�Nا� ��Jن ا���� U�0� tpو �� ?I��� ،ی��^�K0L &1� ا�^�� ذا ����1 ه�دئ� ��ا�Lة ح�&�تU ا�

 U01<ات ی�� U'L وا����م �L�Iا�� CL ع�^�!Oي، �"#�ة ا��ت�ًا، و�Lم C� U1^p ا���L�I ح�K ی�ت��

��1ل، و!Oی? ا��ا�]ي ی�ی� �� ��ای�  tp�
U��L ح�K �� أی��U ا�و�K ی>U01 ��7!ً� وآ]�w ت'�ی)U �� ا��

1�د ا� ��، وإذا �Y0 ش��p �َMَی�ً� �'U أرش� ��� 
ً�0p ع أو ا�)�ض ی��ك�ا���، وإذا �"K ا�^�� �C ا�>

1�د ا�>� وا�LO)�د K0L ا�'�Z، وإذا ش�ه� ����ًا ��U� C ا�)����� U=�! ���J Kإ� H�Nوی U(ح��� Uح�� �

  . U�0L، ���01/ ا��ح)� وا���اI?، وه"]ا ی)"C �0)��� أن ی1�دK0L W ا���cئ� �� ا�='�ات ا�Z(P ا�ول

إ�7ا�U ا�ح"�م واoداب ا���L�N آ�داب ا�^�1م وا���0س واO��M]ان وا�'�م وآ��� اoداب ا��� ) 2(

 U1'(وی ،Kات ا�و��
ق، و�C ا�)�1ص�، وإن أآ�� وردت، وی"�ن ه]ا ا��1�ی� �� ا�='Jات ا��=�� C�

�� ا��وای�ت وا�� � ا�[�ا��� � H60د، وُی�=��� ی�=�ه� أش�1ر ا�7]ل وا��j!� إذ ت�[ُر ��U �]رة ا�

وا��
م ا�)�=�ة، وی>Y أن ی�6ص ا��ا��ان K0L ح)�ی� أ�'�ئ�/ �C رؤی� �� ی�Pش ا���6ء ��اًء �� 

                                                

)75 (�f!وي: ا
  . 99 -98، 65ص . أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
  . ا��6ارة وا��Nة و���L ا�[Yc: ح�) 76(
)77 (�f!ا���/: ا Cدود، ا��  . 187 ص: ت6�� ا�)
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�ن"�� ،tم أو �� ا���
L�ا �ئ��ا� [�� ا�]ي ی'�م �? و ���)� ا�>'=�� �� �jی� ا�=�ی� �ن ا�^�p
L 

 ��وا��یU ی�ى �C ا���ر �� ی>U01 ی��0 وا��یU ت���0ًا ��یr� ،�ًMذا ز&�W ا�)��� CL تw0 ا��6آ�ت أحZ أ!

U0ا�6>�ة إذا أراد أه C� ?�Iج ا���Pان و�]ا آ�ن أح� ا� ���6 ی��� �U ا��P�=ی �^J .  

 وا�]هY وا��'1/ �ن ذ�w ی1�دK0L W �1� ا��6ام - إذا آ�ن ذآ�ًا->'�Z�� U ا��6ی�وی>Y أن ی) 3(

�ً� وآ]�w ا� ���� ت)'? �C ا��U�N ����&�ل أو ا�"��ر، وه]ا )78(وا��U�N ���'=�ء �N�1 تNا� �p C� ?'(وی 

C� U'�"(�� Uح�ام، وی�ث/ و�� �آ C� U1'ل و�
 ا�)�1ص� دون ��ب وا�?، وا�ص� ��U إ�7ام ا�^�� �"� ح

��ً� :  و�p ی��ل �pئ�)79(ا� �� J U01��دW ����ك �� آ�ن یL ��Nع ث/ �� ی�0+ أن ی�N��� ت70م و��ك w!إ

�ل ��Z ش��ً� أن ی�6ث ذ�w، ث/ إن إ�7ام ا�)��� و��w�[� W ه� وا&�U ا�]ي أ�� �'� ،w� �ًأو اح��ا� w'�


 ذا دیC ی�1� �� أ�� �U ا��[�ء اU� s، و�p ی"�ن ا��7ام �]�w ��ایً� �1�0�د ث/ ی �%p�L 
 ا�^�� ر&

U'� tئ�� �p ��[ن ا��  . ا�#�اب، وهY أ!U ت�ك آ� �� أ�U� U�7 ا�)��� �U!r ت"

)4 ( wذ� �(Nق ت
Jان وا�>)�د؛ �ن ا��
ق �? ر�U أوOً، ث/ �? ا�'�س وا��6Jرم ا��"� K0L U#ح

 U080(آ( Cی�ا���1�� ا��� ت��? إ�K ا��^��H ا��[�ء ا�&�، وت��ی�  وه]ا ا�6+ ی>Y أن ی"�ن ����C��0 وت"

 Z��ى وk�I ا�'��� ا�p K0L ر���� Uل)81(إرادت����  : ،��Pا� Kإ� Uد ص�ح��إن ا� �ق H0J ح=C، ی�

 U1ت�� ����L Uن ��ی�وُیp U� K"6 � ا� �دC�p و&7اءه/ �� ا��!�� وا�Joة، و��]ا یY6 ا� �ق وت�"

  . رادة وا�71ی)��0 �ق، و��O أن ی�=%0 ���

                                                

)78 (�f!ا�[7ا��: ا ،Cم ا��ی�0L ا���/73، 3/72: إح��ء Cدود، ا��  . 189- 187ص : ، وت6�� ا�)
)79 (�f!ا���/: ا Cدود، ا��  . 170ص : ت6�� ا�)
)80 (�f!دود �"�وم: ا�، ودور ا������ 501ص . ا�ص�ل ا�����ی� ��'�ء ا�PN �� ا�)=��L ،�(0 ا�

���

��p ا��Jا� :C<15 ص .���اد ی�� .  
)81 (�f!ا .C<اد ی����� ،���

��p ا��J28 -27ص . دور ا������ ا� .  
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

         بناء الشخصية االجتماعية بناء الشخصية االجتماعية بناء الشخصية االجتماعية بناء الشخصية االجتماعية

 ،��Qّ!�� !�% ش	�ا��� ��h�Oء ا�	$#  �و): ا8ول(ی,� ،��<
إ! ادo ): ا�H	ن5(إش�	ع �	�	ت\ ا�#

����Q�<�ت\ ا�	ر�3 ��	��� .  

  إش�	ع ا�C	�	ت ا�#
>�� وا����	!��  -1

C� C"و� ،����، إن ه]W ا��6&�ت �p ی��1 ا�!=�ن ��و!c1� ��� یً� أ��ًا إذا ���ه� أو�� �ً Pن ش� ی"

�� ���J �رI�1'�و :  

  �	��\ إ�% ا����ام وا��Q ی� وا�2Q�3ل ) أ(

��U ا&�)��Lً� وزرع ا�#�� �U واآ�=�ب ث��U، و�p ح�t0َ ا�=ّ'� �)�fه� �pَ �'1ا��6&� ی W[وإش��ع ه

���/ �� ا�)>��83( Z(�ُ"'Kً &)��0  و�'�دت�/ )K0L )82 ا� ���ن �آ=
م ا�'�� : اح��ام ا�^p� واح��ام ح�

  . )84( � ا�[
م أن ُی1^� ا�ش��خ U0�p، وآ�ن ه� ا�>��CL Z ی)�C ا����ل ���� ا���ذن ا�'�� 

واOح��ام ��O أن ی"�ن !��Y0p C� �ً1 ا��ا��یC و��Z �>�د ��fه� &���ء، ���^�� وإن آ�ن ص[��ًا 

�/ ا�'�fات ا�>�رح� وا�)���6ة��7اء�U!r ی��Oوا �Iا��=��� ا�� C�� ق��وإ���I إ�K ا�=
م U�0L .  وی

و�'�داتU ��حY ا��)�ء واح��ام ح��Up، إ&��� أ�U�0M و�)�ع ح�ی#U وش"�W إذا أح=C وا���Lء �U وا�#'�ء 

Uرت�N� )�ع�و Uوإ��اء رأی U=�! CL ص� ����0ع�� Uئ�^Lوإ U�0L .  

��� ا�)���Jة ��>Y أن ی���ً� وL)�0ً�، إذ ی �دUp وأ�� �� ��ح�0 ا�^��L 
ًL����L� ا�)��� �? و��W ت�

 Wا� وإذا اh0�J ا�)��� �U1 )85(وی�ا��U �� ا�=�� وی�NرآU �� ا�Y10 ا�)��ح وا�1)� وا���اءة، وی=)? ش"

                                                

)82 (�f!ا� ���ن: ا K0L /�0=ان، ��ب ا��[M��Oري، آ��ب ا�P7/131: ص�6% ا�� .  
)83 (�f!ا�'�س: ا Kط إ��=�!Oآ��ب ا�دب، ��ب ا ،H��=7/102: ا�)�&? ا� .  
ی=��ذن ا��&� �K0L C ی)�'U �� ا��Nب ��1^� ا�آ�� آ��ب ا�ش���، ��ب ه� : رواW ا���Pري) 84(

6/249 .  
)85 (�f!ی�: ا�  . 114 -113ص : ��روق ��L ا�=
م و��=�ة ��ه�: �0=�0 درا��ت !�=�� وت��
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  . �� ا��أي ���'�)� ا�6�ار ا���دئ واح��ام آ� � �J إO أن �0�ا��یC حH ا�^��L وا���

�ع و��W �� ا�P^�، وأن ی�]آ� أن ا�P^� ر�)� آ�ن ��ی�ً� �0'>�ح آ)� K0L ا�)��� أن ی���pة و�"� �

�=�
 یU�0L ?'ّN وی��% �U ��ص� ا��&�ع وا�����؛ ��=���1 ت�از!U ا�'� ،tئ��و�p أش�رت . وا���راك ا�

C� �#ا�6='� أآ /���(Lأ K0L /�!��/ وی)�ح'��6� Kن إ���� !�� ا��را��ت إ�K أن ا���ی�ء آ�ن ��qؤه/ ی�0

�/ �� ا�Y10 وا�1)� آ��ص��pء !�   )86(ا�J^�ء، وی�Nرآ

وإذا ���ت ه]W ا� �ا�p و&�ت ا�^�� �� ��اه��U ی�H01 ���7� أو �01/ أو �pیY، و�p ی"�=��J Yات 

�(�� أن ا� �ا��L �pت ��'� Wوا�� C� ��  . ���M آ�ن ا�و�K أن ی"�=�

�� أ�Jى ی�ّ�ي ص87( U�0(���j �� ا���71 آ)� أن اح���ر ا�^�� یC�� ���]��� W�1N أ��تU وا�& Cو� 

�� �)�Mت ا���0#Nی ?pا�  . ����Up ا�]یC ی1>��ن �U، و�p ی"�ن هOlء ر��� ���M ��'=�ق �1�/ وی'�6ف، وا�

�)� أواص� ا� �ا�p وا�)��6، '�� �fأن ت Y<1'�ه� ی� Wوا�� CL W��"�و�p تh0�P شP �� ا�^�� وت

�رًة CL أ��U و�"C ا�)�/ ا�)K0L �f��6 ح���U ا�'�=�� إذ ��Z ش��ً� أن ی"�ن ا���� ص)88(   

�=U �� ت'�ول ا�^�1م وارت�اء ! K0L د�(�LOة، إذ ی�6ول ا�"�� C� �� ��
ل ����أ L'� ا�^���Oوأ�� ا


ل وا�LO)�د K0L ا�'�Z و��"�ن أ��ًا ص�1ً� ی��6ج إ�K ص��، ���Oا K0L W�L�=ا�م أن ت K0Lا�#��ب و

Oوی'�[� أ Uح�&�ت �آ �� wوی=�)� �� ذ� ،U1�^�=ی O ًا��=L �(1إذا آ�ن ا� Oة إ�L�=(ا� U� ت��م 

�=U وی=�� ت"��U �? ا�)>�)?'� Uث�� /Lی� �(� ،U��(Lوأ .  

  �	��\ إ�% ا�C` وا�C#	ن ) ب(

وه� �C أه/ ا��6&�ت ا�'�=��، و�]ا َح�t0 ا�=ّ'� �"#�� ��f� Cه� ه]ا ا�Y6، وتh0�P و��ئ� إش��ع 

��� ا�)�"�ة َی0َ]� �0)��� �
��L ا�^�� وت�U �p و��اU��L ه]�W ا�C� �&�6 ��ح�0 �)�ح�0، ��� ��ح�0 ا�^

�ات یY6 ا�^�� أن ی>�p Z0ی�ً� �C ا��ا��یC أو '� Z(J ~0و��1 أن ی� ،U(Iو U0رق� ا���1رات وت�����

                                                

)86 (�f!ا :H��=105 -103ص : ا�)�&? ا� .  
)87 (�f!ا :�'���Nل، زآ�ی� ا���
ت ا�'�=�� L'� ا��"N(11ص : ا� .  
)88 (�f!ت !: ا��م و��=�ة ��ه�، صدرا
�=�� وت���ی�، ��روق ��L ا�= :113 .  
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L U�&ح� ��Nت U!إ �� ،wذ� ��j أو �(�'� ر&�C� UL ا�)�ر�� أو �C یc? رأ�P� K0L U] أح�ه)� أو ی��0

U0Jأو دا tرج ا����J �0"N� د�  . �"�ن �/ ی U�� Y6 وا��یU أو L'� و&

 W[ر ه��و�� ��ح�0 ا�)�اه�� یf� ���6&ً� إ�K ا�6'�ن وا�C� Y6 وا��یU، وذ�w أ!�p U ی<P� �C إ�

� رأ�U إ���)� أو ی6=�ن ا���1�� و��Pص� إذا آ�ن وا��اW ی'���ان ح�&�Y60� U أو ی'"�ان أن ی�0�ّ�)� أو ی='

�(�� Uح� CL ��ّ1ی ���'L Hی�cج وا���L7!O�� .  

 ?� h�"ا�� ��و�Lم إش��ع ه]W ا��6&� یlدي إ�K ا!�1ام ا��C و�Lم ا�#�� ���'�K0L Y1 �� ،Z ا�^

�اء وا���ت�، �� ی1ّ� ا����6ن �C ا�Y6 أه/ أ���ب ا�ص��� �)�ض ^!Oوا H0���� وی �ب Cی�Joا

 و�C ا�'�ح�� ا��L�(�&O ت�6ث �>�ة ��C ا�)��� وا�^�� O ���'L ت�Nُ? ح�&�U )89(ا�)=���� اOآ��Mب �� 

 Uت
"N(� ���=وی Uوا��ی W�<ض ت���!O�� ���� � �JیC دون وا��یU، )90(إ�K ا�6'�ن ��Z6 ا�^� �c� أو ی

 �����L �L�& W�'L %� رًا)91(وی� آ��L>�ب وا�Y6  ت>U01 �=��1ًا ��Jo�� H01�0یC، وا��H01 ی�P] ص

  . ا�)��ط ا�)lدي إ�K ا�HN1 ا�)�6م وا�N]وذ ا�>'=�

 ��و�� ����� ذ�r� wن ا���اط �� ا�Y6 و�� ا��U'L ���1، ی)'? ا�)��� �C ا�76م �� ت���� ا�^

 ��=� ��� ی"�ن ا������ وت���0 ا����jت وت���� أآ#� ا��6&�ت )92(وی�1ض ا�^�� ����اض ا�'

�ا&�� ا��cوری� وا�")���� �� CL U0���=� �� 7<1ا���ف، وی K0L د���� �� إ�=�د ا�^��، �!U ی�1

 ?pا�����ت �ن حY ا��ا��یU� C زاد CL ح�W و&)0�)� ی)'C� U!�1 )93(ا�M=(ا� �ی=�^�? ت6) Cو� 

���� وا����م ���L)�ل M=(ا� �ل وت6)
���O94(ا( .  

  

  

                                                

)89 (�f!م و��=�ة ��ه�: ا
  . 51، 54ص . �0=�0 �6�ث !�=�Uَ وت���ی�، ��روق ��L ا�=
)90 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/: اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C� : 100 -68ص .  
)91 (�f!ا :�pا��� ��L زی�ان ،����  . 240ص : ا���ة وا�^
)92 (�f!م و��=�ة ��ه�: ا
  . 109ص : �0=�0 �6�ث !�=�� وت���ی�، ��روق ��L ا�=
)93 (�f!ا�[7ا�� : ا ،Cم ا��ی�0L 3/72إح��ء .  
)94 (�f!م و��=�ة ��ه�: ا
  . 109ص : �0=�0 �6�ث !�=�� وت���ی�، ��روق ��L ا�=
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  �	��\ إ�% ا��,` ) ج(

�=��ائ� !� C� Y10ا� U��6ی �� ��L�(�&ی� وا�  � و��!�� وت��

��'� ،��L�(�&ی� وا��ائ� !�=�� و��!�� وت��� ��^0� Y10ا� H�6ی :  

)1 ( nئ��
 أ!U )95(ا��'��د ا�>�� ا�ً�P�� ��10ب ا��c�� �� وا��'��CL Z ا���ت� ا�]ي ی��1ض �U ا�^

  . �ی�تی�cب شP � أ��ء إ��U أو شP ً� وه)��� U���J �� U��L و��)� ُیC� U� K"6 ا�6"

)2 ( Y10ا� Hی�� CL Z�
ق آ�� �ق وا��1ل وا���!� وk�I ا�'Jا� n1اب و��ت01/ ا�P^� وا� 

ا�>)��L، و�'�ء ا�1
�pت ا��L�(�&O، إذ ی�01/ ا���1ون وا�J] وا�1^�ء واح��ام ح��ق ا�JoیC، آ)� ی�01/ 

�pا� �� دور ا�ب، و �ة دور ا�م وی)#���  .  ی)#
ن ��'� �C ا�)�CدورW ا�)=����0، إذ ت)#� ا�

)3 ( �'^�
ت وت>�ی� ا�'�Nط، )96(ی�ل ا�Y10 �"#�ة K0L تَ��pّ ا�]آ�ء وا�c1ا� �(! K0L �L�=وی 

 ��0�P(رات ا���  . )97(وت')�� ا�)

  

ِ̀ X/ا$W م#K	X :/ا$W ا��,`*  ,�� :  

  : X/ا$W ش�!��) أ(

� Y10آ��'�د وا��)�ر وا� ،����6)�م وی�J� تt6 ذ�w ا���! �Y ��� ت"�ن ا���1�0 ����6 �� ح� ذات

وا���ه�ن ��j ا�)�Nوع، و�p ت"�ن ا���10 ح�ا�ً� �!�� ت]N� CL ا��ا&��ت ا���L�N، أو �!�� تlذي ا�>=/ 

�رة أو �C1 أو ش�/ أو ��1داة �)=0/ أو ��اOة �"���، أو L hN"�6م آ� ��
ك، أو أ!U ی���ن ��0� UI�1وت

   )98(C� w ا�)���6ت ص�رة ذات ُروح أو صY�0 أو ��j ذ�

�ات : وا�Q	! ة 56 ذ�_� K�6م أو أدت إ�� ��أن آ� ���1 ���ح� إO �1َ�َ� ح����� ا��Nرع، أو ا��pن �

  . وا&Y أو ارت"�ب ��6م
                                                

)95 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 393ص . �'�| ا������ ا��
)96 (�f!: ا�ن 6 ص 1 ا������، ع�>�0 �=����!�L ���
 l=� CLو��� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا��! ،

  . 311ص . ��ح�رث
)97 (�f!ص : ا ،H��=424ا�)�&? ا� .  
)98 (�f!ان: ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 938ص : ا�)�&? ا�=��H، ت���� ا�وOد �� ا��
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  : X/ا$��C� W) ب( 

 C����Nا� ���� �N�'ت �L�=ا� w0ء، �ن ت�N1ا� K�1 ا�)[�ب إ�� Y10ا� CL ���� �� ورد �� ا�''�)99( 

�^Pا ا�[�� Cدوات ا��6دة أو �� ا���آ��� Y10وا��>��� آ�� ��1��� ���01�م ش�Lً�، وه'�ك أJ^�ر �01� 

  . ا�P^�ة

  

  : X/ا$W ت�$/ی� م#K	) ج( 

�� ا�='� ا�و�K ی)�� ا�^�� إ�K ا���1ب ا��=�^� آ��)"��1ت وآ�ة * � ،��َتَ'�ُ�Yُ ا�L ?� ��10)� ا�^

Y10ا� U!�"�r� %� �� ر� �����آ���ت وأدوات ا�6َْ��، وا��'t ت)�� إ�K ا�K������ Y10 ا��
���w، ث/ ی�^

وأدوات ا�)^�E، وی)"C تw=� U(�01 ا��0/ و��Nه�ة ا�"�Y ا�) �رة، وت�1 ا���1ب ا� ���� �C أه/ 

 C� ل�ا���1ب، �!�� ت��6ج إ�K ت�P� وت)�یC وت��% �0^�� ��ص� ا��O"�ر وت=�6�ذ K0L اه�)��U ��ة أ�

  . )100(�آ� ا���1ب ا�)�6

��دW إذا آ�ن وح��ًا، وK0L ا�م أO ت�Nرك و��ه� ا�Y10 إO آ�)��� ث/ * (� Y10ا� K0L ��ت1�ی� ا�^

 U=�! K0L �(�1وی Wوح� Y10ی hت�ری>���، ���01/ آ� Y6='ت)101( .  

 * �1�� ��^0� ��ا�Y10 �? ا��6�ا!�ت ا�����، �? �Iورة اW���!O إ�K ا���Lی� ا� ��6، وه� ت"

  . )102(ة O ت�6 و��ئ�

 * Uإ�� ����ء �n1 ا���1ب ح�K ی��Nق إ���� ث/ إ�LدتJ103(إ( .  

 * ��  . )�L)104م ا��jاق �� ش�اء أ��1ب ا��6ب �!�� ت7ی� ا��1وان L'� ا�^

�حً� * ��
�� ا�^�� وت�ت�Y )105(ت���M �"�ن �Y10 ا�^��، ویC=6 أن ی"�ن وا��1 �� �� وه]ا ی"
                                                

)99 (�f!3/362: �='� ا���م أح)�: ا .  
)100 (�f!ا :�
ت ا�=0"N(ا�[��ة، ص ا� U��! ،192 -188آ�� .  
)101 (�f!ص : ا ،H��=187 -186ا�)�&? ا� .  
)102 (�f!، ص : ا��0؟ �6)� آ��"N� ��108�w0 ا� [�� ه� ه .  
)103 (�f!آ��: ا�
ت ا�=0"N(ا�[��ة، ص : ا� U��!187 .  
)104 (�f!ی�، ص : ا�
ت ت���ی� �� ح��ة ��w0، �6)� ا�1"N�74 .  
)105 (�f!؟: ا
ً�  . 33، �6)� زی�د ح)�ان، ص آ�h ت��� �
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  . )106(ا���t و�
�� ا���1ب 

2-  ����Q�<�ت\ ا�	ر�3 ��	��� oإ! اد  

 Uی� إرادت��Z ا�^�� وت1�ی�W ا�LO)�د K0L ا�'�Z وت�! �� U�#7رع ا�� Oاد إ�L� ن ه]ا ا�و�C ی"

��'� wذ� K0L �L�=ت �ئ��وه'�ك و ،Uاه��  : و7Lی)�U وت')�� �

9
  ا���ام ا�:

U'� ی��P=م ا��Lو ���H،وه]ا اOح��ام ی(6� K0L إآ�ام ا�^Jأ � �� L)� ��، �� إن اح��ا�U  و�

 H��� Wوإرش�د ،Yا� �ئ U6=�ن رأی��ر، وا�ی���c ا�#'�ء L U�0L'� !>�حU، وا���Nرتn1� �� U ا��

 Uرأی �^J K107(إ�(، �'��� U� ا�>�رح �وإذا آ�ن أح� ا��ا��یC أو �n1 ا��pب ی=��7ئ ���^�� أو ی�ا&

�=L،U/ ا�^��آ�!���د ا�N"� أو ا��1�K01� ، ا���اف ا��Jى أن ت�'� Uوت')� ث�� ،Uوت)'? ، وت)�ح 

���=U �� ا�)=����؛ا���اف ا��Jى �C اO!���ص �C ا�^'� Uث�� h1cی wن ذ�� ،U�� P7 ش� ، وی

 �!U �/ ی�1�د ؛وی>U01 �=��1ًا �CL �0P�0 أ�"�ر�L�=� W إذا ا!���W ا�Joون و�� آ�!t تw0 ا��"�ر ص�ئ��

� �����K0L ا�#�� ���'�Z واح��ا��  . '] ا�^


\ $�,r ا8!�	ل ��Eت  

wة �� ذ��^J ل وت�آ�� ا�]ات: وأول
���Oا �� U��jل ر
��� أث��t ا��را��ت ا��6ی#� أن . ا��[


ل �� �C ��"�ة، ���6ول ا�آ� وح�W وj=� ی�یU وت)k�N شW�1 وارت�اء ���Oا Kإ� K1=ی ��ا�^


�=U، وی>�L�=� Yة ا�JoیC، وK0L ا�م �Jص� أن � �� /��� ح�ی����ُت��I ه]W ا��6ل ���1 أ�


ل وت=��Lه/ دون ��Pی� وO ت��0�/ ��ا�? ا�)��6 ا�7ائ�ة ���O108(ا( .  

 و�cpء ح�ائ>U ا��Pص�، وإذا آ�ن �� 4ت1�ی� ا�^�� K0L ت�ت��j Yب: وت�ت5 ا��:/ة ا�H	ن�� 56* 

                                                

)106 (K)? إ���ت وأ�"�ر �� ت���� ا� [�ر، �6)� ا��وی�: ا���&�  . ش�یk ت
)107 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/ ص: اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C�84 ،87 ،111 .  
)108 (�f!ص : ا ،�'���Nی=�ی� ص�دق وزآ�ی� ا� ،��  . 50 - 49ت )�/ ا���!��| ا�����ي �0^
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  . )109(م �1)U0 وح�ائ>U ا����J tم ��'�[� أن ی01/ أن ا��Pم ����L t��0، وK0L آ� ��د ا����

 *�H�	Hا��:/ة ا� :��ا��K0L U!�(M ا��دائ? وت"�0�U �����? وا��Nاء، وأL)�ل : ت�)#� �� أش��ء آ#��ة �'

Uت�pو ��  . أ�Jى ��p Y=6رة ا�^

�ر * cح K0L ��1��ُد ا�^�� ��
�U ���'�س �ن ا���6ة ��ر�� �C ی�01/ ا�^�� إC� O �)�ر���Jا

�ا�^U، �ن ه'�ك &�ا!Y ا�)>��Z و� �ح�� وا�Iو Uو��N� اس�Lئ/ وا�O��ر ا�cوح Uزی�رات �� W�

 �(�� Z�� �Mی[� أو آ0)�ت �M�� ی�ت� ��1دات �pء، و���]��� Kوا��� tا��� C� ���C ت�c% إO إذا �Jج ا�^


ج إO ا�� �6% ا�=�ی? L)110( /ث Cت01/ أش��ء آ#��ة و� C� U1'(ی /�=& �^P� wذ� C� U1'� وأ�� 

  . U�0L Y ا��"��h �? ا�JoَیCی 1


 یU'�0 ا�&��� إذا * � U=�! K0L �(�1ی Uوا��6ی+ وی��آ Z��<(داب ا�q Wأن ی�01/ ا�)��� و�� Y<وی

  . )111(ُ�M�، وی6]رC� W ا�#�ث�ة وی^U'� Y0 ا�)�Nرآ� �� ا��6ی+ 

 *gی�� � وk�I ا�=0�ك وی�01/ ا�^�� ا� ��. ت1�ی�W ا� �� وإ��1دCL W ا���ف: تQ/ی� إرادت\ !


 �� إ&��� !�ائU وتH��6 ���0تC� U ��1م أو ش�اب أو ً�0p ا�م t#إذا ت�ی Uح��ت C� Kر ا�و���Nا� ��

 U� ار�I�ح� ا Kإ� �ی  O ��0p +وه]ا ا���ی ،wذ� ��j)112(w�[وآ  : C� U!وح��� Uم إ&��� ���0ت�L

  . )113(�n1 ا�")����ت ح�O K ی�=� �����ف 

�ع �0* cPا� Wی���رة، وK0L ی�ه� ی�01/ ت1�0�آU وتC� �6 ر��jتU ا�)�� k�c0^� ا�)�ش�ة ا��� ت=

��p UL/ ا��L�(�&O ا�)��1رف )114(ا�=0�ك ا� %�6 cP� U�� ��1ا�)>�)? ا�]ي ی ?� Hا�� )115( وی�

 ،��وی=�C=6 أن ُی�ِ'? ا�)��� و��W ����1دات ا��L�(�&O، وأ�� ا��"���h ا��I Z�0� ��L�Nوریً� أن ی��'? �

                                                

)109 (�f!ا :���! hص آ� ،����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 78 أ�
)110 (�f!ص : ا ،Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'408 - �405 .  
)111 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/، ص : اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C�74- 87 .  
)112 (�f!زی� دی�ب، ص : ا�� ،U�MN'وت ��� ا�^(!112 -111 .  
)113 (�f!ا :����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 40 -38، ص آ�h !��� أ�
)114 (�f!ص : ا ،�'���Nی=�ی� ص�دق وزآ�ی� ا� ،��  . 54 -53ت )�/ ا���!��| ا�����ي �0^
)115 (�f!زی� دی�ب، ص : ا�� ،U�MN'وت ��� ا�^(!114 .  
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��Lأ��ًا ش� ��!�  . )116(" �� ی'�[� أن ی01/ ح����� وی��6م آ

ی'�[� أن یh0�P إ�Lاد ا���CL K ا����ة، �
 �� �C �'? ا�^�C� �0 �>��=� ا��&�ل إذا �t]0 ا��ا��1 * 

أو ا���P=� و�C ا��Pوج إ�K ا��Nرع، وُت�01َ/ ا�دب وا�N6)� وا���6ء، وُت7َ0َم ���6>�ب، وُت�01/ أL)�ل 

 و�C ا��ا&Y أن ت"�ن ا�م ص�ی�� ��'��� )117(ل وآ� �� ی=��Lه� ��"�ن زو&� !�&�6 وأ�ً� �#���� ا�)'7

1�� �� أL)�ل ا�)'7ل وا��7ی�C وا�)"�ث �� ا���t وتU��N ا���0س� ��وا�ب ی �دق و��W وی�Pج . ���Nآ

ص��pئU1� �p U!� U إ��cp Kء ا�6�ائ| وا� 
ة ویU0#� Z�0، و�"C ��6]ر �C أU1� W[J �� رح
ت أ

  . ی�H01 ��ح�ه/ و��Pص� إذا آ�ن ��اه�ً� وی6ُ�ث اO!�6اف �C ح�+ �/ ی6]ر ا��ا��

                                                

)116 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،���  . l=�328و��� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�
)117 (�f!ا�: ا ���J ،/0=(ا� tت، ص ت���� ا��'�ت �� ا�����'N78- 79 ،54 .  
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

         تنمية وإذكاء روح علو اهلمة تنمية وإذكاء روح علو اهلمة تنمية وإذكاء روح علو اهلمة تنمية وإذكاء روح علو اهلمة

	K#!�% ! ة أم/ر م  �ت,� ���	! ��ذا هّ tَ�h�� 9
  : إن ت�$�� ا�:

 *W���6م ت�Lو Uرت�N��وا Uح��ام رأی�� wوذ� ،�� وإه�!�U �ن ذ�w ی>1� ا�^�� ت��ی� إرادة ا�^

 Z��� ا�'��Pى و����� ا�pا� �� و K0L Wی�� �ن ا�'�w�[� Z )118(ی���6 !�=U وی1�د ا�]�� وا�)��!�، و��1

�(ّ�0� ا�L�1 ���71ة وNت .  

ت1�ی�Y0� K0L W ا�")�ل وإح=�ن ا�1)�، وی>Y ا�6]ر �C أن ی"�ن ذ�w �� ا���0س وا�^�1م * 

ح�ل أآ#� ا�'�س، وه]ا ی��? ا�^�� إ�K ارت"�ب ا�)�1ص� �&� ا�)��ع ا�7ائ�، وا�)="C وا�)�آY �ن ه]ا 

وإ!)� ا�)� �د ت1�ی�Y0� K0L W ا�")�ل �� ا�H0P وا��یC و��6� Y0�C ا�L)�ل، �rذا آ�ن �U1 ��1م أو 

� وا��=��%��د K0L ا�1L أح� U�0L ى��Lد ا��]ل، وان ا�L ل�� .  

 *0L U#6ی� ا�����1 آ�c���� U��01ت Uا�>'�، وت�ری� Kد ا�'�س إ��Y0� K ا���L %� �� /01)� ر��!�ً� ی�

K0L ا��L�<N ��>�ه� �� ���� اs، وآ=Y ا�)�ل �!��Up �� و&�W ا���P، وا�6]ر �C تU��01 ����^�10ت 

ا�ر��I ا��� ی�=�وى ���� ا�)=0/ وا�"��� آ��آ� وا��Nب و�0]ات ا��!��، ��]ا ا��0�ب ی^1� ���pت 

�ات وا� �[�ر، وا��KI ����ون ا�!=�ن�Nا� K�0ًِا إ�P�ُ U01<119( وی(   

Ûُُ �����وات ا�����1 ا��)� CL ��یH تU(�01 ا�)[�زي، و��َ� ذوي ا��)� ا�����1 �� ا7��Oام *  ر�

 ��0�َ�� �� ��6c���1ة، وا����� " /�وذوي ا�H0ُPُ ا�K�'"�� ،���1 وی=ّ)K ���)�ئ�/ وآ'�ه/، وی�6ث �=��ت

�/�����ي�  .  

                                                

)118 (�f!ا��وح�!�، ا��ازي: ا Y^ن ��ح�رث، ص 37ص : ا��!�L ������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=و� ،
330- 331 .  

)119 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/، ص: اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C�28- 30 .  
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

         التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية التعليم وتنمية املواهب اإلبداعية

� ا���$5 أن یgQC هvا ا�K ف E�ب ا��5 ت	ا�38  

�$5 أن یgQC هvا ا�K ف $�vل ا�38	ب ا��C#3 5	ول اhQ�3	ءه	 �6�	 ی�5��� �E�ی :  

� K0L ا���0M ا��Lاد �^Y0 ا�01/، وی��أ �'] ا�)�� ح�+ یC�ّ0 ا�^�� ش��دة ا���ح�� وی0ّ1/ ا�&��* 

�C ر�w؟ و�� دی'�w؟ و�w��! C؟، ث/ یp /0ّ1 �ر ا�=�ر وأرآ�ن ا��
م وا�=��ة ا�'��ی� وا�)'�Yp : ا������

آ)� ی�01/ وی�ى �C وا��یU حY ا�01/ وا�! �ت إ�K أح�دی+ ا�01)�ء ا�)=)��L . وا�)[�زي و��jه�

��، واح��ام أدو'� �L�Nص� ا��Pو� Y�"ل ا�

م وآ�Y، ویY�ّ6 وا�)��وءة، وإ&pورق وأ C� /01ات ا�

�تU ا�آ�� �'� Jإ ?� ���تU ذآ� �� ی'ّ�� �C ا�)�ر�� )120(�� ا�)�ر�� وی=)% �U �7ی�رتJإ Kوی��6ش 

�ض ��"�ًا�  . آ���C� �<c آ#�ة ا��روس وا��ا&��ت وت=n1� k0 ا�)�ر��C وا�'

�ن �70م* !�p Kا��ول إ� C� ��#ل �� آ����ح �Y0 ا�01/، و�"C ا���ریZ ا�'���f، ا�]ي ت6� �، وه

 CL +6ا�)�ارس ا��' ��ی� وا�� C� وا�6]ر ،�pى ا�01)� ا��ا�ی>Y ا�1'�ی� �����Jر ا�)�رً�� ذات ا�)=�

 C�6أ��اد ص�� /c121(��ارس ت( .  

 	K5 ت ارآ$�  ا8م/ر ا��5 ی#�5w !�% ا��

K#ئ9 م	3/$ �Hی Cارس ا� �/�/د 56 ا��ا� xQ#5 ت ارك ا�$�  : 	وی#�5w !�% ا��

  . إ�H06� Up�6 ا��6��x �� ا�)=�&�، أو ت�J /01� C��1ص �U ی6�Uf ا���qن ا�"�ی/) 1(

)2 ( �� /c0)�� تL ���"� Cی�ت1�ی�W ا���اءة �� ا�"�Y و�)�ع ا�ش��� ا�)=)��L وا�)�ئ��، وت"

�� و&)�ل ی'�� Y�U' وU0�L، وَیC=ُ6 أن ت"�ن �� ���j ا�>0�س ��"�ن �pی�� ا��'�ول، وی�اKL ح=C ت�ث�#

 ����Lت�� )122(آ��I�  . )123( وت'�ع �
                                                

)120 (�f!ت، ص : ا��'Nا� ���J ،/0=(ا� ��  . 102دور ا���t �� ت���� ا�^
���� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا����، �L!�ن ��ح�رث، ص : !�fا) 121(M=�334.   
)122 (�f!ص : ا ،����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 133آ�h !��� أ�
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�ر �>��Z ا�C� /01 !�وات و��I�6ات وY^J و��اxL �� ا�)=�&� أو ا�!�ی� ا�#����� أو ) 3(cح

  . ا�)l�=�ت

)4 ( �ً(0L /�إ��N(��� Up�6یE وا�01)�ء ا�]یC ی�ر���ن �� ا�)=�&� أو ا����ت، و����P ا�)��� أآ)0

  . )124(�روس ����W و�0Jً� و����آ� �C �'���� ا�

و������I إ� �� K��H ی'�[� K0L ا�)��� أن ی>'Y و��W ا�)�1ص� وا�]!�ب �!�� ت1)� ا�� ��ة 

�O�1ت ا�'�=�� ا��� َت1�ق ا��01/ )125(!Oت�ات وا� و����P ا�)��� أن ی�]س �� و��W أن� )126( وآw�[ ا��

 �����؛ و�]ا ���و��ی� �010�م ا���L�N ث/ �� )127(ا�01/ و��10� �0)� O �)>�د ا�)��ه�ة أو ا�6�x أو ا�

  . تU&��6 ا��� �C ا�01�م ا��Jى

  ت#��� ا��/اه` ا4$ ا!�� 

 C� �ًp
�ًا !��1ً� �� ا�)>�)? ا!^cL ن�"�� Wاد�Lث/ إ Uرات�pو ��ت��ف ا������ إ�K ت')�� ��اهY ا�^


ل ا�Y10 وا�L)�ل رU��j وه�ای�U ����ع �� �>�ل U0(L، وی)"C اآ��Nف ��ه�� ا�^�� و�pراJ C� Uت

6� ا���ا�| ا��� ت �� �pراتU، وی>K0L Y ا�)��� ! U��&�ا��Jى، وه]ا اOآ��Nف ا�)�"� ی=��L �� ت

�اه�U ا�"��'� � hN�"ی �"� U1<Nاد وی� - رح)U اs- و�p د�L ا�C ا���/)128(أن ی)� ا�^�� ���دوات وا�)

6� ا�01/، وإن آ�ن إ�K ا�'�f إ�K ا���1اد ا�^�� �rن آ�ن ��ی? ا�! U��ي� ا�6�x و&�p ص�6% ا�دراك /��

 �� و�]ا �����6ح K0L ا���� �����? درا��U ا�'�fی� �� �>�ل �� وه� )129(یY6 ص'�1 أ�Jى �ّ"'C� U أ����


 �� �C إL^�ئU ح�ی� ا���JOر �? ! U6 وإرش�دW ��1 ا�)���1 � ،/�=& �^J ى�Jت0ّ1/ ح��� أ Kإ� �ی)�

��� ���pا���0�1 وا���!�� ا�� Uوإ�"�!��ت U130(رات( .  

                                                                                                                                                   

)123 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=�320 .  
)124 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
)125 (�f!اد ی��: ا��� ،���
  . C<93- 94، ص &�ا!Y ا������ ا��
)126 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=�315 .  
)127 (�f!وي، ص : ا
  . 168أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
)128 (�f!آ�ت، ص : ا�� ��^� ،C���  . 39دور ا��"� ا�����ي �� ر�Lی� ا�)�ه
)129 (�f!ا���/، ص : ا Cدود، ا��   .190ت6�� ا�)
)130 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=�335 .  
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        الباب الثالثالباب الثالثالباب الثالثالباب الثالث

         أحكام الطفل يف اإلسالم أحكام الطفل يف اإلسالم أحكام الطفل يف اإلسالم أحكام الطفل يف اإلسالم

9 �
y ��	ت\ وم	�\ و��	ن� دی#\ 
Eت ��	م خ	E9 أ�
�ی,� ا234م�� $O�K�/	E6 ،	ن ��:Oت ا�V��ت

  .. هvا ا��	ب! و!�X\ و#3,�K6	 z$ی�	ز

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

         حكم الوأد وإسقاط األجنة حكم الوأد وإسقاط األجنة حكم الوأد وإسقاط األجنة حكم الوأد وإسقاط األجنة

 ����U �ة، و�]ا آ�!t أول ح��Up ا���Y�j �� آ#�ة ا���� وا���L �)��ه�ة ا�'�� �0^�� ح�U �� ا���6

�ة ت' ��ی� ت=K1 إ�K إ�1Iف L�� �='د، وأ�� ت�6ی� ا�����تU إ�K ا�7واج ���Lم ا������، ود�ا��/ ی

��Lی� ا�)=C�(0، و�p أ��ح ا�01)�ء ا���Pام ��!? ا�6)� إذا آ�ن ا�� � إL^�ء ا�^�� ح�U �� ا���L�I وا�

��دة ����L /0=� Yل )131(N� ك
�  . )132( أو آ�ن ا�6)� ی��1ض ح��ة ا�)�أة �0

  : و��!	ی� ا�:
9 وا��C	6|� !�% ��	ت\ ش�!" ! ة أ�E	م ه5* 

)1 ( �(��)� أو و��ی�=�! K0L ����J إذا ?I�(وا� ���60� �^�  . )133(إ��ح� ا�

)2 (Kح� �ا�)�أة ا���6 K0L ت���  . )134( تc? وُت�I? وَتْ�^/ ت�&�� إ���p ا��6ود وا��1

)3 (Kا�و� ���E ا��وح-ح)�ی� ا�>'�C ��دام َحْ)ً
 �� �^C أ�r� ،Uن آ�ن �� ا�ش! ��p 0100)�ء - أي� 

 ��Lى ا�م وور���� wا ذ���اٌل ت�ور ��C ا���6ی/ وا�"�اه�، وا�)��6�ن �¡&��ض �? ا�"�اه� ت�آpأ

��ت "�Nا� W[ا�!=�ن ه Y'<رع أن ی����ً� �C ا���رط �� ا��6ام و���Kc ا�J ")135( .  

�ه	 $
,9 م�,�  �6\ �	��	ن�f أم\ أو \�:Q3ع، وإن أ	��4	ام $�C6 وح�  : وأم	 اK�4	ض $,  ن
i ا�

، ��� ه]W ا��6ل ی>C� K0L Y ت=�U0�p �� Y ا��ی� آ���0، * �1�أن ی�? ح�ً� ث/ ی)�ت �=�Y ذ�w ا�

                                                

)131 (�f!ت�)�، : ا Cم ا�
�ع ا����وى، ش�E ا��(<272 -�32/271 .  
)132 (�f!ا : ،C�(�#L C� %ص�� C� �(6� E�N���2/837وى ا� .  
)133 (�f!ا��، : ا�p C، ص : ، وا��1ة3/139ا�)['�، ا���ا�)�� Cء ا��ی���147 .  
)134 (�f!ا : ،H��=9/450ا�)�&? ا� .  
)135 (�f!ص: ا ،�L��=ا� Cا��ی h�� �(6� ،ن�  . 55 - 54ا�&��ض ��C ا���U وا�^Y وا���!
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  . �/ ت>� � ��م ش��یC�1����� C وU�0L إ&)�ع أه� ا�01/وآ��رة �p� ا�'�Z ا�)�l'� وه� H�L رr� ��pن 

 *H�� �(رة آ��  . أن ی�? ���ً� �=�Y ذ�w ا��1�K0L Y<�� ، ا���L� ��jُة ��L أو أَ�� وا�"

 Uاث��� C� �ًMأن ی�ث ش� �L��   )136(وO ی6� �0

)4 ( ��0(1� �  . )137(و&�ب إ�Jاج ا�>'�C ا��6 إذا ��تt ا�م و�

آ�ن �p� �C أر��1 أش�� �p�J �� �h�ُ وُد�C، وأ�� إن آ�ن �آ#� jُ=�� وآ��C و&�ب د�'r� Uن ) 5(

 U'L �H1َأن ُی C=�� ��0�� أو ��1ه� U'وإن ُو�� ح��� ث/ ��ت �� ح� ،Cوُد� ��(�ُو U�0L �َ�0وُص)138( .  

وآ]�w  )139(و&�ب ا����ط ا�^�� ا�)'��ذ أو ا�)��وك، وI)�ن ح�ی�U، و!���t�� K0L U ا�)�ل ) 6(

  . و&�ب آ���� ا����/

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

         التسمية والعقيقة وثبوت النسب التسمية والعقيقة وثبوت النسب التسمية والعقيقة وثبوت النسب التسمية والعقيقة وثبوت النسب

 )140( � - ح�C أذ�ن �� أذن ا�C=6 ���1 وOدة ا�^�� ی=�Y6 أن یlذ�ن �� أذ!U ا��)'K، ا��pاء ���'�� 

��ب ا��N^�ن U'L �'] ص[�W، وی=C ا���'�M ����ل�� U1(� ح�� أول ش�ء ی��ع��رك �� : ��"�ن ا���

� وُی=C أن ی]�% ���L U'Lً� ی�م ���U1 ت��ؤOً ����ئU )141(ه�ب وشَ"�َت ا��اهYَ، و�0~ أشW�ّ وُرزW�� tp ا�)

�� أ�c� �C ت�زی1�� وه� Pو�� ،��(fL �="ی O U!أ Oإ ��و��ل W�(L، وه� �#� ا���6I �� ص��ت

 wاث'�ن ��1م ورود ذ� ��ن ����ر���ن وCL ا�>�ری�  وه]W ا�CL ����1 ا�[
م ش�ت�)�M�!)142، وO ی��Nك ��

�� إذا �/ ی>� )143(واح�ة �pو CL ه���Jز ت���ن �� ا��ا�? �NL أو ا��6دي وا��N1یC أو )144( وی>"�� 

  . ��1ه�

                                                

)136 (�  . 507 - 506، وا�, ة ش�ح ا�,� ة، $K	ء ا� ی� ا��Q 53، ص558 - 9/557ا����I ا�>	$g : ان|
)137 (�  . 2/551ا��w#5، ا$� b ام�، : ان|
)138 (��، ا����I، ا: ان|���H! �  . i�O�7/539  - 540 ا$
)139 (�  . 11/125ا��w#5، ا$� b ام�، : ان|
)140 (�
� ا��/دود، ا$� ا��Q<، ص : ان|C22 -21ت .  
)141 (�  . 11/125ا��w#5، ا$� b ام�، : ان|
)142 (��، : ان|���H! �$ t�	� �$  �Cم ،I���ح ا��O7/539ا� .  
)143 (�  . 211 -210 ص ا�, ة ش�ح ا�,� ة، $K	ء ا� ی� ا��Q 53،: ان|
)144 (��، : ان|���H! �$ t�	� �$  �Cم ،I���ح ا��O537 - 7/536ا�.   



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

	K#ا�>#� 6/ائ  م ovKو� :  

 w��� ��J �f6� Cو&U إ�K ا��!�� ���CL W�1 ا��^�ة ��"�ن ا�����1 ���ً� �^��� H01ن ی��^�Nأن ا�


م ره�'� �����1 ت]�% U'L ی�م {  � ���ل ا����ل )145(��اء �C� U ح�=U ره�!C� U ا��N^�ن، وj �آ

U1���{  )146( )147( دة ���ش�ةO� وی>K0L Y ا�)��� ت=)�� ا�^�� ��O�/ ا�)�Nوع، وت"�ن ا��=)�� ��1 ا�

 U1��� م�C ا��)�ء أح='�� �ن ا�^�� إذا و�L وآ�ن ا�)U ح='ً� أحY أن  وی>Y أن ی��Pر �)148(أو ی

 wف ذ�
J ن� وا��=)�� حH ا�ب و�"C ا���Nرة )149(ی��ا�U0(L H وU�0J �? ا�)U ا�C=6 وآ�W أن ی"

 ���ا!U تH��6 ا��Jوإ U150(أ�( .  

�)�ء ا�!���ء وا����، وأحY ا��)�ء إ�K ا��L s ا�U0ّ و��L ا��ح)C ث/ آ� ا�/ s ���Lُ، ث/ ا��=)� ��

s/ ���1 �[�� ا�ا �رع، وی�6م آ�Nا� U��6/ ���ح �/ ی�ا �ث/ �" ،C�6�� )�ء ا��ث/ �� : ��Lآ��1 ا�'�� و

/��)w0 : آ����اL'� وا�>����ة، و�)� !�� U'L آ���=)�: ا�"��1 و��jه)�، وا��=)� ���)�ء ا�"��ر ورءو�

�ر وا�&�ع ا��
ك و�I�p ا���cة وح�آ/ ا�6"�م، وا��=)Lن وا������ ���)�ء ا�C����N آP'7ب وا�

��: وا���6ب، وا��)�ء ا�)K0L �0(�N ت7آ��� H60وی ،K01إی)�ن : آَ���ة وأ�0َ% وی=�ر و!>�% و��آ� وی

Wو�"� K'1� K0L �0(�N()�ء ا��ا� U'L ��آ�6ب وح�� و��ة وح7ن : وه�ى و�
ك و��jه�، و�)� !

  . )151( ���)�ء ا�)
ئ"� و�Lص�� و��jه�، وی"�W ا��=)�

وأ�� ا�'�� CL ا�>)? ��C آ'��U وا�)U . ���� و�� qدم أو ��� ا���N �ن ه]ا ��0��ل : وَی�6م ا�/

 وی)"C )152(��� آ�ن �� ح��تU، إذ ��1 ��تU �)� أر�C� �1 أ�'�ء ا� ���6 �)6)� وآ'�ا ���� ا����/ 

ت �C ا��/ ا�=���� أو �C ا� ����6ت ا����س K0L ذ�w �� ت=)�� ا��'�ت ��=)K ���)�ء ا� ���6
                                                

)145 (�f!ا���/، ص : ا Cدود، ا��  . 50ت6�� ا�)
، ا�U&�� C )2838(، أ�� داود ا��6cی� )4220(، ا�'=�ئ� ا�����1 )1522(ا����]ي ا��Iح� ) 146(

   ).1969(، ا��ار�� ا��Iح� )5/22(، أح)� )3165(ا�]��ئ% 
)147 (�f!ح�، ��ب �� ا�����1: ا�Iآ��ب ا� ،U''� �� داود �  . 2837، رp/ ا��6ی+ 3/259: أU&�J أ�
)148 (�f!ا : ،C�(�#L C� %ص�� C� �(6� ،?�((ح ا��N7/540ا� .  
)149 (�f!ا���/، : ا C3/17زاد ا�)�1د، ا� .  
)150 (�f!ا : ،C�(�#L C� %ص�� C� �(6� ،?�((ح ا��N7/545ا� .  
)151 (�f!ا :�  . 545 -7/543ا�C�(�#L C، : ، وا��Nح ا�))�?99 -�93 ا�)�دود، ا�C ا���/، ص ت6
)152 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
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Cل : وا� ���6ت ��1ه�  .  و�'�ت�Uآ���� وه�&� و��رة و��ی/ وزو&�ت ا���

 �L�Iوا�� �!�c6ی� وا�O��OدتU!� U ی��تK0L Y ذ�w ح��ق ش���L أ�Jى آ��� U�=! ��^0� t�#وی

�ة وا��pرب وا�رث وا��ص�� وا��hp وا��َ�� وا�'��� و��jه� �)� ی�1 ح�ً� �0^�� وح�ً�J�وا Cی���� 

)153( .  

�ل ا�7وج �=�� أش�� K0L ا�p�، وإذا Jا�)�7و&� أو ا�)��1ة ��1 د Uأ� C� ���Oدة ا�^� Y='ا� t�#وی

 O و��، وأن U� ����ل ا�'=Y وادW�L ر&� ��#�U� t ا�'=�N� Yط أن ی"�ن �C ا�))"C أن ی�<� ���آ�ن ا�

��� �� آ�Y ا���U ی'�زU�� UL ر&� �Jqَ، وه]W ا�ح"�م ��=)154( .  

                                                

)153 (�f!6)� ا� ��%، ص : ا� ،���
  . 76ا�^�� �� ا��Nی�1 ا��
)154 (�f!، ص : ا��ا�)�� Cء ا��ی��  . 434 -432ا��1ة ش�ح ا�1)�ة، �
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

         املرياث والنفقة املرياث والنفقة املرياث والنفقة املرياث والنفقة


Q� 9/ق م	��� 56 ا234م وه5* :�� "�Hی :  

�دًا ح�ل ��ت ��ر�ثU، وی��Nط أن ی'� � CL أ�U ح�ً� ��ي : ا����اث) 1(&�وی=�U�6 إذا آ�ن �

wن ��ت ��1 ذ�r� ،ه���jع و�Iت ا���6ة آ��1^�س أو ا��"�ء أو ا����
L C� ��
L َورث َوُور�َث، وإن 

 ���� ح�ً� وآ�ن وارثً� ح�U��� x ح�K ی�0~ ا��شَ�، وا�و�K أن O ی�=/ ا�رث إO ��1 ا��I? ��01/ ه� ه

  . )155(ذآ� أم أ!#K، وه� ه� واح� أو أآ#� 

)2 (�Q
�0�� ح�K تc? ح)0��، : ا�#L H��� وه� ح)� �� �^C أ�U، ���)^��0 ا���6� ی'^0� Y<وت

��� K0L ا�^�� ح�K ی�0~ ا� �� وی=�['� ���رتK0L U ا�"=Y، وأ�� ا�>�ری� �
 َت=�k وی=�)� و&�ب ا'�

 ���� K0L و������� ا�7وج، وإذا �t�0 أو ت����L t0دت !� �Jت�7وج وی� Kح� ���0L ���  . )156(ا�'

^��� U&��6واح� �� ی �آ K^1د، وا��1ل ی1'� أن یOا�و C�� ����� وی>K0L Y ا�)��� ا��1ل �� ا�'

 U&ا�7واج ی7و K، وا����~ ا�)��6ج إ���ا�)�ر �Jی� /� C� ف
P� ���أدوات ��ر Kا�]ي ی�رس ی��6ج إ�

�ا!U0#� U إO إذا �0[�ا واح��&�ا ا�7واج، �ن ا�'��� ح=Y ا��6&� Jی1^� إ Oو W�  . )157(أ�

)3 (��َKِذ�: ا� sا /=p �(آ /�w ��ن �0]آ� �#� حx وی��Nط أن ی�1ل ��C ا�وOد �� ا���� وی�=/ ��'

W��j دون U��^L �� د�   )158(. ا�!#��C، وی>�ز ��ب أن ی1

)4 (�b/ا� : hp��دًا ح�ل تP �� ا�&�  . )159(ی'�ل ا�^�� ! ��C� U ا��hp إذا آ�ن �

�دًا ح�ل : ا�/���) 5(&�ت % ا��ص�� �0^�� وه� ح)� �� �^C أ��N� Uط أن ی��� ح�ً� وأن ی"�ن �


ف� �C ا� �� �� % إذا � �NL ~0�C�'، وأ�� � U� C�� ?�C�' وأ�� ا��ص���ت ا�)�ص�، J U��� )160(  
                                                

)155 (��ی,� ا234م��، م: ان|O9 56 ا�
  . C76�  ا�h	�t، ص ا�:
)156 (�  . 9/260ا��w#5، ا$� b ام�، : ان|
�ی<، ا��Q�C ا��vا!� ی/م ا�2Hث	ء ): �3ال !�% ا�K	ت�: (ا�3�I إ�% $�ن	م�) 157(Eن ا���Qهـ، 1419 / 6 / 23إذا!� ا� 

����H! �$ t�	� �$  �Cم i�Oا� .  
)158 (�  . 6/262ا��w#5، ا$� b ام�، : ان|
)159 (�   .6/205 ا����I ا�>	$g،: ان|
)160 (�f!ا : ،H��=477 -6/474ا�)�&? ا� .  



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

        الرضاعةالرضاعةالرضاعةالرضاعة

 *	K#ة م��H6/ائ  آ 	K� ��,��:ا� �!	X�  : ا�

�� وی�'��Y �? ح�&�تU ا������، إ���I إ�U���f! K وا!��cط در&� ^0� Y�0ح Y=!ا�م أ Y�0أن ح

 ��=���� ��م !� U!آ)� أ ،U161(ح�ارت(Uا���ن  و� ���� ا����� وی�1+ �� ا�^��L ?�Nإذ ی �=���ائ�W ا�'� 


ج ا��7ع L � وی>1� ا�^�� �� ا�)=���� �1^�ء ذا أ��� و��دة، و�]ا ت' % ا�م ا��� )162(واO����ار، وه

  . )163(ت�I? ا���L�I ا� '���L ��ت��ع ا���ا�L وح)� ا�^�� إ�K ص�ره� وU(I �6'�ن 

�ائ�ه� ا�����ی�� �L�I�0و��1ه� ی�ر و� ����ا ی�]�U ا�^& Y0^ت� �L�Iا� �� �ن ا�� K0L د�� إذ ت1

Hث/ ی��� 
ً�0p Y�06ا� .  

 U0ّا� ��L C� و�(L �(0آ �و�� أ&)�Uأت��O  " : �p ،و��ه� �(�����ك آ��Iع ا��� wL�Iر C!�O ی"

 K�6وأن ی ،sاب ا��C� U�0L t ا��ح)� ����ح/، و�"C أرU�1I ت��C�J ا��[�ء ث^L K=L H0J wL�I��

W��1وی sح� ا�  . )164(" أن ی

                                                

)161 (�f!ا�6)��، ص : ا ��L C��6 ا��ی� ،���
  . 79 -66آ�h !��� أوOد!� إ�
)162 (�f!ا���/، ص : ا Cدود، ا��  . 165 -164ت6�� ا�)
)163 (�f!ا�6)��، ص : ا ��L C��6 ا��ی� ،���
  . 79 -66آ�h !��� أوOد!� إ�
)164 (�f!ا :��| ا������ ا�'��ی�166ك، ا�)�وردي ص ! ��6 ا�)0'� CL 
�ر ��ی� ص : ، !�! �(6�

72 .  
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

         حلق الشعر واخلتان حلق الشعر واخلتان حلق الشعر واخلتان حلق الشعر واخلتان

 �pور U!ز��د �� ا���م ا�=��?، وی� �ق ���، و�� ذ�w ت��ی� )�)�cی=C أن یH06 ش�1 رأس ا�(

 و�C ا�0َ1)�ء �U J C ��� �� دون ا�>�ری�، و�"'U ی��ح ��� إذا ث��165( t(��1N0 و��% �)=�م ا��أس 

Uاء )166( ��ئ�ت�  . )167( و�C ا�01)�ء �U01& C �0>�ری� وا�[
م K0L ح� �

�ر، و�"C ی��Nط �� وا&L Y'� ا�01)�ء و�'� �lآ�ة �Jq �'LیC، وو&��K0L Z�� U ا��وأ�� ا���Pن �

�اء �� ا�=��? أو ��1 � Kن �� ا�ی�م ا�و���Pن ا���!� �� % ��LدتU، وی�c� أن ی"�P� �� أن ی�0~ ا�

 wن أ)168(ذ��"��  Y6�=� �� آ)� ی=�Y6 )169(��ع �� ش��ئU وأp� أ�)�، وأ�� ا�>�ری� وا���Pن �� ح�

 wذ� U� ز��6&��� إ�K ا��06، وأ�� ا� �� �
 ی>� ��  . )170(�0>�ری� أن ت#�Y أذ!

                                                

)165 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
، وا��Nح ا�))�? �C� �(6 79 -1/78ت���� ا�وOد �� ا��
C�(�#L C� %541 - 7/540: ص�� .  

)166 (�f!ا : C�(�#L C� %ص�� C� �(6� ?�((ح ا��N7/540ا� .  
)167 (�f!ا :��6)� ا� ��%، ص . ، وا�^�� �� ا��Nی�1 ا��
���71 -�69 ا�)�دود، ا�C ا���/، ص ت6

107 .  
)168 (�f!ا���/، ص : ا Cدود، ا��  . 128، 124ت6�� ا�)
)169 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 118، 108 -1/107ت���� ا�وOد �� ا��
)170 (�f!ا���/، ص : ا Cدود، ا��  . 148ت6�� ا�)
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        الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

         احلضانة احلضانة احلضانة احلضانة

��، وی=�Y اI^�ا��ت !�=�� و�0�آ��یNوت �p
� �ل ��C ا�م وا�^�� یlدي إ�K ت�"w ا�1!Oإن ا ��

 ���� L'� ا!� �ل ا�7و&�C، إذ ��� حH ا��c6!� �� �/ ت�7وج، ث/ )L)171'� ا�^^��� Hا�م أح t!؛ و�]ا آ�

0�ن، ث/ ا�ب وأ���تU ث/ ا�>� وأ���تU، ث/ ا�C� tJ ا���یC، ث/ ا�C� tJ ا�ب ث/ �C ا�م L وإن ��أ���ت

)172( .  

  . )173(�7و&� �C أ&'�� CL ا�^�� وت=�k ح�c!� ا����H وا�"���، وا��H�p ��1م ت��Uj، وا�)

 �'L Yوأ�� ا�>�ری� ���)]ه ،Uوا��ی C�� �� �1ه� ا�� ��Pات، ی�'� ?�� Kإ� ��وت=�)� ح�c!� ا�^


ف �� ا!������ إ�K وا��ه� J 
� t]0� وإذا ،��  . )174(ا�6'���0 أ!�� ت"�ن ��1 ا�=��L �1'� أ��

                                                

)171 (�f!ص : ا ،�'���Nی=�ی� ص�دق وزآ�ی� ا� ،��  . 16 - 10ت )�/ ا���!��| ا�����ي �0^
)172 (�f!ا��، : ا�p C، ص : ، وا��1ة526 - 11/521ا�)['�، ا���ا�)�� Cء ا��ی���436 - 437 .  
)173 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
)174 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
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        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

         أنواع الرتبية ووسائلها أنواع الرتبية ووسائلها أنواع الرتبية ووسائلها أنواع الرتبية ووسائلها

��� ا��
��� ����)�اره� ���0 ح��ة ا�!=�ن، و�!�� ت�'��L ?� Y)� ا�!=�ن، وتN)� ت�)�7 ا���

�ا!Y شU�� P آ�ن ��� أش"�ل ���1دة O ت'� � �� ت��1ون ����� ا�^�� ا�)=0/، و�p� ذ�w ی>Y أن &

 وا�)�اد )175(  }رح/ اs ر&ً
 أ�Lن و��W�� K0L W{ :  �� ح�ی#�U!]آ� �L�pة &�0�0 أش�ر إ���� ا����ل 

 �أن O ی��� و��W ���� یW�<�� U�0L HN ذ�w إ�K ا��1�ق، و�]ا K0L ا�)��� أن ی6]ر �C �'�داة ا�^�� وه

 Cی�"��ل ���آ� أو ی�6ول ا�'�م أو وه� �=��]ق �� ا�Y10، و�p !�دى �n1� w�[ ا�)]N�)176( �Lود 

�/ إ�K إ��1د ا�ش��ء ا�#)�'� ا�����0 �0"=� �c1)177(��  .  �rذا ت'�U ا��ا��ان �]�t0p w أJ^�ء ا�^

  : وا���$�� خ�>� أن/اع !�% ا�#C/ ا��	�5

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

         أنواع الرتبية أنواع الرتبية أنواع الرتبية أنواع الرتبية

�$�� خ�>� أن/اع !�% ا�#C/ ا��	�5��� :  

 �|�2��	$ ��$�  أو� ا��


حU�f ���اد ا�)>�)?؛ تw0 ا�)
ح�f ا��� ی��1�� ا���&�U ��� ُت�1 ه]W ا������ أ���ً� َ&=�Wُ�َ ا�'� �� 


�p، و��اU��p "ا��ش��، Jا����1ي وا� Cی�
ح�� ا���� و�
ز��U �� ا��"� �fح
وا�)� �د �������� ���)

و�
حU�f �� ا��Lاد ا�'�=� وا�L�(�&O، وا�=lال ا�)=�)� CL وU1I وح��U �� ت����U ا�>=)�� 

  . )178(، وه]ا ی1'� أن ا�)
حO �f �� أن ت"�ن ش���0 �>)�? &�ا!Y ا�U" �� PN ا�01)�وت6 �0

                                                

)175 (U�، وأوردW 8/545 &�ء �� حH ا���� K0L وا��W، آ��ب ا�دب، ��: أU&�J ا�C أ�� ش��� �� � '
  . ا�=���� �� ا�>��? ا� [��

)176 (�f!ص : ا ،����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 52آ�h !��� أ�
)177 (�f!ص : ا ،W��]ا� U��! ،آ���
ت ا�=0"N(63 - 62ا� .  
)178 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 698 - 2/691ت���� ا�وOد �� ا��
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 U���6!ا�))�7 و ���وی>Y ا�6]ر �C أن ت�6�ل ا�)
ح�f إ�K ت>=C(� ،Z ا�P^� أن !��� ���j ا�

��Jإ Kی0>� إ� �pو ،U� ق��ث� ��j �Pش U!�1 أN��و ،���(��� w�1 ذ�� H#ی C� U!� ،ة !>�ه���ء K0L ه

  .  �� ت����U ��'�ئU وأص�U��6آ#�� �C ا�ش��ء L'� أص��pئU أو ��1ر�U، و�/ ی"C ه]ا ه�ي ا�'�� 

آ)� ی'�[� ا�6]ر �C ا��K0L H��c ا���� و��ا���U �� آ� �"�ن وز��ن، �ن ا�^�� و��Pص� ا�))�7 

 Oً�M=و� ،U=�! K0L �ً��pن ر�CL ت ���تU، ���1ًا وا�)�اهH یY6 أن ت#U� H وتU�0L �(�1، ویY6 أن ی"

  . CL ر���p ا�)���، ����ح �U تw0 ا���ص� ����Lال

وL'� ا������ ���)
ح�f ی>� ا�)��� ا�J^�ء وا��� �� وL'�ه� C� ��O ا�)�اراة ا��� تH�6 ا�)^0�ب 

 �� �� إن ا��>�ه� )179(دون إث�رة أو إ��ءة إ�K ا�^��، وا�)�اراة ه� ا���H �� ا���01/ و�� ا��� وا�'

7 ��� ا�)���، و��Pص� L'��� ی"�ن أح���!ً� ُی�1 ا��0�ب ا��#� �� ��ا&�� ت ���ت ا�^�� ا��� ی=�

 Cا��ی�L)� ا�^�� ��C ا�='� وا�' h وا�='� ا�#��#� ح�+ ی)�� ا�^�� إ�K &]ب اW���!O وا���7از ا�

�ة، �
 �� L'�ه� �C ا��>�ه�، �ن إث�رة ا��p �<c تlدي إ�K تw�[� U#�N اJ�وا �^P�)180( �� O U!آ)� أ 

 ��=�  . )181(�C ا��=��% أح��!ً� �ن ا�)�6��� ا��Nی�ة ��� أ�Iاره� ا�����ی� وا�'

  ث	ن�ً	 ا���$�� $	�,	دة 

  ا���BC ا8ول أ�/ل ا���$�� $	�,	دة 

 �� ش�ن ا� 
ة، �ن ا��"�ار ا�]ي ی�وم ث
ث �'�ات آ��� �ا�ص� �� ا������ ����1دة ح�ی+ ا�'�� 

1�د �[�س ا�=� Cإرش�د ا� w�[وآ ،Z��دوه/ : " ح�+ �pل���1دة ح�K ت �% �Lدة را��P �� ا�'Lو

 و��]ا ت"�ن ا������ ����1دة ��=�J tص� ����1Nئ� ا����1ی� وح�ه�، �� تN)� )182(" ا�r� ،��Pن ا��L ��Pدة

  . )183(اoداب وأ!)�ط ا�=0�ك 

                                                

)179 (�f!ح)��، ص : ا C� sا ��L ،ا�)��ش� ��j U�&�  . 24 - 23ا��
)180 (�f!ص : ا ،W��]ا� U��! ،آ���
ت ا�=0"N(22ا� .  
)181 (�f!ص : ا ،����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 27آ�h !��� أ�
)182 (�f!ی�، ص : ا��| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �'�354 .  
)183 (�f!ص: ا ،Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'� 381 .  
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  ا���BC ا�H	ن5 آ�
�� ا���$�� $	�,	دة 

ت �� �C ��"�ة &�ًا، ���^�� �� ش��W ا�=�دس ی���| ��"�ار ا�L)�ل ا��� ت=C� �1 ی��أ ت"�یC ا��1دا

وK0L ا�م أن ت��CL �1 ا��Oل �']  )184(ح��U، وه]ا ا��"�ار ی"ّ�ن ا��1دة، ویf� ه]ا ا��"�یC ح�K ا�=���1 

�ل ��="r� ،tذا ح)� دائ)ً� ص�رت �Lد(6� U!�� ���� ا���م ا�ول یZ6 ا�^� ،��تU، وآ]�w إذا وOدة ا�^

 U�0L �]'ت w�[� ��!� ?I��� ?�Iإی��ظ ا�� C� w�[و��6]ر ا�م آ ،K"� �(0آ U0(ح Kا�م ت=�رع إ� t!آ�

��U وت1�دY0� K0L W ا�^�1م �� ا��0� واO�����ظ �U وإن �/ ی"C ا�>�ع ش�ی�ًا، و�p ت=�)� ه]W ا��1دة !

 C���(ا� n1� ¢^Pوی ،��إذ ت1>��/ �n1 ا�"0)�ت ا�)K0L ���6 ح� K��J��� Cة، �� U�0L Y1 ت�آ

 C� � 6ی U!��ن �'��، و�p ت"�ن آ0)� !����، و�p ی��ح�ن �=0�ك ��j ح)�� �""6c�� ���=�ن ا�^

  . ا�^�� ا� [�� وه]ا ا�L>�ب ی"ّ�ن ا��1دة �C ح�+ O ی�1Nون

 ،C��ا�^�? ): ولا�(وت�&? أه)�� ا������ ����1دة إ�K أن ح=C ا�W�'1(� H0P ا��ا�? ی�C� H�6 و&

ا��1�د وا�)>�ه�ة، و�)� آ�ن ا�!=�ن �>��K0L Oً ا��یC وا�H0P ا���I� آ�ن ت1�ی�W ): وا�#�!�(وا��^�ة، 

 Wوی7ی� UP�ی� U�0L)185( .  

0�� ���/ ت"�ار ا�L)�ل �P(د ا���و�"� !1�د ا�^�� K0L ا���1دات وا��1دات ا�6='� ی>Y أن !�]ل ا�>

�0�� �����Y�j وا���L ا����  . )186(ه�Y وا���وة وا�)����1 و��jه� �C ا����ئ� ا�����ی� وا�)

                                                

)184 (�f!ا�[��ة ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(20ا� .  
)185 (�f!ا�[7ا��، : ا ،Cم ا��ی�0L 59 -3/58إح��ء .  
)186 (�f!ص : ا ،Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'�381 .  
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  ث	�H	 ا���$�� $	4ش	رة 

�ف أو �� َ�ْ>َ)? �cا� n1� أ��م �^J ��ت=��Pم ا������ ���ش�رة �� �n1 ا�)�اhp آ�ن یP^¢ ا�^

���� ���J آ���� أو ا�ش�رة Yc]ة ا��f! %� 1'�ه� ت� ،wذ� U'� ن أول ��ة ی �ر��، �ن آ���، أو أن ی"

 U��إی��ع ا��1��� �p ی>1� ا�^�� ��1!�ًا �ن ا�'�س ی'�fون إ��U، و�ن �n1 ا����ل ی<P� �C ا�'�س ��"

Z6ا� hا�)�ه Yا�دی ��  . ا�ش�رة، وی=��Pم آ]�w �? ا�^


م ����ل"��� nا���1ی U'(I �Jوی� : wآ�ر ذ� �
 ص'? آ]ا وآ]ا وL U0(L)� ذ��/، و�ً�إن �

�=U دون 0L/ ا�)��� �U��p�1، وه]ا ا�! �1�0�ب ی6�x آ�ا�� ا�^�� ویlدب ���� أه� ا���C(� t ی�1� ا��

)187( .  

 	K�6 ��<وه ي ا� �|!/��	$ ��$�  را$,	 ا��

 ��ت�1)� ا�)�C��!�& K0L �fL ا�ول ���ن ا�H6 وت�1ی� ا�)'"�، وا�#�!� إث�رة ا��&�ان، ����ث� ا�^

 Wؤ�^Jأ �وت� H6و���ن ا� �^P�1اد )188(�� �6% ا���ا ��(� Z�0�� �ن ا�'(L �(1�� ان�&� وأ�� إث�رة ا�

 ��  .  وا�)��fL ت��? ا�^�� إ�K ا�1)� ا�)�U�� Yj)189(���0ث� �)� ُیK�0 إ��

  : وم� أن/اع ا��/!|�* 

1- ،U�� وا���ث�� �� ا�)��fL ���� �، وآ0)� آ�ن ا���ص ذا أ�0�ب ��)�7 &]اب ا��^�ع ش� ا!���W ا�^

Y����أآ#� ا� �  . )190( !>�ح� وه

6�ار ت�N اW���!O وت��? ا�)0� إذا آ�ن ا��1ض ح��ی� -2��� �fL� وت��% �0)��� أن ی�1ف ))191 ا�(

�("6��� ��<��1�� ����ت ا��� ت�? �� !�Z ا�^�Nا� .  

3-/��  .  ا�)��c� �fLب ا�)#� ا�]ي ی��ب ا�)K'1 ویK0L C�1 ا�

                                                

)187 (�f!ل �� ا������: ا�  . Y�<!30 ا����1، ص : �C أ����Y ا���
)188 (�f!ا :sا ��L ،م
0�ان، ت���� ا�وOد �� ا��L %2/645 !�ص .  
)189 (�f!ص : ا Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'�187 .  
)190 (�f!ص : ا ،C�^ه�ب ا�����  . 48أ����Y ا������ ا��
���، ��L ا�
)191 (�f!وي، ص : ا
  . 206أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
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��� أن ی=�[U0 ت���یً�، آ���K0L H�01  ا�)��fL ����6ث �"0)� ح�ث ش�ء �C�1 و&K0L Y ا�)-4

 �f6� �� U!� Z���Nه� ا����ر ا�'�ت| CL ا��6وب وا�)>��Lت ��]آ� ا�^�� �'1/ اs، ویlث� ه]ا �� ا�'

�ن ��]ا ا���&�U أث�W ا����1 "�� ��p�1ل ور�  . )192(ا!

�U�fL: وه ي ا�>�� 56 ا��/!|�(� 
ً��L ���(ا� C"ن �/ یr� ،�1���(ص وا�
J�ا ��j أو 

�0 ���� �C0 ت��% �U ا��0�ب P�)193( U����P� �� h^0وا�� U0�L ر�p K0L �� و�C ه�ی�/ �����P ا�^

 U=���0�ل وا����خ �� !� KLن أد�"��)194( �� آ)� أ!U یC=6 ا���Jر ا��tp ا�)'��Y ���ا�L ح��� ا�^

�� �!U �� تw0 ا��6ل ا�'�=�� ووtp ا!�Nاح ص�رW وا!��ادCL W ا�'�س، و�U أن ی=�[� وtp ��ض ا�^


 یH�6 ا���ئ�ة)195(ی>)? ��C ر�p ا��Y0 وص��ء ا��^�ة � �Lأو أ��م ا��� U�1� tpو UfLوأ�� و  .  

��ل ���)��fL وی�ا�L ا�^�� ح�O K ی)ّ�، و�ن ت�ث�� P��� xL�وی>Y أن ی6َ]ر ا�)��� �C آ#�ة ا�

  . ا�)�C=6�� tpl� �fL ت"�اره�، �? ت���L ا�و�pت

�ه�` وا����f` وX/ا$:K	 خ	م>ً	 ا����	$ ��$�  

 `�f�  ا���BC ا8ول ا��

 ��L�(�&Oق وت71ی7 ا���/ ا
Jا� Yی[�ا���ه�Y وا���C� Y�j ا�1�ا�� ا������ ��')�� ا�=0�ك وت

)196( .  

وی)#� دورًا ��)ً� و�Iوریً� �� ا�)�ح�0 ا �و�C� K ح��ة ا�^�� �ن ا�L)�ل ا��� ی��م ��� �ول ��ة 

 آ)� أن ا���Y�j ی�L U(0ّ1دات و�0�آ��ت )197( إ�K ح��7 ی��U1 إ�K ا����م ��� ح�K ت �% ���0 ش��p ت��6ج

��  . ت=�)� �U1 وی U�0L Y1 ت�آ

                                                

)192 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 387ص : �'�| ا������ ا��
)193(�f!ان، :  ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 2/686ت���� ا�وOد �� ا��
)194 (�f!ی�، ص : ا��ر �! �(6� ،���
�| ا������ ا��'336 -�335 .  
)195 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 187ص : �'�| ا������ ا��
)196 (�f!ي، ص : ا�  . 61ا�#�اب وا���1ب، أح)� �0L ��ی
)197 (�f!ا :��
�| ا������ ا��'�Y^p �(6� ،� : 374ص .  
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�ي و��دي، و�"�£ در&�تU ����=��� ا���I وا����ل، وا������ وا�c/ وا�#'�ء : وا����f` ن/!	ن'1�

  . وآ��� ا�L)�ل ا��� ُت��| ا�^�� ه� ت�Y�j �� ا�1)�

وی�ى �n1 ا�����ی�C أن ت��ی/ ا�ث��� ا�)1'�ی� K0L ا�)�دی� أو�K؛ ح�K !�ت�� ���^�� CL حY ا�)�دة 

)198( Z"1دیً� وا��� UM��"! �ًدی�� �ن آ�ن ا�1)r� ؛�ا�1) Z'& C� ن ا�ث�����/ ی�ى أن ت"c1199( و�( .  

 *	K#وم \�	��$5 ن��� 9
Eت ��	خ W$ا/X ك	وه# :  

�ة أو* ^J Y�jن ا�����K ی��رج ا�^�� ��1ه� إ�K ا���L �(�� Y�j'� اC� s ث�اب د!��ي أن ی"

وأ�Jوي، �)#ً
 ی�Yj ا�^�� �� ح=C ا�H0Pُ ���)"���ة ث/ ی��ل �U أح=w�0J C �&� أن یw�6 وا��ك 

 ��  . )200(وأ�w، ث/ ی��ل ��w�6 اs وی�w'L KI، وه]ا ا���رج ی'����0�L Y ا�^

1)�، وی�H�6 ذ�w ��ن O ی#�ب ا�^�� L K0L)� وا&Y آ�آU0 أن O ت�6�ل ا�)"���ة إ�K ش�ط �0* 

 وأن ت"�ن ا�)"���ة دون )201(و�U��1 أو ت�ت��U���j U، �� ت�� � ا�)"���ة K0L ا�=0�ك ا�>�ی� ا� %�6 

  . وH�=� �L، �ن ا���L ا�)=�H إذا آ#� أص�% ش��ً� ����0م ���1)�

��� )202(أن ت"�ن ��1 ا�1)� ���ش�ة * �ا�)�"�ة، وإ!>�ز ا���L ح�O K ی�01/ ا�"]ب  �� ��ح�0 ا�^

 K='ی U!ة و��J � �(101/ ا���� W�Lا�)"���ة ��1 و �Jl! أن C=6ة ی�J��(و�� ا�)�ح�0 ا� ،�L�
ف ا�Jوإ

  . تY1 ا�1)� ����ح ���)"���ة

                                                

)198 (�f!ي، ص : ا�  . 65 -62ا�#�اب وا���1ب، أح)� �0L ��ی
)199 (�f!ص : ا ،�  . 64أJ^�ء ش�ئ�1، أم ح=�ن ا�06
)200 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 378 -377ص : �'�| ا������ ا��
)201 (�f!ي، ص : ا�  . 62 -61ا�#�اب وا���1ب، أح)� �0L ��ی
)202 (�f!ی� ش�ئ1: ا�
ت ا�=0�آ��، !��U ا�[��W ص �67، أم ح=�ن ا�06�، ص أJ^�ء ت��"N(13، وا� .  



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

  ا���BC ا�H	ن5 ا���ه�` 

��% �U1 وا��W ی=�)� �� أث��t ا��را��ت ا��6ی#� ح�&� ا�)��� إ�K ا���ه�Y، وأن ا�^�� ا�]ي ی�=

 �(�&�Lة )203(إز�f!و U&�
ق، وا���ه�U� Y در&�ت ت��أ ���^�Y ا�Jك وا�� وا���1ب ی 6% ا�=0

ا�[Yc وا���1ب وت)�� إ�K ا�)����1 وا��>� وا�Z�6 وا����6ن �C ا�>)��L أو ا����6ن ا�)�دي 

��  . وا��cب وه� أ�J در&�ت

�� ا�=C ا��� ی)�7 ���� وی>�ر ���)��� أن ی�>'�I Yب ا�^�� �pر ا� U'� �� O ن، وإن آ�ن�"��

 U���204(وی�1ف �[7ى ا���1ب و( .  

 *	K#م W$ا/X `ه��  : و���

 * U&�  . )205(أن ا�P^� إذا ح�ث أول ��ة �
 یYp�1 ا�^�� �� ی01/ وی

 *K='ر�)� ی U!� ،Uآ�0� �^J �� �� ی>Y إی��ع ا��1��� ��1 ا�P^� ���ش�ة �? ���ن ����� وإ���م ا�^

 ���  . )206(�1� إذا ت��Jت ا��1

 * ���ن �U��p�1 أ����/، �ن ذ� w��H�6 و��"�� tا��� �وأه U!ا�Jه� أ��م إ�� ��إذا آ�ن J^� ا�^

 ��  . )207(ت���ی� ����ة آ0

إذا آ�!t ا��1��� ه� ا��cب ��'�[� أن ی=���� ا��6]ی� وا����L، وأن ی�>'Y ا��cب K0L ا��أس * 

 و�����1 ا������، وأن ی"�ن ا��cب )208(ا��^C، وأن ت"�ن ا��f�0j ��j � 1 أو ا� �ر أو ا��&U أو 


 ت"�ن �� �6� واح�، وإذا ذآ� ا�^�� ر�U وا��[�ث � ��p���C واح�ة إ�K ث
ث إذا آ�ن دون ا��0�غ، وی

  .  �!w�[� U ی[�س �� !�Z ا�^�� ت�f1/ اY<�� U�)209(s إی��ف ا��cب 

                                                

)203 (�f!ك، ص : ا�  . 26 -25ح�ی+ ا����ت، ��
)204 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=�86 .  
)205 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص : ا� ،
�� ���! h36 -32آ� .  
)206 (�f!ا :L �(اب وا���1ب، أح�  . 64 -�063 ��ی�ي، ص ا�#
)207 (�f!ا����1، : ا Y�<! ،ل �� ا�������  . 33أ����Y ا���
)208 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 728 -2/727ت���� ا�وOد �� ا��
)209 (�f!ا!�، : ا��| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر ��ی�، 135ا������، ��ه'� CL 
�! ،327 .  
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�/ n1� K0L وی>Y أن ی���K ا�)��� ا��cب* c1� ��6ی O Kح� U=�'� )210( .  

  . )211(أO یU�p�1 ح�ل ا�[�p U!� Yc ی7ی� �� ا���1ب * 

 * wن ذ���� ��  . )212(أن ی��ك �U��p�1 إذا أص��U أ�/ �=�Y ا�P^� وی"

��f` وا���ه�` ��	$ ��$�  ا���BC ا�H	�X B/ا$W ا��

kا��cا� W[وه-sذن اr� -��=�
Oت  ت6)� ا�^�� �C ا���اض ا�'�JOوا ��p
J�6ا��ت ا�!Oوا 

kا��cا� W[وأه/ ه ،��L�(�&Oا :  

  :  ا�!� ال 56 ا����f` وا���ه�`-1

 �� �ً���p ���1� أآ#� �� تU�!�1 ا�&��ل آ#�ة ا���ه�Y وا���آ�K0L 7 ا���1ب ا���!�، وه]ا ی>1� ا�^

ج �� ا��1��� �ن أ�� ا������ ��ی� و�0/ ؛ و�]ا ی'�[� أن ی��ر)213(ح��تU ��)� ��1 أو ذ��ً
 ی'��د �"� أح� 

��1ء ��ص� )214(ا���1ب �p ی'��� �=��L إذا ��أ ا�)��� ��W�J وه� ا��cب N0� %وی'�[� �0)��� أن ی�� 

 U'� �وی�� ������� U� %(=وی ��� CL ا�^�10� k�����L وا��Nن )215(ا�� آ)� أن �¡آ#�ر �C ا���ه��p Y ی"

��LOء وا�^Jا� Cی�� و�]ا ی'�[� ا�6]ر �C ت"�ار ��Lب واح� �N"� )216(�د K0L ا��cب ���� �� ت

  . �=�)� وآ]�w إذا آ�ن أp� �C ا�
زم

 Zذا أحr� ی������� Wر���وK0L ا�)��� أن O ی"#� �C ا����ی� دون ا���1ب �ن ذ� w��lدي إ�K ا��

 ����  . )217(ا�)��� �]�U�01� w أن ی'�] ا��1��� و�� ��ة واح�ة ��"�ن �

ج CL ا��LOال �� ا�ث��� ی1��د K0L ا�^)? ویlدي إ��L Kم �L�'p ا�^�� إO �)��ار أآ#� �C وا��Pو

                                                

)210 (�f!د ��: اOان، ت���� ا�و�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 728 -2/727 ا��
)211 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص : ا� ،
�� ���! h36 -32آ� .  
)212 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
)213 (�f!�0ون، ص : اJ C�����508 ا� .  
)214 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 379ص : �'�| ا������ ا��
)215 (�f!ا :! sا ��L ،م
0�ان، ت���� ا�وOد �� ا��L %728 -�2/727ص .  
)216 (�f!ی�، ص : ا��| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �'�27 .  
)217 (�f!ص : ا Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'�380 .  
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 H��=218(ا�( .  

 ��^0� U��p�1� أث'�ء E��� �ن ذ�w ی�=�W )219(آ)� ی>K0L Y ا�)��� أن ی��CL �1 ا�=Y وا��N/ وا��

 �!���� أن ا���1ب  آ)� أن K0L ا�)���)221( و�p ی��� ا�"�اه�� ))220ویW�1N ���]�� وا�(^0� Cأن ی�� 

 U�0L ح��ًا O U�60 (�)222( .  

 K0L K]^ی �ً��J C�p�0P(ا� C� ف�Pا� Y�jوا��� Yا���ه� K0L Yأن ی��ت C� ���(و��6]ر ا�

��ف ا�^�� �C ا�p s� آ� ش�ء، و�U���L C �� ا��!�� وا�Joة، و��6]ر P�� ،U!�6�� H��Pا� C� ف�Pا�

�ف �U�cj C أن ی[�س �� !�=U ��ا�Lة !�f اPوا� H��Pا� ��pدون ��ا /��ف �'Pوا� H0P�)223( 


م أو ��jه�؛ �!U ی��6ج إ�K هOlء؛ و�ن fأو ا� Y��^أو ا� ���N��� ���یh ا�^Pت C� w�[و��6]ر آ

�ً!��& U01<ی /�'� U��J .  

�یh ا�^�� ��ن ا s��U�[1 وی�U0J ا�'�ر وO ی]آ� أدى اs ی�زق Pت C� �#"ی C���(ا� n1و� ��Nوی

�یh أآ#� �)� ی>1� ا�^�� O ی���� �]آ�W ا�'�ر �"#�ة ت�دی� ا�ه� Pن ا������J� "وی�J� ا�>'� ��"

و�]ا یC=6 أن !�ازن ��C ذآ� ا�>'� وا�'�ر، وK0L /"6! O أح� " ��w�[1 اt01� w!� s آ]ا"أو " ا�'�ر

  . ر�>'� أو !�ر، �� !��ل إن ا�]ي O ی O �0 ی�J� ا�>'� وی1]ب ���'�

                                                

)218 (�f!ص : ا ،t��� �  . 20آ�1<! h� �C ا�^�� ر&� ا�)=����، ���� أ�
)219 (�f!ی�، ص : ا�
ت ت���ی�، �6)� رش�� ا�1"N�32- 36 .  
)220 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص :ا� ،
�� ���! h34 آ� .  
)221 (�f!، ص : ا��0)�ن ا���6� ،���
  . 61ا������ ا��
)222 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 728 -2/727ت���� ا�وOد �� ا��
)223 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/، : اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C�12-17 ،72- 76 .  
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�دی�- 2
�وق ا�
  :  م�ا!	ة ا�

��0�ب ا�����ي ا�)'��C� Y أو&�L Uة �'��� Wر���Jح")� ا�)��� �� ا K0<ت� :  

�� ا�='� ا�و�K وا�#�!�� ی"�ن ت�^�Y ا��&U آ���ً� * � ،��أن ی�'��Y ا���ه�Y وا���L ?� Y�j)� ا�^

U��1 ا��� ی�6�� أو �C ا��Pوج إ�K ا�)�L Y10دة أو ح���!C� U ش�ء یU�6، و�� ا�='� ا�#��#� ح���!C� U أ�

)224( .  

أن ی�'��Y �? ا�r� ،�^Pذا أ�=� �U��1 أو أه)0�� ی�6م �'��، وإذا �L+ �� ا�)'7ل �L#� ی %0 * 

 Uح
  . )225(�����ت�Y ُآw�[� h�0، ویCL h0�P ا��1+ ا�]ي O �>�ل �ص

� ذا ح��ء ی"��U ا���1ب، و�'�/ �C أن ی�'��Y �? شP �� ا�^��، �)C ا����ل �C ی"�ن ح=��� ��'* 

 و�'�/ �C ح���!C� U ���1 أش� �U��I C و�'�/ �C ح���!C� U )226(ی"�ن L'��ًا �
 ی'�? �U1 إO ا���1ب 

  . أص��pئU أش� �C ح���!C� U ا�'��د أو ا�06�ى

 *��j ج
�ن ا��>�ه� وا�1"�� �^P��� ���P�=� �� ا�)��ش� أن ی�'��Y �? ا�)�اhp، ��ح��!ً� ی"�ن ا�^

�Yp ��ًا، �!U إن ه� w���W !7ع U'L ا���6ء ��C0L �� آ�ن ی=� L Uد إ���L ، وإن�ا��# �ا�6 �  . )227(ه

 U���L ن� ،/�'L ��و�p یP^¢ ا�^�� أ��م أ�pر�U أو ا�[���ء ��'�[� أن ی"�ن ا���1ب ��1 ا!��اد ا�^

 ��'��� Z6�� U=�  . �'�س و�p ی�1!� وی7ول ح��ؤC� W ا)228(أ����/ ی"=� !

  . )229(ا�)�اوح� ��C أ!�اع ا�#�اب وا���1ب �ن ا��"�ار ی��� ا�����0 أث�ه� * 

��ا�Lة ا���وق ا���دی� �� ا������ ������ ا����~ أو ا�)�اهH ی"�ن K0L U���L ا!��اد �!U أص�% * 

�ا!U ا� [�ر، وی�1َتY أ����/ ���Lً� إذا آ�ن ا�P^� �01'ً�، �نJإ U���6أن ی Y<ة آ���ًا وی� ت�!��U وا��=

                                                

)224 (�f!آ��: ا�
ت ا�=0"N(ا�[��ة، ص ا� U��! ،65 .  
)225 (�f!ص : ا ،H��=63ا�)�&? ا� .  
)226 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 372ص : �'�| ا������ ا��
)227 (�f!ا�[7ا��، : ا ،Cم ا��ی�0L 3/70إح��ء .  
)228 (�f!أح)� ا���06، ص : ا C� �(L ،ء��oي ص 62ت]آ�ة ا���� �(6� ،Wی��� ا�)=0/ و�� hوآ� ،

247- 248 .  
)229 (�f!ا:Y^p �(6� ،���
  . 378ص :  �'�| ا������ ا��
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 �� ا�1
C�� �p ا�)�اهH وا�)��� ً0J م ی�6ث�ن
 وی"�ن ذ�w أو&Y �� حH ا���� ا��"� )U�0L)230 �� ا�"

  . �C ا�]آ�ر �!�p Uوة، وه� ر&� ا���t إذا �jب وا��W أو ��ض أو ��ت

�� �C ا���1ب �� O ی"�� ا�]آ� �Lدة �* ��ن &=�ه� و�C ا���وق ا���دی� &'Z ا�^��، ����'t ی"

����  . h�1I وه� ت�Pف أآ#� وت'��د �=

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

         من وسائل الرتبية من وسائل الرتبية من وسائل الرتبية من وسائل الرتبية

ت��1د و��ئ� ا������ وتN)� &)�? ا�)lث�ات �� �0�ك ا�^��، وت>�)? آ� ه]W ا�>�اول وت���0 ����� 

 ��� �0 وه�)231(ا�^� ��  :  و�p �� ذآ� �n1 ه]W ا����ئ�  �� C(I��H، و�]ا �'�1ض أه)

 ��$�  $	�Q وة وآ�� ن�$W ا�:
K$ 9	 أو� ا��

�ة أو J�أو ا Cا��ی��ق، ���>U إ�K ا��pOاء ������ Cرای� آ�ئ t6اء ت�c!Oا K�6&� إ���� ��یZ6 ا�^

ا�)C�(01 أو ا�ص��pء، ث/ ی�6�ل ا��pOاء إ�L K)��0 �"�ی� ی)�7ج ���� ا���L واO!�)�ء ���)�6آ�ة وا7�LOاز، 

  . )232( ��اح� ح��تU ویf� ���6&ً� إ�K ا���وة �� آ�

 ��!q رة��ا�� ا�ص
ح إ���I إ�K أ!U ی�N? ا��6&� ا�[�ی7ی� ا�)]آL /fLأ C� اء��pO؛ �ن )233(وا

 �Lأو �[�� و �L� وه� ی���1 أن آ� �� ی�U01 ا�"��ر ص�6% )234(ا�^�� ��ی�p Uرة K0L ���<L ا�)�6آ�ة �

�ة آ��ر، إذ ه/ أآ)� ا�'Jت وأ&�اد و&�ات وإ��  . �س ��q C�W�'Lء وأ�

 U� وی��ث�ون U!ی��0و Uت�Jن إ� ،K#!ا��"� ذآ�ًا آ�ن أم أ ���وی�ص� 0L)�ء ا������ ��Oه�)�م ������ ا�

                                                

)230 (�f!أح)� ا���06، ص : ا C� �(L ،ء��o62ت]آ�ة اWی��� ا�)=0/ و�� hي ص : ، وآ����� �(6�
247- 248 .  

)231 (�f!ح)��، ص . ا C� sا ��L ،ا�)��ش� ��j U�&�  . 80ا��
)232 (�f!وي، ص : ا
  . 257أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
)233 (�f!ان، : ا�0L sا ��L ،م
  . 2/632ت���� ا�وOد �� ا��
)234 (�f!ا :Y^p �(6� ،���
  . 353ص : �'�| ا������ ا��
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)235( .  

 ���
�)� �� آ� ص[��ة وآ���ة �����K و��ه)� ت���� إ��
 وإذا آ�ن )236(وK0L ا��ا��یC أن ی���6 إ�

CL ��� ��P�=أن ی U�01� �L�� 1 �� أو(� K0��� �(ة أح�ه
 أوOدW آ����C�J وش�ب ا�)="� وت�ك ا� 

  . و��jه�

وآ0)� آ�� ا�^�� ت�1د ا�ش�Pص ا�]یC ی'���ن إU��<L وی���ي ��/ آ������ وا�)01/ وا�>�ر، و�p ت"�ن 

�)� ا�U� �(�(6، آ)� أن و&�د �p
1� �����M ا�^�� وا��1، ���� ا�>� وا�>�ة وا�0]یC یlث�ان �� �0�ك ا�^

�/ ا��Pم وا�)����ت� U�
�Jوا /�� U��6� Y=ح /�0�آ� C� Zی��� ،/��� ی>U01 ����یً� �^��� /� واه�)��

)237( .  

 وصU(01�� U�6 ا�=ّ�� وا�)[�زي و�� ت�C� U'(c �وO �� أن ی��k ا�)��� و��W �����وة ا�ول 


ق Jوا� C'=ا� U(01ي، وی��! � َpَ)238( kي، ���ت���! H0J U!�� Wذآ� H0J Kإ� Wو&�ا!�ً�  وإذا أرش� U�

  . و�0�آ�ً�

و�C ا�P^� أن یY<1 ا��ا��ان �����0 و��ه)� �
YL أو �)#� أو �[C و�� آ�ن ذ�w ا�����0 ��ی�ً�، �ن 

�Z ا�^�� دون ش1�ر ا��ا��یC، و�C ا�P^� آ]�w ش�اء ا�)
�Z أو !ً �� �M�=ه]ا ی[�س ���6 ا���وة ا�

239(��=��/ ا��Pص� �ن ه]ا ی�رث ا��pOاء ��/ ا�دوات ا��� ت6)� ص�ر ا�)'C���6 أو أ�)�ئ�/ أو أ( .  

                                                

)235 (�f!ان : ا�0L sا ��L ،م

ق ا�)=2/632/0ت���� ا�وOد �� ا��Jص : ، وأ ،n��� ��1� �(6�
11 .  

)236 (�f!ی�: ا�  . 313، ص �'�| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �
)237 (�f!ت، ص : ا��'Nا� ���J ،/0=(ا� ��  . 43 - 42دور ا���t ا�)=0/ �� ت���� ا�^
)238 (�f!ان، : ا�0L sا ��L ،م
  . 631 - 2/630ت���� ا�وOد �� ا��
)239 (�f!د!�، �6)� ا�=�6/، ص : اOئ'� �� ت���� أو�^Jأ C�88 - 89 .  
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 t�Chر ا�	ا�خ�� /C5 ن$�  ث	ن�	 ا����J ا�h	�t وم>�و��� ا��

��دًا �� �'� h ا�='� '� /��� ی)�� إ�K ر��� یY10 آ� �'^��� ��=�یH�6 ا�>Z�0 ح�&� ا&�)���L و!

 �L�(<ا� Y10ا� Kإ� /��� اح��ج إ�K وtp أ��ل ی�U�c �?  وآ0)� آ�� ا�)240(ا��ا��1 و��1ه� ی)�� آ� �'^

 O ا��� ��L�(�&Oوا ��=�ر���U ����أ ا���
�CL U وا��یU، وأ�� �� ا�)�اه�� ������� �C أه/ ا��6&�ت ا�'

 Hا�)�اه ��'L �']�=241(ی( .  

وأه/ ا��Nوط أن ت"�ن �>)��L ا����ق �'���� �=C ا�^�� ا��0�1 وا�>=�ي �ن ا�^�� إذا آ�ن 

��/ وCL ح)�ی��/ و��Kَ'1� Z ه]ا أ�O أص[� �'�/ ی�6'L ����M=(��� Zت��ِ? ���0ّ وإذا آ�ن أآ�� أح Kل إ�

 U'� ت أص[� أو أآ���L� و�C ش�وط ا����� ))242یY10 إO �? ر��� �� �'U، و�"O C ُی�6/ دائ(ً� �� �>)

=���)�C، أن ت"�ن ص���6 ��1)� ا�)��� K0L تY��6 و��W �� ا���Jر وی��Pر ا�="C ح�ل &��ان �


C� C�6�� ��� U�p أ�pر�U )243(وی��k و��H06� W ا��6��x وا�)�اآ7 ا� ���� وا�)"���ت L Hث� وی

 Uئ�p244(وأص�(C�6ر ر��ق ص�����Jص� ا�� W���  . ؛ و�]�w ی��% �

�ف ��hp ا��1اء �C ص�یH ی)�� إ��U و��W، �ن ا�^�� ی�)=U� w أآ#�، �rن p�و��6]ر ا�)��� �C ا�

 ��L Cئ�0 ص��U�01� �6 أن ی�ّثH ه]W ا�1
�p �����ح�U��� �� U� Y وزی�رة أهU0 واOش��اك آ�ن ص��6ً� أو

 وا�=)�ح ��)� ����دل ا�7ی�رات وا����ئ� وا�)"��)�ت ا���ت���، وأ�� إن آ�ن ��Mً� )245(�� !7ه� أو رح�0 

1Nت &�ی�ة دون أن ی�pص�ا ��L ص��� W����ء �0�آU وی��% �� Cا�)��� أن ی�� K01� C� �0Pی� Kح� �

�pا� K0L Wت�ث�� �ء أو ی��  . ص�یH ا�=

 C"(آ�ن ی �M�� ت�pص�ا ��L إذا آ�� Kح� �pأي ص�ا C� Wی)'? و�� Cح� C���(ا� n1� ¢^Pوی

� أت�ح �U ��ص� ��Lة ص�ا�pت ص�� �� �6�C ��"�ة� ��'L W���  . �0)��� أن ی'� �

                                                

)240 (�f!زی� دی�ب،: ا�� ،U�MN'وت ��  . 106 - 104 ص !)� ا�^
)241 (�f!ن: ا�  . ��L62 ا�71ی7 ا�'[�)�N، ص : ا�)�اه�
)242 (�f!زی� دی�ب، ص : ا�� ،U�MN'وت ��� ا�^(!106 - 104 .  
)243 (�f!ن: ا�  . ��L75 - 81 ا�71ی7 ا�'[�)�N، ص : ا�)�اه�
)244 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 2/811ت���� ا�وOد �� ا��
)245 (�f!د!� : اOص أو ،Y^p �0L �(6� ،���
�ء ا������ ا��I ��100 .  
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  ث	�Hً	 ا64	دة م� ا�,�< ا�C یB وم���!	ت\ 

P� t6أص� �ت'� �����Lت ا�01/ ا��6ی+ ت�Nرك �� ت���� ا� [�ر وا�"��ر، وی")J C^�ه� �� أ!


م و�Lدات ا�)>�)? ا�)=0/ �¡� ����P� ئ���Lدات وت����� و�L ت���0�)246( /� وتlث� �� ا� [�ر �!

 /��0L ��0 �� ی�1ض�� ����'� ��=�  . )247(ی>0=�ن أ����� ��ة ��ی�0 وه/ �� ح��� !

�L��Pت ا��0��ز وواU1p ا���م و�� ی�1ض ��U ی>1� ا�)��� ی�r� ،U��� CL W�1ن �/ و�C أه/ ه]W ا�)


�� �C إی>�د ��ائ� � U� ن��دًا وا��'�ء ���01&�
 ی�U0J، وإن آ�ن �� tا��� �� 
�دًا أصً&�� C"ی

�/ �H06 ا�p�6وإ� ،Y10ّ� ت أو ا�)=��% ا� [��ة أو ا���1ب وا��را&�ت إذا ُو&� �"�ن
6��x، ث/ آ���ح�

���ی� أو ا��6��ب �? ا�k�c وا�76م ��� U^ر� Hی�� CL �0 �'�ءة��و Kز إ���K0L ا�)��� أن ی6�ل ا��0

  . )248(�� ت'�f/ ا��tp وا���Jر ا�ش��� 

وی)��ز CL ���� ا����ئ� ��!U ی'kN ا��"� وی��ي ا�#�� ���'�Z وا�LO)�د K0L ا�'�Z، : ا�C	3/ب) 1(

 وی��Nط ��U أن ی"�ن )�N)249رآ� إی>���� وی��دW وO ی=�ی�W �#� ا��0��ز أو ا����ی� وا�)'��=�، ���^�� ی�Nرك �

��Lت، ��اO���Pام ا���01)� وا�����ي �� ا�)��م ا�ول، ���01/ ا�"���� وا��7PیC وی�Nه� ا�)=����ت ا�01)�� وا�)

ب ح���ً� K0L ص�6 ا�^�� و�"C ی'�[� ا�6]ر �C ا���اط �� ا����1� �? ا��6��. وا���/ وا�� )�/ و��jه�

)250( ��  . )251( وت>'Y ا�Y10 �)>�د ا�ث�رة وإ�L�I ا��tp وا�>

وه� أو�? �>�C� Oً ا��0��ز وی)"C ا��6"/ �� ��ادW و�� أو�pت ا��1ض، وی �% : ا�
� ی/) 2(

J^�ًا &=�)ً� إذا �/ ی���p�� ?cP ص�ر�� أو آ�ن ا���Pا���r� Uاط، و�]ا �rن K0L ا�)��� أن ی��Pر 

 وآ]�w یC(c أن ا�ه� �C )252(�ش��� ا�01)�� وا�����ی� ا���Jرًا د��pً� وی76م �� k�I وtp ا�)�Nه�ة ا

                                                

)246 (�f!ص : ا ،n��� ��1� �(6� ،/0=(ق ا�
J9أ .  
)247 (�f!ح�اد، ص : ا K'� ،م

ق ا��Jم وأ
L�ا �ئ��و C�� �!108أ�'�ؤ .  
)248 (�f!ت، ص : ا��'Nا� ���J ،/0=(ت���� ا� �� tو��� ا�ب ا�)=0/ �� 125 -124دور ا���l=و� ،

  . 507 -505 ا����، �L!�ن ��ح�رث، ص ت����
)249 (�f!ت، ص : ا��'Nا� ���J ،/0=(ا� ��  . 172 -171دور ا���t �� ت���� ا�^
)250 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب ا�)=0/ �� ت���� ا�M=�505- 507 .  
)251 (�f!ا���6، ص : ا �'�q ،�(0=(ة ا����0 ������ ا�(L |��!��24 .  
)252 (�f!ن ��ح�رث، ص ا��: ا�!�L ،ش� ا� [��ة�Nل وا���31- 32 .  
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�ًM�� �ًMی�وا ش� .  

)3 (9�أه/ �� ی��� ا�^�� K0L �)�ع ا���qن ا�"�ی/ ����ث� �)U�!�1 وی6�x ش�U'� �ًM، وآ]�w : ا��>

  . )253(ا�ش��� وا�!�ش�� وا�� � و��jه� 

وی"#� ا���Pا��� �� L)��0 ا��01/ وی)"C أن ت=�/ �� ا������، و�]ا �
�� �C : �,�����ا�/3	ئ9 ا�) 4(


ع K0L �� ی=�>� �'�� CL ��یH ا�)>
ت وا�"�Y وا����Mت �Oح وا�ث�رة )254(ا�I� وی��Nط ���� ا��'�ع وا�

 ���یH و�'������ �=C ا�^Nح�� �)255(وا�����)��دئ وا�)#�، وص�ر  وه]W ا����ئ� �'�� ا�� �ی� آ��0�ح�ت ا�)

ا���آC ا�)����، وا�)��حh ا��� ت�1ض أ�>�د ا��� و�>
ت ا����ل ا���د�� وا�� � ا�) �رة، ه]ا 

  . ������I إ� �� K��C� H و��ئ� �)��1، و� �ی� و�)�q �� �1ن واح�

  را$,	 ا64	دة م� ا���;� و!�< ا�/راث� وا��3,	ن� $K	 56 اخ��	ر ا�Vو�� 


دW تY10 ا��راث�� ��p �� وا��راث� تN)� ا�'�اح� ا�>=�ی� )256(� دورًا ��)ً� �� ت"�یC شP �� ا�^

 أن �وا� ��6 وا�'�=��، وه]ا ی1'� أ!�� ذات أث� �� !�� وت�ارث ا�=>�ی� وا�^��ئ?، و�]ا أ��J ا����ل 

�ا!�/، وح]ر �C ا�)�أة ا�6='�ء �� ا�)'�t ا�=�ءJوإ /�  . ا�'=�ء ی�0ن أش����q Wئ

�ع ��C ا�'�س ا��6ی+ ا�]ي ی'�CL K زواج ا��pرب، وL'� ا��H��6 و&� أن ا��6ی+ �C آ
م و�p ش

 �(L- � )257( -���1I /هqم ر�p �'L ص��J دي .  و�� ح���lرب ی�pر أن زواج ا��p ا����ء n1و�

�ر ا���اض ا��راث�� � و�"C ا�"hN ا� K0L �6 ا�7و&�C ی��C ��ى ص
ح�� آ� )258(إ�K ا�h1c و�

�'��J � �( .  

��C� h ه]W اoث�ر Pی/ أو ا��� �� )259(وی=�^�? ا�)��� ت�ارك qث�ر ا��راث� ا�=���0 �����&�U وا���
                                                

)253 (�f!ت، �6)� ا�)'>�، ص 45: ا�  . 28-25 ! ��6 �ص
ح ا���
)254 (�f!ا���01)��، &)��1 ت�01/ ا�"��ر، ص : ا �ئ���  . 58آ��P�=! hم ا�
)255 (�f!أ��!)�، ص : ا C=6(ا� ��L ،��(�01ا�� �ئ���  . 78 -77ا�
)256 (�f!: ا�ا������ ا� |�325
���، �Y^p �(6، ص �' .  
)257 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 1/44ت���� ا�وOد �� ا��
)258 (�f!ي، ص : ا���� ��1� �(6� ،Wی��� ا�)=0/ و�� h�6 94آ�� ،���
، وآ�h !��� أوOد!� إ�

  . 30ا��ی��L C ا�6)��، ص 
)259 (�f!ص : ا ،Y^p �(6� ،���
�| ا������ ا��'�326 .  
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wذ� ��jو ،H6أة �� ا��& Kل إ����pح� ی)"C أن ت�6��� ،C=ح H0J Kإ� �M�=ا�^���1 ا� �ی�  . وی=�^�? ت6

أرد!� أن ی'�N ا�^�� !�Nة إ�
��� أ�� ا���N�� �M)� ا���t وا�)�ر�� وا��Nرع وا�)>�)? آU0، وإذا 

 Cش�1ئ� ا��ی ��fا� ���6 ا��� ت �Mا��� U� ¢��؛ و�]ا ورد ا�'�� CL ا�C�� ���p ا�)�Nآ�C، )260(��01'� أن !

 ���� ��f"'�� �=0)�، ت�ت>)�1ت  C(I C"=أن ی ��و!' % �C ا���0 ���1)� أو ا��را�� �� �
د ا�"

N6ا� K0L ���� x��6م وی
  . )� وا���6ء، وه]ا ی=��L ا���K0L t أداء ر����U �� ا������ش�1ئ� ا��

�ی� :
  خ	م>	 ا64	دة م� ا� واI6 ا�

�� ا���ازن وا��LOال �� KLورا ��ت=�/ ا��وا�? ا��^�ی� �� ت���� ا�^�� إذا أح=C ا�)��� ا���Pا�

��  :و�'


 ی�ح� إ��U ا�)��� �): ا�K�3/اء): 1(� ��� ی>U01 &��!ً� آ���ح�ش وی��Nط أن ی"�ن � ��% ا�^

 K0L �cدًا، وی���'� ،W��]� �ً1ت�� U01<ت ��وا�ش��ح و��jه�، �? ا��LOال �ن آ#�ة ا�ی�6ء �0^

 U���
� إ��U آ���L�<N )261(ا���Lی� �(� �ً� و�"� ی'>% ا�)��� �� ا�ی�6ء C� �� O ا� �ق وأن ی"�ن �� 

 وK0L ا�)��� أن ی6]ر )262("�ن ر!� ا� �ت �lث�ة أو ا� ��، وأن ی"�ن ��ه�ًا �� �Lض ا��"�ة وأن ت

�/ وی7رع � W���ع ��U0 ت�0f� t6 ا��=CL H ��یH إC��'](��� U��<L وا�))C�0#، و�[ا U�0L أن ی'pو C�

 /��=U آ�اه��! ��)263( .  

0�� : ا��,`): 2(�P(رات ا��� أ�� ا�Y10 ا�>)�N�� �L"� )264(و�'U ی�01/ ا���رة K0L ا���"�� وا�)

�� �C ا����دة وا�^��L وا7��Oام وا�)�1ی�� ا�=0�آ�� ��ر�� ی'� /265(�01( Wأداء دور K0L آ)� ی��رب 

 ���ّ]آ� ی)#� ا�ب أو ا�)�رس أو ا�^��Y أو ��jه/، وا����ة ت)#� دور ا�م أو أي ��'� )266(ا�)=����0 

                                                

)260 (�f!ا : H��=330ا�)�&? ا� .  
)261 (�f!ص : ا ،����!���Oد ا�(6� ،�'���  . 148 -147آ�h !��� أ�
)262 (�f!ا :H��=ا�)�&? ا� .  
)263 (�f!ص : ا ،Y^p �(6� ،��
�| ا������ ا��'�480 .  
)264 (�f!ص : ا ،K�6ا�� �'�q ،ة���0 ������ ا�(L |��!��23 .  
)265 (�f!ا :��L زی�ان ،����  . 255 -250 ا����p، ص ا���ة وا�^
)266 (�f!ن ��ح�رث، ص : ا�!�L ،������� ا�ب �� ت���� ا�M=و� ،H��=422ا�)�&? ا� .  
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�^!Oا CL ��اء، وی�01/ أ�0�ب ت'�����، و�"C ی>Y ا���ازن �� ا�Y10 ا�>)��L وا���دي ح�K ی��1 ا�^

  . )267(ا����1� �? ا�JoیC واح�)�ل ا�ذى 

)3 :( ��Qد ا���وة ا��� ی��0ه� : ا���&�� wوذ� ،��L�(�&Oداب اoا��1دات وا Cی�ویC� �1 و��ئ� ت"

 ���06ً� ��]W اoداب �N"� دائ/ وإذا )268(ا�^�� U=� وی=�� ت�01/ ا�^�� اoداب ا��L�(�&O إذا آ�ن ا�)��� !

�د ا�ّL ا�>�أة K0L ��^)269( Kا�='� ا�و� �Jq �� �� وی"�ن ت���0ًا ��j واع ث/ )270( وی��أ ا���L ��0'� ا�^

�ف إذا )271(ی �% ا��pاء ی)�7ج ��U ا��O�� �L!�)�ء وا�)�6آ�ة وا7�LOاز P0� �ً&
L ن� وی)"C أن ی"

�ن ��Pی O ان�p�� k0�Jع وا�<Nا�����0 �� ت'�)272(و&� ا�)��� ا� C� د��ول ا��واء وا�^�1م و��  وی=�


ج ا�"=� وآ#�� �C ا�=���0تL .  

�� إZ��'���� O : ا��#	J6 ا��#	ء): 4(fت O ت�pو�� �L�N� �� وی=�^�? ا�)��� )273(ی�6ك �� ا�^

�� أن ی"�ن ا����ل ا�)�'��=�ن ��'�/ ��وق ی=��ة، وأن �� KLی� إذا را�أن ی6�ل ا�)'��=� إ�K و���0 ت��

�/ ی1�ده/ K0L اح��ام '� Cئ7ی���/ وت�'�M ا�c1�)274( أو �� و��6]ر �C ا�)��ر!� ا��� ت�p C� k6ر ا�^

 ��� آ��1ب ��7رع ا�)�ارة �� !�=U، وL'� ا���Pام ا�)��ر!� ی>Y أن ت"�ن ��]آ�� ا�^�� �C ه��P�=أن ی

 U'� K!أد �  .  وآ� ذ���L�� wال وات7ان)275(أ�c� �U' و�� !�Z ا��tp ت7رع ا�#�� ��ن !��ر!C(� U ه

�ا��یC ا��[
ل ه]ا )276(ی)�� ا�^�� إ�K ا�Y10 ا�>)�U��L �� �L ا��ا�? : ا��,	ون): 5(��� C=6�� 

ا�)�� ا��^�ي، وذ��L �� wة أ��ر آ��آ� ا�>)��L وا���1ون K0L ح)� ا��jاض أو ا���ت�Y، وی�01/ 


ل ا�1)� ا�>)���0Lُ /�p �L آ���ح)� ��� [�� وت"�0�U �)� ی'���C� U ا�1J C� ����=(وا�>� وا� ،�(

                                                

)267 (�f!دروی�، ص : ا ���Jم، �6)� ا�'�ص� و
  . 148ت���� ا����ل �� رح�ب ا��
)268 (�f!ا�[��ة، ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(27-151ا� .  
)269 (�f!ت: ا��72�ك، ص ��: ح�ی+ إ�K ا�� .  
)270 (�f!ا�[��ة، ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(26ا� .  
)271 (�f!وي، ص : ا
  . 260 -258أص�ل ا������ ا��
���، ��L ا��ح)C ا�'6
)272 (�f!ا�[��ة، ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(151ا� .  
)273 (�f!ی�، ص : ا��| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �'�347 .  
)274 (�f!ا :�����، ص آ�h !��� أ��!���Oد زی�د ا�(6� ،�'�143 .  
)275 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص : ا� ،
ً�� ���! h39 -36آ� .  
)276 (�f!ا�[��ة، ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(192 -188ا� .  
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���U، و�C ذ�w ح)� ��10)�، وا�ی#�ر وا�)��6، وا���1ون �q Uث�رW ا�)�Nه�ة آ=��L إ!>�ز ا�1)� و�

  . ا�وا!� وت�ت�Y ا���1ب وا�[�ف و�=��Lة ا��ا��ة
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        الباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامس

         الرتبية اخلاصة الرتبية اخلاصة الرتبية اخلاصة الرتبية اخلاصة

�_ $5Oء م� و#3,�ض �v.. ی�C	ج $,r ا8�
	ل إ�% ت�$�� خ	�� آ	����< وا���یr وا�vآ5

  .. ا4ی�	ز

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

         تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان تربية الطفل اليتيم وضرورة اجلمع بني احلزم واحلنان

ا�^�� ا����/ ی��6ج إ�K ت���� �Jص� ویC� U� H60 ��� وا��یU أو أح�ه)� �)�ض �C�7 أو �
ق أو 

�� أو &��د أو ��jه�� .  

و&�د ��ی� CL ا��ا��یC أو أح�ه)� وأه/ اح���&�ت ا�^�� ا����/ ا�ش��ع ا���1�� وا�ح=�س ����C و

  . ی��م �����&�U وا���]یY، آ)� ی��6ج إ�K ا���ا�H ا�L�(�&O �? ا����M ا�>�ی�ة وت�ّ�� �"�ة ا�)��� ا���ی�

 آ)� أ!U ی��� ا�) �ر ا�����6 �60'�ن، و�]ا ح+� )277(وا����/ یh1c��� �1N و���ان L'�ص� ا���ة 

  . &� ا�"� /�f1� �C ی=�ي ا�)�1وف إ��Uا��
م K0L إش��ع ح�&�تU ورتY ا�

 �� U<د� ��وتh0�P ح�Oت ا����/ ��'�ك ا����/ ا��ح�� ا�]ي ی)�ت وا��اW أو أح�ه)� وه� ص[�� ��=

�تU ا�>�د دون Jإ ?� Kا�7واج وی�� Uوا��ی C� د�&�(0� C"(وی ،�L�=� ��1� Hا�����M &�ی�ة وی�

��، �p K0Lر �C ا���L، وآ]�w اI^�ا��ت !�=��، ��Nط أن ی"�ن ا�)�7وج �C أر� ����0 أو �^��0 �

H0^� أو �أر� C� �&ا�)�7و .  

 Wوا�� �ا�خ ا�آ�� �6 �6�� ،Uن ت��������ة آ��ر راش�ون ی�Jإ Uأو أح�ه)� و� Uوا��ی ��و�p ی��� ا�^

�ی� وح�ز��، وK0L ا�م أن تU���6 وت��1ون �U1 وت=U� /0 ا����دة ��ه�ًاp �� PN� ?�(ط أن ی��N� ن� ،

ذ�w ی1ّ�د ا� [�ر K0L اO!���د ��خ ا�"��� وی�1�د ه� K0L ت�����/، و�ن ا�م ��)� آ�!�p t ت"�ن ا��oة 

�ع �Jq ه� ا�خ ! C� ��&�� �^0� Kن إ��وا�'�ه�� وت=�^� K0L ا� [�ر و�"C إذا راه��ا ص�روا ی��6&

                                                

)277 (�f!ی�، ص : ا��| ا������ ا�'��ی�، �6)� !�ر �'�178 .  
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  . ا�آ��


^��� Uی�ق أو ا�[��ب ا��ائ/ أو ا�)�ض، �rذا آ�ن وح��ًا و�pیC� Y ذ�w ا�^�� ا����/ أو ���p أح� أ�

�� آ��>� أو &�� �^0� C� ��O �'�وt�7L أ�CL U ا�7واج و���L t'� أه0��، أو آ�ن ��� �Lة أ���ل، �

 K0^� ا�م ت��� C� ا��0�ا��Pل، وO �� أن ت=0/ ا�م ��]ا ا���ی� ز��م ا���ر ح�K إذا آ�� ا����ل وا!

6� ا��Oل �0^� ا�>� أو ا��Pل، ! ��
 �C ا�م ا��� ت'=�ق ��^�تً�L /دة أآ#� ح�7ً� وأت�L �&وا��

�Jوا���ا .  

�  :  23م� ا�:
9 ا�#
>�� وا���$/ی� وهz$ -5ذن ا�-وه#	ك و3	ئ9 ت��

�/ ��L�N ا�ی��م ��)ً� ت��ً�، ) 1(����� وأن یM=(ا� �وت6) �L�أن ی"�ن ا�)��� ا���ی� �p K0Lر �C ا�

�/ و��C ا��'�ء �� أ�"C)278(�)^��0 وآ]�w أ�'�ء ا'�� �p��  .  وأن ی�N? ح�&��/ إ�K ا�Y6 وا�6'�ن، و�Lم ا��

)2 ( C�Oآ� U�0��1� Y&ا�ا�76م �� ا������ �ن ا����/ ���jً� ی��1� ��0��1 ���� ت=�ه� وإ�=�د، وا�

  . )279(ت)��ً� �� ا������ وا����ی/ 

��ل ا�Joی) 3(���� k0�P�� U� ص���C إذا آ�ن وح��ًا، و�Lم إ��اء ا��U�0L H0، و�Lم ا���J� إت�ح� ا�

 ��L�(�&�0ً� وا�L |c'�� W�L�=ا ت[� وK0L ا�م �� ���ة ا�)�اه�� ���]ات أن ت�1N )280(ا��ائ/ �� أ��رW و�

�� ح�K ت=�K0L W�L ا�'c| واOت7ان ���q �ُ�1ْ�َ U!ا���6ة وأ �� ����M=(� ��  . )281(ا�^

)4 ( K0L ق
�ی� �� ح�Oت ا�^� ���ى �C ا�'c| ا�'�=� ح�K ی'�N ا�^�=� Kا إ��ا��ا��یC أن ی�ت�

 وه]ا ی"�� ��1دة )282(�
 ��Lُ وأ��اض، �����دOن اOح��ام وا����ی� وی�ت��1ن CL اOت����ت وا�)�Nآ� 

 Cذه �� x��6�)� �� ا������ وا�ص
ح �ن اح��ام آ� �C ا��ا��ی�J � C ی6� x��ا��یU وح� Uوح� ��ا�^

 ،Uووا��ت Wرة ا�)#���� ا��� ی�اه� ��)#�0 �� وا���� إذا أ9�b آ9 م#K< !�% ث�` ا�خ� و3ّ�\ ا�^�� تw0 ا� Eو�

\��$�  . أم	م ا�:
9 اه�Vت ث�Q ا�:
9 $/ا� o أو وا� ت\ ونxQ ا���ام\ �K�	 أو �8 ه�	 و!# ه	 �� ی�9�Q ت/��K	ت\ وت

                                                

)278 (�  . �369 یB إ�% ا8مK	ت، �3/ك، ص : ان|
)279 (�  . �194 ا���$�� ا�#�/ی�، مC�  ن/ر 3/ی ، ص م#K: ان|
)280 (�
% K6�5، ص : ان|:hم ،��/
  . �E�3134 - 135/��� ا�:
)281 (�  . �366 یB إ�% ا8مK	ت، �3/ك، ص : ان|
)282 (�   .342ا����I ا�>	$g، ص : ان|
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        املؤسساتاملؤسساتاملؤسساتاملؤسسات تربية الطفل الذي بني األفراد و تربية الطفل الذي بني األفراد و تربية الطفل الذي بني األفراد و تربية الطفل الذي بني األفراد و

ا������ ا��Pص� ی��6&�� ا�^�� ا�]آ� �ن ا�)�اهY إذا �/ ت"�hN ��"�ة ت)�ت، إذ C� ��O ت^�ی�ه�، 

 U!ا�pأ Cو�� U'�� ق�� وی)"C اآ��Nف ذآ�ء )283(آ)� أ!�p U ی��1یU ا�ح=�س ���[��� وا��ح�ة �=�Y ا�

� أآ#� ا��>��� ��وا�� �=�U<c! Y ا��0�1 �� U ئ� J C� �����1ون، ی��L�=� /01 وی�"�  و)284(ا�^

�'^��� وی=�ل أ��0M د���p، وی)�� إ�C� K أآ�� �'U وی�W�0 ت���0ًا وا�Lً�، وی)�� إ�K ا��O"�ر وی"�W ا��"�ار 

 Y285(ا�ّ�ت�( .  

 ،Uرات�p ��('ص�6 ا�]آ� وت K0L �f��6(ا� ����M=� ���(ا� K0Lو	K#ئ9 م	و3 _�vو� : �� k��ا��

�اه�U، �����6ث CL ذآ�ء ا�^�� �r��اف یU�� H0P ا�[�ور وا��=�ه� �]آ�ئU�0��1� U، وا����k �� ت��ی� �

�ن ا��N>�? �'���ً� وی>Y أن ی�&� ��ی�'� �M�� U��� Oح��اء ��اه�U، وأن "�� ،��=�
ت !"N� U� H0Pی

�اد وا��hN�"�� tp وی��"� (��� Wرة وا�ش��� ا�01)�� ا�))286(ی)���رة  آ��Y1َ�0 ا���01)�� وا�"�Y ا�)  

Uرات��  . وا�)=)��L، وا���1ب ا��� تK0L �(�1 ذآ�ء ا�^�� و�

	K#ة، م��HE6 ت	3>��ا� 	ص� : وأم�J أ��دت ��ارس �pت وا�)�ارس، و���ا�)"���ت و��اآ7 ا�)01

��ذآ��ء، و�"C آ#��ًا �0L C)�ء ا������ ی�ون أن �C ا���P د�| ا�ذآ��ء �? ��jه/ �� ا�)�ارس ا����1 

� � Pأن ت K0L �0��=� ل� � /�0�ا )287(J��� ص� ��ذآ��ء�� آ)� ا��pح �n1 ا�����ی�C إت�ح� ا�

�7ة وا�)��1� وا�"�Y وآ��� ا����ئ� )288(ا�)�ر�� �p� ا�=C ا�)��رة &��� /��� K0L أن ی�/ ت7وی� � 

 /�  . )289(ا�))"'�، ووI? �'�ه| ت��م K0L �"�ة ا��'�ع وت�)�7 ���)=��ى ا����? ا�]ي ی'���

                                                

)283 (�f!آ�ت، ص : ا�� ��^� ،C���  . 150 -148، 48ا��"� ا�����ي �� ر�Lی� ا�)�ه
)284 (�f!ت ا��6ئ�ةا�): ا�M�105 - �104�زی� ��cJ �(6، ص : �&? ا�=��H، وا� .  
)285 (�f!ص : ا ،H��=150 -148ا�)�&? ا� .  
)286 (�f!ص : ا ،H��=150 -148ا�)�&? ا� .  
)287 (�f!ا�[��ة ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(164ا� .  
)288 (�f!ص : ا ،�<��& Z(�& ،ب�  . 56ا�^�� ا�)�ه
)289 (�f!ي �� ر: ا��� ��آ�ت، ص ا��"� ا����^� ،C���  . �L150 - 151ی� ا�)�ه



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

        ثالثثالثثالثثالثالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

         تربية الطفل املريض أو املعاق تربية الطفل املريض أو املعاق تربية الطفل املريض أو املعاق تربية الطفل املريض أو املعاق

� و3	ئW ا���$�� $C>` ا���ض��wوت   

 nا�)�ی h0�Pوی ��=�! �I�� nا�)�ی CL ی��=& �I�� nا�)�ی h0�Pص� وی�J ت���� n0)�ی�

  . ��CL �'َ�7� �I ا�)�ی�Iَ�� n ��رئ�

�K وح���!U ا�^�� ا�)�یI�� nً� ��رئً� یlث� �� ح��تU و��Pص� إذا �7م ا��� وU1I �� ا) 1(N�=(�

 K0L ���!�<ار ا��Iدي ا����C أ��تU، ح�+ ت��ث� شU�� P و���UL وت^�رW ا��0�1 وا�L�(�&O، و��

 U&
L أث'�ء ���ة Uر��pأو أح� أ Uأ� Uی'�[� أن ت�ا�� ��  . )290(ا�^

�/ وا���1� ا�'�=� أث�W �� ت1�ی� ا�^�� K0L ا� �� وا��L�<N و�'�? ه]ا ا�ی�6ء إ��U ��ن ه]ا ا�

�� ش>�ع ی�6)� ا���ة وا��واء ا�)� � U!وأ ،�cی Oو h��J)291( CL �1د��Oا C� �� O wذ� H�6و��� 

 �L�N(ا� W[ر ه����� وا��"�ء، �ن إ�Nا� �L�N� ء��Jا��/، و��6و�� إ ?I�� CL ��آ#�ة �lال ا�^

�ای�ت ا��� ت'�� وأ�� ))292�Y وU1I یh1c ا�^�� وی��ي إح=��U ����/، آ)� یC=6 إش[��Y10��� U وا�

�� وا�)=�ی�ة وا�1��Oد CL ا���ة �
 وا�6]ر �C ا�"]ب واOد�Lء )293(إL^�ء ا�)�یn ا��واء ��"�ن ���)

 wف ذ�
P� ���ء ��� ی�1�د )294(أن ا��واء ح0� وهN�1 ا�� �وا����� �)�ار ا��=�ه��ا C� ���(و��6]ر ا� 

 �M�� دات�L ��ل ی^Y0 أش��ء أث'�ء ��UI وی>�ب �U!� U�0  أث'�ء ���ة ا�)�ض، ��n1 ا����)295(ا�^

��ء N0� �ة ا�)�ض، وإذا ت)�ث��� �� Uت�L�=(� Wإی� Wؤ�^Lإ C=�ُ� ا�^�1م C� �L�! ���Nی �pو nی��

��>�L Yم ت���U0 أو ا��)�ار ���0تU ا�7ائ�ة أو !��U �� أح�cن وا��تU أو آ#�ة ح)U0 و��jه� �C ا��1دات 

�M�=ا� .  

                                                

)290 (�f!ا�[��ة ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(200 -199ا� .  
)291 (kش�ی K)? إ���ت �� ت���� ا� [�ر، �6)� ا��وی�: ا���&�  . أ�"�ر وت
)292 (�f!ا�[��ة ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(197ا� .  
)293 (�f!ص : ا ،H��=196ا�)�&? ا� .  
��ت �� ت���� ا� [�ر، �6)� ا��وی�: K ش�یkا��)? إ�) 294(�&�  . أ�"�ر وت
)295 (�f!ا�[��ة، ص : ا U��! ،آ���
ت ا�=0"N(195ا� .  
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)2 (I�� nا�)�ی ��ً� ��7'ٌ� أو ا�)�1ق؛ إذ ی=�/ ه]ا ا�)�ض �� ح���ن ا�^�� �C آ#�� �C ا�^

  : و�vا ی�C	ج ا���$5 إ�% ت/��K	ت م#K	��ص ا��01/، و�p ی�1N ��ح���ر ا�]ات وا��و!��، 

 * Yاه�اح��ام ا�^�� وا�'�f إ���f! U حY ورح)�، وأن یW�1N أهW��j CL W7�(�� U0 ���]آ�ء وا�)

�7اء وا�����6 ا��Jى، ح�K ی7ول ش1�ر��Oا CL C�1ی��� U��W ���'��، وی>Y أن یU0��1 آ]�C� w ح

)296( .  

�یC ا�h1c ا� �6 * � وت��ی/ ا�1
ج ا�
زم �U، وإذا اح��ج ُیH60 ���)�اآ7 ا��� ت�6�ي �C )297(ت

U0#� �  . ه

 * �L�(�&Oا Hا��C  وه]ا ی1'� أن ��O UI ی)'? �)298(ت �6% ا�=0�ك ا�P^� و�=��LتK0L U ا��

0�آU ا�)'�6ف� W�<وا�76م ت Uت�دی� .  

��دة ��p CراتU ا���0�1 وا���!�� و��6و�� ت')�� * ��O�� wوذ� ،Uت�p ��'� Y="�� �'�إ�LادW ��)�رس �

299(��اه�N���� U>�? وا���رج ( .  

 Uح��� Y=ح Uن ت�����N� |��1(ا� Y��^إرش�دات ا� K��6ج ا�)��� إ��� ���=�! �ًI�� nوأ�� ا�)�ی

=�  . ��ا�'

                                                

)296 (�f!ان، : ا�0L %ص�! sا ��L ،م
  . 1/330ت���� ا�وOد �� ا��
)297 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص : ا� ،
ً�� ���! h12 - 10آ� .  
)298 (�f!ح��� زه: ا ،��Z ا�')! /0L �267ان، صCL 
ح)�د ش���، ص : آ�h ت��� و��ك ا�)=0/: ، !�ً

73- 84 .  
)299 (�f!6)� زی�د ح)�ان، ص : ا� ،
ً�� ���! h12 -10آ� .  
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة

ا��#��\ إ�% أم/ر !��� أن ت"�ن ه]W ا��ر�pت �p ح��t �� ت��ف إ��U، و�"C� �� O C : أخ5 ا��>�<

  : ه5


ع K0L ا�"�Y وا�)�ا&? ا��� أ���t �� ا������، ) 1(�Oا���اءة وا C� 7ی�� Kأن ا�)��� ��6&� إ�

�عI�  . وا�'�وات وا�)�I�6ات ا��Pص� ��]ا ا�)

)2 (�ا&Y إص
ح ا�)>�)? وح)�ی� ا�^�� �C ا�)lث�ات ا�=��M، وذ�r� wص
ح ذوات'� ث/ أن �C ا�

�ة إ�K اs وا��� ���)�1وف وا�'�� CL ا�)'"�، �'��¢ ا����� ا� ���6 �0>�� ا���دمLا�� .  

 -أن K0L آ� إ!=�ن أن ی"�ن ح"�)ً� �0"� �>)? ��و�U، و�"� ��� ا���1اداتU، وا�)��� �pدر) 3(

sذن اr�-U���  .  K0L �1� أش��ء آ#��ة �ص
ح وح)�ی� أ�

)4 ( sل �أن ا�� Cو� ،Wد��و U!�Lوأ ��P0� Uّی� و��� إذا �Lف �W��L C ص�ق ا�'�� و�
�� ا�^

  . اs ا�1�ن وأ�%� �� ا�=lال �C0 ُی�1م ا�&���

��ت، و�� ح�و�'� ا�"���� �� ا������ آ���) 5(�&�� ش���0 وا��� أن ه]W ا������ �>�د إرش�دات وت

  . �^��t، و�"C ا��6ی� ا�]ي ی�)U أ�� أوOدC� W ی�P� ���اءة ا�)7ی�

)6 (C�����0 أL م��� : أن ا����1� �? ا�^�� ی�^��� ،C����ا� C7ل ه]یL C"(ی Oو H��^وت C��0ت

U� ی���ي �I�� ذج�(! K�6&� إ�� .  

وا�s �(6 رب ..  0% أح�ا��/و�� ا���Pم !=�ل اs أن ی��H ا�)=C�(0 �)� یY6 وی�KI وأن ی

C�(��1ا� .  
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    املراجعاملراجعاملراجعاملراجع


ق ا��
م) 1 (Jم وأ
L�ا �ئ��و C�� �!، ط : أ�'�ؤ����ا�� �=�l� ،وت��� ،C"ح�اد ی K'�3 ،

  .  م1985هـ 1405

� �(6��h ا��یC ا�=���L، ���وت، دار ا�"�Y ا�����1، ط : ا�&��ض ��C ا���U وا�^Y وا���!�ن) 2(

  .  م1977 هـ 1397، 1

)3 (Cم ا��ی�0L ح��� ا�[7ا��، ���وت، دار ا�'�وة، ط : إح��ء �  . ت.، د1أ�

  . م1994 هـ 1414، 1أم ح=�ن ا�06�، ���وت، دار ا�C ح7م، ط : أJ^�ء ت���ی� ش�ئ�1) 4(

)5 (���0L �!أ�'�ء ���! hق ا�)=0/ وآ�
Jا��وح�، دار ا�#����، ط : أ ،n��� ��1� �(6�1 ،1411 

  .  م1991هـ 

  .  هـ1411، 1أر�1�ن ! ��6 �ص
ح ا����ت �6)� ا�)'>�، ا��ی�ض، دار ا���C، ط ) 6(

)7 (��
  .  هـ��L1 ،1416 ا��ح)C أ���^�C، ا��ی�ض، دار ا����/، ط : أ����Y ا������ ا��

، 1ا�ص�ل ا�����ی� ��'�ء ا�PN �� ا�)=��L �(0 ا��دود �"�وم، � �، دار ا��"� ا����1، ط ) 8(

  .  م1996 هـ 1416

)9 (�� هـ ��L2 ،1403 ا��ح)C ا�'6
وي، د�HN، دار ا��"�، ط : أص�ل ا������ ا��
��� وأ�����

  .  م1983

 1994 هـ �L1 ،1415!�ن ح=C ��ح�رث، &�ة، دار ا�)>�)?، ط : ا����ل وا��Nش� ا� [��ة) 10(

  . م

)11 (���
  .  م1989 هـ 1409، 2 دار ا���ى، ط ���اد ی��>C، ا��ی�ض،: أه�اف ا������ ا��

)12 (���
�ء ا������ ا��I �� �!دOا�[7ا��، ط : أو ���"� ،HNد� ،Y^p �0L �(6�1 ،1413 

  .  م1993هـ 

، ��61	روق !���  ا���>2م وم���>�ة ���	ه�، ا��ی��	ض، دار ا���K ى، ط  : $��C/ث ن
��>�� وت�$/ی���) 13(
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  .  م1990 هـ 1410

  .  هـ�q1 ،1418'� ا��K�6، ا��ی�ض، �>�0 ا���ة، ط : ��!��| L)�0 ������ ا���ة) 14(

  .  هـ1412، ����3 ا��K�6، ا��ی�ض، دار ا���C، ط : � )�ت K0L و��ي) 15(

�ري، دار ا�"�Y ا�01)��، ���وت: ت6�� ا�ح�ذي ��Nح &��? ا����]ي) 16(�  . ا�)��رآ

�د) 17(��  .  م1983 هـ 1403، ��1، ط ا�C ا���/، دار ا�"0)� ا�^�: ت6�� ا�)�دود ��ح"�م ا�)

)18 (���
  .  م1991 هـ 1412، 1��0)�ن ا���6�، ا��ی�ض، �^��? ا��Nیh، ط : ا������ ا��

�ت، ا�=1�دی�، دار ا�)>�)?، ط : ت���� ا��'�ت �� ا���ة ا�)=0)�) 19(�'Nا� ���J1 ،1411 هـ 

  .  م1991

0�ان: ت���� ا�وOد �� ا��
م) 20(L %ص�! U0ّا� ��L م، ط
 1994 هـ 1414، 25، � �، دار ا�=

  . م

�ء ا��
م) 21(I �� Hدروی�، ا����م، ر��دي، ط : ت���� ا�)�اه ���J1417، 6�1)� ا�'�ص� و 

  .  م1996هـ 


ء ��L ا��ه�ب، ا���ه�ة، دار ا���C، ط : C� �(L أح)� ا���06، تH��6: ت]آ�ة ا��oء) 22(L1 ،

  .  م1995 هـ 1415

ی=�ی� ص�دق وزآ�ی� ا����N'�، دار ا��"� : ا���!��| ا�����ي �^�� �� �p� ا�)�ر��ت )�/ ) 23(

  .  م1987ط، . ا�>���1، د

  . ت. ، د1أح)� �0L ��ی�ي، ا���ه�ة، ����، ط : ا�#�اب وا���1ب وأث�W �� ت���� ا�وOد) 24(

 1990، 3ا���Q<، ط  م#�� !	م�، ا�� ی#�، م���E ا$�     : �3/ك، ت���� . د: � یB إ�% ا8مK	ت  ) 25(

  . م

�ت، ا�)�ی'�، �"��� ا�C ا���/، ط: دور ا���t �� ت���� ا�^�� ا�)=0/) 26(�'Nا� ���J1 ،1409 هـ 

  .  م1989


��p ا��
��� �� �'�ء ا���د وا�)>�)? وا��c6رة) 27(Jا��ی�ض، : دور ا������ ا� ،C<اد ی�����



 

 

  
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

 

  .  م1996 هـ 1416، 1دار ��L/ ا�"�Y، ط 

  .  هـ1414&�ة، �"��� ا����Pت ا��6ی#�، ط، : أ�� ح��� ا�[7ا��: ��ُ� أی�� ا����ر�) 28(

  .  هـ1 ،1419�C' أ�� داود أ�� ��0)�ن ا�=>=��!K، ���وت، دار ا�>'�ن، ط ) 29(

�رة، ت :H��6�C' ا����]ي) 30(�َ C� K=�L C� �(6� : K��ة، � �، �^��1 � ^^L /إ��اه�

  .  م1962  هـ1382، 1ا����� ا���06، ط 

  .  م1994 هـ 1414ا������، �"��� دار ا���زي، �"� : ا�='C ا�"��ى) 31(

  .  م1987 هـ 1407أح)� �C شY�1 ا�'=�ئ�، دار ا��6ی+، ا���ه�ة، : �'C ا�'=�ئ�) 32(

��� وا�)�اه��) 33(��)�، ا���ه�ة، �"��� � �، د: ��"0�&�� ا�^� K�  . ت. ط، د. � ^

  .  هـ1401، �62% ا���Pري، ��'�ن، دار إح��ء ا���اث ا����1، ط ش�ح ا�"���!� K0L ص) 34(

  .  م1996 هـ 1416، 1ا�C� �(6� E�N ص��% �C�(�#L C، ا��ی�ض، q��م، ط : ا��Nح ا�))�?) 35(

  .  م1983 هـ 1403د�HN، دار ا��"�، : ش�ح ا�'�وي K0L ص%�6 �=0/) 36(

  . ت. ط، د. د�HN، دار ا��"� ا����1، د: ص�6% ا���Pري) 37(

�lاد ��L ا����p، ���وت، دار إح��ء : أ�� ا�C� /0=� C=6 ا�6>�ج، تH��6: ص%�6 �=0/) 38(

  .  م1991 هـ 1412، 4ا���اث، ط 

ط، . ��L ا�h�^0 ا���1، � �، �"��� ا�'��c ا�) �ی�، د: ا��ازي، تH��6: ا�^Y ا��وح�!�) 39(

  .  م1987

��1د ! �، ا���ه�ة، ا���Z(�& : �M &��>�، ت�&)�: ��ا�^�� ا�)�ه�ب �� ا�)�ر�� ا���Oائ) 40(

  .  م1975، 2ا�) �ی� �0"��ب، ط 

)41 (���
  .  هـ1453، 6�2)� ا� ��%، ا��ی�ض، �^��? ا���زدق، ط : ا�^�� �� ا��Nی�1 ا��

 1409، 6�2)� آ��� ��L ا� )�، ا�)' �رة، دار ا����ء، ط !: ��w0 ا� [�� ه� ه� �N"�0؟) 42(

  . م 1988هـ 

  .  م1994 هـ 1414، �2��ء ا��یC ا�)����، ���وت، دار ا�)���1، ط : ا��1ة ش�ح ا�1)�ة) 43(
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  .  م1997 هـ 1417، �1�زی� �'t أح)� أ�cJ، ا��ی�ض، ��L/ ا�"�Y، ط : ا���Mت ا��6ئ�ة) 44(

  . أ�� ش>�ع ش��ویU ا��ی0)�، دار ا�"�Y ا�01)��، ���وت: ا���دوس �� ��ث�ر ا�P^�ب) 45(

)46 (C���  .  م1981 هـ 1401، �1^�� ��آ�ت، &�ة، ت����، ط : ا��"� ا�����ي �� ر�Lی� ا�)�ه

 هـ 1414، 1ا�=1�دی�، دار ا�)>�)? ط : یK�6 ا��6ج یK�6: ا�� � وأث�ه� K0L ا�^�� ا�)=0/) 47(

  . م1993

���Pر أح)� : ��L اC� s �6)� ا�C أ�� ش���، تH��6: ا�"��ب ا�) 'h �� ا�ح�دی+ واoث�ر) 48(

  .  م1981 هـ 1451، 1ا�'�وي، ا��'�، ا��ار ا�=0���، ط 

)49 (
�� ���! hن، دار ا������ ا��6ی#�، د: آ��(L ،م1986 هـ 1406ط، . �6)� زی�د ح)�ان  .  

  .  هـ1415، 1ح)�د ش[�� ا�����1، ا��ی�ض، ����، ط : آ�h ت��� و��ك ا�)=0/) 50(

1416، �1��� أ�� ���t، ا��ی�ض، دار ا� )��1، ط : )=����آ�1<! h� �C ا�^�� ر&� ا�) 51( 

  . هـ

)52 (�'������، ���وت، ا�)"�Y ا��
��، ط : آ�h !��� أ��!���Oد ا�  .  هـ6�3 ،1408)
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