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المقّدمة
هنحطيجهللجرّبجهنع�نطان؛جهنطجّلدجهنحقاقّدجنلب�سج،جهنذيجهأعمىجكّاج�سدءجخلقهجثمجهيى،ج

هنجج�صج علامج دع�نىج ههللج هأذه��بج هنذ نج لاتهRج وهأه��اج ر�سونهج علىج وهن�سالمج وهن�سالةج

وطّاجهمجدمااجًه،ج ك�نوهجمير�س جدجلو  جنطوذجا جنلل��صجهأجطعان.ج

 تطّازجهلإن�س�نجعنجل�قدجهنك�ئل�تجهنط�س�رك جنهج دجوحيةجهنحا�ةجل�أنهجك�ئٌنج طتلكجق�للّا ج

هنتغّاججوه�ستعيهدجهلنتق�لجمنجح�لجهإنىجح�ل،جك�ئٌنجق�درجعلىج�سل�ع جهوّ تهجود�سكااج�سخ�سّاتهج

-،جهأيج �ستماعجهأنج تقّيمج
(((
ل�لإرهدةجهنحّجةجوهلختا�ر،ج اوجل�نط�سائ ج-و قجدعباججهنقجهآنجهنكج م

و عججج دجمجهدبجهنكط�لجنا�ساججك�نطالئك ،جهأوجهأنج ت�أّخججو ت�س� اج دجدرج�تجهنلق�صجنا�سبحج

ك�لأنع�مجلاجهأ�سّاج�سبااًل.ج �لإن�س�نج عا�صجلانجهنكالون جوهن�ساجورة،ج اوجلط�جهوجك�ئنجل�نلعاج

غاجهجلط�جُ طكلهجهأنج كونجل�نقّوة،جوهذهجم�جهأ�س�رجهإناهجهلإم�مجعلّدجلنجهألدجط�نبQ دجقونه:ج

»اإن اهلل عّز وجّل ركَّب في المالئكة عقاًل بال �شهوة، ورّكب في البهائم �شهوة بال عقل، 

المالئكة، ومن غلبت  �شهوته فهو خير من  اآدم كليهما، فمن غلب عقله  بني  ورّك��ب في 

 .
�شهوته عقله فهو �شّر من البهائم«)))

هنبا�ئطّد،ج خ�سعج هنلق�صج هأوج هنطالئكّدج هنكط�لج در�هج نالإن�س�نج هلختا�رّيج هن�سلوكج وهذهج

نرطل جعوهماجوموؤّثجهت،جملا�جطباع جهنلظ�مجوهنطوؤ�ّس�س�تج دجهنيون جهنتدج عا�صج اا�جهلإن�س�ن،ج

وهنبائ جهنطرتطعا جهنطحام جله،جوخ�س�ئ�صجهنباتجهلأ�سجّيجهنذيج لطوج اه،جوهنطير�س جهنتدج

چج�سورةجهنطيثج،جهلآ  ج37.جوق�لجدع�نى:چ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ �سورةج )1( ق�لجدع�نى:جچ
هنكاف،جهلآ  ج29،جوغاجهط�جمنجهلآ �تجهنكثاجة.

)2( هن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جعلاجهن�سجهئع،ج�ص5.جو قولجدع�نى:جچ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ          ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ چج�سورةجهلأعجهف،جهلآ  ج179.
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هنتدج هإناا�،جوهنطكت�سب�تج هنتدج لت�سبج هأوجهلأني  جهنج ��سا ج  تعّلمج اا�،جوهنرطعا�تجهنك�سلا ج

وهإمبجهطور  ج وُ قّليه�،ج ُ ح�كاا�ج هنتدج هن�سلوكا ج وهنلط�ذجج هنورهث ،ج طج قج عنج هإناهج دلتقاج

هلإعالمجو�سبك�تجو�س�ئاجهنتوه�ساجوهلّد�س�لج)هنتللز ونجوهن�سالط�جوهأ المجهنكجدون-هلأنتجنتج

وموهقعجهنتوه�ساجهلجتط�عّد-هلأنع�بجهلإنكتجونا -لجهم جهنا�دف-هلإعالن�تجوهنيع� �ت...(.ج

وكّاجهذهجهنعوهماجوهنطوؤّثجهتجدليرججدحتجكّلا جملاومجهنتجلا جل�نطعلىجهلأعّم،جهأيجدل�سئ جودلطا ج

ق�لل ج هنطعلىج لاذهج وهنتجلا ج �سخ�سّاته.ج جوهنبج جطاعج �سائً�ج �سائً�ج دج هلإن�س�نج ه�ستعيهدهتج

هإّم�جلاذهجهلّدر�هجنتبلغجحّيجهنكط�لجهأوجذهكجنتلزلجهإنىجحّيجهنلق�ص.جوهنبو�سل جهنتدج نلتحّجك،ج

ُدحّيدجخّطج�ساججهنتجلا جهدجهنلل�سل جوهنجوؤ  جهنكونا جوهنطلظوم جهنقاطا جوهنطل�هامجهنحقوقا ج

وهنت�سج عا جهنتدج لتطدجهإناا�جهنطجّلد.جوهنمالقً�جمنجعقايدل�جهني لا جعنجههللجوهنكونجوهلإن�س�نج

هنلذ نج هلأ�س��سانج هنط�سير نج هنطع�سومانجRج و�سّل ج هنكج مج هنقجهآنج ُ عتبجج وهنحا�ة،ج

ن�ستطّيجملاط�جهنطلا�ججهنتجلوّيجهلأ �ساجل�ستكط�لج�سخ�سا جهأطل�نل�جوهألل�ئل�جولل�دل�ج دججطاعج

جوهنبجهوّ تامجو�س�ح�دا�جوهألع�ده�،جخ�سو�سً�جهأّنجهنترجل جهنلبو  ج دجدجلا جهلإن�س�نجمنجهأكثجج

كط�لج معج هنذيج تل��سبج هنطل�سودج هنايفج هإنىج هلإن�س�نج هإ �س�لج ور�سيًهج دج ن�سوجً�ج هنتر�ربج

طباعتهجهنب�سج  .جو دجهذهجهن�سا�قج قولجهلإم�مجهنخطالّدج}:ج»هإذهجك�نجنكّاجعلمجمو�سوع،ج

ومو�سوعج هلأنبا�ء،ج جطاعج لحثج مو�سوعج هوج هلإن�س�ن،ج �لإن�س�نج هوج هلأنبا�ءج جطاعج علمج  �إّنج

دجلاتام«.

وعلاه،جماط�ج�سّجقجهلإن�س�نجهأوجغّجبج دجهنطيهر�صجهنتجلو  جهنحي ث جوهنطع��سجةجهأوجوجا�تج

هنطاّط جوهنلظج �تج هلآرهءج هنتجلوّي،جمعجم�ج اا�جمنج هنتلظاجج �سانج دجمايهنج هنطتخ�سّ نظجج

و�سا ج وهذهجهدج .ج
(((
هنوحا�نّد هنط�سيرج ك�نذيج خجججعنج علطً�ج�سحاحً�ج ننج ريج هنطبتكجة،ج

ر�سولجههللPجنالأم ،جحاثج قولP: »اإّني تارك فيكم الثقلين: كتاب اهلل، وعترتي اأهل 

.ج طنجدجكجكت�بجههللجدع�نىجوهنلبّدجوهأهاجلاتهجRجلج
بيتي، فتم�ّشكوا بهما لئاّل ت�شّلوا«)))

 طكنجهأنج �ساجهإنىجنت�ئ جمعج ا جم�سجق جوم�سائ ج دجهأّيجمر�لجمنجمر�لتجعلومجهلإن�س�ن،ج

اأو غّربا لن تجدا علماً  »�شّرقا  لنجعاال :  وهنحكمج لنجكاااج ن�سلط ج هنب�قججQج هألوججعلججمحطيج هلإم�مج ق�لج كط�ج  )1(
�شحيحاً اإل �شيئاً خرج من عندنا اأهل البيت«.جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهختا�رجمعج  جهنجج�ل،جج2،ج�ص469.

)2( هن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جكط�لجهني نجودط�مجهنلعط ،ج�ص324.
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 عنجهلإم�مجهنك�ظمQ،جق�ل:ج»من نظر براأيه هلك، ومن ترك اأهل بيت نبّيه �شّل، ومن 

.
ترك كتاب اهلل وقول نبّيه كفر«)))

و دجهذهجهن�سا�ق،جُنالحظجهأّنجهلإم�مجهنق�ئيجهن�ّسايجعلّدجهنخ�ملئّدج{ج وؤّكيج دجمل��سب�تج

وهلجتط�عج هنلل�صج كعلمج هلإن�س�نج دره�س ج لحقاج دتعّلقج نلظج �تج هنت�أ�سالّدج هنعطاج علىج كثاجةج

وهنتجلا جوغاجه�ج دج�سوءجهنطب�ندجهنوحا�نا جوهنت�سّورجهنقجهآنّد،جحاثج قول:ج»هنعلومجهلإن�س�نا ج

هإّنل�جنقومج هنقجهآنا جوهلإ�سالما .ج هنطب�ندج روؤ  جكونا جم�ّد  جمتع�ر�س جمعج دبتلدجعلىج هنغجلا ج

لتير �صجهذهجهنعلومجهلإن�س�نا ج دجهلأق�س�مجهنطختلل جنر�مع�دل�،جونل�سجه�جعلىج�سكاجدججط�تج

منجدونجهأنجُنعِطاجهأيجلحثج كجّيجهإ�سالمّدج اا�،جمعجهأّنهج ربجدحّجيجهنطاّط ج دجهنبحثجعنج

مب�ندجهنعلومجهلإن�س�نا ج دجهنقجهآنجهنكج مجوه�ستخجهجا�«.

وهذهجلج علدج-منجوجا جنظججهلإم�مجهنخ�ملئّد-هإغل�لجهل�ستل�دةجمنجملرزهتجهنترجل ج

هنعلومج ق�س� �ج در�هج ح�س��سا ج ظاجج
ُ
هأ »هأن�ج هلإن�س�ن،ج قولج{:ج علومج هنغجلا ج دج هنطعج ا ج

هلإن�س�نا ،جنمجنقاجهإنهجلج لبغدجهأنجن�ستلايجل�أيج�سكاجمنجهلأ�سك�لجمنجمع�رفجهنغجلاانجهنتدج

 وجيج اا�جهنكثاججمنجهنملجهتجعبججقجونجعّيةج دجمر�لتجهنعلومجهلإن�س�نا جهنطختلل جهأوجهأنج

 .
(((
لجنقجهأجكتبام،جنكنجم�جنقونهجهوجهأنجلجُدقّليوه...«

و عتبجج�سط�حتهجهأّنج»جطاعجهنتحّجك�تجهنمالئعا ج دجهنطرتطعجهدجهنر�سي،جوهنعلومجهلإن�س�نا ج

هدجروحجهذهجهنر�سي،جوهأّنجهنعلومجهلإن�س�نا جدوّجهجهن�ساج،جوُدحّيدجهلّدر�هجهنذيجنتحّجكجنحوه،ج

وروؤىج هأ�س�صج ودقومجعلىج هلإن�س�نا ج هنعلومج هإناهجعلطل�.جوعليم�جدلحجفج هنذيج �سعىج وهنايفج

.
(((
كونا جخ�طئ جدكونجهنلتار جهأّنججطاعجدحّجك�تجهنطرتطعجدّترهجنحوجنزع جملحج  «

ومنج جا ،ج منج هلإن�س�نج علومج خ�رط ج هنتجلا ج دج علمج وخمورةج هأهّطا ج منج وهنمالقً�ج

هنخ�ملئّد،ج هلإم�مج دع�ج كط�ج هنوحا�نا ج هنكونا ج هنجوؤ  ج معج مل�سرط ج دجلاتل�ج دكونج هأنج �سجورةج

وهنطا�د ن«،ج نالألع�دج هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج هنملا،ج دجلا ج هنري يج دج »هنطلا ج هنكت�بج ك�نجهذهج

دره�س جد�أ�سالا ،جدايفجهإنىجدو�ساحجهنطع�نمجهنع�م جنلطلا�ججهنتجلوّيجهلإ�سالمّدج دجخّطجعالق ج

)1( هنكلالد،جمحطيجلنج عقوب،جهنك� د،جج1،ج�ص56.
)2( خم�بجهنوندج2011،جمجكزجنونجنلت�أنافجوهنتججط ،جط1،ج2012م،ج�ص296.

)3( هنط�سيرجنل�سه،ج�صج422.
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هنطجّلدجمعجهنملاجهنطتجّلد،جمنجخاللجه�ستلم�قجهنل�ّصجهني لّدج-هنقجهآنجوهن�سّل -ج دج�سوءج

 امجعلط�ءجمير�س جهأهاجهنباتجR،جنتكونجحا�دل�جهنتجلو  جمعجهأطل�نل�جدعا�صجح�ن جهنتو اقج

لانجهن�سلوكجهنتجلوّيجمنججا جوهنعقايةجوهنقامجوهن�سج ع جهلإ�سالما .ج

وهعتق�دًهجمّل�جل�أهّطا جدلعااجهنعالق جهنرينا جلانجهنل�صجهنوحا�نّدجودرجل جهنوهقعج دجهلإنت�جج

هنطعج ّدجهلإ�سالمّدج-كط�جهدجدعوةجهلإم�مجهنخ�ملئّدج{جوهأ�س�رجهإناا�جهن�ساايجهن�سايجمحطيج

ل�قججهن�سير}ج دجكت�بجهنطير�س جهنقجهآنا -دّمجهلأخذجلعانجهلعتب�رجهنطلرزهتجهنتجلو  ج

�سانجوهنب�حثانج دجحقاجهنتجلا جوما�د لا�،ج لمج نلترجل جهنب�سج  جهنتدج�سّرلتا�ج يجهنطتخ�سّ

 تّمجهإغل�لجهنلظج �تجهنتجلو  جهنطع��سجةجمنجهنح�سورج دجطّا�تجهألح�ثجهنكت�ب،جلأّنج»العاِلم 

.Qجعلىجحّيجدعباججهلإم�مججعلججهن�س�دقج،
بزمانه ل تهجم عليه اللواب�س«)))

هنترجل ج وملرزهتج هلإناّدج هنوحدج معما�تج هإن��ىج هنلظجج هأيج هنلقم ج هذهج هنعك�ستج وقيج

هنتجلو  جهنب�سج  جعلىجهنكت�بجملارً�جوهأ�سلولً�جو�سكاًلجوم�سطونً�،جهأيجمنجحاثجهأ�سلوبجهنكت�ل ج

ونغ جهنتعباججهنغلا جل�نط�سملح�تجهنعلطا ،جومنجحاثجهنطلا جهنط�سحونجل�نجوحجهل�ستيلنا ج

وعلمج هنلقه،ج هأ�سولج )دير�صج دج مموّ  ج لطقّيم�تج هنح� اج هلأ ك�رج م�سطونج هأوج وهنتحقاقا ،ج

منج هنتدج وهنطلمق...(ج وهنلل�سل ج هنكالم،ج وعلمج هنعجلا ،ج هنلغ ج وقوهعيج هل�ستيلنّد،ج هنلقهج

هنطلتج�صجهأنج كونجهنم�نب/جهنم�نب جقيجقمعج�سوطً�جمعا�ج دجهنحلق�تجهنيره�سا جهن�س�لق ،ج

�سا ،جنذهجقيج ريجهنم�نبجنل�سهج خ�سو�سً�جهأّنجهنرا جهنط�ستاَي  جل�نكت�بجهدجهنطجحل جهنتخ�سّ

معلاً�جلبذلججايج�سخ�سّدج-ل�لإ�س�  جهإنىج�سجحجهلأ�ست�ذ-ج دج امجمم�نبجهنكت�بجومب�حثه.

هأّنل�جهعتطين�ج هإنىج ُن�ساجج ه�ستيللده،ج هنوحا�نا ج دج هنل�سو�صج هأكثججمنج هنكت�بجقيج ونكونج

دّمج هأّنهج لطعلىج هنحي ثا ،ج نلطو�سوع�تج هنت�ر خّدج هنتحقابج ملا ج علىج هنجوه �تج دخج  ج  دج

هنلروءجهإنىجهنط�س�درجهنجوهئا جلح�سبجد�سل�سلا�جهنت�ر خّد،ج �إْنجعثجن�جعلىجهنجوه �تج دجكتبج

دير راً�ج نتحّجكج وهكذهج هإناا�،ج ه�ستلين�ج وهنمو�سد...،ج وهن�سيوقج هنكلالّدج ك�ن�ساخج هنقيم�ءج

ح�سبجهنت�سل�ساجهنت�ر خّدج�سعودًهجو�سوًلجهإنىجكتبجو�س�ئاجهن�ساع جولح�رجهلأنوهرجوهنوه دجوج�معج

هأح�د ثجهن�ساع ...جهإنخ.

)1( هنكلالد،جمحطيجلنج عقوب،جهنك� د،جج1،ج�ص27.
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كط�جهأّنجكونجهنح�س جهنيره�سا جنا�ج�سقفجزملّدجمحّيد،جح�لجدونجهنتوّقفجل�ن�سجحجوهنتحلااج

وهنيره�س جهنطق�رن جوهنتل�سالا جنلعي يجمنجمتونجهنجوه �تجمعجكثجدا�،جمّط�جدجكجهأ �سً�جم�س�ح ج

 تحّجكج اا�جهلأ�ست�ذجوهنم�نبجمعج قهجهنحي ث،جل�ستخجهججهنكلوزجهنطعج ا جمنجهنبحججهنوه�سعج

 .Rنعلومجهنطع�سومانج

وُن�ساجج دجهنخ�دط ،جهإنىجهأّنل�جقيجهأكطلل�جمب�حثجهذهجهنكت�بجلكت�ٍبجث�ٍن،جُنع�ن ج اهجهنتجلا�تج

هنتجلو  ،ج هنعطلا�تج درجيج اا�ج هنتدج وهن�س�ح�تج هلألع�دج علىج هن�سوءج اهج وُن�سّلطج هنط�س�  ،ج

ل�لإ�س�  جهإنىجهلأ�س�نابجهنع�م جنلتجلا ،جمثا:جهنتجلا جل�نلعب،جهنتجلا جل�نحّبجوهنجحط ،جهنتجلا ج

ل�نعقول ،جهنتجلا جل�نثوهب،جهنتجلا جهلقت�س�د  ،جهنتجلا جهن�سحا ،جهنتجلا جهنج ��سا ،جهنتجلا ج

هنرل�سا ...

خ�سو�سً�ج هنتعلاطا ج وموؤ�ّس�س�دل�ج هنتجلو  ج لائتل�ج هأنج للعج دع�نىج ههللج نيعوج وهأخ��ا��جًه،ج

مرتطع�دل�ج علىج هأنج طّنج وجّاج عّزج هإّ ���هج �س�ئلانج هنطتوه�سع،ج هنرايج لاذهج ملا�ج �سا ج هنتخ�سّ

ل�نطز يجمنجهلإنت�ججهنطعج ّدجهلأ�سااج اط�ج تعّلقجلطا�د نجهنعلومجهلإن�س�نا .

وهنحطيجهللجرّبجهنع�نطان
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تمهيد
،جونكونجدعج فج

(((
دجهلآرهءجووجا�تجهنلظجج دجدعج فجملجدةجهنتجلا جمنججا  نظجًهجنتعيُّ

هنذيج وهنقاطّدج وهنعق�ئيّيج هنطعج ّدج نللظ�مج هنعك��صج هوج لاج هأمجًهجحا�د ً�ج نا�صج هنط�سملح�تج

منج لّيج لج ك�نج هنت�سّور  ج هنطب�دئج دحي يج ل�بج ومنج ث�نا ،ج جا ج منج ج
(((
هنب�حث هإناهج  لتطدج

هنروهبجعنجهن�سوؤهلجهنّت�ند:جم�جهدجهنتجلا ؟جنتبّلدجوجا جنظججخ��س جحولجملاوما�.ج

معنى التربية في اللغة
ُطجحتج دجمعلىجهنتجلا جوم�سيرّ تا�ج دجهنلغ جهنعجلا جعّيةجهحتط�لت:

.
(((
،جوهردلعجوعال

(((
الأول:جهأنجدكونجم�سيرًهجمن:جَرَل�جهن�ّسدُء،جلطعلى:جزهدجونط�

)1(  جهجعجحولجهنتعج ل�تجهنطتعّيدةجنلتجلا :جعرطد،ج�س�مججدو اق،جهنتجلا جملاوما�جغ� تا�جمو�سوعا�،جهنل�ساجهلأول.ج
معجهلإ�س�رةجهإنىجهأنهجقيجدطتجهل�ستل�دةجمنجهنط�سيرجهنطذكورج دج�سا�غ جهذهجهنير�صجوهنير�صجهنث�ندجهأ �سً�.جو جهجع:ج

هإلجههام،جمرييجعز ز،جمو�سوع جهنطع�رفجهنتجلو  ،جحجفجهنت�ء،ج�ص939.

)2( هنط�سملحجهوجهنللطجهنذيج و�سعجنليلن جعلىجمعلىجخ��صج دجحقاجمعج دجم�،جوغ�نبً�جم�جدكونجهل�كجعالق جومل��سب ج
هنلل�سل ج »نل�ص«ج دجعلمج نلظج هنعلطد،جكو�سعج هإناهج دجهل�سمالحج هنطلقولج وهنطعلىج هنللظج نهج هنطو�سوعج هنطعلىج لانج

نليلن جعلىجهنطوجودجهنروهجيجهنطرجدجعنجهنط�دةجذهدً�جوهنطتعّلقجلا�ج عاًل،جوهذهجهنتعج فجنللل�صج لملقجمنجهنلامج

هنلل�سلدجهناون�ندجهلأر�سمدجمثاًلجهأوجهلإ�سالمدجهنط�ّس�ئدجنلوجودجوهلإن�س�ن،جهأّم�جمعجوجودج امجهآخججكطذهبجهنو�سعا ج

هإنىجهنوجودجمنجزهو  جح�ّسا -درج با ،جودعتبجج هأوجهنط�رك�سا جوغاجهط�جمنجهنطيهر�صجهنلل�سلا جهنتدجدلظجج هنطلمقا ج

�ستعّجفج لاج هنطرّجدهت،ج لإنك�رجع�نمج ل�أّنا�جموجودجمرّجدج هلإن�س�نّا ج هنلل�صج دعج فج نلط�دة،ج لنج تّمج م�س�وقً�ج هنوجودج

لتعج فج تالءمجمعجهأ�سولجهنلل�سل جهنط�د  جوهنترج با ،جهإذًهجهنلظ�مجهنلل�سلدج لعبجدورًهج دجدعج فجهنط�سملح�ت...،ج

ل�سببج هإلج ذنكج ونا�صج هنيلند،ج م�سطونا�ج ولا�نج هنط�سملح�تج دعج فج وهأخ��جىج دج مير�س ج لانج هلختالفج نجىج نذهج

هلختالفج دجهلنتط�ءجهنلكجيج دجهنلظجةجهإنىجههللجوهنوجودجوهلإن�س�نجوهنمباع جو...ج

)3(  جهجع:جهنلجههايي،جهأحطيجلنجخلاا،جكت�بجهنعان،جج8،ج�ص283.جوهلنجملظور،جمحطيجلنجمكجم،جن�س�نجهنعجب،جج1،ج
�ص400.

)4( هلنج �ر�ص،جهأحطيجلنجزكج �،جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص483.
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.
(((
ج ُجلُّهجرّلً�:جَمَلَكه الثاني: منجربَّ

م���دةج م��نج هنتجلا ج معلىج هآخ���ذًهج هلح��ت��ط���ل،ج ه��ذهج كتبهج ج ��دج
(((
ل�قجي خ�سجوج دبّلىج  وق��يج

-كط�ج د�ناً�ج نا�ستلايج وهنتيلاج،ج هنط�نكا ج معل�ئاان:ج عل�سج نج علىج دلمويج هنتدج ب(ج بج )رج

�سا�أددج دجهنير�صجهنث�ندج-منجدبّلدجوجا جهنلظججهذهج دجهنتعج فجهل�سمالحّدجنلتجلا جهّدك�ًءج

علىجملاومجهنجلولا جلجملاومجهنلطّوجوهنز �دة.ج

.جوملا�جقولجهنلبدP: »ربيت في بني 
(((
ُتج اِام

ْ
ْرُلوجَن�َس�أ

َ
 والثالث:جَرَلْوُتج دجَللدج النجهأ

 .
�شعد بن بكر«)))

وقيجدبّلىجهنعي يجمنج قا�ءجهنلغ جهذهجهنجهأي،ج قولجهلنج�سايهج دجمعلىجهنجّب:ج»هأ�سلهج دج

ْل�ِسئ ،...جوقااجنلط�نكجَرّبجلأّنهج طلكجَدْل�ِسئَ جهنَطْجُلوب...جوملهج هل�ستق�قجمنجهنتَّْجلا ،جوهدجهنتَّ

.
(((
رّل�نجهن�سلال جلأّنهج ل�ِسُئجديلاجه�جو قومجعلاا�...«

وقفة مع المعاني اللغوية لمفردة التربية
.جولل�ًءجعلاه،ج

(((
:جهردلعجو�سط�

َ
.جوَن�َس�أ

(((
ن�س�أجلطعلىجَرَل�:ج �أددج عاجن�س�أجلطعلى:جرل�جو�َسّب  - 1

لج ختلفجهلحتط�لجهنث�نثجعنجهلأولجمنجحاثجهنطعلى.ج

م���دة:جرجبجب:ج ظا��ججل�ل�س��تقجهءجم��نجهأغل��بج قا���ءجهنلغ�� جهأّنجهأ�س��اجمل��جدةجرّبجنغ ج 2 -ج

،جولطعل��ى:جهنحل��ظجوهنجع� �� ج
(((
ل�نطعل��ىجهنطم�لق��ّد:جهإ�س��الحجهن�س��دءجوهنقا���مجعلا��ه

...جودلنتا�جعلىجمعلىجهنطلكجهنتزهما ،جحاثج»�ُسّطدجلهجهنط�نكجلأّنهج حلظجم�ج
(((
نل�سدء

.
((1(
 طلكه«

)1( كت�بجهنعان،جج8،ج�ص256.جون�س�نجهنعجب،جج5،ج�ص94.
)2(  جهجع:جل�قجي،جخ�سجو،ج ل�سل جهنتجلا جوهنتعلامجهلإ�سالما ،ج�ص158.

)3( ن�س�نجهنعجب،جج14،ج�ص306.
)4( هنطلاي،جمحطيجلنجمحطي،جهلخت�س��ص،ج�ص187.

)5( هلنج�سايه،جعلدجلنجهإ�سط�عاا،جهنطخ�س�ص،جج5،ج�ص155.
)6( ن�س�نجهنعجب،جج14،ج�ص134.

)7( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج5،ج�ص356.
)8( م.ن،جج2،ج�ص484-482.

)9( هنزلايي،جمحطيجمجد�سى،جد�ججهنعجو�صجمنججوههججهنق�مو�ص،جج2،ج�ص7.
)10( هنطرل�سد،جمحطيجل�قج،جمجهآةجهنعقولج دج�سجحجهأخب�رجهآلجهنج�سول،جج12،ج�ص146.
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استقراء تعريف التربية عند العلماء المسلمين
ق�لجهن�ساخجمحطيجلنجهنح�سنجهنمو�سّدج)385-460ه�(:ج»هنجّبجوهأ�سلهجهنتجلا ،جوهد:ج -ج

.
(((
دل�سئ جهن�سدءجح�ًلجلعيجح�لجحتىج �ساججهإنىجهنكط�ل«

وق�لجهنطالجمحطيج�س�نحجهنط�زنيرهندج)تج1086ه�(:ج»هنجّبج دجهلأ�ساجم�سيرجلطعلىج -ج

.
(((
هنتجلا :جوهدجدبلاغجهن�سدءجمنجحّيجهنلق�صجهإنىجحّيجهنكط�لجعلىج�سبااجهنتير  «

هنتجلا :ج لطعلىج م�سيرج هلأ�ساج »هنجّبج دج )1217-1270ه�(:ج هلآنو�سدج محطودج وق�لج -ج

.
(((
وهدجدبلاغجهن�سدءجهإنىجكط�نهجلح�سبجه�ستعيهدهجهلأزنّدج�سائً�ج �سائً�«

وق�لجهن�س��ايجح�س��انجهنبجوججدي:ج»هنتجلا :جدبلاغجهن�س��دءجهإنىجكط�نهجهأوجح�لجهأح�سنجمنج -ج

.
(((
ح�نه،جول�نرطل جهإنىجكط�نهجهنحقاقّدجهأوجهلإ�س� دج�سائً�ج �سائً�«

ومنجهنوه�سحجهأّنجهنطعلىجهنر�معجنلتجلا جعليهمجهو:جهإ �س�لجهنطتجّلدجهإنىجكط�نهجهنط�ستعّيج

نهجل�نتير  .

التربية عند أفالطون )427 - 347 ق.م( 
موجودج دج هوج نط�ج ومق�ربج م�س�لهج هنط�سلطانج هنعلط�ءج عليج هنتجلا ج نطلجدةج هنطعلىج هذهج

هنر�سمج »هإعم�ءج ل�أّنا�:ج هنتجلا ج دعج فج علهج ه�ستاجج هأ الطون،ج قيج عليج هناون�نا ج هنلل�سل ج

 .
(((
وهنجوحجكّاجم�جُ طكنجمنجهنرط�لجوكّاجم�جُ طكنجمنجهنكط�ل«

الشبكة المعنائية لمفردة التربية
كلط ج هأوج نطلجدةج هنيلنّدج هنحقاج نلامج هنلغوّيج هنتحلااج هنطعتطيةج دج هنطل�ه ج جطل ج منج

ملت�حا جم�،جهوجهعتط�دجطج ق جهنتجهدفجوهلأ�سب�هجوهنلظ�ئج،جهنق�ئط جعلىجهنيره�س جهنتحلالا ج

نلطلجدة،جمنجخاللجهنبحثجعنجهنللظجهنطجهدفج-هأوجهنطجهد �ت-نا�جودحي يجمعل�ه�ج)ك�أنج

نبحثجمثاًلجعنجكلط جهنتجلا ،ج لريه�جلطعلى:جهنحلظ(،جثمجهنتلتا�صجعنجمجهدفجهنطجهدف،ج

)1( هنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنتبا�نج دجدل�ساججهنقجهآن،جج4،ج�ص337.
)2( هنط�زنيرهند،جم.�ص،جج12،ج�ص102.

)3( هلأنو�سد،جمحطودجلنجعبيجههلل،جروحجهنطع�ندج دجدل�ساججهنقجهآنجهنعظامجوهن�سبعجهنطث�ندج)دل�ساججهلآنو�سد(،جج1،ج�ص77.
)4( هنبجوججدي،جح�سان،جدل�ساججهن�سجهطجهنط�ستقام،جج3،ج�ص352.

)5( �سلاط�ن،جك�ما،جوهنعبيجههلل،جعلد،جهنتجلا ،ج�ص177-176.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا28

هنبحثج وهكذهج �ستطّجج هنحجه�س (،ج لطعلى:ج هنحلظ،ج لريه�ج نكلط ج هنطجهدفج هنللظج )هأيج

ل�سكاجد�سل�سلّد...ج) لبحثجمثاًلجعنجملجدةجهنحجه�س ج لريه�جلطعلى:جهنطجهقب ،جوهنطجهقب ج

ل جهإنىجر�سمجخ�رط جهنطع�ندجهنطتجهد  ج لطعلى:جهنلظ�رة...جهإنخ(،جلايفجهنو�سولج دجهنطح�سّ

ملاوما ج ملظوم ج و�سّبا�ج دج هنطعل�ئا ج هن�سبك ج نطعج  ج لالا�،ج هنطتجهلم ج اط�ج وهنعالق�تج

وهحية،جلحاثجُدلايجهذهجهن�سبك جهنطعل�ئا ج دجهنك�سفجعنجهنطجهدجمنجهنطلاومجل�سكاجهأو�سح.

نموذج تطبيقّي مختصر للمنهج
هإذهجلحثل�جمثاًلج دجهنطع�جمجهنلغو  جعنجم�ّدةجملجدةجهنتجلا ،ج�سلجهه�جد�أددجلطعلى:ج

هنحل��ظ،جومعل��ىجهنحل��ظ:جهنحجه�س�� .جوهنحجه�س�� :جهنطجهقب�� .جوهنطجهقب�� :جهنلظ���رة.ج -ج

وهنلظ�رة:جهنحط�  ،جوهنحط�  :جهني �ع،جوهني �ع:جهنطلع...ج

ود�أددجهنتجلا جلطعلى:جهنجع�  ،جوهلإح�ط .ج -ج

)هن�ستج(ج هنكّنج وهن�سا�ن :ج وهنتعّاي...ج وهنحلظ،ج وهنجع�  .ج هن�سا�ن ،ج لطعلىج وهلإح�ط :ج

وهني �ع.ج هلأذى،ج منج هن�ستجج هأيج هن�سا�ن ،ج لطعلى:ج وهنوق�  :ج هنوق�  .ج وهن�سا�ن :ج وهنحلظ.ج

وهنتعّاي:جهنتحّلظجل�ن�سدءجودري يجهنعايجله.

هنتجلا :جهنتلطا ،جوهد:جلطعلىجهنز �دةجوهلردل�عجوهلإ�سجهفجمنجهأعلى.ج -ج

وهلإ�س��جهف:جمنجهن�س��جفجلطعلىجهنعلّوجوهنطك�نجهنطجدلع.جوهأ�سج ت:جهّطلعتجعلىجهن�سدءجمنج

 وق.

هنتجلا :جلطعلىجهنتل�سئ .جوهنتل�سئ :جلطعلىجهنتجّقدجوهنت�س�مدجوهنتع�ندجل�ن�سدء. -ج

هنتجلا :جلطعلىجهلإ�سالح،جوهأ�سلحجهن�سدء:جهأق�مهجوهأح�سنجهإناه. -ج

هنتجلا :جلطعلىجهن�سا��س ،جوهن�سا��س :جهنقا�مجعلىجهن�سدءجلط�جُ �سلحه. -ج

هنتجلا :جلطعلىجهنح�س�ن ،جهحتط�لجهن�سدءجوجعلهج دجهنح�سن. -ج

،جوهنغذهء:جم�ج كونجلهجنط�ءجهنر�سمجوقوهمه.ج
(((
هنتجلا :جلطعلىجهنتغذ   -ج

)1( هنروهجي،جهإ�سط�عااجلنجحط�د،جد�ججهنلغ جو�سح�حجهنعجلا ،جج6،ج�ص2445.
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.
(((
.جوهنتلبات:جهنتغذ  جوح�سنجهنقا�مجعلىجهن�سدء

(((
هنتجلا :جلطعلىجهنتلباتجوهنغج�ص -ج

.
(((
،جوهنتاائ جنل�سدء

(((
هنتجلا :جلطعلىجهنت�أهاا -ج

...جهإنخ.

نتيجة تطبيق المنهج
ولاذهج ّت�سحجهأّنجملجدةجهنتجلا ج دجهنلغ جهنعجلا جذهتجحقاجدلنّدجوه�سع،ج ت�سّطنجهنعي يجمنج

هنطع�ند،جو �سطاجهنكثاججمنجهنطل�هام،جمّط�ج علدجهأّنجهنعطلا جهنتجلو  جنا�ستجذهتجلعيجوهحي،ج

ولجدتعّلقجلر�نبجوهحيجمنججوهنبجلل�ءج�سخ�سا جهنملا،ج �نتجلا جهدجمرطوعجعطلا�تجمجّكب ج

ل جلخيم جهيفجوهحي،ج �نتجلا ج ومت�س�لك جومتيهخل ج اط�جلالا�جمنجهأجاجهأنجد�سّبج دجهنطح�سّ

حلظجورع�  جو�سا�ن جوحط�  جوحجه�س جودلطا جودغذ  جوح�سنجقا�مجود�أهااجوداائ جوح�س�ن ج

و�سا��س جوهإ�سالحجودل�سئ جووق�  جود �عجوهإح�ط ...جهإنخ،جونوجدّققل�جهنلظجج دجكّاجهذهجهنطع�ندج

نوجين�جلالا�جق��سطً�جم�ستجكً�جومعلىجوحيهناً�جدلتقدجعليهجكّاجهأجزهءجهن�سبك جوعل��سجه�،جوهوج

.جوقيجهأ�س�رجهنعلط�ءجهنط�سلطونج دجدعج ل�دامجهن�س�لق جنلتجلا جهإنىج
(((
هإ �س�لجهن�سدءجهإنىجكط�نه

هذهجهنطعلىجل�سكاجوه�سح،جحاثجعّج وه�جل�أّنا�جعب�رةجعنجعطلا :جهإ �س�لجهنطتجّلدجهإنىجهنكط�لج

هنط�ستعّيجنهج دججطاعججوهنبج�سخ�سّاته.

مرادفات التربية في النصوص الدينية
هل�كجملجدهتجهأخجىجدجدبطجهردب�طً�جوثاقً�جل�ن�سبك جهنطعل�ئا جنلتجلا ،جونكونا�جوردتج دج

هنعي يجمنجهنل�سو�صجهنقجهآنا جوهنجوهئا ،جوُد�ستعطاجكثاجًهج دجعلومجهنتجلا جوهلأخالقجوهنعج �نج

هنعطلّد،ج�سللجده�جل�نحي ثجللحوج�سي يجهلخت�س�ر.

)1( هنلاجوزجهآل�دي،جمحطيجلنج عقوب،جهنق�مو�صجهنطحاط،جج1،ج�ص158.
)2( د�ججهنعجو�ص،جج3،ج�ص143.

)3( هنطخ�س�ص،جج1،ج�ص27.
)4( ن�س�نجهنعجب،جج2،ج�ص450.

حولج نمالً�ج دحقاقً�ج ذكجج وقيج 18-19.ج �صج ج4،ج هنكج م،ج هنقجهآنج كلط�تج هنتحقاقج دج ح�سن،ج هنط�سملوي،ج )5(  جهجع:ج
هنط�س�أن ج دجم�ج ق�ربجهن�ج9ج�سلح�تج:ج15-23،جدجهجعجنلل�ئية.
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التربية والتزكية
هنتزكا ج دجهنقجهآن:جوردتجملجدةجهنتزكا جلط�ّددا�ج دجهنعي يجمنجهلآ �تجهنقجهآنا ،ج هأ-ج

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چۉ  ملا�:ج

. 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ)))

.جوهنزك�ة:جهنتمااج.جوهنزك�ة:جهن�سالح.ج
(((
ب-جهنتزكا ج دجهنلغ :جلطعلىجهنلط�ءجوهنز �دة

 .
(((
وهنزك�ة:جهلردل�عجوهنعلو

وم�ج هنطذكورةج هلآ  ج هنتزكا ج دج معلىج هنطل�ّسجونج حطاج هلآ �ت:ج هنتزكا ج دج ج-ججمعلىج

ُ �س�لاا�جعلىجهنتمااججمنجهنكلججوهن�سجكجوهنين�صجوهنذنوبجوخب�ئثجهنر�هلا جوهأنوهنج

هنتعّلق�تجهنيناو  ...جهإنخ.جق�لجهن�سايجمحطيجح�سانجهنمب�طب�ئد:ج»هنتزكا جدلعااجمنج

هنزك�ة،جلطعلىجهنلطّوجهن�س�نح،جهنذيج الزمجهنخاججوهنبجك ،ج تزكاتهجنامجدلطاتهجنامج

لذنكج دج هن�س�نح ،ج اكطلونج وهلأعط�لج هنل��سل ج هلأخالقج لتعو يهمج �س�نحً�ج نط�ءج

.
(((
هإن�س�نّاتامج ا�ستقامجح�نامج دجدنا�همجوهآخجدام،ج عا�سونج�سعيهءجو طودونج�سعيهء«

ول�خت�س�رجهنتزكا جهد:جهأنج لعاجهلإن�س�نجكّاجم�جُ �سبحجلهجهوجهأوجغاجهجزكاً�جط�هجًهج

.
(((
�س�نحً�

التربية والتطهير
1-جهنتمااجج دجهنقجهآن:جوردتجم�دةج)طجهجر(ج دجهنقجهآنجلاائ�تجمختلل ،جملا�جقونهجدع�نى:ج

.
چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ )))

 .
(((
.جوهنلظ�  جوهنخلو�صجمنجهن�س�ئب�ت

(((
2 -هنما�رةج دجهنلغ :جلطعلىجهنلق�ءجوزوهلجهنين�ص

)1( �سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج164.
)2( كت�بجهنعان،جج5،ج�ص394.جهن�سح�ح،جج3،ج�ص1223.

)3( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص468.
)4( هنمب�طب�ئد،جمحطيجح�سان،جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج19،ج�ص264.

)5( هنتبا�نج دجدل�ساججهنقجهآن،جج1،ج�ص467.جوهنمبج�سد،جهنل�ساجلنجهنح�سن،جمرطعجهنبا�ن،جج10،ج�ص6.
)6( �سورةجهنتول ،جهلآ  ج103.

)7( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج3،ج�ص428.
)8( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج5،ج�ص464.جوهن�سح�ح،جج6،ج�ص2514.
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ق�لجهن�سايجهنمب�طب�ئد:ج»هنتمااججهإزهن جهلأو�س�خجوهنقذهرهتجمنجهن�سدءجنا�سلىجوجودهج

و �ستعّيجنلل�سوءجوهنلط�ءجوظاورجهآث�رهجولجك�ده،جوهنتزكا جهإنط�وؤهجوهإعم�ءجهنج�سيجنهجللحوقج

.جوك�أنجهنل��جقجلانجهنتزكا�� جوهنتماا��ج،جهأّنجهلأونىجدحلا ج
(((
هنخا��جهتجوظا��ورجهنب��جك�ت«

ل�نكط�لتجوهنث�نا جدخلا جعنجهنلوهق�ص.

التربية والتذكية

.
1-جهنتذكا ج دجهنجوه �ت:جعنجهأماججهنطوؤملانجQ: »اذُك بالأدب قلبك«)))

2-جهنتذكا ج دجهنلغ :جلطعلىجهنتمااج، والتذكية بمعنى:ج�سّيةجوه جهنل�رجوه�ستع�نا�.
وقيج �ّسججمتنجهنجوه  جهن�س�لق جللاطان:جهلأول:جم�جذكجهجهنمج حد:جهأيجطّاججقلبكجونّظلهج

.جوهنث�ند:جلطعلىجنّورجل�لأدبجمعجههللجقلبك،جلأّنج�سا�ءجهنقلبجوه�ستع�لج
(((
عنجهلأدن��صجوهنجذهئا

ب��الأدب قلبك كما  »اذك  هنجوه  :ج هلأ�سح،جلقج ل جذ اج )))،جوهوج
هلأدب ل�سببج هنلورج اهج كونج

ُتذّكي النار بالحطب«.

التربية والتهذيب

1-جهنتاذ ��بج ��دجهنجوه �ت:جعنجهلإم�مجعلدجQ،جق���ل:ج»ذروة الغايات ل ينالها اإل ذوو 
 .

التهذيب والمجاهدات«)))

.
وعلهجQ: »ال�شتغال بتهذيب النف�س اأ�شلح«))) -ج

.جوهنتاذ ب:جهإ�سالحج
(((
،جناز يجنطوًهجوح�سلً�

(((
2-جهنتاذ بج دجهنلغ :جدلقا جهن�سدءجمّط�ج عابه

هن�سدء.جوهنتاذ ب:جدمااججهلأخالق.

التربية والهداية

)1( هنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج9،ج�ص377.
)2( هن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص385.

)3( هنمج حد،ج خججهني ن،جمرطعجهنبحج ن،جج1،ج�ص159.
)4( هنطحطودي،جمحطيجل�قج،جنا جهن�سع�دةج دجم�ستيركجنا جهنبالغ ،جج7،ج�ص265.

)5( هنوه�سمد،جعلدجلنجمحطي،جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص257.
)6( هنط�سيرجنل�سه،ج�ص47.

)7( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج6،ج�صج46-45.
)8( د�ججهنعجو�ص،جج2،ج�ص488.
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هنايه �� ج ��دجهنق��جهآن:جوردتجلاائ���تجمتعّيدةجلكث��جة،جملا�جقونهجدع�ن��ى:جچ ٹ ڤ ڤ  1-ج
.

. چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇچ)))
(((

ڤ ڤ چ 
2-جهنايه �� ج ��دجهنجوه �ت:جعنجهنلب��دP: »واهلل لأن ُيهَدى بهداك رج��ٌل واحد خير لك 

.
من حمر النعم«)))

3-جهنايه  ج دجهنلغ :جلطعلىجهلإر�س�د،جوهنيلن جعلىجطج قجهنج�سي،جوهنيلن جعلىجهنطملوبج
.جق�لجهن�س��ايجم�سمل��ىجهنخطال��د:ج»هإّنجهنطعجوفج

(((
للم��ف،جوهلإ �س���لجهإن��ىجهنطمل��وب

دق�سامجهنايه  جهإنى:ج

هنايه  جلطعلىجهإرهءةجهنمج ق. هأ-ج

وهنايه  جلطعلىجهلإ �س�لجهإنىجهنطملوب. ب-ج

.
(((
ونكّلهجنا�صجمنجقبااجهنطعلاانجِنلَّلظجهنوهحي،جلاجهذهجدق�سامجنلطعلىجهنوهحي«

 �نايه  جهإ �س�لجهإنىجهنكط�لجهنطملوب،جكط�جهوجمعلىجهنتجلا .

التربية والتعليم
1-جهنتعلا��مج ��دجهنقجهآن:جوردتجملجدةجهنعل��مجلاائ�تجمختلل جلكثجةج ��دجهنل�سو�صجهني لا ج

،جملا�:
(((
هنقجهآنا جوهنجوهئا 

 .
چ))) چ  هلإنا��ّد:ج هنتعلا��مج -ج

.
چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ )))

هنتعلامجهنلب��وّي:جچۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  -ج

. 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ)))

)1(جج�سورةجهن�سورى،جهلآ  ج52.
)2( �سورةج ون�ص،جهلآ  ج35.

)3( هن�ساوطد،جعبيجهنجحطنجلنجهألدجلكج،جهنر�معجهن�سغاج،جج2،ج�ص714،جح9606.
)4( هنع�سكجي،جهألوجهالل،جهنلجوقجهنلغو  ،ج�ص42.جوهنجهغبجهلأ�سلا�ند،جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص705. 

)5( هنخطالد،جم�سملى،جدل�ساججهنقجهآنجهنكج م،جج2،ج�ص74.
)6(  جهجع:جهنكلالد،جمحطيجلنج عقوب،جهنك� د،جج1،جكت�بجهنعقاجوهنراا.جوهنج �ساجي،جمحطي،جهنعلمجوهنحكط ج دجهنكت�بج

وهن�سل ،جدحقاقجموؤ�س�س جدهرجهنحي ثجهنثق� ا ،جقم،جط1. 
)7( �سورةجهنجحطن،جهلآ �تج4-1.

)8( �سورةجهنعلق،جهلآ �تج5-3.
)9( �سورةجهنبقجة،جهلآ  ج151.
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 .
(((
2-ججهنتعلامج دجهنلغ جهنعجلا :جعلىجوزنجدلعااجمنجهنعلم،جوهنعلمجهإدرهكجهن�سدءجلحقاقته

.جوهنعل��مجهناقانجهن��ذيجلج يخلهج
(((
.جوهنعل��مجهنطعج  

(((
وهنعل��مجلطعل��ىجهن�س��عورجل�ن�س��دء

 .
(((
.جوهنعلمجهلعتق�دجهنجهجحج�سوهءجهأك�نج قالً�جهأمجظّلً�

(((
هحتط�ل

وهنذيج ظاججل�نتتّبعجل�ستعط�لتجهنعلمجهأّنهج�سل جق�ئط ج دجهنلل�صجدوجبجهنك�س�فجوظاورج

ولل�ًءجعلاه،ج كونجمعلىج لهجعنجغاجهجللحوجلج حتطاجهنخالف.ج د�مج تطّازج ل�سكاج نا�ج هن�سدءج

هنتعلامج هأنل�سام،جوقاا:ج هإعم�ءجهنعلمجوهإك�س�لهجنالآخج نجلحاثج تّمجر عجهنرااجعنج هنتعلام:ج

.
(((
 خت�ّصجلط�ج كونجلتكج ججودكثاججحّتىج ح�ساجملهجهأثجج دجنل�صجهنطتعّلم

ولط�جهأّنجهنرااجنق�صجنللل�صجهلإن�س�نا جوهنعلمجكط�لجنا�،ج كونجهنتعلامجمنجم�س�د قجهنتجلا ج

لرعاجنل�صجهنطتعلِّمجدجدلعجودت�س�مىجمنجهنلق�صجهإنىجهنكط�ل.

التربية والتأديب
.جوهلأدب:ج

(((
1-جهنت�أد بج دجهنلغ :جم�س��تّقجمنجهلأدب،جوهأ�سله:جهأنجدرطعجهنل����صجهإنىجطع�مك

جر ��س جمحطودةج .ج»وهلأدبجه�س��مج قعجعل��ىجكاِّ
(((
ملك�� جدع�س��مجمنجق�متجلهجعّط�ج �س��اله

 .
(((
 تخّجججلا�جهلإن�س�نج دج �سال جمنجهنل�س� ا«

2-جهنت�أد بج دجهأح�د ثجهنلبّدجوروه �تجهأهاجهنباتجR:جنمجدجدجملجدةجهلأدبجوهنت�أد بج
 دجهنقجهآنجهنكج م،جوج�ءتج دجهلأح�د ثجلكثجة.ج

اأوؤّدب  واأن��ا  اأّدب��ن��ي،  اأّدب���ه اهلل، وه��و  اإّن ر�شول اهلل  »ي��ا كميل،   :Qهلإم���مجعلّدج -جعنج

.
الموؤمنين، واأورث الآداب المكرمين«)1))

)1( هنجهغبجهلأ�سلا�ند،جهنح�سانجلنجمحطي،جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص475.
)2( هنعان،جج2،ج�ص152.

)3( هن�سح�ح،جج5،ج�ص1990.
)4( مرطعجهنبحج ن،جج6،ج�ص119.

)5( ملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص475.
)6( هنط�سيرجنل�سه.

)7( معرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج1،ج�ص74.
)8( د�ججهنعجو�ص،جج1،ج�ص296.

)9( هنط�زنيرهند،جمحطيج�س�نح،ج�سجحجهأ�سولجهنك� د،جج1،ج�ص292.
)10( هلنج�سعب جهنحجهند،جهنح�سنجلنجعلد،جدحفجهنعقولجعنجهآلجهنج�سول،ج�ص171.
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.
-جوعلهجQ: »�شبب تزكية الأخالق ح�شن الأدب«)))

 .
-جوعلهجQ: »اإّن اهلل عّز وجّل اأّدب نبّيه على محّبته«)))

و ظاججل�سكاجوه�سحجمنجهذهجهنل�سو�صجهأّنجمتعّلقجهنت�أد بج دجهل�ستعط�لجهنجوهئّدجوكذنكج

هنلغوّيجغاججمخت�ّصجلتاذ بجهناائ جهنبينا جنالإن�س�نجلاج �سطاجهناائ�تجهنلل�س�نا جمنجهنقامج

.جولاذهج ظاججهأّنجم�جذكجهجلع�صجهنعلط�ءجمنجح�سجج
(((
وهلأخالقجوهن�سل�تجهنوجيهنا جك�نحب

 .
(((
معلىجهلأدبج دجهن�سلوكجوهنلعاجوهناائ جهنح�سل جدونجهنطلك�تجهلأخالقا ،جنا�صج دجمحّله

ُد�سّكاجملظوم جملاوما جمتجهلم ج اط�جلالا�جدج�سمجنل�جمع�نمج  اذهجهنطع�ندجلطرطوعا�ج

�سع جملاومجهنتجلا جعلىجهن�سكاجهنّت�ند:

هنتلطا هن�سا�ن هنتل�سئ هني �عهنجع�  هن�سا��س 

هنت�أهاا

هنتعلامهنتزكا 

هنايه  هنت�أد ب

هنتع�هي

هلإح�ط هنت�س�مد

هنوق�  هلإ�سالح

هنتغذ  هنطح� ظ 

هلإ�سجهفهنحجه�س 

هنقا�مهنلظ�رة

هنتلقا هنتلظاف

هلإر�س�دهنتاذ ب

هنطجهقب هنكل�ن هنتاائ هنتذكا هنتمااجهنت�سلا 

)1( عاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص281.
)2( م.ن،ج�ص265.

)3(  جهجع:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جعقول جهنملاج دجهنتجلا جهلإ�سالما ،ج�ص109-103.
)4( هنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج6،ج�ص273.
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الرأي المختار في تعريف التربية
هإّنجهختا�رجدعج فجمعّانجنلتجلا ج توّقفجعلىجمع�نر جهنعي يجمنجهنطقّيم�تجهنطمو  جهنتدج

مهجعلاا�جهإثب�دً�ج �ساتّمجعج�سا�جخاللجدرو�صجهنكت�ب،ج اوجهإنجك�نجمت�أّخجًهجعلا�جثبودً�جنكنجُنقيِّ

ن�سجورهتجدتعّلقجلطلارا جهنبحث،ج لقولج دجدعج فجهنتجلا جل�أّنا�:

جهو  جهنملاج)�سخ�سّاته(،ج
(((
قا�مجونّدجهنملاجهأوجهنط�أذونجنهجمنجِقَبله،جقوًلجوعطاًل،جل�سل�ع 

وهنعقلا (،ج هنقلبا ،ج )هنبينا ،ج جوهنبا�ج جطاعج هنخ��سّ ،ج دج وق�للّا�دهج ه�ستعيهدهدهج دلطا ج هأوج

هإ �س�نهج لايفج (،ج
(((
و... هن�سا��سا ،ج هلقت�س�د  ،ج )هلجتط�عا ،ج هنحا�دا ج هلألع�دج ولطختلفج

هإنىجكط�نهج)هنحقاقّدجهأوجهلإ�س� ّد(جهنطتوّجهجهإناه،جل�سكاجدير رّد،جوللحوجم�ستيهم،جمنجخاللج

هعتط�دجمرطوع جمنجهلأ�سولجوهلأ�س�نابجوهنتقلا�ت،جهنط�ستخجج جمنجهنط�س�درجهلإ�سالما جهأوج

هنطل�سرط جمعا�.ج

التربية وعلم األخالق
لعيجهأنجهّد�سحجمعلىجهنتجلا ،ج ظاججهنلجقجلانجهنتجلا جوعلمجهلأخالق،ج علمجهلأخالقج ايفج

 .
(((
هإنىجدكطااجهنطلك�تجهنلل�س�نا جهنتدجد�سيرجعلا�جهلأ ع�لجهنح�سل جوهنرطال 

ولعب�رةجمخت�سجةجوظال جعلمجهلأخالقجلل�ءجهنطحتوىجهنيهخلّدجهنجوحّدجنالإن�س�ن،ج طجكزج

كطا�رهتج هلأخ��جىج ل�نروهنبج نهج عالق ج ولج هنملا،ج �سخ�سا ج جوهنبج منج ج�نبج علىج نظجهج

هإنخ.ج هنعقاية...ج ولل�ءج هنطعج  ،ج وهإعم�ءج هنر�سي  ،ج وهن�سالم ج هنبينا ،ج وهنج ��س ج هنتلكاج،ج

لالط�جهنتجلا جهدجدلطا جنك�  ججوهنبج�سخ�سا جهنملاجوهألع�ده�جهنحا�دا .

)1( ملجدةج»�سل�ع «جم�ستع�رةجمنجقونهجدع�نى:جچ ڤ ڤ   ڦ چج،ج�سورةجطه،جهلآ  ج39. 
)2( هأنظج:جهنير�صجهنث�نثجوهنير�صجهن�س�د�ص.

)3(  جهجع:جم�سكو ه،جهأحطيجلنجمحطي،جداذ بجهلأخالقجودمااججهلأعجهق،ج�ص51.جوهنمو�سد،جن�ساججهني ن،جهأخالقجن��سجي،ج
�ص102.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنتجلا جنغً جمنج عاجرل�،جلطعلىجنط�جوعالجو�سط�. -ج

هنتجلا ج دجه�سمالحجهنعلط�ءجهنط�سلطانجهد:جدل�سئ جهن�سدءجح�ًلجلعيجح�لجل�نتير  جمنج -ج

حّيجهنلق�صجهإنىجحّيجهنكط�ل.

-ج قومجملا جهنتجهدفجوهنتل�ظججنطعج  جهن�سبك جهنطعل�ئا جلأّيجملجدةجعلىجهأ�س��صجهنبحثج

ع��نجمعل�ه���جنطعج  جمجهد ا�،جث��مجهنبحثجعنجهنطجهدف،جوم��جهدفجهنطجهدف،جوهكذه،ج

ومنج�سطنجعل��سججهن�س��بك جهنطعل�ئا جنلتجلا :جهنتلطا ،جهنتل�س��ئ ،جهنت�س�مد،جهنحجه�س ،ج

هنجع� �� ،جهنح�س�ن�� ،جهلإ�س��الح،جهنحط� �� ،جهن�سا�ن�� ،جهنت�أها��ا،جهلإر�س���د،جهلإ�س��جهف،ج

هنتغذ  ...

ُ لا��يجهنطلاومجهنر�معجنعل��سججهن�س��بك جهنطعل�ئا جنلتجلا جهأّنا���جلطعلىجهإ �س�لجهنطتجّلدج -ج

هإنىجهنكط�لجهنط�ستعّيجنهج دججطاعججوهنبج�سخ�سّاته.

دت�سّط��نجمل��جدةجهنتجلا جهأوجدت��جهدفجمعجعّيةجمع�ٍنجُذكجتج ��دجهنل�سو�صجهني لا ،جمثا:ج -ج

هنتعلام،جهنتزكا ،جهنتاذ ب،جهنتذكا ،جهنايه  ،جهنت�أد ب،جهنتمااج،جهنطر�هية...

دطت�زجهنتجلا جعنجعلمجهلأخالق،جل�أّنجهنتجلا جد�س��طاجكّاججوهنبج�س��خ�سا جهلإن�س���ن،جهأّم�ج -ج

علمجهلأخالقج اخت�ّصجلر�نبجدلطا جولل�ءجهنطلك�تجهنلل�سا جهنل��سل .

نق�س��يجلتجلا�� جهنملاجل�خت�س�ر:جقا�مجونّدجهنملاجلتلطا جه�س��تعيهدهتجهنملاجو�سل�ع ج -ج

هوّ تهج دججطاعججوهنبا�،جلايفجهإ �س�نهجهإنىجهنكط�لجهنط�ستعّيجنهجللحوجدير رّد.
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أسئل  هنيرا 

لجهأ كجهاجُ طكنجهعتب�رجدعج فجهنط�سملح�تجوهنطل�هامجهأمجًهجحا�د ً�جهأمجهوجد�لعجنلطير�س ج. 1

هنلل�س��لا جوهنطلظوم�� جهنطل�هاطا�� جوهنقاطا جهنتدج لتط��دجهإناا�جهنب�حث؟جه�س��جبجمثاًلجعلىج

ذنك.

هاجهلنتق�لجل�لإن�س�نجمنجحّيجهنكط�لجهإنىجهنلق�صج عتبججدجلا جحقاق ؟جعلِّاجذنك.. 2

هل���كجم�سملح���تجهأخ��جىجغاججهنتدجُذكجتج دجهنير���صجدجدبطجل�ن�س��بك جهنطعل�ئا جنلتجلا ج. 3

 ��دجهنلغ�� جهنعجلا ،جمثا:ج)هنج ��س ،جهنتبلاغ،جهنيعوة،جهنتب�س��اج(جهع��ِطجهأمثل جمنجهنل�سو�صج

هني لا جعلاا�،جولّانجعالقتا�جل�نتجلا .

هاجدوه قجعلىجهأّنجملجدةجهنت�أد بج دجهنلغ جهنعجلا جمخت�سّ جلتجلا جهناائ جهنبينا جوهلأ ع�لج. 4

هن�س��لوكا جنالإن�س���ن،جهأمجد�س��طاجهلألع���دجهلأخ��جىجهنطعج ا جوهنلل�س��ا جوهنع�طلا�� ...؟جهذكجج

�سوههيجعلىجرهأ كجمنجهنل�سو�صجهنجوهئا .

م�جهوجهنلجقجلانجهنتجلا جوعلمجهلأخالقجمنجوجا جنظجك؟. 5





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

  تعّجفجهإنىجلع�صجدعج ل�تجهنتجلا جعليجهنتجلو انج . 1

هنط�سلطانجوهنغجلاان.

  طتلكجما�رةجمل�ق�س جهنتعج ل�تجهنطختلل جنلتجلا ج . 2

ودقو طا�.

ُ طّازجلانجهنتجلا جل�نطعلىجهلأعّمجوهنتجلا جلطعلىج . 3  

هنتعلامجوهنتطير�ص.

 ُ طّازجلانجهنتجلا جوهنتل�سئ جهلجتط�عا . . 4

 مفهوم التربية 

في العلوم التربوية 

المعاصرة

الدرس الثاني





تمهيد
علط�ءج نظجج وجا ج منج هنتجلا ج م�سملحج دعج فج علىج ج

(((
هنير�ص هذهج هن�سوءج دج �سُل�سّلطج

هنتع�ر فج دلكج مرطوعج ُنل�ق�صج ثمج وهنغجلاان(،ج )هنط�سلطانج وهنطع��سج نج هنطحيثانج هنتجلا ج

وُن�سّراجعلاا�جم�ج لبغدجمنجمالحظ�تجه�ستل�دًهجهإنىجمعا�رّ  جهنتعج فجهنذيجدبّلال�هجحولجهنتجلا .

التربية بالمعنى األعّم واألخّص
ُد�ستعطاجملجدةجهنتجلا ج دجهنعلومجهنطع��سجةجل�أحيجمعلاان:ج

الأول:جهنتجلا�� جل�نطعل��ىجهلأعّم:جود�س��طاجدجلا جهلإن�س���نج دجمختلفججوهنبج�س��خ�سّاتهج  -

 .
(((
وهألع�دجحا�ده،جو»دت�سّطنجكّاجعطلا جُد�س���عيجعلىجد�س��كااجعقاجهنلجدجوُخُلقهجوج�س��طه«

وُ �س��تثلىجملا���جهنروهن��بجهنباونوجا�� جوهنلاز ونوجا�� جوهنورهثا جهنتدجلج لع��بجهلختا�رج

هلإن�س���نّدجهأّيجدورج ��دجدحي ��يجمع�نطا���ج-جم��عجهلإ�س���رةجهإنىجوج��ودججوهن��بجورهثا ج لعبج

هلختا���رجهلإن�س���نّدجدورًهج اا���،ج اك��ونجنلتجلا�� جد�أثا��ججعلاا���،جكط�ج�س��ا�أددج دجهنير���صج

هنخ�م�صجع�سج.

الثان��ي:جهنتجلا�� جل�نطعلىجهنخ��ّص:جوج»دعلدجغج���صجهنطعلوم�تجوهنطا�رهتجهنطعج ا جمنج  -

.
(((
ن�سئتجناذهجهنغج�ص«

ُ
خاللجموؤ�ّس�س�تجمعّال جهأ

وقيجُدملقجهنتجلا جوُ جهدجلا�جهنطعلىجهلأخ�ّصجهأيجخ�سو�صجهنتعلامجهنطير�سّدجهأوجهنتطير�صج

.schooling

)1(  جهجعجحولجهذهجهنير�ص:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جهنتجلا جملاوما�جغ� تا�جمو�سوعا�،جهنل�ساجهلأول،جهنطبحثجهنجهلع.
)2( مج�سد،جمحطيجملاج،جهأ�سولجهنتجلا ،ج�ص8.

)3( ن.جم،ج�ص8.
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التربية والتعليم
هّد�سحج دجهنير�صجهن�س�لقج دج قجةجهنتجلا جوهنتعلامجهأّنجهنتعلامجعطلا جموّجا جهإنىجهنعقاج

هنتغااجج دج هإح��يهثج هأّم���ج وهنتلكاج،ج وهلإدرهكج وهنلامج هنطعج  ج ل�إعم�ءج هنذهلّد،ج وهنر�نبج

هن�سلوكج اوجمنجهآث�رجهنعطلا جهنتجلو  جككّا،ج �نتعلامجهأ�ساقجمنجهنتجلا ،جووهقعج�سطنجدهئجدا�،ج

لاجهنتعلامجمقّيم جنلتجلا جلطعلىجهنتزكا ،جومعجذنكجنا�ستجكّاجعطلا جدجلو  جم�سبوق جل�نتعلام،ج

لأّنجدغذ  جهنملاجهنج�ساعجورع� ته...جهدجدجلا ،جونكّلا�جلجدت�سّطنجهأيجموقفجدعلاطّد.

هإنىج هنتجلا ج ل�سجفج ملجدةج ُدملقج عليم�ج هأّن��هج هنبع�ص-ج -عليج هن�س�ئع ج هلأخم�ءج ومنج

نلطير�س ج ك�نج وهإنج وهنتطير�ص،ج هنتعلامج لطعلىج هنتجلا ج هأيج نلتجلا ،ج هنث�ندج هنطعلىج هأذه�نامج

هنذيج ق�ساهج اا�،ج هنزملّدج هنطقيهرج هإنىج نظجًهج هنملاج �سخ�سا ج لل�ءج رئا�صجوحاوّيج دج دورج

و �عل ج دج وموؤّثجةج �سج ك ج وموؤ�ّس�س�تجمرتطعا ج عل��سجج وهحيةجمنجمرطوع ج دبقىج هأّنا�ج هإلج

وهلّد�س�لج وهنتوه�ساج هلإعالمج و�س�ئاج ك�سبك ج �سخ�سّاته،ج مالمحج ور�سمج هنملاج دجلا ج عطلا ج

هلإنكتجونا ج وهلأنع�بج هنا�دف...(،ج لجهم ج لوك،ج هنل� �صج هلإنتجنت،ج هنطراّلت،ج )هنتللز ون،ج

)هنكطباودج،جهنباليج�ست� �سن،جهلإك�صجلوك�ص،جو...(،جوهنرطعا�تجهنك�سلا ،جوهنطحاطجهنقج بج

هلأ�سجةج كّلهج ذنكج منج وهأهّمج هإنخ،ج هنج ��سا ...ج وهلأني  ج وهنط�س�جي،ج وهلأ�سيق�ء،ج وهنراجهن،ج

هنقا�دةج قيرةج عّقيتج كثاجةج عل��سجج عنج هلأع��ّم،ج �ساًلج ل�نطعلىج وهنع�ئلا ج هنطلزنا ج وهنبائ ج

وهنتحّكمجوهن�سامجةجعلىجهنعطلا جهنتجلو  ج دجع�سجن�جهنح��سج.

تعريف التربية اإلسالمية في رأي بعض التربوّيين اإلسالميين
هنمالقً�جمنجكونجهنب�حثجهنتجلوّيجهلإ�سالمّدج لتطدجهإنىجنظ�مج ل�سلّدج-د لّدجخ��ّص،ج �إّنهج

هلإ�سالمّدج هنتط�ئهج ولانج جا ج منج هنتجلو  ج هنعلومج لانج م�ج هنطوهءم ج علىج هل�ستغ�لج �سُاح�ولج

منججا جث�نا ،ج اقومجل�أ�سلط جدعج فجهنتجلا ،جهإّم�جمنجحاثجهنغ�  جهأوجهلأ�سولجوهلأ�س�ناب،جهأوج

هنطلا جوهنط�س�در...جهإنخ.جو�سلعج�صجخاللجهنلقجهتجهنت�نا جلع�صجهنتعج ل�تج دجهذهجهنطر�ل.

عّج ا���جخ�نيجهنح�زمدجل�أّنا�:ج»دل�س��ئ جهلإن�س���نج�س��ائً�ج �س��ائً�ج دججطا��عججوهنبه،جهلتغ�ءج -ج

.
(((
�سع�دةجهنّيهَر ن،جو قجهنطلا جهلإ�سالمّد«

)1( هنح�زمد،جخ�نيجلنجح�مي،جهأ�سولجهنتجلا جهلإ�سالما ،ج�ص19. 



43 للا ن هنتجلا   د هنعل ن هنتجل    هنطعاوجف 

وعّج ا���ج�سبح��دجطهجلقون��ه:ج»هنتجلا جهلإ�س��الما جه��دجدلطا ججطاعججوهنبجهن�س��خ�سا ج -ج

هلإ�س��الما جهنلكج  جوهنع�طلا جوهنر�س��ي  جوهلجتط�عا ،جودلظامج�س��لوكا�جعلىجهأ�س����صج

.
(((
منجمب�دئجهلإ�سالمجودع�ناطهجلغج�صجهأهيهفجهلإ�سالمج دج�سّتىجمر�لتجهنحا�ة«

وعّج ا���جمحط��يجخا��جج �طط�� :ج»هنتجلا جهلإ�س��الما جذهتجط�لعج�س��طونّدجدك�مل��ّدجنرطاعج -ج

جوهنبجهن�س��خ�سا جهنجوحا�� جوهنعقلا جوهنوجيهنا جوهلأخالقا جوهنر�س��طا جوهلجتط�عا ج

.
(((
وهلإن�س�نا ،جو قجمعا�رجهلعتيهلجوهلّدزهن«

وعّج ا�جعبيجهنجحطنجهنلحالويجوزمالوؤهجل�أّنا�:ج»مرطوع جهنت�سّج �تجهنعطلا جوهنقونا ج -ج

هنت��دجُ ط�ر�س��ا�جره�س��يجل�إرهدد��هجنح��وج�سغاج،جلايفجم�س���عيدهج ��دجهكتط�لجنط��ّوهجودلّتحج

ه�س��تعيهدهدهجهنالزم�� جودوجاهجقيرهدهجناتطّكنجمنجهل�س��تقاللج دجمط�ر�س�� جهنل�س���ط�تج

.
(((
ودحقاقجهنغ� �تجهنتدج عّيجنا�جلعيجهنبلوغ،ج دج�سوءجدوجاا�تجهنقجهآنجوهن�سل «

وهذهجهنتعج ل�تجلجل�أ�صجلا�،جودتل��سبجمعجهنطعلىجهنلغوّي،جمعجهلإ�س�رةجهإنىجهأّنهجلجلّيجمنج

هنتطاازجلانجدعج فجدجلا جهلإن�س�نجل�نطعلىجهلأعّمجولانجدعج فجهنتجلا جهنط�س�  جهإنىجهنملا،ج

 �إّنجدعج فجهنتجلا جل�نطعلىجهلأعّمج لبغدجهأنج �أخذجلعانجهلعتب�رجهلأمج نجهنت�ناان:

اأّوًل:جهأنجلج قت�سججعلىججعاجمتعّلقجهنتجلا جهوج»هن�سغاج«جهأيج»هنملا«ج قط،جكط�جقّايجذنكج

هنطايج دبيهأجمنج م�ستيهم ج هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج و قج هنتجلو  ج هنعطلا ج لأّنج هلأخاج،ج هنتعج فج  دج

ود�ستطّججهإنىجهنلحي،ج ت�سطاجدجلا جهنكب�رجهأ �سً�.جوقيجدلّبهجعلدجهنق�ئطدجهإنىجهذهجهنطالحظ ،ج

حاثج قول:ج»لجدقت�سججمّيةجهنتجلا جعلىجدورجهنملون ،جلاج ربجهأنجد�ستطّججودتوه�ساجمعجدورج

.
(((
هن�سب�جحّتىجهآخججهنعطج«

هنجوؤ  ج هنتجلا ج دج جعاج ل�بج منج هنملاج لا�صج هوج هنكت�بج هنتجلا ج دج متعّلقج جعاج هأّم���ج

جمعّال ،جلاجنكونهجمو�سوعجهنبحث. هلإ�سالما جمحّيدةجل�سنٍّ

)1( ر�سايجهلجههام،ج�سبحدجطه،جهنتجلا جهلإ�سالما جوهأ�س�نابجدير �سا�،ج�ص9.
)2(  �طط ،جمحطيجخاج،جملا جهلإ�سالمج دجدجلا جعقايةجهنل��سئ،ج�ص52.

)3( محبجهني نجهألوج�س�نح،جمقيهدج �نرن،جعبيجهنجحطنجهنلحالوي،جدره�س�تج دجهنتجلا جهلإ�سالما ،ج�ص13. 
)4( هنق�ئطد،جعلد،جهلأ�سجةجوهنملاجهنط�س�ك�ص،ج�ص36.
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هأ �سً�،جلأّنج والثانية:جهأنجلج ح�سججمتعّلقجهنتجلا جل�لآخجج قط،جكط�ج دجهنتعج فجهلأخاجج

هنتجلا جهلإ�سالما جنا�ستجملح�سجةج دجهنتجلا جهنغاج  ،جلاجد�سطاجهنتجلا جهنذهدا ،جهأيجدجلا ج

هنتجلا ج علط�ءج منج هنعي يج قباج منج هإغل�نا�ج دّمج نقم ج وهذهج نذهده.ج وداذ بهج نلل�سهج هلإن�س�نج

منج دبيهأج هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج هنتجلو  ج دج هنعطلا ج هنمالقج نقم ج هأّنج معج وغاجهم،ج هنط�سلطانج

هنلل�صجوهنذهتجنحوجهنملاجوهلآخج.ج

تعريف خسرو باقري للتربية
عملً�جعلىجهلحتط�لجهنلغوّيجهنذيجدبّل�هجخ�سجوجل�قجيج�س�لقً�جنطعلىجهنتجلا ،جعّجفجهنتجلا ج

هلإ�سالما جه�سمالحً�جل�أّنا�:ج»معج  جههللجل�سلتهجهنجّبجهلأوحيجنلع�نمجوهلإن�س�ن،جوهختا�رهجرّلً�ج

.
(((
نل�،جوهنت�سلامجوهنخ�سوعجنجلولّاته،جوهللتع�دجعنجرلولّا جغاجه«

وُ الحظجعلىجهذهجهنتعج ف:

هأنجُنملقجعلاا�جه�سمجهنايفج هأّنهجدعج فجنلتجلا جللح�ظجهنغ�  جهنلا�ئا جهنتدجُ طكنج اأّوًل:ج

هأيجهنايفجهلأعلىجهلأق�سىجهنذيج قعج دجنا�  ج�سل�سل جهلأهيهفجطوًلج هنطات�ج-ه�ستجهدارّد،ج

للحوجلج كونجورهءهجهيفجهآخج،ج الجد�ستطاجهنتجلا جحالا�جعلىجهلأهيهفجهنو�سام جوهنكط�لتج

هلإ�س� ا .

وثانياً:جهأّنجهنتجلا جنا�ستجهدجنل�صجمعج  جههللجوهختا�رهجرّلً�جوهنخ�سوعجنه،جلاجهنتجلا جهدج

مرطوعجهنعطلا�تجهنتدجدوؤّديجل�نطتجّلدج دجمجحل جعطج  جم�جهإنىجهنو�سولجهإنىجهذهجهنكط�لت.

نا�صج هإذج نلملا،ج هنعطج  ج هنطجهحاج جطاعج لج �سطاج لأّنهج ج�مع،ج غاجج دعج فج هأّنهج وثالثاً:ج

لطقيورجهنملاج دجمجحل جهنملون جهنطبكجةجهأنج عجفجههللجو خت�رهجرّلً�جو ت�سّجفجعلىجهأ�س��صج

ملمقجهنخ�سوعجنهجدع�نى.

وقيجهعتجفجل�قجيجنل�سهج دجمو�سعجهآخججمنجكت�لهجلاذهجهنطالحظ ،جحاثج قول:ج»هإّنجهذهج

هنطلاومجنلتجلا جلج تحّققج دجمجحل جهنملون ،جهأيجمجحل جم�جقباجهنبلوغجوهنتكلاف،جلأّنجهنقيرهتج

هنطعج ا جنيىجهنملاج�سعال ،جوهوجلج طتلكجهنقيرةجعلىجهلختا�رجوهنعطاجعلىجهأ�س��سا�.جوعلىج

)1( نظجةجمترّيدةج دجهنتجلا جهلإ�سالما ،ج�ص72.
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.جم�سالً�،جهأّنجوظال جهنطجّلدج
(((
هذهجهلأ�س��صج طجحل جهنملون جلطث�ل جهنطجحل جهنططّايةجنلتجلا «

در�هجهنملاجهدجهنت�سّجفجمعهجو قجهأ�س�نابجدرعاجهنملاج حطاجه�ستعيهدهتجوق�للا�تجخ��سّ ج

.
(((
نطعج  جههللجوهختا�رهجرّلً�جعليجدخونهجمجحل جهنبلوغجوهنتكلاف

و دجهنحقاق ،جد�سلافجعطلا جدجلا جهنملاجدحتجعلوهن:جمطّايهتجهنتجلا ،جلجُ غّاججمنجوهقعج

هلأمجج�سائً�،جهإذجهنلق��صجنا�صجنلظاً�،جولجم�س�ح ج دجهلأنل�ظ.

للح�ظج هأيج ل�نقّوةج دجلا ج وهإّنط�جهدج هنلعلا ،ج للح�ظج دجلا ج دكونج لج هنعطلّا�تج دلكج هأّنج كط�ج

هّد�سحج دج -كط�ج هنتجلا ج هيفج لأّنج �سحاح،ج غاجج هأمجج وهوج �ساكون،ج م�ج ول�عتب�رج هنط�ستقباج

هنو�سام ،ج وهلأه��يهفج هلإ�س� ا ج هنكط�لتج - �سطاج هنث�نثج هنير�صج و�سا�أددج دج هلأّولج هنير�صج

هل�ستكط�نا ج هنعطلا�تج علىج هلإ�سالما ج لمبقج هنجوؤ  ج و قج هنحقاقّدج لطعل�هج هنتجلا ج  طلاومج

هنلا�ئّدج وهنايفج حقاق ،ج ل�نطتجّلدج حالا�ج و و�سفج هنملا،ج در�هج هنجه�سيونج لا�ج هنتدج قومج

وهنغ�ئّدجمنجهنتجلا جوهإنجك�نجهوجهنو�سولجهإنىجهنقجبجمنجههللجدع�نى،جنكّلهجكط�جذكجن�جهيفجمات�ج

-ه�ستجهدارّدج دجهنعطلا جهنتجلو  ،جوهوجلج لغدجوجودجهأهيهفجو�سام جوكط�لتجهإ�س� ا ج عتبجج

هإ �س�لجهنملاجهإناا�جدجلا جحقاق .

التربية والتنشئة االجتماعية
وقعجهنخلطجمنجِقَباجلع�صجهنب�حثانجهنتجلوّ انجلانجم�سملحدجهنتجلا جوهنتل�سئ جهلجتط�عا ،ج

نذهجمنجهن�سجورّيجلا�نجهنلجقجلالاط�،ج طثاًلجُ عّجفجمحطيج�سافجهني نج اطدجهنتجلا جل�أّنا�:ج

هنري يةج هلأجا�لج نتل�سئ ج هنطرتطعج هنتدج �سملعا�ج هنطق�سودةج غاجج هأوج هنطق�سودةج »هنعطلا ج

 .
(((
جملامج اه«  اه،جلط�ج رعلامجعلىجوعدجلوظ�ئلامج دجهنطرتطع،جوليورجكاٍّ

ُ �سبحج هأنج لطعلىج هنتجلو  ،ج نلعطلا ج هلجتط�عّدج هنبعيج هإنىج ن�ظجج نلتجلا ج هنتعج فج وهذهج

وهذهج هنتدج عا�صج اا�.ج هنع�ّم ج هلجتط�عا ج هنبائ ج معج وهنت�أقلمج هنتكّافج علىج ق���درًهج هنملاج

هإنىجهنتجلا .جلأّنجهنتل�سئ جهلجتط�عا جعب�رةجعنج هإنىجهنتل�سئ جهلجتط�عا جملهج هنطعلىجهأقجبج

هإك�س�بجهنملاج�سل�تجخ��سّ ج �ستماعجمنجخالنا�جهأنج كونجع�سوًهجن� عً�جومتوه قً�جمعجهناائ ج

)1(  ل�سل جهنتجلا جوهنتعلامجهلإ�سالما ج،ج�ص177.
)2( هنط�سيرجنل�سه،ج�ص178.

)3(  اطد،جمحطيج�سافجهني ن،جمح��سجهتج دجهأ�سولجهنتجلا ،ج�ص17.
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هلجتط�عا جهنع�م جهنتدج عا�صج اا�،ج تكونجنهجعقلا جهجتط�عا ،جو تحّولجمنجك�ئنجلاونوجّدج

.
(((
هإنىجك�ئنجهجتط�عّد

ولعب�رةجهأخجى:جهنتل�سئ جهلجتط�عا جعب�رةجعنججعاجهنملاجق�درًهجعلىجهنتكّافجمعجهنبائ ج

وهنقامج وهلّدر�ه�تج وهن�سلوك�تج وهنتق�نايج هنع�دهتج حاثج منج هنتدج عا�صج اا�ج هلجتط�عا ج

وغاجه�.

علىج هنتجلا ج هأعطّا ج ملا�ج هلجتط�عا ،ج وهنتل�سئ ج هنتجلا ج لانج عّيةج جوق�تج دّت�سحج ولاذهج

هنتل�سئ ،جحاثجهإّنجهنتل�سئ جن�ظجةجهإنىجهنبعيجهلجتط�عّدجمنجهألع�دجهو  جهنملا،ج تكونججزءًهج

وملا�ج �سخ�سّاته،ج هنملاج دجمختلفججوهنبج دك�ماج هإنىج دايفج هنتدج هنتجلو  ج هنعطلا�تج منج

هنبعيجهلجتط�عّد.ج

وثانياً:جهنتل�سئ جهلجتط�عا جهنعك��صجنثق�  جهنطرتطع،جوهنتجلا جهلإ�سالما جلجدقومجدهئطً�ج

علىججعاجهنملاجمتكّالً�جمعجهنبائ جهنتدج عا�صج اا�جلطعلىجهإك�س�لهجقاطا�جوهأنط�طا�جهن�سلوكا ،ج

هلإ�سالمج لقامج هإ ط�ناً�ج لتزمج هنطرتطعج ك�نج هآخ��ج.ج لوج هإن��ىج مرتطعج منج هنط�س�أن ج دختلفج لاج

لائته.ج معج نلملاج هلجتط�عّدج وهنتمباعج هنتوه قج علىج ق�ئط ج هنتجلا ج دكونج هن�سلوكا ج وهأنط�طهج

هأّم�جنوجك�نجهنملاج عا�صج دجمرتطعجغاججهإ�سالمّدجك�لأ�سججهنط�سلط جهنتدجدعا�صج دجهنغجب،جهأوج

دعا�صج دجمرتطعجم�سلمجلج لتزمجل�نقامجهلإ�سالما ،ج ال�جلج كونجهنطملوبججعاجهنملاجمتمّبعً�ج

ل�نقامجوهلأنط�طجهن�سلوكا جنذنكجهنطرتطع،جلاججعاجهنملاجق�درًهجعلىجهنطوهءم جلانجهنطلظوم ج

هلإ ط�نا جوهنقاطا جهنتدج لتطدجهإناا�جولانجهنطرتطعجهنذيج عا�صج اه،جلطعلىجهأنجلج رعلهجهإ ط�نهج

 �سعججل�نغجل جعنجهنطرتطعج العزلجو عتكفجو لزوي،جو دجهنوقتجنل�سهجلج ل�ساجج دجهنطرتطع.ج

 �نتجلا جهلإ�سالما جدلملقجمنجهنطذهبجهنتجلوّيجهلإ�سالمّدجهنذيجُ حّيدجهنعطلا�تجهنتجلو  ج

هنمالقً�جمنجق�عيةجهأّيجمرتطعجُنج يجهأنجنبلد،جوهأّيجمرتطعجمملوبجهإ ر�دهج دجوهقعجحا�ةجهنل��ص،ج

لجعلىجهأ�س��صجم�جهوجهنطرتطعجهنطوجودجكوهقعجق�ئم.

هأ�سعي،جوهن�سا�ب،جعلدجج��سم،جعلمجهلجتط�عجهنطير�سدجللاو  جهنظ�هجةجووظالتا�جهلجتط�عا ،ج )1(  جهجع:جوطل ،جعلدج
�ص235.
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التربية عند فالسفة وعلماء التربية الغربّيين)))

-ج قولجهإ ط�نو اجك�نط:ج»...جنق�سيج عاًلجل�نتجلا :جهنّجع�  ج)هنتغذ  ،جهنتعّاي(جوهلن�سب�طج

وهنتعلامجهنطقتجنجل�نَتّكو ن...جوهنطق�سودجل�نجع�  :جهلحتا�ط�تجهنتدج ّتخذه�جهنوهنيهنج

ناحولجلانجهأطل�ناط�جولانجه�س��تعط�لجقوههمجه�س��تعط�ًلجم�س��ّجًه...)و(ج حولجهلن�سب�طج

دونجهأنج ل�س��جفجهلإن�س���نجعنجغ� ت��هج-وهدجغ�  جهلإن�س���نا -للعاجنوهزع��هجهنحاوهنا ج

) �لن�سب�طج علد:جهن�س��عدجهإنىجهنحالون جدونجهأنجدوؤّديجهنحاوهنا جهإنىج قيهنجهلإن�س���نا ج

.
»دجو �صجهنتوّح�ص( ...«)))

وُ ع��ّجفجج��ونج�س��تاوهرتجمااجهنتجلا جل�أّنا�:ج»كّاجم�جنلعلهجنحنجمنجهأجاجهأنل�س��ل�جوكّاجم�ج -ج

.
(((
 لعلهجهلآخجونجمنجهأجلل�جحانجدكونجهنغ�  جدقج بجهأنل�سل�جمنجكط�لجطباعتل�«

وُ عّج ا�ججونجد وي:ج»عطلا ج�سوغجودكو نجنلع�نا جهلأ جهد،جثمج�سّبجنا�ج دجقوهنبجمعّال ج -ج

.
(((
هأيجدحو لا�جهإنىجعطاجهجتط�عّدجمقبولجنيىجهنرط�ع «

وعّج ا���جرونا��هجهأولاججل�أّنا�:ج»عطلا جد�سّمجهلأ ع�لجوهنت�أثاجهتجهنتدجد�س��تايفجنطّوجهنلجدج -ج

منجكّاججا�دهجنطوًهج �ساججلهجنحوجكط�لجوظ�ئلهجمنجحاثجهنتكّافجمعجم�جُ حاطجله،جومنج

.
(((
حاثجم�جدحت�جهجهذهجهنوظ�ئفجمنجهأنط�طج�سلوكجوقيرهت«

وج���ءج دجمو�س��وع جللن��يجهنلل�س��لا :ج»Education: دجلا ،جداذ ب،جد�أد ب:...ج�سل�س��ل ج -ج

عطلا جهإججهئا جُ يّرُبج اا�جهنجه�سيونج)هلأهاجعطومً�(جهن�سغ�رجمنججل�سام،جو �سرعونج

.
(((
ني امجنطّوجلع�صجهنلزع�تجولع�صجهنع�دهت«

و ع��ّجفجج��ود Goodجهنتجلا�� ج ��دجمعرط��هجهنتجل��وّيجلتعج ل�تجع��ّية،جملا���:ج»مرطوع ج -ج

)1( هنمالقً�جمنجهنطلاومجهنذيجحّيدن�هجنلتجلا جوهنطل�ق�س�تجهنتدجذكجن�ه�جحولجلع�صجهنتعج ل�تج�س�لقً�،ج طكنجنالأ�ست�ذج
وهنمالبجمل�ق�س جهذهجهنتعج ل�تج دجهنح�س جهنيره�سا .

)2( ك�نط،جهإ ط�نو ا،جثالث جن�سو�ص،ج�ص11جوم�جلعي.
)3( هنج�سيهن،جعبيجههلل،جعلمجهجتط�عجهنتجلا ،ج�ص25.

)4(  جهجع:جهنزهاجي،ج�سج فجعبيجهنعز ز،جلل�ءجم�ستقباجهلأم ،ج�ص12.
)5( هأولاج،جروناه،جهنتجلا جهنع�م ،جدججط جعبيجههللجعبيجهنيه م،ج�ص27.

)6( للني،جهأنير ه،جمو�سوع جللنيجهنلل�سلا ،جدعج بجخلااجهأحطيجخلاا،جج1،ج�ص322.
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هنعطلا���تجهنت��دجم��نجخالنا���ج قومجهنل��جدجلتلطا�� جقيرهد��هجوهدر�ه�دهجو�س��ورجهأخجىجمنج

.
(((
هن�سلوكجذهتجهنقاط جهلإ ر�لا ج دجهنطرتطعجهنذيج حا�ج اه«

وهذهجهنتعج فجهوجهأقجبجنلتجلا جهنذهدا جهنطتعّلق جل�نلل�صجدونجهلآخج.

وعّج تا���جم�رغج ��تجما��يجل�أّنا���:ج»هنعطلا جهنثق� ا�� جوهنمج ق�� جهنتدجُ �سبحجلا���جهنونايج -ج

.
(((
هلإن�س�ندجهنري يجع�سوًهجك�ماًلج دجمرتطعجهإن�س�ندجمعّان«

وعّج ��تجهناون�س��كوج- دجموؤدطجه�جهن�18جهنذيجعقيج دجل�ر ���صجع���مج1974م-هنتجلا ج -ج

ل�أّنا���:ج»مرط��وعجعطلا جهنحا�ةجهلجتط�عا جهنتدجع��نجطج قا�ج تعّلمجهلأ جهدجوهنرط�ع�تج

دهخ��اجمرتطع�دا��مجهنوطلا جوهنيونا جن�س�نحا�جوهأنج لّط��وهجولوعدجملامجك�ّ  جقيرهدامج

هن�سخ�سا جوهّدر�ه�دامجوه�ستعيهدهدامجومع�ر ام.جوهذهجهنعطلا جلجدقت�سججعلىجهأن�سم ج

.
(((
لعالا�...«

)1( نقاًلجعن:جهأ�سولجهنتجلا ،جم.�ص،ج�ص9.
)2( نقاًلجعن:جهنلراحد،جمحطيجنباب،جهنتجلا جوهأ�سونا�جهنثق� ا جوهلجتط�عا ،ج�ص45.

www.dfc.edunet.tn/Arab3(  جهجع:ج(



49 للا ن هنتجلا   د هنعل ن هنتجل    هنطعاوجف 

هنطلاهام هنجهاس 

د�ستعطاجملجدةجهنتجلا ج دجهنعلومجهنتجلو  جهنطع��سجةجلطعلاان:جهنتجلا جل�نطعلىجهلأعّم،ج -ج

ود�س��طاجدجلا جك�  ججوهنبجهن�سخ�سا جهلإن�س�نا ج)هنعقلا جوهنقلبا جوهنبينا (،جوهنتجلا ج

،جودجهدفجهنتعلام،جودعل��دجدلطا جهنر�نبجهنعقلّدجوهنطعج ّدجوهإك�س���بج ل�نطعل��ىجهلأخ���صّ

هنطعلوم�ت.

عّج ��تجهنتجلا�� جهلإ�س��الما جعل��يجهنتجلو ا��نجهنط�س��لطانجلتعج ل���تجمتع��يدة،جملا�:جهأنج -ج

هنتجلا جهلإ�س��الما جهدجدلطا ججطاعججوهنبجهن�س��خ�سا جهلإ�س��الما جهنلكج  جوهنع�طلا ج

وهنر�س��ي  جوهلجتط�عا�� ،جودلظامج�س��لوكا�جعلىجهأ�س����صجمنجمب�دئجهلإ�س��المجودع�ناطهج

لغج�صجهأهيهفجهلإ�سالمج دج�ستىجمر�لتجهنحا�ة.

عّج ��تجهنتجلا جعليجهنتجلو انجهنغجلاا��نجلتعج ل�تجمتعيدة،جملا�:جهنتجلا جعطلا جد�سمج -ج

هلأ ع���لجوهنت�أثا��جهتجهنت��دجد�س��تايفجنطوجهنلجدجم��نجكاججا�دهجنطوًهج �س��اججلهجنحوجكط�لج

وظ�ئل��هجم��نجحا��ثجهنتكّافجمعجم�ج حاطجل��ه،جومنجحاثجم�جدحت�جهجه��ذهجهنوظ�ئفجمنج

هأنط�طج�سلوكجوقيرهت.

منجخ�س�ئ�صجهنتجلا ج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما جهأنا�جلجدخت�ّصجلتجلا جهنملا،جلاجهدجدجلا ج -ج

م�س��تيهم جم��نجم���جقباجهنطايجهإنىجهنلح��ي،جوهأنا�جهأ �سً�جلجدتعّلقجلتجلا�� جهلآخججوهنغاج،جلاج

دتعّلقجلتجلا جهنلل�صجوهنذهتجهأوًل.

دطت�زجهنتجلا جعنجهنتل�سئ جهلجتط�عا ،جل�أنجهلأونىجد�سطاجكّاجعطلا�تجدلطا جهلإن�س�نج دج -ج

مختلفجهنروهنب،جهأم�جهنتل�س��ئ جهلجتط�عا ج تتعّلقجلتجلا جهلإن�س���نجللحوج �سبحجع�سوًهج

ن� عً�ج دجهناائ جهلجتط�عا جهنتدج عا�صج اا�،جومتوه قً�جومتكالً�جمعا�.
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أسئل  هنيرا

م���جه��وجوج��هجهنل�س��ب جهنطلمقا�� جلا��نجهنتجلا�� جوهنتعلا��م،جه��اجه��دجهنت�س���وي،جهأمجهنعطومج. 1

وهنخ�سو���صجم��نجوج��ه،جهأمجهنعط��ومجوهنخ�سو���صجمملق��ً�؟جلّانج�س��ببجهختا���رجهلإج�ل ج

هنطل��سب .

ه��اجدجلا�� جهنملاجمخت�س جل�لأها،جهأمجهل�كجموؤ�س�س���تج�س��ج ك ج دجدجلا�� جهنملا؟جلّانج. 2

ذنك.

ن�ق���صجهنتعج فجهنذيجذكجهجعبيجهنجحط��نجهنلحالويجنلتجلا ،جوم�جهدجهنطالحظ�تجهنتدج. 3

د�سرلا�جعلاه؟

ذكججخ�سجوجل�قجيجدعج لً�جخ��سً�جنلتجلا ،جكافجدل�ق�صجهذهجهنتعج ف؟. 4

م�جهوجهنلجقجلانجهنتجلا جوهنتل�سئ جهلجتط�عا ؟جوهاجهأنتجمعجهنتل�سئ جهلجتط�عا جكالط�ج. 5

ك�نجهأمج�سطنج�سجوطجخ��س ؟



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

  عجفجهأهطا جهنايفجومعل�هج دجهنلغ جوهل�سمالحج . 1

هنلل�سلّدجوهنتجلوّي.

 ُ طّازجلانجهأق�س�مجهنايفجهنتجلوّيج�سكاًلجوم�سطونً�. . 2

  جلطجلانجمعلىجهنكط�لجوهنايفجهنتجلوّي. . 3

 ُ حّيدجهيفجدجلا جهنملاجل�سكاجوه�سح. . 4

هدف تربية الطفل

الدرس الثالث





تمهيد
هّد�سحجمّط�جدقّيمج دجدعج فجهنتجلا ج-هنير�صجهلأّولج-جهأّنجهيفجهنتجلا :ج»هإ �س�لجهنملاج

دجهإنىجهنكط�لجهنط�ستعّيجنه«. هنطتجلِّ

لعطلا ج نقومج ثّمج هنكط�ل،ج هنايف،جومعلىج �سلتوّقفجعليجدحلااجمعلىج ج
(((
هنير�ص و دجهذهج

هنجلطجلالاط�.

ما هو الهدف لغة؟
.جق�لجهلنج �ر�ص:ج»هيف:...ج

(((
هنايفجنغ جه�سمجنكّاج�سدءجمجدلع،جوملهج�ُسّطدجهنغج�صجهي ً�

.
(((
 يّلجعلىجهنت�س�بجوهردل�ع...جوهنايف:جهنغج�ص«

ما هو الغرض لغة؟
»هنغج�ص:ج هلأ�سلا�نّد:ج هنجهغبج ق�لج .ج

(((
وهحي لطعلىج هنعجلا ج هنلغ ج وهنايفج دج هنغج�صج

.
(((
هنايفجهنطق�سودجل�نجمد،جثّمججعاجه�سطً�جنكّاجغ�  ج تحّجىجهإدرهكا�«

ما هي الغاية لغة؟
هأ�ساجهنغ�  ج دجهنلغ جهنعجلا :جهنجه  ،جو�ُسّطاتجنا�  جهن�سدءجغ� ته،جلأّنجكّاجقومج لتاونجهإنىج

)1(ج جهجعجحولجهذهجهنير�ص:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جهنتجلا جملاوما�جغ� تا�جمو�سوعا�،جهنل�ساجهنث�ند،جحاثجدطتجه�ستل�دةج
هذهجهنير�صجمنجهنكت�بجهنطذكورجمعجدلخا�ص.

)2(جهن�سح�ح،جج4،ج�ص1442.
)3(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج6،ج�ص39.

)4(جكت�بجهنعان،جج4،ج�ص8.
)5(جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص359.جوهن�سح�ح،جج3،ج�ص1093.
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.ج �نغ�  جهأق�سىج
(((
غ� تامج دجهنحجبجهأيجره تام،جثمجكثججحتىجقااجنكّاجم�ج لتادجهإناهجغ�  

.
(((
هن�سدءجوملتا�ه

ولاذهج تبّانجهأّنجهنغ�  جوهنغج�صجوهنايفجلطعلىجوهحي،جو�سل�ستعطاجهذهجهنطلجدهتجهنثالثج

لطعلىجمتجهدفج دجهنكت�ب.

هنغج�صجوهنغ�  جل�ل�سمالحجهنلل�سلّد

.
(((
هنغج�صجمنجهن�سدءجم�جلأجلهجذنكجهن�سدء

 .
(((
وهنغج�ص:ج»غ�  ج عاج �عاج و�سفجل�لختا�ر«

 .
(((
وهنغج�ص:ج»مجهدجهنل�عاجمنجهنلعاجهإذهجهنتاىجهإناه«

وهنغ�  :جهنل�ئيةجهنطق�سودةجمنجهنلعا،جلطل��سب جهنتا�ءجهنلعاجهإناا�،جهأيجم�ج لعاجهنل�عاج

 .
(((
 علهجلأجله

الهدف في االصطالح التربوّي
هإّنجم�سملحجهنايفجل�نطعلىجهنوه�سعج دجهنعلومجهنتجلو  جنهجملاومجدتق�طعجعليهجهنتعج ل�ت،ج

هنقا�مج لعيج دحقاقا�ج هإنىج ُ �س�رج هنتدج هنلتار ج هأوج »هنغ�  ج ل�أّنه:ج هنتجلوّيج هنايفج عّجفج  قيج

.
(((
لطراودجمعّان«

.
(((
هأوج»هنطتغّاججهنطملوبجهنذيجد�سعىجهنعطلا جهنتجلو  جهأوجهنرايجهنتجلوّيجهإنىجدحقاقه«

هنط�ستقبا،ج هنطملوبجدحقاقا�ج دج هنلت�ئ ج »هلأهيهفجهدج هنعرطد:ج  قولجمحطيجح�سلانج

وهأهيه ً�ج ُد�سّطىجغ� �ت،ج هنبعايج �إّنا�ج هنط�ستقباج هنلت�ئ ج دج دحقاقجهذهج هنطملوبج ك�نج وهإذهج

.
(((
ه�ستجهدارا ،جهأّم�جهإذهجك�نجدحقاقا�ج دجهلأجاجهنق�ساجج �إّنا�جُد�سّطىجهأهيه ً�جدكتاكا «

)1(جهنلجوقجهنلغو  ،ج�ص382.جومعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج4،ج�ص400.
)2(جن�س�نجهنعجب،جج15،ج143.

)3(جهنجهزي،جقمبجهني ن،ج�سجحجهلإ�س�رهتجوهنتلباا�ت،جج1،ج�ص8،جح��سا جرقم:ج1.
)4(جهلنج�سال�،جهنح�سانجلنجعبيجههلل،جهلإ�س�رهتجوهنتلباا�ت،جج3،ج�ص149.

)5(جهنطجد�سى،جعلدجلنجهنح�سان،جر�س�ئاجهن�سج فجهنطجد�سى،جج2،ج�ص278.
)6(جهنازدي،جمحطيجدقدجم�سب�ح،جدعلاق جعلىجنا�  جهنحكط ،جج2،ج�ص59.
)7(جهنزغول،جعط�دجعبيجهنجحام،جمقيم ج دجعلمجهنلل�صجهنتجلوي،ج�ص42.

)8(جهن�ساب�ند،جعطججمحطيجهنتومد،جدمورجهنلظج �تجوهلأ ك�رجهنتجلو  ،ج�صج282.
)9(جهنعرطد،جمحطيجح�سلان،جهلإدهرةجوهنتخماطجهنتجلويجهنلظج  جوهنتمباق،ج�ص368.
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هنطع��سجة،جُنالحظجوجودجنوعانجمنج هنتجلو  ج هنعلومج هنايفج دج وهإذهجر�سين�جدق�ساط�تج

هنتق�سام،جهنتق�سامجهن�سكلّدجنالأهيهف،جوهنتق�سامجهنط�سطونّد.

التقسيم الشكلّي لألهداف
ُ الحظجهأّنجملجدةجهنايفجُد�ستعطاج دجهنعلومجهنتجلو  جهنطع��سجةجلعّيةجمع�ٍن،جعلىجهن�سكاج

:
(((
هنّت�ند

هلأغجه���صجهنتجلو �� جEducational Purposes:جوه��دجُدطّث��اجهنلت�ئ�� جهنلا�ئا�� جهنطجغوبج 1-ج

 اا�جمنجهنل�حا جهنتجلو  ،جوُدعتبججمنجهأكثججمل�هامجهلأهيهفج�سطوًل،جودحت�ججهإنىجوقتج

طو اجنتحقاقا�،جمثا:جهإعيهدجهلإن�س�نجهنع�لي،ج اوجغج�صجنلتجلا جهأوجهيفجنا�ئّدجنا�.

هنغ� ���تجهنتجلو �� جEducational Aims:جوهدجهأ �سً�جُد�س���لهجهلأغجه�صجهنتجلو  جمنجحاثج 2-ج

كونا���جهأهيه ��ً�جلعايةجهنطيى،جنكّلا�جهأقّاجعطوما جملا�،ج ادجدقعجلعيجهلأغجه�صجهنتجلو  ج

 دجهنت�سلاف،جمثا:جهنط�س�رك جهنل�عل جنللجدج دجهنحا�ةجهلجتط�عا .

هلأه��يهفجهنع�م�� جهنتجلو �� جEducational Goals:جوه��دجدق��عج دجملت�س��فجهنمج قجلانج 3-ج

هنغ� ���تجهنتجلو �� جوهلأهيهفجهنتجلو  جهنخ��سّ جهنطذك��ورةجهأدن�ه،جك�لأهيهفجهنطمجوح ج

نبجن�م جدجلوّيجمحّيد،جمثا:جهل�ستثط�رجهلأمثاجلأوق�تجهنلجهغ.

هلأهيهفجهنخ��سّ جهنتجلو  :جوهدجعب�رةجعنجهلإججهءهتجهنتدج لبغدجهنقا�مجلا�جودللاذه�ج 4-ج

م��نجهأج��اجدحقا��قجهلأه��يهفجهنع�ّم جعلىجم�س��توىجهنتمبا��قجهنلعلدجنا�ج ��دجزم�نجومك�نج

محّيد ��ن.جوُ عّبججعلا�جل�لأهيهفجهن�س��لوكا ،جهأوجهلأه��يهفجهلإججهئا .جو كونجهذهجهنلوعج

.
(((
منجهلأهيهفجق�لاًلجنلقا��صجوهنطالحظ 

ولاذهج تبّانجهأّنجهنر�معجهنط�ستجكجنالأهيهفجل�نتق�ساط�تجهنطختلل جهو:جهنلتار جهنطملوبج

دحقاقا�ج دجهنط�ستقباجمنجخاللجهنقا�مجلعطاجم�جهأوجمرطوع جهأعط�لجمحّيدة.ج

)1(ج جهجع:ج�سع�دة،ججودتجهأحطي،ج�سا�غ جهلأهيهفجهنتجلو  جوهنتعلاطا ج دججطاعجهنطوهدجهنيره�سا ،ج�ص47-29.
)2(ج جهجع:جميكور،جعلدجهأحطي،جنظج �تجهنطل�ه جهنتجلو  ،ج�ص229.جهنير  ،جمحطي،جهنتير �صجهنا�دف،ج�ص7.
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تقسيم شكلّي آخر لألهداف
ولاذهج تبّانجهأّنهجُ طكنجدق�سامجهنايفجهإنىجثالث جهأق�س�م:

.جولاذهج تبّانجهأّنهج
(((
هنا��يفجهنلا�ئ��ّد:جوهوجم�ج كونجمملولً�جلذهدهجح�س��بجق�سيجهنل�ع��ا 1-ج

.
(((
ُ جهدفجهنغج�صجهنتجلوّيج)هأوجهنغ�  جعلىجلع�صجهلآرهء(

.جولاذهج
(((
اجلهجهإنىجهيفجهآخججهأعلىجمله هيفجو�ساط:جوهوجم�ج كونجمملولً�جلأجاجهنتو�سّ 2-ج

 تبّانجهأّنهجُ جهدفجهنغ�  جهنتجلو  جوهلأهيهفجهنع�ّم جهنتجلو  .

هيفج�سلوكّد:جوهوجهلأدهءجهنعطلّدجهنذيج قومجلهجهنطتجّلد،جوهوجهيفججزئّدج ح�ساج دج 3-ج

.جولاذهج ظاججهأّنهجُ جهدفجهنايفجهنخ��ّصجهنتجلوّي.
(((
زم�نجخ��صجمحّيد

ل�نق�سودج ن�سبّدج ختلفج هأمجج ونا�ئا ج و�سام ج هإنىج هلأه��يهفج د�سلافج هأّنج ولاذهج ّت�سح،ج

وهنوجوهجوهلعتب�رهت،ج قيج كونجهنايفجو�سامً�جن�سخ�صجونا�ئاً�جلآخج.جنعم،جلجلّيجمنجوجودج

هيفجدلتادجعليهج�سل�سل جهلأهيهف،جوُ عتبججهوجهنايفجهنذيجنا�صجلعيهجهيفجهآخج.ج

؟ 
ً
ما هو الكمال مفهوما

.جوهنكط�لج
(((
.جودتّط جكّاج�سدءجم�ج كونجدط�مً�جنغ� ته

(((
ج يّلجعلىجدط�مجهن�سدء

(((
هنكط�لجنغ  1-ج

.ج �نكط�لجنغ جهوجهنو�سولجهإنىجهنغ�  ج
(((
هلنتا�ءجهإنىجغ�  جنا�صجورهءه�جمز يجمنجكّاجوجه

هنطملول جوهنايفجهنطل�سود.ج

)1(جهنازدي،جدعلاق جعلىجنا�  جهنحكط ،جج2،ج�ص60.
)2(جكط�جهأ�س�رجمحطيجح�سلانجهنعرطد،جم�سيرج�س�لق.

)3(جهنط�سيرجنل�سه،ج�ص60.
)4(جهنزغول،جم�سيرج�س�لق،ج�ص44.

ُ طّازجلع�صج قا�ءجهنلغ جلانجهنكط�لجوهنتط�م،ج �نتط�مجمخت�ّصجل�نذوهت،ج ُاق�ل:ج النجد�مجهنِخلق ،جوهنكط�لجمخت�ّصج )5(ج
َدط�ٌمج ،ج �نَكط�لج

ِ
هنتَّط�م هنزِّ �دُةجعلىج هنل�ِق�ص.جوهنَكط�ُل:ج هلإِْدا�ُنجلط�جَنق�صجمنج هنّتط�م:ج هأّن:ج ل�ن�سل�ت.جو جىجلع�سامج

وِز �َدة.جون�ساججهإنىجهأنجلع�صجهنحكط�ءجمّازجلانجهنكط�لجوهنتط�م،جل�أّنجهنتط�مج علدجدوّ ججهن�سدءجعلىججطاعجهأجزهئه،جكط�ج

 دجهنكت�بجهنت�مجهأوجهنل�ق�صجهإذهجهنتزعتجملهجلع�صجهأجزهئه،جهأّم�جهنكط�لجعب�رةجعنجطّدجهن�سدءجنرطاعجهنطجهحاجهنتدج

هّا�أدا�جنهجهنمباع .ج جهجع:جمماجي،جمجد�سى،جهأ�سولجهنلل�سل جوهنطذهبجهنوهقعد،جج2،ج�ص67-66.
)6(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج5،ج�ص139.جو جهجع:جكت�بجهنعان،جج5،ج�ص378.جوهن�سح�ح،جج5،ج�ص1813.

)7(جكت�بجهنعان،جج8،ج�ص111.
)8(جد�ججهنعجو�ص،جج16،ج�ص76.
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َكُطَا،ج قاا:ج مله،ج �إذهج هنغج�صج م�ج اهج ح�سولج هن�سدءج »كط�لج هلأ�سلا�نّد:ج هنجهغبج ق�لج

 .
(((
َاجم�جهوجهنغج�صجمله«  طعل�هجَح�سَ

.
(((
وقيجعّجفجهنلال�سل جوهنعج �ءجهنكط�لجلاذهجهنطعلىجهأ �سً�

طباعتهج مقت�سىج هوج هن��ذيج هنايفج هإن��ىج هنملاج و�سولج معل�هج هنملاج دجلا ج  �نكط�لج دج

و مجده.

تحليل المبادئ النفسية للفعل اإلنسانّي
لتحلااج �سلقومج وه�سحج ل�سكاج وهنغج�ص(ج )هنغ�  ج هنايفج منج هنطجهدج هنطعلىج نكدج ترّلىج

مب�دئجهنلعاجهلختا�رّيجهلإن�س�نّدجمنجوجا جنظججعلمجهنلل�صجهنلل�سلّد.جوقيجنّخ�صجهنطملبج

هنلعا،جثمج �صج ناتخ�سّ هإنىجد�سّورججزئّدج مّل�ج لتقجج »وهنل�عاج لقونه:ج هنمو�سّدج هني نج ن�ساجج

 .
(((
�سوق،جثمجهإرهدة،جثمجحجك جمنجهنع�سالت،جناقعجمّل�جهنلعا«

علىج مجّدب جهلي�ساً�ج نل�سا ،ج مب�دئج هلإن�س�نّدج لملقجمنجمرطوع ج هنلعاج هأّنج ذنك:ج لا�نج

:
(((
هن�سكاجهنت�ند

ك�أنج مل�سية،ج هأوج وم�سلح ج كط�لج هنلعاجمنج م�ج دج هلإن�س�نج هأنج ت�سّورج )هنطعج  (ج اأوًل:ج

 ت�سّورجهأّنج دجهنعلوجعنجهنملاج النجعليجهلإ�س�ءةجم�سلح جنهجونلملا.

)1(جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص441.
)2(جهن�ساجهزي،جمحطيج)هنطعجوفجل�سيرجهنطت�أناان(،جهنطبيهأجوهنطع�د،ج�ص338.جوهلإ�س�رهتجوهنتلباا�ت،جج3،ج�ص340.جوهلنج
هنلل�ري،جمحطيجلنجحطزة،جم�سب�حجهلأن�صجلانجهنطعقولجوهنط�ساود،ج�ص225.جو جهجع:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جهلإن�س�نج
نبل�ن،ج هنع�نطا -ج جعج هنط�سملىج هنماب ،جد�سيرجعنجج�مع ج هنحا�ةج هلإ�سالما ،جمرل ج هنعج �نا ج هنجوؤ  ج هنك�ماج دج

هن�سل جهنت��سع جع�سجة،جهنعيدجهنث�ندجوهنثالثون،جخج فج2015م-1436ه�.
)3(جهنمو�سد،جن�ساججهني ن،جوهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جك�سفجهنطجهدج دج�سجحجدرج يجهلعتق�د،جهنل�ساجهنث�نث،جهنط�س�أن ج

هنت��سع ،ج�ص123.
هنث�نث.ج هنل�ساج هنث�نا ،ج هنطق�ن ج هلعتب�ر �ت،ج ر�س�ن ج ح�سان،ج محطيج هنمب�طب�ئد،ج هنطو�سوع:ج هذهج حولج )4(ج جهجعج
وهنمب�طب�ئدجومماجي،جهأ�سولجهنلل�سل جوهنطلا جهنوهقعد،جهنطق�ن جهنث�مل ،جج2،ج�ص198.جوهنمب�طب�ئد،جنا�  جهنحكط ،ج
هنطجحل 8،جهنل�سا7،جوهنل�ساج12.ج�ص123.جوهنالهارد،ج�سوهرقجهلإنا�مج دج�سجحجدرج يجهنكالم،ج�صج242.جوهلنج�سال�،ج
هن�سل�ءج)هإناا�تجهن�سل�ء(،جهنطق�ن جهن�س�د�س ،جهنل�ساجهنخ�م�ص،ج�ص284.جو�سيرجهنطت�أناان،ج�سجحجودعلاق جهن�سل�ء،جج2،ج
�ص1119.جوهنحكط جهنطتع�نا ،جج2،ج�ص251.جوهن�سبزوهري،جه�دي،ج�سجحجهنطلظوم ،جهنطق�سيجهلأول،جهنلج يةجهن�س�لع ،ج

غجرج دجد عج�سكوكجعنجهنغ�  ،جج2،ج�ص422. 
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هنكط�لج هنكذهئّدج-جك�نعلوج-ج هنلعاج هلإن�س�نجلرلبج و عتقيج ُ �سّيقج هأنج ثانياً:ج)هلعتق�د(ج

لذنكج هعتقيج هنتجك،ج �إذهج ج�نبج وكذهج دج هنطل�سية،ج هأوج هنطتجّلد(ج )ونلملاج نهج وهنط�سلح ج

دت�سّكاجعليهجق�سا جعطلا جمل�ده�:ج عاجهنعلوجوهجب.

ثالثاً:ج)هنحّبجوهن�سوق(جلعيجهنطعج  جوهلعتق�دجدتوّنيج دجهنقلبجح�ن جمنجهنطااجوهنحّبج

 �ن�سوقجوهنجغب جل�نلعاج)ل�سببجهنقّوةجهن�ساو  (،جهأوجح�ن جمنجهنكجهه جوهنللورج)ل�سببجهنقّوةج

.
(((
هنغ�سبا (

رابعاً:ج)هلإرهدة(جوهنعزمجوهنت�سطامجنحوجهنلعاجهأوجهنتجك.

خام�شاً:جهإ�سيهرجهلأمججل�نلعاجهأوجهنتجكجمنجِقَباجهنقّوةجهنع�مل جنلبينجنلقا�مجل�نعطا،جهأيجلعثج

هأوجزجججهنلل�صجوهنقّوةجهنع�مل جنلع�سالتجوهلأع�س�ءجوهنروهرحجنحوجهنعطا.

ك�نج )هإذهج ح�سونهج عيمج هأوج هنط�سلح ،ج هنخ�رج،ج تتحّققج هنلعاج دج ح�سولج النتيجة:ج

هنطملوبجدجكجهنلعاجك�سجبجهنملاجمثاًل(ج تلي عجهنطل�سية.ج

هنايفج عب�رةجعنج هنذيجهوج هنلعاج هنط�سلح ج دج د�سّورج هأّنج هنطقّيم�ت،ج ّت�سحج لعيجهذهج

هأ�س��صج دجدحج كجهنطجّلدجنحوجهنقا�مجلعطلا ج ِقَباجهنطجّلد،جنهجدورج هإناهجمنج هنطجهدجهنو�سولج

هنعّل ج ه�سمج هنايفج د�سّورج منج هنطجحل ج هذهج علىج ُ ملقج ونذهج مثاًل،ج هنعلوج ل�أ�سلوبج هنتجلا ج

هنتجلويج هنلعاج �سيورج ولعيج هنتجلا ،ج نحوج هنطجّلدج ُ حّجكج هنذيج هوج هنايفج هنغ�ئا ،ج ت�سّورج

.
(((
دتحّققجهنغ�  جهأيجهنايفجهنعطلّد

ما هو وجه الحاجة لمعرفة الهدف التربوّي؟
هنايفج معج  ج هإن��ىج كلااط�ج حت�ج�نج وهنطتجّلدج هنطجّلدج هأّنج دقّيمج ّت�سحج مّط�ج هنمالقً�ج

هنحقاقّدجوهنوهقعّدجنلعطلا�تجهنتجلو  ،ج �إّنجمعج  جهنايفجُد�س�عيجهنطجّلدجعلىجهإ �س�لجهنطتجّلدج

هإناه،جكط�جُدعالهجعلىجدحي يجم�جهدجهنمجهئقجوهلأ�س�نابجوهنو�س�ئاجهنتدج �ستماعجمنجخالنا�ج

هإ �س�لجهنطتجّلدجهإنىجهي ه،جوُد�س�عيهجهأ �سً�جعلىجدحي يجودقو مجميىج ع�نا جهنعطلا�تجهنتجلو  ج

)1(ج جهجع:جهنخطالد،جروحجههلل،ججلودجهنعقاجوهنراا،ج�ص133-231-277.جوهنلجهقد،جمحطيجماييجلنجهألدجذكج،جج�معج
هن�سع�دهت،ج�ص46. 

)2(ج جهجع:جنا�  جهنحكط ،ج�ص232. 
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هنتدج عتطيه�ج دجدحقاقجهنايف.

هأ �سً�ج دججعاجهنطجّلدجق�درًهجعلىجهنطق�رن جوهنطق� �س جلانجهنايفجهنلظجّيج ُد�س�همج كط�ج

جر�سطهجعلىجهنط�ستوىجهنلظجّيجمنج منججا جوهنايفجهنعطلّدجمنججا جث�نا ،جلطعلىجهاجم�جدمَّ

هأهيهفجمنجهأجاجدحقاقهجلوه�سم جهنعطلا�تجهنتجلو  جهوجعالهجم�جدحّققج دجهنوهقعج عاًلجلعيج

هنتجلا جهأمجل.

كط�جهأّنجمعج  جهنايفجُد�س�عيجهنطتجّلدجعلىجمعج  جهنطملوبجملهجوُدثاجج اهجهنيه عا جنحوج

.
(((
هنتجّلد

؟ 
ً
ما هو الكمال مصداقا

دقّيمجهنبحثجعنجهنكط�لجملاومً�،جوقيجح�نجهنوقتجنبا�نجهنط�سيهقجهنحقاقّدجنلكط�ل،ج ط�ج

هوجهنط�سيهقجهنذيج لمبقجعلاهجملاومجهنكط�لجذهدً�؟

دقومج ل�سل جهنتجلا جهلإ�سالما جعلىجهلعتق�دجل�أّنجههللجدع�نىجهوجهنكط�لجهنذهدّدجوم�جعيههج

هنط�سيهقج د�سخا�صج هلإن�س�نج دج ُ خمئج نعم،جقيج .ج
(((
دع�نى لبجك ج ا�سهج هإلج هنكط�لج لج ل�لج

وهنغ�  جمّتحيهنجم�سيهقً�،ج �إّنج هنكط�لج هأّنج نه.جولط�ج نا�صجلكط�لجكط�ًلج هنوهقعّد،ج اح�سبجم�ج

.
(((
هنغ�  جهنحقاقا جهدجههللجدع�نى،جوهوج)دع�نى(جغ�  جكّاجذيجغ�  

هنغ�  جهنحقاقا جنلتجلا جهلإ�سالما 

ولاذهج ّت�سحجهأّنجهنغ�  جهنلا�ئا جنلتجلا جهلإ�سالما جهدجم�س�عيةجهنملاجعلىجهنو�سولجهإنىج

هنكط�لجهنطملوبجنه،جهأيجهنقجبجمنجههللجدع�نى،جولعب�رةجهأخجى:جهنايفجهنطات�ج-ه�ستجهدارّدج

نتجلا جهنملاجو�سونهجهإنىجمق�مجهنعبود  جوهنقجبجمنجههللجدع�نى.جق�لجعّزجوجّا:جچ ڄ ڄ 

 . 
ڄ ڃ ڃ ڃچ)))

)1(جن�سوهدد،جعبيجهنطراي،جعلمجهنلل�صجهنتجلوي،ج�ص196-195-106.
)2(ج جهجع:جك�سفجهنطجهد،ج�ص415.

)3(جنا�  جهنحكط ،ج�ص237-236.
)4(ج�سورةجهنذهر �ت،جهلآ  ج56.
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إشكالية هدفّية القرب من الله تعالى لعملية تربية الطفل
هنمالقً�جمنجدحلااجمعلىجهنايفجوهنكط�لجمنججا ،جورلماط�جل�نقجبجمنجههللجدع�نىجمنج

جا جث�نا ،جوهلأخذجلعانجهلعتب�رجهأّنجهنملاجغاججمكّلفجمنججا جث�نث ،جوهأّنجقا�مهجل�لأعط�لج

هنعب�د  جم�جقباج�سّنجهنتطاازجنا�صجعب�د ً�جهأيجلج قعجُقجلّاً�جل�لّدل�ق،جولعيج�سّنجهنتطاازجمو�سعج

خالفجلانجهنط�سجوعا جوهنتطج لا ،ج �ن�سوؤهلجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جهاجُ طكنججعاجهيفج

دجلا جهنملاجهإ �س�نهجهإنىجهنقجبجمنجههللجدع�نى؟ج

و قعجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج دجعّيةجنق�ط:

اأّوًل:جذكجن�جهأّنجهنايفج لق�سمجهإنىجنا�ئّد،جوو�ساط،جو�سلوكّد،جوهلأهيهفجهن�سلوكا جوهنو�سام ج

هنلا�ئّدجلج �ستجطج اهج هإنىجهنايفج هنلا�ئّد،جوهنو�سولج هإنىجهنايفج دقعجعلىج�سجهطجهنو�سولج

وقتل�ج هل�ستجهدارّدج دج هنتخماطج هأّنج نجىج ونذهج و�سجعً�ج تجةجزملا جمحّيدة،ج عقاًلجوعقالئاً�ج

هنح��سججكثاجًهجم�ج �ستعطاجكلط�تجمثا:ج»خّم جع�سج  «جو»خّم جع�سج لا «،جهأيجهأّنهجُ جهدجح�سيج

ثط�رجهنخّم جلعيجع�سججهأوجع�سج نج�سل ،جوكّاجهن�سا��س�تجوهنتيهلاججوهلإججهءهتجهنتدجدطتّيجمنج

0ج�سل جوحّتىج20ج�سل جمثاًل،جهدج دجهنحقاق جعل�سججم�س�همج دجهنتقّيمجخموةجخموةجو�سائً�ج

هإّنط�ج هأوجهنل�ساجل�نل�سب جنلايفجهنلا�ئّدج  �سائً�جنحوجدحقاقجهنايفجهنلا�ئّد،جومقا��صجهنلر�حج

 ح�ساجلعيجهنتا�ءجهن�سقفجهنزملّدجهنطلوط جلهجهنخّم جهل�ستجهدارا ،جوناكنجهأمججهنتجلا جكذنكج

ل�نل�سب جنلملا،ج �إّنجهنتجلا جهدجعب�رةجعنجعطلا جدير را جم�ستيهم جطو ل جهلأمي،جدزّودجهنملاج

هإن�س�نً�ج هنتكلافج للوغج�سّنج هنتدجدرعلهجعليج ل�نخ�س�ئ�صجوهنلعلا�تجوهنق�للا�تجوهل�ستعيهدهتج

رّل�ناً�جمتقّجلً�جمنجههللجدع�نى.جوقيجهّد�سحتجهذهجهنلقم جمّط�جذكجن�هج�س�لقً�جمنجهأّنجهنايفجهنطات�ج

-ه�ستجهدارّدجهوجهنلتار جهنطملوبجو�سولجهنطتجّلدجهإناا�ج دجهنط�ستقباجهنبعاي.

،جوطباعّد-هإ�س� ّد.
(((
ثانياً:ج لق�سمجهنكط�لجهإنىجنوعان:جحقاقّد-د لّد

ونق�سيجل�نكط�لجهنحقاقّد:جهنو�سولجهإنىجملزن جهنقجبجمنجههللجدع�نىجلطلاوما�جهنت�سكاكّدج

.
(((
هنوه�سع

)1(جُدحّيدهجهنط�س�درجهني لا جهنتدجدج�سمجهنايفجمنجوجودجهلإن�س�ن.
)2(جهنقجبجمنجههللجدع�نىجمقون جم�سّكك جدختلفجمجهدبا�جل�ختالفجعالق جكاج جدجل�هللجدع�نى.
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نه،ج هنطقت�سا ج طباعتهج لح�سبج نل�سدءج هنكط�لج م�ج اهج دحّققج هلإ�س� ّد:ج اوج هنكط�لج هأّم���ج

حّتىجنوجنمج كنج �عاًلجمخت�رًهجهأ�ساًل،ج و�سولجهنلب�تجهأوجهنلحاجهأوجهنماج...هإنخجللعاجهنجع�  ج

وهلهتط�مجمنجِقَباجهنطزهرعجهأوجغاجهجهإنىجهإنت�ججم�جهوجمتوّقعجملا�جُ عتبججدجلا جحقاق ،جرغمجكونج

هنعطلا جهنتجلو  ج دجهذهجهنطر�لجغاججمتعّلق جل�نتقّجبجمنجههللجدع�نى.جوهكذهجهلأمجج دجهنملا،ج

 �إّنجو�سولجهنملاجهإنىجحا�ةج�سّحا جليناً�جخ�نا جمنجهلأمجه�صجمنجخاللجهعتط�دجنظ�مجغذهئّدج

معّان،جهأوجدعو يجهنملاجعلىجهنقا�مجل�لآدهبجهنع�م جمعجوهني هجك�نم�ع جوهلحتجهمجودقبااجهناي،ج

وهنح�س�بج وهنكلط�تج هلأحجفج دعلاطهج هأوج هنملا،ج نل�صج هنمباع ج دج هلإح�س��صجلرط�لج زرعج هأوج

ور عجهأمّاته،جهأوجدعلاطهجما�رهتجهنتلكاج،جهأوجما�رهتج�سلوكا جر ��سا ...،جهدجكط�لتجهإ�س� ا ج

نلملاجلح�سبجم�جدقت�ساهجطباعتهجو مجده.

 كّاجعطلا جُدعمدجهنملاجهنطعلوم�تجهن�سحاح ،جوُدكّونجني هجهنع�دهتجهنح�سل ،جوُد�سّكاجني هج

وهنوجيهنا ج هنع�طلا ج وهنط�س�عجج هلّدر�ه�تج وُدك�سبهج هنطلاية،ج وهنحجكا ج هنعقلا ج هنطا�رهتج

ُ قِيمجعلىجهلأعط�لجوهن�سلوك�تجهنخّاجة،ج هنرطال ،جودطلحهجحا�ةج�سّحا جونطوًهج�سلاطً�،جودرعلهج

هلإ�س� ا ،جوكط�لجكّاج�سدءجلح�سبه،جونمج هإنىجكط�لدهج نلملاج هإ �س�لج لأّنا�ج هدجدجلا جحقاقا ج

 �ستجطج دجدعج فجهنتجلا جهإ �س�لجهنطتجّلدجهإنىجكط�نهجهنحقاقّدج قط،جلاجهإ �س�لجهنطتجّلدجهإنىج

كط�لدهجهلإ�س� ا جهوجدجلا جحقاق ج-كط�جدبّلال�هجوذكجهجهن�سايجهنبجوججديج دجدعج لهجنلتجلا -.

لا�ج هنتدج قومج وهلأن�سم ج وهلأعط�لج هلإج��جهءهتج كّاج هنطجّلدج دج هأنج لملقج هلأ �ساج ومنج

وداّاوؤج ه�ستعيهدج �سجهطج علىج وهقع ج جعلا�ج خللا ج منج هنملاج ن�سخ�سا ج هلإ ر�لا ج نل�سل�ع ج

هلأخذج هنحقاقّدج دجمجحل جعطج  جمحّيدة،جوعلاهجلأجاجذنكج ل�نكط�لج ناكونجمتجّلاً�ج هنملاج

لعانجهلعتب�رجهأّنجهنعطلا�تجهنتجلو  جنلملاجلاذهجهنطعلىجم�أخوذةجل�نلظججهلآنّدج دجميىجد�أثاجج

م�ج قومجلهجقوًلجوعطاًلجعلىجداائ جنل�صجهنملاجنتقّباجهنجّل�نا ،جلجهأنجدكونجدلكجهنعطلا�تجم�أخوذةج

ل�نعطلا�تج هنطجّلدج نوىج كّلط�ج هن�سا�قج هذهج و دج نل�سا�،ج حّيج هدج دج لط�ج هل�ستقالنّدج ل�نلظجج

هنتجلو  جنا جهنقجل جمنجههللجدع�نى،جكّلط�جك�نتجدجلاتهجنلملاج عاًلجعب�د ً�جنهجثط�رهجهنمّاب جعلاهج

وعلىجهنملاجنل�سه.

وُن�ساججلاذهجهنطل��سب ،جهإنىجهأّنجلذلجهنرايجمنجهأجاجهإ �س�لجهنملاجهإنىجهنكط�لتجهنطملول ج

معجعيمجدحّققجهنايفجوهقعً�جودخّلفجغ�  جهنلعاجعلهجل�سببجعوهماجخ�رجا جهأوجعل��سججمتعّلق ج
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ل�نطتجّلدجنل�سه،جلج لزعج�سل جهنتجلا جعنجمرطوعجهلأعط�لجهنتدجق�مجلا�جهنطجّلدجخاللج�سلوهتج

عي ية،ج �إّنجمنجههتّمجل�نبذرةجوزرعا�ج دجهلأر�صجو�سق�ه�جوهأنبتتج �سال جثّمج�س�رتج�سرجةج

�سابتجلهجهن�سرجةج لمجدحطاجثطجًه،جلجُ لغدجو�سفج
ُ
وق�مجلتمعاطا�...،جول�سببجمج�صجمعّانجهأ

. منجق�مجل�سل�سل جدلكجهنتيهلاججل�أّنهجمجبٍّ

ما هو هدف تربية الطفل؟
هنذيج هنكط�لج هإنىج هإ �س�نهج هو:ج هنملاج دجلا ج هأّنجهيفج دقّيم،ج ّت�سحج م�ج علىججطاعج لل�ًءج

دقت�ساهج مجدهجوطباعته،جودلطا جه�ستعيهدهتجوق�للا�تجخ��س جعليجهنملا،جُد�س�عيهجعلىجهأنج

 كونجهإن�س�نً�جع�ليًهج دجهنط�ستقباجمعجدخونهج�سّنجهنتكلاف.

هنتق�سامجهنط�سطونّدجنالأهيهفجهنتجلو  

هنتق�سامج لذكجج هنير�صج ونختمج هنتجلو  ،ج ن��الأه��يهفج هن�سكلّدج هنتق�سامج ذكجن�ج قيج ُكّل�ج

هنط�سطونّدجلأهيهفجدجلا جهنملاجل�سكاجمخت�سج.ج

هذهجهنتق�سامجهنط�سطونّدجنالأهيهفجهوجللحوج تالءمجمعجنظجةج ل�سل جهنتجلا جهلإ�سالما جهإنىج

هنملاج هوج هنتجلا ج مو�سوعج هإّنج حاثج -،ج هن�س�د�صج هنير�صج �سُلع�نرهج دج -وهن��ذيج هنملاج طباع ج

وهلإن�س�ن،جولجلّيجمنجهأنجُدق�ّسمجهلأهيهفجللحوج تل��سبجمعجهنطكّون�تجهنذهدا جنل�سخ�سا جهلإن�س�نا .

:جودتعّل��قج
(((
هلأه��يهفجهنعقلا�� ج-هنلكج �� ج-هنطعج ا�� ج-هلعتق�د �� ج)ل�نطعل��ىجهلأع��م( 1-ج

ل�نر�ن��بجهنعقل��ّدجوهنل�س���طجهنذهلّدجوهنلكجّيجمنج�س��خ�سا جهنملا،جودا��يفجهإنىجدعلامج

هنملاجوهإك�س�لهجهنطعلوم�تجوهنطع�رفجوهنعق�ئيجهن�سجور  جوكالا جهنتلكاججحولجهلأ�سا�ء.

هلأه��يهفجهنقلبا�� ج-هنلل�س��ا ج-هنوجيهنا :جودتعّل��قجل�نر�نبجهنقلبّدجوهنلل�س��ّدجهنيهخلّدج 2-ج

م��نج�س��خ�سا جهنمل��ا،جودايفجهإن��ىججعاجهنملاج عا���صجهنطل��ك�تجهنل��سل جوهنط�س���عجج

وهلنلع�لتجوهلّدر�ه�تجهنلل�سا جهلإ ر�لا جدر�هجهلأمورجهنطجغوبج اا�،جو عا�صجهنطاولج

هن�سلبا جدر�هجهلأمورجغاججهنطجغول .

)1(جلجنق�سيجل�لعتق�د  جهنطعلىجهلأخ�ص،جهأيجهنق�س� �جهنتدج بحثجعلا�ج دجعلمجهنكالمجوهنعقاية،جلاجنعلدجل�نعق�ئيجكاج
م�ج عتقيجلهجهنملاج دجهنحا�ةجحولجهأيجمو�سوعجمنجهنطو�سوع�ت،جول�خت�س�رجهنطق�سودجل�نعق�ئيجهل�جهوجكالا جنظجةج

هنملاجهإنىجهلأ�سا�ءجهنطحام جله.
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هلأه��يهفجهنبينا�� ج-هن�س��لوكا ج-هنطا�رهدا�� :جودتعّل��قجل�نر�نبجهنبين��ّدجوهنروهرحّدجمنج 3-ج

�س��خ�سا جهنمل��ا،جودا��يفجهإن��ىجدلبا�� جهلحتا�ج���تجهنبينا�� جنلمل��ا،جودلطا�� جهنر�نبج

هنر�س��طّدجن��ه،جوهإك�س���بجهنع���دهتجوهن�س��لوك�تجهنح�س��ل ،جودير ب��هجود�أهالهجعل��ىجهنقا�مج

ل�نل�س���ط�تجهنبينا�� جوهنطا�رهتجهنحجكا جهنالزم جمنجهأج��اجدحقاقجهلأهيهفجهنطملول ج

 دجهن�س�ح�تجهنطختلل .

الساحات التربوية لألهداف المضمونية المختلفة
هنذيج هنحاوّيج هنطر�لج هدج معّال ،ج �س�ح�تج هنطذكورةج هنثالث ج هلألع�دج دلكج منج ُلعٍيج نكّاج

 تحّجكج اهجهنملاجمنجخاللجهذهجهلألع�د،جودعودجهإناا�جولجدخجججعلا�،ج �لأخالقجوهلجتط�عج

دلكج و�سوؤونج �س�ح�تج هدج و...ج وهنج ��س ج وهنلنج وهنرط�لج وهلإع��المج وهن�سا��س ج وهلقت�س�دج

هلألع�دجهنثالث ،ج �نتجلا جهلقت�س�د  جنلملاجنا�ستج�سائً�جورهءجهإعم�ءجهنطعج  جهأوجكالا جهنلظجج

هأوجدكو نجهنقامجوهنطاولجوهلّدر�ه�ت،جوهن�سوقج هإنىجهلأ�سا�ءجوهنتلكاجج اا�ج)هنبعيجهنذهلّد(،ج

وهنتوجهجهنع�طلّدجنحوجهن�سدء...ج)هنبعيجهنقلبّد(،جهأوجهإ ر�دجهنلعاجوهنعطاجوهن�سلوكجهأوجدعي لهج

ودغااجهج)هنبعيجهنبينّد(،جوهكذهج دجهن�س�ح�تجهلأخجى.جوهذهجهن�س�ح�تجمتمّورة،جلطعلىجهأّنا�ج

دتو�ّسعجدهئجدا�جللحوجلجُ طكنجمق�رنتهجمعجم�جك�نج�س�لقً�،جك�نتجلا جهنرا�د  جوهنتجلا جهنطالا ج

نمج كنج دج �س�ح�تججي ية،ج طثاًلج زم�نج كّاج دل�س�أج دج هأنج وُ طكنج هلقت�س�د  ...،ج وهنتجلا ج

هن�س�لقجم�جُ عجفجهناومجل�نتجلا جهلإعالما ...هإنخ،جوعلاه،جلجلّيجمنجهنتطاازجلانجهأهيهفجهنتجلا ج

للح�ظج هنتجلا ج هأهيهفج ولانج ث�لت ،ج نلملا،ج ادج هلألع�دج هنثالثا ج هلإن�س�نا ج هنمباع ج للح�ظج

عي يةج وهنر�سي  ،ج ادج وهنقلبا ج هنعقلا ج ن�س�ط�دهج مط�ر�س ج ومر�لتج هنملاج حا�ةج �سوؤونج

هآخج،جومنجمجحل ج هإنىج هآخج،جومنجطلاج هإنىج هآخج،جومنجمك�نج هإنىج متلّوع ،جدختلفجمنجزم�نج

عطج  جهإنىجهأخجى.

ومنج�س�ح�تجهنتجلا جلاذهجهنطعلى:جهنتجلا جهن�سّحا ،جهنتجلا جهنبائا ،جهنتجلا جهلإعالما ،ج

هنتجلا جهنعب�د  ،ج هنتجلا جهنج ��سا ،ج هنلّلا ،ج هنتجلا ج هنتجلا جهنرط�نا ،ج هنتجلا جهلجتط�عا ،ج

...جهإنخ.
(((
هنتجلا جهلقت�س�د  ،جهنتجلا جهنلكج  ،جهنتجلا جهلأخالقا ،جهنتجلا جهن�سا��سا 

)1(جوهذهجهن�س�ح�تجهنتجلو  جهدجم�ج�ساتمجد�سلاطجهن�سوءجعلاهجومع�نرتهج دجمب�حثجهذهجهنكت�بجلرزهأ هجهلأولجوهنث�ند.
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هنطلاهام هنجهاس 

ُ �ستعطاجهنايفجوهنغج�صجوهنغ�  ج دجهنلغ جهنعجلا جلطعلىجوهحي. -ج

هنا��يفج ��دجهل�سمالحجهنلل�س��لّدجعب�رةجع��نجهنل�ئيةجهنت��دجُ ج يجهنل�ع��اجدحقاقا�جمنج -ج

خاللجقا�مهجل�نلعا.

هنا��يفجل�نطعل��ىجهنتجل��وّيجعب���رةجع��نجهنلتار�� جهنطمل��وبجدحقاقا�ج دجهنط�س��تقباجمنج -ج

هنقا�مجل�نعطلا جهنتجلو  .

هل���كجهردب���طجخ��صجلانجهنا��يفجوهنكط�ل،جلأّنجهنكط�لجعب�رةجع��نجدحقاقجهنايفجمنج -ج

وجودجهن�سدء،ج �نكط�لجوهنايفجمّتحيهنجم�سيهقً�.

دلق�س��مجهلأهيهفجهإنىجهأهيهفج�س��كلا جوهأهيهفجم�سطونا ،جودلق�س��مجهلأهيهفجهن�س��كلا ج -ج

هإنى:جهأهيهفجعلا�جنا�ئا ج)هلأغجه�صجهنتجلو  (،جوهأهيهفجمتو�ّسم ج)هنغ� �تجوهلأهيهفج

هنع�م جهنتجلو  (،جوهأهيهفجخ��س ج�سلوكا .

دا��يفجدجلا�� جهنملاج دجهنجوؤ  جهلإ�س��الما جهإن��ىجهإ �س�نهجنلكط�لجهن��ذيجدقت�ساهج مجدهج -ج

وطباعته،جودلطا جه�س��تعيهدهتجوق�للا�تجخ��س جعليه،جُد�س���عيهجنكدج كونجهإن�س�نً�جع�ليًهج

 دجهنط�ستقباجمعجدخونهج�سّنجهنتكلاف.

-ج لق�س��مجهنكط���لجهإنىجحقاقّدجوهقع��ّد،جووهطّدجخا�نّد،جوهنكط�لجهنطمل��وبجهإ �س�لجهنملاج

هإناهجهوجهنكط�لجهنحقاقّدجلجهنطوهوم.

دلق�س��مجهلأه��يهفجم�سطونا��ً�ج دجهنجوؤ �� جهنتجلو  جهلإٍ�س��الما جللحوج ت��الءمجمعجهنلظجةج -ج

هنلل�س��لا جهلإ�س��الما جهإن��ىجطباع جهنملا،جوهدجعلىجثالث جهأق�س���م:جهلأه��يهفجهنطعج ا ج

-هلعتق�د �� :جودا��يفجهإن��ىجدعلا��مجهنمل��اجهنتلكا��ج،جوهإك�س���لهجهنطعلوم���تجوهنطع���رفج

وهنعق�ئ��يجهن�سجور  جحولجهلأ�س��ا�ء.جوهلأه��يهفجهنقلبا ج-هنوجيهنا�� :جودايفجهإنىججعاج

هنملاج عا���صجهنط�س���عججوهنطاولجهلنلع�نا جوهلّدر�ه�تجهنلل�سا جهلإ ر�لا جدر�هجهلأمورج

هنطجغوبج اا�.جوهلأهيهفجهنبينا ج-هنطا�رهدا :جودايفجهإنىجهإك�س�بجهنملاجهنل�س�ط�تج

هنبينا جوهنطا�رهتجهنحجكا جهنالزم ج دجهنحا�ة،جود�أمانجهحتا�ج�دهجهنبينا .
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أسئل  هنيرا

فجهنايفجهنتجلوّيجل�أ�سلولكجهنخ��ّص.. 1 عجِّ

لّانجطباع جهنعالق جلانجهنايفجهنتجلوّيجولانجدحقاقجهنكط�لجهنطملوبجنلملا.. 2

ه�سجبجهأمثل جعلىجهلأهيهفجهنتجلو  جح�سبجدق�ساطا�جهن�سكلّد:جنا�ئّد،جو�ساط،جخ��ّص.. 3

ع�ن جهإ�سك�نا جكافجُ طكنجهأنج كونجهيفجهنتجلا جهلإ�سالما جهإ �س�لجهنملاجهنطتجّلدجهإنىج. 4

هنكط���لجهنحقاق��ّدجهنذيجه��وجههللجدع�نى،ج دجحانجهأّنجهنمل��اجلج عجفجمعلىجهنقجبجمنج

ههللجولجُ ط�ر�سهج دجحا�ده.

نط���ذهج حت���ججهنطجّلدجوهنطتجّل��دجهإنىجمعج  جودحي ��يجهلأهيهفجنلعطلا���تجهنتجلو  جهنتدج. 5

 قومجلا�؟جه�سجبجهأمثل جعلىجذنك.

هذكججثالث جهأمثل جعلىجكّاجق�س��مجمنجهأق�س�مجهلأهيهفجهنط�سطونا :جثالث جهأهيهفجمعج ا ج. 6

-عق�ئي  ،جثالث جهأهيهفجوجيهنا ج-قلبا ،جثالث جهأهيهفجلينا ج-�سلوكا .





 الطفولة 
)مفهومها، مراحلها، طبيعتها(

الفصل الثاني

الدرس الرابع: مفهوم الطفولة في الفقه التربوّي.

الدرس الخامس: تقسيم مراحل الطفولة.

الدرس السادس: أبعاد هوية الطفل وقواه النفسية.

الدرس السابع: فطرة الطفل بين الخير والشّر والحياد.





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس الرابع

مفهوم الطفولة في 

الفقه التربوي

  عجفجليه  جمجحل جهنملون جنغً جوه�سمالحً�. . 1

دجم�جهدجعالم�تجخجوججهلأنثىجوهن�سبّدجعنج . 2  ُ حيِّ

مجحل جهنملون .

 ُ طّازجلانجهنملون جل�ل�سمالحجهن�سجعّدجوهنملون ج . 3

هنو�سعا .

  عجفجهآرهءجهنطيهر�صجهنلقاا جهلإ�سالما جهنطختلل ج . 4

 دجدحي يجمجحل جهنملون .





تمهيد
بجمنجملجددان:ج»دجلا «جو»هنملا«،ج ذكجن�ج دجهنير�صجهلأّولجهأّنجعلوهنجدجلا جهنملاج تجكَّ

وُقلل�جهإّنجمنجهنطقّيم�تجهنطلارا جلأّيجلحثجهوجدعج فجهنكلط�تجهنطلت�حا جهنوهردةج اه،جوقيج

.
(((
حّللل�ج�س�لقً�جملاومجهنتجلا ،جو دجهذهجهنير�صج�سُلحّلاجملاومجهنملا

فل في اللغة
ِّ
الط

.
(((
لا:جهن�سغاججمنجهلأولدجنلل��ص...« ق�لجهنلجههاييج)100-175ه�(:ج»هنمِّ -ج

هأ�ساج�سحاحجمّمجدجثمج 395ه�(:ج»)طلا(جهنم�ءجوهنل�ءجوهنالمج وق�لجهلنج �ر�صج)تج -ج

.
(((
ُ ق��صجعلاه،جوهلأ�ساجهنطونودجهن�سغاج،جُ ق�لجهوجطلا،جوهلأنثىجطلل «

ْلل :جهن�سغاجهن.جوهنملا:جهن�سغاججمنجكّاج ْلاجوهنمِّ وق�لجهلنجملظورج)ت711ه�(:ج»هنمِّ -ج

.
(((
�سدءجلاِّن...«

.
(((
وق�لجهنلاجوزهآل�ديج)ت817ه�(:ج»هنملاجل�نك�سج:جهن�سغاججمنجكّاج�سدءجهأوجهنطونود« -ج

)1(ج جهجعجحولجهذهجهنير�ص:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جعقول جهنملاج دجهنتجلا جهلإٍ�سالما ،جهنل�ساجهنث�نث،ج�ص59جوم�جلعي.
)2(جهنلجههايي،جكت�بجهنعان،جج7،ج�ص428.

)3(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج3،ج�ص413.
)4(جن�س�نجهنعجب،جج8،ج�ص174.

)5(جهنق�مو�صجهنطحاط،جج4،ج�ص7.
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مفردة الطفل في القرآن الكريم
وردتجملجدةجهنملاج4جمجهتج دج4جهآ �تجمنجهنقجهآنجهنكج م،جوهد:

-جق���لجههللجدع�ن��ى:جچ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

.
(((

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ... چ 
.

- چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ...چ)))

ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  - چ 

ۈ   ۈ  ۆ  ۆ     ۇ   ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ    ے 
ائ   ى     ى  ې   ې  ې  ې  ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    

.
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ چ)))

. 
- چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ چ)))

هن�سغاج،ج هنونيج علىج نليلن ج هنكج مج هنقجهآنج هلأخجىج دج هنطلجدهتج لع�صج ه�ستعطلتج وقيج

وهد:جهنوناي،جهن�سبّد،جهن�سغاج،جهنغالم.

. 
ق�لجههللجدع�نى:جچىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چ))) -ج

. 
چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پچ)))  -

. 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ)))  -

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ   -

ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
.

(((
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ  ۋ چ 

)1(ج�سورةجهنح ،جهلآ  ج5.
)2(ج�سورةجغ� ج،جهلآ  ج67.
)3(ج�سورةجهنلور،جهلآ  ج31.
)4(ج�سورةجهنلور،جهلآ  ج59.

)5(ج�سورةجهن�سعجهء،جهلآ  ج18.
)6(ج�سورةجمج م،جهلآ  ج12.
)7(ج�سورةجمج م،جهلآ  ج29.

)8(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ ت�نج24-23.
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. 
چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ چ)))  -

. 
چ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چ)))  -

تحديد مبتدأ الطفولة 
ق�لج خججهني نجهنمج حدج)تج1085ه�(:ج»هنملاجوهحيجهلأطل�ل،جوهوجم�جلانجهأنج ونيجهإنىج

 .
(((
هأنج حتلم«

وق�لجهنزلاييج)تج1205ه�(:ج»هنملاجل�نك�سج:جهن�سغاججمنجكّاج�سدءجهأوجهنطونود...جونقاج

.
(((
هلأزهجيجعنجهألدجهنااثم،جق�ل:جهن�سبّدجُ يعىجطلاًلجحانج �سقطجمنجلمنجهأّمهجهإنىجهأنج حتلم«

وُ �ستل�دجمنجهذ نجهنّل�سانجهأّنجمبتيهأجهنملون جخجوججهنملاجمنجلمنجهأّمه.

وجچ ڀ  ڀ 
(((

وقيج عتبججقونهجدع�نىج دجهلآ تانجهن�س�لقتان:جچ ے ۓ ۓچ 

جقج ل جد�سعججل�إ �دةجهذهجهنطعلىجهنذيجذكجهجلع�صجعلط�ءجهنلغ جمنجهأّنجمبيهأجهنملون ج
ٺ چ )))

 تحّققجمنجحانجخجوججهنرلانجمنجرحمجهأّمهجهإنىجنورجهنحا�ة.

وعليجر�سيج�سّل جهنلبدجPجوهأئّط جهأهاجهنباتجR،جلجنريج دجهلأخب�رجهأّيجهإ�س�رةجهإنىج

دحي يجنقم جليءجمجحل جهنملون ،جونعّاجذنكجنو�سوحجمعل�ه�ج دجهنلامجهنعج ّدجهنلغوّيجهنع�مج

هنطلايجنلظاور.

وعلىجكّاجح�ل،جهإذهجنمج تّمجهنت�سلامجليلن جهلآ تانجهن�س�لقتانجظاورًهجهأوجهإ�سع�رًهجعلىجكونج

هأوج هأّيجن�ّصجقجهآنّدج هأ ي ل�ج هأّمه،جلج كونجحالا�جلانج هنونايجمنجلمنج مبيهأجهنملون جهوجخجوجج

روهئّدجُ لايجهنطملوب،ج اكونجهنطججعجهنذيج عتطيجعلاهج دجهنطق�مجهوجهنلامجهنعج ّد،جوهنظ�هجج

ملهجهأّنهجهنط�أخوذج اهجهنطونود  ،جنذهجعّبجوهجلقونام:ج»هنطونودجهن�سغاج«،ج»هأنج وني«،ج»هن�سغاجج

منجهلأولد«...جهإنخجمنجهنتعباجهت.

)1(ج�سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج40.
)2(ج�سورةج و�سف،جهلآ  ج19.

)3(جمرطعجهنبحج ن،جج5،ج�ص411. 
)4(جد�ججهنعجو�ص،جج15،ج�ص434. 

)5(جج�سورةجهنح ،جهلآ  ج5.
)6(جج�سورةجغ� ج،جهلآ   67.
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معاٍن أخرى مستفادة من أقوال علماء اللغة
 ظاججمنجخاللجهأقوهلجعلط�ءجهنلغ جل�لإ�س�  جهإنىجم�جدقّيمجهأمجهنجهآخجهن:

الأّول:جهأّنجهنرلانج دجلمنجهأّمهجلجُ ملقجعلاهجه�سمج»هنملا«.جوُ ق�لجنلرلانجهنذيج �سقطج

منجلمنجهأّمهجقباجدط�مه:ج»هن�سقط«.جق�لجهلنج�سايهج)تج458ه�(:ج»م�جدهمجهنونيج دجلمنجهأّمهج

 اوججلان...جوهإّنط�ج�ُسّطدججلالً�جلأّنهجهجتّنجهأيجهكتّنج دجلمنجهأّمه...ج �إذهجونيدهج اوجونايج�س�ع ج

 .
(((
دليهجوهلأنثىجوناية«

والثاني:جهأّنجملتاىجهنملون جهوجهلحتالمجكط�ج�سّجحجلذنكجهألوجهنااثمجوهنمج حد.جوقيجلج

 كونجهذهجهنطعلىجمل�دجهنيلن جهنلغو  جهنو�سعا ،جلاجح��ساجهنلامجهن�سجعّدجنطعلىجهنملون .ج

علىج ُدملقج هأّم��ه،ج الج لمنج منج هنونايج خجوجج هدج هنملون ج مجحل ج ليه  ج هإّنج وهنخال�س :ج

هنرلانجملجدةجهنملاجهإلجدرّوزًه،جكط�جلجُد�سّطىجهنلمل جهأوجهنبو �س جطلاًل.

آراء الحقوقّيين حول بداية الطفولة
وقعجهلختالفجلانجهنحقوقّاانج دجدحي يجليه  جهنملون ،جوُ طكنجح�سجه�ج دجثالث جهآرهء:

»...ج )ت1252ه�(:ج ع�لي نج هلنج هنلغ ،ج قولج علط�ءج ذكجهج م�ج معج الأول:  توه قج ال���راأي 

)وطلله(جهحتجزجلهجعنجهنرلان،ج �إّنهجلجُ �سّطىجطلاًل...،جهإذجهنملاجهوجهن�سبّدجحانج �سقطج

.
(((
منجلمنجهأّمهجهإنىجهأنج حتلم«

.
(((
وكذنكجعّجفجمحطيجنورج�سو يجهنملون جلقونه:ج»هنطجحل جمنجهنولدةجهإنىجهنبلوغ...«

الراأي الثاني:جنمجُ حّيدجليه  جهنملون جل�سكاج�سج حجووه�سح،جكط�ج دجهلإعالنجهنع�نطّدج

،جهإذجنمجُ حّيدهجليه  جمجحل جهنملون جللحوجوه�سحجلج
(((
،جوكذنكجهّدل�قا جهنملا

(((
نحقوقجهنملا

هنتب��صج اه،جحاثج وجيج دجد ب�ج جكّاجملاط�جهنعب�رةجهنت�نا :ج»هإّنجهنملاجل�سببجعيمجن�سرهج

)1(جهنطخ�س�ص،جج1،ج�ص30. 
هألدجحلال ج هلإم�مج هلأل�س�رج دج قهج دلو جج �سجحج هنطخت�رج هنيرج علىج هنطحت�رج ردج ح��سا ج هأمان،ج ع�لي ن،جمحطيج هلنج )2(ج

هنلعط�ن،جج2،ج�ص396.جوج3،ج�ص672.
)3(ج�سو ي،جمحطيجنورجلنجعبيجهنحلاظ،جملا جهنتجلا جهنلبو  جنلملا،ج�ص28.

)4(جهنطل�سورجلطوجبجقجهرجهنرطعا جهنع�م ج1386 )د-14(جهنطوؤرخج دج20جد�سج نجهنث�ندج1959.
)5(جهنطعتطيةجلطوجبجقجهرجهنرطعا جهنع�م جنالأممجهنطتحيةج44/25جهنطوؤرخج دج20جد�سج نجهنث�ند/1989.جمل�سورةج�سطنج

كت�ب:جمل�ع،جهاثم،جحقوقجهنملاجهنوث�ئقجهلإقلاطا جوهنيونا جهلأ�س��سا ،ج�ص25.
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ق�نونا ج حط�  ج ذنكج لط�ج دج خ��سّ ،ج ورع�  ج وق�  ج هإج��جهءهتج هإنىج وهنعقلّد؛ج حت�جج هنبينّدج

،جهعتبجه�جهنبع�صجهإ�س�رةجهإنىجهأّنجمجحل جهنملون جدطتّيجهإنىجم�ج
(((
مل��سب جقباجهنولدةجولعيه�«

قباجهنولدة.

وقاا:جهإّنجهذهجهن�سكوتجهأوجعيمجهنو�سوحجهأمججمق�سود،جمنجهأجاجهأنجدترّلبجهنيولجهلأع�س�ءج

 دجهلإعالنجوهلدل�قا جنقم جخال ا جلالام،جوهدجم�س�أن جهلإجا��ص،ج طعجهلأخذجلعانجهلعتب�رج

كونجهنطجحل جهنرلالا جو تجةجهنحطاجمّط�ج �سيقجعلاا�جعلوهنجهنملون ج اذهج�ساوؤّديجل�سكاج

دلق�ئّدجهإنىجر �صجمبيهأجهلإجا��صجلأّنهجهعتيهءجعلىجحّقجهنملاج دجهنحا�ةجهنذيجكللتهجهن�سجهئعج

هأم�مج هنطر�لج �سالتحج هنحطاج د�سطاج تجةج لج هنملون ج مجحل ج هعتب�رج هأّنج حانج هنو�سعا ،ج دج

نا�صج هنرلانج لأّنج ل�نحا�ة،ج هنملاج مبيهأجحّقج ُ ع�ر�صج لج هأمجًهج نالإجا��صجلعتب�رهج هنطرّوز نج

.
(((
طلاًل

لج هنملون ج مجحل ج ليه  ج لتحي يج هنو�سوحج عيمج هنتعّطيج دج هذهج هإّنج هنحقاق ،ج نكنج دج

 وؤّثججعلىجحجم جهلإجا��صجوعيمج�سجعّاته،جوذنكجلأّنجعيمج�سطولجمجحل جهنملون جنلطجحل ج

هنرلالا جلجُ الزمهجعقاًلجولجعج ً�جولج�سجعً�جنلدجهلأحك�مجهنخ��سّ جعنجهنطجحل جهنرلالا ،ج

هنملون ج ه�ستط�لجمجحل ج هلإ�سالما ج-جعلىجدقي ججعيمج هنلظجةج هنرلالا ج دج هنطجحل ج  �إّنج

كط�ج وهنتجلو  ،ج هنلقاا ج هنت�سج ع�تج منج هنعي يج علاهج م�ستقّاج تجّدبج علوهنج نا�ج -ج علاا�ج

م�ستقّاج كعلوهنج هنرلالا ج هنطجحل ج د�سلافج لانج رلطج ل�لا�.ج الج نا�ج دج هنتعّج�صج �سا�أددج

هإطالقج لانجعيمج هأّنهجلجرلطج هلإجا��صجمثاًل،جكط�ج د�سج عج ولانجعيمج هنملون ،ج عنجمجحل ج

هختا�رًهج-ج هأوج ه�سمجهرًهج -ج دط�مهج قباج هأّمهج لمنج هنذيج خجججمنج هن�سقطج هنملاجعلىج ه�سمج

ولانجعيمجوجوبجدغ�سالهجمثاًل،ج �ن�سقطجحّتىجنوجنمجُ ملقجعلاهجه�سمجهنملاج ربجدغ�ساله،ج

وهلإ�سق�طج هلإجا��صج حجم ج �سطلا�ج منج لا�،ج هنخ��سّ ج هأحك�ما�ج نا�ج هنرلالا ج  �نطجحل ج

هنرلانج لاج �سطاج هأّمهجحّاً�ج ل�نطونودجمنجلمنج هنحا�ةجغاججملح�سجج هنحّقج دج لأّنج نلرلان،ج

هنحّدج دجرحمجهأّمه.

)1(جهنطعتطيةجلطوجبجقجهرجهنرطعا جهنع�م جنالأممجهنطتحيةج44/25جهنطوؤرخج دج20جد�سج نجهنث�ند/1989.جمل�سورةج�سطنج
كت�ب:جمل�ع،جهاثم،جحقوقجهنملاجهنوث�ئقجهلإقلاطا جوهنيونا جهلأ�س��سا ،ج�ص25.

)2(ج جهجع:جهنخ�سن،جح�سان،جحقوقجهنملاج دجهلإ�سالم،ج�ص12.
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 .
(((
هنولدة« قباج م�ج د�سطاجمجحل ج هنملون ج »مجحل ج ل�أّنج هأ�سح�لهج ُ �سّجحج الثالث:  ال��راأي 

 لتجةجهنحطاجوهنطجحل جهنرلالا جلل�ًءجعلىجهذهجهنجهأيجهنث�نثجهدججزءجمنجمجحل جهنملون .ج

هنملون ج هأّنج وردج هنعجلا «ج هنملون ج دججطاور  جم�سجج »هحتا�ج�تج علوهن:ج دحتج لحثج و دج

»معلىجج�معجد�سّمججطاعجهلأعط�رجم�جلانجهنطجحل جهنرلالا ج-مجحل جم�جقباجهنولدة-جومجحل ج

.
(((
هلعتط�دجعلىجهنلل�ص«

ودجىج�سطججعبيجههللجهأّنج»هذهجهنتحي يجنبيه  جمجحل جهنملون ج تل��سبجمعجههتط�مجهلإ�سالمج

.
(((
وحّثهجعلىجهنعل�  جل�نملاجقباجهأنج وني«

هأّنهجلجعالق جدالزما جلانجههتط�مجهلإ�سالمجلطجحل جم�جقباجهنولدةج وقيجدبّانجمّط�ج�سبق،ج

دهئجةج هنرلالا ج هنطجحل ج هعتبجن�ج نوج هإذج هنملون ،ج مجحل ج خ�سو�سا ج منج جزءًهج كونا�ج ولانج

م�ستقّل جعنجهنملون ج الجم�سكل ج دجهأنج وندجهنط�سّجعجهلإ�سالمّدجعل�  جخ��سّ جلا�جلذهدا�جلغ�ّصج

هنلظججعنجهنيرهجا�جدحتجعلوهنجهآخججهأيجهنملون .

منتهى الطفولة في االصطالح الشرعّي
هأيج نه،ج هنطق�لاج هنطعلىج خاللج منج هن�سجعّدج عجفج هل�سمالحج هنملون ج دج ملتاىج هإّنج

منج نلكلط ج م�ج لكّاج مجحل ججي يةج و يخلهج هنملون ج حّيج هنملاجعنج هنبلوغ،ج ب�نبلوغج خججج

معلى،جمجحل جُ �سبحج اا�جمكلَّلً�جل�لأوهمججوهنلوههدجهلإناا جعلىجنحوجنوجنمج طتثلا�ج �ستحّقج

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ،ج قولجدع�نى:ج
(((
هنعق�بجهلأخجوي

جونجمنجهذهجهلآ  جهأّنجهنبلوغجهوجملتاىج  ج،جحاثجه�ستل�دجهنلقا�ءجوهنطل�سِّ
پ ڀ ڀڀ چ)))

هنتدج هنبلوغ؟جوم�جهدجعالم�دهج هنحلم.ج ط�جهوج وللوغج هنملون ج هنطق�لل جلانج هنملون جلقج ل ج

 عجفجلا�؟

)1(جعبيجههلل،ج�سطججخلااجمحطود،جحقوقجهنملاج دجهلإ�سالمجوهلدل�قا�تجهنيونا جدره�س جمق�رن ،ج�ص30. 
نالأطل�لج هنطتحيةج هلأم��مج وملظط ج م�سج،ج وهنرل�ئا ج دج هلجتط�عا ج نلبحوثج هنقومدج هنطجكزج هإع��يهدج منج هنبحثج )2(ج

»هناونا�سف«.ج جهجع:جطعاط�ت،جه�ندج�سلاط�ن،جحقوقج ئ�تجذهتجهأو�س�عجخ��س ،ج�ص10. 
)3(جعبيجههلل،ج�سطج،جحقوقجهنملا،ج�ص30.

)4(جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإّن اأولد الم�شلمين مو�شومون عند اهلل �شافع م�شفع، فاإذا بلغوا اثنتي ع�شرة �شنة 
كتبت لهم الح�شنات، فاإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم ال�شيئات«.جهنك� د،جج6،ج�ص3.

)5(ج�سورةجهنلور،جهلآ  ج59.
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،جهد:
(((
و�سعجهنط�سّجعجهلإ�سالمّدجعّيةجمع� اججنتحي يجمجحل جهنبلوغ

العالمة الأولى:جهلإنب�ت،جوهوجعالم جم�ستجك جلانجهلأنثىجوهنذكج،جوهنطق�سودجلا�:جنب�تج

هن�سعججهنخ�سنجعلىجهنع�ن ،جونذنكجهعتبججهنلقا�ءجهأّنهجنوجه�ستبهجهنملاجل�نب�نغجونمج تّمجهنتطاازج

ل�أّنج النً�جهاجم�جزهلجطلاًلجهأمجدر�وزجمجحل جهنملون جودخاجمجحل جهنبلوغ،جونمج كنجهل�كجمنج

عالم�تجهنبلوغجغاججهلإنب�ت،جهأخذجلاذهجهنعالم جكطوؤ�ّسججعلىجهنبلوغجهن�سجعّد.جوقيجقّايجهنلقا�ءج

 .
(((
هن�سعججل�نخ�سنجدحّجزًهجعنجهن�سعججهن�سعافجهنذيجقيج وجيج دجهنملاجوُ عّبججعلهجل�نزغب

وهوجرهأيجهلإم�ما ،جوهنط�نكا ج دجهنط�ساور،جوهن�س� عا ج دجقول،جوهنط�ساورجعليجهنحل�لل .ج دج

حانجهأّنجهنحللا جوهنحل�لل جعلىجروه  ،جلج عتبجونجهلإنب�تجعالم جم�ستقّل جعلىجح�سولجهنبلوغ.ج

العالمة الثانية:جخجوججهن�س�ئاجهنطلوّي،ج دجهنلومج)هلحتالم(جهأمج دجهناقظ ج)هلإنزهل(،ج

معلىج ج نج وهنطل�سِّ هنلقا�ءج لع�صج حطاج وقيج هأ �سً�.ج وهلأنثىج هنذكجج لانج م�ستجك ج عالم ج وهوج

»هنحلم«ج دجهلآ  جهن�س�لق جعلىجهذهجهنعالم ،ج قولجهنعاّلم جهنحّلد:ج»هنُحُلمجهوجخجوججهنطلّدجمنج

هنذكججهأوجُقُباجهنطجهأةجمملقً�،ج�سوهءجك�نجل�ساوةجهأوجلغاجج�ساوة،جو�سوهءجك�نجلرط�عجهأوجغاجججط�ع،ج

 .
(((
و�سوهءجك�نج دجنومجهأوج قظ «

وهذهجهنعالم جمت�س�نمجعلاا�جلانجهنلقا�ء،جه�ستل�دًهجهإنىجلع�صجهلآ �تجوهنعي يجمنجهلأخب�ر،ج

لبلوغج هنطجهدج هنطعلىج حطلوهج حاثج .ج
ائ...چ))) ى  ى  ې  ې  چې  دع�نى:ج ق�لج

.
(((
هنلك�حجعلىج�ساوةجهنلك�حجوهنقيرةجعلىجهلإنزهل

.
وعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»ُرفع القلم عن ثالثة: عن ال�شبّي حّتى يحتلم...«)))

 8،8 هن�ج هأيجم�ج ق�ربج 9ج�سلوهتجه�.ق،ج هإدط�ما�ج ل�لأنثى،جوهدج الثالثة:جمخت�سّ ج العالمة 

�سلوهتجماالد  جو24ج ومً�.جوهوجرهأيجم�ساورج قا�ءجهلإم�ما .

)1(ج جهجع:جمنجكتبج قا�ءجهلإم�ما :جهنع�ملد،جز نجهني نجلنجعلد،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهنث�ند،جم�س�نكجهلأ ا�مجهإنىجدلقاحج
�سجهئعجهلإ�سالم،جج4،ج�ص141.جو جهجعجمنجكتبجهأهاجهن�سل :جهن�سوك�ند،جمحطيجلنجعلد،جنااجهلأوط�رجمنجهأح�د ثج�سايج

هلأخب�ر،جج5،ج�ص370جوم�جلعي.جوهنرز جي،جعبيجهنجحطن،جهنلقهجعلىجهنطذههبجهلأرلع ،جج2،ج�ص411جوم�لعي.
)2(جهنزغب:ج�سغ�رجهن�سعج،جوهأولجم�ج بيوجمنج�سعججهنملا.

)3(جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جدذكجةجهنلقا�ء،جج14،ج�ص191.جو جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جج4،ج�ص143.
)4(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج6.

)5(جهنجوح�ند،جمحطيج�س�دق،ج قهجهن�س�دق،جج20،ج�ص103.
)6(جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنطب�سوطج دج قهجهلإم�ما ،جج2،ج�ص282.
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عليج هنبلوغج �سّنج هأولج ُ حّيدج هن�سل ،ج هأهاج هّدل�قج قا�ءج مو�سعج وهوج هنث�ند،ج هنلقاّدج هنجهأيج

هنلت�ةجل�بيءجهنع�دةجهن�ساج  ،جهأيجهنطجةجهلأونىجهنتدجدجىج اا�جهنلت�ةجدمجهنحا�ص،جونا�ستجنهج

هنطرتطع�تج لع�صج وهنطرتطع�ت،ج قيج كونج دج هنلتا�تج ل�ختالفج لاج ختلفج محّيدة،ج �سنج

 دج�سنجهن�10،جو دجهأخجىج دجهن�13،جنكنجعلىجهأنجلج كونجدونج�سنجهن�9جوهإلجنمجُ عتبججحا�سً�،ج

ول�نّت�ندجنا�صجعالم جعلىجهنبلوغ.ج

ومعجعيمجهنحا�ص،جهختللوهج دجدحي يج�سّنجهنبلوغجعليجهنلت�ة،ج �ألوجحلال ،جوهنط�نكا جعلىج

روه  جهعتبجوهجهأّنج�سّنجهنبلوغجهدجل�إدط�مج17ج�سل جه�.ق،جهأّم�جهنط�نكا ج دجهنط�ساورج �عتبجوه�ج

ل�إدط�مج18ج�سل جه�.ق،جوهنحل�لل جوهن�س� عا جوهنحللا ج-م�جعيهجهنقولجهنطلقولجعنجهألدجحلال ج

.
(((
-جهعتبجوهجهأّنج�سّنجهنبلوغج دجهلأنثىجهدجهإدط�مج15ج�سل جه�.ق

العالمة الرابعة: مخت�سّ جل�نذكج،ج لاط�جنوجنمجدح�ساجهإحيىجهنعالم�تجهن�س�لق ،ج يخاج

هنذكججمجحل جهنبلوغجل�إدط�مج15ج�سل جه�.ق،جهأيجم�جُ ق�ربجهن�ج14،7جماالد  .جوهوجرهأيجهلإم�ما ،ج

وهنط�نكا جعلىجروه  ،جوهن�س� عا ،جوهنحل�لل .جهأّم�جهألوجحلال ،جوهنط�نكا ج دجهنط�ساورجذهبوهجهإنىج

.
(((
هأّنجللوغجهنذكجج ح�ساجل�إدط�مهج18ج�سل جه�.ق

 �نحّيجهلأق�سىجنبلوغجهن�سبدج دجم�ساورجهنلظجةجهنلقاا جهوج14،7ج�سل جماالد  ،جو دجح�لتج

عي يةج بلغجهنملاجقباجذنكجل�لإنب�تجوهلحتالم،ج اكونج دجم�ج ق�ربجمنج�سّنجهن�ج14-13.

جطاعج لانج م�ستجكً�ج ع�ّمً�ج دحي يًهج دج محيَّ غاجج هنملون ج مجحل ج ملتاىج علاه،ج ���إّنج لل�ًءج

هلأطل�ل،جلاج ختلفجل�ختالفجهنرلو�س جهأيجلانجهنذكججوهلأنثى،جكط�ج ختلفجل�ختالفجهلأطل�لج

 دجهنذكج،جهأّم�ج دجهلأنثىج الج ختلفجمنجهأنثىجهإنىجهأخجىج اط�جنوجك�نجهنطعا�رجهنطعتطيجهوجللوغج

9ج�سلوهت.ه�.ق،جو ختلفجهإذهجك�نجهنطعا�رجهنطعتطيجهوجهنحا�ص.

وقيجه�ستيّلج قا�ءجهلإم�ما جعلىجرهأ امجهنلقاّدجلعّيةجروه �ت،جملا�:ج

م���جروههجحط��جهن،جق�ل:ج�س���أنتجهأل�ججعلججهنب�قججQجُقلُتجنه:جمت��ىج ربجعلىجهنغالمجهأنج -ج

 وؤخذجل�نحيودجهنت�ّم جوُدق�مجعلاهجو وؤخذجلا�؟ج ق�لجQ: »اإذا خرج عنه اليتم واأدرك«. 

جُ عجفجله؟ج ُقلُت:ج لذنكجحيٌّ

)1(جهنرز جي،جعبيجهنجحطن،جهنلقهجعلىجهنطذههبجهلأرلع ،جج2،ج�ص411جوم�لعي.
)2(جم.ن.
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قيمت 
ُ
 ق�لجQ: »اإذا احتلم، اأو بلغ خم�س ع�شرة �شنة، اأو اأ�شعر اأو اأنبت قبل ذلك، اأ

عليه الحدود التاّمة، واأخذ بها، واأخذت له«.

ُقلُت:ج �نر�ر  جمتىجدربجعلاا�جهنحيودجهنت�م جودوؤخذجنا�جو وؤخذجلا�؟ج

اإذا تزّوجت ودخل بها ولها  الجارية  اإّن  الغالم  الجارية لي�شت مثل  »اإّن   :Qق�لج

قيمت 
ُ
ت�شع �شنين ذهب عنها اليتم، ودفع اإليها مالها، وجاز اأمرها في ال�شراء والبيع، واأ

ال�شراء  في  اأم��ره  يجوز  »والغالم ل   :Qق�لج بها«.ج لها  واأخ��ذ  التاّمة  الحدود  عليها 

والبيع ول يخرج من اليتم حتى يبلغ خم�س ع�شرة �شنة اأو يحتلم اأو ي�شعر اأو ينبت قبل 

 .
ذلك«)))

وع��نجهلإم���مجهنب�ق��ججQجق���ل:ج»الجاري��ة اإذا بلغ��ت ت�ش��ع �ش��نين ذه��ب عنه��ا اليت��م  -ج

.
قيمت عليها الحدود التامة عليها ولها«)))

ُ
وزوِّجت واأ

منتهى الطفولة في االصطالح الحقوقّي العالمّي
ج�ءج دجهنط�دةجرقمج)1(جمنجهدل�قا جحقوقجهنملا:ج»...جلأغجه�صجهذهجهلدل�قا ،ج علدج

.
(((
هنملاجكّاجهإن�س�نجنمج تر�وزجهنث�مل جع�سج...«

ه:ج»دكج �صجملاومجهنحقوقج ،جم�جن�سّ
(((
وج�ءج دجهأهيهفجوثاق جهلإط�رجهنعجلّدجنحقوقجهنملا

.
(((
نلملاجحّتىجهإدط�مج�سّنجهنث�مل جع�سج...«

 تبّانجمنجخاللجن�ّصجه�دانجهنوثاقتانجهنع�نطا جوهنعجلا جهأّنجمجحل جهنملون ج دجهل�سمالحج

هنحقوقّدجهنع�نطدجدلتادجعليجهإدط�مج�سّنجهن�18جم،جهأيجم�جُ ق�ربجهن�18،6جه�.ق،جهأيجعلىجهألوهبج

هإدط�مج�سّنجهن�19جه�.ق.

)1(جهنك� د،جج7،ج�ص197،جل�بجحيجهنغالمجوهنر�ر  ،ح1.
)2(ججم.ن،جح2.

)3(جم.ن.
نلعطاج دج ه�ستج�س�ديج ك�إط�رج هنعجلا ،ج هنيولج ج�مع ج هنعجلا ج دج نلملون ج هل�ست�س�ر  ج هنللا ج هنلرل ج قباج منج معيج )4(ج

هنق�س� �جهنطتعلق جل�نملون جخاللجهنعقيجهلأولجمنجهنقجنجهنح�ديجوهنع�سج ن.

)5(ج جهجع:جمل�ع،جهاثم،جحقوقجهنملا،ج�ص74.
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بين مفهومي الطفولة الشرعّي والوضعّي
هّد�سحجمّط�ج�سبق،جوجودجنظجدانجمختللتانجعنجملتاىجهنملون ،جهأوًلجلانجهنلقا�ءجهنط�سلطانج

هنملون ج منج نق�سيهج وم�ج هنو�سعا .ج هنقوهنانج ولانج هلإ�سالمّدج هنط�سّجعج لانج وث�ناً�ج هأنل�سام،ج

 دجهذهجهنبحثجهوجهنطعلىجهنطجهدجعليجم�ساورج قا�ءجهلإم�ما ،جوعلاه:جلجنق�سيجل�نملون :ج

لانج م�ج »هنب�نغ«جحي ثً�،ج �نلت�ةج د�سطاج نكدج �سل ،ج 18ج �سل جحّتىج هنططتّيةجمنج�سلجج هنطجحل ج

�سن ال�8،8جوهن�18ج�ص.مجدكونج�سطنجمع� اججهنت�سلافجهنلقاّدجل�نغ ،جونكّلا�ج�سطنجهنطع� اجج

�سنج لانج م�ج وهنلتىج هنط�سلطانجطلل ،ج هنلقا�ءج لع�صج وعليج هنو�سعا ج هنقوهنانج هنحقوقا ج دج

ال�15/12 -18جمج كونجل�نغً�،ج دجحانجهأّنهج دجهنلظجةجهنث�نا ج كونجطلاًل.

وعلىجكّاجح�ل،جهل�كجم�س�ح جنال�ستجهكجلانجهنبلوغجهن�سجعّدجولانجهنملون جهنحقوقا ،جحاثج

دتجهوحج تجةجهل�ستجهكج دجهنلت�ةجم�جلانجهن�ج5جهإنىج9ج�سلوهت،جوذنكجلأّنجملتاىجهنملون جهنحقوقا ج

هنو�سعا جهوجنا�  ج�سنجهن�18جع�مً�،جوليءج�سّنجهنبلوغجهن�سجعّدجعليجهنلت�ةجهإّم�ج دج�سنجهن�9ج�سلوهتج

هأوج13ج�سل ،ج تكونجهنلت�ةجم�جلانجهنبلوغجهن�سجعّدجهأيج�سنجهن�9جهأوج13جوم�جلانج�سنجهن�18جل�نغ ج دج

هنلظجةجهن�سجعا جوطلل ج دجهنلظجةجهنو�سعا .جهأّم�ج دجهن�سبّدج تتجهوحجم�جلانجهن�ج3جوج5ج�سلوهت.

المقصود بالطفل في البحث
معجهأّنجهنطعلىجهل�سمالحّدجنلملون جمقت�سججعلىجهنملاجل�نلعا،جمنج0ج�سل جحتىج9جه�.قج

دجلا ج هنطوؤّثجةج دج هنعوهماج لأّنج نكنج هنذكج،ج ه�.قج دج 15/13ج حتىج �سل ج 0ج ومنج هلأنثى،ج  دج

هنملاج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما جد�سبقجوجودهجهنلعلّد،ج لتو�ّسعجدرّوزًهج دجمعلىجهنملاجهإنىجهنملاج

هنطر�زّيجللحوج �سطاجهنطجحل جهن�سلبا جوهنجحطا ،جهأيجهنلظججهإنىجهنملاجل�عتب�رجم�ج�ساكونجلج

ل�عتب�رجم�جهوجك�ئنج عاًل.

ودخجججعنجهنبحثجمجحل جهنتط� زجلانجهنملون جهن�سجعا جوهنو�سعا ،جلطعلىجهأّنجهنملل جلعيج

للوغجهنت�سعج�سلوهتجنا�ستجطلل جل��سمالحل�،جوكذنكجهنلتىجلعيجدخونهج دج�سّنجهنبلوغجهن�سجعّدج

حّتىجوهإنجك�نجني هجمنجهنعطجج13ج�سل ج اوجنا�صجطلاًل.جولل�ًءجعلاه،جلج �سّحجهنتع�ماجمعاط�جمنج

هأّناط�جطلالن،جنخجوجاط�جل�نبلوغجعنجهذهجهنعلوهن،ج تتجّدبجعلىج ن�حا جهنلقهجهنتجلوّيجعلىج

هنعلوهنجهنري يج»هنبلوغ«،جهأحك�مجهأخجىجدتل��سبجمعجدلكجهنطجحل جهنعطج  .
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هنطلاهام هنجهاس 

هنملاج دجهنلغ جهنعجلا جهوجهنطونودجهن�سغاج. -ج

دبيهأجمجحل جهنملون جمنجحانجخجوججهنملاجمنجلمنجهأّمه. -ج

دلتا��دجمجحل�� جهنملون�� جل�ل�سمالحجهن�س��جعّدجعليجدخ��ولجهنذكججهأوجهلأنثىج�س��ّنجهنبلوغج -ج

هن�سجعّد.

-ج �س��تجكجهنمل��اجوهنملل�� جل�نخ��جوججع��نجمجحل جهنملون�� جل�إنب�تجهن�س��عججهنخ�س��نجعلىج

هلأع�س�ءجهنرل�سا ،جولخجوججهن�س�ئاجهنطلوّيجملا�جل�لإنزهلجهأوجهلحتالم.

دتطّا��زجهلأنث��ىجل�أّنا�جدخجججعنجمجحل جهنملون جقباجهنملاجهنذكج،جوذنكجل�إدط�ما�جد�س��عج -ج

�سلوهتجهرج  جقطج  .

-ج خجججهنذكججعنجمجحل جهنملون جلبلوغهج15ج�سل جه�.ق.

دطت��ّيجهنملون�� جمنجوجا جنظججهنقوهنانجهنو�سعا جحّتىجهإدط�مجهنملاجهأوجهنملل ج18ج�س��ل ج -ج

ماالد  .
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أسئل  هنيرا

هاجد�سطاجهنملون جمجحل جم�جقباجهنولدة؟جونط�ذه؟. 1

هذكججهلآرهءجهنثالث جحولجليه  جمجحل جهنملون .. 2

هذكججثالث جهآرهءجنللقا�ءجهنط�سلطانجحولجملتاىجمجحل جهنملون جعليجهنذكججوهلأنثى.. 3

جكافجه�ستل�دج قا�ءجهلإم�ما جمنجروه تدجهلإم�مجهنب�قججQجعالم�تجهنبلوغ؟4. 

م���جهدجهنلوهرقجلانجهنملون جل�ل�سمالحجهن�س��جعّدجعل��ىجمذهبجهلإم�ما جولانجهنملون ج. 5

ل�نطعلىجهنو�سعّد؟



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

تقسيم مراحل الطفولة

دجمجهحاجهنملون جح�سبجهنتق�سامجهل�ستقجهئّد. . 1 ُ عيِّ

 عجفجدق�سامجهنثالثج�سبع�ت،جو و�سحجخ�س�ئ�صج . 2

هذهجهنتق�سام.

 عجفجخ�سو�سا جدخولجهنملاج دج�سّنجهن�س�لع . . 3

دجموؤ�ّسجهتجدخولجهنملاج دجمجحل جهنتطااز. . 4 ُ حيِّ

الدرس الخامس





تمهيد
هإّنجدق�سامجمجهحاجهنملون جنهجدورجرئا�صج دجهنعطلا�تجهنتجلو  ؛جلأّنجكّاجمجحل جمنجهنطجهحاج

هنتدج طّججلا�جهنملاجُدعتبججظج ً�جنبع�صجهلأحك�مجهنتجلو  جهنخ��سّ جلا�.جوهل�كجعّيةجدق�ساط�تج

هعتطيوه�ج دج هنتدج مع� اجهمج و قج و�سعتج وهنتجلا ،ج هنلل�صج علط�ءج عليج هنملون ج نطجهحاج

هنطق�مجنا�ستلايوهجملا�ج دجهنتجلا جوهنتحلااجهنلل�سد.جوهذهجهنتق�ساط�تجوهإنجك�نتجذهتج �ئيةج

هل�ستثط�رج منج ُ طكلل�ج للحٍوج هنملون ج مجهحاج دق�سامج ُنج يج هأّنل�ج هإلج هنوجوه،ج لع�صج منج عطلا ج

هلإ ر�لّدج اهجل�نل�سب جنتجلا جهنملاج دج�سوءجهنطلا�ججهلإ�سالمّد.جو دجهذهجهنير�صج�سلتوّقفج

،جثمجنعج�صج دجهنلقجهتجهلأخاجةجثالثجنط�ذجج
(((
عليجهنلظجةجهلإ�سالما جهإنىجمجهحاجهنملون 

منجهنتق�ساط�تجهلأخجىجنلملون .

تقسيم مراحل الطفولة في النصوص اإلسالمية
ُ طكنجمالحظ جمجهحاجهنملون جمنجزهو تدجنظجج دجهنل�سو�صجهلإ�سالما :

التقسيم االستقرائّي حسب المراحل
عنج ع�ّم ج لخال�س�تج نلخجوجج هن�سج ل ج هنل�سو�صج دتّبعج هل�ستقجهئّد:ج ل�نتق�سامج نق�سيج

نط�ج تعّلقج ل�نل�سب ج -ج وهنطر�زّيج هنحقاقّدج منج هلأع��مج ل�نطعلىج -ج هنملون ج مجهحاج دق�سامج

ل�نتجلا .جوُ طكنجد�سلالا�جل�ل�ستقجهءجعلىجهنلحوجهنت�ند:ج

جمنجهنزوجانجنالآخج. مجحل جح�سنجهختا�رجكاٍّ 1.ج

مجحل جهنرط�ع،جم�جقباجهنحطاجهنوهقعجملهجدكو نجهنرلان. 2.ج

هنطجحل�� جهن�سلبا�� ،جوحا�ةجهنملاج-ل�سوردا�جهلأّونا�� ج-جدبيهأجمنجهنلمل جهنتدجهدجم�ّدةج 3.ج

)1(جهأنظج:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جعقول جهنملاج دجهنتجلا جهلإ�سالما ،جهنل�ساجهنث�نث.
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ح�مل�� جنللعلا�� جهنقج ب�� جهنوهقع�� جعلىج�س��جهطجدكو نجطلاج عل��ّدجهنوجودجلحق��ً�،ج قولج

.
(((

دع�نى:جچ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ 

هنطجحل جهنرلالا جهأيجمجحل جهنحطا.ج 4.ج

هنطجحل جمنج0ج ومجحتىج7جهأ �م. 5.ج

مجحل جهنج�س�ع،جمنج0ج�سل جحتىج2.  6.ج

مجحل جهنح�س�ن ،جمجحل جم�جقباجهنتطااز،جمنج0ج�سل جحتىج7/2ج�سلوهت. 7.ج

مجحل جهنتطااز،جمنج7جحتىجهنبلوغ. 8.ج

وقيجُد�س�فجهإناا�جل�لعتب�رجحكطً�جلجمو�سوعً�جمجحل جد��سع ،جهد:ج

9.مجحل�� جهنبلوغجهن�س��لاّدجغاججهنج�س��اي،جهنتدجُ طكنجهعتب�ره�جملحق�� جلطجحل جهنملون ج دج

لع�صجهأحك�مج قهجهنتجلا ،جلأّنجدخولجهنملاجهإنىجمجحل جهنبلوغج كونجعلىجنحو ن:

هأنجدكونجنلب�نغجملك جنل�س�نا جدقت�سدج هأنج يخاجمجحل جهنبلوغجوهوجر�ساي،جلطعلىج الأّول:ج

د�سّج هج�سطنجحيودجهن�سالحجهنالئقجل�أ ع�لجهنعقالء،جهأيجهنطجحل جهنتدجُ ح�سنج اا�جهنت�سّجفج

 دج�سوؤونجنل�سهجولينهجوم�نهجللحوج جههجهنعقالءجعطاًلجمقبوًل،ج الج كونجلأحيجول  جعلاه.

الثاني:جهأنج يخاجمجحل جهنبلوغجوهوجغاججر�ساي،جلطعلىجهأّنهجلجُ ح�سنجهنت�سّجفج دجنل�سهج

جعلىجنحوجهنطوجب جهنكلا ،ج وم�نهجو�سوؤونه،ج الجدللذججطاعجد�سّج �دهجلحّقجنل�سهجل�سكاجم�ستقاٍّ

لاج حت�ججهإنىجرع�  جهنونّدجهن�سجعّد،جو لحقجل�نملاجمنججا جلق�ءجونّاهجهن�س�لقجم�ستطّججهنول  ج

.ج-�سا�أددجلحثجه�دانجهنلقمتانج دجهنير�صجهنخ�م�صجع�سجج-.
(((
علاه

وُنعايجهنتذكاج،جل�أّنجهذهجهنتق�سامجنلطجهحا،جنا�صجه�ستل�س�لاً�جهأوججزه اً�،جلاج تجّدبجعلىجكّاج

.
(((
مجحل جملهجهأحك�مجود�سج ع�تج قاا جودجلو  جخ��سّ 

)1(ج�سورةجهنم�رق،جهلآ �تج7-5.
)2(جهن�سير،جمحطيج�س�دق،جم�جورهءجهنلقه،جج5،ج�ص58. 

)3(جمعجهلإ�س�رةجهأ �سً�جهإنىجهأّنجهذهجهنتق�سامجلج علدجهنل�ساجهنالي�سدجلانجهنطجهحا،جلاجقيجدتيهخاجلع�صجهنطجهحاجمنجحاثج
هنزم�نجوهلأحك�م،جونكنجكّاجمجحل جنا�جعالم�تجمطّازةجنا�ج دج قهجهنتجلا ج�ستظاجج دجمو�سعا�جهنخ��صجك�نتجهدج

هنطازهنجوهنطالكج دجدبو بجهذهجهنتق�سام،ج طثاًلجمجحل جهأ�سبوعجهنملاجهدججزءجمنجمجحل جهنج�س�عجنكنجنا�جهأحك�مج

دجلو  جخ��سّ جلا�جمنجغاجججا جهنج�س�ع،جومجحل جهنج�س�عجهدججزءجمنجمجحل جم�جقباجهنتطاازجنكنجنا�جهأحك�مجخ��س ج

لا�جمنججا جهنج�س�ع،جوهكذه.
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الطفولة في اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل 
هلإ�سالما ج هنلرل ج عنج هن�س�درج هلإ�سالم،ج هنملاج دج ماث�قج منج هنث�نا ج هنط�ّدةج وردج دج

ه: ،جم�جن�سّ
(((
هنع�نطا جنلطجهأةجوهنملا

1 - تشمل رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل المراحل التالية:

جمنجهنزوجانجنالآخج. هختا�رجكاٍّ 1.ج

2.ج تجةجهنحطاجوهنولدة.

منجهنولدةجحّتىجهنتطاازج)مجحل جهنملاجغاججهنططّاز(. 3.ج

منجهنتطاازجحّتىجهنبلوغج)مجحل جهنملاجهنططّاز(. 4.ج

.
(((
ودل�س�أجنلملاج دجكّاجمنجهذهجهنطجهحاجحقوقجُدالئطا�

اج دجذكججعل�و نج جم�،جوُن�سّراجعلاهجمالحظ ،جوهدجهأّنهجنمجُ ل�سّ وهوجدق�سامجمقبولجهإنىجحيٍّ

لاج و...ج وهنح�س�نا ج وهنج�س�عا ،ج وهلأ�سبوعا ،ج وهنُرط�عا ،ج هن�سلبا ،ج ك�نطجحل ج هنطجهحا،ج

لقاتجممو  ج دجدق�سامجهنطجهحاجهلأخجى،جمعجهأّنجنا�جهأحك�مً�جود�سج ع�تجخ��سّ جلا�جلعلوهنا�.

2- تقسيم الـ: »ثالث سبعات«

هنتق�سامجهنث�ندجهنذيجُ طكنجهأنجُ �ستل�دجمنجهنجوه �تجل�سكاجوه�سحجهوجهنتق�سامجهنطعجوفج

ل�:ج»ثالثج�سبع�ت«.ج

عنجهنلبدجP،جق�ل:ج»الولد �ش��ّيد �ش��بع �ش��نين، وعبد �ش��بع �ش��نين، ووزير �ش��بع �شنين،  -ج

فاإن ر�شيت خالئقه))) لإحدى وع�شرين �شنة، واإل �شرب على جنبيه)))، فقد اأعذرت 

.
اإلى اهلل«)))

)1(جوهدجهإحيىجنر�نجهنطرل�صجهلإ�سالمدجهنع�نطدجنليعوةجوهلإغ�ث .
)2(ج جهجع:جمل�ع،جحقوقجهنملا-هنوث�ئقجهلإقلاطا جوهنيونا جهلأ�س��سا ،ج�ص79. 

)3(ج دجن�سخ جمك�رمجهلأخالق:ج»هأخالقه«.
)4(ج دجن�سخ جمك�رمجهلأخالق:ج»ج ��سجبجعلىججلبه«.

)5(جهنع�ملد،جمحطيجلنجهنح�سن،جدل�سااجو�س�ئاجهن�ساع جهإنىجدح�سااجم�س�ئاجهن�سج ع ،جج21،ج�ص476،جح27627.جوهنمبج�سد،ج
هنح�سنجلنجهنل�سا،جمك�رمجهلأخالق،ج�ص222. 
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�ش��بعاً، وُي�ش��تخدم  �ش��بعاً، وي��وؤّدب  ال�شب��ي  »ُيرّب��ى  ق���ل:ج هلإم���مجعل��ّدجQ،ج وع��نج -ج

.
�شبعاً...«))).جو دجنلظجهآخج:ج»ُيرخى ال�شبي �شبعاً...«)))

وع��نجهلإم���مججعلججهن�س���دقجQ،جق�ل:ج»دع ابنك يلعب �ش��بع �ش��نين، ويوؤّدب �ش��بع  -ج

.
�شنين، واألزمه نف�شك �شبع �شنين، فاإن اأفلح، واإل فال خير فيه«)))

وعل��هجQ،جق���ل:ج»الغ��الم يلعب �ش��بع �ش��نين، ويتعّلم الكتاب �ش��بع �ش��نين، ويتعّلم  -ج

 .
الحالل والحرام �شبع �شنين«)))

وقج بجملا�:

عل��هجQ،جق�ل:ج»دع ابنك يلعب �ش��بع �ش��نين، واألزمه نف�ش��ك �ش��بعاً، ف��اإن اأفلح واإل  -ج

.
فاإّنه مّمن ل خير فيه«)))

وعل��هجQ،جق���ل:ج»اأمه��ل �شبّي��ك حّت��ى ياأت��ي له �ش��ّت �ش��نين، ث��ّم �شّمه اإليك �ش��بع  -ج

.
))) عنه«))) �شنين، فاأّدبه باأدبك، فاإن قبل و�شلح، واإل فخلِّ

سّر السنوات السبع األولى
مّازةج نا�ج هنملاج حا�ةج منج هلأون��ىج هن�سبعج مجحل ج هأّنج هن�س�لق ج هنجوه �تج منجخاللج  ظاجج

خ��سّ ،جلأّنجهنملاج دجهذهجهنطجحل جقيجخجججهإنىجع�نمجهنحا�ةجج�هاًلج�سعالً�ج �قيًهجنكّاجكط�لج

 علدجلج طلكجهأّيجد�سّورجعنجهذهجهنع�نمجونا�صجني هجهأّيجهنمب�عجهأوج�سعورجوهّدر�هجنل�سّدجهنلع�نّدج

علهجهأوجهأّيجما�رةج�سلوكا ج اه،جو بيهأجرحلتهج دجهكت�س�بجهنطع�رفجوهنقامجوهلدر�ه�تجوهنطاولج

وهنطا�رهتجوهن�سلوك�تجهنطختلل ج دجهن�س�ح�تجهنطتعّيدةجل�نتير  ،جولمباع جهنح�لج حت�ججهإنىج

 تجةجزملا جمعّال جناتّمجنهجهكت�س�بجدلكجهلأمورجللحوج �ساجهإنىجمجحل جعطج  جُ �سبحج اا�جق�درًهج

علىجهنتطاازجلانجم�جهوجهإ ر�لّدجو�سلبّدجونوجللحوجهإجط�نّد،جو كّونج�سورةجهأّونا جعنجملاومجهنخم�أج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص493،جح4746.
)2(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص223.

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص493،جح4743.
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص47،جل�بجد�أد بجهنوني،جح3.

)5(جم.ن،جح1.
:ج عاجهأمججمنجخلىج خلد،جلطعلىجدجك. )6(جخاِّ

)7(جهنك� د،جج6،ج�ص47،ح2.
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وهن�سوهبجوهنح�سنجوهنقباحجوهن�س�ّرجوهنل� عجمنجدلكجهلأمور،ج احت�جج دجهذهجهنطجحل جهلأونىج

هإنىجهإعم�ئهجه�م�سً�جمنجهنحّج  جوهنل�سح جلأجاجهكت�س�فجنل�سهجوهلأ�سا�ءجهنطحام جله،جونبل�ءج

خموطجعالق�دهجمعا�.

منج ه�م�سً�ج هنملاج هإعم�ءج نحوج هنملاج هأمجج نونّدج هلإ�سالمّدج هنتجلوّيج هنتوجاهج ك�نج نذه،ج

هكت�س�فج علىج قيردهج ُدح��سجج لج حّتىج هنططلوع�تج منج كثاجةج للوهئحج دقاايهج وع��يمج هنحّج  ج

هلأ�سا�ءجوهنتعّجفجهإناا�جونط�سا�جوهختب�ره�جل�سكاج�سخ�سّد،ج عّبجتجهنجوه �تجعنجهذهجهنطجحل ج

لعب�رهتجمثا:ج»�سّاي«،ج»هأماا«،ج» جخى«.

ول�عتب�رجهأّنجهنقيرةجهل�ستك�س� ا جنيىجهنملاج تّمجهإ�سب�عا�جمنجخاللجم�ج مجهجههللجدع�نىج

علاهجمنجهأ�سلوبجهنلعبجوهنل�س�طجهنحجكّد،جحّثتجهنجوه �تجعلىجدجكجهنملاج عا�صجحا�دهجلطل�خج

منجهنلعب،جولعيجهأنج طّججهنملاجلاذهجهنطجحل جمنجهنلعبجوهلإما�لجوهلإرخ�ءجناكت�سفجهنع�نمج

هنطحاطجلهجو ختبجهج �ساجهإنىجمجحل جهمتالكجقيرةجهنتطاازجلانجهلإ ر�بجوهن�سلب،ج اخججج

منجدلكجهنطجحل جهلأونىجو يخاج دجهنث�نا .جوقيجقّيرتجهنجوه �تجهنطجحل جهلأونىجل�ج7ج�سلوهت،ج

ل�نلعب،ج تجكج هنتجلا ج در�صج �سلو�سحهج دج كط�ج وهنلل�سا ج هنتجلو  ج هنترجل ج هأثبتتهج م�ج وهذهج

هنملاج دجهنطجحل جهلأونىجمنجحا�دهجلاذهجهنلحوجهوجلحّيجنل�سهجدجلا .

خصوصية دخول الطفل في سّن السابعة
هأّنا�جنا�  جمجحل ج هإنىج ُ �ساجج هإّنجن�سّنجهن�س�لع جمّازةجخ��سّ ج دجهنل�سو�صجهني لا ،جوهذهج

عطج  جخ��سّ جوليه  جهأخجىجل�نل�سب جنلملا،ج �ن�سبعجهلأونىجهدجمجحل جهنلعبجوهلإما�لج)لج

هلإهط�ل(،جهأّم�جهن�سبعجهنث�نا ج ادجليه  جمجحل جهنتعلامجوهنت�أد بج)هلنتق�لجهإنىجمجحل ججي يةج

منجهنتجلا (جكط�جهّد�سحجمنجهنل�سو�صجهن�س�لق .جونذكججلع�صجهنجوه �تجهنتدجدو�سحجخ�سو�سا ج

هذهجهن�سّن.

 لدجهنتجلا جهنرل�سا :

.
عنجهنلبّدP،جق�ل:ج»فّرقوا بين اأولدكم في الم�شاجع اإذا بلغوا �شبع �شنين«))) -ج

)1(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص223.
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.
وعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»... الغالم ل ُيقبِّل المراأة اإذا جاز �شبع �شنين«))) -ج

و دجهنتجلا جهنعب�د  :

ع��نجهلإم���مجهن�س�دقجQ،جق���ل:ج»... م��روا �شبيانكم بال�ش��الة اإذا كانوا بني �ش��بع  -ج

.
�شنين«)))

ن��ذه،جعّب��جتجهنجوه ���تجعنجهن�س��بعجهنث�نا جل���:ج»العب��د«،ج»اأّدب��ه«،ج»األزم��ه نف�ش��ك«...،جلأّنا�ج

مجحل ججي يةجدحت�ججهإنىجهأ�سولجوهأ�س�نابجودقلا�تجمختلل .

معايير تحديد مرحلة التمييز
ُنجّكزجهنلظججحولجمع� اججدحي يجمجحل جهنتطاازجل�سببجهنخ�سو�سا جهنتدجدتطّتعجلا�جمجحل ج

دخولجهنملاج دج�سّنجهن�س�لع ،جلحاثجُ �سبحج دجهلأغلبجطلاًلجمطّازًه.جوملجدةجهنملاجهنططّازج

ج يّلجعلىجدحي يجمعل�ه�جحّتىجُ عتطيجكطعا�رج دجهنطق�م،جنذهجلج جد لدٍّ هأوجهنتطاازجنمجدجدج دجن�صٍّ

لّيجمنجهنججوعجهإنىجمينولجهنكلط ج دجه�سمالحجهنلقا�ء،جومعجه�ستقجهءجن�سو�صجهنلقا�ءجنخججج

ل�لآرهءجهنت�نا :

المعيار األول: 6-7 سنوات حّتى البلوغ
دطتّيجمنج هنتطااز،ج ادج نتحي يجمجحل ج هنزم�نّدج هنطعا�رج هن�سّل ج هأهاج غ�نبا ج قا�ءج دبّلىج

،جوهوجرهأيجلع�صج قا�ءجهلإم�ما ،جونعّاجمل�س�أجذنكجعليهمج
(((
هن�6-7جحّتىجمجحل جهنبلوغ �سّنج

هوجهنجوه �تجهن�س�لق جهنتدجُدلايجكونج�سنجهن�7جُ �سّكاجمجحل ججي يةجنا�جم�ستلزم�تجخ��سّ ج دج

حا�ةجهنملا.

ق�لجهن�ساخجهنمو�سّد:ج»...جوهإنجك�نجطلاًلجُ طّازجوهوجهإذهجللغج�سبعج�سلانجهأوجثط�نج�سلانج ط�ج

.
(((
 وقا�جهإنىجحّيجهنبلوغ...«

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص437،جح4510.
)2(جهنك� د،جج3،ج�ص409،جل�بج�سالةجهن�سبا�ن،جح1.

)3(ج جهجع:جهلنجحرججهنع�سقالند،ج تحجهنب�ريج دج�سجحج�سحاحجهنبخ�ري،جج1،ج�ص158.جوهنلووي،ج حاىجلنج�سجف،جهنطرطوعج
�سجحجهنطاذب،جج9،ج�ص361.

)4(جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنخالف،جج5،ج�ص131. 
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وق�لجهنعاّلم جهنحّلد:ج»هإذهجللغجهنملاج�سبعج�سلان،...جلأّنجهذهجهن�سّنج ح�ساج اهجهنتطاازج

.
(((
منجهن�سبد...«

وق�لجهن�ساخججوهدجهنتبج زي:ج»هنتطاازجهوجهأنجُ طّازجهن�سدءجهنقباحجمنجغاجه،جو كونجغ�نبً�ج

.
(((
هإذهجللغجهنونيج�سّتج�سلان...جهإذهجهأكطاجهنملاج�سّتج�سلوهتج اوجمطّاز«

و�ُسئاجهن�ساخجهنتبج زي:جهاجهذهج-جدحي يج�س�لطجهن�سبّدجهنططّازجل�ن�سّتج�سلوهتج-جمنجل�بج

د�سخا�صجهنطو�سوع؟ج لوج�سّخ�صجهنطكّلفجهأّنجهللهجنمجُ طّازج)حّتىجلعيجللوغجهن�سّت(ج عتطيجعلىج

.
(((
د�سخا�سهجهأمجل؟جهأج�ب:ج»هذهجهنتحي يجوهردج دجهنجوه �ت«

المعيار الثاني: معرفة الحسن من القبح
ق�لجهن�ساايجهنث�ند:ج»هنطجهدجل�نططّازجَمْنج عجفجهلأ�سّججمنجهن�س�ّرجوهلأنلعجمنجهنل� ع،جهإذهج

.
(((
نمج ح�ساجلالاط�جهنتب��صجلحاثج خلىجعلىجغ�نبجهنل��ص«

وق�لجهن�سايجمحطيجر�س�جهنكلب� ك�ند:ج»هن�سبّدجهإذهجمّازجهنح�سنجمنجهنقباح،جو امجم�ج لاطهج

.
(((
هنكب�رج اوجمطّاز«

.
(((
وق�لجهن�ساخجمحطيجعلدجهلآرهكد:ج»هنططّازجهوجهنق�درجعلىجد�سخا�صجهنقباحجوهنح�سن«

ونا�صجهنطجهدجمنجهنتطاازجهأنج كونجهنملاجق�درًهجعلىجهنتلجق جلانجهنح�سنجوهنقباحجوهن�س�ّرج

وهنل� عجل�سكاجدل�سالّدجوهإّنط�ج كلدجهنتطاازجهلإجط�نّد.

جوهدج هن�ساخج عّبجج وكط�ج لأّن��هج هنطعا�ر،ج هذهج عنج لج ختلفج هن�س�لقج هنطعا�رج هإّنج ُ ق�لج وقيج

هنتبج زي:جهنتطاازجهوجهأنجُ طّازجهن�سدءجهنقباحجمنجغاجهجو كونجغ�نبً�جهإذهجللغجهنونيج�سّتج�سلان،ج

 اكونجدحي يجهنلقا�ءجنهجل�6جهأوج7ج�سلوهتجمنجل�بجد�سخا�صجهنط�سيهق،جونكنج للاهجهأّنججوهلهج

لكونهجوهردًهج دجهنجوه �تج وحدجل�أّنهجمنجل�بجهنتعاانجلجهنت�سخا�ص.

)1(جدذكجةجهنلقا�ء،جج4،ج�ص335.
)2(جهنتبج زي،ججوهدجلنجعلد،ج�سجهطجهنلر�ة،جج6،ج�ص65. 

)3(ج�سجهطجهنلر�ة،جم.ن.
)4(جهنع�ملد،جز نجهني نجلنجعلد،جرو�صجهنرل�نج دج�سجحجهر�س�دجهلأذه�ن،جج2،ج�ص648.

)5(جهنكلب� ك�ند،جمحطيجر�س�،جهإر�س�دجهن�س�ئا،ج�ص128.
)6(جهلآرهكد،جمحطيجعلد،جهنط�س�ئاجهنوه�سح ،جج2،ج�ص91.
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ونكنجمعجذنك،ج �إّنج�سج حجعب�رهتجلع�صجهنلقا�ءجمّطنج تبّلىجهذهجهنجهأيجُ لايجكونجدحي يج

هنل� عج لانج هنتلجق ج علىج هنملاج قيرةج )وهوج هنطعا�رج دمباقج ل�بج منج 7ج ل�ن�ج هنتطاازج مجحل ج

وهن�س�ّر(جعلىجهنملاجهنخ�رجّدجوهنت�سخا�صجنلط�سيهق،جلجمنجل�بجهنتحي يجوهنتعاان.ج

المعيار الثالث: مرجعية النظرة العرفية
.

(((
ق�لجهن�سايجمحطيججوهدجهنع�ملد:ج»هنطججعج دجهنططّازجهإنىجهنعجف،جلأّنهجهنطحّكمج دجمثله«

المعيار الرابع: اختالف التمييز باختالف متعّلق التكليف
هإنىج هنلظجج م�س�أن ججوهزج هنططّازج دج هن�سبّدج م�جهوج�س�لطج هن�سا�ست�ند:ج هن�سايجعلدج �ُسِئاج

عورده،جوجوهزجنظجهجهإنىجعورةجهنغاج،جوكونجعب�دهدهج�سحاح ،جوهلعتط�دجعلىجهأخب�ره؟ج

هأج�ب:ج» ختلفجهنططّازج دجكّاجمك�ن،ج لدجهلأولجهنطجهدجل�نططّازجهنذيج ت�أّثججمنجهنلظججهإنىج

هنعورةجهأوجهنلظججهإنىجعوردهجنوجهنتلتجودتحّجكجغج زدهجن�سباً�،جو دجهعتب�رج�سّح جعب�دهدهجهنذيج

ُ طّازجهنتك�نافجوهأّنجهلأمججمنجِقَباجههللجدع�نىجوُ طكلهجق�سيجهنقجل ،جو دجهلعتط�دجعلىجهإخب�رهج

.
(((
ل�نلر��س جهإذهجك�نجذهجهناي،جهإذهجك�نجمطّازًهجقويجهلإدرهكجنا�«

المعيار الخامس: اختالف الممّيز باختالف الزمان والمكان واألفراد
�ُسئاجهن�سايجعلدجهنخ�ملئد{:جج�ءج دجلع�صجهلأحك�مجنل�سبّدجهنططّازجل�أّنهجهن�سبّدجهنذيج

ُ طّازجهنح�سنجمنجهنقباح،ج ط�جهوجهنطجهدجمنجهنح�سنجوهنقباح؟جوم�جهدج�سّنجهنتطااز؟

هأج�ب:ج»هنطجهدجمنجهنح�سنجوهنقباحجهوجم�ج كونجكذنكجللظججهنعجف،جمعجمالحظ جظجوفج

حا�ةجهن�سبّدجوهنع�دهتجوهلآدهبجوهنتق�نايجهنطحّلا ،جوهأّم�ج�سّنجهنتطاازج اوجمختلفجدبعً�جلختالفج

.
(((
هلأ�سخ��صج دجهل�ستعيهدجوهلإدرهكجوهنذك�ء«

)1(جهنع�ملد،جمحطيججوهد،جملت�حجهنكجهم ،جج6،ج�ص432.
)2(جهن�سا�ست�ند،جعلد،جهل�ستلت�ءهت،ج�ص126-125.

)3(جهنخ�ملئد،جعلد،جهأجول جهل�ستلت�ءهت،جج2،ج�ص300،جم�س�أن ج822.
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االستنتاج:
د�سلاطج دّمج وهحيج معا�رج هوج وهإّنط�ج متعّيدة،ج مع� اجج نا�صج هنلقا�ءج هأقوهلج دقّيمج دج م�ج هإّنج

هن�سوءجعلاهجمنجزوه �جمختلل ،جوهنطعا�رجهو:جهأنج �ساجهنملاجهإنىجمجحل جعطج  جُد�سبحجني هج

ملك جهنتطاازجللحوجهإجط�ندجلانجهنح�سنجوهنقباحجوهن�س�ّرجوهنل� عج دجهنحا�ة.جومّط�جلج�سكج اهج

وهأخجىج ل�أمورججل�سا ج دتعّلقج و�س�ح�دا�،ج قيج دختلفجمر�لدا�ج وهنقبحج هنح�سنج متعّلق�تج هأّنج

هنتطاازج �ساختلفج وعلاهج هإنخ،ج عب�د  ...ج وخ�م�س ج م�نا ج ورهلع ج هجتط�عا ج وث�نث ج �سا��سا ج

هلأمجج وكذنكج وهآخ��ج،ج �سدءج لانج نل�سهج هنملاج هنتطاازج دج �ساتل�وتج كط�ج هنطتعّلق،ج للح�ظج

�ساختلفجهنتطاازجلانجطلاجوهآخج،جولانجملمق جوهأخجى...جهإنخ،جو كونجمججعجدحي يجهأّنجهذهج

هأوجذهكجهوجهنلظجةجهنعج ا جهلجتط�عا جهنتدج عا�صجو تحّجكج هنملاجمطّازج دجهذهجهنطر�لج

هنملاجدهخاجمحاما�.

نعم،ج دجهلأعّمجهلأغلبجقيج كونجللوغجهنملاج�سّنجهن�س�لع جهوجهنُطيِخاجنهجهإنىجمجحل جهنتطاازج

نط�جذكجن�هج دج قجدد:ج�سّججهن�سلوهتجهن�سبعجهلأونىجوخ�سو�سا جدخولجهنملاج دج�سّنجهن�س�لع ،ج

وناذهجرّكزتجهنجوه �تجعلىجهذهجهن�سّن.

وعلاه،ج �إّنجهن�س�لطجهنكّلدجنتحي يجهنتطاازجنا�صجزم�ناً�جلاجمعج ّد،جهإلجلل�ًءجعلىجهنطعا�رج

6-7جمنجل�بجهنتعّبيجل�نل�ّصجهن�سجعّد،ج هلأول،جعلىجدل�ساج،جهأيجُدحّيدجمجحل جهنتطاازجل�ن�سّنج

 اكونجمازهنجدخولجهنملاج دجمجحل جهنتطاازجهوجنل�صجهن�سّنجلغ�ّصجهنلظججعنجهنح�ن جهنطعج ا ج

للنج�سبعج�سلوهت.

تقسيم الطفولة على أساس مراحل نمو المعرفة وتأثير البيئة على النمّو)))
علىج هألح�ثهج هن�سوءج دج �سّلطج حاثج )1896-1980(،ج لا�جاهج ج�نج هنتق�سامج هذهج هعتطيج

مجهحاجهنملون جمنجخاللجرلما�جلعطلا جدكو نجهنطعج  جهنطت�أّثجةجل�نبائ جهنطحام جل�نملا،ج

 ق�ّسطا�جهإنىجخط�صجمجهحا،جهد:

هنطجحل جهلأونى:جهنذك�ءجهنح�ّسّد-جهنحجكّد:جمنج�سلجج ومجهإنىج�سلتانج)2-0(. 1-ج

هنث�نا :جمجحل جهن�سورجهنعقلا :ج)2-4ج�سلوهت(. 2-ج

)1(ج جهجع:ج�سلام،جمج م،جعلمجنل�صجهنلطو،ج�ص45-44.
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هنث�نث :جمجحل جهنذك�ءجهنحي�سّد:ج)4-7ج�سلوهت(. 3-ج

هنجهلع :جمجحل جهنعطلا�تجهنح�ّسا جهأوجهنذك�ءجهنطح�سو�ص:ج)7-12ج�سل (. 4-ج

وهنخ�م�س :جهنذك�ءجهنطرّجد،ج�سّنج13جوم�ج وق. 5-ج

تقسيم مراحل الطفولة في مدرسة التحليل النفسّي)))
هنتحلااج مير�س ج وهأدب�عج )1856-1939(ج �سارطونيج جو يج عليج هنطعتطيج هنتق�سامج وهوج

هنلل�سّد:

م�جقباجهنولدة:ج�سلجج ومجهإنىج250-300ج وم. 1-ج

حي ثجهنولدة:جهلأ�س�لاعجهلأونىجعقابجهنولدة. 2-ج

هنطجحل جهنلطّا :جهن�سل جهلأونى. 3-ج

هنطجحل جهن�سججا :ج3-1. 4-ج

هنطجحل جهنق�سابا :ج5-2. 5-ج

مجحل جهنكطون:ج10-5. 6-ج

مجحل جم�جقباجهنبلوغ:ج10-12ج�سل . 7-ج

مجحل جهنطجههق :ج13-20ج�سل . 8-ج
(((
دق�سامجمجهحاجهنملون جعلىجهأ�س��صجهنخ�س�ئ�صجهنر�سطا 

المرحلة الجنينية:جم�جقباجهنولدة:جودطتّيجمنج�سلجج ومجهإنىج300-250ج وم.  -1

لو �س :جمنج�سلجج ومجهإنىجهأ�سبوعان. -ج

جلان:جمنجهأ�سبوعانجهإنىج10جهأ�س�لاع. -ج

جلانجمتك�ما:جمنج10جهأ�س�لاعجهإنىجهنولدة. -ج

مرحلة الولدة:   -2

حي ثجهنولدة:جهلأ�سبوع�نجهلأّولنجعقابجهنولدة. -ج

هنطاي:جمنجهأ�سبوعانجهإنىجع�مان. -ج

)1(جنلتل�سااج جهجع:جن.م.
)2(ج جهجع:جهلأ�سول،جع�دلجعزجهني ن،جعلمجنل�صجهنلطوجمنجهنرلانجهإنىجهن�ساخوخ ،ج�ص38.
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الطفولة:جدطتّيجمن:ج12-3ج�سل .  -3

هنطبكجة:ج3-5ج�سلوهت. -ج

هنملون جهنو�سمى:ج6-10ج�سلوهت. -ج

هنملون جهنطت�أّخجة:ج10-12ج�سل . -ج

المراهقة:  -4

هنطبكجة:ج14-12. -ج

هنو�سمى:ج17-14. -ج

هنطت�أّخجة:ج20-17. -ج

وهذهجهلختالفجلانجهنب�حثانج دجدحي يجمجهحاجهنملون جودعاانجهأدوهره�،جهإّنط�جهوجل�سببج

وملا�ج نل�سا ،ج وملا�ج معج ا ،ج مع� اجج هنطر�ل،ج طلا�ج هذهج هنطعتطيةج دج هنطع� اجج هختالفج

 از ونوجا ...ج
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هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجدق�س��امجمجهح��اجهنملون�� جن��هجدورجرئا���صج دجهنعطلا���تجهنتجلو �� ،جلأّنجكّاجمجحل جمنج -ج

هنطجهحاجهنتدج طّججلا�جهنملاجُدعتبججظج ً�جنبع�صجهلأحك�مجهنتجلو  جهنخ��سّ جلا�.

ُ طكنجدق�سامجمجهحاجهنملون ج دجهنل�سو�صجهلإ�سالما جمنجخاللجزهو تدجنظج،جهنتق�سامج -ج

هل�ستقجهئّد،جودق�سامجهنثالثج�سبع�ت.

ج هنتق�س��امجهل�س��تقجهئّدجنلملون�� جح�س��بجهنطجهح��اج ت�سّط��ن:جمجحل�� جح�س��نجهختا���رجكاٍّ -ج

م��نجهنزوجا��نجنالآخج،جمجحل�� جهنرط�عجهنوهقعجمل��هجدكو نجهنرلان،جهنطجحل�� جهن�سلبا ،ج

هنطجحل�� جهنرلالا�� ،جمجحل جمنج0ج ومجحّتىج7جهأ ���م،جمجحل جهنج�س�ع،جمجحل جهنح�س�ن ،ج

مجحل جم�جقباجهنتطاازجمنج0ج�س��ل جحّتىج7ج�س��لوهت،جمجحل جهنتطاازجمنج7ج�س��لوهتجحّتىج

هنبلوغ.

دق�س��امجهن�:ج»ثالثج�س��بع�ت«،جهوجهنتق�سامجهنط�ستخجججمنجهنجوه �ت،جكط�ج دجقولجهلإم�مج -ج

جعل��ججهن�س���دقجQ: »دع ابن��ك يلع��ب �ش��بع �ش��نين، وي��وؤّدب �ش��بع �ش��نين، واألزم��ه 

نف�شك �شبع �شنين، فاإن اأفلح، واإّل فال خير فيه«.

-ج ظا��ججم��نجهنجوه ���تجهأّنجمجحل جهن�س��بعجهلأونىجمنجحا���ةجهنملاجهدجمجحل�� جهنلعبجلأّنهج

 خ��جججحي ث��ً�جهإن��ىجع�نمجلج طل��كجهأّيجد�سّورجوهنمب���عجعلهجو ج يجهأنج كت�س��له،جو ح�ساج

ذن��كجخاللج تجةج�س��بعج�س��لوهتجع���دة،جلحا��ثجُ �سبحجق�درًهجعل��ىجهنتطاازجلانجهنح�س��نج

وهنقباحجوهن�س�ّرجوهنل� ع،ج تكونجهنطجحل جهنث�نا جهنتدجُد�سّطىجمجحل جهنتطاازجهدجمجحل ج

هنتعلامجوهنت�أد ب.

ُذك��جتجع��ّيةجمع� اججنتحي ��يجمجحل جهنتطاا��ز،جخال�ستا�:جهأنج �ساجهنمل��اجهإنىجمجحل ج -ج

عطج �� جُد�سب��حجني ��هج اا���جملك�� جهنتطاا��زجلا��نجهنح�س��نجوهنقبا��حجوهن�س���ّرجوهنل� ��عج دج

هنحا�ة،جو ختلفجهنح�سنجوهنقبحجح�سبجهختالفجهنطر�لتجهنحا�دا جمنججل�سا جوم�نا ج

وهجتط�عا ...
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أسئل  هنيرا

م�جهوجهنتق�سامجهل�ستقجهئّدجنطجهحاجهنملون ؟جعّيده�جل�نتل�ساا.. 1

م�جهوج�سّججدق�سامجهنثالثج�سبع�تجهنوهردج دجهنجوه �تجلجهأ ك؟. 2

ذكجتجهنلرل جهلإ�سالما جدق�ساطً�جنطجهحاجهنملون ،جم�جهدجمالحظتكجعلاه؟. 3

م�جهدجخ�سو�سا ج�سّنجهن�س�لع ج دجهنل�سو�صجهلإ�سالما ؟. 4

م�جهوجهنطعا�رجهنذيجُنحّيدجمنجخالنهجهأّنجهنملاجدخاجمجحل جهنتطااز؟. 5

هاج ختلفجهنتطاازجمنجطلاجهإنىجهآخججومنجمرتطعجهإنىجهآخج؟جنط�ذه؟. 6





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

  تعّجفجهإنىجهلألع�دجهنثالث جناو  جهنملا:جهنعقلا ،ج . 1

هنقلبا ،جهنبينا .

هنطختلل ج . 2 هلإدرهكا ج -ج هنذهلا ج هنقوىج لانج ُ طّازج  

نلملا:جهنح�ّسا ،جهنوهطا ،جهنعقلا .ج

هنتخز لا ج . 3 هن��ق��وىج م��نج ق���ّوةج ك��ّاج وظال ج   ��ع��جفج

وهنتذكج  جهنت�سّج ا ج دجنل�صجهنملا.

  تعّجفجهإنىجهنقوىجهنقلبا ج-هنروهنحا ،جوهنغجهئزج . 4

هنلمج  ج دجنل�صجهنملا.

 أبعاد هوية الطفل 

وقواه النفسّية

الدرس السادس





تمهيد
هإّنجمو�سوعجهنتجلا جومتعّلقا�ج دجهذهجهنكت�بجهوجهنملا.جودختلفجهنلظجةجهإنىجطباع جهنملاج

منج ل�سل جدجلو  جهإنىجهأخجى،جمّط�ج لعك�صجعلىجكالا جدجلا جهنملاجومرطاجهنعطلا�تجهنتجلو  .ج

ُنجّلد؟ج منج �سوؤهل:ج هنروهبجعنج ُ حّيدهج ُنجلّد؟ج م�ذهج وعلىج ُنجّلد؟ج كافج �سوؤهل:ج  �نروهبجعنج

�سل�جهذهجهنير�صجنلبحثجحولجم�هّا جهنملاجمنجوجا جنظججعلمجهنلل�صجهنلل�سلّدج وقيجخ�سّ

هلإ�سالمّد.

الطفل مخلوق ماّدّي روحّي
هإّنجهنملاج دج ل�سل جهنتجلا جهلإ�سالما جمخلوقجمجّكبجمنجلعي ن:جم�ّدّيجوروحّد،جهأيجج�سمج

 تطّثاجلاذهجهنااكاجهنح�ّسّد،جونل�صجمرّجدةجعنجهنط�ّدةجوخ�س�ئ�سا�،جدوره�جقا�دةجهنبينجوهإدرهةج

مطلكته.جوهنعالق جلانجهذ نجهنبعي نجهدجهلردب�طجهنتل�علّدجللحوج وؤّثججو ت�أّثججكّاجوهحيجملاط�ج

ل�لآخججللحوجمتب�دل،ج طثاًلجهإذهجك�نجهنملاجمج �سً�جليناً�ج �ساوؤّثججذنكجعلىجهإدرهكهجهنذهلّدج

وقّوةجهنحلظجني ه،جوهإذهجك�نجهنمق�صجح�ّرًهج�ساوؤّثججذنكجعلىجمزهجهجو�سجع جغ�سبهجهنلل�سّد،ج

ُ عتبجج و از قا ،ج ج�سط�نا ج عوهماج وهنلل�سا ج هنذهلا ج هلألع�دج ورهءج هنعك�ص،ج قيج كونج وكذهج

هنبعي نج�ستلعك�صج هأّيجلعيجمنج وهنك�سفجعلا�جع�ماًلجماّطً�ج دجدجلا جهنملا،ج تجلا ج هنبحثج

لمباع جهنح�لجعلىجهنبعيجهلآخججل�سببجهنعالق جهنتل�علا جلالاط�.

البعد البدنّي لشخصية الطفل
مو�سوعج هنملاج و�سخ�سّاته،ج ر�سمج هوّ تهج هنط�ّدّيجمنج هنبعيج وج�سطهج هنملاج لينج ُ �سّكاج

»التربية  ه�سمج نلملاج هنبينّدج هنبعيج دلطا ج علىج وُنملقج وهنتل�سئ .ج هنتلطا ج نعطلّا ج ومتعّلقج

الج�شمية«،جلطلاوما�جهنوه�سعجهن�س�ماجنلجع�  جهن�سحا جوهنتغذ  جهن�سلاط جوهنوق�  جوهلهتط�مج
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نذهج هإنخ،ج وهنتزّ ن...ج وهنترّطاج هنحجكا ،ج وهنطا�رهتج هنج ��سّدج وهنتير بج هنر�سي  ج ل�نلظ�  ج

وكالا ج جا ،ج منج ومكّون�دهج وخ�س�ئ�سهج هنملاج ج�سمج عنج هلأّونا ج هنطعلوم�تج دكو نج ُ عتبجج

دجلاتهجج�سطاً�جمنججا جث�نا جونوجللحوجهإجط�نّدجهأمجًهج�سجورّ ً�جنلطجّلد.جوهذهجهنلونجمنجهنطعج  ج

منج وغاجه�ج هنج ��س ج وعلمج هنتغذ  ج وعلمج هنمّبج علمج هأهّطا�ج متعّيدةج علومج هخت�س��صج منج

هنعلوم.جوننجنتوّقفج دجهذهجهنير�صجعليجدعج فجج�سمجهنملاجولا�نجخ�س�ئ�سهجود�سج حجقوهه،ج

هنطالئمجمنج هنطقيهرج هنر�سمج هإنىج هنط�س�  ج ل�نتجلا�تج هأثل�ءجكّاجدر�صجمتعّلقج حاثج�سلعج�صج

علىج هلهتط�مج محورج �سُلجّكزج هنير�صج هذهج و دج در�ص.ج كّاج طباع ج معج هنطتل��سبج هنطعلوم�تج

هنقوىجهنلل�سا جهنيهخلا جنلملا.

خروج الطفل من بطن أّمه جاهاًل

 . 
 قولجههللجدع�نى:جچ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چ)))

ُدبّانجهذهجهلآ  جهنقجهآنا جهأّنجهنملاج �أددجهإنىجهنحا�ةج �قيًهجلأّيجنونجمنجهأنوهنجهنعلومجوهنطع�رفج

.ج قولجهن�سايجمحطيجل�قججهن�سيرجم�ست�سايًهجل�لآ  جهنطذكورة:ج»هإّنج
(((
هنت�سّور  جوهنت�سي قا 

هلإن�س�نجنحظ جوجودهجعلىجوجهجهلأر�صجلجدوجيجني هجهأّ  ج كجةجماط�جك�نتجوه�سح جوع�ّم ج دج

 .
(((
هنذهلا جهنب�سج  «

استعداد الطفل لتحصيل المعرفة
معجهأّنجنل�صجهنملاج دجليه  جهنخلق جخ�نا جمنجهنعلوم،جهإلجهأّنجههللجدع�نىجزّودهجل��ستعيهدج

،جكط�جُدلايهج
(((
خ��ّصجوهأدوهتجمعج ا جمحّيدةجُدطّكلهجمنجدح�سااجهنعلمجللحوجدير رّدجدجهكطّد

ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  دع�نى:ج قونهج هن�س�لق ج دج هنقجهآنا ج هلآ �� ج دتّط ج

 .
ۆئ ۆئ چ)))

)1(ج�سورةجهنلحا،جهلآ  ج78.
)2(ج جهجع:جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جهلأ�سجهرجهنخلا ج دجهنعلومجهنعقلا ،ج�ص7.جوهن�ساجهزي،جمحطي،جهنحكط جهنطتع�نا ج دج

هلأ�سل�رجهنعقلا جهلأرلع ،جج4،ج�ص515.
)3(جهن�سير،جمحطيجل�قج،ج ل�سلتل�،ج�ص63.

)4(ج جهجع:جهنحكط جهنطتع�نا ،جج4،ج�ص515.جوهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج12،ج�ص312.
)5(جج�سورةجهنلحا،جهلآ  ج78.
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هنلقجهتج هنحي ثج دج محورج �سُت�سّكاج م�ج هدج هلإدرهكا ج وهنقوىج هنطعج ا ج هلأدوهتج وهذهج

هلآدا .ج

القوى الذهنية - اإلدراكية)))
هنقوىجهنذهلا جنلل�صجهنملاجعب�رةجعنجهلأدوهتجوهلآلتجهنتدج �ستماعجلوه�سمتا�جدح�سااج

وهل�ستلت�جج ودجكابا�ج ودحلالا�ج وه�ستجج�عا�ج ودخز لا�ج و اطا�ج هنعق�ئيج ودكو نج هنطع�رفج

ملا�...جهإنخ،جوقيجق�ّسمجهنلال�سل جهنط�سلطونجهنقوىجهنذهلا جهإنىجعّيةجهأق�س�م،جهد:

اإلدراك الحّسي وأدواته
هنتدج هنطعج  ج هأيج هنح�ّسدج هلإدرهكج ُد�سّطىج هنملاج دجحا�دهج لا�ج هإدرهكا ج طّجج هأّولجمجحل ج

 ح�ساجعلاا�جمنجخاللجه�ستخيهمجهنحوه�ّص.جوهنح��ّس جهدجهنقّوةجهنلل�سا جهنتدجُ يركجهنملاج

لوه�سمتا�جهن�سورجهنرزئا جنالأ�سا�ءجهنخ�رجا جهنطحام جلهج دجع�نمجهنمباع جوهنط�ّدة.جونكّاج

ح��ّس جنل�س�نا جهأدهةجج�سط�نا جخ��سّ .جودتلّوعجهأدوهتجهنطعج  جهنح�ّسا جهإنىجخط�ص:جهنب��سجة،ج

هن�س�مع ،جهن�س�م ،جهنالم�س ،جهنذهئق .

وكتو�ساحجنكالا جح�سولجهنعلمجهنح�ّسدج دجنل�صجهنملاجنعج�صجهنطث�لجهنت�ند:ج لظججهنملاج

هإنىجهأّمه،ج ُا�سبحجهل�كجهد�س�لجح�ّسدجلالهجولالا�،ج تلمبعج�سورةجهأّمهج دجذهله،جوهذهجهنلونج

منجهنعلمجُ �سّطىجهلإدرهكجهنح�ّسدجهأوجهنطعج  جهنح�ّسا .

هأّنهج ل�ن�سجورةج هنملاجلج علدج هنح�ّسا ج دجذهنج هن�سورج هنمب�عجهذهج هأّنج هإنىج هلإ�س�رةج معج

وهنتير  ج ح�ساج وهنتجهكمج ل�نتكجهرج لاج هنكب�ر،ج ُ يركهج هنذيج ل�نطعلىج لا�ج ووهٍعج هإناا�ج ملتلتج

عليهجهنعلمجهنح�ّسدجهن�سعورّيجلا�.

هأ�سولج هنح�ّسدج هلإدرهكج مجحل ج هدج هنملاج حا�ةج منج هلأون��ىج هنطجحل ج كونج علىج و تجّدبج

وهأ�س�نابجوهإججهءهتجدجلو هجعي يةج دجكالا جهنتع�ماجهنتجلوّيجمعجهنملا،جملا�جم�ج�سُل�ساججهإناهج

 دجدر�صجهنتجلا جل�نقيوةجوهنلطوذججهن�سلوكّد.

)1(جحولجهذهجهنتق�سامجنقوىجهنلل�صج جهجع:جهنحكط جهنطتع�نا ج دجهلأ�سل�رجهنعقلا جهلأرلع ،جج8.
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قّوة الوهم
هإدرهكا جث�نا ج هإنىجهنقّوةجهنح�ّسا جُ �سبحجم�نكً�جنقّوةج هإدرهكجهنملا،ج ب�لإ�س�  ج ثّمج تمّورج

ُد�سّطىجهنوهم،جوهوجقّوةجنل�سا ج �ستماعجهأنجُ يركجهنملاجلوه�سمتا�جهنطع�ندجهنرزئا جهنطوجودةج

نلطالحظ ج لذهدا�ج هنتدجلجدخ�سعج هن�سل�تج هنرزئا ج ل�نطع�ندج وهنطق�سودج هنطح�سو�س�ت.ج  دج

هنح�ّسا ،جكخوفج الن،جوحّبج الن،ج �إّنجهنخوفجوهنحّبجمع�نا�نججزئا�نجق�ئط�نج دجنلو�صج

وهنوهمج هنح�ّصج لانج هنلجقج هأّنج ولاذهج ّت�سحج هنح�ّص.ج لوه�سم ج ُ يرك�نج لج هلآخج نج هلأ�سخ��صج

وهلأ�سوهتج وهلأ�سك�لج ك�لأنوهنج هنطح�سو�س ج هنرزئا ج هن�سورج هإدرهكج قّوةج هلأّولج هأّنج  كطنج دج

هن�سل�تج منج وغاجهط�ج وهنخوفج ك�نحّبج هنرزئا ج هنطع�ندج هإدرهكج قّوةج وهنث�ندج وهنجوهئح...ج

هنق�ئط ج دجنل�صجمعّال .

قّوة العقل
هنقّوةجهلإدرهكا جهنث�نث جنلملا،جهنتدجُديخلهج دجدهئجةجهلإن�س�نا جل�نطلاومجهنطلمقّدج-لأّنج

هلإن�س�نجلج تطّازجعنجهنحاوهنجل�نطعج  جهنح�ّسا ،جولجل�نطعج  جهنوهطا ج-جُد�سّطى:ج»هنع�قل «جهأوج

»هنعقا«،جوهدجلجدل�سطج دجهنملاجهإلجلطجحل جعطج  جمت�أّخجةجمنجحا�ده.ج

وهنعقاجهوجقّوةجهإدرهكجهنطل�هامجوهنق�س� �جهنكّلا ج دجهلأ�سا�ء.جوهنطع�ندجهنكّلا جكط�جنير�صج

هأ ��جهدج دج علىج وهنحطاج هن�سيقج ق�للا ج ني ا�ج هنتدج هنذهلا ج هنطع�ندج هدج هنطلمقج علمج  دج

هنخ�رج،جمثاجملاومجهلإن�س�ن،ج لقول:جمحطيجهإن�س�ن،ججعلججهإن�س�ن،ج �طط جهإن�س�ن...جوهكذه.

العقل النظرّي والعقل العملّي
و لق�سمجهنعقاجل�ل�سمالحجهنلل�سلّدجهإنىجق�سطان:

العقل النظرّي:جوهوجهنقّوةجهنذهلا جهنتدجُ يركجمنجخالنا�جهنملاج دجمجحل جعطج  جمعّال ج

هنطتعّلق ج هنكّلا ،ج وهنت�سي ق�تج وهنق�س� �ج وهنت�سّورهتج هنطل�هامج لع�صج حا�دهج منج متقّيم ج

ل�نوهقعجهنطوجود،جوُ طّازجمنجخالنا�جلانجهن�سحاحجوهنخم�أج دجهنت�سّورهتجوهنت�سي ق�ت.جمثاج

علطهجلبع�صجهنقوهعيجهنج ��سا جوهنقوهنانجهنللكا جوهنباونوجا جوهنلاز �ئا ،جهأوجلع�صجهنق�س� �ج

هنعق�ئي  ...جهإنخ.

ول�خت�س�ر،جهنعقاجهنلظجّيجهوجقّوةجهإدرهكجم�جهوجموجودجوك�ئنج دجهنوهقع.
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العقل العملّي:جوهوجهنقّوةجهنذهلا جهنتدجُ يركجمنجخالنا�جهنملاج دجمجحل جعطج  جمعّال ج

منجحا�دهجلع�صجهنق�س� �جهنطعا�ر  جهنطتعّلق جل�نعطاجهأيجهنوهقعجهنطملوبجهإ ر�ده،جوُ طّازجلهجلانج

هلألو نجوهجبج هن�سيقجوهجبج عله،جهحتجهمج هلأ ع�ل،جمثا:ج وهنقباحجكقامجذهدا ج دج هنح�سنج

 عله،جهنكذبجلج لبغدج عله،جهلعتيهءجعلىجهلآخج نجلج لبغدج عله...جهإنخ.

ول�خت�س�ر،جهنعقاجهنعطلّدجهوجقّوةجهإدرهكجم�ج لبغدجهأنج لعلهجهلإن�س�نجل�ختا�رهجهأوجلج لعلهج

كذنك.

وكونجهنملاج طتلكجقيرةجهنتلكاججهنعقلّدج دجمجحل جمعّال ج�ساكونجنهجدورجماّمجعليجهنحي ثج

عنجهنتجلا جهنعب�د  جنلملاجوهنتجلا جل�نعقول جوغاجهط�،ج دجهنرزءجهنث�ندجمنجهذهجهنكت�ب.

القوى التخزينية عند الطفل
ل�ن�سورج دحتلظج هأنج د�ستماعج نالأ�سا�ءج هإدرهكا�ج هإنىج ل�لإ�س�  ج هنملاج نل�صج هأّنج هنوه�سحج منج

هأوعا ج وهنعقا(ج دج هنوهم،ج )هنح�ّص،ج هلإدرهكا ج هنقوىج لوه�سم ج علاا�ج دح�ساج هنتدج وهنطع�ندج

وخزهئنجمعّال ،جُ ملقجعلىجكّاجخزهن جملا�جه�سمجخ��ّصجح�سبجنوعا جهنطيرك�تجهنطحلوظ ج اا�.

الخي��ال:جه��وجخزهن�� جهنطيرك�تجهنح�ّس��ا جهنرزئا ،ج ��كّاجهن�سورجهنح�ّس��ا جهنتدجدح�ساج  .1

علاا�جنل���صجهنملاجلوه�س��م جهنحوه�صج-جلعيجغابتا�جعنجهنح�ّصج-جدحلظج دجوع�ءجُ ملقج

علاهجهنلال�س��ل جه�س��م:ج»هنخا�ل«،ج �نخا���لجوع�ءجحلظجهنطعلوم���تجهنوه�سل جعنجطج قج

هنحوه�ّصجهإنىجنل�صجهنملا.ج

الحافظ��ة:جوه��دجخزهن�� جهنط��يرك�تجهنوهطا�� ،جهأيجهأّنجهنطع�ن��دجهنرزئا�� جهنت��دجدح�ساج  .2

علاا�جهنلل���صجلوه�س��م جقّوةجهنوهمجُدخّزنجوُدحلظج دجوع�ءجنل�س��ّدجُ �س��ّطى:ج»هنح� ظ «،ج

 �نح� ظ جوع�ءجدخز نجهنطع�ندجهنوه�سل جعنجطج قجهنوهم.

العق��ل الفّع��ال:جوه��وجح� ��ظجهنط��يرك�تجهنعقلا�� ،جهأيجهأّنجهنطع�ن��دجهنكّلا�� جهنت�سّور �� ج  .3

وهنت�سي قا�� جهنت��دجدح�س��اجعلاا���جهنلل���صجلوه�س��م جق��ّوةجهنعق��اجمحلوظ�� ج ��دجهنعق��اج

.
(((
هنلّع�ل

)1(ج جهجع:جهنحكط جهنطتع�نا ج دجهلأ�سل�رجهنعقلا جهلأرلع ،جج8،ج�ص56،جح��سا جهنطالجه�ديجهن�سبزوهري،جرقم:ج1.
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رية عند الطفل
ّ

القّوة التذك
ث�نث ج دج قّوةج دوجيج وهنتخز ن،ج هلإدرهكج هن�س�لقتانج هنذهلاتانج هنقّودانج هإنىج ل�لإ�س�  ج

وُ ملقج هنلل�ص،ج وهنطحلوظ ج دج هنطخّزن ج هنطعلوم�تج وه�ستع�دةج ه�ستجج�عج وظالتا�ج هنلل�ص،ج

علاا�جه�سم:ج»الذاكرة«جهأوجهنط�ستججع .ج �نذهكجةجهد:جقّوةجذهلا ج �ستماعجهنملاجلوه�سمتا�جهأنج

 �ستججعجو تذّكججهن�سورجوهنطع�ندجهنرزئا جوهنكّلا .

القّوة المتصّرفة عند الطفل
هنت�سّجفج دجهن�سورجوهنطع�ندج هنقيرةجهنذهلا جنلملاجعلىج هنطت�سّج  جعب�رةجعنج هنقّوةج

هنرزئا جوهنكّلا جهنطحلوظ ج دجهلأوعا جوهنخزهئنجهنطختلل ،جعلىجنحو ن:

ج)هنل�سا(جهأيجهنترزئ جوهنتحلااجوهنتلكاكجوهنتق�ساججوهنترج ي... 1-ج

ج)هنو�سا(جهأيجهنتجكابجوهنت�أنافجوهنترطاعجوهنجلطجوهنتعطام... 2-ج

هنقّوةجدختلفجد�سطاتا�جل�ختالفجهنخزهن ج هأق�س�م،ج �إّنجهذهج هأّنجهنخزهئنجعلىجثالث ج ولط�ج

هنتدجدت�سّجفج اا�.

المتخّيل��ة:جوه��دجعب�رةجعنجد�سّجفجهذهجهنقّوةجل�ن�س��ورجهنرزئا جهنطخّزن ج دجهنخا�لج  .1

دجكاب��ً�جهأوجدحلا��اًل.جك�أنج ت�س��ّورجهنملاجحاوهنً�جمجّكبً�جمن:جرهأ���صجح�س�ن،جورقب جزره  ،ج

وج�س��يجثور،جوهأجلح جن�س��ج،ج اوجُ جّكبجلانج�سورجمختلل ،جونا���صجهذهجهنتجكابجهأ �سً�جهإلج

...جهإنخ.جوهنطتخّال ج  جعجقّوةجهنتحلااجللزعجرهأ�صجهنح�س�نجعنجهنح�س�نجود�سّورهجم�ستقاّلً

ه��دجهنقّوةجهنتدج �س��تماعجهنملاجلوه�س��متا�جهإليهعجهن�س��ورجهنطتلّوع جوخلقا���جوهلتك�ره�ج

كط�ج ترّلىج دج ّنجهنج�س��مجمثاًل،جحاثج ج�س��مجهنملاج�سكاًلجمعّالً�جنمج �أخذهجمنجهنخ�رجج

لوه�سم جهنحوه�ّصجمب��سجةجلاجخلقتهجقّودهجهنطتخّال ...ج

المتوّهمة:جوهدجعب�رةجعنجد�سّجفجهنقّوةجهنطذكورةج دجهنطع�ندجهنرزئا جون�سبتا�جهإنىج  .2

هن�س��ورجمث��اًل،ج ات�سّورجهنمل��اجهأّنج النً�جُ حّبج الن��ً�،جوهكذه...ج �نطتخّال�� جُدجّكبجلانج

هن�س��ورجهأوجُدر��ّزئجهن�س��ور.جهأّم�جهنطتوّهط ج ا��دجُدجّكبجلانجهنطع�ندجوهن�س��ور،جهأوجدل�ساج

هنطع�ندجعنجهن�سور.
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المفكِّرة:جوهدجعب�رةجعنجه�ستعط�لجهنعقاجنقّوةجهنطت�سّج  ج دجدحلااجودجكابجهنطل�هامج  .3

هنع�ّم جوهنطعقولتجوهنطع�ندجهنكّلا جوهنرزئا .جولوه�سم جهذهجهنقّوةج كونجهلإن�س�نجهإن�س�نً�ج

هأيجك�ئلً�جملّكجًه،جلأّنجهنتلكاججعب�رةجعنجه�ستخيهمجهنعقاجنلطت�سّج  ،جل��ستخجهججحيودج

هنط�ها���تجوهأجزهئا���جهنذهدا جوعل��سجه�جهنيهخلا ج)هلأجل����صجوهنل�س��ول(جوهنعج�سا ج

،جولا�ج �ستخجججهنحّيجهلأو�سطج
(((
)هنعج�صجهنع�ّمجوهنخ��س (،ج اكونجق�درًهجعلىجهنتعج ف

.جوهكذهجُ طك��نجهأنج كونج
(((
 اك��ونجق���درًهجعل��ىجهل�س��تيللجودجكابجهلأقا�س�� جوهنبجهها��ن

ملمقاً�جلطعلىجهأّنهجق�درجعلىجهلنتق�لجمنجهنطعلوم�تجهنت�سّور  جهإنىجمعج  جهنطراولتج

هنت�سّور �� ج)هنطل�ها��م(جلوه�س��م جهنتعج ��ف،جومنجهنطعلوم���تجهنت�سي قا�� جهإنىجمعج  ج

هنطراولتجهنت�سي قا ج)هنق�س� �(جلوه�سم جهل�ستيلل.

ل�أ�ساج موجودةج قوىج هدج وهنتدج ،ج
(((
نلملا هلإدرهكا ج -ج هنذهلا ج هنقوىج مرطوعج هدج هذهج

هأقيرجعلىج ودوجااا�جوجعلا�ج هنقوىج ودل�ساطجعطاجهذهج دلعااج نكنج ل�نقّوة.ج وهنتكو نج هنخلق ج

هإنىج هل�ستعيهدج منج نخجوجا�ج ه�ستعط�نا�ج كالا ج ما�رهتجخ��س ج دج ودكو نج ن�س�ط�دا�ج هإدهرةج

هنتعلامج دونج د�ستقامجمنج ولج وهنتعلام،ج هنتجلا ج هإنىج هنكط�لج حت�جج هإنىج هنلق�صج ومنج هنلعلا ج

وهنتجلا جهلإل�ستطونوجا ،جودجلا جما�رهتجهنتلكاجج-�سلتحّيثجعلا�ج دجدر�صجخ��ّص-.

القوى القلبية - الجوانحية للطفل
هإنىجهنقوىجهنطتعّلق جل�نعلمجوهلإدرهك،جدوجيجقّوةج هأّنهجل�لإ�س�  ج  جىجهنلال�سل جهنط�سلطونج

ك .جووظال جهذهجهنقّوةج هأوجهنقّوةجهنطحجِّ هأخجىجمتعّلق جل�نعطاجُ ملقجعلاا�جه�سمجهنقّوةجهنع�مل ج

ونااً�،ج هأمجًهج وجوهرحهج هأع�س�ئهج علىج وهن�سامجةج وهنتحّكمج هنر�سمج وقا�دةج هنبينج �سوؤونج هإدهرةج

،جح�ّس��ص،جمتحّجكجل�لإرهدة،جن�طقجملّكججميِركج
ٍ
)1(جك�أنجُ حّلاجم�ها جهلإن�س�نجهإنىجعل��سجه�جهلأّونا ج:ججوهج،جج�سم،جن�م

نلكّلا�ت.جهأوجعل��سجه�جهنعج�سا ،جمثا:جع�نم،جق�در،جك�دب،ج�س�حك،جم��ٍص...

)2(جمثاجمعج تهجلق�نونجهأّنجهردل�عجدرج جحجهرةجهنحي يجعّل جنتطّيده،ج اقولجمثاًلجهذهجهنحي يةجهردلعتجدرج جحجهردا�،جوكّاج
حي يةجهردلعتجدرج جحجهردا�ج ادجمتطّيدة،ج اذهجهنحي يةجمتطّيدة.ج طنجخاللجمعج  جهنحّيجهلأو�سطج)هردل�عجدرج ج

حجهرةجهنحي ية(ج �ستيّلجعلىجدطّيده�،جوُ ثبتجهنتطّيدجنا�.

)3(جمعجهإع�دةجهنت�أكايجوهلإ�س�رةجهإنىجهأّنجلع�صجهذهجهنقوىجدتل�ّسطجودتلّعاج دجهنملاج دجعطججمت�أّخججن�سباً�،جلحاثج �ساجهإنىج
مجحل جقّوةجهنترج يجهنعقلد،جوقيجهعتبجه�جلع�صجعلط�ءجهنلل�صجهنطعج دجمثاجج�نجلا�جاه،جهأّنا�جدح�ساج دج�سّنجهن�13،ج

معجهإمك�نجهنطل�ق�س ج دجذنك.
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هأيجهأّنجهذهجهنقّوةجهدجهنتدجُد�سيرجهلأمججهإنىجع�سالتجهنر�سمجوجوهرحهجودملبجملا�جهنتحّجكج

ودي عا�جنحوجهنعطاج)هنبعث(،جهأوجنلكّفجوهنتجكجوهلنقب��صجعنجهنعطاج)هنزجج(.

:
(((
ودتو�ّسطجهنقّوةجهنع�مل جهنقوىجهنت�نا 

الق��ّوة الفاعل��ة اأو الق��درة:جوه��دجهنقّوةجهنتكو لا ج دجهنملاجهنتدجدابهجهل�س��تم�ع جعلىج  .1

هنلع��اجهأوجهنتجك،ج اوجهإنج�س���ءج عاجوهإنج�س���ءجد��جك،جولعب�رةجهأخجىجهدجهنق��ّوةجهنطحّجك ج

نلع�سالتج دجهنملاجنلقا�مجل�نعطا.ج

القّوة الباعثة:جودلق�سمجهإنىجق�سطان:  .2

هأ-جالقّوة ال�شهوية:جوهدجهنقّوةجهنتدجدحّجكجهنملاجودبعثهجنحوججذبجهنطالئمجوهنلّذةج

وهنطللع جوهنط�سلح جنلل�سه.

ب- والقّوة الغ�شبية:جوهدجهنقّوةجهنتدجدحّجكجهنملاجودبعثهجنحوجد عجهنطل� ججوهلأنمج

وهن�سجرجوهنطل�سيةجعنجنل�سه.

هأّم�جمرطوعجهنغجهئزج-جونعلدجل�نغج زةجكّاجمااجدهخلّدج دجنل�صجهنملاججذلً�جهأوجد عً�جدر�هجهأمجج

م�ج-جهنطتلّوع جهنطعرون ج دجنل�صجهنملاجل�أ�ساجهنخلق جوهنتدجلجدحت�ججهإنىجهنك�سبجوهلكت�س�بج

وهل�ستك�س�ف،جوغج زةج هل�ستمالعج هنطعج  جو �سولج هأوجغج زةجحّبج وهن�سجب،ج هلأكاج كغج زةج

هنخ�سوعج وغج زةج هنرط�ل،ج هإنىج هنطااج غج زةج هنبق�ء،ج هأجاج منج هن�سجهعج هنبائ ،ج معج هنتكّافج

هإنىجوهحيةجمنجهنقّودانجهن�س�لقتان،ج ل ج هإنخ،ج ادجدعودج دجهنطح�سّ هأم�مجهنكط�ل...ج وهنيه�س ج

لأّنجكّاجوهحيةجمنجهذهجهنغجهئزجهإّم�جدطااجنحوججذبجكط�لجوم�سلح جومللع جهأوجنحوجد عجنق�صج

ومل�سيةجو�سجر.

ون�سملحجعلىجمرطوعجهذهجهنقوىجه�سمجهنقوىجهنقلبا ج-هنروهنحا ،جوهدجل�خت�س�رجعب�رةج

هنيهخلّدج هنلل�سّدج وهلنلع�لج هنلعاج هنقلبج دج لا�ج هنتدج قومج وهلأدوهرج هنوظ�ئفج عنجمرطوع ج

هنروهنح،ج وهأعط�لج هنقلبج وهنروهرح،ج �لإ ط�نجمنجوظ�ئفج هنر�سيج وهنذيج تجكجل�سطتهجعلىج

وهلإرهدةجمنجوظ�ئفجهنقلب،جوهنعوهطفجوهنط�س�عججهنيهخلا جمنجوظ�ئفجهنقلبجك�نحّبجوهن�سوقج

هن�سع�دهت،ج وج�معج �ص37.ج هلأع��جهق،ج ودمااجج هلأخالقج وداذ بج �ص133-231-277.ج وهنراا،ج هنعقاج جلودج )1(ج جهجع:ج
�ص46. 
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وهنبغ�صجوهنكجهه جوهنخوفجوهنلجحجوهن�سجور...

هنحاوهنج هأّنج لالاط�ج دج وهنلجقج وهلإن�س�ن،ج هنحاوهنج لانج م�ستجك ج هنع�مل ج هنقوىج وه��ذهج

 تحّجكجمعا�جعلىجمقت�سىجطباعتهجوغج زدهجهنتدجخلقهجههللجدع�نىجعلاا�:جچ ىت يت جث مث 

 ،جوُ عّبججلع�صجهلآ �تجعنجهذهجهنِحجهكجهنغج زيجل�نوحد:جچ ڎ 
ىث يث حج مج چ)))

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ 
هإنىج وهنغجهئزج وهنغ�سبا ج هن�ساو  ج هنقوىج هإخ�س�عج هإنىج هلإن�س�نج احت�جج هأّم�ج  .ج

چ))) ے 
ملمقجهنعقاجهنعطلّدجودع�نامجهنوحد،جوهإلجهأ�سبحجهأكثجج�سّجًهجمنجهلأنع�مجوهنبا�ئم.

عنجعبيجههللجلنج�سل�ن،جق�ل:ج�س�أنتجهأل�جعبيجههللججعلججلنجمحطيجهن�س�دقجLج ُقلُت:ج

هنطالئك جهأ �ساجهأمجللوجهآدم؟ج ق�ل:» قال اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب Q: اإّن اهلل 

عّز وجّل رّكب في المالئكة عقاًل بال �شهوة، ورّكب في البهائم �شهوة بال عقل. ورّكب في 

بني اآدم كليهما، فمن غلب عقله �شهوته فهو خير من المالئكة، ومن غلبت �شهوته عقله 

 .
فهو �شرٌّ من البهائم«)))

هنتوّح�صج دج دجو �صج هإنىج هنملاج ك�نطج حت�جج هإ ط�نو اج دعباجج حّيج علىج هأخ��جىج ولعب�رةج

هنطحتوىج هنملاج دبلدج دج مثاًلج هلأخالقا ج ل�نتجلا ،ج �نتجلا ج هإّنط�ج ح�ساج وهذهج ،ج
(((
دهخله

هنيهخلّدجوهنطلك�تجهنل��سل جهنتدجُدعتبجج�سوهلطجنكبحجغج زددجهن�ساوةجوهنغ�سبج دجهن�سلوك،ج

ونييج�سورةج دكونج�سورةج وهنلقاا ...،ج حتىجلج هنعق�ئي  ج هلأخجىج هنتجلا ج هأنوهعج  �ساًلجعنج

ج حت�ججهإنىجهنتجلا ،ج �نتجلا جهدجهنتدجد�سلعجهنملاجهإن�س�نً�جحقاق .
(((
هإن�س�نجوقلبهجقلبجحاوهن

)1(ج�سورةجطه،جهلآ  ج50.
)2(ج�سورةجهنلحا،جهلآ ت�نج69-68.

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ  دع�نى:چ  و قولج هن�سجهئع،ج�ص5.ج هن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جعلاج )3(ج
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ چ،ج �سورةجهلأعجهف،جهلآ  ج

.179
)4(جثالث جن�سو�ص،جم�سيرج�س�لق،ج�ص11.

باب  فيتبعه، ول  الهدى  باب  يعرف  والقلب قلب حيوان، ل  اإن�شان،  »فال�شورة �شورة   :Qهنطوؤملانج هأماجج )5(جعنج
العمى في�شّد عنه«.جنا جهنبالغ ،جج1،ج�ص153.
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فطرة حّب األنا 
منجهلأمورجهنتدجُ مجتجعلاا�جنل�صجهنملاج مجةجحّبجهنّذهتجهأوجحّبجهنلل�صجهأوجع�سقجهلأن�،ج

ودحقاقجم�ستاا�دا�ج نذهدهج هلإن�س�نج -هأيجحّبج هنّذهتج »حّبج هن�سير:ج ل�قجج هن�سايجمحطيج  قولج

ه�ستقجهءج هأو�سحجمنج درج بّدج مايهنج ه�ستقجهءج دج نعجفج ولج هلإن�س�ن،ج هنخ��سّ -جطباعّدج دج

هلإن�س�نا ج دجد�ر خا�جهنمو ا،جهنذيجُ بجهنجعلىجذهدّا جحّبجهنّذهت،جلاجنوجنمج كنجحّبجهنّذهتج

دحقاقج هإنىج هجتط�عا -ج دكو ل ج كّاج -قباج هلأولج هلإن�س�نج هني عج نط�ج نالإن�س�نج وذهداً�ج طباعاً�ج

.
(((
ح�ج�ده،جود عجهلأخم�رجعنجذهده،جوهن�سعدجورهءجم�ستاا�ده«

و ظاججمنجلع�صجهنعلط�ءجهأّنهجُ جِجعجمرطوعجهنغجهئزجوهنقوىجهنطختلل جحّتىجغج زددجهنقّوةجهن�ساو  ج

جنه،جو حذرج
ً
وهنغ�سبا جهإنىجغج زةجحّبجهلأن�.ج قولجهن�سّايجهنخوئّد:ج»هلإن�س�نج تحّجكجنحوجم�ج جههجنلع�

ج
ً
جعلاه...ج)و(جهنطل�س�أج اهجحّبجهنلل�ص،جولجهخت�س��صجنهجل�لإن�س�ن،جلاجهنحاوهنجهأ �س�

ً
مّط�ج جههج�سجره

.
(((
جنه،جو حذرجمّط�جهأدركج�سجره«

ً
للمجدهجُ حّبجنل�سهجو تحّجكجهإنىجم�ج جههجنلع�

هن�سلبا جهنطج�سا جمنجهلأن�نا جوهنلجج�سا ،جلاج هنّذهتجدلكجهنح�ن ج ونا�صجهنطق�سودجلحّبج

هنطجهدجمنجحّبجهنّذهتجهوجدلكجهنم�ق جهلإ ر�لا ج دجدهخاجهنملاجهنتدجداي هجنحوجهأغجه�سه،ج

وُدحّجكهجلحقً�جنحوجدحقاقجهأهيه هج دجهنحا�ة.

فطرة عشق الكمال والنفور من النقص 
هنب�سجج للدج �سل�سل ج علاا�ج ُجبلتج هنتدج هنلمج  ج هلأمورج »منج هنخطالّد}:ج هلإم�مج  قولج

ل�أكطلا�...جهنلمجةجهنتدجدع�سقجهنكط�ل...جدريجهذهجهنع�سقجوهنحّبجقيجُجباج دجطالته،ج تريج

قلبهجمتوّجاً�جنحوجهنكط�ل...ج)و(جمنجهلأمورجهنلمج  جهنتدجُ مججهنل��صجعلاا�جهوجهنللورجمنج

.
(((
هنلق�ص«

)1(ج ل�سلتل�،ج�ص40.
)2(جهنبا�سودي،جمحطيج�سجور،جم�سب�حجهلأ�سول،جدقج ججلحثجهن�سايجهألوجهنق��سمجهنخوئد،جج2،ج�ص16.

موؤ�س�س ج هنلاجي،ج هأحطيج دعج بج وهنراا،ج هنعقاج روحجههلل،ججلودج هنخطالد،ج و جهجع:ج نل�سه،ج�ص177-180.ج هنط�سيرج )3(ج
هلأعلطدجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1422ه�-2001م،ج�ص58. 
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وطلبهج هنكط�لج ع�سقج هوج هنخلق ج ل�أ�ساج هإناهج دطااج للحوج هنملاج نل�صج علاهج ُ مجتج  طّط�ج

وهن�سعدجنحوه،جوهنللورجمنجهنلق�ص،جولط�جهأّنجمعلىجهنتجلا جهوجهلنتق�لجهنتير رّدجل�نملاجمنج

هنلق�صجهإنىجهنكط�ل،ج �إّنجنل�صجهنملاجدطااجهإنىجهنتجلا جللحوج مجّي.

المعارف الفطرية في نفس الطفل
ولاذهج تبّانجهأّنجحي ثل�جعنجخلّوجنل�صجهنملاجمنجهنطع�رفجل�أ�ساجهنخلق ج تعّلقجل�نعلومج

هنلمج  ج هنطع�رفج منج جطل ج وجودج ُ لغدج لج وهذهج ود�سي ق�ت.ج د�سّورهتج منج هنح�سونا ج

وهنح�سور  جهنك�مل ج اهجل�أ�ساجهنخلق ،ج كونجمغلوًلجعلا�،جنكّلا�جمتحّقق جل�نلعاج دجنل�صج

للغ ج علاا�ج وُ ملقج هنلمج  «،ج »هنطعج  ج ه�سم:ج هني لا ج هنل�سو�صج علاا�ج هأطلقتج هنملا،ج

لعيمج هنمب�طب�ئّدج قولج هن�سايج م�ججعاج وهذهج هنح�سور  «.ج »هنطعج  ج وهنعج �ن:ج هنلل�سل ج

جنلطع�رفجهنح�سور  ،جوهأّنجهنعطومج اا�ج
(((
عطوما جهلآ  جهنقجهآنا جهنطذكورةج دجليه  جهنير�ص

مل�سجفجهإنىجهنعلمجهنح�سونّد،جلطعلىجهأّنجهنطللّدج اا�جهوجخ�سو�صجهنعلمجهنح�سونّدجدونج

 .
(((
هنح�سورّي

وهل�كجعّيةجنط�ذججعنجهنعلومجهنلمج  جهنطربون جعلاا�جنل�صجهنملاجل�أ�ساجهنتكو ن،جملا�:ج

ُ عّج ا�ج كط�ج ل�نلمجةج ونق�سيج هني لا .ج هنقامج نحوج هنطااج و مجةج هنتوحاي  ،ج هنطعج  ج  مجةج

هلإم�مجهنخطالّد}:ج»هنح�لجوهنكالا جهنتدجُخلقجهنل��صجوهمجمّت�سلونجلا�،جوهنتدجُدعّيجمنج

.
(((
نوهزمجوجودهم،جونذنكجدخّطجتجطالتامجلا�ج دجهأ�ساجهنخلق «

و�سا�أددجهنبحثجعنجهذهجهنلق�طج دجدر�صجهنتجلا جهنعق�ئي  جنلملا.

وقيجهأدرجل�جهذهجهنطع�رفجوهنطاولجهنلمج  جدحتجهنبعيجهنقلبّدج-جهنوجيهنّدج دجهوّ  جهنملا.

 االستنتاج: أبعاد هوية الطفل
ولاذهج ّت�سحجهأّنجهوّ  جهنملاجدتّكونجمنجثالث جهألع�د:

هنبع��يجهنعقل��ّدج-جهنذهل��ّد،جو جدب��طجل���لإدرهكجوهنطعج �� جوهنتلّك��ججوهنتخّا��اجوهنتحلا��اج 1.ج

)1( چ ې  ې ې ې ى ى ائ ائ چ،  �سورةجهنلحا،جهلآ  ج78.
)2(جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج12،ج�ص312.

)3(جهنخطالد،جروحجههلل،جهلأرلعونجحي ثً�،جدججط جمحطيجهنغجوي،ج�ص175.
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وهنتل�س��اججوهن�س��جحجوهنتجكا��بجوهنت�أنا��فجوهنحلظجوهنتذّك��ججوهنلامجوهنب�سا��جةجوهنت�أّماج

وهنتيّلججوهنلظججوهنتعّقا...جهإنخ.

هنبع��يجهنقلبّدج-جهنوجيهنّد،جو جدب��طجل�نلمجة،جوهنع�طل ،جوهنغجهئز،جوهنطاولجهنيهخلا ،ج 2.ج

وهنط�س�عججوهلأح��سا�صجهنوجيهنا ،جوهنطلك�تجهلأخالقا ،جوهلّدر�ه�ت...ج

هنبع��يجهنبين��ّد،جو جدب��طجل�نر�س��يجوهنر��وهرحجوهلأع�س���ءجوهنعط��اجوهن�س��لوكجوهنلل��ظج 3.ج

وهنطا�رهتجهنحجكا ...جهإنخ.

ذكجن�ه�ج دج خ��سّ ج �س�ح�تج هلألع�دج هذهج منج ُلعٍيج ونكّاج هنملا،ج دجلا ج هألع�دج هدج وهذهج

هنير�صجهنث�نث.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنمل��اجك�ئ��نجم���ّدّيجروحّدج تجّك��بجمنجن�س���أدانجم�ّد  جوروحا�� .جوهنتجلا جدعلدجهإ�س��ب�عج -ج

ح�ج�تجهنرلبتانجل�سكاجمتوهزن.

-ج خ��جججهنمل��اجم��نجلم��نجهأّم��هجج�هاًلجلج طل��كجهأّيجن��ونجمنجهنطع���رف،جنكنج ا��هجق�للا ج

وه�س��تعيهدجدح�سا��اجهنعل��ومجوهنطع���رفجل�نتير  جم��نجخ��الل:جهأدوهتجهلإدرهكجهنح�ّس��دج

)هنب��س��جة،جهن�س���مع ،جهنذهئق�� ،جهنالم�س�� ،جهن�س���ّم (،جوق��ّوةجهنوه��مجهنت��دجُ ��يركجلا���ج

هنطع�ندجهنرزئا جهنق�ئط جل�لأج�س���مجهنطح�سو�س�� ،جمثاجهنحّبجوهنخوفجوهن�سر�ع جو...،ج

وقّوةجهنعقاجهنطيِركجنلطع�ندجهنكّلا جوهنق�س� �جهنع�م .

ن��يىجهنمل��اجق��يرةجعلىجدخز ��نجهنطعلوم�تج ��دجهأوعا جمتلّوع جح�س��بجن��وعجهنطيَرك�ت،ج -ج

 اخزنجهنطعلوم�تجهنح�ّسا ج دجهنخا�ل،جوهنطعلوم�تجهنوهطا ج دجهنح� ظ ،جوهنطعلوم�تج

هنعقلا جمخزون ج دجهنعقاجهنلّع�ل.جوني هجقيرةجعلىجه�ستجج�عجدلكجهنطعلوم�تجودذّكجه�.

ن��يىجهنمل��اجق��يرةجعل��ىجهنت�س��ّجفج ��دجهنطعلوم���تجهنطخّزن�� ج ��دجهلأوعا�� جهنح� ظ�� ج -ج

هنطختلل ،جمنجخاللجهنتحلااجوهنتلكاكجوهنترج يجوهنتجكابجوهنت�أنافجوهنتعطام.

ل�لإ�س� �� جهإن��ىجق��ّوةجهلإدرهكجوهنحل��ظجوهنتذّك��ججوهنت�س��ّجف،جدوج��يجعل��يجهنمل��اجقوىج -ج

 مج �� ج-غج ز �� جُدحّجكهجنح��وججذبجهنطالئمجوهنلّذة،جود عجهلأنمجوهن�سجر،جولا�ج عا���صج

هلأح��سا���صجوهنط�س���عججوهنطاولجهنع�طلا جهنطختلل جدر�هجهلأ�س��ا�ءجحّبً�جولغ�سً�،جود�سطاج

هنقوىجهنقلبا جهنطلك�تجهنلل�س�نا جمنجهنل�س�ئاجوهنجذهئا،جوهلإرهدة...هإنخ.

د�س��طاجدجلا جهنملاجعلىجثالث جهألع�د:جهلأول:جهنبعيجهنعقلّدج-هنذهلّد،جو جدبطجل�لإدرهكج -ج

وهنطعج �� جوهنتلّك��ججوهنتخّا��اجوهنتحلا��اجوهنتجكابجوهنتذّك��ججوهنلامجوهنب�سا��جةجوهنت�أّماج

وهنتيّل��ججوهنلظججوهنتعّقا...جهإنخ.جهنث�ند:جهنبع��يجهنقلبّدج-جهنوجيهنّد،جو جدبطجل�نلمجة،ج

وهنع�طل ،جوهنغجهئز،جوهنطاولجهنيهخلا ،جوهنط�س���عججوهلأح��سا���صجهنوجيهنا ،جوهنطلك�تج

ل�نر�س��يجوهنر��وهرحج هنبين��ّد،جو جدب��طج هنبع��يج وهنث�ن��ث:ج هلأخالقا�� ،جوهلدر�ه���ت...ج

وهلأع�س�ءجوهنعطاجوهن�سلوكجوهنللظجوهنطا�رهتجهنحجكا ...جهإنخ.
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أسئل  هنيرا 

لجهأ كجهاجهنروهبجعنج�سوؤهل:جكافجُنجّلد؟جوعلىجم�ذهجُنجّلد؟جُ حّيدهجهنروهبجعنج�سوؤهل:ج. 1

منجُنجّلد؟جعّلاجذنك.

م���جه��دجهأهّطا ج ا��مجطباع�� جهنعل��سججهنت��دجدتجّكبجملا�ج�س��خ�سا جهنمل��اجل�نلمجةج دج. 2

هنعطلا�تجهنتجلو  ؟جوكافجدوؤّثججعلىجذنك؟

م�جهوجهنينااجعلىجهأّنجهنملاج ونيجخ�ندجهنلل�صجمنجهأّيجنونجمنجهنطع�رفجوهنعلوم؟. 3

م�جهدجهأدوهتجهلإدرهكجهنح�ّسّدجعليجهنملا؟. 4

ن��وجن��مج كنجهنمل��اجمرّا��زًهجلقوىج �س��تماعجهأنجُ خ��ّزنج اا���جهنطعلوم�تجوهنطع���رفجهنتدج. 5

 تعّلطا�،جهاجك�نجل��ستم�عتهجه�ستجج�عا�؟جوم�جهنذيجك�نج�ساح�ساجلجهأ ك؟

جم�جهوجدورجهنقوىجهنقلبا جوهنغج ز  ج دجحا�ةجهنملا؟ج6. 

هاج مجةجحّبجهلأن�جهنطربولجعلاا�جهنملاجل�أ�ساجهنخلق جهإ ر�لا جهأمج�سلبا ؟جعّلاجذنك.. 7



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس السابع

فطرة الطفل بين الخير 

والشّر والحياد

  عجفجهنلظج �تجهنثالثجحولجطباع ج مجةجهنملاج . 1

و ل�ق�سا�.

ل�نتجلا ج . 2 هنملاج ه��وّ �� ج دغااجج ل�إمك�نا ج   عتقيج

وهنتعلامجوهنت�أد ب.

وهنحا�د  ج دج . 3 وهن�سّج  ج هنخاج  ج مر�لتج دج ُ حيِّ  

هوّ  جهنملا.

  عجفجهأّنجمنجحّقجهنملاجهنوقوعج دجهنخم�أ. . 4





تمهيد
هإّنجد�سلاطجهن�سوءجعلىجطباع جهنملاجوحقاق ج مجدهجُ عتبججمنجهلألح�ثجهنطاّط جمنجحاثج

هنروهبجعنجهن�سوؤهنانجهنبلاوّ انجهنت�ناان:

طباع ج هدج هاج هنخلق ،ج ل�أ�ساج نلملاج هنلمج  ج هنتجكاب ج طباع ج هدج م�ج الأّول:ج ال�شوؤال 

�سّج جةجهأمجخّاجةجهأمجحا�د  ؟جحاثجهإّنجدحي يجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلجل�أّيجمنجهل تجه�س�تج

هن�س�لق جُ غّاججمنجهنط�س�رج دجكالا جدجلا جهنملا.

ال�شوؤال الثاني:جهاجطباع جهنملاجو مجدهجث�لت جغاججق�لل جنلتغااججهأمجهأّنا�جدتبّيلجمنجح�لج

هإنىجح�ل؟جولعب�رةجهأخجى:جهاجهنملاجهنذيج ونيج�سّج جًهجلمبعهج-جلح�سبجلع�صجهنلظج �تج-ج

 �ستحااجدغااجهجل�نتجلا جهأمجُ طكنجدغااجه؟جلأّنهجهإذهجك�نجهنروهبجل�أّنج�سخ�سا جهنملاجث�لت جلج

دتحّولج اذهج علدجعبثا جهنتجلا جنلملا.

:
(((
 دجهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهلأولجُ طكنجر�سيجثالثجنظج �ت

النظرية األولى: شرّية طبيعة الطفل
 جىجهأ�سح�بجهذهجهنلظج  جهأّنجطباع جهنملاجدطااجهإنىجهلأخالقجهنذماط ،جلطعلىجهأّنجنل�صج

هن�سّج،جوُعرلتجطالتهجل�نجذ ل جوهلأطب�عجهنخباث جوهن�سّائ ،ج ل�أ�ساجهنخلق جعلىج هنملاجُجبلتج

عّبججعنجهذهج وقيج وهلنحجهف.ج هنعيوهنج هإنىج ولهج لي عج هنلل�سّد،ج دكو لهج »هن�سّجججزءجمنج  �ج

»دقومج هأنج هنلظج  ج هذهج علىج و تجّدبج .ج
(((
هنط�ساحد« هني نج رج�لج لع�صج هنطت�س�ئط ج هنلظجةج

 .
(((
هنتجلا جل��ستخيهمجو�س�ئاجهنعلفجوهنق�سوةجلنتزهعجهن�سّججمله«

)1(ج جهجع:جهنعم�رهن،جمحطي،جدجلا جهنملاجو قً�جلآرهءجهلنج�سال�جوهنغزهندجوهنمو�سد،ج�ص30-27.
)2(جهألوجدف،جمحطودجخلاا،جم�سكل جهنعق�بجهنبيندج دجهنتعلامجهنطير�سدجوعالجا�ج دج�سوءجهنتوجاهجهنتجلويجهلإ�سالمد،ج

مرل جهنر�مع جهلإ�سالما ،جهنطرليجهن�س�لع،جهنعيدجهلأول،ج ل� جج1999. 
)3(جدجكد،جعبيجهنلت�حجهلجههام،ج ل�سل جهنتجلا -جموؤدلفجعلطدجنقيي،ج�ص32. 
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النظرية الثانية: حيادية طبيعة الطفل
هإّنج هأخ��جىج ولعب�رةج وهن�سّج،ج هنخاجج هإنىج مت�س�ٍوج للحوج هنملاج طااج هأّنج هنلظج  ج هذهج دجىج

هنتجلا ج نل�س�دج نتار ج هنمباع ج لاذهج هنل�س�دج وهإّنط�ج لحقج مح� ية،ج طباع ج »منج هنملاج نل�صج

.ج قولج�سعايجهإ�سط�عااجعلدج دجهذهجهن�سا�ق:ج»هلإ�سك�نا جهنتدج�ُسغاجلا�جهنلكجج
(((
هنتدج تلّق�ه�«

هنلل�سلّدجوهنتجلوّيجوهلأخالقّدجمنجحاثجهنت�س�وؤلجعّط�جهإذهجك�نجهلإن�س�نجلمبعهجخّاجًهجهأوج�سّج جًهج

هدجهإ�سك�نا جزهئل ،جذنكجهأّنجهنمباع جهنلمج  جنالإن�س�نجمح� ية،ج�سلح جلا�س�ء،جمثلا�جمثاج

 .
(((
هنط�ّدةجهنخ�م«

النظرية الثالثة: خيرية فطرة الطفل
 عتقيجهأ�سح�بجهذهجهنلظج  جلعك�صجهنلظج  جهلأونى،جهأّنجطباع جهنملاجو مجدهجُجبلتجعلىج

حّبجهنخاج،ج اوج طااجهإنىجهنخاججوهن�سالحجل�أ�ساجهنخلق .

وقفة مع النظرّيات الثالث
�سُلح�ولج دجهذهجهنلقجةجهنتوّقفجعليجلع�صجهنلق�طجهنتدج�سُتطّايجهنمج قجنتبّلدجهنجهأيجهنذيج

نجههجهأقجبجنل�سوهبجمنج�سطنجهنلظجّ �تجهن�س�لق ج دجهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهلأول،جو�ساّت�سحج

للحوججلّدجهأ �سً�جموقلل�جمنجهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهنث�ندجخالنا�جل�نتبع.

هأّنجهنملاج دجمجهحاجهنملون جهنطبكجةجوم�جقباج�سّنجهنتطااز،جلج عجفج اأوًل:جلجر بج دج

جملاط�ج اوجمااج مجّيججبّلّدج معلىجهنخاججهأوجهن�سج،ج �إنج�ُسّلمججيًلجلطااجطباع جهنملاجنحوجهأيٍّ

غاججوهٍع.

هإناا�ج يج هيدهج هنخلق ج ل�أ�ساج هنملاج طباعا ج دج رّدهتج عاج وجودج هإنك�رج ُ طكنج لج ثانياً:ج

هنمباعا ج هنقوىج ُد�سّببا�ج وهنتدج هنغج زةج هن�س�درةجعنج هن�سلوك�تج لا�ج وهنطق�سودج دع�نى،ج ههللج

)هن�ساو  جوهنغ�سبا (جهنطربولجعلاا�جهلإن�س�نجل�أ�ساجهنلمجة،جك�نخوفجهأوجهنحّب...جهإنخ.جونكنج

ُ مجحجهن�سوؤهل:جهاجرّدهتجهنلعاجهنلل�س�نا جهنمباعا جهذهجهدجخاججهأمج�سّججهأمجحا�د  ؟ج

)1(جدجكد،ج ل�سل جهنتجلا -جموؤدلفجعلطدجنقيي،ج�ص32. 
)2(جعلد،ج�سعايجهإ�سط�عااجو جج،جه�ندجعبيجهن�ست�ر،ج ل�سل جهنتجلا جروؤ  جدحلالا جوملظورجهإ�سالمد،ج�ص299.



119  مجف هنملا لاو هنخاج فهنلجم فهن ااس

هأيج ملا�ج هنل��سئ ج هنلل�سا ج هنقوىج للح�ظج هذهج هنلعاج رّدهتج هإنىج هنلظجج هإّنج هنحقاق ،ج  دج

ل�نلظججهإنىجنل�صجهنقّوةجهن�ساو  جهأوجهنغ�سبا جلجلّيجمنجهأنج يخاج دجدهئجةجهنح�سنجوهنخاج،جلأّنج

 ،ج
ههللجدع�نىجلج خلقجهإّلجم�جهوجح�سنججطاا،ج قولجدع�نى:جچ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ)))

 اذهجهنقوىجهنلل�سا جدعطاجل�أ�ساجهنلمجةجلح�سبجم�ج قت�ساهجطبعا�جهنط�سّخجةجنه،جهإّنط�جدكطنج

هنط�سكل ج دجكالا جدوظافجهذهجهنقوىجهنلل�سا جود�سااجه�ج دجهأّيجهّدر�ه.ج

ولل�ًءجعلاه،جوظال جهنتجلا جنا�ستجه�ستئ�س�لجهذهجهنغجهئزجوهلنلع�لتجوهلأح��سا�صجهنلل�سا ج

وهقتالعا�جمنججذوره�،جلأّنجذنكجم�ستحاا،ج كّاجم�جزرعتهج يجههللجدع�نىجل�أ�ساجهنخلق ج �ستحااج

ه�ستئ�س�نه،جنعم،جُ طكنجهنتعطا جعلاهجود�ّسهجود لهج دجدهئجةجهنظلط .ج الجُ طكنجنلتجلا جهإزهن ج

هأوج هنحّبج نحوج نهج هنطحّجك ج هنيهخلا ج هنقوةج ه�ستئ�س�لج ولج هنملا،ج نل�صج هلأن�جمنج  مجةجحّبج

هنبغ�صجهأوجهنخوفجهأوجهنحا�ءجهأو...جلاجهوجهإ ر�دجح�ن جمنجهنتحّكمجوهنقا�دةجوهن�سامجةجعلىجهذهج

هلنلع�لتجللحوج ل�سبطجهن�سلوكجعلىج�سوءجهنتع�نامجهنتجلو  جهنح�سل جوهنرطال ،جنذهجُ ق�لجل�أّنج

.
(((
هنتجلا جوظالتا�جهني عجونا�صجهنج عجوهل�ستئ�س�ل

 لا�صجمنجهنطعقولجدجلا جهنملاجل�نملبجملهجهأنجلج غ�سبجهأوجلج �ستادجلع�صجهلأ�سا�ء،ج �إّنج

هذهجهنح�لتجهنلل�س�نا جهأمورجطباعا ج دجذهتج مجدهجغاججق�لل جنالإزهن ،جوهإّنط�جهنطملوبجهوج

�سبما�جودوجااا�جوهإر�س�ده�،جلجقطعا�جوكبتا�.جوهإذهجهأردتجهأنجُدم�عج �طلبجهنط�ستم�ع.

هأوجهن�سّججل�أ�ساجهنخلق جهوجذنكجهنلحوج هإذهجك�نجهنطق�سودجلطااجهنملاجنحوجهنخاجج ثالثاً:ج

منجهنطااجهنلمجيجهنربجيجهنذيجُ ط�نعجهلختا�رجوهإمك�نا جهنتغااج،ج اذهجمّط�جلجُ طكنجقبونهج

هنمالقً�جمنجعقايدل�جل�أّنجهلإن�س�نجك�ئنجحّججمخت�ر،جنذهجلجليجمنجهنبحثجعنجهنطااجهنلمجيج

نحوجهنخاججهأوجهن�سّججلطعلىجُ ح� ظجعلىجهختا�ر  جهنملاجوهإمك�نا جهنتغااج.جلأّنل�جُنلكجج�سّح ج

نظج  جهنطذهبجهنمباعّدج دجهلأخالق،جهنتدجدعتقيجل�أّنجهنطلك�تجهلأخالقا ج دجهنملاجول�نّت�ندج

هن�سلوكجهن�س�درجعلا�جطباعّدجل�أ�ساجخلقته،جلطعلىجهأّنجكّاجطلاج ونيجمزّودًهجل�أخالقجدقت�ساا�ج

طباع جهوّ تهجعلىجنحوجهن�سجورة،جول�نّت�ندج �إّنجهذهجهلأخالقجهنمباعا جث�لت جوغاججق�لل جنلتغااجج

)1(ج�سورةجهن�سرية،جهلآ  ج7.
)2(جج�معجهن�سع�دهت،جج1،ج�ص49.
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وهنتبي ا،جو تجّدبجعلىجذنكجعيمججيوهئا جو ع�نا جهنعطلا�تجهنتجلو  جهنتدجدايفجهإنىجهإك�س�بج

هنملاجملك�تجهأخالقا جو�سلوك�تجعلىجخالفجمقت�سىجطباعته.

هنك��س�ند،ج هنمو�سد،ج هنغزهند،ج كط�سكو ه،ج هنط�سلطونج هلأخ���القج ن�ق�صج ال�سل ج وق��يج

،جحاثجرّدوهجهنطذهبجهنمباعّدج
(((
وهنلجهقد،جوغاجهمجهذهجهنطذهبج دجكتبامجللحوجدل�سالّد

نغاتجهن�سجهئعجوهني �ن�ت،جونبملتجدع�نامجوو�س� �جهلأنبا�ء،ج
ُ
 دجهلأخالق،جل�أّنهجنوجك�نج�س�ئبً�جلأ

وهنت�أد بجودح�سانجهلأخالق...جعبثً�جوناوًه،جوجّاجههللج وهنتزكا ج هنتاذ بج هإنىج هنيعوةج ونك�نتج

دع�نىجوهأنبا�وؤهجعنجهنلغوجوهنعبث.

كط�جهأّنجهنترجل جهنتجلو  جهنعطلا جدلايجل�إمك�نجهإزهن جهنخلقجل�لأ�سب�بجهنخ�رجا جمنجهنت�أد بج

وهنل�س�ئحجوغاجهط�.ج زرعجهنقامجهنتجلو  جودعي اج�سلوك�تجهنملاجهأمججمطكنج عاًلجل�نو�س� �ج

وهنطوهعظجوهنل�س�ئحجوهلإر�س�د.

 قولجهلإم�مجهن�سايجعلّدجهنخ�ملئّد{:ج»�سل�ع جهلإن�س�نجود�سكااجولل�ءجهلإن�س�نجهنطملوبج

 دجهلإ�سالمجهوجهأمجج ح�ساجل�نتجلا .ج �إّنجكّاجهنل��صجني امجق�للا جهنتجلا .جقيج تقّباجهنبع�صج

قيج وهنبع�صج هأكثجج وديومج ني هج هنتجلا ج دتج�ّسخج قيج هأ�سجع،ج �نبع�صج وهنبع�صج مت�أّخجًهج هنتجلا ج

.
(((
ُدل�رقهجل�سجع جهأكبج،جنكنجكّاجهنل��صجمعّج�سونجنلتغااججوهنتبّيلجهنذيج ح�ساجل�نتجلا «

رابعاً:جولذنكج ظاججهأ �سً�جهأّنجهلأخالقجوهن�سلوك�تجهنح�سل جنا�ستجونايةجهنمباع جلأّنجم�جهوج

طباعّدجلجُدطكنجهإزهنتهجودغااجه.جنعمجهنمباعّدجوهنلمجّيجهوجمب�دئجوقوىجوق�للا�تجوه�ستعيهدهتج

دلكجهلأخالقجوهلأ ع�ل،جهأّم�جكالا جه�ستخيهمجهذهجهنقوىجوهنطب�دئج اوجخ��سعجلإرهدةجهلإن�س�نج

.
(((
وخ��سعجنلتجلا 

 قولجهن�ساخججعلججهن�سبح�ند:ج»هإّنجنالإن�س�نجم�هّاتان:جاأوًل:جم�هّا جع�ّم ج تكّونجمعا�جو توّنيج

لا�.جوثانياً:جم�هّا جخ��سّ ج كت�سبا�ج دج�سوءجهإرهددهجعنجطج قجهنعطا...جهأّم�جهنمباع جهنع�م ،ج

 ادجعب�رةجعنجهنم�ق�تجوهنطوههبجهلإناا جهنطودع ج دجوجودهجوهدجماولجطباعا جد�سوقهجهإنىج

)1(ج جهجعجمثاًل:جهنغزهند،جهألوجح�ميجمحطيجلنجمحطي،جهإحا�ءجعلومجهني ن،جج8،ج�ص101.جوهنلجهقد،جج�معجهن�سع�دهت،جج1،ج
�ص49-46.

علىج لت�ر خ:2014/05/07.ج هنطعلمج هأ�سبوعج لطل��سب ج وهنتجلو انج هنطعلطانج نق�ءج هنخ�ملئدج دج علدج نل�سايج كلط ج منج )2(ج
.http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=840376هنجهلطجهنت�ند:ج

)3(جهأر�سمو،جهأخالقجناكوم�خو�ص،ج�ص37-36.
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هنطخت�رج دج هلإن�س�نج لايج هأعمىج�سبح�نهجزم�ما�ج �سق�وؤه،جوقيج هأوج �سع�ددهج نقم جخ��سّ ج اا�ج

كالا جهل�ستل�دةجملا�جكّطً�جوكالً�...جوهأّم�جهنمباع جهنخ��سّ ،ج ادجعب�رةجعّط�ج تكّونج دجنل�صج

هلإن�س�نجمنجهنجوحا�تجهنع�نا جهأوجهنيهنا جنتار جه�ستل�ددهجمنجدلكجهنطوههبجهلأّونا ،جهإ جهطً�ج

 .
(((
هأوجدلج مً�جهأوجهعتيهًل«

ودجلا جهنملاج دججعلهج طااجهإنىجهأحيجهلّدر�هانجهإْنجخاجًهجهأوج�سّجًهجهإّنط�جدح�ساجمنجخاللج

دكجهرجهلأعط�لجهنطت�س�لا جل�نيرل جوهنع�دةجنطّيةجزملا جمعّال جوطو ل جغ�نبً�،ج اوجهنذيج وؤّديج

هإنىجهإ ر�دجهن�سل�تجهنح�سل جهأوجهن�سّائ ج دجنل�صجهنملا،جلجهأّنجهن�سل�تجهنح�سل جلطعلىجهنطلك�تج

موجودةجل�نلمجة.جوهذهج وؤّكيجهأهّطا جعيمجهلإهط�لجوهلإغل�لجنلع�دهتجهن�سّائ جهنتدجقيج كت�سبا�ج

هنملاجدحتجعلوهنجهأّنهجم�جزهلج�سغاجًه،جلاج لبغدجهلنتب�هجوهناقظ ج دجهإ ر�دجهنع�دهتجهنح�سل ج

هإنىجطباع جث�لت ج اهجوُد�سبحجخلقً�ج عليجهنملاجحتىجنوجنمج ِعجح�سلا�،جلأّنا�ج�ستتحّولجلحقً�ج

د�سيرجعلهجهلأ ع�لجل�ساون .

ول�نّت�ندج هنعلم،ج وهإك�س�بج هنطعج  ج هإعم�ءج عطلا ج مرّجدج نا�ستج هنتجلا ج هأّنج ولاذهج ظاجج

 ح�ساجهن�سلوكجدلق�ئاً�،جلاجهنتجلا جهدجعطلا جدلطا جهّدر�ه�تجوزرعجودلّتحجقامجودغااجج�سلوكج

هنتدج هنطملوب.ج �نطع�رفج هنايفج نحوج هنملاج كدج ّترهج وهنع�دةج ل�نيرل ج ما�رهتج وهإك�س�بج

وهإنجك�نتجهنطعج  جوهحيةجمنجمب�دئج هن�سلوك،ج هأودوم�داكاً�جدر�هج  تلّق�ه�جهنطتجّلدجلجُدحّجكهج

هنلعا.جو دجنل�صجهنوقتجحذرًهجمنجهنوقوعج دج ّخجدحّولجهنملاجهإنىجمرّجدجهآن ج از �ئا ج �سيرج

علهجهنعطاجنتار جهنع�دةجمنجدونجهلإح�س��صجل�ن�سحل جهنقاطا جهنتدجُدحّجكه،جلجلّيجمنجهإعم�ءج

ججع جهإ�س� ا جهإنىجج�نبجهنتعو ي،جوهدجججع جهأنج كونجهنعطاجهنذيجدعّودجعلاهجهنملاج�س�درًهج

علهجعنجقل�ع جورغب جوهإرهدةجذهدا جو�سعورجل�نط�سوؤونا .

ولطعلىجهآخججلج لبغدجدجلا جهنملاجللحوج �سيرجعلهجهنلعاجدحتجوط�أةجهن�سعورجل�نح�ج ج

هإنىجهنعطاجنطرّجدجهإنح�حجدكجهرجهنع�دةج)هلإدم�ن(،جلاجهأنج �سيرجهنعطاجعنجهنملاج دجهنطجحل ج

هنعطج  جهنتطااز  جعلىجهأقّاجدقي ججهنمالقً�جمنجهنوعدجل�نقامجوهنتا�ءجهإنىجهنوعدجل�نلت�ئ .جوهإلج

 �إّنجدعو يهجعلىجقامجمعّال جموجب جهأوج�س�نب جمنجدونجوعدجوقل�ع جورغب جقيج كونجهن�سببج دج

)1(جهنطكد،جح�سنجمحطي،جهلإناا�تجعلىج�سوءجهنكت�بجوهن�سل جهنعقاج)مح��سجهتجهن�ساخججعلججهن�سبح�ند(،جج1،ج�ص681.
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ُ عج�صجعلا�ج �سارعلهج هنطتغّاجهت،جمّط�ج هنعرزجعنجمق�وم ج دونايج ن�حا ج هلإرهدةجمنج هإ�سع�فج

عج�س ج هأوج وهنتطااز،ج هلنتخ�بج علىج ق�درًهج ُ �سبحج اا�ج عطج  ج مجحل ج هإنىج هأنج �ساج لطرّجدج

نطوؤّثجهتجلائا جمعّال ج)مير�س ،ج�سيهق ...(،جمط�ج وؤّديجهإنىجهنعم�  جودحّولج�سج عج دجهأخالقهج

كّاج علىج هنتغّلبج علىج هنقيرةج هنملاج دطلحج ووع��دج هإرهدةج منج هنطلملق ج هنع�دةج هأّم���ج و�سلوكه،ج

 .
(((
هنطتغّاجهت،جلاجعلىجطباعتهجهأ �سً�

حولج كت�ل�دهج هآرهئ��هج دج مرطوعج دع�ر�صج هنط�سلطانج هنعلط�ءج لع�صج منج خام�شاً:ج ظاجج

هإنىج ن�ظجج دعباجج كّاج هنثالث،ج �إّنج هنلظجج وجا�تج لانج دع�ر�صج لج هنحقاق ج و دج .ج
(((
هنطو�سوع

وللح�ظج متعّيدة،ج قوىج نهج هنملاج قوهه،ج �إّنج منج قّوةج وهإنىج هنملاج طباع ج حاثا�تج منج حاثا ج

هنحا�د،ج �إّنجنل�صجهنملاجللح�ظجكونا�جمنجنورج هأوج هن�سّجج هأوج ل�نخاجج هنتو�سافج ُ طكنج قّوةج كّاج

ههللجدع�نىجوروحهج ادجخاججودطااجهإنىجهنخاج،جوللح�ظجقّوةجهن�ساوةجوهنغج زةجدطااجهإنىجهن�سّج،ج

هأّنا�جغاججمربجةجعلىج لطعلىج هنمج ان،ج وهحيجمنج نكّاج كونا�جمخت�رةجهدجم�ستعّيةج وللح�ظج

هأيج هن�سّججنتار جعوهماجخ�رجا جلجذهدا ،ج هأوج ل�ّدر�هجهنخاجج وهإّنط�جد�ساجج هأحيهط�جدونجهلآخج،ج

نتار جهنتجلا جوهنت�أد بجوهنتعلامجوهنبائ ...جهإنخ.

الرأي المختار في المسألة 
ُدلايهج كط�ج هنلمجة،ج ول�أ�ساج ل�نمبعج خّاجةج هنملاج طباع ج هإّنج نقولج دقّيم،ج مّط�ج هنمالقً�ج

مالهج هنجغمجمنج علىج هنملاج ونكّنج هنتوحاي  .ج هنلمجةج دتحّيثجعنج هنتدج هني لا ج هنل�سو�صج

،جلج لتلدجو جدلعج
(((

هنلمجّيجلح�سبجهن�سبغ جهلإناا جهإنىجهنخاججچ ڤ ڤ ڦ چ 

)1(ج جهجع:جهنمو�سد،جن�ساججهني ن،جهأخالقجن��سجي،ج�ص103-101.
)2(ج طثاًلجنجىجهنغزهندج دجمو�سعج قول:ج»حّبجهلإن�س�نجنلحكط جوهنخ�نقجعّزجوجّاجوهنطعج  جوهنعب�دهتجننجُ ط�ثاجهنجغب ج
 دجهلأكا،جهإذجهإّنهجمنجمقت�سا�تجطباع جهلإن�س�ن،جوذنكجلأّنجقلبجهلإن�س�نجمنجهلأمورجهنجّل�نا ج اط�ج عيجهني �عجهلإن�س�نج

هإنىجهنجذهئاجمنجمقت�سا�تجهن�ساوة،جولجعالق جنهجل�نمباع «.جكاط�ءجهن�سع�دة،جج3،ج�ص499.جو دجمو�سعجهآخججمنجنل�صج
هنكت�ب،ج�ص37،ج قول:ج»هعلمجهأّنجهنلل�صجمربون جعلىجهللتع�دجعنجهنخاججوهنتعّلقجل�ن�سج،جودجغبج دجهنتق�ع�صجوهن�ساوة«.ج
و دجكت�بجهآخجج قول:ج»هإّنجهن�سبّدجهأم�ن جعليجوهني ه،جوقلبهجهنم�هجججوهجةجنلا�س ج�س�ذج جخ�نا جعنجكّاجنق�صجو�سورة،ج

وهوجق�لاجنكّاجنق�صجوم�ئاجهإنىجكّاجم�ج ط�لجلهجهإناه،ج �إنجعّودجهنخاججوعّلمجن�س�أجعلاه،جو�سعيج دجهنّينا�جوهلآخجة،ج�س�ركهج

 دجثوهلهجهألوهه،جوكّاجمعّلمجنهجوموؤّدب،جوهإنجعّودجهن�سّججوهأهطاج�سقدجوهلك«.جهإحا�ءجعلومجهني ن،جج8،ج�ص130.جوهذهجهنجهأيج
 ظاججملهجهأنجهنملاجمربولجعلىجهنخاججلطعلىجهأنجنل�سهجدطااجهإنىجهنخاججهأكثججمنجهن�سج.ج

)3(ج�سورةجهن�سط�ص،جهلآ  ج8.
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ه�ستعيهدهجهنلل�سّدجنل�ساجج دجهلّدر�هانجمعً�جنتار جعوهماجخ�رجا جك�نتجلا جوهنبائ جودهخلا ج

هلختا�رج عل�سجج ،ج ب�سببج
(((

چ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  هلأ�سا�ءج معج هنلل�سا ج ك�نتل�عالتج

ونكنج هنطعلىجحا�دّي،ج لاذهج هن�سّججوهوج هدر�هج هأوج هنخاجج هّدر�هج نل�ساجج دج ه�ستعيهدج ني هج  كونج

،ج»�سعفج
(((

هأ �سً�جل�سببج�سعلهجوح�جتهجوعيمجهإدرهكهجووعاهجچ ڃ ڃ چ چ چ چ 

جمنججا ،جونتار جقوههجهنحاوهنا جلأّنهجنمج ت�سّكاجعلىج�سورةج
(((
هلإدرهكجوهنر�سمج دجهلأطل�ل«

ُد�سّاججد�سّج �ده؛ج�ساتحّجكج ث�نا ،جوللعاجعيمجوجودجقامجعقلا جود لا ج هإن�س�نجلعيجمنججا ج

هن�ساوةج قّوةج لهج د�أمجهج م�ج هإنىج �ساطااج ول�نّت�ندج هنمباعا ،ج قوههج علاهج ُدطلاهج م�ج مقت�سىج علىج

هّدر�هج نل�ساجج دج ح�سل ،ج اوج وغاجج �سلبا ج ونت�ئ ج هآث�رج علاهج مّط�ج تجّدبج وحّب�لأن�،ج وهنغ�سبج

ٿ  چ  ،ج
(((

چ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ  هأو قج وح�جتهج ونق�سهج وجالهج �سعلهج نتار ج هن�سّجج

.جوهل�ج �أددجدورجهنتجلا ج دجهلأخذج
(((

،چ پ پ پ پ چ 
(((

ٹ ٹ چ 
ل جهوج�سل�ع جهنتجلا . لايجهنملاجوهن�ساججلهج دجهأّيجهدر�هجمنجهلدر�ه�ت،ج �نملاج دجهنطح�سّ

وهنتجلا جقباجولدةجهنملاجنا�جدورج دجدكو نجه�ستعيهدهتجخ��سّ ج اه،جلحاثج ونيجمرّازًهج

لتلكجهل�ستعيهدهتجحتىجل�نورهث ،جوُ �سبحج اط�جلعيجمنجهن�سعول ج-جونا�صجهنط�ستحااج-جديهركج

دلكجهل�ستعيهدهتجودحو لا�جعنجم�س�ره�جهنذيجر�سمج دج�سخ�سا جهنملا.

هنذماط ج هلأخالقج هإنىج هنملاج طااج هأّنج هنمو�سدج دج هني نج رهأيجن�ساجج ولل�ًءجعلاه،جنلامج

.ج اذهجهنلظج  جهنتدج تبّل�ه�جهنمو�سدجنا�ستج دج
(((
ل�سببجم�ج دجطباعتهجمنجهنلق�صجوهنح�ج 

مق�مجهنبا�نجمنججا جهنلمجةجوهنربّل ،جوهإّنط�ج دجمق�مجهنبا�نجمنججا جهنعطاجوهن�سلوك،جلطعلىج

)1(ج�سورةجهلإن�س�ن،جهلآ  ج3.
)2(ج�سورةجهنجوم،جهلآ  ج54.

)3(جمغلا ،جمحطيججوهد،جهنتل�ساججهنطبان،ج�ص538.جومغلا ،جمحطيججوهد،جهنتل�ساججهنك��سف،جج6،ج�ص151.جق�ل:«ج�سعفج
هنبلا جوهلإدرهكج دجهنملا«.ج

و جهجع:جمرطعجهنبا�ن،جج8،ج�ص485.ج دجدل�ساججهلآ  :ج»خلقكمجهأطل�ًلجلجدقيرونجعلىجهنبم�ص،جوهنط�سد،جوهنت�سج �ت«.ج
و�سّبج،جعبيجههلل،جدل�ساججهنقجهآنجهنكج م،ج�ص390،جق�ل:ج»هأيجهلتيهأكمجهأطل�ًلج�سع� ً�«.جوهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج16،ج

�ص215،جق�ل:ج»هأيجهلتيهأكمج�سعل�ء،جوم�سيهقهجعلىجم�جدلايهجهنطق�لل جهأولجهنملونا «.ج
)4(ج�سورةجهلأحزهب،جهلآ  ج72.

)5(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج28.
)6(ج�سورةج و�سف،جهلآ  ج53.

)7(جهأخالقجن��سجي،ج�ص284-280.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا124

هأّنجهنملاجلأّنهجنا�صجك�ئلً�جعقالئّاً�جومت�سجعّاً�،ج �إنهج�ساطااجهإنىجط�ع جهنغج زةجوهن�ساوة،جوهدج

لمبعا�جُدحّجكهجنحوجدحقاقجم�ج اهجنّذدهجهن�ساو  جوهنط�ّد  ،جولعب�رةجهأخجىجهإّنجهنملاجنوجُخّلدج

وقوههجهنلل�سا جهن�ساو  جوهنغ�سبا جمعججالهجو�سعلهجوعيمجدزّودهجلق�س� �جهنعقاجهنعطلّدجوهنوحدج

ك�سوهلطجنلقامجوهن�سلوك،ج�سارعاجقوههجدرذلهجنحوجدحقاقجم�جُ الئطا�جوُ ل� جه�،جوهوجلح�سبج

هنطر�لج اقولج هذهج ُ لّبهج دج نذهج هنح�سن،ج نحوج ملهج هأكثجج هنقبحج ل�ّدر�هج �ساجًهج هنغ�نبج كونج

هنمو�سد:ج»عليم�جدتّمجهأ �مجر�س�عهج ربجهلن�سغ�لجلت�أد بهجودير بهجعلىجهلأخالقجهنل��سل جقباج

هأنج تعّودجعلىجهلأخالقجهنل��سية،جهإذج كونجهنملاجم�ستعّيًهجنا�،جوهأكثججمااًلجنالأخالقجهنذماط ج

.
(((
ل�سببجم�ج دجطباعتهجمنجهنلق�س�نجوهنح�ج «

هطاج دجهلتيهءجن�سوئهجخججج
ُ
و دجذهتجهن�سا�ق،ج قولجهنلا�صجهنك��س�ند:ج»هإّنجهن�سبّدجهإذهجهأ

 دجهلأكثججردّيجهلأخالق،جكّذهلً�،جح�سودًه،ج�سجوقً�،جنّط�مً�،جنروجً�،جذهج �سولجو�سحك،جوكّا�د،ج

.
(((
ومر�ن ،جوهإّنط�ج حلظجعنججطاعجذنكجلح�سنجهنت�أد ب«

لع�صج هإناهج م�ج ذهبج ولانج لمبعهج خّاٌجج هنملاج هأّنج دجىج هنتدج هنلظج  ج لانج دل� دج لج هإذًه،ج

هنحكط�ءجهنط�سلطانج دجلع�صجكلط�دهجمنجمااجهنملاجهإنىجهن�سّججوهلأخالقجهنجذ ل ،ج �إّنجهنلظج  ج

هني ن،جونكنج وهنتوحايجوقبولج هنخاجج هإنىج هنلمجةجدطااج ل�أ�ساج هأّنجطباع جهنملاج ُدلايج هلأونىج

هذهجلج علدجهأّنهجدلق�ئاً�جنوجُخّلدجهنملاجوطبعهجولائتهجودجلاتهج�ستذهبجنل�سهج دجهذهجهلّدر�ه،ج

لاجد�سلكجهّدر�هً�جهآخجج تل��سبجمعجهنبائ جهلجتط�عا جوهنتل�سئ جوهنتجلا ،جلأّنجهنطااجهنلمجّيج

نحوجهنخاججلجُ ل� دجهل�ستعيهدجهنمباعّدجل�سببجقّوةجهلختا�رجهنك�مل ج اهجهإنىجهنمج انجمعً�.ج

ولاذهجهنتل�ساججنلامجقولجهلإم�مجعلّدج-جنونيهجهنح�سنج-جL: »اإّنما قلب الحدث كالأر�س 

وي�شتغل  قلبك  يق�شو  اأن  قبل  ب��الأدب  فبادرتك  ِقبلته،  �شيء  من  فيها  لقي 
ُ
اأ ما  الخالية، 

.
،جللحوجلج تل� ىجمعجقولجهنلبّدP: »كّل مولود يولد على الفطرة«)))

لّبك«)))

)1(جهأخالقجن��سجي،ج�ص280.
)2(جهنلا�صجهنك��س�ند،جمحطيجلنجهنطجد�سى،جهنطحر جهنبا�س�ءج دجداذ بجهلأحا�ء،جج5،ج�ص125.

)3(جنا جهنبالغ ،جمنجو�سا جنهجنونيهجهنح�سنجكتبهجهإناهجلح��سج نجمل�سج ً�جمنج�سلان،جرقم269،ج�ص526.
)4(جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جهنتوحاي،ج�ص363.
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 الطفل في الخطأ
ّ

حق
نختمجهنير�صجللقم جللاوّ  ج دجكالا جهنتع�ماجهنتجلوّيجمعجهنملا،جوهدجهأّنهج�سوهءجهأك�نتجطباع ج

هنملاجخّاجةجهأمج�سّج جةجهأمجحا�د  ،ج �إّنجهذهجلج علدجهأّنجهنملاجننج قعج اط�جنجههجنحنجهنجه�سيونج

هلكت�س�فج ونق�سهج �ساجج دجطورج هنطملقجو�سعلهج نتار ججالهج هنملاج لأّنج هأوجخمائ ،ج هأّنهجخم�أج

نذهدهجونلطحاطجمنجحونه،جومنجهنمباعّدجهأنج قعج دجهنخم�أ،ج �إّنهج تعّلمجمنجهأخم�ئه،جنذهجُ طكنج

د�أ�سا�صجق�عيةجع�ّم ج دج�سا�قجدجلا جهنملا،جوهدجمجهع�ةجحّقهج دجهأنج قعج دجهنخم�أ.

 .
عنجهلإم�مجهنب�قججQ: »اأّن علياً Q كان يقول: عمد ال�شبيان خطاأ...«)))

.
وعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»عمد ال�شبّي وخطوؤه واحد«)))

وقيجوقعجهلختالفج دجوجا�تجهنلظججعليجهنلقا�ءج دجكونجهذهجهنجوه �تجمخت�سّ جلب�بج

هني �تجوهنرل� �تجهأمجهأّنا�جع�ّم جومملق .جوقيجه�ستظاججلع�صجهنلقا�ءجملا�جعيمجهلخت�س��صج

لب�بجهنرل� �ت،جملامجهن�ساخجهلأن�س�ريجحاثجق�ل:ج»كاجحكمج�سجعّدجدعّلقجل�لأ ع�لجهنتدج دج

هإذهجوقعتجلغاججهنق�سيج ط�ج �سيرج دجّدبجهنحكمجهن�سجعّدجعلاا�جهنق�سيجلحاثجلجعبجةجلا�ج

.جوهذهجموؤ�ّسججهإنىجهأّنجهنلعاج
(((
جق�سيًهجلطلزن جهن�س�درجعنجغاجهجلالجق�سي«

(((
ملا�جعنجهن�سبّد

ُ لّزلج دج -ج هنتطاازج �سّنج دونج ل�نملاج هنططّاز،ج كافج حتىج -ج هنملاج عنج هن�س�درج هنعطيّيج

هن�سج ع جهلإ�سالما جملزن جهنخم�أ،جو تّمجهنتع�ماجمعهجك�نتع�ماجمعجهنُطخمئ.

عن  القلم)))  »رف��ع  هأح�د ث:ج منج هن�س�لقج هنطعلىج ه�ستل�دةج هإمك�نا ج هإنىج ل�لإ�س�  ج هذه،ج

 :Qج قولجهن�ساخجمحطيجح�سانجهنل�ئالد:ج»هإّنجهنظ�هججمنجقونهج.
ال�شبّي حّتى يحتلم«)))

)1(جداذ بجهلأحك�م،جج10،ج�ص233،جح921.
)2(جم.ن،ج�ص233،جح920.

)3(جهن�سبدجمنجل�بجهنتغلاب،جوهإلج اوج �سطاجكاجطلاج�سوهءجهأك�نجذكجًهجهأمجهأنثى،جولجخ�سو�سا جنلملاجهنذكج.
)4(جهلأن�س�ري،جمجد�سى،جهنطك��سب،جج3،ج�ص282.

هلإنزهما جوهنتجخا�سا ،جول�نت�ندجر عج هلأحك�مج هأوجر عجمملقج هلإنزهما ،ج هلأحك�مج هإم�:جر عج هنقلمجهوج هنطق�سودجلج عج )5(ج
هنطوؤهخذةجوهنعق�ب،جوهإم�جر عجهنطوؤهخذةجوهنعقول ،جوهإم�جر عجهلثلانجمعً�،جهأيجهلأحك�مجوهنطوؤهخذة.

)6(جرويجهنحي ثجل�أنل�ظجمختلل ،جمثا:ج»عنجهن�سبدجحتىج يرك«،ج»عنجهن�سبدجحتىج بلغ«،ج»عنجهن�سبدجحتىج حتلم«،ج
»عنجهن�سبدجحتىج كبج«،ج»عنجهن�سبدجحتىج عقا«،ج»عنجهن�سبدجحتىج �سب«.ج جهجع:جهنمو�سد،جهنخالف،جج2،ج�ص41. 

و�س�ئاجهن�ساع ،جج1،ج�ص20.جوهنبخ�ري،جمحطيجلنجهإ�سط�عاا،ج�سحاحجهنبخ�ري،جج6،ج�ص169.جوهن�سر�ست�ند،جهألدجدهود،ج
�سلنجهألدجدهود،جج2،ج�ص338.جوهنتجمذي،جمحطيجلنجعا�سى،ج�سلنجهنتجمذي،جج2،ج�ص438.
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»رفع القلم عنه«،جم�جهوجهنطتع�رفجلانجهنل��صجوهنيهئججعلىجهأن�سلتام:جمنجهأّنج النً�جر عجهنقلمج

عله،جولجحجججعلاه،جوهأعط�نهجك�أعط�لجهنطر�نان،ج اذهجهنكلط جكل�  جعنجهأّنجعطلهجك�نعيم،جور عج

.
(((
علهجم�جججىجعلاهجهنقلمج الج للذج عله،جولج ط�سدجعله،ج �إّنجم�ج�سيرجعلهجلجُ ل�سبجهإناه«

جوهذهجُ �سعججل�أّنهجمنجحّقجهنملاجهنوقوعج دجهنخم�أ.جوهنطق�سودجل�نحّقجهل�جهنحّقجهنق�نونّدج

للهج وهلأخالقّدجوهنمباعّد،جنكونجوقوعجهنملاج دجهنخم�أج�سّل جطباعا ج دجمجهحاجنطّوه،ج ط�جُن�سّ

كذنك،ج هنطبكجةج طلونتهج مجهحاج هنملاج دج ُ �سّللهج لج هنخم�أج دهئ��جةج هنجه�سيونج دج نحنج

 .
(((
خ�سو�سً�ج دجمجحل جم�جدونجهنتطااز،جنعيمجمعج تهجلطعلىجهن�سوهبجوهنخم�أ

 بقىجهأنجُن�ساججهإنىجنقم جهأخاجةج-�ستت�سحجمالمحا�جخاللجدر�صجهنتجلا جل�نعقول ج-جوهدج

هأّنجحّقجهنملاج دجهنوقوعجل�نخم�أجلج علدجهإقجهرهجعلىجخمئه،جهأوجعيمجدلبااهجوهإر�س�دهجودوجااهج

هإنىجهن�سوهب،جهأوجهنت�س�هاجوهنت�س�محجمعهج دجكّاجخم�أجك�نجول�أّيجمجحل جعطج  جك�نت.

)1(جهنخوهن�س�ري،جمو�سىجلنجمحطي،جملا جهنم�نبج دج�سجحجهنطك��سب،جدقج ججلحثجهنطاجزهجمحطيجح�سانجهنل�ئالد،جج1،ج
�ص359.

)2(جهأنظج:جعرطد،ج�س�مج،جعقول جهنملاج دجهنتجلا جهلإ�سالما ،ج�ص240جو�ص305.
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هنطلاهام هنجهاس 

-ج وج��يجثالث�� جهآرهءجح��ولجطباع جهنملا،جهن��جهأيجهلأول:ج لظ��ججهإنىجهنملاجعلىجهأّنهج�س��ّج جج

لمبع��ه.جوهنث�ن��د:ج عتق��يجهأّنجهنملاجخّاججل�أ�ساجهنلمجة.جوهنث�ن��ث:ج ذهبجهإنىجهأّنجطباع ج

هنملاجحا�د  جدر�هجهنخاججوهن�سّج.

-ج ون��يجهنملاجم��زّودًهجلقوىج مج  جغج ز  جدي عهجنلت�س��ّجفجلمج ق جمعّال جدونجهأخجى،ج

هأيجللحوج تالءمجمعجمقت�سىجطباعتهجو مجده.

هإّنجطباع جهنملاجق�لل جنلتغااججوهنتبي ا،جوهإلجنوجك�نتجث�لت جلجدتغّاججنبملتجكّاجهنتع�نامج -ج

وهنتو�سا���تجهني لا�� ج ��دجدجلا�� جهلأطل�ل.جكط���جهأّنجهنترجل جهلإن�س���نا جخاجج�س���هيجعلىج

ق�للا جهنملاجنالنتق�لجمنجح�لجهإنىجح�لجلوه�سم جهنتجلا جوهنتير بجوهنتعو ي.

-ج لع��بجدعو ��يجهنمل��اجعلىجهأ ع�لجمعّال�� جدورًهجماّطً�ج دجد�س��كااجهوّ تهجل�در���هج توه قجمعج

هلأم��ورجهنت��دجدّمجدعو يهجعلاا�،ج �نع�دةجنا�جدورجموؤّثجج دجدلطا جه�س��تعيهدهتجخ��سّ جعليج

هنملا.

هل�كجهإمك�نا جنلرطعجلانجهلآرهءجهنثالث جهنطذكورةج�س�لقً�،جل�عتب�رجكّاجوهحيةجملا�جنظجج -ج

هإنىجزهو  جمنجطباع جهنملا،ج لظجّ  جهنخاج  جُدلايجهأّنجطباع جهنملاجل�نلمجةجدطااجهإنىج

هنخا��ججوهنتوحا��يجوقبولجهني ��ن،جوهوجوهإنجك�نجهأمجًهج�سحاحً�،جهإلجهأّن��هجلج علدجهأّنهجدلق�ئاً�ج

ن��وجُخّل��دجهنملاجوطبع��هجولائتهجودجلاتهج�س��اذهبج دجه��ذهجهلّدر�ه،جلاج�سا�س��لكجهّدر�هً�ج

 تل��س��بجم��عجهنبائ�� جهلجتط�عا جوهنتل�س��ئ جوهنتجلا�� ،جلأّنجهنطااجهنلمجّيجنح��وجهنخاججلج

ُ ل� ��دجهل�س��تعيهدجهنمباع��ّدجل�س��ببجقّوةجهلختا���رجهنك�مل جهإنىجهنمج انجمع��ً�،جوهذهجهوج

معلىجهنحا�د  جهأيجهأّنهجك�ئنجمخت�رجنلمج ان.

هإّنجم��نجح��ّقجهنمل��اجهنوق��وعج دجهنخم���أج دجد�سّج �د��هجلأّن��هجلجُ طّازجلانجملا��ومجهنخم�أج -ج

وهن�سوهب،ج ط�ج جههجهنجه�سيونجخم�أج لظججهإناهجهنملاجعلىجهأّنهجهأمججطباعّد.جوقيجهأعمتج

هن�س��ج ع جهلإ�س��الما جنلملاجه�م�س��ً�جنلوقوعج ��دجهنخم�أ،جونكنجهذهجلج عل��دجهإقجهرهجعلىج

خمئهجودعو يهجعلاهجوعيمجدلبااهجودوجااهجنحوجهن�سوهب.ج
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أسئل  هنيرا 

لجهأ ك،جم�جهدجطباع جهنتجكاب جهنلمج  جنلملاجل�أ�ساجهنخلق ،جهاجهدجطباع ج�سّج جةجهأمج. 1

خّاجةجهأمجحا�د  ؟جعّلاجذنك.

هاجطباع جهنملاجو مجدهجث�لت جغاججق�لل جنلتغااججهأمجهأّنا�جدتبّيلجمنجح�لجهإنىجح�ل؟جلّانج. 2

دنالكجعلىجذنك.

كافجدوؤّثججهنلظجةجهإنىجطباع جهنملاج)خّاجة،ج�سّج جة،جحا�د  (ج دجكالا جهنتجلا ؟. 3

م�جهوجدورجهنع�دةج دجدجلا جهنملاجعلىج�سل�تجوهأ ع�لجمعّال جمنجوجا جنظجك؟. 4

كافجُ طكنجهنرطعجلانجهنلظجّ �تجهنثالثجهنطختلل جحولجطباع جهنملا؟. 5

جهاجمنجحّقجهنملاجهنوقوعج دجهنخم�أ؟جونط�ذه؟6. 
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في حياة األسرة والمجتمع
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 على إنجاب األطفال.
ّ

الدرس الثامن: الحث

الدرس التاسع: فضل وأهّمية الولد في حياة األسرة والمجتمع.

الدرس العاشر: أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال -عرض ومناقشة - )1(.

الدرس الحادي عشر: أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال -عرض ومناقشة- )2(.

الدرس الثاني عشر: تنظيم األسرة وتحديد النسل.





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس الثامن

الحث على إنجاب األطفال

  عج�صجهأدن جمحبولّا جهإنر�بجهلأطل�ل. . 1

  لامجهأّنجهلإكث�رجمنجهإنر�بجهلأطل�لجمجغوبج دج . 2

هنجوؤ  جهلإ�سالما .

ود�أثاجه�ج دج . 3 هنعب�د  ج هلأع��ط���لج هأهّطا ج ُ ���يركج  

هإنر�بجهلأطل�ل.





تمهيد
هوج �عاج طجفج لاط�،ج دتقّومج طج انج هإنىج دحت�جج هنتدج هلإ�س� ا ج هنطقولتج منج هنتجلا ج

هأوجمتعّلقجهنتجلا .جومو�سوعجهنتجلا ج دجهذهجهنكت�بجهوجهنملا،ج هنتجلا ،جوطجفجهوجمو�سوعج

وخجوججهنملاجمنجظلط جهنعيمجهإنىجنورجهنوجودج تو�ّسمهجعل�سججهلختا�رجهلإن�س�نّد،ج �لإن�س�نج

هأيجهنملاجهوج هنتجلا ج هأنج كونجنهجطلا،ج تحقاقجمو�سوعج  دجهلأعّمجهلأغلبجهوجهنذيج خت�رج

هن�سوؤهلج عنج هنروهبج هأهّطا ج دظاجج علاهج ولل�ًءج هنوهني ن،ج ع�دقج علىج و قعج هلإن�س�نج م�سوؤونا ج

هنت�ند:جم�جهدجهنلظجةجهلإ�سالما جهإنىجهإنر�بجهلأطل�ل؟ج

وُ طكنجد�سلاطجهن�سوءجعلىجهنلظجةجهلإ�سالما جهإنىجهإنر�بجهلأطل�لجمنجخاللجعّيةجعل�و نج

دتطحورجحولجهنطب�حثجهنت�نا :

المبحث الأول:جهأ�ساجهإنر�بجهلأطل�لجوطلبجهنوني.

الثاني:جهلإكث�رجمنجهإنر�بجهلأطل�ل.

الثالث:جهأ�سب�بجهلمتل�عجهلختا�رّيجعنجهإنر�بجهلأطل�ل.

الرابع:جدلظامجهلأ�سجةجودحي يجهنل�سا.

الخام�س:جهلأعط�لجهنعب�د  جهنتدجُد�س�عيجعلىجهإنر�بجهلأطل�ل.ج

و�سُلح�ولج دجهذهجهنير�صجوم�ج لاهجد�سلاطجهن�سوءجعلىجهذهجهنطب�حثجل�سكاجدير رّدجمنج

خاللجعج�صجهنل�سو�صجهنقجهآنا جوهنجوهئا جهنطتعّلق جلا�،جمعجهلإ�س�رةجهإنىجهأّنهجلجُ طكنجهنتلكاكج

لالا�ج هنطب�حثج اط�ج دتيهخاج هإذجقيج هنبحثا ،ج هنيوهئجج د�ّمجلانجمرطوعجهذهج ل�سكاج هنالي�سّدج

لبع�صجهلأ ك�رجهأحا�نً�،جوذنكجنتار جهلردب�طجهنقوّيجوهنعالق جهنوثاق ج اط�جلالا�.
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زة على اإلنجاب 
ِّ

طوائف النصوص الروائية المحف
 ظاججل�سكاجوه�سحجمنجهنل�سو�صجهني لا جدحلازجهلإن�س�نجود�سراعهجعلىجهإنر�بجهلأطل�لج

هإّم�جل�نيلن جهنطم�لقا ،جوهإّم�جل�نيلن جهلنتزهما .جوُ طكنجد�سلافجهنل�سو�صج دجذنكجهإنىجعّيةج

طوهئفجعلىجهن�سكاجهنّت�ند:ج

الطائفة األولى: الحّث على طلب الولد مباشرة
ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»اطلب��وا الول��د، والتم�ش��وه، فاإّن��ه ق��ّرة العي��ن، وريحان��ة  -ج

.
القلب«)))

وعنجهأماججهنطوؤملانجعلدجلنجهألدجط�نبجQ،جق�ل:ج»... اإّن ر�شول اهللP كثيراً ما  -ج

.
كان يقول:... اطلبوا الولد فاإّني مكاثر بكم الأمم غداً«)))

الطائفة الثانية: الحّث على الزواج معلَّاًل باإلنجاب
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللجP: »تزّوجوا، فاإّني مكاثر بكم الأمم  -ج

غ��داً ف��ي القيام��ة، حّتى اأّن ال�ش��قط ليجيء محبنطئ��اً))) على باب الجّن��ة، فُيقال له: 

.
ادخل الجّنة. فيقول: ل، حتى يدخل اأبواي قبلي«)))

وعنجهألدججعلججهنب�قججQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللجP: »ما يمنع الموؤمن اأن يّتخذ  -ج

.
اأهاًل؟! لعّل اهلل اأن يرزقه ن�شمة ُتثقل الأر�س بال اإله اإل اهلل«)))

الطائفة الثالثة: الحّث على اختيار الزوجة الولود
منجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنتدجُ �ستل�دجملا�جهنحّثجعلىجهلإنر�بجوطلبجهنوني،جم�جوردج دججعاج

هأحيجمع� اججهختا�رجهنزوج جهأنجدكونجونودًه.ج

عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»جاء رجل اإلى ر�ش��ول اهلل P فقال: يا نبّي اهلل، اإّن  -ج

لي ابنة عّم، قد ر�شيت جمالها وح�شنها ودينها، ولكّنها عاقر. 

)1(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص224. 
)2(جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جهنخ�س�ل،ج�ص615-614. 

)3(جمحبلمئً�:جهنطحبلمئجهوجهنططتلئجغ�سبً�جوغاظً�،جوهنططتلعجهمتل�عجطلبجلجهمتل�عجهإل�ء.
)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص383،جح4344. 

)5(جم.ن،ج�ص382،جح4340.
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فقال: ل تزّوجها. اإّن يو�شف بن يعقوب لقى اأخاه فقال: يا اأخي، كيف ا�شتطعت اأن تزّوج 

الن�ش��اء بع��دي؟ فق��ال: اإّن اأب��ي اأمرن��ي، فق��ال: اإن ا�ش��تطعت اأن تك��ون ل��ك ذرّي��ة ُتثقل 

 .
الأر�س بالت�شبيح فافعل...«)))

وعنجهألدججعلججQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللجP: »تزّوجوا بكراً، ولوداً، ول تزّوجوا  -ج

 .
باهي بكم الأمم يوم القيامة«)))

ُ
ح�شناء جميله عاقراً، فاإّني اأ

الطائفة الرابعة: حّب الرسول P للمولود في األّمة
.

عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»والمولود في اأّمتي اأحّب اإلّي مّما طلعت عليه ال�شم�س«))) -ج

الطائفة الخامسة: تعليم أئمة أهل البيت R الناس بعض األعمال إلنجاب األطفال
هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج هنونيج دج طلبج ومجغولا ج محبولا ج ملا�ج ُ �ستل�دج هنتدج هنجوه �تج منج

هنتدج هلأعط�لج لع�صج نالإن�س�نج Rج هنباتج هأهاج هأئط ج دعلامج دتحّيثجعنج هنتدج هنم�ئل ج دلكج

د�سّبجنتارتا�ج دجهإنر�بجهلأطل�ل،جنذكججعّيةجملا�ج دجهنطتنجونعج�صجلع�سا�ج دجهنح��سا ج

نال�ستل�دةجوهلإ �دةجخ�سو�سً�جنطنج جغبج دجهإنر�بجهلأطل�ل.

ع��نجهلإم���مجز نجهنع�لي نجQ،جق�لجنبع���صجهأ�سح�له:ج»قل في طل��ب الولد: رّب ل  -ج

تذرن��ي ف��رداً، واأن��ت خي��ر الوارثي��ن، واجع��ل ل��ي م��ن لدن��ك ولي��اً يرثني ف��ي حياتي، 

وي�ش��تغفر لي بعد وفاتي، واجعله لي خلقاً �ش��وياً)))، ول تجعل لل�ش��يطان فيه ن�شيباً، 

الله��م اإّن��ي اأ�ش��تغفرك واأت��وب اإلي��ك اإّنك اأنت الغفور الرحيم. �ش��بعين م��رة، فاإّنه من 

اأكث��ر ه��ذا الق��ول رزق��ه اهلل ما تمّنى من م��ال وولد، ومن خير الدني��ا والآخرة. فاإنه 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  چی  يق��ول: 

.
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ )))«)))

)1(جهنك� د،جج5،ج�ص333.
)2(جم.ن،جج5،ج�ص333.

)3(جعوهندجهنلئ�ند،جج3،ج�ص286.
)4(جو دجلع�صجهنل�سخ:جخللً�ج�سو ً�.

)5(ج�سورةجنوح،جهلآ �تج12-10. 
)6(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص474،جح4660.
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وع��نجهأل��دجل�ساج،جق�ل:جق�لجهأل��وجعبيجههللجQ: »اإذا اأبط��اأ على اأحدك��م الولد فليقل:  -ج

اللهم ل تذرني فرداً واأنت خير الوارثين، وحيداً وح�ش��اً، فيق�شر �ش��كري عن تفّكري، 

بل هْب لي عاقبة �شدق ذكوراً واإناثاً، اآن�س بهم من الوح�شة، واأ�شكن اإليهم من الوحدة، 

واأ�شكرك عند تمام النعمة، يا وّهاب يا عظيم يا معّظم، ثم اأعطني في كّل عافية �شكراً 

 .
حّتى تبلغني منها ر�شوانك في �شدق الحديث، واأداء الأمانة، ووفاء بالعهد«)))

الطائفة السادسة: بيان أهّمية الولد وفائدته في حياة اإلنسان
منجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنتدجُ �ستل�دجملا�جل�نيلن جهلنتزهما جهنحّثجعلىجهإنر�بجهلأطل�ل،ج

م�جوردج دجلا�نج �ئيةجهنونيجو �سلهجوهأهّطاتهج دجحا�ةجهلألو نجوهلأ�سجة،جو�سلتعّج�صجنا�ج دج

هنير�صجهنت��سع.

النظرة اإلسالمية إلى اإلكثار من إنجاب األطفال 
هذهج و دج هلأطل�ل.ج هإنر�بج ومجغولّا ج محبولّا ج هأ�ساج هإثب�تج هن�س�لق ج هنلقجهتج دقّيمج دج

هنطبحثجُنج يجهأنجُن�سّلطجهن�سوءجعلىجهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهنت�ند:جم�جهوجموقفجهنجوؤ  جهلإ�سالما ج

هأّنا�ج منجكثجةجهإنر�بجهلأطل�ل؟ج ااجدحّيثتجعنجهلإنر�بجعلىجنحوجهنق�سا جهنطاطل جلطعلىج

حّثتجعلىجهلإنر�بجلغ�ّصجهنلظججعنجلا�نجهنكمجقّلً جوكثجًة؟جهأمجهأّنا�جدحّيثتجعنجهلإنر�بجعلىج

نحوجهنق�سا جهنطح�سورةجهنتدجلّالتجهنكّمجقّلً جهأوجكثجًة؟

هأ �سً�ج هنرطل ج ُ لايج دج وروه ���تج هآ �تج منج هني لا ج نلل�سو�صج ه�ستقجهءج لعطلا ج هنقا�مج هإّنج

منجحاثج مجغوبج اهج هأمجج هلإنر�بج منج هلإكث�رج هأّنج هلإنر�ب،ج هأ�ساج محبولّا ج هإنىج ل�لإ�س�  ج

هنطبيهأ.جونعج�صجهنل�سو�صجهنتدجدّمجهل�ستيللجوهل�ست�سا�دجلا�جعلىجذنك.

أواًل: ظواهر اآليات القرآنية

آية تعّدد الزوجات  .1
هلآ  ج منج  .ج ظاجج

چ))) گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  دع�نى:ج ج قولج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص7.
)2(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج3.
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هنبع�صج وه�ستل�دج هنط�سلطان.ج لانج هنزوج�ت،جوهدجم�س�أن جمرطعجعلاا�ج دعّيدج د�سج عج هنقجهآنا ج

كّاج منج هأنربج نوج لأّنهج ،ج
(((
هنل�سا كثجةج هإنىج هنح�لج لمباع ج �ساوؤّديج هنزوج�تج دعّيدج د�سج عج هأّنج

زوج جطللانج قطج�ستكونجهنلتار ج8جهأطل�ل،ج تكونجهلآ  جدهّن جل�نطم�لق جعلىجم�سجوعا جدعّيدج

هنزوج�تجول�لنتزهمجعلىجمحبولّا جكثجةجهلإنر�ب.

هإنر�بج منج هلإكث�رج ومجغولّا ج محبولّا ج هإثب�تج هإنىج ن�ظجةج غاجج هلآ �� ج هإّنج هنحقاق ،ج و دج

هلأطل�ل،جونا�ستج دجمق�مجهنبا�نجمنجهذهجهنرا جلجمم�لق جولجهنتزهمً�.ج

آيات اإلمداد بالبنين  .2
-ج قولجدع�نىجعلىجن�س�نجنبّدجههللجنوحج دجدعودهجنقومه:جچ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
.

(((
ٺ چ 

و قولجدع�نىجعلىجن�س�نجهودجQجنقومهجع�د:جچ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  -ج

. 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ چ)))

و ق��ولجدع�ن��ىج ��دج�س��ا�قجهنطّل جعل��ىجلل��دجهإ�س��جهئاا:جچ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  -ج

.
(((

ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ 
ُ �ستل�دجمنجهذهجهلآ �تجعّيةجهأمور:

.
(((
هأّنجوجودجهلألل�ءج دجحا�ةجهلأ�سجةجوهنطرتطعجميدجهإناّد 1.ج

هأّنهجمنججطل ج�سلنجههللجدع�نىج دجهنطرتطع�ت،جدلّجعجهنطيدجهلإناّدجل�لأموهلجوهلأولدجعلىج 2.ج

هل�ستغل�ر.

)1(ج جهجع:جهنزهجهند،جمحطيجلنجم�سلج،جدعيدجهنزوج�تج دجهلإ�سالم،جمرل جهنبحوثجهلإ�سالما ،جهنعيدج36،جهلإ�سيهر:جمنج
رلاعجهلأولجهإنىججط�دىجهنث�نا جن�سل ج1413ه�،ج�ص262-257. 

)2(ج�سورةجنوح،جهلآ �تج12-10. 
)3(ج�سورةجهن�سعجهء،جهلآ �تج134-131.

)4(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج6.
)5(جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج15،ج�ص301. 
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هأّنجكث��جةجهنبلانجوهلأطل�لج ��دجهنطرتطعجهأمججمحبوبجومجغوب،جونذنكجهمتّنجههللجدع�نىج 3.ج

لهجعلىجقومجنوحجوهود،جوهأ �سً�جعلىجللدجهإ�سجهئااجچ ہ ھ ھ چ.

.جو�سّلفجلع�سامججطاعج
(((
وقيجه�ستيّلجلع�صجهنلقا�ءجلاذهجهلآ �تجعلىجمحبولا جكثجةجهلأولد

هلآ �تجهنطذكورةجهأعالهج دجمو�سوعتهجهنحي ثا جدحتجعلوهن:ج»ل�بجم�جوردج دج �ساجهل�ستاالدج

 .
(((
ودكثاججهلأولد«

ونعّاج ،ج
(((
هنطذكورة هنقجهآنا ج هلآ ���تج منج هنطعلىج هذهج هنطل�ّسج نج منج هنعي يج كط�ج امج

چ  ىئ  چجو چ  پ  چ  هذهجهنطعلىجُ طكنجه�ستل�ددهجمنجم�ّدة:ج»ميد«ج دجقونهجدع�نى:ج

و  چ  ہ چ ،جو»هنطيدجهوجم�ج طّيجلهجهن�سدءجهأيج زدهدجو كثج«،جوهنطيد:ج»هدب�عجهنث�ندجم�ج
،جمعجهلأخذجلعانجهلعتب�رجهأّنهجدع�نىج دجمق�مجهنطّل جولا�نج

(((
قبلهج�سائً�جلعيج�سدءجعلىجهنتظ�م«

هنلعط .

هأموهنكمج ُ كثجج چ هأيج پ  پ  پ  چ   « هآ �� :ج دل�ساجج هلأردلالدج دج هنطحّققج ق���لج
.

(((
وهأولدكمجهنذكورجهأ �سً�...«

هأه��اج هأئ��ط�� ج ع��نج ذكجن�ه�ج هنتدج هن��جوه ���تج هنطعلى،ج ه��ذهج ه�ستل�دةج علىج هن�سوههيج وم��نج

هنباتجRج دجدعلامجهنل��صجهأ�سلوبجهل�ستغل�رجكو�سال جنالإكث�رجمنجهنذّر  ،جوملا�جهنجوه  ج

عبيج لنج ه�س�مج نح�جبج هن�س�دقجQج هلإم���مججعلجج عّلطهج هنذيج كجج هنذِّ دتحّيثجعنج هنتدج

م��ّرة. وت�شتغفر ع�شر  �شبعين  �شبحان اهلل  واأم�شيت:  اأ�شبحت  اإذا  كّل يوم  »قل في  هنطلك:ج

مّرات، وُت�شّبح ت�شع مّرات، وتختم العا�شرة بال�شتغفار، يقول اهلل: چ ی ی ی 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی 
.ج ق�نا�جهنح�جبج جزقجذّر  جطّاب جكثاجة...

ڀ ٺ چ«)))

)1(ج جهجع:جهن�ساجهزي،جن��سججمك�رم،جلحوثج قاا جماط ،ج�ص275-273.
)2(جهأنظج:جهنبجوججدي،جح�سان،جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج21،ج�ص287.

)3(جهأنظج:جمرطعجهنبا�ن،جج10،ج�ص133.جوزليةجهنبا�ن،ج�ص576.جوهن�ساجهزي،جن��سججمك�رم،جهلأمثاج دجدل�ساججكت�بجههللج
هنطلزل،جج19،ج�ص54.

)4(جمرطعجهنبا�ن،جج7،ج�ص344.
)5(جزليةجهنبا�نج دجهأحك�مجهنقجهآن،ج�ص576.

)6(جج�سورةجنوح،جهلآ �تج12-10.
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 ق�لج�سلاط�نجلنججعلج:ج لعلتا�،جوقيجدزّوجتجهلل جعمجند،ج �ألم�أجعلّدجهنونيجملا�،ج عّلطتا�ج

هإذهجق�نتا�جوعّلطتا�جغاجج هأنجدحطاجحطلتج هأّنا�جمتىجد�س�ءج هأهلدج ُجزقتجونيًه،جوزعطتجهنطجهأةج

.
(((
وهحيجمنجهنا��سطاانجمّطنجنمج كنج ونيجنام،ج ونيجنامجونيجكثاج،جوهنحطيجهلل«

 على اإلكثار من الولد
ّ

: النصوص الروائية: في الحث
ً
ثانيا

هإذهجك�نجمنجهنططكنجهنطل�ق�س ج دجدلن جظ�هججهلآ �تجل�سكاج�سج حجعلىجمحبولّا جومجغولّا ج

كثجةجهلإنر�ب،جلجُ طكنجذنكج دجلع�صجهنجوه �ت،جلأّنا�جدحّثجعلىجهلإكث�رجل�سكاج�سج ح.

.
كاثر بكم الأمم غداً«)))

ُ
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»قال ر�شول اهلل P: اأكثروا الولد، اأ

علىج كونا�ج هنير�ص،ج ليه  ج هنطذكورةج دج هلأح�د ثج منج هنطعلىج هذهج ه�ستل�دةج ُ طكنج كط�ج

ط�ئلتان:

جعلىجطلبجهنونيجلغ�ّصجهنلظججعنجهنتكثاج.جمثا:ج»اطلبوا الولد«،ج»يرزقه ن�شمة«... الأولى:جدحثُّ

»مكاثر  تكثروا«،ج »تزّوجوا  مثا:ج هلإنر�ب.ج منج هلإكث�رج محبولّا ج ملا�ج ُ �ستل�دج الثانية:ج

بكم«...جهنط�سعجةجل�نحّثجعلىجدكثاججهلأولد.جوملا�:

.
باهي بكم الأمم«)))

ُ
عنجر�سولجههللجP،جق�ل:ج» تناكحوا تنا�شلوا، فاإّني اأ -ج

.
وعلهجP: »تزّوجوا تنا�شلوا، فاإّني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«))) -ج

ي��وم القيام��ة حت��ى  باه��ي بك��م الأم��م 
ُ
اأ »تناكح��وا تكث��روا، فاإّن��ي  P،جق���ل:ج وعل��هج -ج

.
بال�شقط«)))

هن�ساع ج وهأمث�نا�ج دجكت�لهجو�س�ئاج هنجوه �تج هنع�ملدجهذهج هنحجج هن�سا�ق،ج�سّلفج و دجهذهج

،جوق�لج دجكت�بجهيه  جهلأم :ج»ُ �ستحّبج
(((
دحتجعلوهن:ج»ه�ستحب�بجهل�ستاالدجودكثاججهلأولد«

،جم�ستيّلًجعلىجذنكجلعّيةجروه �تجملا�جم�جذكجن�ه.
(((
هل�ستاالدجودكثاججهلأولد«

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج6،ج�ص9.
)2(جم.ن،ج�ص2.

)3(جهنجوهنيي،جقمبجهني نج�سعايجلنجهب جههلل،جهنخجهئ جوهنرجهئح،جج2،ج�ص920.جوهلأح�س�ئد،جمحطيجلنجعلدجلنجهإلجههام،ج
عوهندجهنلئ�ندجهنعز ز  ج دجهلأح�د ثجهني لا ،جج1،ج�ص259.

)4(جهنحججهنع�ملد،جهنل�سولجهنطاط ج دجهأ�سولجهلأئط ،جج2،ج�ص362،جح2051.
)5(جعوهندجهنلئ�ند،جج3،ج�ص286.

)6(جو�س�ئاجهن�ساع ،جج21،ج�ص355.
)7(جهنحججهنع�ملد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهيه  جهلأم جهإنىجهأحك�مجهلأئط ،جج7،ج�ص303.
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وهنلتار :ج»هأّنجهنتل��ساجوهنتوهني،جودكثاججهنونيجمملوبج�سجعً�،جوقيجحّثجعلاهج دجهنكت�بج

.
(((
وهن�سل «

ة
ّ
نسبية مفهوم الكثرة والقل

ُن�ساجج دجهنخ�دط جهإنىجهأّنجهنكثجةجوهنقّل جمنججطل جهنطع�ندجهنل�سبا جهنطتغّاجةجهنتدجدختلفج

ل�ختالفجهنزم�نجوهنطك�ن،جونا�ست�جمنجهنطل�هامجهنث�لت .

 قولجهن�سايجهنخوئدج دجهذهجهن�سا�ق:ج»هن�سدءجهنا�ساججوهنكثاججنا�صجناط�جوهقعجمحلوظ،جلاج

هط�جهأمجهنجهإ�س� ا�ن،ج �ن�سدءجهنوهحيج �ساججل�لإ�س�  جهإنىج�سدءجوكثاججل�لإ�س�  جهإنىجهآخج،جهأوج

هأّنهج �ساججل�لإ�س�  جهإنىج�سخ�صجوكثاججل�لإ�س�  جهإنىجهآخج،جهأوجهأّنهج �ساجج دجمك�نجهأوجزم�نجوكثاجج

 .
(((
 دجمك�نجهأوجزم�نجهآخج«

ولل�ًءجعلاه،ج قيج كونجهإنر�بج7جهأ جهدج دجمرتطعجم�جُ عتبججهإكث�رًه،ج دجحانجقيج كونج دج

مرتطعجهآخججهإنر�بج12ج جدًهجهإكث�رًه،جوهكذه.جكط�جقيج كونجهل�كجدجّددجو�سّكج دجهنمب�قجملاومج

هنقّل جوهنكثجةجعلىجهأّيجعيدجمنجهلأطل�لج دجهعتب�رجذنك.

هإّناط�ج-هأيجهنكثجةجوهنقّل ج-جعلوهن�نجعج ا�ن،جوهل�كجم�ج »ج هن�سايجك�ظمجهنح�ئجي:ج  قولج

ولج �سّجج وعيمه،ج لهج هنعقالءج هكتجهثج ح�سبج كثاجًهج هأوج هنعجفج عتبجج �ساجًهج عليج ل�أّنهج  تاّقنج

هختالفجدمباقجهنحكمجل�ختالفجهنزم�نجوهنطك�ن،جوهل�كجلع�صجهنط�س�د قجهنط�سكوكجكونهج

منجهنا�ساججهأوجهنكثاج...،ج �س�أنجعلوهنجهنا�ساججوهنكثاججهوج�س�أنج�س�ئججهنطل�هامجهنعج ا جهنتدج

 .
(((
دوجيجنا�جم�س�د قجم�سكوك «

ولاذهج ّت�سحجهأّنجدحي يجهنكثجةجوهنقّل جمنجحاثجعيدجهلأطل�لج دجهلأ�سجةجُ قّيرجلح�سبجنظجج

هنعجفجهلجتط�عّدجهنع�ّمجهنذيجدعا�صج اهجدلكجهلأ�سجة.

)1(جهنجوح�ند،جمحطيج�س�دق،جهنط�س�ئاجهنط�ستحيث ،ج�ص149.
)2(جهنخوئد،جهألوجهنق��سم،جمب�ندجدكطل جهنطلا�ج،جج1،ج�ص136. 

)3(جهنح�ئجي،جك�ظم،جهنق�س�ءج دجهنلقهجهلإ�سالمد،جمرطعجهنلكججهلإ�سالمد،جط1،ج1415ه،ج�ص410.
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هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجهنكثاججمنجهنل�سو�صجهني لا ج حّثجل�سكاجموؤّكيجعلىجهإنر�بجهلأطل�ل. -ج

دلق�س��مجهذهجهنل�سو�صجهإنىجعّيةجطوهئف:جهلأونى:جدحّثجعلىجهإنر�بجهلأطل�لجمب��س��جة،ج -ج

وهنث�نا�� :جدح��ّثجعلىجهنزوهججمبّال جهأّنج�س��ببجذنكجه��وجهإنر�بجهلأطل���ل،جوهنث�نث :جدحّثج

علىجهختا�رجهنزوج جهنونود،جوهنجهلع :جدظاججهأنجهنطونودجحبابجر�س��ولجههلل،جوهنخ�م�س�� :ج

ُدبّانجكالا جدعلامجهأئط جهأهاجهنباتجRجنلل��صجلع�صجهلأعط�لجهنط�س�عيةجعلىجهإنر�بج

هلأطل�ل،جوهن�س�د�س :جُدبّانجهأهّطا جهنونيجو �ئيدهج دجحا�ةجهلإن�س�ن.

ن��مجدحّثجهنجوؤ  جهلإ�س��الما جعلىجهأ�ساجهلإنر�بج قط،جل��اجميحتجكثجةجهلإنر�بجهأ �سً�،ج -ج

وه��ذهجم�جُ �س��تل�دجمنجهآ �تجهلإم��يهدجل�نبلانج دجهنق��جهآنجهنكج م:جچ ہ ہ 

كاثر 
ُ
ہ ہ ھ ھچ ،جوهأح�د ثجهنلبدPجكقونه:ج»اأكثروا الولد، اأ

بكم الأمم غداً«.
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أسئل  هنيرا

هذكججثالثجروه �تجُدلايجهأّنجهنجوؤ  جهلإ�سالما جدحّثجللحوج�سي يجعلىجهإنر�بجهلأطل�ل.. 1

كافجد�ستلايجمحبولا جهلإنر�بجمنجقولجهنلبّدP: »ما يمنع الموؤمن اأن يّتخذ اأهاًل؟! . 2

لعّل اهلل اأن يرزقه ن�شمة ُتثقل الأر�س بال اإله اإل اهلل«.

هل���كجروه ���تج�س���درةجع��نجهأه��اجهنبا��تجُدعّلمجهنل����صجلع���صجهلأعط���لجمنجهأج��اجهإنر�بج. 3

هلأطل�ل،جهذكججروه  جوحّلاجم�سطونا�جم�ستلايًهجملهجمحبولا جهلإنر�ب.

كافجدل�ق�صجمنجه�ستيّلجل�آ  جدعّيدجهنزوج�تجعلىجمحبولّا جكثجةجهلإنر�ب؟. 4

كافجد�ستلايجمنجهآ �تجهلإميهدجل�نبلانجمحبولّا جومجغولّا جكثجةجهلإنر�ب؟. 5

هذكججحي ثً�جعنجهنلبّدPج يّلجعلىجمحبولّا جكثجةجهلإنر�ب.. 6



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس التاسع

 فضل الطفل وأهمّيته

 في األسرة والمجتمع

نجمنجهلإج�ل جهإنىج�سوؤهل:جنط�ذهجهنملاج؟ . 1   تطكَّ

لا�ج . 2 هل�ستيللج ُ طكنج هنتدج هنقجهآنا ج هلآ �تج   لامج

علىج �ساجهنملاجوهأهّطاتهج دجحا�ةجوهني ه.

هنونيج . 3 علىج �ساج د���يّلج هن��ت��دج هن��جوه ���تج   عج�صج

وهأهّطاتهج دجهنينا�جوهلآخجة.





تمهيد
�سُل�سّلطجهن�سوءج دجهذهجهنير�صجعلىجهأهّطا جهنملاجوهنط�سلح جمنجوجودهج دجحا�ةجهلأ�سجةج

وهنطرتطعج دج�سوءجهنجوؤ  جهلإ�سالما ،جمّط�ج لعبجدورًهجماّطً�جكعل�سججدحلازّيجودجغابّدجعلىج

هإنر�بجهلأطل�ل.ج اذهجهنير�صجل�خت�س�رجهوججوهبجعنجهن�سوؤهلجهنّت�ند:جنط�ذهجهنملا؟ج

العامل الفطرّي: فطرة األمومة واألبّوة
الأعمال  اأّي  رّب،  يا  عمران:  بن  مو�شى  »ق��ال  ق�ل:ج هن�س�دقجQج جعلجج هلإم���مج عنج

اأّمتهم  فاإن  فاإّني فطرتهم على توحيدي،  الأطفال،  عّز وج��ّل: حبُّ  اأف�شل عندك؟ فقال 

.
اأدخلتهم برحمتي جّنتي«)))

جهإن�س�ٍنج �سعجج دجهأعط�قجوجيهنهجل�أّنهجمربولجعلىجغج زةجحّبجهلأطل�ل،جومعرونجل�نطااج كاُّ

هن�سعورج هنتلّكججناذهج هإن�س�نجم�ج هأّمً�.جوماط�جح�ولج هأوج هألً�ج هأنج كونج هلأطل�ل،جوحّبج هإنر�بج هإنىج

هنلمجّيج �إّنهج�سابقىجمعرونً�ج دجطالته،جو�ساملوج دجلع�صجهنلحظ�تجعلىجهن�سمح،جو ّلحجعلىج

هلإن�س�نجل�ل�ستر�ل جنليهئهجودلبا ج�سوتجهذهجهن�سعور،جوهإلج�سابقىجهلإن�س�نج تحّجكج دجدهئجةج

هنقلقجوهن�سعورجلعيمجهنمط�أنال .ج

 �ن�سعدجنحوجهإنر�بجهنملاجهوجهإ�سب�عجنح�ج ج مج  جُجبلتجعلاا�جكّاجنل�صجل�سج  ج دجحّبج

هلأموم جوهلألوة.

)1(جهنطح��سن،جج1،ج�ص200.
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غريزة حّب البقاء 
دحتج هنمباع ج هنوهقع ج دج هنحّا ج هنك�ئل�تج لا�ج دتطّازج هنتدج هنجئا�س ج هنخ�س�ئ�صج منج هإّنج

هنح�ّصجوهل�ستقجهءجمنجحاوهن�تجونب�د�تجهدجهنتك�ثججهنرل�سّد،جوهوجعب�رةجعنجح�سولجعطلا ج

وهأنثىج-ج لبثقجعلا�جك�ئنجحّدجث�نثججي يجمغ� ججناط�.ج هّد�س�لجودالقحجلانجزوجانج-جذكجج

وهذهجهنخ�سا�س جهنمباعا جهأ �سً�جُديغيغج دجهلإن�س�نجغج زةجحّبجهنبق�ءج ا�سعىجنتونايجك�ئل�تج

حّا ججي يةجدوؤّمنجه�ستطجهر  جهنلوعجهنب�سجّيجنحلظهجعنجهنلل�ءجوهنزوهل.ج

ع�ماجهنقّوةجل�نكثجةجهنعيد  

 عج�صجنل�جهنقجهآنجهنكج مجهنعي يجمنجهلآ �تجهنتدجُد�ساججهإنىجكونجهنكثجةجهنعيد  جع�ماجقّوةج

وعّزةجنلطرتطعجوهلأم .ج قولجدع�نى:

.
چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ)))  -

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  چ   -

.
(((

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ 
وقيجك�نتجوم�جزهنتجهنكثجةجهنعيد  جنالأممجمث�رج خججوهعتزهز.

. 
چ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ)))  -

. 
چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ)))  -

عامل الوراثة والخالفة

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  دع�نى:ج  ��ق��ولج

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

 .
(((

ڈ ژ ژ چ 

)1(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج6.
)2(ج�سورةجنوح،جهلآ �تج12-11-10.

)3(ج�سورةجهنكاف،جهلآ  ج34.
)4(ج�سورةج�سب�أ،جهلآ  ج35.

)5(ج�سورةجمج م،جهلآ �تج7-5.
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وعنجهألدجعبيجههللجQ،جهأّنجهأماججهنطوؤملانجQجك�نج قجهأ:جچ ڦ ڦ ڦ 

.
(((
ڦ ڄ چ ،ج علدجهأّنهجنمج كنجنهجوهرثجحّتىجوهبجههللجنهجلعيجهنكبج

كّاجهإن�س�نج جغبج دجه�ستطجهرجوجودهجهن�سخ�سّدجلطث�لجو�سباهجنه،ج خّليجه�سمجهنع�ئل ،جللحوج

لج لقمعجذكجهجلانجهنل��ص،جوُ عّبججعنجهذهجهنح�ن جل�نورهث جهأوجهنخال  .جوقيجهعتبجتجهنجوه �تج

هأّنجمنجمحّقق�تج�سع�دةجهلإن�س�نجهأنج جىجور ثهجوخلالته.ج

هأهاجهنباتج هأئط ج وقيجدقّيمجذكججهنعي يجمنجهنجوه �تج-ج دجهنير�صجهن�س�لقج قجة:جدعلامج

هنل��صجلع�صجهلأعط�لجلإنر�بجهلأطل�لج-جُدلايجهذهجهنطعلى،جملا�:ج

عنجهلإم�مجعلّدجلنجهنح�سانجز نجهنع�لي نجL،جق�لجنبع�صجهأ�سح�له:ج»قل في طلب  -ج

الولد: رّب ل تذرني فرداً، واأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك ولّياً يرثني في 

.
حياتي...«)))

وعنجلكججلنجمو�سىجهنوه�سمد،جق�ل:ُكلُتجعليجهألدجهإلجههامج-جهنك�ظمج-جQ،ج ق�ل:ج -ج

هإّنجهألدججعلجًهجك�نج قول:» �شعد من لم يمت حّتى يرى خلفه من نف�شه«.

.
ثمجهأومىجلايهجهإنىجهللهجعلّدج-جهنج�س�جQج-،ج ق�ل:ج»وقد اأراني اهلل خلفي من نف�شي«)))

.
وعنجهألدجهنح�سنجQ: »�شعد امروؤ لم يمت حتى يرى خلفاً من نف�شه«)))

وع��نجهأل��دجهنح�س��نجQ: »اإّن اهلل تب��ارك وتعال��ى اإذا اأراد بعب��د خيراً ل��م ُيمته حتى  -ج

.
ُيريه الخلف«)))

سعادة اإلنسان باألطفال
حا�ده،ج هلأطل�لج دج وجودج هلإن�س�نج �سع�دةج منج هأّنج هن�س�لق ج هنجوه �تج لع�صج منج هّد�سحج

وُن�سافجهإناا�:ج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص3.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جح3،ج�ص474،جح4660.

)3(جهنخزهزجهنقطد،جعلدجلنجمحطي،جكل�  جهلأثجج دجهنل�صجعلىجهلأئط جهلثلدجع�سج،ج�ص273.جوروههجهن�ساخجهنمو�سدج دج
هنغاب ،ج�ص41،جح22.

)4(جهنك� د،جج6،ج�ص5.
)5(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص482،جح4690.
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.
عنجر�سولجههللP: »من �شعادة الرجل الولد ال�شالح«))) -ج

والول��د  ال�شالح��ون  الخلط��اء  الم��رء:  �ش��عادة  م��ن  »اأربع��ة   :Pههلل ر�س��ولج وع��نج -ج

.
البار...«)))

وعنجهألدججعلججQ،جق�ل:ج»من �شعادة الرجل اأن يكون له الولد يعرف فيه �شبهه  -ج

.
خلقه وخلقه و�شمائله«)))

عامل العون والخدمة والمساعدة للوالدين 

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  چحئ  دع�نى:ج  قولج

. 
حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج چ)))

هإّنجهنتيّلجج دجهذهجهلآ  جهنقجهآنا جهنكج ط جُ عمال�جعّيةجدللت:

الأولى:جهأّنجهإنر�بجهلأطل�لجهأحيجهأهيهفجلل�ءجلاتجهنزوجا .

الثانية:جكط�جُدلايجهلآ  جلقج ل ج�سا�قجهلآ �تجهنتدجد�سبقا�ج-جوهدج دجمق�مجعّيجهنلعمجوهلآلءج

.
(((
هلإناا جعلىجهلإن�س�نج-جهأّنجهلأولدجنعط جهإناا 

والثالثة:جهأّنجهلأولدجل�لإ�س�  جهإنىجكونامجهي ً�جنت�أ�سا�صجلاتجهنزوجا ،جونعط جهإناا ،جهمج

حتچ.ج �نحليةجنغ ججطعجح� ي،جوهوج چ  هإناهجملجدة:ج ُد�ساجج ميٌدجوعوٌنجنوهني ام،جكط�ج

.جوهأ�ساجهنحليج يّلجعلىجهنخّل ج دجهنعطاجوهنترّطع،ج
(((
منجهنحلي،جوهنحليج دجهنلغ :جهنخيم 

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص3.
)2(جهنجوهنيي،جهنلوهدر،ج�ص110.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص4.
)4(ج�سورةجهنلحا،جهلآ  ج72.

)5(جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج12،ج�ص297.ج قولجهن�سايجمحطيجح�سانجهنمب�طب�ئدج دجدل�ساججهلآ  :ج»...جهنلعط جهدججعاج
هلأزوهججمنجهأنل�سام،جوجعاجهنبلانجوهنحليةجمنجهأزوهجام،ج �إنجذنكجمنجهأعظمجهنلعمجوهأجاله�،جنكونهجهأ�س��سً�جدكو لاً�ج

 بتلدجعلاهجهنطرتطعجهنب�سجي،جو ظاججلهج اامجحكمجهنتع�ونجوهنتع��سيجلانجهلأ جهد،جو لتظمجلهجنامجهأمججد�سج كجهلأعط�لج

وهنط�س�عد،ج اتا�ّسججنامجهنظلججل�سع�ددامج دجهنينا�جوهلآخجةج.ونوجهأّنجهلإن�س�نجقمعجهذهجهنجهلطجهنتكو لدجهنذيجهأنعمجههللج

لهجعلاهجوهرججهذهجهن�سببجهنرطااجوهإنجدو�ّساجل�أّيجو�سال جغاجهجنتال�سىججطعهجود�سّتتج�سطلهجو دجذنكجهالكجهلإن�س�نا «.

)6(جهنعان،جج3،ج�ص185.
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قااج وملهج هنم�ع .ج هإنىج وهن�سجع ج ،ج
(((
وهنتخّلف هنترّطعج لأّنهج رتطعج اامج هلأع��وهنج  �نحليةج

 .
(((
نالأعوهنجحلية،جلإ�سجهعامج دجهنم�ع 

وقيجهختلفجهنطل�ّسجونج دجم�سيهقجهنطعلىجهنطجهدجمنجكلط جحليةج دجهلآ  :ج

ق���لجلع�سا��م:جهإّنجللا��نجُدملقجعل��ىجهلأولدجهن�سغ�ر،جوهنحليةجُدملقجعل��ىجهلأولدجهنكب�رج -ج

.
(((
هنذ نج �ستماعونجهإع�ن جوم�س�عيةجهآل�ئام

ودبّلىجلع�سام:جهأّنجهنطق�سودجلا�جهأولدجهلأولد. -ج

،جهأيجهأّنجهلأولدجج�معونج
(((
وهعتبجه���جلع�صجث�نث:جهأّنا�جمنجل�بجهنعمفجنتغ� ججهنو�سلان -ج

.جهأوجمنجل�بج
(((
نالأمج ��نجمع��ً�،ج امجللونجوه��مجح� يونجهأيج خيمونجهأهلا��مجو ع�ونونام

جعل��ىجهنع�ّمجلحا��ثج كونجهنطق�س��ودجل�نحل��يةجخ�سو�صجهنبلا��نجهنذ نج عم��فجهنخ����صّ

ُ ع�ونونجوهني امجوُ �س�عيونامجو خيمونامجوُ �س�رعونجهإنىجط�عتام.

.
(((
وقيجحطلا�جلع�صجهنطل�ّسج نجعلىجكّاجهنطع�ندجهن�س�لق  -ج

خذت،ج بقىجهنر�معجهنط�ستجكجهوججا جهنعونجوهنطيدجوهنخيم ج
ُ
وعلىجكّاجح�ل،جل�أّيجمعلىجهأ

.
(((
وهنط�س�عيةجنلوهني ن

 قولجهن�سايجهنمب�طب�ئد:ج»هنطجهدجل�نحليةج دجهلآ  جهلأعوهنجهنخيمجمنجهنبلان...،جوجعاج

نكمجمنجهأزوهجكمجل�لإ الدجللانجوحليةجوهأعوهنً�جد�ستعالونجلخيمتامجعلىجحوهئركمجودي عونج

.
(((
لامجعنجهأنل�سكمجهنطك�ره«

عبيج هأل��دج عنج دّرهج،ج لنج جطااج ن��الآ �� :ج عنج هنلامج ه��ذهج علىج هن��جوه ���تج �سايج ولع�صج

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص84.
)2(جهأنظج:جمرطعجهنبا�ن،جج6،ج�ص178.

هآيجهنقجهآن،جج14،ج�ص191.جوهلأمثاج دجدل�ساجج )3(ج جهجع:جهنمبج�سد،جم�سيرج�س�لق.جوهنمبجي،جج�معجهنبا�نجعنجد�أو اج
كت�بجههللجهنطلزل،جج8،ج�ص256جوم�جلعي.

)4(جهنبا�س�وي،جعبيجههللجلنجعطج،جهأنوهرجهنتلز اجوهأ�سجهرجهنت�أو ا،جهنطعجوفجلتل�ساججهنبا�س�وي،جج3،ج�ص411.
)5(جهنزمخ�سجي،جمحطودجلنجعطج،جهنك�س�فجعنجحق�ئقجغوهم�صجهنتلز اجوعاونجهلأق�و اج دجوجوهجهنت�أو ا،جج2،ج�ص419.

)6(جهنجهزي،جمحطيجلنجعطج،جمل�داحجهنغابجهأوجهنتل�ساججهنكباج،جج20،ج�ص80.
)7(جهلأمثاج دجدل�ساججكت�بجههللجهنطلزل،جج8،ج�ص257.

)8(جهنمب�طب�ئد،جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج12،ج�ص297.
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 :Qچ؟جق�لج چ خب مب ىب يب جت حت  ههللجQ،جعنجقولجههلل:ج

.
»هم الحفدة، وهم العون منهم، يعني البنين«)))

عامل المعاونة والمعاضدة في الروايات
وقيج�سّجحتجهنجوه �تجل�أّنجهأحيجهأهيهفجوجودجهنونيج دجحا�ةجهنوهني نجهوجهأنج كونجع�سيًهج

ناط�،جوهأ�ساجهنع�سيج دجهنلغ :جم�جلانجهنطج قجهإنىجهنكتف،جو يّلجعلىجهنع�سوجهنذيج �ستع�رج دج

هأع�س�د،جو»هأع�س�دجكّاج�سدءجم�ج �سّيجمنجح�ناهجمنجهنبل�ءج ،جوجطعه:ج
(((
مو�سعجهنقّوةجوهنطعان

هإناهج هأنج �ستليونج هنذيج لتج�صج هنع�ماج لأّنهج نوهني هج ع�سيج ل�أّنهج هنونيج �سّبهج وقيج .ج
(((
وغاجه«

و عتطيونجعلاهج دجهنحا�ةجلك�ّ  ججوهنبا�جومر�لدا�،ج عليم�جد�ستّيجهنظجوفج ريجهنوهنيهنج دج

هنونيجهنعل�سججهنذيج قفجهإنىجج�نبامجوُ عالامجعلىجدر�وزج�سع�لا�.

،جق�ل:جدخاجهنح�سنجهنع�سكجّيجQجعلال�جهنحب�ص،جوُكلُتجلهج
(((
-جعنجعا�سىجلنج�سباح

ع�ر ً�،ج ق�لجند:ج»لك خم�س و�شتون �شنة و�شهر ويومان«. 

وك�نجمعدجكت�بجدع�ءجعلاهجد�ر خجمونيي،جوهإّندجنظجتج اهج ك�نجكط�جق�ل.

ثمجق�ل:ج»هل ُرزقَت من ولد«؟ 

ُقلُت:جل.ج

 :Qق�ل:ج»اللهم ارزقه ولداً يكون له ع�شداً. فنعم الع�شد الولد«.جثمجدطّثاج

»من كان ذا ع�شد ُيدرك ظالمته اإّن الذليل الذي لي�س له ع�شد«)))

ُقلُت:جهأنكجوني؟

نورج دل�ساجج هنعجو�سد،ج لنججطع ج وهنحو زي،جعبيجعلدج هنعا��سد،جج2،ج�ص264.ج دل�ساجج م�سعود،ج لنج هنعا��سد،جمحطيج )1(ج
هنثقلان،جج3،ج�ص68.جوهنبحجهند،جه��سم،جهنبجه�نج دجدل�ساججهنقجهآن،جج3،ج�ص438.

)2(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج4،ج�ص348.
)3(جهنعان،جج1،ج�ص268.

)4(جو د:جهلأرللد،جعلدجلنجعا�سى،جك�سفجهنغط ج دجمعج  جهلأئط ،جج3،ج�ص307:جعا�سىجلنج�س .جو دجهنل�سولجهنطاط ج دج
معج  جهلأئط ،ج�ص1087:جعا�سىجلنجهنلتح.

)5(جن�سبجهني لوريجهلنجقتاب ،جعبيجههللجلنجم�سلم،ج دجعاونجهلأخب�ر،جج3،ج�ص5،جهذهجهنباتجهإنىجعطجوجلنجحبابجهنثقلدج
هأحيج�سعجهءجهنر�هلا ،جهأ�سلمج�سل ج9جه.جوهنباتجهنث�ندجمله:

دلبوج يههجهإذهجم�جقاجن��سجهجو �أنفجهن�سامجهإنجهأثجىجنهجعيد
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.
ق�لجQ: »اأي واهلل �شيكون لي ولد يمالأ الأر�س ق�شطاً وعدًل، فاأّما الآن فال«)))

وع��نجهلإم���مجعل��دجل��نجهنح�س��انجL،جق���ل:ج»م��ن �ش��عادة الرج��ل اأن يك��ون ل��ه ُوْلٌد  -ج

.
ي�شتعين بهم«)))

نعم الشيء الولد

رويجعنجهنح�سنجهنب�سجّيجهأّنهجق�ل:جلئ�صجهن�سدءجهنوني،جهإنجع��صجكّيند،جوهإنجم�تجهّيند.ج -ج

 بل��غجذن��كجهلإم���مجز ��نجهنع�لي نجQ،ج ق���ل:ج»ك��ذب، واهلل ِنْعَم ال�ش��يء الول��د، اإن 

.
عا�س فدعاء حا�شر، واإن مات ف�شفيع �شابق«)))

ُد�ستعطاجكلط جِنْعَمج دجمق�مجهنطيحجنل�سدء،جو ظاججمنجهأ�سلا�جهل�ستق�قّدج دجهنلغ جهنعجلا ج

ر بج ولج ،ج
(((
و�سالح« عا�صج وطابج دجّ هج علىج » يلج م�ج هإنىج معل�ه�ج و ججعج هنلعط ،ج منج هأّنا�ج

وهنبل�تج نعام،ج »هنبلونج ق�ل:ج ههللجQ،ج عبيج هألدج دع�نى،ج عنج ههللج منج نعط ج هنونيج هأّنج  دج

هنونيج بقىج ليونج هإذج هلإن�س�نج عا�صجحا�ةجطّاب ،ج درعاج هلإناا ج هنلعط ج وهذهج .ج
(((
ح�سل�ت...«

هلإن�س�نجن�ق�صجهنعا�ص،جكط�ج�سا�أددج دجلع�صجهنجوه �تجهنالحق .ج

إثقال األرض بالتوحيد والتسبيح

هإّنجههللجعّزجوجّاجخلقجهلإن�س�نجنايفجهنعب�دة،جوحقاق جهنعب�دةجمتقّوم جل�نتوحاي،جچ پ 

،ج عب�دةجههللجدع�نىجوذكجهجود�سباحهج
(((

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ 
وحطيه...جهدجهنايفجهنغ�ئّدجنخلق جهلإن�س�نجكط�جذكجن�ج دجهنيرو�صجهن�س�لق .جووظال جهنتجلا ج

هدجهإ �س�لجهلإن�س�نجهإنىجهذهجهنطلزن .جوكدج �ساجهلإن�س�نجهإنىجهذهجهنطلزن جلجليجمنجوجودج

هلإن�س�نجعلىجهلأر�ص،جووجودهجرهنجهإرهدةجوهني ه،جمنجهل�جحّثتجهنجوه �تجهلأهاجعلىجهإنر�بج

هلأطل�لجمنجهأجاجدحقاقجهذهجهنايفجهلأعلى.

)1(جهنخجهئ جوهنرجهئح،جج1،ج�ص478. 
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص2. 

)3(جهنجهونيي،ج�سعايجلنجهب جههلل،جهنيعوهتج)�سلوةجهنحز ن(،ج�ص285.
)4(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج5،ج�ص446.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص7.
)6(ج�سورةجطه،جهلآ  ج14.
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ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»ما يمن��ع الموؤمن اأن يّتخ��ذ اأهاًل، لعّل اهلل يرزقه ن�ش��مة،  -ج

.
ُتثقل الأر�س بال اإله اإل اهلل«)))

وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»لّما لقي يو�شف اأخاه، قال له: يا اأخي كيف ا�شتطعت  -ج

اأن تتزّوج الن�شاء بعدي؟! قال: اإّن اأبي اأمرني، وقال: اإن ا�شتطعت اأن تكون لك ذرية 

.
ُتثقل الأر�س بالت�شبيح فافعل«)))

األوالد أنس للوالدين
وحيهتج دهخاج هنت�سّكاج هإنىج هنخلق ج ل�أ�ساج هأيج طااج ل�نلمجة،ج هجتط�عّدج ك�ئنج هلإن�س�نج

هأّنهج كط�ج جا ،ج منج ووج��وده،ج حا�دهج متمّلب�تج د�أمانج علامج دج لج �ستغلدج لأّن��هج هجتط�عا ،ج

 �ست�أن�صجل�لآخج ن،جونذهجنوجلقدجهلإن�س�نجلطلجدهج�سجع�نجم�ج �سعججل�نغجل جوهنوح�س ،جوهأ�سغجج

وحيةج تكّونجملا�جهنطرتطعجهدجهلأ�سجة،جهنتدجُدظّلاجحا�ةجهلإن�س�ن،جوُدخججهجمنجح�ن جهنوحيةج

وهنلجهدةجهنتدجدرعلهج عا�صجهن�سعورجل�نوح�س ،جهإنىجح�ن جهن�سكنجوهنمط�أنال ،ج �نونيج طلحجحا�ةج

ن�سً�جخ��سً�،جوُ عماهجهإح�س��سً�جل�لأنل .
ُ
هلإن�س�نجهأ

عنجهألدجل�ساج،جق�ل:جق�لجهألوجعبيجههللجQ: »اإذا اأبطاأ علي اأحدكم الولد فليقل: اللهّم  -ج

ل تذرن��ي ف��رداً واأن��ت خير الوارثين، وحيداً وح�ش��اً فيق�شر �ش��كري عن تفكري، بل هب 

.
لي عاقبة �شدق ذكوراً واإناثاً، اآن�س بهم من الوح�شة، واأ�شكن اإليهم من الوحدة...«)))

وع��نجهلإم���مجهن�س���دقجQ،جق�ل:ج»خم���س خ�شال م��ن فقد واح��دة منه��ّن لم يزل  -ج

ناق�س العي�س، زائل العقل، م�شغول القلب: فاأّولها: �شّحة البدن، والثانية: الأمن، 

والثالثة: ال�شعة في الرزق، والرابعة: الأني�س الموافق«. 

ُقلُتج-هأيجهنجوهيج-:جوم�جهلأنا�صجهنطوه ق؟ج

ق�لجQ: »الزوجة ال�شالحة، والولد ال�شالح، والخليط ال�شالح«. 

.
والخام�شة: وهي تجمع هذه الخ�شال، الّدعة«)))

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص382.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص3.

)3(جم.ن،ج�ص7.
)4(جهنخ�س�ل،ج�ص284.
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الولد قّرة عين اإلنسان وكبده وريحانة قلبه
دتقّلبج دج هنحقاق ج نحوج علىج هنب�سع ج وهذهج مر�زًه.ج لج حقاق ج هلإن�س�نج منج ل�سع ج هنونيج

هأع�س�ءجهلإن�س�نجعلىجنحوجهنطر�ز،ج ت�رةجُ عّبججهلإن�س�نجعنجونيهجهأّنهجعالهجهنتدج جىجلا�،جوهأخجىج

هأّنهج يهجهنتدجدطّيهجل�نعون،جوث�نث جهأّنهجقلبهجو وؤهده،جورهلع جهأّنهجكبيه...هإنخ.جو لحظج دجكّاجدعباجج

هأّنجهلإن�س�نجلج هإنجدّلجعلىج�سدءج �إّنط�ج يّلجعلىج جلب جمنجهنروهنبجهنطل��سب جنلتعباج.جوهذهج

ُ طكلهجهل�ستغل�ءجعنجهنونيجكط�جلجُ طكلهجهل�ستغل�ءجعنجهأّيجع�سوجمنجهأع�س�ئه.جوهذهجم�جُنالحظهج

ل�سكاجوه�سحج دجهنجوه �ت.

.
وعنجر�سولجههللP: »اطلبوا الولد والتم�شوه، فاإّنه قّرة العين وريحانة القلب«))) -ج

.
وعنجهنلبّدP: »الولد كبد الموؤمن...«))) -ج

.
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»اأولدنا اأكبادنا«))) -ج

واحد،  »قل:  �سغاجًه:ج ك�نج نّط�ج هنعب��صج نونيهج هنطوؤملانجQج ومً�ج هأماجج ق�لج وقيج -ج

ال��ذي ُقلت واح��د اثنان،  اأق��ول بالل�شان  اأن  فقال: واح��د، فقال: قل: اثنان، ق��ال: ا�شتحي 

يمينه،  عن  والعبا�س  ي�شاره  على  وكانت  زينب،  اإل��ى  التفت  ثّم  عينيه،   Q علّي فقّبل 

 .
فقالت: يا اأبتاه اأُتحّبنا؟ قال Q: نعم يا بني، اأولدنا اأكبادنا«)))

ع��نجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »الول��د ال�شالح ريحانة من اهلل  -ج

 .
ق�شمها بين عباده...«)))

العامل األخروّي
هإّنجهنونيجنا�صجنعط جوهأن�سً�جور ح�ن جوعونً�جو�سليًه...جلأهلهج دجهنينا�ج قط،جلاجهنونيجهن�س�نحج

ذخاجةجلأهلهجلعيجمودام،ج ب��ستغل�رهجودع�ئهجوقا�مهجل�لأعط�لجهن�س�نح جقيج كونجنر�دامجمنج

هنعذهبجوهنل�ر.

)1(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص224.
)2(جعوهندجهنالآند،جج1،ج�ص270.
)3(جلح�رجهلأنوهر،جج101،ج�ص97.

)4(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص215.
)5(جهنك� د،جج6،ج�ص3.
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ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»اإذا مات ابن اآدم، انقط��ع عمله اإل من ث��الث: ولد �شالح  -ج

.
يدعو له، و�شدقة جارية، وعلم ُينتفع به«)))

وع��نجر�س��ولجههللP: »مّر عي�ش��ى ابن مريم Q بقب��ر ُيعّذب �شاحب��ه. ثم مّر به  -ج

م��ن قاب��ل)))، ف��اإذا ه��و لي���س ُيع��ّذب. فقال Q: ي��ا رّب، مررت بهذا القب��ر عام اأول 

وه��و ُيع��ّذب، وم��ررت ب��ه العام وهو لي���س ُيعذّب! فاأوحى اهلل ج��ّل جالله اإليه: يا روح 

اهلل، قد اأدرك له ولد �شالح فاأ�شلح طريقاً واآوى يتيماً، فغفرت له بما عمل ابنه.

ث��مجق���لجر���س��ولجههللP: »م��ي��راث اهلل ع���ّز وج���ّل م��ن ع��ب��ده ال��م��وؤم��ن ول���د ي��ع��ب��ده من 

.
بعده...«)))

ع��نجمع�و �� جل��نجعط�ر،جق���ل:جُقلُتجلأل��دجعبيجههللجQ:جم���ج لحقجهنججاجلع��يجموده؟ج -ج

 ق���ل:ج»�ش��ّنة ي�ش��ّنها يعم��ل به��ا بعد موته، فيك��ون له مثل اأجر من عم��ل بها من غير 

اأن ينتق�س من اأجورهم �ش��يء، وال�شدقة الجارية تجري من بعده، والولد ال�شالح 

يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحّج ويت�شّدق عنهما، ويعتق وي�شوم وُي�شّلي عنهما.

 قلُت:جهأ�سجكاط�ج دجحّرد؟ج

.
ق�لجQ: »نعم«)))

.
وعنجهألدجعبيجههللQق�ل:ج»�شّتة تلحق الموؤمن بعد وفاته: ولد ي�شتغفر له...«))) -ج

وع��نجهنلب��دP: »الول��د كب��د الموؤم��ن، اإن م��ات قبل��ه �ش��ار �ش��فيعاً، واإن م��ات بع��ده  -ج

.
ي�شتغفر له فيغفر اهلل له«)))

بً�ج دجهإنر�بجهلأطل�ل،ج  �نتل�عجهنوهني نجل�نونيج ومجهنقا�م ج لبغدجهأنج كونجعل�سجًهجمجغِّ

»اإّن فالناً  هإ�سح�قجلنجعط�ر،جعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج وهذهجم�جُنالحظهج اط�جروههج

هن�ساوطد،جج6،ج هنل�س�ئدجل�سجحججاللجهني نج هأحطيجلنج�سعاب،ج�سلنج هنل�س�ئد،ج )1(جعوهندجهنالآند،جج1،ج�ص97.جو جهجع:ج
�ص25.

)2(جق�لا:جوقتجلحق.
)3(جهنك� د،جج6،ج�ص4.

)4(جنل�صجهنط�سير،ج�ص57.
)5(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص246.

)6(جعوهندجهنالآند،جج1،ج�ص270.
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-رجل �شّماه - قال: اإّني كنُت زاهداً في الولد، حّتى وقفت بعرفة، فاإذا اإلى جنبي غالم �شاّب 

.
يدعو ويبكي ويقول: يا رب، والدي والدي، فرّغبني في الولد حين �شمعت ذلك«)))

ما للوالدين من األجر في موت أطفالهم

 قولجدع�نى:جچ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

. 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ)))

قيج طتحنجههللجدع�نىجهلإن�س�نجو بتلاهجلطوتجهأطل�نهجقباجهنولدةجهأوجلعيجهنولدة،جولأّنجههللج

دع�نىجكتبجعلىجنل�سهجهنجحط جلعب�دهج قيججعاجنطنج لقيجهأحّبتهجمنجهلأطل�لجعو�سً�جوهأججًهج

وثوهلً�جعظاطً�ج ومجهنقا�م ،ج حّتىجهنملاجهن�سقطج كونجنهجهأثجج دجنر�ةجوهني هج ومجهنقا�م .

عنجر�سولجههللP: »اعلموا اأّن اأحدكم يلقى �شقطه محبنطئاً على باب الجّنة، حتى  -ج

اإذا راآه اأخذ بيده حتى ُيدخله الجّنة، واإن ولد اأحدكم اإذا مات اأجر فيه، واإن بقي بعده 

.
ا�شتغفر له بعد موته«)))

باهي بكم 
ُ
وع��نجهألدجعب��يجههللجQ،جق�ل:ج»قال ر�ش��ول اهللP:... اأما علمتم اأّن��ي اأ -ج

الأم��م ي��وم القيام��ة حّت��ى بال�ش��قط، يظ��ّل محبنطئاً على ب��اب الجّنة فيق��ول اهلل عّز 

وج��ّل: ادخ��ل الجّن��ة، فيق��ول: ل اأدخ��ل حّت��ى يدخ��ل اأب��واي قبلي. فيق��ول اهلل تبارك 

وتعال��ى لمل��ك م��ن المالئك��ة: ايتن��ي باأبوي��ه فياأم��ر بهم��ا اإل��ى الجّن��ة. فيق��ول: هذا 

.
بف�شل رحمتي لك«)))

وع��نجهألدجهنح�س��نجهنج�س�جQ،جق���ل:ج»قال ر�ش��ول اهللP لرج��ل: ... اأوما علمت  -ج

اأّن الِولدان تحت العر�س ي�شتغفرون لآبائهم، يح�شنهم اإبراهيم وُترّبيهم �شارة، في 

 .
جبل من م�شك وعنبر وزعفران؟«)))

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج6،ج�ص3.
)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ ت�نج156-155.

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص483.
)4(جم.ن.

)5(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص334.
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هذهجهنل�سو�صجهني لا جل�أجطعا�،جموؤ�ّسججوه�سحجعلىجوجوبج�سعدجهنوهني نجهإنىجح�سنجدجلا ج

و لتخجج �س�نح.ج �لإن�س�نج �أن�صج ونيج وجودج وع�قبتا�ج هنتجلا ج دلكج ثطجةج دكونج كدج هأطل�ناط�ج

و لجحجو �سعيجلمللهجوونيهجهإذهجك�نج�س�نحً�،جو �أ�سفجو حزنجو ت�أّنمجهإذهجنمج كنجهنملاجكذنك،ج

وعلهج علدجQ.ج هلإم���مج وردجعنج كط�ج ،ج
ال�شلف«))) وي�شين  ال�شرف،  يهدم  ال�شوء  »ول��د   �ج

.
هأ �سً�:ج»ولد ال�شوء يعّر ال�شرف«))).جوعلهجهأ �سً�:ج»اأ�شّد الم�شائب �شوء الخلف«)))

)1(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص215،جح18039.
)2(جعاونجهنحكم،ج�ص503.

)3(جمازهنجهنحكط ،جج4،ج�ص3671.
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هنطلاهام هنجهاس 

جباجههللجدع�نىجهلإن�س���نجعلىجحّبجهلأطل�ل،جوعرنج دجطالتهجهلإح�س����صجهنذيجُ حلّزهج -ج

 مج ً�جعلىجهلإنر�بجمنجهأجاجهأنجُ �سبعجنيهءجهلألوةجهأوجهلأموم .

-ج وؤّمنجهإنر�بجهلأطل�لجه�ستطجهر  جهنلوعجهنب�سجّيجعلىجهنكجةجهلأر�سا .

هإّنجهنكث��جةجهن�س��ّك�نا جع�ماجقّوةجنلطرتطعجول�نّت�ندج �إّنجكث��جةجهلإنر�بجدز يجمنجعل��سجج -ج

قّوةجهلأّم جوهنطرتطعجوهنيون .

هأحيجمحّقق�تج�سع�دةجهلإن�س�نجوخاجه،جهأنج جىجهنورهث جوهنخال  جنهج دجهألل�ئه،جكط�جوردج -ج

عنجهألدجهنح�سنجQ: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اإذا اأراد بعبد خيراً لم ُيمته حتى ُيريه 

الخلف«.

جُ �سّكاجهلألل�ءجعل�سججم�س�عيةجنلوهني ن،جنذهجُ عتبججهإنر�بجهلأطل�لجخاججعونجنلوهني نج -ج

 دجهنط�ستقباجعلىجخيمتاط�جوق�س�ءجحوهئراط�جود عجهنطك�رهجعلاط�.

هإّنجوجودجهلأطل�لج دجهلأ�سجةجهوجع�ماجهأن�صجنلوهني نجللحوج ي عجهنوحيةجوهنوح�س جعنج -ج

حا�داط�.ج

م��نجهأهّمجهنعوهماجهنط�س���عيةجعلىجدخلافجهنعذهبجعنجهلإن�س���نج ��ومجهنقا�م جهمجهأولدهج -ج

منجخاللجقا�مامجل�لأعط�لجهن�س�نح جعنجروحجوهني ام.
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أسئل  هنيرا 

ه��اجهلني ���عجنح��وجهإنر�بجهلأطل�لجهوجل�س��ببجعوهم��اجخ�رجا جك�لمتث�لجلأوهمججر�س��ولج. 1

ههللجPجهأمجونايةجعوهماج مج  جدهخلا ،جهأمجكالهط�جمعً�؟ج

ه��اجدوه ��قجعل��ىجهأّنجهنكثجةجهن�س��ّك�نا جع�ماجق��ّوةجنلطرتطعجوهلأم جوهنيون�� ؟جوكافجدجلطج. 2

ذنكجلطحبولا جكثجةجهلإنر�ب؟

كا��فجد�س��تيّلجعل��ىجهأهّطا�� جهنملاج ��دجحا�ةجهلأ�س��جةجمنجخ��اللجهآ ���تجوروه ���تجهنورهث ج. 3

وهنخال  ؟

م�جهدجهأهّطا جهنملاجل�نل�س��ب جنوهني هج دجهنط�س��تقبا؟جوكافجُ �س��ّكاجذنكجع�ماًلجمحّلزًهج. 4

علىجهإنر�بجهلأطل�ل؟

كافجُ طكنجهأنج كونجهنع�ماجهلأخجوّيجمحّجكً�جنالإن�س�نجنل�سعورجل�أهّطا جهنونيجو �ئيدهج دج. 5

حا�ده؟جهذكججدنااًلجمنجهنجوه �تجعلىجذنك.



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

  عجفجهأنوهعجهلمتل�عجعنجهلإنر�ب. . 1

عنج . 2 نالمتل�عج لا�ج هنتدج تط�ّسكج هلأ�سب�بج ُ عّيدج  

هلإنر�ب.

وُ بّانج . 3 هلأ�سب�بج دلكج مل�ق�س ج علىج هنقيرةج   طلكج

وجا جنظجهجملا�.

  عجفجهنمج قجهلأكطاجلإدهرةجهنحا�ة. . 4

أسباب االمتناع عن 

 إنجاب األطفال

 -عرض ومناقشة- )1(

الدرس العاشر





تمهيد
دحّيثل�ج دجهنير�صجهن�س�لقجعنجهإ ر�لا جهنجوؤ  جهلإ�سالما جدر�هجهإنر�بجهلأطل�لجودجغابا�ج

 دجذنك.جو دجهذهجهنير�صجوهنذيج لاهج�سُل�سّلطجهن�سوءجعلىجهلأ�سب�بجهنطوِجب جلّدخ�ذجلع�صج

هنطتزّوجانجقجهرًهجل�لمتل�عجعنجهإنر�بجهلأطل�لجمنجوجا جنظجهم،جثمج�سلقومجلطل�ق�س جدلكج

هلأ�سب�بجهنتدج تط�ّسكونجلط�نعّاتا�.

وُنطّايجهنمج قجلذكججمقّيمتان:

المقّدمة األولى: الصور المتعّددة لالمتناع عن اإلنجاب
هلمتل�عجعنجهأ�ساجهلإنر�بجحيوثً�جولق�ًء. 1-ج

هلمتل�عجعنجهلإنر�بجحيوثً�جلجلق�ًء،جلطعلىجهّدخ�ذجقجهرجلعيمجهلإنر�بج دجليه  جهنحا�ةج 2-ج

هنزوجا جهإنىج تجةجزملا جمحّيدة.

هلمتل���عجع��نجهلإنر�بجلق���ًءجلجحيوثً�،جلطعلىجهلإق��يهمجعلىجهلإنر�بج ��دجليه  جهنحا�ةج 3-ج

هنزوجا جثمجهلمتل�عجلحقً�جعنجهلإنر�ب،جهأيجدحي يجهنل�ساجلعيدجمعّان.

المقّدمة الثانية: االمتناع االضطرارّي واالختيارّي
هإّنجهمتل�عجهنزوجانجعنجهإنر�بجهلأطل�لجعلىجنحو ن:

هأوجهنزوج ،جلحاثج كونجهلإن�س�نج هإرهدةجهنزوجج الأول:جهلمتل�عجهل�سّمجهرّي،جهنخ�رججعنج

علىجهنط�ستوىجهنلل�سّدجرهغبً�ج دجهإنر�بجهلأطل�ل،جنكنجدحولجلالهجولانجرغبتهجهأ�سب�بجقاج  ،ج

.
(((

ك�نعقمجچ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ چ 

)1(ج�سورةجهن�سورى،جهلآ  ج50.
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وهوجعلىجق�سطان:

جلجُدطك��نجمع�نرت��ه،جكط���ج دجهنط��جهأةجهنتدجه�س��ُتوؤ�ساجرحطا�،جهأوجهنطجهأةجهنتدجدخلتج�س��ّنج 1-ج

هلإ ��ص...جهإنخ.

ُدطكنجمع�نرتهجمنجخاللجهلعتط�دجعلىجهنو�س�ئاجهنمّبا جهنحي ث . 2-ج

وهنث�ند:جهلمتل�عجهلختا�رّي،جهنوهقعجدحتجهإرهدةجهلإن�س�ن،جمنجخاللجهعتط�دجهإحيىجو�س�ئاج

�ساكونج م�ج وهوج هإنخ.ج هنذكجّي...ج هنوهقدج هأوج هنمّبا ،ج هنعطلا�تج هلأدو  ،ج ك�نعزل،ج هنحطا:ج ملعج

محورجهنبحثجعنجهأ�سب�له.

أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال
 لملقجهلمتل�عجهلختا�رّيجمنجعّيةجهأ�سب�بجع�دة،جنعج�صجهألجزه�:

هلمتل�عجل�سببجهن�سالم جهن�سحا جنلزوج :جل�أنج كونجهنحطاج�سجر ً�جعلىج�سح جهنزوج ج 1-ج

و�سالمتا�جهنر�سي  ،جنتعّج�سا�جهأثل�ءجهنحطاجهأوجهنولدةجنخمججهلإ�س�ل جلبع�صجهلأمجه�صج

هأوجهلأعجه�صجهنتدجلجدحتطاجع�دةج دجهأمث�نا�.

هلمتل���عجل�س��ببجم�جقيج لح��قجهنرلانجمنجد�س��ّوه�تجخلقا جهأوجهنخوفجعل��ىجهنرلانجمنج 2-ج

هلإجا��ص.جوُدعجفجهذهجهنح�ن جو�س�لقتا�جمنجخاللجهإججهءجلع�صجهنلحو�س�تجهنمّبا .

هلمتل�عجل�س��ببجهنخوفجعلىجهنرط�لجهنر�س��يّي،جلذر ع جهأّنجهنحطاجُ غّاججمنج�سكاجج�سيج 3-ج

هنط��جهأةجومالمح��ه،ج ارعلهجهأكثجج�س��طل ،جو وجيج اهجهنت�س��ّقق�تجهنرلي �� جوهآث�رجهنتجّهاج

هنع�ر�صجنلبين،جمط�ج لعك���صج�س��لبً�جعلىججط�نا�،جول�نّت�ندجثقتا�جللل�س��ا�جهأوجرغب جهنزوجج

 اا�...

هلمتل���عجل�س��ببجم�س��وؤونا�تجهنتجلا جهنع�ّم جنلمل��ا،جهنمالقً�جمنجهن�س��عورجلعيمجهنقيرةج 4-ج

ججنل�س��اً�جنتجلا جهنملا،جوهنخوفجمنجعيمج عطلاً�جوعيمجهل�س��تعيهدجذهلّاً�جوعيمجهنتح�سّ

هنو ���ءجلط�س��تلزم�تجهإدهرةج�س��وؤونه،جك�نطع�ن���ةج دجهن�س��اججعلىجرهحته،جوهلإ�س��جهفجعلىج

هإطع�مه،جوهإنب��س��ه،جورع� ت��هجهن�سحا ،جونظ� تهجهنيهئط ...،جوم���ج تجكهجهلإنر�بجهأ �سً�ج

منجهنقالبج دجهن�س�ع جهنباونوجا ،جومنجدغّاجهتجعلىجمرطاجهنت�سطامجهنالي�سّدجنلوح ج
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حا���ةجهنزوجا��ن،جهإنجمنجحا��ثجهنعالق جهنحطاط جلالاط���،جهأوجهنحّيجمنجحّج  جن�س���طاط�ج

 ��دجلل���ءجهنعالق���تجهلجتط�عا�� ،جوهنت�أثا��ججعل��ىجحجكتاط���جخ���رججهنطلزلجك�ن�س��اجهتج

وهنتج اه...جهإنخ.

هلمتل���عجل�س��ببجلل�ءجهنط�س��تقباجهنطالّدجوهنمط��وحجهنوظالّدجنتحقاقجهن��ذهت،جك�أنج ج يج 5-ج

هنزوججهن�سلججنلعطاج دجهنخ�رججمنجهأجاجد�أمانجم�ستقبلهجهنعطلّدجمعجهعتق�دهجهأّنجهلإنر�بج

م�نعجعنجذنكجل�ستلزه هجنج�سايهجهنط�نّد،جهأوجدجىجهنطجهأةجهأّنج دجهنحطاجوهلإنر�بجم�نعً�ج

نا�جعنجهنخجوججهإنىج�سوقجهنعطا،جهأوجدحقاقجططوحا�جهنوظالّد،جوه�ستطجهره�ج اه،جمعجهأّنج

م�ستلزم�تجهنحا�ةجقيجهأغجقتا�جوزوجا�ج دجهني ونجهنط�نا جك�نقج�صجهن�سكلّد،جهأوج�سجهءج

�سا�رة...

ج هلمتل�عجل�سببجهإرهدةجهإدط�مجم�ساجةجهنجحل جهنعلطا ،جقيج تزّوججهن�س�بجهأوجهنلت�ةج دج�سنٍّ 6-ج

مبكجةجُ ت�لعج اا�جدره�س��تهجهنر�معا ،جو ج�س��مجنلل�س��هج دجهنحا�ةجهي ً�جل�نو�سولجنحطاج

هن�س��ا�دةجهنر�معا�� ج)م�ج�س��تاججهأوجدكتورههجمثاًل(،ج ا��جىجهأّنجهإنر�بجهلأطل�لج�سُا�س��ّكاج

حرججعثجةجُ عاقهجعنجهن�ساججللر�حج دجطج قجهنجحل جهنعلطا جو وؤّثجج�سلبً�جعلاا�،ج اطتلعج

عنجهلإنر�بجر ثط�جُ حّققجهي هجهنعلطّد...جهإنخ.

هلمتل�عجل�سببجهنع�ماجهنط�نّدج-جهلقت�س�دّي،جهأيجعيمجدوّ ججهلإمك�ن�تجهنط�نا جوهنقيرهتج 7-ج

هلقت�س�د  جهنالزم ج دجد�أمانجمتمّلب�تجعطلا جهنحطاجوهلإنر�ب،جك�نلحو�س�تجهنمّبا ج

هنطملول�� ،جدك�نا��فجهنط�ست�س��لىجوهن��ولدة،ج�س��جهءججا���زجهنمل��ا،جوهلإنل�قجعلاهجنب��س��ً�ج

وطع�مً�جو�سجهلً�جودوهءجونق�حً�جودعلاطً�...جهإنخ.

خاذ القرارات
ّ
خارطة الطريق إلدارة حياة اإلنسان وات

قباجهنيخولج دجمل�ق�س جهأ�سب�بجهلمتل�عجعنجهإنر�بجهلأطل�لجُن�ساججهإنىجعّيةجمقّيم�تجُدعتبجج

خ�رط جطج قجلإدهرةجهنحا�ةجوكالا جهدخ�ذجهنقجهرهتج اا�،جوملا�جهنطوردجهنذيجنتحّيثجعله.

هإّنجطباع جهنع�نمجهنذيجنعا�صج اهجمتغّاججللحوجدير رّدجلجد عّد،جوهوج المقّدمة الأول��ى:ج

�سدءج كّاج هلإن�س�نج اهجعلىج هأنج ح�ساج ُ طكنج لج نذهج هلأ�سيهد،ج لانج وهن�سجهعج هنتزهحمج ع�نمج
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ل�سكاجد عّد،جهأوجمنجدونجموهجا جهنخا�رهتجهنطتع�ر�س ،جمّط�ج رعلهج عا�صجح�ن جمنجهنحاجةج

وهنتجّددجوهنقلقج دجهنطق� �س جوهنطوهزن جلانجمجوح جهنخا�رهتجهنطختلل ،ج ا�سّمجهجنلتل�زلجعنج

لع�سا�جن�س�نحجهنبع�صجهلآخج،جولعب�رةجمخت�سجة:جهنحا�ةجُدعمدجُمثَطلً�جلاي،جود�أخذجثطلً�جلايج

هأخجى،جوهدجلجُدعمدج�سائً�جحّتىجد�سلبجمنجهلإن�س�نجمق�للهج�سائً�جهآخج.

هنرطعج هأّنج هلعتب�رج لعانج هلأخ��ذج هلأون��ىج هنطجدب ج نالإن�س�نج دج الثانية:ج لبغدج المقّدمة 

وهنطوهءم جلانجهنخا�رهتجهنطختلل جمعجهلإمك�نجهوجهأونىجوهأوجبجمنجطجحجهنخا�رهت،جهأوجهلأخذج

لبع�سا�جدونجلع�ص.

المقّدمة الثالثة:جمعجق�سورجقيرةجهلإن�س�نجعنجهنطوهءم جلانجهنخا�رهتجهنطختلل جل�سببج

هأنج كونج ونكنج لبغدج لبع�سا�،ج هنح�لج لمباع ج �سا�أخذج لالا�،ج وهنتزهحمج هنتع�ر�صج ه�ستحك�مج

هلأخذجلبع�سا�جعلىجح�س�بجهنبع�صجهلآخججخ��سعً�جنطجّجح�تجعقالئا جو�سجعا ،ج خت�رجعلىج

�سوئا�جدجدابجهلأونو �ت،جملا�:

هختا�رجهلأهّمجعلىجهنطاّم. 1-ج

هختا�رجهن�س��ّائجعلىجهلأ�س��وهأ.جع��نجهأماججهنطوؤملا��نجعلدجQجق�ل:ج»لي���س العاقل من  2-ج

.
يعرف الخير من ال�شّر، ولكن العاقل من يعرف خير ال�شّرين«)))

د عجهنطل�سيةجهأونىجمنججلبجهنطللع . 3-ج

...جهإنخجمنجهنقوهعيجهنعقالئا جوهن�سجعا .

 علىجهلإن�س�نجدلقانجهنلل�صجودير با�جعلىجهأّنجدحقاقجهأحيجهنخا�رهتجهنطت�س�دةج دجهنحا�ةج

 تمّلبجغ�ّصجهنمجفجعنجخا�رهتجهأخجى،جوهأّنهجلجلّيجمنجهنتل�زلجعنجهأمججمجغوبجومملوبجمنج

هأجاجهنو�سولجهإنىجمملوبجهأ�سطىجملهجقاط جوهأهّطا جوهأونو  .

ومملوبج هلأطل�لج هإنر�بج لانج هنتزهحمج عليج هلإن�س�نج هأّنج ر بج دج لج �سبق،ج مّط�ج هنمالقً�ج

م�جهوجح�سنج لانج هنحا�ة،ج هأونوّ �دهج دج دجدابججيولج در�هج هن�سجهعج �ساعا�صجح�ن جمنج هآخج،ج

وهأح�سن،جوم�جهوج�سّائجوهأ�سوهأ،جوهنلقم جهنطجكز  جهل�جهدجهن�سوؤهلنجهنت�نا�ن:

هاجم�جهأد�سّورهجدع�ر�سً�جلانجهنخا�رهتجهوجكذنكج دجهنوهقع؟ج قيج بيوجنالإن�س�نجهأّنجمملولً�جم�ج

)1(جهنطرل�سد،جمحطيجل�قج،جلح�رجهلأنوهرجهنر�مع جنيررجهأخب�رجهلأئط جهلأطا�ر،جج75،ج�ص6.
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ُ زهحمجمملولً�جهآخجج دجحا�ده،ج ُا�سّحدجل�أحيهط�،جمعجهإمك�نا جهنرطعجلالاط�جلمج قجهأوجل�آخج.ج

 قيجلج كونجهل�كجدع�ر�صجلانجهلإنر�بجولانجهإدط�مجهنجحل جهنعلطا جهأوجدحقاقجهنمطوحجهنوظالّدج

هنقجهرجعلىج�سوئهج دج مثاًل...جوم�جهدجمع� اججد�سخا�صجهنخا�رجهلأ �ساجوهلأقاج�سوءًهجلدخ�ذج

كالا جمع�نر جهنتع�ر�ص؟جك�أنج عتطيجمثاًلجعلىجمعا�رجهأرجحّا جم�جُ طكنجديهركهجل�نت�سو فجعلىج

م�جلجُ طكن،جهأوجم�جد�سعفج ج�سهجل�نت�أجااجعلىجم�جلجد�سعف،جهأوجمعا�رجم�جهوجهلأكثججمجغولا ج

ود�أكايًهجعلاهج دجهنجوؤ  جهني لا ،جهأوجمعا�رجمحّقق�تجوظال جوهأهيهفجلل�ءجلاتجهلأ�سجة...جهإنخ. 

لعيجلا�نجهذهجهنطقّيم�تجنيخاج دجمل�ق�س جود�سج حجكّاج�سببجمنجهلأ�سب�بجهن�س�لق .

مناقشة االمتناع بسبب السالمة الصّحية والجسدية للمرأة أو الجنين
وهنر�سي  ج هن�سّحا ج ل�ن�سالم ج هنطتعّلق ج هلمتل�عج هأ�سب�بج منج وهنث�نا ج هلأونىج هنح�ن ج هأّم�ج

نلطجهأةجهأوجهنملا،ج �إّنجهأم�مجهنزوجانجخا�ر ن:

خاللج منج هنرلانج هأوج هنزوج ج �سّح ج نهج �ستتعّج�صج هنذيج هنخمجج ديهركج هإمك�نا ج الأول:ج

هنلروءجهإنىجهنو�س�ئاجهنمّبا ،جل��ستعط�لجلع�صجهلأدو  جهأوجهإججهءجلع�صجهنعطلا�تجهنتدجدحولجدونج

هنتعّج�صجنالأمجه�ص،جودحطدجهنرلانجمنجهأّيجد�سّوه�تجخلقا جهأوجهأمجه�صجورهثا جقيجدلتقاجهإناهج

منجهأحيجهلألو نجهنط�س�بجلا�.جو دجهذهجهنح�ن ج لبغدجعيمجهل�ستخل�فجوهنتا�ون،جوهن�سعدج

نجمنجهلإنر�بجليونجهإنح�قجهأّيج�سجرجل�لأمجهأوجهنرلان. نحوجهنطع�نر جقيرجهنط�ستم�ع،جللحوجُ طكِّ

الثاني:جهأنجلج كونجنتلكجهلأعجه�صجوهنح�لتجهنطج�سا جهأّيجو�سال جمطكل جنلوق�  جوهنعالج،ج

 ال�جلج�سّكج دجهأّنجهنقوهعيجهنعقالئا جهأم�مجهنخا�رهتجهنطتزهحط جدقت�سدجهّدخ�ذجقجهرجهلمتل�عج

لانججطل ج �سوءًه،جمنج هلأق��ّاج هأوج هلأه��ّمج لأّنهج هنذيجلج حتطاجع�دة،ج نل�سجرج د عً�ج هلإنر�بج عنج

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  هنقجهآنا :ج هنقوهعيج منج هنمالقً�ج هنطمجوح ،ج هلأخجىج هنخا�رهتج

،جو قولجدع�نى:جچ ې 
(((

 ،جچ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ 
ے ۓۓ چ)))

،جوهدجق�عيةجقجهآنا جع�ّم جد�سطاجهأّيجموردج وؤّديجهإنىجهإنح�قجهن�سجرج
(((

ې ې ېچ 

)1(ج�سورةجهنح ،جهلآ  ج78.
)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج185.
)3(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج233.
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هإذهج هذهج هنقجهآنا .ج هنقوهعيج عطومج �س�نج ُ خ�سّ لج وهن�سا�قج هنطوردج لأّنج هنملا،ج ل�سببج ل�لأمج

ك�نجهن�سجرجمعتيًهجله،جهأّم�جهإذهجك�نجهن�سجرجل�سامً�جُ طكنجدحّطلهجع�دةج اوجنا�صج�سببً�جعقالئاً�ج

جدتحّطاج�سجرًهجمعّالً�ج دجحطلا�جوولددا�. نلتط�ّسكجلط�نعّاتهجعنجهلإنر�ب،ج كّاجهأمٍّ

مناقشة االمتناع بسبب الخوف على الجمال الجسدّي
»اإّن  ق���ل:ج وعلهP،ج .ج

(((» ال��ج��م��ال...  ُيحبُّ  جميٌل  اهلل  »اإّن  ق���ل:ج ر�سولجههللP،ج عنج

وهلهتط�مج هنعل�  ج علاهج هلإن�س�نج ج�سيج حقوقج جطل ج منج هأّن��هج ر بج دج لج .ج
حّقاً«))) لج�شدك 

للحوجخ��صجعلىج وهنطجهأةج ل�سكاجع�مج هلإن�س�نج هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج لح�سلهجوجط�نه،جوقيجحّثتج

،ج حل�ظجهنطجهأةجعلىججط�نا�جهنر�سيّيجهأمججمجغوبج مج ً�جود لاً�جوعقالئاً�،جومعجذنك،ج
(((
ذنك

لطقت�سىجهنطقّيم جهلأونىجهّد�سحجهأّنجهنحا�ةجلجُدعمدجحّتىجد�أخذ،ج �نثطنجهنذيجدي عهجهنطجهأةج

نلااجمجدب ج�سجفجهلأموم ج قت�سدجلمباع جهنح�لجهأنجدبذلجوُدعمدجوُد�سّحدجلرزءجمنججط�نا�ج

هنر�سيّي،جوهذهجح�لججطاعجهنل�س�ء،ج لّذةجهإ�سب�عجهنغج زةجهنلمج  جل�لإح�س��صجل�لأموم جهنتدج

دعا�سا�جهنطجهأةجل�نترجل جهنوجيهنا جعليم�جدح�سنجطللا�جلانجذرهعاا�جهأ�سّيجوهأ�سطىجمنجنّذةج

هن�سعورجلكط�لججط�لجج�سيه�،جهأوجهأنمجخ�سجهنجلع�صجمنجعل��سجججط�نا�.

هأنج لرحج ُ طكنج لج هنيهخلّدج نتكو لهج هلإناا ج هنالي�س ج و قج هلإن�س�نج هأّنج عنج هذه،ج �ساًلج

ل�نت�سّجفجعلىجخالفجمقت�سىجهنمباع .جوهنمباع جهلأنثو  جُدل�سيجهلأموم ،جوداتفجل�لإنر�بج

ل�ل�ستر�ل ج علاا�ج ُ لّحج هنطجهأةج روحج هأعط�قج منج هنذيج لملقج هنيهخلدج هنليهءج وهذهج وهلإ ��الد.ج

هن�سلبا ج وهنط�س�عجج هلأح��سا�صج منج �سرنج دهخاج دعا�صج �ستبقىج وهإلج �سوده،ج �سيىج ودلبا ج نهج

هنتدجدعك�صجمل�خً�جمنجهنتوّدججهنلل�سّدجوهنقلق...جهإنىجغاججذنكجمنجهنح�لتجهنتدجننجدعجفجم�ج

هأمومتا�،جلأّنجهن�ساججلعك�صجحجك جنيهءجهلأموم جهوجخالفجمقت�سىج هإلجل�أنجدعا�صج هوج�سببا�ج

هنمباع .ج

)1(جعوهندجهنالآند،جج1،ج�ص437،جح150.جووردتجهذهجهنجوه  جلل�سا�جعنجهلإم�مجعلد،جوعليجونيهجهلإم�مجهنح�سن،جوهأ �سً�ج
عنجهلإم�مججعلججهن�س�دقجQ.ج جهجع:جهنك� د،ججج6،ج�صج438.جوهلنجعا��ص،جمحطيجلنجم�سعود،جدل�ساججهنعا��سد،ج

ج2،ج�ص14،جح29.
)2(جهنتطاطد،جهأحطيجلنجعلد،جم�سليجهألدج علىجهنطو�سلى،جج13،ج�ص216،جح7242.

)3(ج جهجع:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�؟جهنب�بجهنخ�م�ص،ج�ص431جوم�جلعي.
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ك� اً�ج وعقالئاً�ج �سجعاً�ج مبّجرًهج نا�صج هنر�سيّيج هنرط�لج علىج هنحل�ظج ل�سببج  �لمتل�عج

نلت�سحا جل�لإح�س��صجل�لأموم جعبججهإنر�بجهلأطل�ل.جوعلىجهنزوجج دجهذهجهن�سا�ق،جهأنج لعبج

دورًهجهإ ر�لاً�ج دجدحلازجزوجتهجوجعلا�جلجد�سعججل�سعفجهنثق جللل�سا�جمنجهنل�حا جهنرط�نا ،ج

منجخاللجدعااجهجنا�جلر�سيه�جهأوجو�سلا�جل�أو�س�فجم�سائ ...

مناقشة االمتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفل
هلأن�صج نتار ج هلإن�س�نا ج هنمباع ج دعا�سهج نل�سّدج ع�ماج ونايج هوج هنحقاق ج هلمتل�عج دج هذهج

هنري ي،ج تعطاجلمج ق ج وهنخوفجمنج وهنوح�س ج ل�نقي مجمنججا ج وهلأنل ج علاهج هعت�دتج لط�ج

هنتغااجج مق�وم ج ول�سببج هلإن�س�ن.ج حا�ةج علىج هنيخولج دغااجج ج يج عل�سجج هأّيج دق�ومج د �عا ج

هنطتغّاجهتج لع�صج و ج�صج هنزوجا ج حا�دهج هقتح�مج م�سترّيج ج يج كعل�سجج هلإنر�بج  ج �صج

علاا�،ج ات�سّورجنل�سهج�سعافجهنقيرةجعلىجهنتع�ماجمعجهنو�سعجهنري ي،جوهأّنهجق��سججعنجدحّطاج

�س�لقً�.ج هنترجل ج هذهج نمج خ�صج هأّنهج خ�سو�سً�ج هنطتغّاج،ج هذهج نطوهجا ج هنالزم ج هنط�سوؤونا�تج

نل�سهج ل�نط�سوؤونا ج دج هنح�ّصج دلطا ج خاللج منج هنتغااجج مق�وم ج ُ ق�ومج هأنج نالإن�س�نج وُ طكنج

ل�نتيّربجعلاه،جومنجخاللجموهجا جعل�سججهنخوفج دجذهدهجل�نعطاجعلىجقا�ددهجوهنتحّكمجلهج

هأّيجم�سترّيج وهجهجحا�دهجمنجدونج هنقجهرهتجدر�هج هّدخ�ذج هأقيرجعلىج وهن�سامجةجعلاه،ج اكونج

دجّددجوقلق.جومنجهل�جوردجعنجهأماججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»اإذا هبت اأمراً فقع فيه، فاإّن �شّدة 

.جول�نّت�ند،ج�ساكونجهّدخ�ذجقجهرجهلإقيهمجعلىجهإنر�بجهنملاج
توّقيه اأعظم مّما تخاف منه«)))

غاججم�سحوبجل�نتجّددجوهنقلق.ج

جهأّم�جهنحّيجمنجهنحّج  ججزئاً�،ج اوجثطنجطباعّدج لبغدجهأنج ي عهجهلإن�س�نجنال�لجنّذةجوجط�لج

هلإح�س��صجل�لألّوةجهأوجهلأموم .

مناقشة االمتناع بسبب المستقبل العملّي والطموح الوظيفّي

هن�سّقج هأّم�ج هن�سببجنهج�سّق�ن:جهلأولجمتعّلقجل�نزوج،جوهنث�ندجل�نزوج .ج هإّنجهنروهبجعنجهذهج

ع�ندج
ُ
الأّول:  �إّنجهن�سوؤهلجهنذيج لبغدجهأنج مجحهجعلىجنل�سهجهو:جنط�ذهجهأخجججهإنىج�سوقجهنعطاجوهأ

)1(جنا جهنبالغ ،جل�بجهنطخت�رجمنجحكمجهأماججهنطوؤملان،جح175.
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جدتكّونجهلأ�سجة؟ج ااجنالأ�سجةجطعمجورهئح جونونجلالج ك�لي؟جهأنا�صجمنجهأجاجلل�ءجهلأ�سجة؟جوممَّ
ُ
وهأ

هإنىجعل�سجج هن�سببج عودج هإذهجك�نج هأّم�ج هأونى؟!ج هنوظالّدج هلأطل�ل؟جوهاجلل�ءجودحقاقجهنمطوحج

هنط�ل،ج �سلل�ق�سهج دجهنلقجةجهنالحق .

هأّم�جهنروهبجعنجهن�سّقجهنث�ند،ج احت�ججهإنىجهنتعّج�صجنطقّيم جللاو  جُدحّيدجهنروهبجعنجم�ج

ل�أهّطا جخ��سّ ج دجهذهجهنع�سججهنذيج نعا جهذهجهن�سبب،جهنمالقً�جمنجطجحج�سوؤهلجل�تج تطّتعج

هأ�سبحجخجوججهنطجهأةج اهجهإنىج�سوقجهنعطاج�س�ئعً�ج دجهنطرتطع�تجهلإ�سالما ،جوهو:جم�جهوجهنيورج

هنجئا�صج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما جنلطجهأةج/جهنزوج ج دجلل�ءجهلأ�سجة،جهاجهنعطاجهلإنت�جدجهأمجهنحطاج

وهلإنر�بجودجلا جهلأطل�لجوهنعل�  جل�نطلزلجوديلاجج�سوؤونهجوهإدهرده؟ج

هنحا�ةج علاهج دقومج هأنج هنذيج لبغدج هنتحتّدج هنبل�ءج ع�مً�ج عتبجج مبيهأج هل�كج هإّنج وهنروهب:ج

هلأدوهرج دق�سامج هنط�س�وهةج دج لج هنعيهن ج مبيهأج وهوج نا�،ج هلإ�سالما ج هنطق��سي  ج و قج هلأ�سج  ج

ودوز عا�جلح�سبجطباع جهنذكورةجوهلأنوث ج دجهأحّبجلل�ءجهإنىجههللجدع�نى.جومنج�سطنجهلأدوهرجهأّنج

هنوظال ج هأّنج هلإنت�جّد،ج دجحانج ل�نعطاج ول�نّت�ندج وهنط�نّدج هلقت�س�دّيج ل�لإنل�قج هنزوجج تكّلاج

.
(((
هنجئا�س جنلطجهأة-هنزوج جهدجديلاجج�سوؤونجهنطلزلجهنيهخلا جودجلا جهأطل�نا�

هأهّمجوظ�ئفجهنطجهأة:جهنتيلاججهنطلزنّد،...ج  قولجهلإم�مجهن�سايجعلّدجهنخ�ملئّد{:ج»منج

هإنر�بجهلأطل�لجمنجهأهّمجهأ�سك�لجهنرا�دجل�نل�سب جهإنىجهنل�س�ءجووظ�ئفجهنل�س�ء،جلأّنجهلإنر�بج

هوج دجهنحقاق ج ّنجهنطجهأة،ج ادجهنتدجدتحّطاجم�س�ّقهجوم�س�عبهجوهآلمه،جوهدجهنتدجملحا�جههللج

.
(((
دع�نىجهأدوهتجونوهزمجدجلا جهلأطل�ل...«

ولل�ًءجعلىجهذهجهنق�عيةجهلأ�س��سا جهنتدجدج�سمجهنطوقعجهنوظالّدجنلطجهأةج دجهنحا�ةجهلأ�سج  ،ج

هلأطل�لج ودجلا ج وهلإنر�بج هنحطاج لاج نلعطا،ج نا�ستج -هنزوج ج هنطجهأةج حا�ةج هلأونو  ج دج  �إّنج

مجهنطجهأةجم�ج تل��سبج ورع�  جهلأ�سجة،جونوجدع�ر�صجهنمطوحجهنوظالّدجوهنعطلّدجمعجلل�ءجهلأ�سجةجُدقيِّ

معجطباع جدوره�ج دجهنحا�ةجهلأ�سج  جهأيجهنزوجا جوهلأموم جعلىجهأّيج�سدءجهآخج.

)1(ج جهجع:ج�سط�صجهني ن،جمحطيجمايي،جم�س�ئاجحجج ج دج قهجهنطجهأة،جهنكت�بجهنث�نثجوهنجهلع،جحقوقجهنزوجا جو لاهجحقج
هنعطاجنلطجهأة،ج�صج182وج230-229.

)2(جمنجكلط جنهج دججطعجمنجميهحدجهأهاجهنباتج دجطاجهن،ج1-5-2013م.ج جهجع:جخم�بجهنوند،ج�سل�سل جخم�بجهنوندج
1435ه-2014م،ج ط1،ج هنثق� ا ،ج هلإ�سالما ج هنطع�رفج جطاع ج ن�سجج وهنتججط ،ج نلت�أنافج نونج مجكزج هإع��يهدج 2013م،ج

�ص217-216.
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الثاني:جعلىج ج�صجكونجهنعطاجن�سببجهأوجهآخججهأونو  جعليجهنطجهأة،ج �إّنجو�سعجهذهجهنلج�سا ج

ُ كّذلا�،ج ال�كج هنوهقعج معج هنترجل ج محّكج علىج هلإنت�جد(ج وهنعطاج هلأموم ج لانج )هنتع�ر�صج

هنعي يجلاجهنكثاججمنجنط�ذججهنطجهأةجهنع�مل جهنل�جح جوهدجزوج جوهأم.جنعم،جمّط�جلج�سكج اهجهأّنج

هذهج قت�سدجد�سحا جوجايًهجولذًلجمنجوقتا�جللحوجهإ�س� ّد.ج

وهإنجك�نجولجلّيجكخا�رجهأخاججوه�سمجهرّيجنلطجهأةجمنجهنعطاجهلإنت�جّد،ج علاا�جل�نبحثجعنج

هنح�س�ن ج هلأطل�ل،جكيورج وهإنر�بج هنعطاج معً�،ج هلأمج نج هنحل�ظجعلىج ُد�س�عيه�جعلىج عوهماج

ججزئاً�ج دجدقي مج يجهنعونجنلزوج ج دج ُد�سّكاجحاّلً هأنج هأوجهنرية...جهنتدجُ طكنج هأوجهنخ�دم�تج

هنطوهءم جلانج ج�ستا�ج دجلل�ءجططوحا�جهنوظالّدجولانجدحقاقجهأمومتا�جل�نحطاجوهلإنر�ب.ج
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هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجهلمتل���عجع��نجهلإنر�بجنهج�سورجمتع��ّيدة،جملا�جهلمتل�عجعنجهلإنر���بجمملقً�،جوملا�ج -ج

هلمتل���عجع��نجهلإنر�بج دجليه  جهنحا���ةجهنزوجا جللّا جهلإنر�بجلحق��ً�،جوملا�جهلمتل�عج

لعيجهلكتل�ءجلعيدجمعّانجمنجهلأطل�ل.

هلمتل�عجعنجهلإنر�بجهأ �سً�جعلىجنحو ن:جه�سمجهرّيجخ�رججعنجهإرهدةجهنزوججهأوجهنزوج ،ج -ج

وهختا�رّيجل�سببجقجهرجهنزوجان.

-ج تط�ّس��كجهنطتزّوج��ونجنالمتل���عجع��نجهلإنر���بجل�أ�س��ب�بجكثا��جة،جملا���:جهلمتل�عجل�س��ببج

هن�س��الم جهن�سّحا�� جنلزوج ،جهلمتل�عجل�س��ببجم���جقيج لحقجهنرلانجمنجد�س��ّوه�تجخلقا ج

هأوجهنخوفجعلىجهنرلانجمنجهلإجا��ص،جهلمتل�عجل�س��ببجهنخوفجعلىجهنرط�لجهنر�س��يّي،ج

هلمتل�عجل�سببجم�سوؤونا�تجهنتجلا جهنع�م جنلملا،جهلمتل�عجل�سببجلل�ءجهنط�ستقباجهنطالّدج

وهنمطوحجهنوظالّدجنتحقاقجهنذهت،جهلمتل�عجل�سببجهإرهدةجهإدط�مجم�ساجةجهنجحل جهنعلطا ،ج

هلمتل�عجل�سببجهنع�ماجهنط�نّدج-جهلقت�س�دّي.ج

هإّنجهلمتل�عجل�سببجهن�سالم جهن�سّحا جوهنر�سي  جنلطجهأةجهأوجهنرلان،جهأم�مجح�نتان:جهلأونىج -ج

هإمك�نا�� جد��يهركجهنخمججمنجخ��اللجهنطع�نر جهنمبا ،ج ا��ذهجوهجبجهأخالقّدجوهإن�س���نّد،ج

وهنث�نا :جهأنج كونج دجهلإنر�بج�سجرجلج حتطاجعلىجحا�ةجهلأم،ج �نقوهعيجهنعقالئا جدجىج

نزومجد عجهن�سجرجعنجهلأم.

لج�س��ّكج ��دجهأّنجج�س��يجهنط��جهأةج ت�أثججل�س��ببجهنحطاجوهنو�س��عجوهنج�س�ع...جنك��نجهنحا�ةجلج -ج

ُدعمدجحّتىجد�أخذ،جونّذةجهإ�سب�عجهلإح�س��صجل�لأموم جهأ�سطىجمنجنّذةجهن�سعورجلكط�لججط�لج

ج�سيه�.

هإّنجهلإن�س�نج �أن�صجلط�جهعت�دجعلاهجو عا�صجهنخوفجمنجهنري ي،جنذهجقيج طتلعجعنجهلإنر�بج -ج

لأّنهج ت�سّورجنل�س��هج�سعافجهنقيرةجعلىجهنتع�ماجمعجهنطونودجهنري ي،جنكنجوردجعنجهأماجج

هنطوؤملا��نجQ،جق���ل:ج»اإذا هب��ت اأمراً فقع فيه، فاإّن �ش��ّدة توّقي��ه اأعظم مّما تخاف 

منه«.
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أسئل  هنيرا 

جهإذهجك�نجهلمتل�عجعنجهإنر�بجهلأطل�لجل�سببجع�ماجُ طكنجمع�نرتهجطبّاً�،جهاجلجهأ كجعلىج1. 

هن��زوججهأوجهنزوج�� جهنلر��وءجهإنىجهنعالججهأمجدجكجهلأمججنلق�س���ءجوهنقيرجكط�ج قولجهنبع�صج

لأّنا�جهإرهدةجههلل؟

جنقيجر�س��طل�ج دجهنير���صجخ�رط جطج قجلإدهرةجحا�ةجهلإن�س���نجوهّدخ�ذجقجهرهده،جنّخ�سا�،ج2. 

وهاجدوه قجعلاا�؟

لع���صجهنل�س���ءجدطتل��عجعنجهلإنر�بجل�س��ببجهأنهج وؤّديجهإنىجهنت�س��ّقق�تجهنرلي �� جو وؤّثججعلىج. 3

هنرط�لجهنر�سيّيجنلطجهأة،جكافجُدرابجعلىجمنج تذّرعجلاذهجهنحّر ؟

لع���صجهلأزوهجج ق��ولجهإنجهإنر���بجهلأطل�لجم�س��وؤونا جكب��جىجدحت�ججهإنىجعل� �� جوههتط�مجلج. 4

جج دجدجلا�� جهألل�ئد،ج ���أنجلجهأنربامج هأجيهط���جمتو ج ��نج ��دجنل�س��د،جولجهأر ��يجهأنجهأق�سّ

هأ�ساًلجهأ �ساجمنجهلإنر�بجمعجعيمجهنقيرةجعلىجح�سنجهنتجلا ،جكافجدل�ق�صجهذهجهنقول؟





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

هنعلمج . 1 لط�نعا جطلبج مل�ق�س جمنج تط�ّسكج  �ستماعج

عنجهلإنر�ب.

ل�سببج . 2 هلإن��ر���بج همتل�عج نقيج علىج هنقيرةج  طتلكج

هنع�ماجهلقت�س�دي.

 تعّجفجهإنىجهأ�سب�بجهنجزقج دجهنتجلا جهلقت�س�د  ج . 3

هلإ�سالما .

أسباب االمتناع عن 

 إنجاب األطفال 
-عرض ومناقشة- )2(

)مناقشة االمتناع بسبب طلب العلم 

والوضع االقتصادّي(

الدرس الحادي عشر





تمهيد
دحّيثل�ج دجهنير�صجهن�س�لقجعنجهلأ�سب�بجهنطوِجب جلّدخ�ذجلع�صجهنطتزّوجانجقجهرًهجل�لمتل�عج

عنجهإنر�بجهلأطل�لجمنجوجا جنظجهم،جون�ق�سل�جمعظمجدلكجهلأ�سب�ب.جلقدجد�سرااجهنطالحظ�تج

نالأبج هلقت�س�دّيج هنع�ماج ل�سببج هأوج هنعلطا ج هنجحل ج هإدط�مج لذر ع ج دط�ّسكً�ج هلمتل�عج ومل�ق�س ج

وهلأ�سجة.جوقيجعقيجهذهجهنير�صجنطل�ق�س جهذ نجهن�سببانجدتّط جنلير�صجهن�س�لق.

مناقشة االمتناع عن اإلنجاب بسبب طلب العلم
هأّنجهنعلمجنهجموقعّا جخ��سّ ج دجم�سلو  جهنقامجهلإ�سالما ،ج قولجدع�نى:ج مّط�جلج�سكج اهج

يب  ىب  مب  چ   .
(((

چ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ 
چ  ۆئ   .

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېچ))) چ   .
چ))) جت حت خت مت ىت يتجث 

 ...جهإنخ.
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ چ)))

وهنمالقً�جمنجهأهّطا جهنعلمجو �سلهج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما جقّيمهجلع�صجهنلقا�ءجعلىجهنزوهجج

عليجهنتع�ر�صجوهنتزهحمج اط�جلالاط�.ج قولجهن�ساايجهنث�ندجعليجهنبحثجعنجهلآدهبجهنطخت�سّ ج

ل�نطتعّلم:ج»هآدهلهج دجنل�سه،جوهدجهأمور:...جهنجهلع:جهأنج تجكجهنتزو  جحّتىج ق�سدجَوَطَجهج-هأيج

ح�جتهج-جمنجهنعلم،ج �إّنهجهأكبجج�س�غاجوهأعظمجم�نع،جلاجهوجهنط�نعججطل ...جوهذهجهأمججوجيهنّدج

مرّجبجوه�سح،جلج حت�ججهإنىجهن�سوههي،جكافجمعجم�ج تجّدبجعلاهجعلىجدقي ججهن�سالم ج اهجمنج

د�سو �صجهنلكججلاّمجهلأولدجوهلأ�سب�ب...جولج غتّججهنم�نبجلط�جوردج دجهنلك�حجمنجهنتجغاب،ج �إّنج

)1(ج�سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج18.
)2(ج�سورةجهنطر�دن ،جهلآ  ج11.

)3(ج�سورةج �طج،جهلآ  ج28.
)4(ج�سورةجهنزمج،جهلآ  ج9.
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 .
(((
ذنكجلجُ ع�ر�سهجوهجبجهأونىجمله،جولج�سدءجهأونىجولجهأ �ساجولجوهجبجهأ�ساقجمنجهنعلم...«

 .
(((
وكذنكجذكججهن�ساخجهنروههجيجهذهجهنطعلىج دجذهتجهن�سا�ق

ولل�ًءجعلاه،جُ طكنجدمباقجكالمجهنلقا�ءجعلىجهنطوردجهنذيجنحنج اهجوهوجهإنر�بجهلأطل�ل،ج

 اكونجدح�سااجهنعلمجهأونىجوهأ �ساجوهأوجبجمنجهلإنر�بجنالأطل�ل،جو لبغدجدقي مجهنعلمجعلىج

كّاج �سال ،جوهإ ث�رهجعلىجكّاجط�ع ،جحّتىجهإنر�بجهلأطل�ل.

نكنج دجحقاق جهلأمج،ج قعجهنلق��صجحولجم�س�أن جهنطق�رن جلانجهنعلمجوهإنر�بجهلأطل�لجمنج

عّيةججا�ت:

حاثج منج لالا�ج وهنطق�رن ج هلأعط�لج هإنىج هنلظجج علىج دقومج لج هلإ�سالما ج هنجوؤ  ج هإّنج اأوًل:ج

جهأ �سً�،جلطعلىجهأّنج
(((
،جلاجهإّنجهعتب�رجهأّيجعطاجقاطاً�ج تبعجهنح�سنجهنل�علّد

(((
هنح�سنجهنلعلّدج قط

نلا جهنع�ماجوق�سيهجدورًهجماّطً�ج دجهإعم�ءجهنعطاجقاط جمحّيدة،ج �نعلمج ّت�سفجل�نح�سنجلطقيهرج

علىج هنعلمج هأ �سلا ج وعلاهج �إّنج هلإنر�ب،ج وكذهج دع�نى،ج ههللج هإنىج هنتقّجبج هلإن�س�نج لهج م�ج لويج

هإنر�بجهلأطل�لجلج لظججهإناا�جمنجحاثجهنح�سنجهنلعلّدج قط،ج قيج كونجطلبجهنعلمجهأ �ساجذهدً�ج

منجطلبجهنوني،جونكنجل�نلّا جوهنق�سيجهنقجلّدجُ �سبحجهنث�ندجهأ �ساجوهأ�سطىجوهأكطاجمنجهلأول.

ثانياً: هأّنهجهأّيجعلمجهوجهنذيجُ عتبججهأ �ساجمنجهإنر�بجهلأطل�ل؟جهاجمملقجهنعلمجهنذيج �سطاج

مثاًلجدح�سااجهنعلومجهن�سا��سا جهأوجهلقت�س�دجهأوجهنالي�س جهأوجهنمبجهأوجهنطعلوم�دا ...؟جهإّنجهنذيج

لتلكج هنذيج حظىج هوج هنعلمج طلبج مملقج نا�صج هأّنهج وهنجوهئا ج هنقجهآنا ج هنل�سو�صج منج  ظاجج

هإناهج هأ�س�رج هنذيج وهوج هني لّد،ج هنعلمج ه�سمج علاهج ُ ملقج معّانج نوعج هوجخ�سو�صج وهإّنط�ج هنطازة،ج

هلإم�مجهن�س�دقجQج دجقونه:ج»وجدت علم النا�س كّله في اأربع: اأولها: اأن تعرف رّبك، 

اأن تعرف ما  اأراد منك، والرابع:  اأن تعرف ما  اأن تعرف ما �شنع بك، والثالث:  والثاني: 

 .
ُيخرجك من دينك«)))

)1(جهنع�ملد،جز نجهني نجلنجعلد،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهنث�ند،جملا جهنطج يج دجهأدبجهنطلايجوهنط�ستلاي،ج228-227. 
)2(جهنروههجي،جمحطيجح�سن،ججوههججهنكالمج دج�سجحج�سجهئعجهلإ�سالم،جج29،ج�ص32-31.

هنلظججعنج �علهجح�سلً�،جك�نقا�مج للل�سهجلغ�صج هنلعاج هأنج كونج هأيج هنلعاجنل�سه،ج هنح�سنجللح�ظج هنلعلد:جهوج هنح�سنج )3(ج
ل�نق�سطجوهنعيل،جوهللتع�دجعنجهنظلمجوهنرور،ج ادجهأ ع�لجح�سل جلحيجذهدا�جمنجهأيج �عاج�سيرتجعله.

)4(جهنح�سنجهنل�علد:جهوجهنح�سنجللح�ظجق�سيجهنل�عاجهنح�سنجحانجقا�مهجل�نلعاجهنح�سن،جكق�سيهجل�نلعاجهنتقجبجهإنىج
ههللجدع�نى.

)5(جهنك� د،جج1،ج�ص50.
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هلأطل�لج هإنر�بج كونج هأ�ساج ُ ل�ق�صج دج قيج ونكنج هنتع�ر�ص،ج علىج ج�صج كّلهج هذهج وثالثاً:ج

ُ �سّكاجعقب ج دجطج قجطلبجهنعلم،جول�نّت�ندج تّمجدقي مجهنتح�سااجهنعلطّدجعلىجهلإنر�بجلأّنهج

هأونىجوهأهّم،جهإذجُ طكنجعطلاً�جهنرطعجلانجطلبجهنعلمجولانجلل�ءجهلأ�سجةجوهإنر�بجهلأطل�ل،جوخاجج

�س�هيجعلىجذنكجهوجهنترجل جهنعطلا ،ج �إّنجه�ستقجهءج�ساجةجحا�ةجهأكثججكب�رجعلط�ئل�جُ لايجهأّنامج

جمبكجة،جونمج حربامجهنزوهججوهلإنر�بجودجلا جهلأطل�لجعنجطلبجهنعلمج قيجدزّوجوهج دج�سنٍّ

وهنكت�ل ج وهنتير �صج وهنبحثج هنعلومج دح�سااج نحوج طج قامج و�سّقج هنرايج ولذلج وهن�سعدج اهج

.جوهل�جنعودجنلتذكاججلق�عيةجهأّنج
(((
وهنت�أنافجلاجوهنقا�مجلط�سوؤونّا�تجهنتبلاغجوهلإم�م جوهنيعوة...

هنرطعجلانجهنخا�رهتجهنتدجدبيوجمتع�ر�س جماط�جهأمكنجهوجهأونىجوهأ �ساجمنجهنمجحجودقي مجلع�صج

هنخا�رهتجللحوج �سّيجهنب�بجهأم�مجخا�رجهآخج.جوعلاهج �نرطعجلانجهل�ستغ�لجل�نعلمجوهلإنر�بجهأونىج

وهأ �سا،جكافجوهلأطل�لجهمجهلأنا�صجهنطوه ق،جومنجدونامج بقىجهلإن�س�نجن�ق�صجهنعا�ص،جزهئاج

واحدة  »خم�س خ�شال من فقد  ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج هلإم�مج هنقلب.ج عنج هنعقا،جم�سغولج

منهّن لم يزل ناق�س العي�س، زائل العقل، م�شغول القلب:... والرابعة: الأني�س الُموافق. 

.
�ُشِئل Q: وما الأني�س الموافق؟ قال: الزوجة ال�شالحة والولد ال�شالح...«)))

التزاحم بين طلب العلم الواجب وبين اإلنجاب
م�جدقّيمجهنحي ثجعلهجهوج دج ج�صج�سورةجهنتع�ر�صجلانجهنعلمجهنط�ستحّبجولانجهلإنر�ب.ج

هنط�س�أن جمنج مع�نر ج لّيجمنج هلإنر�بج الج ولانج هنوهجبج هنعلمج لانج هنتع�ر�صج �سورةج هأّم�ج دج

خاللجعج�صج�سوردان:

ال�شورة الأولى:جهأنج كونجطلبجهنعلمجوهجبً�جعلىجنحوجعالّد،ج ال�جمّط�جلج�سّكج اهجُ قّيمج

طلبجهنعلمجعلىجهلإنر�ب.جهذهج دج�سورةجوجودجدع�ر�صج علّدجم�ستحكم.

ال�شورة الثانية:جهأنج كونجطلبجهنعلمجوهجبً�جعلىجنحوجكل�ئّد؛جوذنكجلأّنجهنعلومجهنتدجُد�س�همج

 دجحلظجهنلظ�مجهنع�ّمجولهج كونجقوهمجحا�ةجهنطرتطعجهلإ�سالمّدجهدجوهجب جكل�  جعلىجعطومج

وهنل�سجج نليره�س�تج هنغي جج مجكزج هنطلا�ج،ج مرل ج هنطتعلطان،ج وظال ج وهنتزكا ج هنتعلامج محطود،ج هنا��سطد،ج )1(ج جهجع:ج
وهنتوز ع،جلاجوت،ج�سافجهن�سل جهنت��سع جع�سج،ج1436ه�-2014م،جهنعيد74،ج�ص16.جو جهجع:جهنلجهقد،جج�معجهن�سع�دهت،ج

�ص281.
)2(جهنخ�س�ل،ج�ص284.
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هنط�سلطان،ج ال�جقيجُ ق�لجهإّنجطلبجهنعلمجعلىجهذهجهنلحوجمقّيمجعلىجهلإنر�بجنكونهجم�ستحّبً�،جهإلج

هأّنهج دجهنوهقعجمع�نر جهنط�س�أن جعلىجهذهجهنلحوجنا�صجدقاقً�جو�س�ماًل،جلأّنجهنحي ثجعنجه�ستحب�بج

هلإنر�بجهوجحي ثجعلهجل�نطعلىجهنلجدّيجهنخ��ّص،جهأّم�جهلإنر�بجل�نطعلىجهنلوعّد،ج قيج�سّجحج

لع�صجهنلقا�ءجلخ�سو�سهجهأنج»توقيف ن�شل الأّمة اإلى حدٍّ معّين، الموؤّدي اإلى النقرا�س بعد 

،جوحالا�ج قعجهنتزهحمجنوعً�جلانجم�جهوجوهجبجكل�ئّدجولانجم�جهوجحجهمج
حين حرام �شرعاً«)))

�سجعً�،جودخ�سعجحالا�جنقوهعيجمع�نر جهنتزهحمج دجمثاجهذهجهن�سورة.ج

مناقشة االمتناع عن اإلنجاب بسبب الوضع االقتصادّي
ذكجن�جهأّنجلع�صجهلأزوهججقيج طتلعجعنجهلإنر�بجهإّم�جدط�ّسكً�جل�سوءجهنح�لجهلقت�س�د  جوهإّم�ج

هلأ�سجة،جومل�ق�س جهذهج هأخجىجعلىج ل�سج  ج ل�سببجدخولجعل��سجج هنلقجج هنوقوعج دج خو ً�جمنج

هنلقم جلأهّطاتا�جدحت�ججهإنىجلا�نجلع�صجهنطقّيم�تجهنطخت�سجةجهنتدجدو�ساجهإنىجر�سمجهنروهبج

ل�سكاجوه�سح.

التربية على عقيدة التوحيد في الرازقية
1. هإّنج�س��لوكجهلإن�س���نج ��دجهنحا���ةجنت���ججعقايد��هجهنكونا�� .جوم��نججطل�� جهلأ�س��ولجهنتجلو �� ج

هلإ�س��الما جدجلا�� جهلإن�س���نجعل��ىجعقايةجهنتوحا��يجهلأ ع�نّد،جلطعل��ىجهأّنهجلج �ع��اجوموؤّثجج

حقاق�� ج ��دجهنكونجوحا�ةجهلإن�س���نجهإّلجههللجدع�نى.جومقت�سىجذن��كجهنتوحايج دجهنجهزقا ج

. 
چ ڌ ڌ ڎ ڎچ)))

2. هإّنجههللجدع�نىججعاجنكّاجهإن�س���نجق�س��طً�جمعلومً�جمنجهنجزق.جق�لجدع�نى:جچ ۋ ۋ ۅ 

.جوع��نجهلإم���مجز نجهنع�لي نجQ: »وجع��ل لكّل روح 
(((

ۅ ۉ ۉ ېېچ 
منهم قوتاً معلوماً مق�شوماً من رزقه ل ينق�س من زاده ناق�س ول يزيد من نق�س 

.
منهم زائد«)))

)1(جهنجوح�ند،جهنط�س�ئاجهنط�ستحيث ،ج�ص143.
)2(ج�سورةجهنذهر �ت،جهلآ  ج58.
)3(ج�سورةجهنزخجف،جهلآ  ج32.

)4(جهن�سحال جهن�سر�د  ،جهنيع�ءجهلأول،ج�ص22.
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3.جهإّنهجدع�نىجدكّلاجل�إ �س�لجهذهجهنجزقجهنطق�س��ومجهإنىجهلإن�س���نجع�جاًلجهأمجهآجاًل،جعنجهلإم�مج

هنب�قججQ،جق�ل:ج»قال ر�شول اهللP في حّجة الوداع: األ اإّن الروح الأمين نفث 

في روعي، اأّنه ل تموت نف�س حّتى ت�شتكمل رزقها، فاّتقوا اهلل عّز وجّل، واأجملوا في 

الطلب، ول يحملّنكم ا�ش��تبطاء �ش��يء من الرزق اأن تطلبوه ب�ش��يء من مع�شية اهلل، 

ف��اإّن اهلل تعال��ى ق�ّش��م الأرزاق بي��ن خلقه حالًل، ولم ُيق�ّش��مها حرام��اً، فمن اّتقى اهلل 

عّز وجّل و�شبر اأتاه اهلل برزقه من حّله، وَمْن هتك حجاب ال�شتر وعّجل فاأخذه من 

.
غير حّله ق�ّس به من رزقه الحالل، وُحو�شب عليه يوم القيامة«)))

 Qنخلقججطاعامجعا�لجههللجدع�نىجهنذ نج�سطنجهأرزهقام،جعنجهأماججهنطوؤملانجعلدج� 

.ج كافجهإذهجك�نوهجهأطل�ًل؟ج الج�سّكج
ق�ل:ج»عياله الخالئق، �شمن اأرزاقهم، وقّدر اأقواتهم«)))

ل�أّنجرزقامجقيجدكّلاجلهجههللجدع�نىجو�سطله،جوقيجهأو�سحجنل�جهنقجهآنجهنكج مجهذهجهنط�س�أن ،جحاثج

ق�لجدع�نى:جچ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۓ  چ  وق����ل:ج  ،ج
چ))) ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

. 
ې ې ېې ى ى ائائ چ)))

4.جهإّنجموؤّثج �� جههللجو �علّات��هج دجهنكونجلجُدلغدجموؤّثج  جغاجهجل�إذنهجدع�نى،ج �هللجخلقجهنع�نمج

لكالا جخ��سّ جخ��سعً�جنق�نونجهن�سببا جهنع�ّم،جعنجهلإم�مججعلججهن�س�دقجQ،جق�ل:ج

.جولل���ًءجعلاه:ج
»اأب��ى اهلل اأن يج��ري الأ�ش��ياء اإّل باأ�ش��باب، فجع��ل ل��كّل �ش��يء �ش��بباً...«)))

م��عجهأّنجهن��جّزهقجحقاق�� جهوجههللجدع�نى،جنكّلهجعّزجوجّاجُ لزلجرزقهجعلىجهلإن�س���نجلوه�س��م ج

هأ�س��ب�بجخ��س�� ،ج ط�جهدجهذهجهلأ�س��ب�بجهنتدجهإذهجحّققا�جهلإن�س���نجهنلتح��تجعلاهجهألوهبج

هنجزق؟

)1(جهنك� د،جج5،ج�ص80.
)2(جنا جهنبالغ ،جخمب جهلأ�سب�ح،ج�ص124.

)3(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ ت�نج31-30.
)4(ج�سورةجهلأنع�م،جهلآ  ج151.

)5(جهنك� د،جج1،ج�ص183.
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العمل االقتصادّي من أهّم أسباب تحصيل الرزق
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ  دع�نى:ج  قولج

،جچٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)))

 ،...جهإنخجمنجهلآ �ت.جومّط�جلج�سّكج اهجهأّنجهذهجهنل�سو�صجهني لا ج
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ)))

وغاجه�جهنكثاججُدلايجهأّنجنزولجهنجزقجعلىجهلإن�س�نجلج ح�ساجل�سكاجدلق�ئّدجمنجههللجدع�نى،جلاج

 حت�ججهإنىجهن�سعدجوهنكّيجوهنعطاجولذلجهنرايجوهنط�سدج دجمل�كبجهلأر�صجوهلنت�س�رج اا�.جوقيج

 .
(((
ج يهمجوعجقام ك�نجهأئط جهأهاجهنباتجRج �أكلونجمنجكيِّ

وهذهجمّط�جلج�سّكج اهجكونهجهن�سببجهلعتا�دّيج دجدح�سااجهنجزق،جنكّلهجلجُ لغدجوجودججطل ج

هأ�سب�بجهأخجىجهإذهجدط�ّسكجلا�جهلإن�س�نجُ تحتجعلاهجهألوهبجهنبجك�تجمنجهن�سط�ءجوهلأر�ص.ج ط�ج

هدجدلكجهلأ�سب�ب؟

التربية االقتصادية للنفس على أسباب الرازقية
هأح�د  جهن�سببج دجهنح�سولجعلىجهنلت�ئ جهنطملول ،جلاجقيج هإنجق�نونجهن�سببا جهنع�ّمجلج علدج

دتعّيدجهلأ�سب�بج دجح�سولجم�سبَّبجوهحي،ج طثاًلجهإّنجهنتوحايجهلأ ع�نّدج قت�سدجكونجهن�سل�ءجمنجههللج

،جوقيججعاجههللجدع�نىجهنمبابجو�سال جو�سببً�جنلح�سولج
(((

دع�نى:جچۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ 

هإنىج هأخجىج هأ�سب�بج لاجهل�كج هل�ست�سل�ء،ج هنمبابج دج ونكنجهذهجلج علدجح�سج  ج هن�سل�ء،ج علىج

ج�نبجهذهجهن�سبب،جملا�:جهنقجهآن،جهنيع�ء،جدجل جهنح�سان،جم�ءجزمزم،جوهن�سيق ...جهإنخ.

 . 
ق�لجدع�نى:جچ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ))) -ج

 :P جق�ل:ج»�شكا رجل اإلى النبّي وجعاً في �شدره. فقال،Rوعنجهألدجعبيجههلل،جعنجهآل�ئهج -ج

.
ا�شت�شِف بالقراآن، فاإّن اهلل عّز وجّل يقول: چ ڈ ژ ژ ڑچ)))«)))

)1(ج�سورةجهنحرج،جهلآ ت�نج20-19.
)2(ج�سورةجهنطلك،جهلآ  ج15.

)3(ج جهجع:جهنك� د،جج5،ج�ص73.
)4(ج�سورةجهن�سعجهء،جهلآ  ج80.
)5(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج82.

)6(ج�سورةج ون�ص،جهلآ  ج57.
)7(جهنك� د،جج2،ج�ص600.جوعنجهنلبدجP،جق�ل:ج»من لم ي�شت�شِف بالقراآن فال �شفاه اهلل«.جوعنجهنع�نمجQ: »في القراآن 

�شفاء من كل داء«.جمك�رمجهلأخالق،ج�ص363.
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وعنجعالءجلنجك�ماجق�ل:جق�لجندجهألوجعبيجههللجQ: »عليك بالدعاء، فاإّنه �شفاء من  -ج

.
كّل داء«)))

وع��نجهأل��دجهنح�س��نجQ: »... طي��ن قب��ر الح�ش��ين Q ف��اإّن في��ه �ش��فاء م��ن كّل  -ج

.
داء«)))

.
وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»داووا مر�شاكم بال�شدقة«))) -ج

وغاجه�جمنجهنجوه �تجهنكثاجة.جو دجنل�صجهن�سا�قجهإّنجهنعطاجنا�صجهوجهن�سببجهنوحايجوهنعّل ج

هنح�سج  جنلح�سولجعلىجهنجزقجهلإناّد،جلاججعاجههللجدع�نىجلانجهلإن�س�نجولانجهنح�سولجعلىج

هنجزقجعّيةجهأ�سب�ب،جكط�ججعاجنعيمجنزولجهنجزقجعّيةجموهنع.جومنجهأ�سب�بجهنجزق:ج

التقوى:جق�لجدع�نى:جچ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ   -1

)))، چۇئ 
ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 

.
(((

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ 
الت��وّكل عل��ى اهلل: ع��نجر�س��ولجههللP،جق�ل:ج»ل��و اأّنكم تتوّكل��ون على اهلل ح��ّق توّكله   -2

.
لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خما�شاً وتروح بطاناً«)))

ال�ش��تغفار: ق�لجدع�نى:جچ ی ی ی ی جئ حئ مئ ٱ ٻ ٻ   -3

ر�س��ولج وع��نج .ج
چ))) ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

.
ههللجP: »من ا�شتبطاأ عليه الرزق فلي�شتغفر اهلل«)))

.
الإكثار من التكبير:جعنجر�سولجههللP: » من ا�شتبطاأ الرزق فلُيكثر من التكبير«)))  -4

)1(جهنك� د،جج2،ج�ص470.

)2(جهنك� د،جج6،ج�ص266.
)3(جهنك� د،جج4،ج�ص3.

)4(ج�سورةجهنمالق،جهلآ �تج3-2.
)5(جج�سورةجهنمالق،جهلآ  ج4.

)6(جعوهندجهنلئ�ند،جج4،ج�ص57.
)7(ج�سورةجنوح،جهلآ �تج12-10.

)8(جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص50،جح171.
)9(جمازهنجهنحكط ،جج2،ج�ص1072.
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هلإم���مج وع��نج .ج
ُترزق��وا«))) ال�شدق��ة  م��ن  »اأكث��روا   :Pر�س��ولجههلل ع��نج ال�شدق��ة:   -5

 .
علّدجQ،جق�ل:ج»ا�شتنزلوا الرزق بال�شدقة«)))

�شل��ة الرح��م:جع��نجهنلبدP: »من �ش��ّره اأن يب�ش��ط له في رزقه، وين�ش��اأ ل��ه في اأجله   -6

 .
فلي�شل رحمه«)))

الدع��اء لالإخ��وان:جعنجهلإم�مجهنب�قججQ: »عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب   -7

.
فاإّنه ُيهيل الرزق«)))

المواظبة على بع�س الأذكار:جعنجهلإم�مججعلججهن�س�دق،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئهجR،ج  -8

ق���ل:ج»م��ن ق��ال ف��ي كّل ي��وم ثالثي��ن م��ّرة: »ل اإل��ه اإل اهلل الح��ّق المبي��ن، ا�ش��تقبل 

 :Pجق�ل:ج»قال ر�ش��ول اهلل،Qجوعنجهألدجعبيجههللج.
الغنى، وا�ش��تدبر الفقر...«)))

... م��ن األ��ّح علي��ه الفق��ر فلُيكث��ر م��ن ق��ول: ل حول ول ق��ّوة اإّل باهلل، ينف��ي اهلل عنه 

.
(((
.جوغاجه�جمنجهلأذك�رجهنكثاجة

الفقر...«)))

ح�ش��ن الب��ّر بالزوج��ة والأطف��ال:جعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ: »من ح�ش��ن ب��ّره باأهل   -9

.
بيته زيد في رزقه«)))

10- ح�شن الخلق: عنجهلإم�مجعلّدجQ،جق�ل:ج»ح�شن الخلق من الدين وهو يزيد في 

 .
الرزق«)))

.
11- ح�شن الجوار:جعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»ح�شن الجوار يزيد في الرزق«)1))

)1(جهني لطد،جهنح�سنجلنجمحطي،جهإر�س�دجهنقلوب،جج1،ج�ص45.
)2(جنا جهنبالغ ،جل�بجهنطخت�رجمنجحكمجهأماججهنطوؤملان،جح137.

)3(جهنخ�س�ل،ج�ص32.
)4(جهلنجهدر �صجهنحلد،جمحطيجلنجمل�سور،جم�ستمج �تجهن�سجهئج،ج�ص637.

)5(جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جثوهبجهلأعط�لجوعق�بجهلأعط�ل،ج�ص8.
)6(جهنك� د،جج8،ج�ص93.

)7(جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جهلأم�ند،ج�ص355.
)8(جلح�رجهلأنوهر،جج71،ج�ص104.

)9(جدحفجهنعقول،ج�ص373.
)10(جهنك� د،جج2،ج�ص666.
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زي��ارة قب��ر الإم��ام الح�ش��ين Q:جعنجهلإم�مجهنب�قججQ،جق�ل:ج»مروا �ش��يعتنا   -12

.
بزيارة قبر الح�شين Q فاإّن اإتيانه يزيد في الرزق...«)))

13- اإطع��ام الطع��ام: ع��نجر�س��ولجههللP: »ال��رزق اأ�ش��رع اإل��ى م��ن ُيطع��م الطع��ام، م��ن 

.
ال�شّكين في ال�شنام«)))

...جهإنىجغاجه�جمنجهلأ�سب�بجهنعي يةجهنتدجدل�ونتا�جهنل�سو�صجهني لا .

حديث جامع في زيادة الرزق
نّبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا: بلى يا 

ُ
وعنجهلإم�مجعلّدجQ،جق�ل:ج»... األ اأ

اأمير الموؤمنين. فقال: الجمع بين ال�شالتين يزيد في الرزق، والتعقيب بعد الغداة وبعد 

الع�شر يزيد في الرزق، و�شلة الرحم تزيد في الرزق، وك�شح الفنا يزيد في الرزق، وموا�شاة 

الأخ في اهلل عّز وجّل يزيد في الرزق، والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق، وال�شتغفار 

يزيد في ال��رزق، وا�شتعمال الأمانة يزيد في ال��رزق، وقول الحّق يزيد في ال��رزق، واإجابة 

الموؤذِّن يزيد في الرزق، وترك الكالم في الخالء يزيد في الرزق، وترك الحر�س يزيد في 

الرزق، و�شكر المنعم يزيد في الرزق، واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق، والو�شوء 

قبل الطعام يزيد في الرزق، واأكل ما ي�شقط من الخوان يزيد في الرزق، ومن �شّبح اهلل كّل 

.
يوم ثالثين مرة دفع اهلل عّز وجّل عنه �شبعين نوعاً من البالء اأي�شرها الفقر«)))

من موانع الرزق 

.
الذنوب: عنجهلإم�مجهنب�قججQ: »اإّن العبد لُيذنب الذنب فيزوي عنه الرزق«)))  -1

حب���س الحقوق عن النا���س: عنجر�س��ولجههللP: »من حب���س عن اأخيه الم�ش��لم �شيئاً   -2

.
من حّقه حرم اهلل عليه بركة الرزق اإّل اأن يتوب«)))

)1(جهلنجقونو ه،ججعلججلنجمحطي،جك�ماجهنز �رهت،ج�ص284.
)2(جهنبجقد،جهأحطيجلنجمحطيجلنجخ�ني،جهنطح��سنج)هلأخالقجوهلآدهب(،جج2،ج�ص390.

)3(جهنخ�س�ل،ج�ص505.
)4(جهنك� د،جج2،ج�ص270.

)5(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص15.
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.
ال�شحت:جعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ: »كثرة ال�شحت يمحق الرزق«)))  -3

.
الزنا:جعنجهألدجهإلجههامجQ،جق�ل:ج»اّتِق الزنا، فاإّنه يمحق الرزق«)))  -4

...هإنىجغاجه�جمنجهنطوهنع.

االستنتاج
هنمالقً�جمنجمرطوعجهذهجهنطقّيم�ت،جلج�سّكج دجهأّنجهلإن�س�نجهنطوؤمنجهإذهجهأح�سنجهنظّنجل�هللج

دع�نىجوهأخل�صجهنلّا جوق�مجل�لأعط�لجهنتدجهدجمقت�سا�تجهأوج�سجوطجنرلبجهنجزق،جوهلتعيجعنج

هلأعط�لجهنتدجهدجموهنعجدحربجهنجزق،جك�نجههللجعليجح�سنجظّنجعبيهجله،ج الا�صجعلاهجمنج

هنجزق،جوذنكجمرّجب.ج �نتط�ّسكجل�نع�ماجهنط�نّدجوهلقت�س�دّيجنالمتل�عجعنجهإنر�بجهلأطل�لج

هوج�سعفجثق جلجهزقا جههللجدع�نى.

عنجهألدججعلججهنب�قججQ،جق�ل:جوجين�ج دجكت�بجعلّدجQ:جهأّنجر�سولجههللP،جق�لج

-وهوجعلىجملبجهج-:ج»... والذي ل اإله اإل هو، ل ُيح�شن ظّن عبد موؤمن باهلل اإّل كان اهلل 

عند ظّن عبده الموؤمن، لأّن اهلل كريم، بيده الخيرات، ي�شتحيي اأن يكون عبده الموؤمن قد 

.
اأح�شن به الظّن ثّم ُيخلف ظّنه ورجاءه، فاأح�شنوا باهلل الظّن وارغبوا اإليه«)))

)1(جدحفجهنعقول،ج�ص372.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص541.

)3(جم.ن،جج2،ج�ص72.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنعلمجنهجموقعّا جخ��سّ ج دجم�سلو  جهنقامجهلإ�سالما ،جنذهجقّيمهجهنلقا�ءجعلىجم�ج�سّجحج -ج

هن�ساايجهنث�ندجوهن�ساخجهنروههجّيجعلىجهنزوهججعليجهنتع�ر�صجوهنتزهحمجلالاط�.جوُ طكنج

دمباقجكالمامجعلىجموردجهإنر�بجهلأطل�لجعالً�جلعان.

هنجوؤ �� جهلإ�س��الما جدق��ومجعل��ىجهنلظججهإن��ىجهلأعط�لجوهنطق�رن�� جلالا�جمنجحاثجهنح�س��نج -ج

هنلعلّدجوهنل�علّدجمعً�،ج �نعلمج ّت�سفجل�نح�سنجلطقيهرجم�ج لويجلهجهلإن�س�نجهنتقّجبجهإنىج

ههللجدع�نى،جوكذهجهلإنر�ب.

هإّنجهن��ذيج ظا��ججم��نجهنل�سو�صجهنقجهآنا جوهنجوهئا جهأّنهجنا���صجمملقجطلبجهنعلمجهوجهنذيج -ج

 حظىجلتلكجهنطازة،جوهإّنط�جهوجخ�سو�صجهنعلمجهني لّد.

هأّولجهن��كالمج ��دجكونجهإنر�بجهلأطل�لجُ �س��ّكاجعقب ج دجطج قجطلبجهنعل��م،جول�نّت�ندج تّمج -ج

دقي مجهنتح�سااجهنعلطّدجعلىجهلإنر�بجلأّنهجهأونىجوهأهم،جهإذجُ طكنجعطلاً�جهنرطعجلانجطلبج

هنعلمجولانجلل�ءجهلأ�س��جةجوهإنر�بجهلأطل�ل،جوخاجج�س���هيجعلىجذنكجهوجهنترجل جهنعطلا ،ج

جمبكجة،جونمج  �إّنجه�ستقجهءج�ساجةجحا�ةجهأكثججكب�رجعلط�ئل�جُدلايجهأّنامجقيجدزّوجوهج دج�سنٍّ

 حربامجهنزوهججوهلإنر�بجودجلا جهلأطل�لجعنجطلبجهنعلمجوهن�سعدج اه.

هأّم���ج اط���ج تعّل��قجل�نع�م��اجهلقت�س���دّي،ج ���إنجهنجوؤ �� جهنكونا جهلإ�س��الما جدق��ومجعلىجهأّنج -ج

ههللجدع�ن��ىجه��وجهنجزهق،جوهأّنجهنخل��قججطاعامجعا�لجههللجدع�نى،جوق��يج�سطنجودكّلاجدع�نىج

ل�إ �س�لجهذهجهنجزقجهنطق�سومجهإنىجهلإن�س�نجع�جاًلجهأمجهآجاًل.

نكن،جق�نونجهن�سببا جهنع�ّمجلج علدجهأح�د  جهن�سببج دجهنح�سولجعلىجهنلت�ئ جهنطملول ،ج -ج

لاجقيجدتعّيدجهلأ�سب�بج دجح�سولجم�سبَّبجوهحي،ج �نعطاجنا�صجهوجهن�سببجهنوحايجوهنعّل ج

هنح�سج  جنلح�سولجعلىجهنجزقجهلإناّد،جلاججعاجههللجدع�نىجلانجهلإن�س�نجولانجهنح�سولج

علىجهنجزقجعّيةجهأ�سب�ب،جكط�ججعاجنعيمجنزولجهنجزقجعّيةجموهنع.ج

منجهأ�س��ب�بجهن��جزقجهلإناّد:جهنتقوى،جهنتوّكاجعلىجههلل،جهل�س��تغل�ر،جهلإكث���رجمنجهنتكباج،ج -ج

هن�سيق ،ج�سل جهنجحم،جهنيع�ءجنالأخوهن،جح�سنجهنبّججل�نزوج جوهنعا�ل،جح�سنجهنخلقجمعج

Qهنل��ص،جح�سنجهنروهر،جز �رةجقبججهلإم�مجهنح�سانج
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أسئل  هنيرا

هاجهإعم�ءجطلبجهنعلمجقاط جخ��س ج دجهلإ�سالمج لبغدجهأنج �سّكاجع�ئقً�جوحرججعثجةجهأم�مج. 1

هإقيهمجهلإن�س�نجعلىجهلإنر�ب؟جونط�ذه؟

كا��فجدل�ق���صجمنج ق��ولجهإنجهلإنر���بجهأمججمجغ��وبجوماّم،جونك��نجطلبجهنعلمجهأه��ّم،جوهإذهج. 2

هعتط��يتج ��دجحا�ددجهنق�ع��يةجهنعقالئا جهنتدجدقولجلتقي مجهلأه��ّمجعلىجهنطاّم،ج �أمتلعج

عنجهلإنر�ب؟

م�جهوجهنيورجهنذيجدلعبهجهنعقايةجهنتوحاي  جهلقت�س�د  جمنجهأّنجههللجدع�نىجهوجهنجزهقج دج. 3

دل�ساطجهنيه عجنحوجهلإنر�بجلتر�وزجهنتط�سكجلط�نعا جهنو�سعجهلقت�س�دّي؟

هاجهأ�سب�بجح�سولجهلإن�س�نجعلىجهنجزقجهلإناّدجهنطق�سومجدلح�سججل�نعطاجهلقت�س�دّيجهأمج. 4

هل�كججطل جهأ�س��ب�بجهأخجىجنا�جدخ�ن جهأ�س��س��ا ج دجهذهجهنطر�ل؟جوكافج وؤّثججهلعتق�دج

لاذهجهلأ�سب�بجعلىجم�س�أن جهلإنر�بجنالأطل�ل؟



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

 تنظيم األسرة

 وتحديد النسل

  طّازجلانجدلظامجهنل�ساجودحي يجهلأ�سجةجومعج  ج . 1

جملاط�. معلىجكاٍّ

م�س�أنتدج . 2 منج هلإ�سالما ج هن�سج ع ج موقفج   عجفج

دلظامجهلأ�سجةجودحي يجهنل�ساجل�نعلوهنانجهلأّونّدج

وهنث�نوّي.ج

ق��جهرًهج . 3 هنحكوم�تج لع�صج هّد��خ���ذج هأ���س��ب���بج   حّلاج

ل�سا��س جدحي يجهنل�سا.

الدرس الثاني عشر





تمهيد
هنطرتطعج ج وهجهج كتحيٍّ هنبحثج ل�س�طج علىج ُدمجحج هنتدج دةج هنطتريِّ هنقي ط ج هنط�س�ئاج منج

هلإن�س�نّدجهنكباججق�سا ج»دلظامجهلأ�سجةجودحي يجهنل�سا«.جوملذجهأنجهأل�سجتجهذهجهنط�س�أن جهنلورج

هنق�سطتجهنطوهقفجلانجموؤّ يجومع�ر�ص،جحاثجنجىجهأ الطونجدحّيثجعنجهنحرمجهلأمثاجن�سّك�نج

هنطي ل جمنجخاللجدحي يجهنل�ساجوغاجه،جوكذنكجدلطاذهجهأر�سموج دجكت�لهج»هن�سا��س «جدحّيثج

.
(((
عنجدحي يجهإنر�بجهلأطل�لجنكّاجهأ�سجةجلعيدجمعّان

كط�جُ خبجن�جهنقجهآنجهنكج مجعنجهأّنجح�ن جهلإ ال�صجوهنلقججك�نتجذر ع جعليجلع�صجهنعجبج

 .
(((
هنر�هلاانجهإنىجدحي يجهنل�ساجمنجخاللجقتاجهأولدهمجهنذكورجهأوجهلإن�ث

دجهنطلا�ججهلإ�سالمّدج دجموهجا جومك� ح جهذهجهنظ�هجة،جحاثجناىجههللجدع�نىج وقيجد�سيَّ

ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  دع�نى:ج ق�لج علا�،ج هنعز زج كت�لهج  دج

ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  چ  وج���ّا:ج ع��ّزج وق���لج  ،ج
چ))) ائائ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  چ  وق�ل:ج  ،ج
چ))) ڎ ڈ  ڎ  ڌ 

. 
ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ)))

وه ج ا،ج هنل�سا:جد ورهنت،جو اج نتحي يج هناون�نانج هنلال�سل ج هن�سا��س ،ج�ص224 -227.جو جهجعجحولجدحباذج هأر�سمو،ج )1(ج
ق�س جهنح�س�رة،جحا�ةجهناون�ن،جمرلي2/جج2،جهنب�ب13،جهنل�ساجهلأول:جهنملون ،ج�ص81-80. 

)2(جوهدجم�س�أن جمختلل جدط�مً�جعنجظ�هجةجوهأدجهنبل�تجهنتدج�سل�أددجعلىجلحثا�جلحقً�.
)3(ج�سورةجهلأنع�م،جهلآ  ج151.
)4(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج31.
)5(ج�سورةجهلأنع�م،جهلآ  ج140.
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ثاجتجم�س�أن جدحي يجهنل�ساجلقّوةج دجهأوهخججهنقجنجهنث�منجع�سججهنطاالدّي،جعليم�جطجحج
ُ
وقيجهأ

هنطوهدج وحرمج هن�سك�نج عيدج لانج هنتوهزنا ج هنعالق ج نظجّ تهج دج )1766-1834م(ج  
(((
م�نتو�ص

هنغذهئا جهنطلَتر جهنتدجُدلّبدجح�ج�تجهنب�سج.جوهنز �دةجهن�سّك�نا جدخ�سعجنقوهنانجطباعا جدتعّلقج

ل�نطااجهنرل�سّدجلانجهنججاجوهنطجهأة.جو»هنطتت�نا جهنالي�سا جهن�سّك�نا «ج�سكلا�جهنت�ند:ج)1،ج2،ج

4،ج8،ج16،ج32...(ج لوجهأنربتجهلأ�سجةجطللان،ج �نملالنج�سالرب�نجهأرلع ،جثّمجهلأرلع جثط�نا ،ج

وهكذه...،ج دجحانجهأّنجهنطوهدجهنغذهئا جدخ�سعجنحرمجهلأره�سدجهن�س�نح جنال�ستثط�رجهنزرهعّدج

2،ج لز �دةجدح�ساجلطتوهنا جعيد  ،جو»هنطتت�نا جهنح�س�لا جهنغذهئا «جعلىجهن�سكاجهنت�ند:ج)1،ج

وهلنلر�رج هن�سّك�نا ج هنز �دةج ن�س�نحج �ساكونج هلأرجحا ج مازهنج وعلاهج �إّنج 6...(،ج 5،ج 4،ج 3،ج

لانج هنتوهزنج هإنىجحيوثجهختاللج دج مّط�ج وؤّديج هنغذهئا ،ج هنطوهدج ز �دةج هني طوغجه ّدجمق�لاج

هلأمج ن،جو حت�ججهإع�دةجهنتوهزنجلالاط�جهإنىجع�ملان:جهأحيهط�جخ�رجّدجو�سّط�هجهنطوهنعجهلإ ر�لا ج

Positiveschecks،ج ظاجج دج�سكاجحجوبجو�سجهع�تجلانجهنرط�ع�تجهنب�سج  جهنطختلل ،جو دج

هنطوهنعج هأ�سط�هج م�ج خاللج منج وهنث�ندج ح�ساج هإنخ،ج وهنطر�ع�ت...ج وهلأمجه�صج هلأولئ ج ز �دةج

هلأخالقا جPreventivechacks.Moralustraintجمثاجهلمتل�عجعنجهنزوهججهأوجد�أخاجج�سّنجهنزوهجج

.
(((
هأوجهنتقلااجمنجمعّيلتجهنطوهناي

وقيجدط�ّسكجهأن�س�رجهذهجهلأطجوح ج)هنط�نتو�ساونجMalthusiansجوهأ �سً�جهنلاوجم�نتو�ساان(ج

لا�جكطبّجرجنليعوةجهإنىجدحي يجهنل�سا.ج

تحديد طبيعة مشكلة البحث 
حولج هلأطل�ل،ج ث�رج هإنر�بج محبولا ج هإنىج هلإ�سالما ج هنلظجةج حولج ذكجن�هج مط�ج هنمالقً�ج

م�س�أن ج»دلظامجهلأ�سجةجودحي يجهنل�سا«جهأوج»هنعيدجهلأمثاجنل�سّك�ن«،جهن�سوؤهلجهنّت�ند:جم�جهوجموقفج

هنجوؤ  جهلإ�سالما جمنجم�س�أن جدحي يجهنل�ساجودلظامجهلأ�سجة؟ج

و�سُلع�ن جهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج�سطنجهنلق�طجهنت�نا :

 An Essay on the principle of علوهن:ج دحتج كت�لً�ج Thomas Robert Malthusج م�نتو�صج ن�سجج 1789ج ع�مج )1(ج دج
population،جهأيج»مق�ن جعنجمبيهأجهن�سك�ن«،جدحيثج اهجعنج كجدهجهنتدجعج�سل�ه�.

)2(ج جهجع:جعو�صجههلل،جز لبجح�سان،جمب�دئجعلمجهلقت�س�د،ج�ص179-180.جوهنببالوي،جح�زم،جدنااجهنججاجهنع�ديجهإنىج
د�ر خجهنلكججهلقت�س�دي،ج�ص72جوم�جلعي.
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دحي يجهنطق�سودجلتلظامجهلأ�سجةجودحي يجهنل�سا.ج 1-ج

موقفجهن�سج ع جهلإ�سالما جمنجدلظامجهلأ�سجةجل�نعلوهنجهلأّونّد.ج 2-ج

موقلا�جمنجدحي يجهنل�ساجل�نعلوهنجهلأّونّد. 3-ج

موقلا�جمنجدلظامجهلأ�سجةجهأوجدحي يجهنل�ساجل�نعلوهنجهنث�نوّي. 4-ج

هنحكمجهنتيلاجّيجنلونّدجهنلقاهج دجهنط�س�أن . 5-ج

بيان المبدأ التصّوري: تنظيم األسرة/ تحديد النسل
ع�دةجم�ج تّمجهنتطاازجلانجعلوهنان:جهلأول:جدلظامجهلأ�سجةجهأوجدلظامجهنل�سا،جوهنث�ند:جدحي يج

هنل�سا،جوقيجُعِج�صجهنعي يجمنجوجا�تجهنلظجج دجلا�نجهنلجقجلالاط�.جولط�جهأّنجهنطلجددانجنمج

جد�سج عّدجهإ�سالمّدج-هآ  جهأوجروه  ج-ج �إّنجدلقاحجمعل�هط�جننج تّمجمنجهنل�حا ج دجدهج دجهأّيجن�صٍّ

هن�سجعّد،ج هنحكمج هوج م�ج دحي يج دورًهج دج مو�سوعاط�ج لعبج دحي يج لأّنج ونكنج هنل�سو�سا ،ج

�سلتبّلىجوجا جنظجج دجهنط�سملحانجُد�س�عين�جعلىجلا�نجموقفجهن�سج ع جل�سكاجوه�سح.

ما هو تنظيم األسرة؟
دلظامج ناط�ج دج هنطل��سبج لت�سخا�صجم�جهوج وهنزوج ج هنزوجج قا�مج هلأ�سجة:ج لتلظامج نعلدج

هنطجهدج هلأطل�لج دحي يج هأوج �سلوهت،ج خط�صج كّاج طلاج ك�إنر�بج هلأطل�لج لانج هنحطاج  تجهتج

ومل�ق�ستا�ج دج دّمجعج�سا�ج هنتدج هلأ�سب�بج منج هنمالقً�ج مثاًل،ج كمللانج معّانج لعيدج هإنر�لامج

هنير�صجهن�س�لق.ج

 تلظامجهلأ�سجةجهوجح�ن ج جد  جمتعّلق جلكّاجهأ�سجةجهأ�سجة،جنذهجدختلفجمنجهأ�سجةجهإنىجهأخجىج

 دجنل�صجهنطرتطعجهنوهحي.ج

ما هو تحديد النسل؟
�َسجج

ُ
هلأ ُ لِزمججطاعج ل�إ�سيهرجق�نونجع�مج هنحكوم ج هأوج هن�سلم ج هنل�سا:جقا�مج نق�سيجلتحي يج

جمعّان،جك�سا��س جهأ�سجةجذهتجمونودجوهحيج  دجهنيون جل�نوقوفجل�نل�ساجوهإنر�بجهلأطل�لجعليجحيٍّ

هأوجهثلانجمثاًل،جمعجقا�مجهنحكوم جل�إججهءهتجمعّال جنلتعز زجوهنتحلازجهلإ ر�لّدجوهن�سلبّدجدر�هج

و�س�ئاجدحي يج لتقي مج هنحكوم ج دقومج مثاًل:ج هلإ ر�لّدج هنر�نبج هنل�سا،ج لدج �سا��سا جدحي يج
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هنل�ساجوملعجهنحطاجمّر�نً�...،جو دجهنر�نبجهن�سلبّدجمثاًل:جدقومجهنحكوم جل�إججهءهتجمعّال ج�سّيج

هلأ�سجةجهنتدجلجدلتزمجل�نق�نونجهنع�م،جك�لمتل�عجعنجد�سرااجهنونيج دجهنيوهئججهنج�سطا ...جهإنخ.

األسباب التي تدفع الحكومة إلى تحديد النسل
هإّنجم�س�أن جهلإنر�بجلجدتعّلقج قطجل�نطوهردجهنط�ّد  جهأوجهنطعلو  جهنخ��سّ جل�لأ�سجة،جلاجدتعّلقجهأ �سً�ج

لطوهردجوهإمك�ن�تجهنيون جهنتدجدعا�صجدلكجهلأ�سجةج اا�،جنذهجلجُ طكنجهعتب�رجهلإنر�بج�س�أنً�ج جد ً�ج

و�سخ�ساً�جنالأ�سجةج قط،ج طنجم�سوؤونا�تجهنيون جد�أمانجهلحتا�ج�تجهنجئا�س جنلطرتطعجك�نتعلامج

وهن�سّح جوهن�سكنجو ج�صجهنعطاجوهلأمنجوهني �عجوهنخيم�تجوهنعطجهنجو...،جول�نّت�ندج�ست�سّمججهإنىج

لل�ءجهنطوؤ�ّس�س�تجهنتعلاطا ،جمجهكزجهنمب�ل ،جدطي يهتجما�هجهن�سجب،جمحّم�تجهنكاجل�ء،ج�سبك�تج

هنطر�ن�صج هنيهخلّد،ج وهلأمنج هنرا�صج قوىج وهنر�سور...،ج �ساًلجعنج هنمجق�تج هن�سّحد،ج هن�سجفج

هنبلي  ،جهنطي ج �تجهنع�ّم ...جهإنخ،جوكّاجذنكجلجلّيجمنجهأنج تل��سبجمعجحرمجهن�سّك�ن.جوقيجدكونج

هل�ستثط�ر  ،ج وقيرهدا�ج هنقومّدج وهنيخاج هنيون ج م��وهردج معج متل��سب ج غاجج هن�سّك�ندج هنلطوج كث�  ج

وهنتلطا ج هلقت�س�دّيج هنلطوج خمطج و�سعج علىج �سلبً�ج �سالعك�صج هن�سّك�نّدج هنت�سّخمج ول�نّت�ندج �إّنج

هنوطلا جود�أمانجهحتا�ج�تجهنطرتطع،جلأّنجهنيون جهنتدج زدهدجهنلطوجهن�سّك�نّدج اا�جمثاًلجلل�سب ج3 %،ج

ودخلا�جهنقومّدجمثاًلج2 %ج لبغدجهأنجد�ستثطججم�ج ز يجعلىج20 %جمنجدخلا�جهنقومّد،ج دجحانجهأّنج

ج غ�نبا جهنبالدجهنعجلا جوهلإ�سالما جن�درًهجم�جد�ستثطججهأكثججمنج5جهإنىج6 %جمنجدخلا�جهنقومّدجكحيٍّ

و�سط.جهأم�مجهذهجهنح�ن جدريجهنيون جنل�سا�جم�سّمجةجدل�د ً�جنط�ج تجّدبجعلىجهنز �دةجهن�سّك�نا جمنج

م�سكالتجهأنجدعطاجعلىجهإ�سيهرجق�نونجع�مج لزمجهلأ�سجةجلتحي يجهإنر�بجهلأطل�لجلعيدجمعّان.

هذهج �ساًلجعلّط�جدوؤّديجهإناهجهنز �دةجهن�سّك�نا ج دجهذهجهنح�ن جمنجم�سكالتجهجتط�عا جمثا:ج

هنبم�ن ،جهنلقج،جهلأما ،جهنرج ط ...جهإنخ،ج توهجهجهنيون جم�سكالتجهإ�س� ا جدوؤّديجهإنىجد�سّجرج

هنطرتطعجوهلأ�سججهأ �سً�.

وهل�جدمجحجهنحكوم جعلىجنل�سا�جهن�سوؤهلجهنت�ند:جم�جهوجهنحّا؟جهأنا�صجمنجهنط�سلح جهإ�سيهرج

ق�نونجع�ّمج لزمجلتحي يجهنل�سا؟

هإذجللغجمعّيلج 1988م،ج 1980مجحّتىجنا�  جع�مج هإ جهنجملذجع�مج وهذهجنظاجج»م�جحيثج دج

-ج هن�سخ�سا ج هلأحوهلج نطلظط ج هنج�سطّدج نالإح�س�ءج -جطبقً�ج 1988مج ع�مج هن�سّك�نّدج دج هنلطّوج
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حوهندج3/7 %،جلاجللغجعيدجهنولدهتج دجهذهجهنع�مجملاونً�جو�ستط�ئ جو�سبع جو�ستانجهأنلً�جوم�ئتانج

وهأرلع جو�سبعانجح�ن ،جوهأّنهجقيجح�سلتجز �دةجعلىجعيدجهن�سك�نج دجهنلتجةجم�جلانجع�مج1980مج

ونا� �تجع�مج1988مجملاونانجوخط�سط�ئ جوخط�س جوهأرلعان،جهأيجل�إ�س�  جملاوندجن�سط ج دجكّاج

.
(((
ع�مجهإنىجعيدج�سّك�نجهنبلي«

ولعيجهنتا�ءجحجبج�سيهمجح�سانجعلىجهإ جهنجو�سجوعجهإع�دةجهنبل�ء،جولعيجهإعالنجهلإح�س�ءهتج

هن�سّك�ندجهنكباجج دج هنلطوج 3/9 %جوهنقلقجمنجز �دةجمعّيلج هنج�سطا جعنجز �دةج�سّك�نا جلل�سب ج

هإ جهنجحّتىجللغتجحّيجهنيون جهنث�نث ج دجهنع�نم،جهّدخذتجهنحكوم جهلإ جهنا جقجهرًهجلتحي يجهنل�سا.

ون�سل�جهل�ج دج�سيدجمل�ق�س جعلطا جناذهجهلأ�سب�ب،جونكنجم�جدلبغدجهلإ�س�رةجهإناهجل�سكاج

هإنىجداائ جكّاجهنظجوفجوهلإمك�ن�تج هأنجد�سعىج هأّنجهنيون جهنع�دن جهنطقتيرةج لبغدج �سج عجهوج

خا�رهدامج حّج  ج علىج لج وؤّثجج للحوج كج طً�ج عا�سً�ج هأنج عا�سوهج علىج هنطوهطلانج ُد�س�عيج هنتدج

هنط�سجوع ج دجهنحا�ةجهأوًل.جوث�ناً�:جهإّنجم�جقيجُ �سّخ�سهجعلط�ءجهلقت�س�دجوهلجتط�عجوهنحقوقج

هأّنهجهأزم جوم�سكل ج دجمجحل جزملا جمحّيدة،جو �سعونجهإنىجمع�نرتهجمنجخاللج�سا��س جدحي يج

هأكبججنليون ،جكط�جح�ساج هإنت�ججم�سكل ج هأّنهجهوجك�نجم�سببً�ج دج هنل�سا،جقيج تبّانجنامجلحقً�ج

هإ جهنج ملا�ج ُدع�ندج كبجىج م�سكل ج ولدةج هإنىج هأّدتج هنل�ساج دحي يج �سا��س ج هإّنج هإ جهنجحاثج  دج

هناومجوهدجهن�ساخوخ ،جوهذهجم�جد عجهلإم�مجهن�سايجعلدجهنخ�ملئدج{هإنىجهلعتجهفج دج

جل�أنجذنكجهنقجهرجك�نجخ�طئً�جوغاججدقاق،جحاثج قول:ج»هإنر�بجهلأطل�لج
(((
مل��سب�تجمتعّيدة

هأوجعيمجدّقتل�،جغللل�جعلهجنطّيةجمنجهنزمن،ج جا�دجعظام،جونحنجنالأ�سفجل�سببجهأخم�ئل�،ج

ون�سايجمخ�طججهذهجهنغلل ج دجهأّ �مل�جهذه.جنقيجذكجتجهذهجهلأمججمجهرًه:جهإّنجهجمجهنبالد،ج

وهنخل��صججااجهن�سب�بج دجهلأعوهمجهنق�دم ،ج�ساتجكجهآث�رهجهنط�ستقبلا جهن�ّسائ ،جوحالا�جننج

.
(((
نتطّكنجمنجمع�نر جهلأمج«

)1(ج جهجع:ج�سحال جهطالع�ت،ج1369/7/23،ج)1990م(.جو�سحال ججطاورىجهإ�سالمى،ج1368/3/14،ج)1989م(.
دحولتج ودورهج دج هن�سك�ندج نلتغااجج هنوطلدج هنطوؤدطجج هإق�م ج علىج هنع�ملانج هإنىج هنخ�ملئد{  هلإم���مج لا�نج )2(ج جهجع:ج

هنطرتطعجهنطختلل ،ج28-10-2013م.جمل�سورج�سطنج�سل�سل جخم�بجهنوندج2013،ج�ص577جوم�جلعي.
)3(جمنجكلط جنهج دججطعجمنجميهحدجهأهاجهنباتج دجطاجهن،ج1-5-2013م.ج جهجع:جخم�بجهنوند،ج�سل�سل جخم�بجهنوندج
1435ه�-2014م،ج هنثق� ا ،جط1،ج هلإ�سالما ج هنطع�رفج جطاع ج ن�سجج وهنتججط ،ج نلت�أنافج نونج مجكزج هإع��يهدج 2013م،ج

�ص217.
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علىجكّاجح�ل،جلعيجهأنجهّد�سحجهنطق�سودجلكّاجوهحيجمنجهنعلوهنانجوهأ�سب�لاط�،جنيخاج دجلا�نج

جملاط�. موقفجهن�سج ع جمنجكاٍّ

الحكم األّولّي/ الثانوّي/ الوالئّي
قباجلا�نجهنحكمج دجهنط�س�أن ،جُن�ساججهإنىجمقّيم جحولجمعلىجهنحكمجل�نعلوهنجهلأّونّد،جوهنحكمج

ل�نعلوهنجهنث�نوّي،جوهنحكمجهنولئّد.

هنحك��مجهلأّون��ّد: هوجهنحكمجهنطرعولجعلىجهنلعاجلط�جهوجهوج دجنل�س��ه،جكوجوبجهن�سالةج 1-ج

وحجم�� جهأكاجنح��مجهنطات�� ...،جلغ�ّصجهنلظ��ججعنجعجو���صجهأّيجعلوهنجهآخ��جج تعّلقجلح�لتج

هنطكلَّفجوم�ج لحقجلهجمنجهن�سجرجهأوجهنحجججهأوجهل�سمجهر.

وهنحك��مجهنث�ن��وّي:جه��وجهنحك��مجهنطرعولجعلىجهنطو�سوعجلج دجنل�س��هجل��اجللح�ظجعجو�صج 2-ج

ح�ن�� جم��نجح���لتجهنطكلَّفجعلا��ه،جهأيجعلىجهنطو�س��وعجهنطقّايجلعل��وهنجث�ن��وّيجك�ن�سجرجهأوج

هنح��جج...ج لح��مجهنطات�� جمو�س��وعجحكط��هجحجم�� جهلأكاجل�نعل��وهنجهلأّون��ّد،جق���لجدع�ن��ى:ج

 .جونكنجهإذهجو�ساجهنروعجل�لإن�س�نجهإنىج
چ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ)))

ح��ّيجداي ��يهجل�نطوت،جوه�سمّججل�س��تطجهرجحا�دهجهأنج �أكاجنحمجهنطات�� جهأوجنحمجهنخلز ج،ج

 �إّنهج روزجنهجوهنح�لجهذهجهلأكاجلطقيهرجهن�سجورةجهنتدجُدبقاهجعلىجقايجهنحا�ة،جچ ڎ 

 . 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ چ)))

هأّم���جهنحك��مجهنولئ��ّدجهأوجهنتيلا��جّي:ج ا��وجهنحك��مجهن�س���درجعنجهإم���مجهنط�س��لطانجللح�ظج 3-ج

د�س��خا�سهجنلط�س�نحجوهنطل��س��يجوهنطل� عجوهنط�س�ّرجح�سبط�جدقت�ساهجهنظجوفجهنزم�نا ج

وهلأحوهلجهنطحام جل�نيون جوهلأّم ،جو �سجيجلحّقججطاعجهنطكّللانجهنطخ�َطبانجله،جو ربج

علاامجط�ع جهذهجهنحكمجودللاذهجوعيمجهلعتجه�صجعلاه.

تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان األّولّي
نمج قاجهأحيجمنج قا�ءجهنط�سلطانجل�أّنجهأ�ساجهلإنر�بجهأوجدكثاججهنل�ساجمنجهنوهجب�تجل�نعلوهنج

)1(ج�سورةجهنط�ئية،جهلآ  ج3.

)2(ج�سورةجهنط�ئية،جهلآ  ج3.
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هلأّونّد،جنعمجهط�جهأمجهنجمجغوبج ااط�جوم�ستحّب�نجل�نعلوهنجهلأّوندجكط�جظاججمنجهنل�سو�صجهني لا ج

 دجهنيرو�صجهن�س�لق ،جحاثجهإّنجهنعل�و نجهلأّونا جغاججمخت�سّ جل�لأحك�مجهنتكلالا جهلإنزهما ،جونذهج

 �إّنجهنبحثج دجهذهجهنلقجةجلج يورجحولجعلوهندجهنوجوبجوهنحجم ،جونذنكجُنالحظجهأّنج قا�ءج

هلإم�ما جقيججّوزوهجدلظامجهلأ�سجةجمنجخاللجهنتجخا�صج دجه�ستعط�لجو�س�ئاجملعجهنحطا.

تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان الثانوّي
ذكجن�جهأّنجدلظامجهلأ�سجةجنهج�سورد�ن:

هنتلظا��مجلطعل��ىجدحي ��يجهنلتجةجهنزملا جلا��نجكّاجحطاجوحطاجمنجخاللجو�س���ئاجمعّال ،ج -ج

للحوجلجُ ع�ر�صجهإرهدةجهلإكث�رجمنجهلإنر�بجوهنجغب ج دجطلبجهنوني.

دلظا��مجهنل�س��اجلطعل��ىجهإرهدةجهنوق��وفجعليجع��يدجمحّيدجم��نجهلأطل�لجدونجح��ّيجهلإكث�ر،ج -ج

كملاجوهحيجهأوجهثلانجمثاًل.

ولجر بج دجهأّنجدلظامجهنل�ساجل�نطعلىجهلأولج عتبججح�ج ج�سجور  جنالأ�سجةج�سوهءجنالأّمجهأوج

نالأب،جوهوجغاججمل�ٍفجلإرهدةجهلإكث�رج الجُ ع�ر�صجهنعلوهنجهلأّونّد،ج تلظامجهنل�ساجوملعجهنحطاج

موؤّقتً�جنتتطّكنجهلأمجمنجهإر�س�عجهنملاجهإر�س�عً�جك�ماًل،جوهإعم�ئهجهلهتط�مجهنع�طلّدجوهن�سّحّدج

 .
(((
وهنلل�سّد...جهنالزمجنهجوهنطحت�ججهإناه،جهوجهأمججمملوبج دجهن�سج ع 

هأّم�جدلظامجهنل�ساجل�نطعلىجهنث�ند،ج ُل�سّلطجهن�سوءجعلاهجللح�ظان:

لأّنهجدونجحّيج �سّكج اه،ج مّط�جلج هنط�ستحّب،جوهوج هلأّوندج نلعلوهنج للح�ظجمع�ر�ستهج الأّول:ج

هلإكث�رجهنطملوبجوهنطجغوبج اهج�سجعً�جلعلوهنهجهلأّوند.

الثاني:جوللح�ظجهنعلوهنجهنث�نوّي،ج لقول:جهإّنجهنحي ثجعنجدلظامجهلأ�سجةجنا�صجملل�ساًلج

هأّنجعلىج عنج امجدورجهلأ�سجةجوم�سوؤونّا�دا�ج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما ،ج �إذهجهأخذن�جلعانجهلعتب�رج

ع�دقجهلأ�سجةجم�سوؤونّا�تجمتعّيدة:

م�س��وؤونّا�تجهنتجلا جهنر�س��طا جوهنبينا جلطعل�ه�جهلأعّمجمنجطع�مجو�س��جهبجونب��صجودوهءج 1-ج

و�سكنجودلظافجو...جوم�ج قت�ساهجذنكجمنج�ساججوعل�ءجودعبجولذلججاي...

)1(جهنجوح�ند،جمحطيج�س�دق،جهنط�س�ئاجهنط�ستحيث ،ج�ص152.
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م�س��وؤونّا�تجهنتجلا�� جهلقت�س�د  جوهنط�نا ج دجد�أمانجكّاجهنح�ج�تجهنط�ّد  جنالأ�س��جة،جلاج 2-ج

ه�ستحب�بجهنتو�سع جعلىجهنعا�لج دجهنللق ،جلاجحتىجمحبولا جهنيهرجهنوه�سع .جعنجهلإم�مج

.
هنب�قججQ: »من �شقاء العي�س �شيق المنزل«)))

م�سوؤونّا�تجهنتج اهجود�أمانجو�س�ئاجهنت�سلا جوهنلعبجنالأطل�ل... 3-ج

م�س��وؤونّا�تجهإ�س��ب�عجهنر�ن��بجهنع�طل��ّدجوهإعم���ءجهلهتط���مجهنلل�س��ّدجوهنوجيهن��ّدجهنالزمج 4-ج

ل�لأطل�ل.

م�سوؤونّا�تجدلبا جهنر�نبجهنطعج ّدجوهنتعلاطّدجمنجحا�ةجهنملا. 5-ج

...جهإنخ.

هذهجم�س� ً�جهإنىجدعقايهتجهنحا�ةجهنطع��سجةجودمّورهدا�جهنطت�س�رع جوكثجةجهحتا�ج�دا�جمنج

جا جث�نا ،جومعجهردل�عجن�سب جهنتحّي �تجهنتجلو  جوهنط�سكالتجهنتدجدوهجهجهلأ�سجةج دجوقتل�ج

هنح��سج،جهآخذ نجلعانجهلعتب�رجمبيهأجهنتكلافجعلىجقيرجهن�سع جچ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 ،ج قيجُ ق�ل:ج»هإذهجرهأىجهنوهنيهنجهأنل�ساط�جع�جز نجعنجهنقا�مجلوهجب�داط�جهإزهءج
ۈٴۇ چ)))

هلأولد،جونمج جوهج دجهأنل�سامجهنقيرةجعلىجهإدهرةجهأكثججمنجهثلانجهأوجثالث جهأولد،ج لا�س�جمكّللانج

هنمجقج عبجج هنل�ساج دحي يج علىج هلإق��يهمج ولطقيورهط�ج ُكُثج،ج هأولدج وهإنر�بج هنل�ساج لز �دةج

،جخ�سو�سً�جمعجهلأخذجلعانجهلعتب�رجهأّنجهنط�س�أن جديورجلانجخا�رهتج
(((
هن�سجعا جنطلعجهنتك�ثج«

وهلهتط�مج هنجع�  ج وهإعم�ئامج هنعا�لج علىج هنتو�سع ج م�سوؤونّا�تج منج ُذكجج م�ج م�ستحّب ،ج �إّنج

منج ُم�سِعلً�ج ع�ماًلج هلإنر�بج منج هلإكث�رج ك�نج هأ �سً�،ج ���إذهج م�ستحّب ج هأم��ورج هدج هن��الزم...ج

هنتجلا جهن�سلاط جوهإعم�ءجهلهتط�مجهنالزمجنالأطل�لجعلىجمختلفجهنط�ستو �ت،ج �إّنجهنتزهحمج

هلإنر�بج كثجةج هنث�نوّيجعلىجمحبولا ج ل�نعلوهنج هلأ�سجةج دلظامج دقي مجمحبولا ج قيج قت�سدج

ل�نعلوهنجهلأّونّد.ج

هذه،جونكنجهإذهجك�نجهنط�نعجعنجهلإكث�رجمنجهلإنر�بجهوجهنع�ماجهلقت�س�دّيجهنط�نّدجح�سجًه،ج

 لدجهذهجهنلقم جقيجُ ق�ل:جذكجج�س�لقً�جهأّنجهلآ �تجهنقجهآنا جقيج�سّجحتجل�أّنجههللجدع�نىجهوجهنذيج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص526.جو جهجع:جهأح�د ثجل�بج�سع جهنطلزلج دجنل�صجهنط�سير.
)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج286.

)3(جط�هجي،جدحي يجهنل�ساج دجهن�سج ع جهلإ�سالما ،جم�سيرج�س�لق.
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دكّلاجلجزقجهلأطل�ل،جكط�جهأّنجهنعي يجمنجهنجوه �تجك�سفجعنجهأّنجهنجزقجمعجهلأهاجوهنعا�ل،جعنج

 .
هألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»الرزق مع الن�شاء والعيال«)))

ملذج هنونيج هجتلبتجطلبج هإّندج هنح�سنجQ:ج هألدج هإنىج كتبتج ق�ل:ج �س�نح،ج لنج لكجج وعنج

هإّنهج �ستّيجعلّدجدجلاتامجنقّل جهن�سدء،ج ط�ج هأهلدجكجهتجذنكجوق�نت:ج هأّنج خط�صج�سلان،جوذنكج

.
دجى؟ج كتبجهإند:ج»اطلب الولد فاإّن اهلل يرزقهم«)))

نكنجقيجُ ل�ق�صجهذهجهنوجهجهأ �سً�،جل�أّنهجوهإنجك�نجهأمجًهج�سحاحً�جكط�جدقّيم،جهإلجهأّنهج دجهنطق�لاج

هل�كجهنعي يجمنجهنجوه �تجهأ �سً�ج�سّجحجل�أّنجح�سنجهنتيلاججودقي ججهنطعا�س جهأمججمملوب،جملا�:

.
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»ما اأخاف على اأّمتي الفقر، ولكن اأخاف عليهم �شوء التدبير«)))

وح�شن  القت�شاد  األهمه  خيراً  بعبد  اهلل  اأراد  »اإذا  ق�ل:ج هنطوؤملانجQ،ج هأماجج وعنج

.
التدبير، وجّنبه �شوء التدبير والإ�شراف«)))

.
وعلهجQ: »�شوء التدبير مفتاح الفقر«)))

.
وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»الرفق في تقدير المعي�شة خير من ال�شعة في المال«)))

وعنجهألدجهنح�سنجمو�سىجهنك�ظمجQ،جق�ل:ج»الرفق ن�شف العي�س، وما عال امروؤ في 

.
اقت�شاده«)))

 اذهجهنجوه �تجُدلايجهأّنهجعلىجهلإن�س�نجهأنجُ ح�سنجهإدهرةجموهردهجهلقت�س�د  جهنذهدا جللحوجلج

 �سّججله.جومنجح�سنجديلاججهنطعا�س جمجهع�ةجهنقيرهتجهنط�نا جوهلإمك�ن�تجهلقت�س�د  جمق�رن ج

ل�نقيرةجعلىجهنو �ءجل�لنتزهم�تجهلأ�سج  جمنجهنمب�ل جوهنتعلامجوهن�سكنجوهنلب��صجوهنمع�مجو...

هلإن�س�نج خلقج دج دع�نىج ههللج »هإّنج هن�سا�ق:ج هذهج هن�ساجهزيج دج مك�رمج ن��سجج هن�ساخج  قولج

هأّنهجهإذهجلذلجغ�  جمراودهجنمج قيرجعلىج هنعقاجوهنيره  جولزمهجهنتيلاجج دجهلأمور،ج لوجرهأىج

)1(جهنك� د،جج5،ج�ص330.
)2(جم.ن،جج6،ج�ص3.

)3(جعوهندجهنلئ�ند،جج4،ج�ص39.
)4(جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص131.

)5(جهنط�سيرجنل�سه،ج�ص284.
)6(جهنك� د،جج2،ج�ص120.

)7(جم.ن،جج4،ج�ص54.
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دجلا جهأكثججمنجوني نجمثاًلجمنجحاثجد�أمانجهلحتا�ج�تجهنط�ّد  جوهنطعلو  ،جنزمجعلاهجهلأخذج

.
(((
لط�جهوجهنطوه قجنقيردهجوو�سعهج دجذنك«

ولاذهجلج كونجدحي يجهنل�ساجململقً�جمنجهنت�سكاكجلجهزقا جههللجدع�نى،جلأّنجرهزقاتهجلجدعلدج

رجهنب�سُججمعا�ستامجل�إعط�لجهنعقاجوح�سب�نجهنللق�تجوهنطيهخاا،ج لدجهنبالدجهنلقاجةج هأنج»لجُ قيِّ

هأوج هنتغذ  ،ج �سوءج منج -ج هنخ�سو�صج وجهج علىج وهلأطل�لج -ج هنل��صج منج كثاٌجج ُ ع�ندج وهنججعا ج

 طودونججوعً�،جلايجهأّنجههللجرهزَقامجموجودجهأ �سً�،جوذنكجلأّنجرهزقّاتهجنا�ستججبجّ ً جوعلىجخالفج

.
(((
هإرهدةجهنب�سججوهختا�رهم«

ونعّلهج وؤّ يجوجا جهنلظججهذهجم�جوردج دجلع�صجهنجوه �تجعنجهنلبدP: »قّلة العيال اأحد 

.
الي�شارين«)))

اأح��د  العيال  وق��ّل��ة  ال��م��ال،  وق��ّل��ة  ال��ع��ي��ال،  كثرة  البالء)))  ���ش��ّدة   «  :Pر�سولجههلل وع��نج

.
الي�شارين«)))

.
وعلهP: »جهد البالء كثرة العيال مع قّلة ال�شيء«)))

.
وعنجهأماججهنطوؤملانجQجق�ل:ج»قّلة العيال اأحد الي�شارين«)))

وعنجهلإم�مججعلججهن�س�دقجQج-معجهنت�أّماج دج�سا�قجهنجوه  ج-،جق�ل:ج»التقدير ن�شف 

.
العي�س، ما عال امروؤ اقت�شد، قّلة العيال اأحد الي�شارين«)))

وعلىجكّاجح�ل،جهإّنجهنط�س�أن جللح�ظجهنعلوهنجهنث�نوّيجدختلفجمنج�سخ�صجهإنىجهآخججومنجزم�نج

نلق�عيةجهنعقالئا ج دج وهإّنط�جهدجمحكوم ج لآخججومنجمرتطعجلآخج،جونا�صجنا�جق�عيةجع�م ،ج

دزهحمجهنطالك�تجلتقي مجهلأهّمجعلىجهنطاّم،جوهلأقاج�سوءًهجعلىجهلأكثج...

)1(جلحوثج قاا جماط ،ج�ص280.
)2(جط�هجي،جدحي يجهنل�ساج دجهن�سج ع جهلإ�سالما ،جقجهءةج قاا جوحقوقا ،ج�ص219.

)3(جم�ستمج �تجهن�سجهئج،ج�ص33.
)4(ج دجلع�صجهنل�سخ:جَجْايجهنبالء.
)5(جدع�ئمجهلإ�سالم،جج2،ج�ص255.

)6(جهنر�معجهن�سغاج،جج1،ج�ص558.
)7(جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص532.جونا جهنبالغ ،جل�بجهنطخت�رجمنجحكمجهأماججهنطوؤملان،جح141.

)8(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص416.
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حكم تحديد النسل أو تنظيمه بعنوان الحكم الوالئّي والتدبيرّي
هذهجل�نل�سب جنتلظامجهلأ�سجةج اط�ج تعّلقجلط�جهوجدكلافجهلأ جهد،جهأّم�جهنحي ثجعنجهإ�سيهرج

ق�نونجع�مج حّيجمنجهنل�ساج قعجمنججا جهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهنّت�ند:جهاج حّقجنحكوم جونّدج

هنلقاهجهإ�سيهرجمثاجهذهجهنق�نونجهنع�ّم؟

لج�سّكج دجهأّنجهن�سج ع جهلإ�سالما جقيجملحتجهنونّدجهنلقاهجهنر�معجنل�سجهئطجحّقجو�سالحا ج

هإ�سيهرجهلأحك�مجهنولئا جوهنتيلاج  جو قجهنطتمّلب�تجهنع�م جنلح�لتجوهنظجوفجهنتدجدعا�سا�ج

هنيون جوهلأّم ،جحّتىجنوجك�نتجمقّايةجنحج  جهنطوهطلان.جوعلىجهلأ جهدجهلنتزهمجلاذهجهلأحك�مج

هنولئا .

 قولجهلإم�مجهن�سايجعلدجهنخ�ملئد{:ج» ربجعلىجكّاجهنط�سلطان،جهإط�ع جهلأوهمججهنولئا ج

هن�سجعا جهن�س�درةجمنجوندجهأمججهنط�سلطان،جوهنت�سلامجلأمجهجونااه،جحّتىجعلىج�س�ئججهنلقا�ءج

.
(((
هنعظ�م...«

)1(جهنخ�ملئد،جعلد،جهأجول جهل�ستلت�ءهت،جج1،ج�ص25،ج�ص65.جو جهجع:جنل�صجهنط�سير،جج1،ج�ص25،ج�ص68.
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هنطلاهام هنجهاس 

طجحجم�س���أن جدلظامجهلأ�س��جةجودحي يجهنل�س��اجعلىجل�س���طجهنبحثجقي مج دجهنح�س�رهتج -ج

هلإن�س���نا ،جحاثجدع�جهأ الطونجوهأر�س��موجهإنىجدحي يجهنل�س��ا،جثمجدرّيدتجهذهجهنط�س���أن ج

لقّوةج دجهنقجنجهنث�منجع�سججعليم�جطجحجهنق�ّصجهلإنرلازيجم�نتو�صجنظجّ تهج دجهنعالق ج

لانجهنطوهدجهنغذهئا جولانجحرمجهن�سّك�ن.

هعتبججلع�صجهنط�س��لطانجهأّنجدحي يجهنل�س��اجهوجموؤهمجةجغجلا ج�سّيجهنع�نمجهلإ�س��المّدجمنج -ج

هأجاجهنتقلااجمنجقّوةجهنغيجنلط�سلطانجلأّنجهنكثجةجهنعيد  جع�ماجقّوةجنالأمم.

دلظا��مجهلأ�س��جةجعب���رةجعنجقا�مجهن��زوججوهنزوج جلت�س��خا�صجم�جهوجهنطل��س��بجناط�ج دج -ج

دلظامج تجهتجهنحطاجلانجهلأطل�لجك�إنر�بجطلاجكّاجخط�صج�سلوهت،جهأوجدحي يجهلأطل�لج

هنطجهدجهإنر�لامجلعيدجمعّانجكمللانجمثاًل.ج

دحي ��يجهنل�س��اجعب���رةجعنجقا���مجهن�س��لم جهأوجهنحكوم جل�إ�س��يهرجق�نونجع�مجُ ل��ِزمججطاعج -ج

جمعّان. �َسجج دجهنيون جل�نوقوفجل�نل�ساجوهإنر�بجهلأطل�لجعليجحيٍّ
ُ
هلأ

جهإّنجم�س���أن جهلإنر�بجنا�س��تج�س���أنً�ج�س��خ�سّاً�جنالأ�س��جةج قط،جلأّنهجمنجم�س��وؤونّا�تجهنيون ج -ج

د�أمانجهلحتا�ج�تجهنجئا�س جنلطرتطعجك�نتعلامجوهن�سّح جوهن�سكنجو ج�صجهنعطاجوهلأمنج

وهني �عجوهنخيم�تجوهنعطجهنجو...،جوكّاجذنكجلجلّيجمنجهأّنج تل��سبجمعجحرمجهن�سك�ن.

ن��مج ق��اجهأح��يجمنج قا�ءجهنط�س��لطانجل���أّنجهأ�ساجهلإنر�بجهأوجدكثاججهنل�س��اجم��نجهنوهجب�تج -ج

ل�نعل��وهنجهلأّون��د،جونذنكججّوزج قا�ءجهلإم�ما جدلظامجهلأ�س��جةجمنجخاللجهنتجخا�صج دج

ه�ستعط�لجو�س�ئاجملعجهنحطا.

هإّنجم�س���أن جدلظا��مجهلأ�س��جةجللح���ظجهنعلوهنجهنث�نوّيجدختلفجمنج�س��خ�صجهإن��ىجهآخججومنج -ج

زم���نجلآخ��ججومنجمرتطعجلآخج،جونا���صجنا���جق�عيةجع�م�� ،جوهإّنط�جهدجمحكوم�� جنلق�عيةج

هنعقالئا ج دجدزهحمجهنطالك�تجلتقي مجهلأهّمجعلىجهنطاّم،جوهلأقاج�سوءًهجعلىجهلأكثج...

ملح��تجهن�س��ج ع جهلإ�س��الما جهنون��ّدجهنلقا��هجهنر�معجنل�س��جهئطجح��ّقجو�سالحا�� جهإ�سيهرج -ج

هلأح��ك�مجهنتيلاج �� جو ��قجهنطتمّلب���تجهنع�م�� جنلح�ن�� جهنت��دجدعا�س��ا�جهنيون�� جوهلأّم جنذهج

ل��ستم�عتهجهإ�سيهرجق�نونجع�ّمج لزمجهلأ�سججلتحي يجهنل�سا.
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أسئل  هنيرا 

م�جهدجهلأ�س��ب�بجهنتدجقيجدي عجلع�صجهنيولجهإنىج�سا��س�� جدحي يجهنل�س��ا؟جوكافجُدل�ق���صج 1-ج

هذهجهلأ�سب�بجمنجوجا جنظجك؟

هاجدعتبجج�سا��س جدلظامجهلأ�سجةجح�ج ج�سجور  جنلتجلا جهنل�جح جنالأطل�ل؟جعّلاجذنك. 2-ج

لجهأ كجهاجدتع�ر�صج�سا��س جدلظامجهلأ�سجةجمعجهنثق جلجهزقا جههللجدع�نى؟ج 3-ج

ه�سجبجمثاًلجمنجهنوهقعجهنعطلّدجعلىجهأّنج�سا��س جدلظامجهنل�ساجهأونىجل�نعلوهنجهنث�نوّيجمنج 4-ج

مجغولا جكثجةجهلإنر�بجنالأطل�ل.

نط���ذهجلجهأ ��كجُ �س��ّيدجهلإم�مجهنخ�ملئ��د{ج دجهنلت��جةجهلأخاجةجعلىجهأهّطا�� جهلإنر�بج 5-ج

و عتبجهججا�دًهج دجهلأ�سجة؟
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أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الوالية التربوية األبوية 

 على الطفل

- مفهومها وأدّلتها- )1(

 عجفجهنول  جهنتجلو  جوهلألّوةجنغً جوه�سمالحً�. . 1

ُ طّازجلانجهنول  جهنّذهدا جوهنول  جهنرعلا . . 2

 حيدجطباع جهنعالق جلانجول  جهنت�سّجفجوهنول  ج . 3

هنتجلو  .

 قيرجعلىجهنتطاازجلانجهنول  جهنتجلو  جوهنتجلا . . 4

هنتجلو  ج . 5 هنول  ج جعاج علىج هنلقاا ج هلأدّن ج  عج�صج

نالأبجعلىجهنملاجدونجهلأم.

الدرس الثالث عشر





معنى الوالية لغة
هلأون��ىج هن�سلم�ن،ج لطعلى:ج وهنول  ج ،ج

(((
وهنينو هنقجبج علىج د��يّلج هنلغ ج هأ�ساج هنول  ج دج

جطاعا�ج هلأ�سا�ءج م�نكج وهن��وهن��د:ج هنل�سجة...ج هنطت�لع ،ج هنتيلاج،ج هلإم����رة،ج ل�نت�سّجف،ج

.جوهنجهعد:جهن�س�ئ�ص.
(((
.جوكّاجمنجوندجمنجقومجهأمجًهج اوجرهعاام

(((
وهنطت�سّجفج اا�

 �نول  جنغً جنحوجمنجهن�سلم جوهنت�سّجفجوهن�سا��س جوهنجع�  جوهنتيلاج،جوهدجلاذهجهنطعلىج

عل�سججمنجهن�سبك جهنطعل�ئا جنلتجلا جل�نطعلىجهلأعّم.

ً
الوالية اصطالحا

هنول  ج دجهل�سمالحجهنلقاّدجعب�رةجعنجنحوجمنجهلإم�رةجوهن�سلم جن�سخ�صجم�جدطلحهجحّقج

هنت�سّجفج دج�سوؤونجهنغاججوديلاججهأمورهج دجهأّيجمر�لجمنجهنطر�لت.

 قولجهنخوهن�س�ريج دجدعج لا�:ج»هدجهلإم�رةجوهن�سلمل جعلىجهنغاجج دجنل�سهجهأوجم�نهجهأوجهأمجج

 .
(((
منجهأموره«

و قولجهلإم�مجهنخطالد}:ج»هنول  جهدجهن�سلمل جعلىجديلاججهلأمورجهأوجهإ�س�  جلانجهنونّدج

 .
(((
وهنطونىجعلاهجد�ستتبعا�جهن�سلمل جعلىجهأموره«

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج6،ج�ص140.جهن�سح�ح،جج6،ج�ص2528.
)2(جن�س�نجهنعجب،جج15،ج�ص407.

)3(جهنعان،جج2،ج�ص240.
)4(جهنخوهن�س�ري،جهأحطي،جج�معجهنطيهركج دج�سجحجهنطخت�سججهنل� ع،جج6،ج�ص3.

)5(جهنخطالد،جروحجههلل،جهنج�س�ئا،جج1،ج�ص272. 
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األب لغة 
 ظاججهأّنجهلأبج دجهأ�ساجهنلغ جمنجهنتجلا جوهنتغذ  .جق�لجهلنج �ر�ص:ج»هناطزةجوهنب�ءجوهنوهوج

.
(((
 يّلجعلىجهنتجلا جوهنغذو.جهألوتجهن�سدءجهآلوهجهألوًهجهإذهجغذوده.جولذنكج�ُسّطدجهلأبجهألً�«

.
(((
وهلأبجهنوهني،جوُ �سّطىجلهجكّاجمنجك�نج�سببً�ج دجهإ ر�دج�سدءجهأوجهإ�سالحهجهأوجظاوره

وهلأبجلاونوجاً�جهوجكّاجمنجدكّونجهنملاجمنجنملته.

األب في االصطالح الشرعّي
هأّم�جهلأبج دجهل�سمالحجهن�سجعّدج ُتملقجعلىجمعلىجخ��ص،جوهوج»جهنذكججهنذيجدوّنيجملهج

مونودجملت�سبجهإناهج�سجعً�.جوعلاهج لوجزنىجودوّنيجمنجم�ئهجمونودجنمجد�سيقجهلألوةج�سجعً�جوهإنج

.
(((
�سيقتجنغ «

الوالية الحقيقية األصيلة
منجهلأ�سولجهنعق�ئي  ج دجهنجوؤ  جهنكونا جهلإ�سالما جهأّنجههللجدع�نىجهوجخ�نقجهنكونجوهلإن�س�ن:ج

هنط�نكا ج جعج لأّنج م�نكه،ج هأّنهجخ�نقهج اوج ولط�ج ،ج
(((

چ  ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  چ 
 جح�سجًه،جلطعلىجهأّنجهإرهددهج

 ،جولط�جهأّنهجم�نكهجچ ۉ ې ې چ)))
هنخ�نقا :جچ ٻ ٻ چ)))

ن� ذةج دجكّاجذّرهتجهنكونجوهأّنهجهلأحّقجح�سجًهجل�نت�سّجفج دجع�نمجهنوجودجوحا�ةجهلإن�س�ن،جوهوج

م�جُ ملقجعلاهجه�سمج»هنول  جهنتكو لا «.

ولط�جهأّنهجدع�نىجنهجهنول  جهنتكو لا جعلىجهنوجودجدكونجهنول  جهنت�سج عا جملح�سجةجلهجعّزج

وجّا،جلأّنجحّقجهنت�سج عج جعجثبوتجهنطونو  جهنحقاقا ج دجهنجدب جهن�س�لق ،ج»ج لوجنمجدكنجهل�كج

.
(((
مونو  جذهدا جلجدثبتجهنرعلا جهأ �سً�،جلأّنج �قيجهن�سدءجلجُ عماه«

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،ج�ص44.
)2(جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص57.

)3(جهلأن�س�ري،جمحطيجعلد،جهنطو�سوع جهنلقاا جهنطا�سجة،جج1،ج�ص141.
)4(ج�سورةجهلأنع�م،جهلآ  ج102.

)5(ج�سورةجهنطلك،جهلآ  ج1.
)6(ج�سورةجهن�سورى،جهلآ  ج9.

)7(جهنا��سطد،جمحطود،جلحوثج دجعلمجهلأ�سول،جدقج جهتجهألح�ثجهن�سايجمحطيجل�قججهن�سير،جج4،ج�ص29.
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جكط�جوردجعنجر�سولجههللP،ج الج كونجل�لأ�س�ن ج
ولط�جهأّنج»النا�س كاأ�شنان الم�شط �شواء«)))

،جولأّنهجلج حّقجلأحيجهنت�سّجفج دجملكجههللج
(((
هأحيجمنجحاثجهو لأحٍيجمنجهنب�سججول  جعلىج

دع�نىجمنجدونجهإذنه،ج لكدج كونجهإن�س�نجم�جونّاً�جعلىجهلآخج نجلجلّيجمنجهأنجُ طلحجهذهجهنحّقجمنج

ِقَباج�س�حبجهنحّقجهأيجههللجدع�نى،ج �نول  جمل�سبج�سجعّدج طلحجمنجِقَباجههلل،جوكّاجمنج ت�سّيىج

نلول  جعلىجهأحيجمنجدونجهإذنهجدع�نىج كونجمعتّي ً�جعلىجحّقجههللجقباجهعتيهئهجعلىجحّقجهلإن�س�ن.ج

كط�جهأّنجكّاجمنج ت�سّيىجنلول  جل�إذنجههللجدع�نىجلجلّيجمنجهأنج تقّايجل�نحيودجهنتدجر�سطا�جههللج

نيهئجةجول ته،ج �نول  جهنطملق جملح�سجةجل�هللجدع�نى،جوكّاجم�ج�سوههجول تهجمقّاية.

والية تدبير المنزل وإدارة األسرة
،ج الجدتع� �صجهأيجمرطوع جمنجهأ جهدج

(((
هإّنجهلإن�س�نجك�ئنجهجتط�عّدجل�نلمجةجهأوجهل�ستخيهم

هنب�سجج اط�جلالامجهإلجلوجودجقّامجورهٍعج توّنىجم�سوؤونا جهّدخ�ذجهنقجهرهتجوديلاجج�سوؤونجهنطرطوع ج

 دجهنر�نبجهلإ ر�لّد،جو قاامجمنجهنتل�زعجو عطاجعلىج �ّصجهنتزهحمجوحّاجهنط�سكالتج دجهنر�نبج

هن�سلبّد.جوهن�ساجةجهنعقالئا جملذجليه  جن�س�أةجهنخلق جق�ئط جعلىجهذهجهنق�نونجهلجتط�عّدجهنع�ّم.ج

 .
و دجهذهجهن�سا�قجوردجعنجهنلبدP،جهأّنهجق�ل:ج»اإذا كان ثالثة في �شفر فليوؤّمروا اأحدهم«)))

 �لجتط�عجهلإن�س�نّدج-جل�أقاججطعهجثالث ج �ساًلجعّط�ج وقج-جلج لتظمج�س�أنهجهإلجلقّامجو�س�ئ�صج

ووندجوهأماج،جوعلىج�سوءجهذهجهنق�نونجهنع�مجنلامجم�جوردجعنجهأماججهنطوؤملانجQ: »ل بّد 

،جلغ�ّصجهنلظججمبيئاً�جعنجكونجدوّناهجهذهجهنط�سوؤونا جململق ج
للنا�س من اأمير بّر اأو فاجر«)))

منجهلنتخ�بجوهلختا�رجهأوجمنجهنّل�صجوهنتعاانجهأوجمنجهنقاججوهنغلب ...

ولاتجهلأ�سجةج)هلأب/جهلأم/جهلأولد(جهوجهأّولجنوهةجمرتطعا ج ت�سّكاجملا�جهلجتط�عجهلإن�س�نّد،ج

ولجدخجججعنجمعمىجهنق�نونجهلجتط�عّدجهلإن�س�نّدجهنع�مجل�سجورةجوجودجقّامجووندجعلاا�،ج تحّطاج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص379.
)2(جهلإناا�تجعلىج�سوءجهنكت�بجوهن�سل جوهنعقا،جج1،ج�ص425.

)3(جدوجيجنظج ت�نجعنجهنلال�سل جوعلط�ءجهلجتط�عجحولجهجتط�عا جهلإن�س�ن،جمنجهأّنا�جهاجهدجليه عج مجيجهأمجهأّنا�جنتار ج
هأ الطونج دبّلىج حانج هلأون��ى،ج دج هنلظج  ج هأر�سموج دبّلىج وقيج معام.ج هنطل� عج ودب�دلج هلآخج نج خيم�تج هإنىج هنح�ج ج

هنلظج  جهنث�نا .ج

)4(ج�سلنجهألدجدوهد،جج1،ج�ص587.
)5(جنا جهنبالغ ،جج1،ج�ص91.
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م�سوؤونا ج�سا��ستا�جورع� تا�جوهإدهرةج�سوؤونا�جوديلاججهأموره�،جو كونجنهجحّقجهنت�سّجفج اط�ج تعّلقج

لتلكجهن�سوؤونجوهلأمورجهنطختلل ج-م�جك�نج عجفج دجهنلل�سل جهأوجهنحكط جهنعطلا جلتيلاججهنطلزلج

-جوهن�سوؤهلجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جمنجهوجهن�سخ�صجهنذيجملحهجهني نجهلإ�سالمّدجحّقجهنول  ج

دهخاجهلأ�سجة؟ج

:
(((
 دجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلجُ طكنجهأنجنمجحج ج�ساتانجنظجّ تان

ق�نونج مقت�سىج هأم��ججخالفج وهوج هلأ�سجة.ج خ���رجج نعل�سجج هنول  ج هذهج دطلحج هأنج الأول���ى:ج

هنلمجةجهنع�مجهنذيجُن�س�هيهج دجع�نمجهنمباع جمنجقا�مجهلأبجهأوجهلأمجلط�سوؤونا جدجلا جهلأولد،ج

كط�ج دجع�نمجهنماورجوهنحاوهن�ت،جوهلإن�س�نجنا�صجخ�رجً�جمنجهنمب�ق�تجهذهجهنق�نونجهنلمجّيج

هنع�م،جوهن�ساجةجهنعقالئا جملذجليءجهنخلاق جحتىجهناومجملعقيةجعلىجهأنج توّنىجم�سوؤونا جهلأ�سجةج

عل�سججدهخلدجهوجهإّم�جهلأبجهأوجهلأمجهأوجكالهط�جمعً�.ج �ساًلجعّط�ج وؤّديجهإناهجملحجهذهجهنحّقجن�سلم ج

خ�رجا جمنجهنتزهحمجوهن�سجهعجوهنتل�زعج دجهنطرتطعجهلإن�س�نّدجكط�ج�سا�أدد.

ل�سببج هلأطل�لج هأّنج �سّكج دج ولج هلأ�سجة،ج دهخ��اج نعل�سجج هنول  ج هذهج دطلحج هأنج الثانية:ج

�سغجهمجو�سعلامجوق�سورهمجوعيمجر�سيهم...،جلجّ طكنجهأنج توّنوهج�سوؤونجهأنل�سامج �ساًلجعنج

غاجهم،ج لذهجهذهجهلحتط�لج�ساخجججمنجدهئجةجهنخا�رهتجهنتدجُ طكنجهأنجدلتج�صج دجهنطق�م.

 ابقىجهإذًهجهأنجنكونجهأم�مج ج�سّاتانجنظجّ تان:

وحيةجهنول  .جوعلىج�سوءجهذهجهنلج�سا جهلأونىجُ طكنجر�سمج�سوردان: 1-ج

هأنجدكونجهنول  جنالأبجح�سجًه.ج هأ-ج

ب-جهأنجدكونجهنول  جنالأمجح�سجًه.

دعّيدجهنول  .جوعلىج�سوءجهنلج�سا جهنث�نا جُ طكنجر�سمج�سوردانجهأ �سً�: 2-ج

جملاط�جعلىجنحوجهل�ستقالل،جوقيجُ ملقجعلاا�جه�سمجهنول  جللحوجهلنحالل.ج هأ-جنلوذجول  جكاٍّ

جملاط�جهإلجلج�س�ج ب-جهل�ستجهكج دجهنول  جلطعلىجهجتط�عاط�جمعً�،جوعيمجنلوذجول  جكاٍّ

هلآخججوموه قتهجوم�س�ركته.

)1(ج جهجع:جعرطد،ج�س�مججدو اق،جنحوجلل�ءجهنطذهبجهنتجلويجقجهءةج دجمع�نمجهنطلا جلانجهنط�سجوعا جهنطعج ا جوهنط�سجوعا ج
هلأ�سونا ،جمرل جهألح�ثجودره�س�تجدجلو  ،جهنعيدجهنث�ند،جهن�سل جهلأونى،ج�ست�ءج1437ه�-2016م،ج�ص37جوم�جلعي.
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 الوالية التربوية على الطفل؟
ّ

لمن حق
 ،ج

چ))) متىت  خت  حت  جت  يب  ىب  چ  و�سلعه،ج هلإن�س�نج خلقج ودع�نىج �سبح�نهج ههللج هإّنج

ومقت�سىجذنكجهأنج كونجدع�نىجهوجهنع�نمجح�سجًهجلط�جعلاهجوهقعجهنلل�صجهنب�سج  جكط�جهدجمنج

 ؟!جكط�جهأّنهجدع�نىجملّزهجعنجهنلقججوهنح�ج ج
كّاججا ،جچ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ)))

 ،جهذه.
وهنلق�صجوهناوى،جلأّنهجهنغلّدجهنطملق:جچ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ)))

هنب�سججوخموطج �سوؤونجحا�ةج ُدلّظمج هنتدج هنت�سج ع�تج هن�سجور  جنطنج �سعج هن�سجهئطج ومنج

عالق�دامج اط�جلالامجهأنجُ حاطجعلطً�جل�لإن�س�نجوجطاعجخ�سو�سّا�دهجهنذهلا جوهنلل�سا جوهنبينا ج

.
(((
وهلجتط�عا جو...،جوهأنج كونجمرّجدًهجعنجهوىجهلنتل�عجهن�سخ�سّدجل�نت�سج ع

م�سلح ج عنج وهنغلىج ل�لإن�س�ن،ج هنعلمج هن�سلتان:ج لا�دانج هن��ذيج تلّب�صج هوج دع�نىج وههللج

هنت�سج ع،ج قولجهن�ساخجن��سججمك�رمجهن�ساجهزي:ج»...جدقلانجهنقوهنانجود�سج عجهلأحك�مجلج لاقج

هإلجل�هلل،ج �إّنهجهنع�نمجل�نط�س�نحجوهنطل��سيجوم�ج حت�ججهإناهجخلقهج دجهنح�لجوهنط�ستقباجدونج

.
(((
غاجهجمّطنجلجهإح�ط جنهجلط�س�نحجهلأمورجومل��سيه�«

نالأنثىج وهنر�سي  ج وهنلل�سا ج هنذهلا ج وهنخ�س�ئ�صج هنلمجّيج هنتكو نج دع�نىج علمج  �هللج

جملاط�جمرطوع جهنوظ�ئفجوهلأدوهرجوهنطوقعا�تجهنتدجدتل��سبجمعج وهنذكججمعً�،جوقيجهأ�سليجنكاٍّ

جملاط�جناوؤّديجدورهجعلىجمقت�سىجطباعته،جنذهجُنالحظجهأّنهجدع�نىجقيجق�ّسمجهنط�سوؤونا�تج طباع جكاٍّ

وهنتطج �صج وهنتلظافج وهنلب��صج هنتغذ  ج منج نلملاج هنبينا ج هنتجلا ج جعاج حاثج هلأ�سجة،ج  دج

وهن�ساججعلىجرهحته...جمنجوظ�ئفجهلأمجوم�سوؤونّا�دا�ج دجهلأ�سجة،ج طلحا�جول  جهنح�س�ن جعلىج

دجلا جهنملاج اط�ج تعّلقجلاذهجهلأمورج-كط�ج�سا�أددج دجهنير�ص14ج-،جلأّنجن�سب جهنع�طل جوهنحل�نج

وهنجحط جهنطربون ج دجقلبا�جدرعلا�جموؤّهل جوم�ستعّيةجنتحّطاجكّاجهنط�س�قجوهنطت�عبجوهن�سع�بج

وهنلل�سا ج هنعقالنا ،ج هلأكثججمااًلجنحوج هنذهلا ج هنخ�س�ئ�صج ول�سببج �سبااجرهح جطللا�،ج  دج

ل�أ�ساج هنذكور  ج هنمباع ج لا�ج دتطّتعج هنتدج وهنحزم...،ج وهن�سالل ج هن�سر�ع ج نحوج مااًلج هلأكثجج

)1(ج�سورةجهنلطا،جهلآ  ج88.
)2(ج�سورةجهنطلك،جهلآ  ج14.

)3(ج�سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج97.
)4(جهلإناا�ت،جج2،ج�ص248.

)5(جهن�ساجهزي،جن��سججمك�رم،جهأنوهرجهنلق�ه ،جج1،ج�ص514-513.
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هنخلق ،جملحجهلأبجحّقجهنت�سّجفجوهّدخ�ذجهنقجهرجل�نل�سب جن�سوؤونجهنملاجهنطختلل جوهنت�سّجفج

 دجهأحوهنهجهنطتلّوع ،جوهذهجهنحّقج دجهنوهقعجنا�صجد�سج لً�جلاجدكلافجوهأم�ن جوم�سوؤونا ،جد�سعج

.
(((
علىجك�هاجهلأبجحطاًلجثقااًل

وقيجهأجطعجهنلقا�ءجعلىجهأّنجهني نجهلإ�سالمّدجقيجملحجدطجكزجحّقجهنقّاوما جوعطومجهنول  ج

علىجهنملاجنالأبج دجلاتجهلأ�سجة،جوهعتبجوهجهأّنجهلأمجلجول  جق�نوناً�جنا�جعلىجهنملا.ج

بين والية التصّرف والوالية التربوية
وهإّنط�ج هنتجلو  ،ج هنول  ج علوهنج دحتج هنملاج علىج هلأبج ول  ج عنج نلبحثج هنلقا�ءج نمج تعّج�صج

جمنجدونجدقاايه�جل�نتجلو  جهأوجغاجه�،ج
ً
ع�نروه�جو�سّلموهجهن�سوءجعلىجول  جهلأبجعلىجهنملاجمملق�

هإنىجغاجه�جمنج هنط�ل...ج هأوج هنبينج هأوج هنلل�صج هنت�سّجفج دج ول  ج ل��سمالحج ع�دةج علا�ج وُ عّبجونج

هإّنج هنحقاق ،ج و دج ه�سمالحام.ج هنول  ج دج نطعلىج هنيلنّدج هنحقاج �سع ج هإنىج هنل�ظجةج هنتعباجهتج

هنقا�مجلعطلا جرلطجلانجمعلىجهنتجلا جح�سبجهنطلاومجهنذيجدبّلال�ه،جوهنذيج علدجهنجع�  جوهنحلظج

معلىج ولانج جا ،ج منج هإنخج و...ج وهنتلطا ج هنقا�مج وح�سنج وهن�سا��س ج وهني �عج وهنحط�  ج وهن�سا�ن ج

هأوجهأيجهأمججمنج هأوجم�نهج هنول  جح�سبجه�سمالحجهنلقا�ءجهنذيج علدجهن�سلمل جعلىجهنغاجج دجنل�سهج

هأمورهجمنججا جث�نا ،ج ظاججلو�سوحجهأّنجهنتجلا جهدجنحوجد�سّجفج دج�سوؤونجهنملا،جمنجحاثجنل�سهج

ولينهجوم�نهجوغاجه�جمنجهلأمورجهنطتعّلق جله.جولاذهج كونجهنبحثجعنجهنول  جهنتجلو  جمنج�سغج �تج

ومتلّجع�تجكبجىجهنبحثجعنجعطومجهنول  جل�نطعلىجهن�س�ما،جلأّنجهنتجلا جمتعّلق جهإّم�جللل�صجهنملاجهأوج

لينه...،ج ا�أددجهن�سوؤهلجمنجنهجحّقجهن�سلمل جوهن�سا��س جوهنقا�مجعلىجهأمورجهنملاجو�سوؤونه؟

هنول  ج وهنتجلا ،ج �إّنج هنتجلو  ج هنول  ج لانج ُنطّازج دج�سوءجذنكج هأنج لطك�ن،ج هلأهّطا ج ومنج

هنطل��سبج هنطوقفج وهّدخ�ذج هنقجهرج و�سل�ع ج هنتخمامّدج ل�نر�نبج دتعّلقج �سلم ج نحوج هنتجلو  ج

حولج�سوؤونجهنملاجوهأحوهنهجوهأمورهجلطختلفججوهنبج�سخ�سّاتهجون�س�ط�دهجهنحا�دا ،جلطعلىجهأّنهج

منجهوجهنطججعا جهلتيهءجهأوجعليجهلختالفجهنتدجدح�سمجهنخا�رج دجديلاجج�سوؤونجهنملاج دجهأّيج

مر�لجمنجمر�لتجحا�ده؟جهأّم�جهنتجلا ج تتعّلقجل�نبعيجهنعطلّدجهلإججهئّدجهنتللاذّي،جلطعلىجمنج

هوجهنذيج قومجلتللاذجهنخموهتجهنطملول ج دجهإ �س�لجهنملاجهإنىجهنكط�لجهنط�ستعّيجنه؟جولل�ءج

علاه،ج �إّنجملحجحّقجهنول  جهنتجلو  جنالأبجلج علدجهإق�س�ءجهلأمجعنجهنح�سورج دج�س�ح جهنتجلا ،ج

)1(ج جهجع:جهنتلقاحج دج�سجحجهنطك��سب،جهنباع،جمو�سوع جهلإم�مجهنخوئد،جج37،ج�ص136.
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هإ�سجهفج هنتجلو  جدحتج هنعطلا ج ُدط�ر�صجهذهج هأنج هلأمج ل��ستم�ع ج هإججهئا ،ج هنتجلا جعطلا ج لأّنج

هلأبجودوجااهجعلىج ج�صججعاجهنول  جمملقً�جحّتىجهنتجلو  جملا�جنالأب.

وجودج عيمج دعلدج لج هنملاج علىج هلأبج ول  ج عطومج هأّنج هإناه،ج هلإ�س�رةج دلبغدج مّط�ج هأّن��هج كط�ج

�صجدلكجهنق�عيةجهنع�ّم ،جكط�ج�سا�أددجدل�سااجهذهجهنلقم جعليجهنبحثجعنجول  ج ه�ستث�ءجُ خ�سّ

هنح�س�ن جعلىجهنملا.

ولل�ًءجعلىجم�جدقّيم،ج ّت�سحجهأّنجد�سلاطجهن�سوءجعلىجهآرهءجهنلقا�ءج اط�ج تعّلقجلول  جهنت�سّجفج

 �سطاجمع�نر جم�س�أن جهنول  جهنتجلو  جنكونا�جمنج�سغج �دا�جومت�سطل�دا�جونا�ستجعلوهنً�ج دج

مق�للا�جومغ� جًهجنا�.

ة الوالية التربوية األبوية
ّ
أدل

ه�ستيّلجهنلقا�ءجعلىجهذهجهنول  جهنتجلو  جهلألو  جعلىجهنملاجلعّيةجهأدّن جنعج�صجلع�سً�جملا�ج

ل�سكاجمخت�سج.

منج هوج هلأبج هأّنج علىج ق�ئط ج هنع�ّم ج هلجتط�عا ج وهلردك�زهتج هنعقالئا ج هن�ساجةج هأّنج اأوًل:ج

نهجحّقجهنت�سّجفج دج�سوؤونجهأطل�نه.جوقيجك�نتجهذهجهن�ساجةجمعجكثجةجهللتالءجلا�جعلىجمجهأىج

دكنج نمج نل�سكوت،ج لوج دهٍعج هأّيج وجودج عيمج معج علا�ج ونمج لَهج هلإ�سالمّدج هنط�سّجعج منج وم�سطعج

هنطلكج.ج علىج هعتجه�سً�ج علا�ج نلاىج هأوج نلر�هلان،ج دعلاطً�ج خال ا�ج هإنىج لأر�سيج عليهج مج�سا ج

وكذنكجح�لجهن�ساجةجهنطت�سّجعا ،ج �إّنا�جق�ئط جعلىجملجوغا جهأّنجهلأبجهوجمنجنهجحّقجهنت�سّجفج

 دج�سوؤونجهأطل�نه.

هألوهبج عّيةج هنطتلّجق ج دج هنجوهئا ج نلل�سو�صج -هنتجكابا ج هل�ستقجهئا ج هنقجهءةج ثانياً:ج

هإنغ�ءج ل�إ�س�  ج هأطل�نه،ج �سوؤونج لبع�صج ل�نت�سّجفج هلأبج ح��ّقج لا�نج وهن���وهردةج دج ،ج
(((
 قاا 

وهنطل�ط،ج هنطالكج نوحيةج هنطر�لتج نب�قدج هنت�سّجفج ودعطامجحّقج هنطوهردج دلكج خ�سو�سا�تج

ق�لجهنخون�س�ري:ج»ولية الأب والجّد لالأب بالن�شبة اإلى ال�شغير، فال اإ�شكال ول خالف في 

.جومنجهذهجهنل�سو�صجم�ج
وليتهما في الجملة، ويدّل عليه ما ورد في الأبواب المتفّرقة«)))

)1(ج جهجع:جهنتلقاحج دج�سجحجهنطك��سب،جهنباع،جج37،ج�ص136.
)2(جج�معجهنطيهرك،جج3،ج�ص95.
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د�سّطنجهأّنجنالأبجول  ج دجهنلك�حجوحّقجدزو  جطلله،جوملا�جم�جد�سّطنجهأّنهجمنجحّقجهلأبجدعاانج

هأموهلجطلله،جوملا�جم�ج هأنهجمنجحّقجهلأبجهنت�سّجفج دج هنو�سّدجعلىجطلله،جوملا�جم�جد�سّطنج

د�سّطنجول  جهلأبجعلىجهإج�رةجطلله،جوملا�جم�جد�سّطنجلا�نجحّقجهلأبج دجدعلامجطللهجهن�سل�ئعج

وهن�سيق ،جوملا�ج هناب ج هلأبجعنجطللهج دج نه،جوملا�جم�جد�سّطنجكل�  جقب�صج هنتدج خت�ره�ج

...جهإنخجمنجهنطوهردجهنتدجدظاججل�نتتبعجوهل�ستقجهء،ج �إّنهجلعيج
(((
م�جوردج دجول  جد�أد بجهنملا

الأب من مجموعها  الن�شو�س -ُي�شبح - فهم عموم ولية  »اإلغاء خ�شو�شية موارد هذه 

.جلأّنجهلأمورجهنطذكورةجهإذهجك�نتجد�ستلزمجملحجهنول  جنالأبجعلىجهنملاج �نذهلا ج
قريباً جداً «)))

هنطالكج حاثج منج لالا�ج دلج قامج نعيمج هلأم��ورج �س�ئجج هنول  ج دج عطومج ملا�ج دلامج هنعج ا ج

وهنطل�طجوهنلحوى.

ثالثاً:جهل�ستيللجهنطب��سججل�نل�سو�صجهنجوهئا :جحاثجه�ستظاججلع�صجهنلقا�ءجملا�جعطومج

،جملا�جم�جروههجمحطيجلنجم�سلم،جعنجهألدججعلججهنب�قججQج-ج دج
(((
ول  جهلأبجعلىجهأطل�نه

هنججاج ت�سّيقجعلىجونيهجوقيجهأدركوهج-،جق�ل:ج»اإذا لم يقب�شوا حّتى يموت فهو ميراث، فاإن 

 .
ت�شّدق على من لم ُيدرك من ولده فهو جائز، لأّن والده هو الذي يلي اأمره...«)))

ومثلهجعنجعبايجلنجزرهرة،جعنجهألدجعبيجههللجهن�س�دقجQج- دجرجاجد�سّيقجعلىجُونيجنهج

قيجهأدركوهج-،جق�ل:ج»اإذا لم يقب�شوا حتى يموت فهو ميراث، فاإن ت�شّدق على من لم ُيدرك 

.
من ولده فهو جائز، لأّن الوالد هو الذي يلي اأمره«)))

مملق،ج ال���وال���د...«ج »لأن   :L لقوناط�ج هنجوه تانج ذ ��اج هن��وهردج دج هنتعلااج هإّنج حاثج

ومقت�سىجهإطالقجهنتعلااج ااط�جعطومجول  جهلأبجعلىجونيهجلجخ�سو�صجول تهجعلاهج دجموردج

.
(((
قب�صجهن�سيق جنه

)1(ج جهجع:جهنحججهنع�ملد،جمحطيجلنجهنح�سن،جدل�سااجو�س�ئاجهن�ساع جهإنىجدح�سااجم�س�ئاجهن�سج ع ،جج12،جل�ب21،جمنج
هألوهبجم�ج كت�سبجله،جح1.جوج15،جهألوهبجهأحك�مجهلأولد:جل�ب:22،81،ج82،ج83،ج85،ج86،ج97،ج98.جوج13،جل�ب:4،ج5جمنج

هألوهبجهأحك�مجهناب�ت،جول�ب:4جمنجهألوهبجهنوقوفجوهن�سيق�ت.
)2(جهنمب�طب�ئدجهنحكام،جمحطيج�سعاي،جم�سب�حجهنطلا�ج،جكت�بجهنتر�رة،جج2،ج�ص377.

)3(ج جهجع:ج قهجهن�س�دق،جج20،ج�ص313.جوم�سب�حجهنطلا�ج،جكت�بجهنتر�رة،جج2،ج�ص377.
)4(جهنك� د،جج7،ج�ص32.

)5(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص248.
)6(جم�سب�حجهنطلا�ج،جم�سيرج�س�لق.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنول �� جنغ�� جديّلجعلىجهنق��جبجوهنينّوجوهن�س��لم جوهنتيلاج...جو دجهل�سمالحجهدج�س��لم ج -ج

ن�س��خ�صجم�جُدعماهجهنحّقج دجهنت�سّجفج دج�س��وؤونجهنغاججوديلاججهأمورهج دجهأّيجمر�لجمنج

هنطر�لت.

هلأبجلاونوجا��ً�جه��وجمنج توّنيجهنملاجمنجنملته،جهأّم�ج�س��جعً�ج اوجمنج لت�س��بجهإناهجمونودج -ج

ل�سببج�سجعّد.

هنول  جهنحقاقا جول�لأ�س�ن جهللجدع�نى،جولجول  جلأحيجعلىجهأحي،جهإلجهإذهجملحهجههللجدع�نىج -ج

هنذيجهوج�س�حبجهنول  جهنحّقج دجمط�ر�س جول تهجعلىجهنغاج.

هإّنجهلأ�سجةجدحت�ججهإنىجقّامجو�س�ئ�صجوميّلجج قودجحا�ةجهلأ�سجةجل�ّدر�هجهنكط�لجوهن�سع�دة.ج -ج

وق��يجملح��تجهن�س��ج ع جهلإ�س��الما جهذهجهنح��ّقجنالأبجلأّن��هجهلأكث��ججهأهلا�� جلإدهرةجهأموره�ج

وديلا��جج�س��وؤونا�جعلىج�سوءجهنخ�س�ئ�صجهنذهلا جوهنلل�س��ا جوهنبينا�� جهنتدجملحا�جههللج

دع�نىجنه.

هإنجهنقا���مجلعطلا�� جرل��طجلا��نجمعل��ىجهنتجلا جهن��ذيج عل��دجهنجع� �� جوهنحل��ظجوهن�سا�ن ج -ج

وهنحط�  جوهني �عجو...جهإنخجمنججا ،جولانجمعلىجهنول  جح�سبجه�سمالحجهنلقا�ءجهنذيج

 علدجهن�س��لمل جعلىجهنغاجج دجنل�س��هجهأوجم�نهجهأوجهأّيجهأمججمنجهأمورهجمنججا جث�نا ،ج ظاجج

هأّنجهنتجلا�� جنحوجد�سّجفج دج�س��وؤونجهنملا،جمنجحاثجنل�س��هجولين��هجوم�نهج،جولاذهج كونج

هنبحثجعنجهنول  جهنتجلو  جمنج�سغج �تجعطومجهنول  جل�نطعلىجهن�س�ما.

هنلجقجلانجهنول  جهنتجلو  جوهنتجلا جهدجهأنجهلأونىجنحوج�سلم جدتعّلقجل�نر�نبجهنتخمامّدج -ج

و�سل�ع جهنقجهرجوهّدخ�ذجهنطوقفجهنطل��س��بجحولج�سوؤونجهنملاجوهأحوهنهجوهأمورهجلطختلفج

جوهن��بج�س��خ�سّاتهجون�س���ط�دهجهنحا�دا�� ،جلطعل��ىجهأّنهجمنجه��وجهنطججعا جهلت��يهًءجهأوجعليج

هلخت��الف،جهأّم���جهنتجلا ج تتعّلقجل�نبعيجهنعطلّدجهلإججهئّدجهنتللاذّي،جلطعلىجمنجهوجهنذيج

 قومجلتللاذجهنخموهتجهنطملول ج دجهإ �س�لجهنملاجهإنىجهنكط�لجهنط�ستعيجنه.ج
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ه�س��تيّلجهنلقا���ءجعلىجمل��حجهنول  جهنتجلو  ج دجهلأ�س��جةجنالأبجلعّيةجهأدّن جملا�:جهن�س��اجةج -ج

هنعقالئا�� جهنطط�س���ةجم��نجِقَباجهنطع�سومج دجدوّندجهلآل�ءجن�س��وؤونجهلأ�س��جةجم��عجعيمجنادج

هنطع�س��ومجع��نجذنك،جوهلأدن جهنللظا جهنت��دجدطلحجهلأبجحّقجهنول  جعلىجهأولدهج دجلع�صج

هنط��وهردجوم��عجهإنغ���ءجهنخ�سو�سا�� جنلطوهردج ت��ّمجهنتعطامجنلول �� جعلىجل�قدج�س��وؤونجحا�ةج

هنملا،جوملا�جهلأدن جهنللظا جهنتدجُد�سّجحجمب��سجةجل�أّنجهنوهنيجهوجهنذيج لدجهأمججهنملا،ج

كقولجهلإم�مجهنب�قججQ: »لأّن والده هو الذي يلي اأمره...«. 
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أسئل  هنيرا 

نط�ذهجلج حّقجنالإن�س�نجل�لأ�س�ن جهأنجُ ط�ر�صجحّقجهنول  جعلىجهلآخج ن؟. 1

عمدجنالأمج. 2
ُ
هاجدعتقيجهأّنجملحجحّقجهنول  جنالأبج دجهلأ�سجةجهوجهنخا�رجهلأ �ساجهأمجهأّنهجنوجهأ

هأوجل�ل�ستجهكجلالاط�ج كونجهوجهلأ �سا؟جونط�ذه؟

م�جهوجهنلجقجلانجهنول  جهنتجلو  جولانجهنتجلا ؟جوكافج لعك�صجذنكجعلىجدورجهلأبجوهلأمج. 3

دهخاجهلأ�سجة؟

هأعج�صجدنااًلجنللقا�ءجعلىججعاجحّقجهنول  جنالأب.. 4

هأعج�صجدنااًلجعلىجنلدججعاجحّقجهنول  جنالأم.. 5





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

 عجفجحيودجحّقجول  جهنرّيجهنتجلو  جعلىجهنملا. . 1

ول تهج . 2 نلوذج هلأبج دج عيهن ج �سجطا ج معلىج  حّيدج

هنتجلو  .

 طّازجدوهئججهنط�سلح جهنط�أخوذةجك�سجطج دجهنول  ج . 3

هنتجلو  جعلىجهنملا.

 عج�صجهأدّن جهنلقا�ءج دج�سجطا جهنعيهن جوهنط�سلح ج . 4

 دجنلوذجهنول  جهنتجلو  .

الوالية التربوية األبوية 

 على الطفل

- شروطها وحدودها- )2(

الدرس الرابع عشر





تمهيد
ع�نرل�ج دجهنير�صجهن�س�لقجمعلىجهنول  جهنتجلو  جهلألو  ،جوهلأدّن جهنتدجهعتطيجعلاا�جهنلقا�ءج

 دجهإثب�دا�جنالأب،جولقدجلع�صجهنق�س� �جهنطتعّلق جل�نول  جهنتجلو  جعلىجهنملا،جوهنتدج�ستع�ن ج

 دجهذهجهنير�صجدتط جنلير�صجهن�س�لقجوجوهلً�جعنججطل جهلأ�سئل جهنت�نا :جهاجنغاججهلأبجهأّيجول  ج

دجلو  جعلىجهنملا؟جونطن؟جومتى؟جوهاجهنول  جهنتجلو  جهلألو  جعلىجهنملاجمملق جهأمجمقّايةج

وم�سجوط ؟جوم�جهدج�سجوطا�؟

والية الجّد )أب األب وإن عال(
هلأبج هأبج هإنىج لاج تعّيههج ل�لأب،ج ملح�سجج غاجج هنملاج ونّدج هأّنج هإنىج هنلقا�ءج م�ساورج ذهبج

لنج هنح�سنج هن�ساخج هإنىج هنطخ�نل ج دجذنكج نالأمج)ن�سبتج هنرّيج دونج هلأبج هنرّيجمنججا ج هأيج

علدجهنعط�ندجهنطعجوفجل�لنجهألدجعقاا(،ج �إّنجنلرّيجحّقجهنول  جعلىج�سوؤونجهنملا،جولجنق��صج

لانجهنلقا�ءج اط�جنوجك�نجلانجهلأبجوهنرّيجنحوجمنجهلّدل�قجوهنط�س�رك ج دج�سل�ع جهنقجهرهتج

هنتجلو  جهنطتعّلق جل�نملا،جوهإّنط�جوقعجهنكالمج اط�جنوجهختللتجوجا�تجهنلظججلانجهلأبجوهنرّي،ج

حاثجرهأىجهلأبجهأّنجمنجم�سلح جهنملاجهنت�سّجفجلاذهجهنلحو،ج دجحانجرهأىجهنرّيجهأّنجهنت�سّجفج

لاذهجهنلحوجنا�صجنط�سلح جهنملا،ج �أّ اط�جُ قّيمجعلىجهلآخج؟جهاجول  جهلأبجهدجهنتدجُدقّيمجعلىج

هعتب�رجهأّنهجهأقجبجنلملاج دج�سل�سل جهلأونا�ء،جهأمجُدقّيمجول  جهنريجعلىجهأ�س��صجهأّنجهنرّيجهأعلىج

منجهلأبج دجهن�سل�سل ؟جولعب�رةجهأخجىجهاجهنحكمجلانجهلأبجوهنرّيجعج�سّدجهأمجطونّد؟جلطعلىج

هاج طلعجهلأقجُبج-هأيجهلأبج-جهلألعَيج-جهأيجهنرّيج-جمنجهنت�سّجفجح�لجهنتع�ر�صج دجوجا�تج

هنلظججهأمجل؟ج
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،جوذنكج
(((
ذهبجم�ساورجهنلقا�ءجهإنىجهأّنجحّقجول  جهنرّيج دجهنت�سّجفجُ قّيمجعلىجول  جهلأب

جعلجج لنج مو�سىج هلإم���مج هأخاهج عنج جعلج،ج لنج علدج عنج ملا�:ج هنجوه �تج لع�صج هإنىج ه�ستل�دًهج

هأد�هجرجالنج خمب�نجهللته،ج اوىجهأنج زّوججهأحيهط�،ج هنك�ظمجQ،جق�ل:ج�س�أنتهجعنجرجاج

اأحّق، لأّنها واأباها  »الذي هوى الجّد   :Qهأنج لكح؟جق�لج هأحّقج هأّ اط�ج هألوهجهلآخج،ج وهوىج

.
للجّد«)))

حاثجهإّنجهأحّقا جهنرّيج دجهنجوه  جوهإنجك�نتجوهردةج اط�ج تعّلقجل�نزوهججهإلجهأّنجهنتعلااجهنوهردج

 دجذ لا�:ج»لأّنها واأباها للجّد«ج �ستلزمجل�لردك�زجهنعج ّدجهأعالئا جول  جهنرّيجعلىجهلأبجمملقً�ج

منجدونجدخ�سا�صجلاذهجهنطورد.

ومنجهنجوه �تجهأ �سً�جهنتدجه�ستيّلجلا�جمنجل�بجهلأونو  جهنقمعا ،جعنجعبايجلنجزرهرة،جُقلُتج

لألدجعبيجههللجQ:جهنر�ر  ج ج يجهألوه�جهأنجُ زّوجا�جمنجرجا،جو ج يججّيه�جهأنجُ زّوجا�جمنج

رجاجهآخج،جق�لجQ: »الجد اأولى بذلك ما لم يكن م�شاراً، اإن لم يكن الأب زّوجها قبله. 

.
ويجوز عليها تزويج الأب والجد«)))

نمج كنج هإذهج هنطزهحط جمقّايج اط�ج هلأبجعليج هنريجعلىج نول  ج هنتقي مج هأنجهذهج وُ الحظج

،جو�سا�أددج�سجحجهذهجهنلقم .
(((
م�س�ّرًهجلحّقجهنملا

هأّنج هإنىج هذهجعليجهنتزهحمج دجهدخ�ذجهنقجهرهت،جونكنج دج�سورةجهللتيهء،جذهبجهنلقا�ءج

هنت�سّجفج دج ُ طكلهج مثاًلج هلأبج هأّنج لطعلىج هنت�سّجف،ج حّقج م�ستقّاج دج وهنريج هلأبج منج ج كاّلً

�سوؤونجهنملاجمنجدونجهنججوعجهإنىجهإذنجهنري،ج �نكالمج دجهأحّقا جهنريجهإّنط�جهوج دجخ�سو�صج

�سورةجعلمجهنريجوهنتع�ر�ص،جنكنجد�سّجفجهلأبجغاججمجهونجل�إذنجهنري،ج لهجحّقجهنت�سّجفج

هل�ستقالنّدج دج�سوؤونجهنملاجللحوج عتبججد�سّج هجن� ذًهجحّتىجنوجنمج �ست�أذنجمنجهنريجهأوجنمج

ُ ملعجهنرّيجعلىجد�سّج �ده.جنعم،جهأّيجمنجهلأبجهأوجهنرّيج�سبقج دجهنت�سّجفج �إّنجد�سّج هجهوجهنذيج

 للذجلحّقجهنملاجدونجهلآخجج دج�سورةجعيمجهنتل�زع.

)1(ج جهجع:جهنخطالد،جروحجههلل،جكت�بجهنباع،جج2،ج�ص593.
)2(جهنحطاجي،جعبيجههللجلنججعلج،جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص285.

)3(جهنك� د،جج5،ج�ص395.
)4(جهنتلقاحج دج�سجحجهنطك��سب،جم�سيرج�س�لق،ج�ص144.
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جمنجهلأبجوهنرّيجم�ستقّاج ق�لجهن�ساخجمحطيجعلدجهلأن�س�ري:ج»هنطعجوفجوهنط�ساورجهوجهأّنجكاّلً

 دجهنول  ،ج الج لزمجهل�ستجهكجولجهل�ستئذهنجمنجهلآخج،ج �أّ اط�ج�سبقجمعجمجهع�ةجم�ج ربج

.
(((
مجهع�دهجنمج بقجمحّاجنالآخج.جوهنريجمقّيمج دج�سورةجهنت�س�ح«

هأّم�ج دج�سورةجهلقتجهن،ج قولجهلإم�مجهنخطالدج}:ج»هلأبجوهنريجم�ستقاّلنج دجهنول  ،ج

 الّلذجد�سّجفجهن�س�لقجملاط�جونغ�جهنالحق،جونوجهقتجن�ج لدجدقي مجهنريجهأوجهلأبجهأوجعيمجهنتججاحج

.جوهنطق�سودجل�لحتا�طجهل�ج
(((
ولمالنجد�سّجفجكلااط�جوجوهجلاجهأقوهل،ج الج تجكجهلحتا�ط«

.
(((
جملاط�،جكط�جهوجرهأيجلع�صجهنلقا�ء هوجلمالنجد�سّجفجكاٍّ

لجول  جنالأمجهأوجهلأخجهنكباججهأوجهنريجنالأم...

 قولجهلإم�مجهنخطالّد}:ج»ول  جهنت�سّجفج دجم�لجهنملاجوهنلظجج دجم�س�نحهجو�سوؤونهج

 .
(((
لألاهجوجّيهجلألاه...جوهأّم�جهلأمجوهنريجنالأمجوهلأخج �ساًلجعنج�س�ئججهلأق�ربج الجول  جنامجعلاه«

وهنخ�لج وهنعّمج هنكباجج وهلأخج هلأمج نت�سطاج هلأب،ج غاجج عنج هنول  ج نلدج عطومج ولاذهج ّت�سحج

جملامجحّقجهنول  جعلىجهنملاجهأ�س�ن . وهنرّيجمنجطجفجهلأمجوغاجهم،ج لا�صجلأيٍّ

:
(((
وقيجه�ستيّلجهنلقا�ءجعلىجعيمجول  جهلأمجعلىجهلأطل�لجلثالث جهأدن 

هإجط���عجهنلقا���ء،جق�لجهن�س��اخجهنروهه��جي:ج»لجول  جنالأمجولجلأحيجم��نجهآل�ئا�جعلىجهنونيج 1-ج

 .
(((
هن�سغاججلالجخالفجهأجيهج اه«

هلأ�سا،جحاثجهإّنهج»لعيجعيمجوجودجدنااجنلظّدجعلىجول  جهلأم،جن�سّكج دجول تا�،جوهلأ�ساج 2-ج

،جلطعل��ىجهأّنجهلأ�ساجع��يمجول  جهأحيجعلىجهأحيجكط�جدق��ّيم،جوهنخجوججعنج
(((
ع��يمجهنول �� «

هذهجهلأ�ساج حت�ججهإنىجدنااجخ��ّصجمنجهن�س���رعج طلحجمل�سبجهنول  جن�س��خ�صجم�،جونمج

 ��جدجدنا��اجم��نجهن�س���رعج ��يّلجعلىجول �� جهلأم،ج ���لأمجمنجحا��ثجهلأ�ساجلجول �� جنا�جعلىج

)1(جهنطو�سوع جهنلقاا جهنطا�سجة،جم�سيرج�س�لق،ج�ص148.
)2(جهنخطالد،جروحجههلل،جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص14.

)3(جهن�سا�ست�ند،جعلد،جملا�ججهن�س�نحان،جج2،ج�ص297.
)4(جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص14.

)5(جهن�سبزوهري،جعبيجهلأعلى،جماذبجهلأحك�مج دجلا�نجهنحاللجوهنحجهم،جج21،ج�ص126.
)6(ججوههججهنكالم،ججج29،ج�صج234.

)7(جهنروههجي،جح�سن،جلحوثج دجهنلقهجهنطع��سج،جج3،ج�ص192.
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هأطل�نا�.

هخت�س��صجهلأدّن جهنللظا جوهنجوه �تجهنوهردةج دجهذهجهن�سا�قجل�لأبجوهنريجكط�جدقّيم. 3-ج

مقّايةج نالأبج هنتجلو  ج هنول  ج هأنج �سبقج نالأب ذكجن�ج اط�ج هنتجلو  ج هنول  ج نلوذج �سجوطج

ل�نت�سّجفجعلىج�سوءجهنيهئجةجهنتدجملحتا�جنهجهن�سج ع ،ج ط�جهدجهن�سجوطجهنتدج ج�ستا�جهنجوؤ  ج

هنلقاا جهنتجلو  جهلإ�سالما ج دجهنونّدجنتحّطاجهذهجهنط�سوؤونا ؟جوقعجهنبحثجعليجهنلقا�ءج دج

هذهجهن�سجوط،جوهأهّمج�سجطانجدّمجلحثاط�جعليهمجهط�:جهنعيهن جوهنط�سلح .

شرطّية العدالة في األب
لأّنجمل�طج هنملا،ج ن� ذةجعلىج دكونجول تهج هلأبجحتىج هنعيهن ج دج هنلقا�ءج ه�ستجطجلع�صج

جعاجهنول  جنالأبجنا�صجهوجهلألوةجمرّجدًه،جلاجهلألوةجل�سطاط ج�سل جوهدجهنعيهن ،ج �إذهجك�نجهلأبج

ظ�نطً�جو ��سقً�ج الجحّقجنهجل�نول  جعلىجهأطل�نه،جلأّنجهنل�سقجُ ل� دجهنول  ،جوهنظ�نمجلج �سلحج

هنو�سد:ج هنعيهن ج دج �سجطا ج عنج هنحي ثج �سا�قج هنحّلدج دج هنعاّلم ج هنول  ،ج قولج نطل�سبج

 .
(((
»وُ �سكاجهلأمجج دجهلأبجهنل��سق...جوهلأبجدعودجول تهجل�نتول «

وقيجه�ستيّلجهأ�سح�بجهذهجهنجهأيجلينااجنقلّدجوهآخججعقلّد،جهأّم�جهنلقلّدج قونهجدع�نى:جچ ڳ 

،جمنجخاللجد�سكااجقا��صجملمقّدجمل�ده:جكّاج ��سقج
(((

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ 
هأّنججعاجهنول  جنلظ�نمج هإناه،جمعجنح�ظج هإناه،ج كّاج ��سقجلج جكنج ظ�نم،جوكّاجظ�نمجلج جكنج

.
(((
ركونجهإناه

وهأّم�جهنينااجهنعقلّدج قيجعج�سهج خججهنطحّققانجهلنجهنعالم جهنحّلدج دج�سجحجعب�رةجهألاه،ج

لج ي عجعنج علىجمنج ول  ج لأّنا�ج دهمج ��سقً�ج م�ج نهج ول  ج لج هأّنهج وهلأ�سّحجعلييج »ج ق�ل:ج حاثج

نل�سهجولج عجفجعنجح�نه،جو �ستحااجمنجحكط جهن�س�نعجهأنج رعاجهنل��سقجهأمالً�ج قباجهإقجهرهدهج

.
(((
)))،  �إنجع�دجع�دتجول ته«

وهإخب�رهدهجعلىجغاجهجمعجن�ّصجهنقجهآنجعلىجخال ه

)1(جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جقوهعيجهلأحك�مج دجمعج  جهنحاللجوهنحجهم،جج2،ج�ص564.
)2(ج�سورةجهود،جهلآ  ج113.

)3(ج جهجع:جهنخطالد،جكت�بجهنباع،جج2،ج�ص599.

)4(جهإ�س�رةجهإنىجقونهجدع�نى:جچ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ.ج�سورةجهنحرجهت،جهلآ  ج6.
)5(جهنحلد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهإ �س�حجهنلوهئيج دج�سجحجهإ�سك�لتجهنقوهعي،جج2،ج�ص628.
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لأّنهجخالفجمقت�سىج دع�نىج ِقَباجههللج نلل��سقجمنج هنول  ج لقبّحججعاج هنعطلدج هنعقاج  حكمج

هنطّت�سل ج ك�نقج ل ج » كونج وج هلألو  ،ج هنول  ج هأدّن ج نعطومج قج ل جعقلا جمقّايةج ُ عتبجج هنحكط ،ج

هإنىج هن�سجه ا�ج و وجبج نلل��سق،ج و�سطونا�ج هنل�سو�صج هنظاورج دج هنعق�دج منج ل�نكالمج اطلعج

،جحاثجهإّنجهنقوهعيجهنعقلا جهنقمعا جلحكمجهنقجهئنجهنطلل�سل جهأوج
(((
هنعيولجوهخت�س��سا�جلام«

.
(((
هنطت�سّل جنلامجهنطجهدجهنرّييجنلطتكّلمجود�سكااجظاورجعج ّدجنغوّيجمنجهنكالم

عدم شرطّية العدالة في األب
ذهبجم�ساورجهنلقا�ءجهإنىجوجا جنظججمخ�نل جنلجهأيجهنطتقّيم،جحاثجق�نوهجل�أّنجول  جهلأبج

ث�لت جل�أ�ساجهن�سجعجنعلوهنجهلألّوةجمنجدونجهأّيجقايجهإ�س� ّدج اا�،ج لمجُدقّايجهنل�سو�صجول  جهلأبج

ل�سجطجهنعيهن ،جكط�جهأّنجهن�سلق جهلألو  جوهنجهأ  جوهنجحط جهنطجكوزةج دج مجةجهلأبجوهنطعرون ج

 .
(((
لمالتهجدطلعهجمنجد�سااعجم�سلح جهأولدهجوهنعطاجعلىجخالفجمقت�س�ه�

 قولجهنطحّققجهنكجكد:ج»وهنذيج قت�ساهجهنلظججهأّنجول تهجث�لت جلطقت�سىجهنل�ّصجوهلإجط�ع،ج

.
(((
وه�ستجهطجهنعيهن ج اهجلجدنااجعلاه«

هأهاًلج هإناهجونا�صج هنل��سقجلج جكنج هأّنج هن�س�لق جمنجهلآ  جعلىج هأّم�جم�جه�ستيّلجلهج دجهنلقجةج

نال�ستئط�ن،ج اوجخ�رججعنجمحّاجهنكالم،جلأّنججعاجهنول  جلايجهنل��سقجنا�صجنحوًهجمنجهنجكونجهإناهج

،جوث�ناً�جهأّنجهنطتل�همجهنعج ّدجمنجهنظ�نمج دج
(((
حّتىج كونجهنلادج دجهلآ  ج�س�ماًلجناذهجهنطوردجهأوًل

،ج ابقىجهذهجهن�سجطجمل� اً�جلإطالق�تجهأدن ج
(((
هلآ  جنا�صجهوجمملقجهنل��سقجلاجهمجولةجهنرور

عطومجول  جهلأب،ج �ساًلجعنجهأّنجهن�ساجةجهنعقالئا جق�ئط جعلىجهأّنجهلأبجهنل��سقجهأ �سً�ج لدج�سوؤونج

هأطل�نهجمنجدونجهإنك�رجمنجِقَباجهنط�سّجعجهلإ�سالمّد.جوهنترجل جهنتجلو  ج دجهلأ�سجةجعلىجهمتيهدج

،جهإذجلجعالق جنل�سقجهلأبجل�نطعلىجهنلقاّدجلعيمجهنت�سّجفج
(((
هلإن�س�نا جخاجج�س�هيجعلىجذنك

)1(جهن�س�لجيجهناطيهند،جهأحطي،جهنايه  جهإنىجمنجنهجهنول  ،جدقج ججلحثجهن�سايجمحطيجر�س�جهنكلب� ك�ند،جج1،ج�ص9.
)2(ج جهجع:جهنللكجهند،ج ��سا،جميخاجهنتل�ساج،ج�ص190-189.

)3(جهنط�سيرجنل�سه.
)4(جج�معجهنطق��سي،جج11،ج�ص276.

)5(جكت�بجهنباع،جج2،ج�ص599.
)6(جهنتلقاح،جهنط�سيرجهن�س�لق،ج�ص140.

)7(ج جهجع:جهنايه  جهإنىجمنجنهجهنول  ،جج1،ج�ص8.
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علىج�سوءجهنط�سلح جهأوجعلىجهلأقاجعلىج�سوءجعيمجهنطل�سيةجل�سوؤونجهأطل�نه.ج

هأنج كونججعاجهنول  ج هأّنجهنينااجهنعقلّدجهنذيجهعتبججقج ل جغاججم�سّلم،ج �أولجهنكالمج كط�ج

نا�صج�سّيجم�سلحتهجخالفج هأقّاج لج هأوج هنملاج د�سّجفجعلىج�سوءجم�سلح ج هإذهج هنل��سقج نالأبج

هنتجلو  ج هأّنجملحجحّقجهنول  ج هن�س�رعجهنطقّي�صجلحكطتهجقيج جىج مقت�سىجهنحكط جهلإناا ،جلاج

نا�سوهج هنل��صج �س�ئجج وهأّنج ونيهج علىج هلأبج رهأ  ج وهدج م�سلح ج هنل��سقج اهج نالأبج هنملاج علىج

ل�أرهأفجمنجهلأب،جوهأّنجهإ�سل�دجهنول  جهإنىجدهئجةجخ�رججلاتجهلأ�سجةجك�نع�دلجهلأجلبّدجهأ�سّججعلىج

ح�سلاط�،ج هنملاج دج هنلذ نج عا�صج هنل��سقانج هنريج هأوج هلأبج هإنىج هنول  ج هإ�سل�دج منج هنملاج

ل�نط�سوؤونا ج هنخلق ج ل�أ�ساج دهخلاط�ج هنطربون ج دج هلألو  ج هنمباع ج لطقت�سىج ُ �سعجهط�ج مّط�ج

هلأخالقا جوهلإن�س�نا جوهنع�طلا جعنجهنملا،ج قولجهن�سايجهنخوئدج دج�سا�قجهنجّدجعلىجه�ستح�ن ج

جعاجهلأبجهنل��سقجوناً�جعلىجهنملا:ج»هإّنجهنط�سلح جهنلوعا جوهدجهن�سلق جعلىجهنونيجلطقت�سىج

.
(((
هنمباع جهنب�سج  جدوجبججعاجهنول  جناط�«

غاجج �ستكونج وهنريج هلأبج وج��ودج معج نالأجلبّدج هنملاج علىج هنول  ج د�سج عج هأّنج عنج  �ساًلج

،جخ�سو�سً�ج
(((
مقبون جهجتط�عاً�جلأّنا�جدوؤّديجهإنىجهن�سجهعجوهنلزهعجلانجهألل�ءجهنطرتطعجهلإ�سالمّد

لانجهن�سعبجوهنحكوم جهنتدج�ستتوّنىجهذهجهنط�سوؤونا جودلظاطا�جو�سبما�،جول�نّت�ندجدكونجغاجج

�س�نح جنلتللاذ،جللحوج طلعجمنج علا جد�سج عجمنجهذهجهنقباا.

 قولجهلإم�مجهنخطالد}:ج»نوجنمج رعاجهن�س�رعجهنول  جنالأبجوهنرّيجهنل��سقان،ج �إْنجهأهطلا�ج

...،ج �نل�س�دجهأ ح�ص،جونوجنمجُ اطاجوجعاجهأمجهمجهإنىجوهندجهنط�سلطان،ج لاهجمل��سيج
ً
ونمجُ عّانجح� ظ�

مور،ج�سجورةج
ُ
كثاجة...جلاجلزمهجح�سولجهنتب�غ�صجوهنتب�عيجلانجهن�سعبجوهنحكوم ،جوهوجمنجهأ �سيجهلأ

.
(((
خججغاججما�سور«

ُ
هأّنجهنوهقع جع�ّم جهنبلوى،جوهإثب�تجهنعيهن جل�نبّال جهن�سجعّا جهأوجهنمجقجهلأ

هأ�سلحج اط�ج هأخالقا ج دجد�سّجفجهلأبجل�سكاج ُ �سّكاجقاط ج هأّنج�سجطجهنعيهن ج نعم،جلج�سّكج

 تعّلقجلتجلا جهنملا.

�سّيج هنت�سّجفج دخ�ن ج دج نهج هلأبج هأّنج �سقج هن�سجعّدج نلح�كمج دبّانج هإذهج ح�ل،ج كّاج وعلىج

)1(جهنتلقاح،جم�سيرج�س�لق،ج�ص104.
)2(ج جهجعجحولجهذهجهنلقم :جهنخطالد،جكت�بجهنباع،جج2،ج�ص598

)3(جهنط�سيرجنل�سه.
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م�سلح جهنملاجللحوج لحقجهن�سجرجوهنطل�سيةجله،ج كونجنهجحّقجعزلجهلأبجوملعهجمنجهنت�سّجفج

،جوهذهج علدجهأّنهجلجمحذورج دججعاجهنول  جنلل��سقجمنجحاثجهلأ�سا،جهإلجهأّنج
(((
 دج�سوؤونجهنملا

نلح�كمجعزنهجهإذهجدبّانج�سوءجد�سّج هجلحّقجهنملا.

متىج هنح�كمج ل���أّنج ملي عج »وهنطحذورج هن�س�لق:ج قونهج علىج هنكجكدج هنطحّققج ُ عّقبج ن��ذهج

هإذهجك�نجنالأبجعلاهجول  جعزنهجوملعهجمنج هنملاج هلأح��وهلجهختاللجح�لج ظاججعليهجلقجهئنج

.
(((
هنت�سّجف...«

و قولجهلإم�مجهنخطالد}:ج»هنظ�هججهأّنهجلجُ �ستجطجهنعيهن ج دجول  جهلأبجوهنري،ج الج

ول  جنلح�كمجمعج �سقاط�،جنكنجمتىجظاججنهجونوجلقجهئنجهلأحوهلجهن�سجرجملاط�جعلىجهنطونىج

.
(((
علاهجعزناط�جوملعاط�جمنجهنت�سّجف«

شرطّية تصّرف األب على ضوء مصلحة الطفل
منجهن�سجوطجهنتدجوقعجهنبحثجعلا�جوهلختالفجحونا�ج اط�ج تعّلقجلول  جهلأب،جهوجهنروهبج

هنملاجحّتىج كونج هلأبجعلىج�سوءجم�سلح ج هأنج كونجد�سّجفج هنت�ند:جهاج عتبجج هن�سوؤهلج عنج

�سحاحً�جون� ذًهجهأمج كلدجهأنجلج وؤّديجد�سّج هجهإنىجمل�سيةج-حاثج وجيجلانجهنط�سلح جوهنطل�سيةج

وه�سم -؟جولعب�رةجهأخجىجهاجول  جهلأبجم�سجوط جلعيمجهنل�س�دجهأمجلوجودجهنط�سلح ؟ج

وهذهجهنتجد يجلانجهن�سّقانج تّمجلعيجهإخجهججهحتط�لجهأنجدكونجول  جهلأبجمملق جمنجحاثج

هنط�سلح جوهنطل�سية،جلطعلىجهأّنا�جن� ذةجحّتىج دجموردجهلإ�سجهرجل�نملا،جلن�سجهفجهأدّن جملحج

هنول  جنالأبجعنجهذهجهنطقيهر،ج قولجهن�سايجهنخوئد:ج»هلإن�س�فجهأّنهجلجهإطالقجناذهجهنجوه �تج

 .
(((
لاجهدجمل�سج  جهإنىججعاجهن�سلمل جنلونّدج دجهنت�سّج �تجهنتدجلجدكونجم�سّجةجل�نطونىجعلاه«

 �ساًلجعنجوجودجروه �تج ظاججملا�ج�سجطا جهنول  جلعيمجهنل�س�دجمّط�ج وجبجدقاايجهنل�سو�صج

هأنج �أخذجمنجم�لج هأحّبج »م�ج هنب�قججQ،جق�ل:ج هألدججعلجج وردجعنج لا�،جملا�جم�ج هنطملق ج

)1(ج جهجع:جهنروههج،جج26،ج�ص102. 
)2(جم.ن.

)3(جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص14.
)4(جهنتلقاح،جم�سيرج�س�لق،ج�ص144.
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.ج �إّنجذ اجهنجوه  ج و�سحج
(((

»
(((
هللهجهإلجم�جهحت�ججهإناهجمّط�جلجلّيجمله،جهإّنجههللجلجُ حّبجهنل�س�د

حيودججوهزجهنت�سّجف،جودقاايه�جل�أنجلجدكونجد�سّج �تج�سجر  جوموؤّد  جهإنىجم�جهوج �س�دجعج ً�،ج

»و بقىج دجهلإطالقجم�ج اهجهن�سالحجوهنغبم ،جوم�جنمج �ستطاجعلىجهنل�س�دجوهإنجنمجدكنج اهج

.
(((
م�سلح «

هأّم�جل�نل�سب جنلتعطامجنغاججهنت�سّج �تجهنط�نا ج قيجذكجن�جهنوجهج اهجل�إنغ�ءجهنخ�سو�سا ،ج

وعطومجهنتعلاا.

وعلىجكّاجح�ل،جنريج دجهنروهبجعنجهن�سوؤهلجهن�س�لقجرهأ انجعليجهنلقا�ء:

،جوهلنج
(((
هن��جهأيجهلأول:جهعتب���رجهنط�سلح�� ج ��دجهنت�سّجفجكط���جهوجرهأيجهن�س��اخجهنمو�س��د -ج

،جوغاجهط�.
(((
هإدر �صجهنحّلد

هنجهأيجهنث�ند:جوهوجهنط�ساور،جهعتب�رجعيمجهنطل�سيةج دجهنت�سّجف. -ج

اعتبار المصلحة في الوالية
دهئجةج هنت�سّجفج دج�سطنج علىج متوّقل ج هلأبج وول  ج �سلم ج نلوذج هأّنج هنلقا�ءج لع�صج  جىج

نلملاج هنذيج اهجم�سلح ج هنخا�رج هنونّدجم�جهوج هأنج ير�صج نلملا،جلطعلىج ل�نل�سب ج هنط�سلح ج

و ت�سّجفجعلىج�سوءجهذهجهنخا�ر،جلحاثجد�سقطجول تهجهإذهجنمج �سلكجهذهجهنطلا ،جوهنطالكج دج

ذنكجهأّنجهنعقاجُ يركجكونجهنحكط ج دجهأ�ساجد�سج عجهنول  جعلىجهنملاجهدجمجهع�ةجم�سلحتهج

هنول  ج هأدّن ججعاج هإطالقج ُدقّايج هنعقلا ج هنقج ل ج هنت�سّج �ت،جوهذهج نهج دججطاعج هنللعج وجلبج

ل�نط�سلح ،جودطلعجهنعق�دجظاورج�سطولجهنل�سو�صجنغاججهنط�سلح ،جكط�جدقّيمج دجم�س�أن جهنل�سق.ج

اعتبار عدم المفسدة في الوالية

)1(ج قولجدع�نى:جچ ڑ ڑ ک ک چج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج205.
)2(جداذ بجهلأحك�م،جج6،ج�ص343.

)3(جهنتلقاح،ج�ص608.
)4(جهنطب�سوط،جج2،ج�ص200.
)5(جهن�سجهئج،جج1،ج�ص441.
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م�سجوطج غاجج هنونّدج د�سّجفج هأّنج ملام،ج هنطع��سج نج خ�سو�سً�ج هنلقا�ء،ج م�ساورج  جىج

جهإنىجمل�سيةجلحّقجهنملا،جنوجودجملمق جو�سمىجم�جلانج ل�نط�سلح ،جلاجد�سّج هجن� ذجم�جنمج وؤدِّ

هنط�سلح جوهنطل�سية،جهأيجهأّنهجنا�صجكّاجد�سّجفج خلوجمنجهنط�سلح جمنجهن�سجورّيجهأنجدتجّدبج

علاهجمل�سيةجنلملا،جلاجقيج كونجهنت�سّجفجخ�ناً�جمنجهنط�سلح جوهنطل�سيةجمعً�،ج الج اهجمالكج

م�سلح جولجمالكجمل�سية.جهأّم�جهإذهجد�سّجفجهنونّدجللحوج لحقجهنطل�سيةجل�نملاج �إّنجول تهجغاجج

ن� ذةجود�سقطج دجهذهجهنطر�ل.

وهنينااجعلىجذنك،جهأّنجهإطالق�تجهأدّن جهنول  جمل�سج  جعنجهنطل�سية،جولجدنااجعلىجدقاايه�ج

ل�أّنججعاجهنول  ج هأّم�جهنقج ل جهنتدجُذكجتج دجهل�ستيللجهن�س�لقج �نروهبجعلا�ج ل�نط�سلح .ج

نا�صج قطجنحلظجورع�  جم�س�نحجهنملا،جلاجهأ �سً�جني عجهنطل��سيجعله،جلاجهأ �سً�جُجعلتجهنول  ج

.
(((
نالأبجحلظً�جلحتجهمهجورع�  جنط�س�نحهجل�لإ�س�  جهإنىجهنملا

بين المصلحة واألصلح
هإّنجهنبحثج دجهنطق�مجهن�س�لقجك�نج دجهنيهئجةجهنحقوقا جدونجهنيهئجةجهلأخالقا ،جوهإلج �إّنهج

منجهنمباعّد،جهأّنجهنبحثجهلأخالقّدج دجخّطجعالق جهنونّدجل�نملاج لقلل�جهإنىجدهئجةجهنط�سلح ج

خا�رهتج جطل ج هل�كج ك�نج هإذهج هأيج وهنطل�سية،ج هنط�سلح ج دهئ��جةج هإنىج ونا�صج قطج وهلأ�سلح،ج

وع�طلاً�ج هأخالقاً�ج هنونّدج علىج هنطل�سيةج وعيمج هنط�سلح ج لانج ديورج هنملا،ج لحّقج نلت�سّجفج

دهرتج وهإذهج نلملا،ج م�سلح ج هوج م�ج دقي مج هنبحت(ج هنق�نوندج هنطوقفج عنج هنلظجج )لغ�ّصج

هنخا�رهتجلانجم�جهوج�س�نحجوهأ�سلحجعلاهجهأنج خت�رجهلأ�سلح،جلأّنجمقّومجمعلىجهنول  جهنتجلو  جهوج

هلنتق�لجل�نملاجمنجهنلق�صجهإنىجهنكط�لج �لأكطا.

المصلحة والمفسدة بين الواقعية واالعتقادية
هإّنجهنط�سلح جهأوجهنطل�سيةجقيجدكونجوهقعا جنا�جهآث�رجحقاقا جمتجّدب جعلىجهنت�سّجفجهلألوّيج

لحّقجهنملا،جوقيجدكونجهنط�سلح جهأوجهنطل�سيةجهعتق�د  جلجوهقعا ،جلطعلىجهأنج عتقيجهلأبجهأّنج

 دجهذهجهنت�سّجفجهنطعّانجم�سلح جنلملاجثّمج ظاججهأّنجهلأمججنا�صجكذنكج دجهنوهقع،جوهنعالق ج

لالاط�جهنعطومجوهنخ�سو�صجمنجوجه.جوهن�سوؤهلجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جهأّيجملاط�جهوجهنطعتبجج

)1(ج جهجع:جهنتلقاحج دج�سجحجهنطك��سب،جكت�بجهنباع،جج37،ج�ص146.
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ك�سجطجنلول  ؟جهاجهلعتب�رجلوجودهط�جهنوهقعّدجهأوجلوجودهط�جهلإحجهزّيجهنعلطّد؟

ودبجزجثطجةجهذهجهنبحثج اط�جنوجد�سّجفجهلأبج دج�س�أنجمنج�سوؤونجهنملاجمنجخاللجهعتق�دهج

هعتقيهج م�ج هأّنج دبّانجلحقً�ج ثمج نلملا،ج هنطل�سيةج هأّنهجلج رلبج هأوج نلملاج هنط�سلح ج هأّنهج رلبج

م�سلح جهوجمل�سيةج دجهنوهقع،جهأوجهنعك�صجد�سّجفج اهجلق�سيجهلإ �س�دجثّمجظاججهأّنهجعلىجو قج

م�سلح جهنملاج ااج حكمجل�ن�سّح جهأوجل�نل�س�د؟

هإّنجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج جعجهنروهبجعلّط�جهوجمقّومجهنط�سلح جهأوجهنطل�سية،ج ااجهدج

وهنق�سيج هنوهقعج ل�أمج نجهط�ج هأمج هنق�سيجمللجدًه،ج هأوج هنوهقعجمللجدًهج ل�أمججوهحيجوهوج متقّوم ج

هنملاج هأموهلج هنوندج دج هإذهجد�سّجفج هنروهبج هنث�ندجمنج هن�سّقج هختا�رج لل�ًءجعلىج معً�؟ج طثاًلج

هنوهقعج حكمجلعيمجهن�سّح جوهنللوذجل�ستجهطجهنول  ج لق�سيجهلإ �س�دجوك�نجذنكج ��سيًهج دج

لعيمجهنطل�سية.جوهإذهجد�سّجفج اهجلق�سيجهلإ �س�دجونمج كنج ��سيًهج دجهنوهقعجلاجك�نجعلىجطبقج

م�سلح جهنطوّنىجعلاهجهأوجد�سّجفج اهجمنجدونجق�سيجهلإ �س�دجوك�نج دجهنوهقعج ��سيًهج الج حكمج

ل�نل�س�د،جلأّنهجمتقّومجلوجودجهنطل�سيةجهنوهقعا جولق�سيجذنكجهنل�س�دجوهإذهجهنتلىجهأحيهط�ج لتلدج

.
(((
هلإ �س�د

)1(جهنتلقاحج دج�سجحجهنطك��سب،ج�ص149
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هنطلاهام هنجهاس 

ذه��بجم�س��اورجهنلقا�ءجهإنىجهأّنجونّدجهنملاجغا��ججملح�سججل�لأب،جلاج تعّيههجهإنىجهأبجهلأبج -ج

هأيجهنرّيجمنججا جهلأبجدونجهنرّيجنالأم،ج �إّنجنلرّيجحّقجهنول  جعلىج�سوؤونجهنملا.

ذهبجم�س��اورجهنلقا�ءجهإنىجهأّنجهلأبجنهجحقجهنت�سّجفجم�س��تقاًلج دج�س��وؤونجطللهجمنجدونج -ج

هنجج��وعجهإن��ىجهإذنجهنرّي،جونكنجحّقجول  جهنريج ��دجهنت�سّجفجُ قّيمجعلىجول  جهلأبجعليج

هنتزهحم،جه�ستل�دًهجهإنىجلع�صجهنجوه �ت.

ول  جهنت�سّجفج دجم�لجهنملاجوهنلظجج دجم�س�نحهجو�س��وؤونهجلألاهجوجّيهجلألاه...جوهأّم�ج -ج

هلأمجوهنريجنالأمجوهلأخج �ساًلجعنج�س�ئججهلأق�ربج الجول  جنامجعلاه.ج

ه�ستجطجلع�صجهنلقا�ءجهنعيهن ج دجهلأبجحتىجدكونجول تهجن� ذةجعلىجهنملا،جلأّنجمل�طج -ج

جعاجهنول  جنالأبجنا�صجهوجهلألوةجمرّجدًه،جلاجهلألوةجل�سطاط ج�سل جوهدجهنعيهن .

ذهبجم�ساورجهنلقا�ءجهإنىجوجا جنظججمخ�نل جنلجهأيجهنطتقّيم،جحاثجق�نوهجل�أّنجول  جهلأبج -ج

ث�لت�� جل�أ�ساجهن�س��جعجنعل��وهنجهلألوةجمنجدونجهأّيجقا��يجهإ�س� دج اا�،ج ل��مجُدقّايجهنل�سو�صج

ول  جهلأبجل�سجطجهنعيهن ،جكط�جهأّنجهن�سلق جهلألو  جوهنجهأ  جوهنجحط جهنطجكوزةج دج مجةج

هلأبجوهنطعرون جلمالتهجدطلعهجمنجد�سااعجم�سلح جهأولده.ج

ه�ستجطجلع�صجهنلقا�ءج اط�ج تعّلقجلول  جهلأب،جهأنج كونجد�سّجفجهلأبجعلىج�سوءجم�سلح ج -ج

هنملاجحّتىج كونج�سحاحً�جون� ذًهجولج كلدجهأنجلج وؤّديجد�سّج هجهإنىجمل�سية،جلطعلىجهأنج

 ير�صجهنونّدجم�جهوجهنخا�رجهنذيج اهجم�سلح جنلملاجو ت�سّجفجعلىج�سوءجهذهجهنخا�ر.

-ج ��دجحا��نج جىجم�س��اورجهنلقا���ءجخ�سو�س��ً�جهنطع��سج نجملا��م،جهأّنجد�س��ّجفجهنوندجغاجج

م�سجوطجل�نط�سلح ،جلاجد�سّج هجن� ذجم�جنمج وؤِدجهإنىجمل�سيةجلحّقجهنملا،جنوجودجملمق ج

و�س��مىجم�جلانجهنط�سلح جوهنطل�س��ية،جهأيجهأّنهجنا���صجكّاجد�سّجفج خلوجمنجهنط�سلح جمنج

هن�س��جورّيجهأنجدتجّدبجعلاهجمل�س��يةجنلملا،جلاجقيج ك��ونجهنت�سّجفجخ�ناً�جمنجهنط�سلح ج

وهنطل�سيةجمعً�،ج الج اهجمالكجم�سلح جولجمالكجمل�سية.جهأّم�جهإذهجد�سّجفجهنونّدجللحوج

 لحقجهنطل�سيةجل�نملاج �إّنجول تهجغاججن� ذةجود�سقطج دجهذهجهنطر�ل.
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أسئل  هنيرا 

هاجهنول  جهلألو  جهنتجلو  جعلىجهنملاجملح�سجةجل�لأبجهنطب��س��ججهأمجد�س��طاجهنرّي؟جوهأّيج. 1

ملاط�ج قّيمجد�سّج هجح�لجهنتزهحمجوهنتع�ر�صج دجهنقجهرهتجهنتجلو  ؟

ه��اجعيهن�� جهلأبج�س��جطج ��دجنل��وذجول تهجلح��قجهنمل��ا؟جهعج�صجهلأدن�� جهنتدجد�س��تجطا�ج. 2

ون�ق�سا�جمنجوجا جهنلظججهلأخجى.

ن��وج ج�سل���جعيمجهنوجوبجهنق�نون��ّدج دجد�سّجفجهلأبجعلىج�سوءجم���جهوجم�سلح جهنملا،ج. 3

 ااجدعتبججهذهجوهجبً�جهأخالقاً�؟جنط�ذه؟

هإذهجد�س��ّجفجهلأبج�س��ّيجم�سلح�� جهأطل�ن��هجهاج �س��تماعجهنح�ك��مجهن�س��جعّدجهأنج عزنهجعنج. 4

ول تهجهلألو  ؟جوم�جهدجهنحكط ج دجذنك؟



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

فجهناتامجنغ جوه�سمالحً�.. 1  عجِّ

 عج���صجلع�صجهنل�سو���صجهني لا جهنت��دجدتحّيثج. 2

عنجكالا جهنتع�ماجهنتجلوّيجمعجهناتام.

 ع��جفجهأّنجهنول �� جهنتجلو  جعل��ىجهناتامجمرعون ج. 3

لأبجهلأبجونلو�سّدجهن�سجعّد.

ُ حّيدج�س��جوطجنلوذجول  جهنو�س��ّدجهنتجلو  جعلىج. 4

هناتام.

تربية اليتيم/ والوالية 

التربوية على السفيه

الدرس الخامس عشر





تمهيد
هلأكايج هلهتط�مج هلإ�سالما ج ريج هنحي ثا ج وهنطو�سوع�تج هني لا ج نلل�سو�صج هنجه�سيج هإّنج

وهنتو�سا جهن�سي يةجل�نتع�ماجهنح�سنجوهلإ ر�لّدجمعجهناتام،جمنجخاللجرع� تهجوكل�نتهجوهلهتط�مجلهج

وهإكجهمهجوهلإح�س�نجهإناهجو�سا�نتهجوهنتع�ماجمعهجلجحط جونمفجولججو...جوهذهجهنطلجدهتججطاعا�ج

منجعل��سججهن�سبك جهنطعل�ئا جنلتجلا جل�نطعلىجهلأعّم،ج �إّنجنلاتامجحقوقً�جعلىججطاعجهأ جهدجهنطرتطعج

هلإ�سالمّد،جونعظمجمك�ن جهناتامجعليجههللجدع�نىج اتّزجهنعج�صجمنجلك�ئه،ج عنجر�سولجههللجPجهأّنهج

ق�ل:ج»اإذا بكى اليتيم اهتّز العر�س على بكائه. فيقول اهلل تعالى: يا مالئكتي ا�شهدوا على اأّن 

.جو دجهذهجهنطعلىجروه �تجعي ية.
من اأ�شكته وا�شتر�شاه اأر�شيته في يوم القيامة«)))

من هو اليتيم؟ 
هناتامجهأوجهناتاط جمنجهناتمجلطعلىجهلنلجهدج دجهأ�ساجهنلغ ،جوهناتامجهوجهنملاجهنذيج قيجهأل�هج

.
(((
ل�نطوتجقباجهأنج بلغ،جولجُ ملقجعلىجمنج قيجهأّمهجهناتام

 .
(((
وهناتامج دجهل�سمالحجهن�سجعّدجهوجعالهجهنط�ستعطاج دجهنطع�جمجهنلغو  

وهاج �ستجطج دج�سيقجه�سمجهناتامجعلىجهنملاجموتجهلأبجهلأعلىجهأ �سً�جهأيجهنرّي،جهأمجمرّجدج

هناتامجهوج هأّنج هنلقا�ءج دجهنروهبج هنطعتبججدحي يًهجدونجغاجه؟جذكجج هنطب��سججهوج موتجهلأبج

خ�سو�صجمنجم�تجهألوهجوهإنجك�نججّيهجحّاً�،ج الجعبجةجلبق�ءجحا�ةجهنريجهأوجمودهج دج�سيقجهناتامج

هأوجعيمهجعلىجهنملا.

)1(جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج21،ج�ص422.
)2(جن�س�نجهنعجب،جج12،ج�ص645.

)3(ج جهجع:جهنمو�سد،جهنطب�سوط،جج2،ج�ص282.
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ما هو الحّد الزمني لنهاية اليتم؟
جهوجهنبلوغجهن�سجعّد،ج �إذهجللغجهلإن�س�نج�سوهءجهأك�نجذكجًهجهأمجهأنثىج

(((
هإّنجملتاىجهناتمجحقاق 

زهلجعلهجه�سمجهناتم،جنذهج ختلفجملتاىجهناتمجل�ختالفجهنرلو�س جهأيجهأّنجهناتمج دجهنملل ج لتادج

قباجهناتمج دجهنملاجمنججا ،جول�ختالفجهلآرهءجهنلقاا جحولجعالم�تجدحّققجهنبلوغجمنججا ج

ث�نا .جوقيجدعّج�سل�جل�نتل�سااجنعالم�تجهنبلوغج دجهنير�صجهنجهلع.

النصوص الروائية في كيفية التعامل مع اليتيم
نقيجر�سطتجهنل�سو�صجهني لا جهنبجن�م جهنتجلوّيج دجكالا جهنتع�ماجمعجهناتامج دجهنر�نبج

هلإ ر�لّدجعلىجهنلحوجهنت�ند:

�سا�ن�� جهناتا��م:جع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»ح��ّث اهلل ع��ّز وج��ّل عل��ى ب��ّر اليتام��ى  -ج

.
لنقطاعهم عن اآبائهم، فمن �شانهم �شانه اهلل، ومن اأكرمهم اأكرمه اهلل...«)))

.
هإكجهمجهناتام:جعنجهنلبّدP: »... واأكرم اليتيم...«))) -ج

 .
لّججهناتام:جعنجهأماججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»بّروا اأيتامكم«))) -ج

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  دع�ن��ى:ج هناتا��م:ج ق��ولج هإن��ىج هلإح�س���نج -ج

. 
ې چ)))

.
رع�  جهناتام:جعنجهلإم�مجعلّدجQ: »من رعى الأيتام روعي في بنيه«))) -ج

.
كل�ن جهناتام:جعنجر�سولجههللP: »اأنا وكافل اليتيم في الجنة«))) -ج

 :Pارحم اليتيم...«.جوعلهج« :Pرحط جهناتام:جوهنتع�ماجمعهجلجحط جهألو  :جعنجهنلبّد -ج

»كن لليتيم كالأب الرحيم...«. 

)1(جقيج ملقجعج ً�جومر�زًهجلعيجهنبلوغجعلىجهنملل جمثاًلجهنتدجعطجه�جع�سجج�سلوهت...جهإنخ.
)2(جلح�رجهلأنوهر،جج72،ج�ص12.

)3(جمازهنجهنحكط ،جج3،ج�ص2689.
)4(جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص195.

)5(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج83.
)6(جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص444.

)7(جهنمبج�سد،جعلد،جم�سك�ةجهلأنوهرج دجغجرجهلأخب�ر،ج�ص292.
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هّدق�ءجههللجدع�نىج دجهناتامجن�سعله:جعنجر�سولجههللPجق�ل:ج»اّتقوا اهلل في ال�شعيفين:  -ج

.
اليتيم والمراأة...«)))

مالطل�� جهناتامجوهنط�س��حجعلىجرهأ�س��ه:جع��نجهنلبّدP: »من اأنك��ر منكم ق�ش��اوة قلبه؛ فليدن  -ج

  .
يتيماً فُيالطفه وليم�شح راأ�شه؛ يلين قلبه باإذن اهلل عّز وجّل فاإّن لليتيم حّقاً«)))

هإع�ن�� جهناتا��م:ج دجو�سا جهأماججهنطوؤملانجقباجه�ست�س��ا�دهجنونيهجهلإم�مجهنح�س��نجL،ج -ج

ق�ل:ج»اهلل اهلل في الأيتام، فال تغبوا اأفواههم)))، ول ي�شيعوا بح�شرتكم. فقد �شمعت 

ر�ش��ول اهللP يقول: من عال يتيماً حّتى ي�ش��تغني اأوجب اهلل له الجّنة كما اأوجب 

.
اهلل لآكل مال اليتيم النار«)))

هإ وهءجهناتام:جعنجهألدججعلججهنب�قججQ،جق�ل:ج»اأربع من كّن فيه بنى اهلل له بيتاً في  -ج

.
الجّنة: من اآوى اليتيم...«)))

.
هإ�سب�عجهناتام:جعنجر�سولجههللP: »اأ�شبع اليتيم والأرملة«))) -ج

وفي الجانب ال�شلبّي:

ع��يمجهأكاجم�لجهناتامجظلط��ً�:جچ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  -ج

. 
ڑ کک ک ک چ)))

عيمجهلإ�س�ءةجهإنىجهناتام:جعنجر�سولجههللP: »خير بيت في الم�شلمين بيت فيه يتيم  -ج

.
ُيح�شن اإليه، و�شّر بيت بيت فيه يتيم ُي�شاء اإليه«)))

.
عيمجهإذللجهناتام:جعنجهنلبّدP: »من اأذّل يتيماً اأذّله اهلل«))) -ج

)1(جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص92.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج1،ج�ص188.

)3(جهأيجلجدراعوهجهلأ ت�م،جلحاثجدمعطونامج ومً�جودتجكونامج ومً�.
)4(جداذ بجهلأحك�م،جج9،ج�ص178.

)5(جهنخ�س�ل،ج�ص223.
)6(جم�سك�ةجهلأنوهر،ج�ص292.
)7(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج10.
)8(جم�سك�ةجهلأنوهر،ج�ص292.

)9(جم.ن.
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عيمجد�سااعجهناتام:جدقّيمج دجقولجهأماججهنطوؤملانجQ: »ل ي�شيعوا بح�شرتكم«. -ج

نكتل��دجللق��اجه��ذهجهنطقيهرجم��نجهنل�سو���صجهنجوهئا جهنتدجُدلا��يجكالا جهنتع�م��اجهنتجلوّيجمعج

هناتام.

الوالية التربوية على اليتيم
هإّنجهناتامجمعج�سعفجهنملون ،ج عا�صجهنك�س�رجهنقلبجل�سببجموتجهلأب،ج القمعجعّطنجُ ي جج

هإنىج ح�جتهج وهنطر�لت،ج ُت�سبحج هنروهنبج مختلفج دجلاتهج دج م�سوؤونا ج دحّطاج و توّنىج هأمورهج

هلإع�ن جوهنعمفجوهلإكجهمجم�س�عل جنتار جهنلجهده،جكط�جعّبججعنجذنكجر�سولجههللPج دجقونهج

اآبائهم«،جوكط�جوردجعنجهلإم�مج »حّث اهلل عّز وجّل على بّر اليتامى لنقطاعهم عن  �س�لقً�:ج

علّدجهنج�س�جQ،جق�ل:ج»... اليتيم غير م�شتغن، ول يتحّمل لنف�شه، ول قائم ب�شاأنه)))، 

.جوهل�ج �أددجهن�سوؤهل:جمنجهنذيج تحّطاجم�سوؤونا ج
ول له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه«)))

دجلا جهناتامجوهلإ�سجهفجعلىج�سوؤونهجوهإدهرةجهأموره؟جولعب�رةجهأخجىجمنجهوجونّدجهناتامجهنذيجنهج

حّقجهنت�سّجفج دججطاعج�سوؤونه؟

هّد�سحج دجهنير�صجهن�س�لقجهأّنجهنرّيجنهجحّقجهنول  جعلىجهنملاج دجح�سورجهلأبجوحا�ده،جومعج

جهإنىجه�ستطجهرجول  جهنريجوهأّنهج �ستقّاجلا�،ج �نريجهوجونّدج
(((
و �ةجهلأبجذهبجم�ساورجهنلقا�ء

هناتامجعليجموتجهلأب،جوهوجهنذيج تحّطاجم�سوؤونا جهنول  جهنتجلو  جعلىجهناتام،جق�لجهنعاّلم ج

هنحّلد:ج»لج �ستجطج دجول  جهنريجحا�ةجهلأبجولجعيمهجلاجدثبتجنهجهنول  ج�سوهءجك�نجهلأبجحّاً�ج

،ج الجُ زهحطهجهأحيج دجهذهجهنول  جمعجدوّ جج�سجوطا�جهنطذكورةج�س�لقً�،جمنجهنت�سّجفج
(((
هأوجماتً�«

علىجمقت�سىجم�سلح جهناتامجللحوجلج لحقجهن�سجرجوهنطل�سيةجله.

ولل�ًءجعلاه،جمعجح�سورجهنرّيجمنججا جهلأبجلجول  جلأحيج دجعج�سهجعلىجهناتام،جوهإذهجم�تج

هنرّيج هأوج هنخ�لج هأوج هأوجغاجهط�جك�نعّمج هنكباجج هلأخج هأوج هلأمج هإنىج هنول  ج دلتقاج هنري،جلج هأوج هلأبج

)1(ج دجعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص99: »ول عليم ب�شاأنه«.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص565. 

)3(جخ�نفج دجذنكجلع�صجهنلقا�ءج اط�ج تعلقجلط�س�أن جدزو  جهنملا،جحاثجهعتبججهأنجول  جهنريجم�سجوط جلحا�ةجهلأب،جوهإذهج
م�تجهلأبج�سقمتجول  جهنري.

)4(جدذكجةجهنلقا�ء،جج2،ج�ص587.
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ونّد،ج ليونج �سابقونج هنق��سج نج هلأطل�لج هأّنج لج علدج هلأّمج هإنىج هنول  ج هنتق�لج وعيمج ن��الأم...ج

لأّنج»هنول  جعلىجهنملاجهنل�قيجلألاهجوجّيهجلألاهجنلونّدجهنع�ّمجهن�سجعّد،ج توّنىج�سوؤونهجهنط�نا ج

هأّمجهنملاجهأوج هإّم�جل�نطب��سجةجوهإّم�جلتعاانجهأحيج ثقجلهجناقومجل�نطاّط .جونوجك�نجهوج وهنتجلو  ،ج

هأخ�هجهأوجهأيج جدجهآخج.جهإذن،ج �لأّمجوهلأخجنا�صجناط�جهنول  جل�نّذهت.جوهإّنط�جُ طكنجناط�جدح�سالا�ج

 .
(((
ل�ل�ستئذهنجمنجهنونّدجهنع�ّمج دجذنك«

ظّاج هإلج دج م�سجوع ج غاجج هنملاج �سوؤونج هلأّما�تج دج د�سّجفج هأّنج لو�سوحج ولذنكج ظاجج

هل�ستئذهنجمنجهلأبجمعجوجوده،جهأوجهل�ستئذهنجمنجهنح�كمجهن�سجعّدجمعج قيهنجهلأبجوهنرّي.

هنق�نونا جمثاجهلآخج نج دج هنل�حا ج وهأق�ربجهلأب-جمنج هأق�رلا�ج  تكونجهلأمج-ج �ساًلجعنج

عيمجنلوذجول تا�جعلىجهنملاج-جم�جعيهج اط�ج تعّلقجل�سوؤونجهنح�س�ن جعلىجم�ج�سا�أددجلا�نهج-.ج

ّمج الجول  جنا�،جوهإنجك�نجهلأبجوهنرّيجملقود ن،ج �إذهجنمج كنجهأبج
ُ
 قولجهنعاّلم جهنحّلد:ج»هأّم�جهلأ

ولججّي،جك�نجونّاهجمنجهأو�سىجهأحُيهط�جهإناهجل�نلظجج دجهأمجه،جوهإنجنمج كنجو�سّد،ج �نلظججهإنىج

.
(((
هنح�كم«

ولاذهج تبّانجهأّنجونّدجهنملاجلعيجو �ةجهلأبجوهنرّيجهوجهنو�سّدجعلاهجمنجِقَباجهلأبجقباجو �ده،ج

 طنجهوجهنو�سد؟جوم�جهدجهنو�س�  جهنتجلو  ؟ج

الوصاية التربوية 
هأوجهنريجنالأبج-ج اط�جهوجث�لتجناط�جمنجحّقج هإناهجهلأبج هنو�سّدجهوجهن�سخ�صجهنذيج وكاج

-جدحّطاجم�سوؤونا جدجلا جهأطل�نهجهنات�مىجقباجو �دهجهإّم�جمملقً�جهأوج دج
(((
هنت�سّجفج دجحا�داط�

دهئجةجخ��س ،ج ُا�سبحجناذهجهن�سخ�صجهنطو�سىجهإناهجحّقجهنت�سّجفج دج�سوؤونجهلأطل�لجهنات�مىج

وهإدهرةجهأمورهمجوديلاججحا�دامج اط�جهوجمو�سىجله.

 .
 طعلىجهنو�سا ج دجم�جنحنج اه:ج»ت�شليط على ت�شّرف بعد الوفاة«)))

)1(جم�جورهءجهنلقه،جج5،ج�ص57-56.
)2(جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جدحج ججهلأحك�مجهن�سجعا جعلىجمذهبجهلإم�ما ،جج2،ج�ص541.

)3(ج جهجع:جهنخوئد،جمحطيجدقد،جهنطب�ندج دج�سجحجهنعجوةجهنوثقى،جكت�بجهنلك�ح،جمو�سوع جهلإم�مجهنخوئد،جدقج جًهجلألح�ثج
هن�سايجهألوجهنق��سمجهنطو�سويجهنخوئد،جج2،ج�ص300.جوهإلج �إنهجنا�صجنالأبجهأوجهنريجهلإ �س�ءجنغاجهط�جلط�جنا�صجث�لتً�جناط�ج

منجهنت�سّج �تجلحقجهنملا.ج

)4(جهنحلد،ججعلججلنجهنح�سن،جهنطخت�سججهنل� عج دج قهجهلإم�ما ،ج�ص163.
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�سخ�صج كّاج ول�نّت�ندج �إّنج هلأطل�ل،ج �سخ�صجعلىج لأّيج هنول  ج هلأ�ساجعيمج هأّنج هإنىج وُن�ساجج

.
(((
 ّيعدجهنو�س�  جلجدثبتجو�س� تهجلطرّجدجهنيعوى،جلاج حت�ججهإنىجلّال ج�سجعا جدثبتجذنكجنه

وهلأم،جوهإنجنمج كنجنا�جحّقجهنول  جل�نّذهتجعلىجهنملاجهناتامجهأوجغاجه،جهإلجهأّنا�جكط�جهأ�سجن�ج

ُ طكنجهأنجُدط�ر�صجهذهجهنحّقجل�نو�س�  ج اط�جنوجهأ�سليجهلأبجدوّندجم�سوؤونا جذنكجهإناا�،ج ا�ستماعج

هلأبجهلأدنىجهأوجهلأعلىجقباجو �دهجهأنج و�سدجل�أنجدكونجهلأمجهدجهنو�سّدجعلىجهأطل�نا�،ج تلتقاج

هوج هذهج وقيج عتبجج �سلعج�سا�،ج هنتدج هن�سجوطج �سطنج هنت�سّجفج حّقج نا�ج هنول  ،ج اكونج نا�ج

هنخا�رجهلأ�سلحجمنجِقَباجهلأبجمعجهأهلا جهلأمجنلقاطوم جعلىجهأطل�نا�،جلأّنامج�ساعا�سونج دجكللا�ج

غ�نبً�جو�ساكونونجدحتجعالا�جو�سل�عتا�جورق�لتا�جوهإ�سجه ا�،ج �إعم�وؤه�جه�م�صجهنتحّجكجمعامج

ل�نو�س�  جهنتجلو  ج اط�جُدقّيرهجمنجم�س�نحجنامجُ عتبججعل�سجًهجم�س�عيًهجنا�جعلىجح�سنجدجلاتامج

ودوّندجم�سوؤونا جرع� تامجو�سا�نتامجوهن�ساججلامجنحوجكط�نامجهنالئقجلح�نام.

هأّم�جهإذهجنمجُ و�ِصجهلأبجهأوجهنرّيجن�سخ�صجمعّانج دجول  جهلأ ت�م،جهأوجُ قيجهنو�سّدجوم�ت،ج كونج

هوج هنح�كمج لأّنج و�سا�نته،ج ورع� تهج وكل�نتهج هناتامج دجلا ج هنط�سوؤولجعنج هوج هن�سجعّدج هنح�كمج

ونّدجمنجلجونّدجنه،جولجدعودجهذهجهنول  جهإنىجهأحيجهآخججلجهلأمجولجهلأخ،جوحالا�جنا�صجنغاججهنونّدج

حّقجهنت�سّجفج دج�سوؤونجهناتامجهإّلجل�إج�زةجهنح�كمجهن�سجعّد،جوهأيجد�سّجفجلج قعجدحتجهإج�زةج

هنح�كمجهن�سجعّدجُ عتبججغاججن� ذجلحّقجهناتامجلج دجهأموهنهجولج دجنل�سه.

تقّيد والية الوصاية التربوية بمصلحة الطفل اليتيم
هلأبج هنونّدج د�سّج �تج �سجطا ج عيمج هنلقا�ءج ��جونج لع�صج هأّنج هن�س�لقج هنير�صج دقّيمج دج

ل�نط�سلح جل�نل�سب جن�سوؤونجهنملاجلاج كلدجعيمجهنطل�سية،ج ااجهلأمججكذنكجل�نل�سب جنول  ج

وهنطللع ج هنط�سلح ج وهنرّيجمالحظ ج هلأبج غاجج ول  ج هاج �ستجطج دج لطعلىج هأ �سً�،ج هنو�سّدج

نلاتامجهأمج كلدجعيمجهنطل�سية؟ج

جعلىجهأّنجد�سّج �تجهنو�سّدج
(((
 دجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهل،جذهبجهنلقا�ءجلاجهّدعدجهلإجط�ع

مختلل جعنجد�سّج �تجهلأبجوهنرّي،ج حّتىجلل�ًءجعلىجهنقولجلعيمج�سجطا جهنط�سلح ج دجول تاط�ج

)1(جهنط�سبوط،جج3،ج�ص29.
)2(جملت�حجهنكجهم ،جج4،ج�ص217.
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علىجهنملا،ج �إّنا�ج�سجطج دجول  جغاجهط�جعلىجهناتام،ج الج كلدج اا�جعيمجهنطل�سية،جلاجلج

لّيجمنجد�سّجفجهنو�سّدجهأوجغاجهجعلىج�سوءجم�سلح جهنملاجهناتام،جلطعلىجهأّنا�جول  جمقّايةجل�أنج

 كونجن�د جهنت�سّجفج �سّبج دجم�سلح جهنملا،جوكّاجد�سّجفجلج عودجلط�سلح جومللع جوغبم ج

هناتامجهوجحلظجم�س�نحهج علىج هنول  ج د�سج عج منج هنغج�صج لأّنج ن� ذًه،ج ُ عتبجج لج هنملاج علىج

وجلبجهنطل� عجنهجونا�صج قطجد عجهنطل��سيجعله.

بين الصالح واألصلح
هعتبججلع�صجهنلقا�ءجهأّنهجنوجظاججول�نجهأم�مجهنونّدجهنو�سّدجخا�رهنج�س�نحجوهأ�سلح،ج ربجهّدب�عج

.جنعم،جلج ربجعلىجهنو�سّدجهنبحثجوهنتلتا�صجوهنتحّجيجعّط�ج
(((
هنخا�رجهلأ�سلحجلحّقجهنملاجهناتام

هوجهلأ�سلح،جلأّنجهنط�س�أن جن�سبا ،ج قيج كونجهلأ�سلحجهوجكذنكجل�نطق�رن جلالهجولانجهنط�سلح ،ج

ونكنجهإذهجدّمجقا��صجهلأ�سلحجهإنىجخا�رجهأ �ساج �ساكونجهنث�نثجهوجهلأ�سلح،جوهكذهج ت�سل�ساجهلأمج.ج

ولعب�رةجهأخجىجهإّنجهلأ�سلحجمنجهنكّلا�تجهنط�سّكك جهنتدجلجدتل�هىجهأ جهده�جعج ً�،جحاثج ختلفج

.جولل�ًءجعلاهج عتبججمنجهنع�سججوهنحجججهإنزهمجهنو�سّدج
(((
ل�ختالفجهلأ�سخ��صجوهلأزمل جوهلأمكل 

ل�نتحّجيجوهنبحثجعنجهلأ�سلحجهلتيهء.

ارتفاع الوالية بين البلوغ والرشد
لاج نل�سه،ج ونّدج نا�صج هأمجغاجج تامج هأك�نج تاطً�ج �سوهءج هنملاج هأّنج هن�س�لقج هنير�صج ذكجن�ج دج

هل�كج�سخ�صجل�نغجع�قاجره�سيج)هلأبجهأوجهنرّيجهأوجهنو�سّدجهأوجهنح�كم(ج كونجهوجهنونّدجعلاه.ج

و بقىجهن�سوؤهلجهنت�ند:جمتىجدجدلعجهذهجهنول  جعنجهنملاج�سوهءجهأك�نج تاطً�جهأمجغاجج تام؟جهاج

لطرّجدجهنبلوغ،جهأمجل�نبلوغجوهنج�سي؟

هأ�ّس�صجهنلقا�ءجق�عيةجع�ّم ج دجهذهجهن�سا�ق،جمل�ده�جهأّنجهنول  جهلألو  جوهنو�س�  جد�سقطج

عّطنج �رقجمجحل جهنملون جودخاج دجمجحل جهنبلوغ.ج �نب�نغجمنجحاثجهلأ�ساجهوجونّدجنل�سه،ج

ولجول  جلأحيجعلاه،جنعمجهل�كج�سجطج تعّلقجل�نعقا،جوهذهجهن�سجطجنهجدورج دجه�ستطجهرجهنول  ج

علىجهنب�نغجهأوجهردل�عا�جوهنتل�ئا�.ج

)1(جهنع�ملد،جمحطيجلنجمكد،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهلأول،جهنقوهعيجوهنلوهئيج دجهنلقهجوهلأ�سولجوهنعجلا ،جج1،ج�ص352.
)2(جهنطجوجد،ججعلج،جهيىجهنم�نبجهإنىج�سجحجهنطك��سب،جج6،ج�ص269.
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ونكدج ظاججهنطق�سودجل�سكاجوه�سح،ج�سلبيهأجمنجمقّيم جملارا جُنطّازج اا�جلانجثالث جهأنوهعج

منجهنب�نغانجمنجحاثجهنعقا:

جهنب�نغجهنع�قاجهنج�س��اي،جهنذيج جىجهنعجفجهلجتط�عّدجهنع�مجهأّنهجنهجهأهلا جعقلا ،جلطعلىج 1-ج

هأّن��هجق�درجعلىجهنت�سّجفج دج�س��وؤونهجهنحا�دا�� جوهإدرهةجهأمورهجللحوج لظججهإناهجهنعقالءج دج

هنطرتط��عجعل��ىجهأّنهجد�سّجفجلئقجلح�نهجو�س���أنهجمق�رن جمعجغ�ن��بجهأقجهنه.جوهذهجهن�سلفج

م��نجهنب�نغا��نجلجول �� جلأح��يجعلاام،جهإلجعل��ىجهلأنثىج دجهن��زوهججلل�ءجعلىجم�س��اورجهآرهءج

هنلقا�ءجهنطع��سج ن.

هنب�نغجهنطرلون،جوهنرلونجمج�صجعقلدجُ �سابجهلإن�س���ن،جوقيجعّج هجهن�س��اخجهنروههجيج 2-ج

لقونه:ج»هوجمج�صج دجهنعقاج قت�سدج �س���دهجودعمالهجعنجهأ ع�نهجوهأحك�مهجونوج دجلع�صج

.
(((
هلأوق�ت«

،ج قولجهن�ساايجهنث�ند:ج»ودل�ولجهنرلونج
(((
وهوجمعلىجج�معجنل�س�دجهنعقاجعلىجهأّيجوجهجك�ن

.
(((
ل�إطالقهجنرطاعجهأق�س�مه،ج �إّنجهنرلونج لون،جوهنر�معجلالا�ج �س�دجهنعقاجكافجهدلق«

لح�سبج مرلونج هأّن��هج علاهج منج لمبقج كّاج لاج نلرلون،ج �سجعّاً�ج محّيدج لج هأّن��هج ولاذهج ظاجج

.
(((
هنلظجةجهنعج ا جوهنمّبا ج اوجمرلونجل�ل�سمالحجهنلقاّد

وهذهجهلإن�س�نجهنب�نغجلاذهجهنلحو،جلجد�سقطجول  جهألاهجوجّيهجوو�سّاهجوهنح�كمجهن�سجعّدجعلىج

هنتجدابجهنطذكورج�س�لقً�جعلهجح�لججلونه،ج لامجحّقجهنت�سّجفج دجنل�سهجوم�نهجلط�ج جونهجمل��سبً�ج

علىج جلونهج ح�لج ج
(((
هنتكلاف قلمج علهج دع�نىج ههللج ر عج قيج هلإن�س�نج هذهج ومثاج م�سلحته.ج منج

م�ستوىجهنوهجب�تجوهنط�سوؤونا جوهنرزهء،جهإلج دجلع�صجهلأحك�مجهنتكلالا جوهنو�سعا جهنتدج توّله�ج

...
(((
ونّاهجك�إخجهججهنخط�صجمنجهأموهلجهنطرلونجوهن�سط�نجنالأ�سا�ءجهنتدج تللا�جللعلهجمثاًل

)1(ججوههججهنكالم،جج30،ج�ص318.
)2(جهنع�ملد،جز نجهني نجلنجعلد،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهنث�ند،جهنجو�س جهنباا ج دج�سجحجهنلطع جهنيم�سقا ،جج5،ج�ص385.

)3(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص102.
هأحطيجلنج وهنلجهقد،ج هنلقاه،جج8،ج�ص328.ج هنطتقانج دج�سجحجمنجلج ح�سجهج هنطرل�سد،جمحطيجدقد،جرو�س ج )4(ج جهجع:ج

محطيجمايي،جعوهئيجهلأ �م،�ص513.
)5(جعنجهنلبدP: »رفع القلم عن ثالثة: عن المجنون حتى يفيق...«.جهنطلاي،جمحطيجلنجمحطي،جهلإر�س�د،جج1،ج�ص203.

)6(جم�جورهءجهنلقه،جج4،ج�ص258.
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عقلاً�ج وهنطتخّلفج هنطرلونج دجلا ج علىج هنعطاج هأهّطا ج وهدج ماّط ،ج نقم ج هإنىج ُ حالل�ج وهذهج

منجِقَباجهلأهاجودوّندجم�سوؤونا جرع� تهجو�سا�نتهجلأّنامجهمجهأونا�ءجهأمجهجوعيمجهنتخّلدجعنجهذهج

هنط�سوؤونا جهنتجلو  .

�س ج دجكالا جهنتع�ماجمعج وهذهج �ستلزمجهنعطاجعلىجهإ ر�دجهنطوؤ�س�س�تجهنتجلو  جهنطتخ�سّ

مثاجهذهجهلأمجه�صجوهنح�لتجنتكونج دجخيم جهلأهاجودوجااامجوهإر�س�دهم،جودحّطاجهلأعب�ءج

وهنط�سوؤونّا�تجمعام.

3-جهنب�نغجهن�س��لاه،جوهن�س��لهجل�نطعلىجهلأع��ّمجهوجهنت�سّجفجللحوجغاججلئ��قجل�أ ع�لجهنعقالء.ج

وق��يج و�س��فج ��دجهنع��جفجهلجتط�ع��ّدجهنع���ّمجل�أو�س�فجمث��ا:جخّل�� جهنعق��ا،جهنت�سّج �تج

هن�سبا�نا ،جهنما�ص...جهإنخ،ج �ج»هن�سل�ه :جعب�رةجعنجخّل جهنعقاجونق�س�نه،جوعيمجكط�نهج

ل�نل�س��ب جهإنىجع�ّم جهأهاجهنطع����صجوهنطح�ورهت،جهأيجل�نل�سب جهإنىجهنعقاجهنطحت�ججهإناهج دج

.جوُ ق�للهج
(((
طج ق جهنطع����صجوهنطع�مالت،جوهنط�س�حب جمعجهأهاجهنطح�ورهتجهأوجهنع�دهت«

هنج�س��يجلطعلىجهأنج كونجنيىجهنب�نغجملك جنل�س���نا جدوؤّهلهجنلت�سّجفج دج�س��وؤونهجهنحا�دا ج

للح��وج ��جههجهنعقالءج ��دجهنطرتطعجلئقً�جلح�ن��هجو�سالحً�جنه.جنذنكجلجُ عتبججهلإ �س���دج دج

لع�صجهلأحا�نجمعجوجودجهنطلك ج�سلاً�.

السفاهة والرشد بين التصّرفات المالية وغيرها
هنذيج خجججعنجمجحل ج نل�سخ�صج ل�نل�سب ج هنت�سّج �تج نوعانجمنج لانج هنلقا�ءج مّازج

هنت�سّج �تج هلأون��ىج ل�ن�سل�ه ،ج مّت�سفج وهوج هن�سجعّدج هنبلوغج مجحل ج و يخاج هنملون ج

هنطتعّلق جل�سوؤونهجهنط�نا ،جحاثجهعتبجوهجهأّنجد�سّجفجهلإن�س�نج دجمثاجهذهجهن�سوؤونجهنحا�دا ج

هلقت�س�د  جلج كلدج اا�جمرّجدجهنبلوغ،جلاج �ستجطجل�لإ�س�  جهإنىجذنكجهأنج توّ ججعل�سجج

هنج�سي،جولل�ًءجعلاهج �إّنجهنملاجهنذيج خجججمنجمجحل جهنملون ج�سلااً�جللحوج كونج�سلاهج

ل�سوؤونهج ل�نبلوغج اط�ج تعّلقج د�سقطج ولج علاهج وجّيهج هألاهج ول  ج د�ستطّجج ل�نملون ج مّت�ساًلج

نهج ولج حّقج هنط�نا ،ج �سوؤونهج ل�نت�سّجفج دج لج �ستقّاج هأّن��هج ه�ستطجهره�ج ومعلىج هنط�نا ،ج

وهإّلجهعتبجتجد�سّج �دهجغاججن� ذةجولج تجّدبجعلاا�جهلأثجج ل�إذنجهنونّدجوهإج�زده،ج هإّلج ذنكج

)1(جعوهئيجهلأ �م،ج�ص514.
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هأّنجمجحل جهنبلوغجهن�سلاّدجملحق ج هنطملوب.جونذنكجذكجن�ج دجدق�سامجهنطجهحاجهنعطج  ج

 .
(((
لطجحل جهنملون ج دجلع�صجهأحك�ما�

چ ې ې ې ى ى ائ  هأّكيهجهنقجهآنجهنكج مجوهنجوه �ت،جق�لجدع�نى:ج وهذهجم�ج

.
(((

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ...چ 
اإينا�س الر�شد:   « هلآ  جق�ل:ج وعنجهلإم�مجهن�س�دقجQجعليم�ج�ُسئاجعنجدل�ساججمعلىج

.
حفظ المال«)))

واإن احتلم ولم يوؤن�س  اأ�شّده،  اليتيم بالحتالم، وهو  »انقطاع يتم  وعلهجQ،جق�ل:ج

.
منه ر�شد وكان �شفيهاً اأو �شعيفاً فليم�شك عنه ولّيه ماله«)))

هناتاط جمتىج ي عج �س�أنتهجعنج هألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج هنق��سم،جعنج هنعا�صجلنج وعنج

 .
هإناا�جم�نا�؟جق�لجQ: »اإذا علمت اأّنها ل ُتف�شد ول ُت�شّيع«)))

وهنحكط ج دجذنك،جهدجهنحل�ظجعلىجم�لجهناتامجكدجلج قعج ج �س ج دج يجهنم�معان،ج اوؤّديج

.
(((
ذنكجهإنىجد�سااعجحقهجوهختاللجنظ�مجهنحا�ةجهلجتط�عا 

هنعب�د  ج ل�نتك�نافج هنطتعّلق ج هنت�سّج �تج هن�سلاهج ادج د�سّج �تج منج هنث�ندج هنلحوج هأّم���ج

و...،ج وهنلر��س ج ك�نما�رةج هنو�سعا ج هلأحك�مج هأوج وهنحّ ،ج وهن�سومج ك�ن�سالةج هإناهج هنطتوّجا ج

كلوعج هنحا�ةج هلأخ��جىج دج هنع�م ج خا�رهدهج هأوج وهن��ي ���ت،ج وهنتعز جهتج ل�نحيودج هنطتعّلق ج هأوج

هلخت�س��صجهنذيج ج يجهأنج كطاجلهجرحلتهجهنعلطا جهأوجنوعجهنطال جهنذيج ج يجهأنج خت�رهجنلل�سهج

هأوجهختا�رجهنلت�ةجهنتدج ج يجهأنج تزّوججلا�جهأو...،ج اذهجلج �ستجطج اا�جهنج�سي،جلأّنجهنج�سيجنا�صج

�سجطً�ج دجهنتكلافجهأوجهنت�سّج �تجغاججهنط�نا ،جلاج كلدجدخولجهلإن�س�نجمجحل جهنبلوغجهن�سجعّدج

ونا�صج د�سّج �ده،ج عنج هنط�سوؤولج هوج وُ �سبحج نل�سه،ج علىج وناً�ج هوج ُ �سبحج هأوج علاهج دربج حّتىج

هإلج اط�ج تعّلقجل�ن�سوؤونجهنع�م جهنطليرج جدحتجعطومج لأّيجهأحيجول  جعلاهج دجهذهجهنطر�ل،ج

)1(جهلإم�مجهنخطالد}،جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص17.
)2(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج6.

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص222.
)4(جهنك� د،جج7،ج�ص68.

)5(جم.ن،ج�ص69.
)6(ج جهجع:جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج4،ج�ص173.
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ول  جهنلقاه،جلأّنجهنعقاجهنذيجهوجمل�طجهنتك�نافجهن�سجعا جهوجهنخ�ندجعنجهنرلون،جهأّم�جهنعقاج

هنعطج  ج لا�صج هألل�ءجمجحلتامج ل�أغلبج نامج هنل��صجمق�رن ج نبع�صج ل�نل�سب ج هنخلافج هنل�ق�صج

،ج �ن�سلا�ءجلاذهجهنطعلىجدهخلونجدحتجعطومج
(((
هنتكلافجلطثاجهذهجهن�سخ�ص م�نعً�جعنجدعّلقج

�صجومت�س�وونجمعجغاجهمج دجهلأحك�مجهنتكلالا جهنلجعا ج هنتك�نافجهن�سجعا جمنجدونجمخ�سِّ

وهنو�سعا .

التربية على الرشد
م�جدقّيمج دجهنير�صجمنجمب�حث،ج �سعجمنجنهجحّقجهنول  جهنتجلو  جعلىجهنملاجم�سوؤونا ج

هنعطاجهنر�دجعلىجدجلاتهجعلىجهنج�سي،جوهن�سعدجهنحثاثجمنجهأجاجدلطا جهنق�للا�تجوهل�ستعيهدهتج

هنخ��س جهنتدجدرعلا�ج �سلكجنحوجهنج�سيجو �ساججل�در�هه،جللحوج رعاجهنطتجّلدجح��ساًلجعلىج

ملك جهنت�سّجفجللحوج لاقجل�أ ع�لجهنعقالءج دجهنطرتطعجهنذيج عا�صج اه.

)1(جعوهئيجهلأ �م،ج�ص523-521.
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هنطلاهام هنجهاس 

جمنجم�تجهألوهجقباجللوغه.ج
ً
هناتا��مجهأوجهناتاط�� جم��نجهناتمجلطعلىجهلنلجهدج دجهأ�ساجهنلغ ،جو�س��جع� -ج

.
ً
،جوكذنكجهإذهجم�دتجهأّمهجقباجللوغهجلج كونج تاط�

ً
 �أّم�جمنجم�تجهألوهجلعيجللوغهج الج كونج تاط�

ر�س��طتجهنل�سو���صجهني لا جهنبجن�م جهنتجلوّيج دجكالا جهنتع�م��اجمعجهناتامج دجهنر�نبج -ج

هلإ ر�ل��ّدجعل��ىجهنلح��وجهنت�ن��د،ج�سا�ن�� جهناتا��م،جوهإكجهم��ه،جوهنب��ّججل��ه،جوهلإح�س���نجهإناه،ج

ورع� ت��ه،جوكل�نت��ه،جوهإع�نته،جوهإ وهوؤه،جودلج حه،جوهإ�س��ب�عه،جوهنجحط�� جله،جوهنتع�ماجمعهج

لجحط جهألو  ،جوهّدق�ءجههللجدع�نىج اهجن�سعله،جومالطل جهناتامجوهنط�سحجعلىجرهأ�سه.

جوهوجهنك�س�رجهنقلبجل�سببجموتجهلأب،جحاثج
ً
جهإ�س� ا�

ً
هإّنجهناتامجمعج�سعفجهنملون ،ج طتلكج�سعل� -ج

 لقيجهنونّدجوهنجهعدجوهن�س�ئ�صجوهنكلااجوهن�س�ئن...جوقيججعلتجهن�سج ع جهنرّيجهوجونّدجهناتامج

عليجموتجهلأبجلأّنهجهأقجبجهإناهجمنجحاثجهنع�طل جومجهع�ةجهنط�س�نحجوهنحلظجوهن�سا�ن .

هإذهجم���تجهلأبجهأوجهنر��ي،جلجدلتق��اجهنول �� جهإن��ىجهلأمجهأوجهلأخجهنكبا��ججهأوجغاجهط���جك�نعمجهأوج -ج

هنخ���لجهأوجهنر��يجن��الأم...جوعيمجهنتق�لجهنول �� جهإنىجهلأمجلج عل��دجهأّنجهلأطل�لجهنق��سج نج

�سابقونجليونجونّد،جلاجدلتقاجهنول  جهإنىجهنو�سّدجهنتجلوّي.

هنو�سدجهوجهن�س��خ�صجهنذيج وكاجهإناهجهلأبجهأوجهنريجنالأبج-ج اط�جهوجث�لتجناط�جمنجحّقج -ج

هنت�سّجفج دجحا�داط�ج-جدحّطاجم�سوؤونا جدجلا جهأطل�نهجهنات�مىجقباجو �ده.

هأجط��عجهنلقا���ءجعل��ىجهأّنجهنت�سّجفجعلىج�س��وءجم�سلح جهنملاجهوج�س��جطج دجنلوذجول  ج -ج

هنو�س��دجعل��ىجهناتا��م،جلأّنجهنغج���صجمنجد�س��ج عجهنول  جعل��ىجهناتامجهوجحل��ظجم�س�نحهج

وجلبجهنطل� عجنهجونا�صج قطجد عجهنطل��سيجعله.

د�س��قطجهنول �� جهلألو  جوهنو�س� �� جعّطنج �رقجمجحل جهنملون جودخاج ��دجمجحل جهنبلوغ،ج -ج

 �نب�نغجمنجحاثجهلأ�ساجهوجوندجنل�سه،جولجول  جلأحيجعلاه،جهإلجهإذهجك�نجمرلونً�ج ابقىج

دحتجهنول  جهلألو  جوهنو�س�  ،جهأوجهإذهجللغج�س��لااً�جلجُ ح�س��نجهنت�سّجفج دج�سوؤونجحا�ده،ج

 احت�جج دجنلوذجد�سّج �دهجهنط�نا جهإنىجهلإذنجمنجهنونّدجهن�سجعّد.

م��نجن��هجح��ّقجهنول �� جهنتجلو �� جعل��ىجهنملاج لبغ��دجنهجهنعط��اجمنجهأج��اجدلطا�� جهنق�للا�تج -ج

وهل�ستعيهدهتجهنخ��س جنلملاجهنتدجدرعلهج �سلكجنحوجهنج�سيجو �ساججل�ّدر�هه.



247 دجلا  هناتامو فهن و   هنتجل    على هنسلاط

أسئل  هنيرا 

منجهوجهناتامجل�ل�سمالحجهن�سجعّد؟جحّيدجذنكجل�نتل�ساا.. 1

هإذهجم�تجهأبجهنملاجدطلحجهنول  جهنتجلو  جنلريجهأوجهنو�سدجدونجهلأم،جم�جهدجهنحكط جمنج. 2

ورهءجذنكجلجهأ ك؟

م�جهدجمع�نمجهنبجن�م جهنتجلوّيجهنتدجر�سطا�جهلإ�سالمج دجخطجعالق جهنطرتطعجهلإ�سالمّدج. 3

معجهناتام؟

هذكججهأرلعجروه �تجحولجكالا جهنتع�ماجمعجهناتام.. 4

م���جهوجهنطق�سودجل�ن�س��لاهجوهنج�س��ايجوم�جهنل��جقجلالاط�؟جوم�جوجهجهنحكط ج دجه�س��تطجهرج. 5

هنول  جعلىجمنجللغج�سلااً�؟





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

فجهنح�س�ن جنغ جوه�سمالحً�. . 1 ُ عجِّ

هنملاج . 2 علىج هنح�س�ن ج ول  ج جعاج هأ�سب�بج  عج�صج

نالأم.

ح�س�ن ج . 3 هلأل��و ��نج ��دج لانج هن��ت��وه ��قج هأه��ّط��ا�� ج  بّانج

هنملا.

 عجفجحكمجهنح�س�ن جو�سجوطا�. . 4

والية الحضانة على 

الطفل

الدرس السادس عشر





تمهيد
هإّنجمنجمطّازهتجطباع جهنملاجخ�سو�سً�جهنطونودجحي ثً�جهن�سعفجوهنلق�صجوهنح�ج جوهنلقج،ج

للحوجلجُ طكلهجر عا�جعنجنل�سهجلقيردهجوهإرهددهجعلىجم�جهقت�ستهجهنحكط جهلإناا ،جعنجهلإم�مج

بنف�شه  م�شتقاّلً  العقل  ت��ام  يولد   - المولود   - ك��ان  لو   ...« ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج جعلجج

لذهب مو�شع حالوة تربية الأولد، وما قدر اأن يكون للوالدين في ال�شتغال بالولد من 

الم�شلحة وما يوجب التربية لالآباء على الأبناء من المكافاأة بالبّر، والعطف عليهم، عند 

اأبناءهم، لأّن  اآباءهم ول ياألف الآب��اء  اإلى ذلك منهم، ثم كان الأولد ل ياألفون  حاجتهم 

الأولد كانوا ي�شتغنون عن تربية الآباء وحياطتهم، فيتفّرقون عنهم حين يولدون، فال 

.جنذهج حت�ججهنملاج دجهذهجهنطجحل جهلأونىجمنجحا�دهجهإنىجمنج
يعرف الرجل اأباه واأّمه...«)))

ُ ظّللهجو رايج دجدلبا جهحتا�ج�دهجوهلنتق�لجلهجمنجهنلق�صجهإنىجهنكط�ل.جومنجهأهّمجهحتا�ج�تج

هنملاجهنطونودجحي ثً�جدغذ تهجوهإطع�مه،جوهإنب��سهجونّلهج دجثا�له،جودلظالهجوغ�سله،جوغ�ساجثا�له،ج

هإنىجغاجهط�جمنج هن��يوهء...ج وهإعم�وؤهج نال�م،جودطج �سهج نهج وحطله،جوو�سعهج دج�سج جه،جوهناّزج

هنح�ج�تجهنتدجدتعّلقجل�نتجلا جهنبينا جنلملاجعليجهنولدةجولعيه�.جوقيجهأطلقجعلىجهذهجهنلوعجمنج

هنتجلا جنلملاجه�سمالحجهنح�س�ن .جنذهجُ عتبججهنبحثجعنجح�س�ن جهنملاجمنجهلألح�ثجهنطاّط ج

هنطتعّلق جل�نطجحل جهلأونىجنلملون ،جوهنبحثجعلا�ج-جعلىجرهأيجم�ساورجهنلقا�ءج-جُ �سّلفج�سطنج

هنير�ص12،ج دقّيمجهنحي ثجعلا�ج دج هنتدج هنملاج هنتجلو  جعلىج هنول  ج هنبحثجعنج متلّجع�تج

وناذهجهأنحقل�هجهل�،جمعجكونجحّقهجهنت�أخاججح�سبجدق�سامجهنطجهحاجهنعطج  جهنطتقّيم .

عمدجهذهجهنحّق؟ج
ُ
 ط�جهوجحّقجهنح�س�ن ؟جونطنجهأ

)1(جهنرعلد،جهنطل�ساجلنجعطج،جهنتوحاي،ج�ص16-15. 
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الحضانة في اللغة 
،جوهإّم�جلطعلىجم�ج

(((
ن،جوهأ�سلهجهإّم�جلطعلىج»حلظجهن�سدءجو�سا�نته« هنح�س�ن جنغً جمنجهنِح�سْ

.جوهحت�سلتجهنطجهأةجطللا�جهأيج�سّطتهجهإنىجنل�سا�جوحطلتهج دجح�سلا�.
(((
دونجهلإلطجهإنىجهنك�سح

.جق�لجهنلجههايي:ج
(((
َنجهنملا:جرّل�ه.جوح��سل جهنملاجهنتدجدقومجعلاهج دجحلظهجودجلاته وَح�سَ

 .
(((
»هنح�س�ن :جم�سيرجهنح��سل جوهنح��سن،جوهط�جهنلذهنجُ جّلا�نجهن�سبد«

 �نح�س�ن ج دجهنلغ جهنعجلا جمنجعل��سججهن�سبك جهنطعل�ئا جنلتجلا جكط�جدقّيم.

الحضانة في االصطالح الشرعّي
عّج تجهنح�س�ن جل�ل�سمالحجهن�سجعّدجلتعج ل�تجمتعّيدةجنلظً�جدججعج دجهنطعلىجهإنىجروحج

وهحية.

ق�لجهنعاّلم جهنحّلدج دجدعج لا�ج:ج»هنح�س�ن :جدجلا جهن�سبّدجوحلظه،جوجعلهج دج�سج جه،ج

منج وه�ستق�قا�ج ذنك،ج وهأ�سب�هج وثا�له،ج خجقهج وغ�ساج ودلظاله،ج ودهله،ج وكحله،ج مله،ج وهأخ��ذهج

.
(((
هنح�سن،جوهوجم�جدحتجهلإلطجد�سبااً�جلح�س�ن جهنماججنللجهخجوهنبا�ص«

وق�لجهن�ساايجهنث�ند:ج»هدجول  جعلىجهنملاجوهنطرلونجنل�ئيةجدجلاته،جوم�ج تعّلقجلا�جمنج

خجقهج وغ�ساج ودلظاله،ج ودهله،ج وكحله،ج ور عه،ج �سج جه،ج وجعلهج دج حلظه،ج منج م�سلحته،ج

.
(((
وثا�له،جونحوه«

.
(((
وق�لجهن�سّايجمحطيجهنع�ملد:ج»ول  جعلىجهنملاجنتجلاتهجوم�ج تعّلقجلا�«

 ّت�سحجمنجهذهجهنتع�ر فجهأّنجهنح�س�ن جهدجدجلا جنلملا،جونكنجنا�صجهأّيجدجلا ،جلاجخ�سو�صج

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص73.
)2(جهنك�سح:جم�جلانجهنخ��سجةجهإنىجهن�سلعجهنخللد.جهنعان،جج3،ج�ص57.

)3(جهن�سح�ح،جج5،ج�ص2101.جون�س�نجهنعجب،جج13،ج�ص122.
)4(جهنعان،جج3،ج�ص105.

)5(جدحج ججهلأحك�م،جج3،ج�ص93.
)6(جهنجو�س جهنباا ج دج�سجحجهنلطع جهنيم�سقا ،جج5،ج�ص458.جو جهجع:جهن�سبزوهري،جمحطيجل�قج،جكل�  جهنلقهج)هنطعجوفج
لكل�  جهلأحك�م(،جج2،ج�ص292.جوهنبحجهند،ج و�سف،جهنحيهئقجهنل��سجةج دجهأحك�مجهنعتجةجهنم�هجة،جج25،ج�ص83.جهآلج
ع�سلور،جح�سان،جهلأنوهرجهنلوهمعج دج�سجحجمل�داحجهن�سجهئع،جج10،ج�ص334.جهنمب�طب�ئد،جعلد،جر ��صجهنط�س�ئا،جج10،ج

�ص514.
)7(جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص460.
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هنتجلا جهنطتعّلق جلر�نبجهلحتا�ج�تجهنبينا جهنتدجدتمّلبا�جهنطجحل جهنعطج  جهلأونىجمنجحا�ةج

هنملا.

و ّت�سحجمنجهنتعج لانجهلأخاج ن،جوجودجعالق جلانجهنح�س�ن جوهنول  جهنتجلو  ،ج �نح�س�ن ج

نحوجمنجهنول  جهنتجلو  جعلىجهنملا.

الطبيعة األنثوية العاطفية ووالية الحضانة
�سليتجهإناا�جماّط ج

ُ
هعتبججهنلقهجهنتجلوّيجهلإ�سالمّدجهأّنجهلأمجهدجمحورجح�س�ن جهنملا،جحاثجهأ

مقت�سىج علىج نلملاج هلأموم ج هأّنجح�س�ن ج ذنكج هلإناا ج دج وهنحكط ج نلملا.ج هنبينا ج هنتجلا ج

،جحاثجنجىجمثاًلجهأّنجهأنثىجهنماججدح�سنجهنبا�صجل�سّطهجهإنىجنل�سا�جدحتج
(((
ق�نونجهنمباع جهنع�م

جل�حا�،جنذهجهعتبججهنروهجّيجهأّنجهنطينولجهنلغوّيجنلح�س�ن جم�أخوذجمنجهنح�سنجلاذهجهنطعلىج

،جوكذنكجهلأمجج دجل�قدجهأنوهعجهنحاوهن�ت،جحاثجغج�ستج يجههللجدع�نىج دجقلبج
(((
كط�جهأنطحل�

وهنجحط ج وهنجهأ  ج وهن�سلق ج وهنحل�نج ك�نحّبج وجيهنا -ع�طلا ج �سل�تج مج  ج هلأنثىج هلأم/ج

وهنقيرةجعلىجهن�سبججوهنتحّطاجهنتدجدرعاجطباعتا�جهأكثججهأهلا جوق�للا جمنجهنذكج/جهلأبجنلقا�مج

هحتا�ج�دهج ود�أمانج ل�سوؤونهج وهلهتط�مج و�سا�نتهج وحلظهج ورع� تهج هنملاج هحت�س�نج لوظال ج

،ج �نح�س�ن ج
(((
هنطذكورةجودحّطاجكّاجهنطت�عبجوهن�سع�بجلب�سط جورح�ل ج�سيرج دج�سبااجذنك

هأوًلجحّقجطباعّدج مجّيجنالأم.

نذهج ،ج
(((
هلإن�س�نا  هنلمجةج نطقت�سىج مم�لقً�ج هلإ���س��الم��ّدج هني نج دع�نىج ههللج هأن��زلج وق��يج

�ستكونجهأحك�مهجهنت�سج عا جمتل�غط جمعجم�ججّازتجلهجطباع جهنطجهأةجل�نتكو ن،ج قولجهنعاّلم ج

ومنج علاا�،ج هنل��صج هنتدج مجج هنلمجةج لح�سبجطبعهج هلإنادج تبعج هنتكلافج »هإّنج هنمب�طب�ئد:ج

هنطعلومجهأّنجهنلمجةجهنتدجهدجنوعجهنخلق جلجديعوجهإلجهإنىجم�ججّازتجله،جو دجذنكج�سع�دةجهنحا�ةج

هن�ساايج هلأم،ج قولج هإنىج نلملاج هنح�س�نا ج هنتجلا ج ول  ج وظال ج هأوكلتج علاهج ولل�ًءج .ج
(((
هنبت «

)1(ج جهجع:جماذبجهلأحك�مج دجلا�نجهنحاللجوهنحجهم،جج25،ج�ص276.
)2(جهن�سح�ح،جج5،ج�ص2101.

)3(جهنجو�س جهنباا ج دج�سجحجهنلطع جهنيم�سقا ،جج5،ج�ص461.
)4(ج جهجع:جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج1،ج�ص389.جوج2،ج�ص274.جوج7،ج�ص247.جوج9،ج�ص241.جوج16،ج�ص178جوم�جلعي.

)5(جهنط�سيرجنل�سه،جج6،ج�ص293.
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�سلقتا�ج نطز يج ل�نججاج ملا�ج هأناقج ل�لأنثىج هنح�س�ن -ج »وه��د-هأيج هن�سا�ق:ج هذهج هنث�ندج دج

.
(((
وخلقا�جهنطعّيجنذنكجل�لأ�سا«

ّمجعلىجهلأبج دجهنح�س�ن ،ج �إّنط�جذنكج
ُ
و قولجهن�سايجمحطيججوهدجهنع�ملد:ج»...جقّيمتجهلأ

.
(((
نطك�نجز �دةجهنجّق جوهن�سلق «

وهنمالقً�جمنجهذهجهنلقم جعّجفجهنطقيهدجهن�ساوريجهنح�س�ن ج�سجعً�جل�أّنا�:ج»ول  جو�سلمل ج

هنطبكجةج هنطجحل ج نلملاج دج هنح�س�نا ج هنتجلو  ج .ج �نول  ج
(((
معلوم « مّيةج هلأمج د�ستحّقا�ج

دتطحورجحولجهلأم،ج ادجهلأحّقجلمللا�جونا�جهلأونو  ج دجمر�لجهنتجلا جهنبينا جنهج دجهن�سلتانج

هلأونتانجل�لدل�ق،جولذنكج رتطعجنا�جحّق�ن:جحّقجهنج�س�عجوحّقجهنح�س�ن ج-لل�ًءجعلىجكوناط�ج

.
(((
حّقانجلجحّقً�جوهحيًه-

التمييز في الحضانة ما بين الفعل التربوّي والنفقة االقتصادية
هإّنجهنبحثجعنجحّقجهلأمج دجح�س�ن جهنملاجمنجهنل�حا جهنط�ّد  ج قت�سججعلىجمرطوعجهلأ ع�لج

هنتدجدقومجلا�جهلأمجكطجّلا جوح��سل جنلملا،جك�إطع�مه،جوهإنب��سه،جوغ�سله،جودلظاله...جهإنخ،جهأّم�ج

هنتك�نافجهلقت�س�د  جناذهجهلأ ع�لج اوجعلىجع�دقجهلأب،جوخجوججول  جهنح�س�ن جعنج دحّطاج

دهئجدهجلج �سقطجهنوهجبجهلقت�س�دّيجهلألوّيجعلهجلحّقجهنملاجنرا جد�أمانجهحتا�ج�دهجك�ّ  ،ج

 ثطنجهنمع�مجوهنلب��صجوهن�س�مبوجوهنحل��س�تجوهنيوهءجوهن�سج ججو...جهإنخ،جكاجذنكجمنجهنطوهزن ج

هنط�نا جنالأبج دجهنللق جدهخاجهلأ�سجة،جولج ربجعلىجهلأمجق�نوناً�جهأنجدي عجمنجم�نا�جهنخ��صج

هإْنجدبّجعتجلذنكجعنجطابجنل�ص،جوع�دةجم�ج ح�ساج هإلج هأّيجح�ج جمنجح�ج�تجهنملا،ج ثطنج

هذهجهنمالقً�جمنج�سعوره�جل�لأموم جوهنحّبجلأولده�،جول�خت�س�رجم�جهوجحّقجنالأمج دجهنح�س�ن ج

هنقا�مجل�لأ ع�لجهنتجلو  جهنبينا جدر�هجهنملاجدونجدحّطاجهأيجهأعب�ءجهقت�س�د  ج دجهذهجهنطر�ل.

)1(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص421. 
)2(جملت�حجهنكجهم ،جج17،ج�ص508.

)3(جهن�ساوري،جمقيهدجلنجعبيجههلل،جهنتلقاحجهنجهئعجنطخت�سججهن�سجهئع،جج3،ج�ص271.
)4(جودظاججهنثطجةج دجم�جهإذهجهأ�سقمتجحّقجهإر�س�عا�ج علىجهلأّولجحّقجح�س�نتا�جل�قجلح�نه،جوعلىجهنث�ندجلجحّقجنا�جهأ�ساًل،ج
و دجهنط�س�أن جقولن:جهأحيهط�جنلطحّققج دجهن�سجهئعجوهوجهنث�ند،جوهلآخججحكدجعنجهلنجهإدر �صجوهوجهلأّول.ج جهجع:جهلآرهكد،ج

محطيجعلد،جكت�بجهنلك�ح،ج�ص785-769.
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ق�لجهن�ساايجهنث�ند:ج»نوجهحت�ججهنملاجهإنىجنلق جزهئيةجعلىجهنج�س�عجوهنح�س�ن ج ادجعلىج

هلأبجهنطو�سججهأوجم�لجهنونيجهإنجك�نجنهجم�لجك�أججةجهنج�س�ع،جوملا�جثطنجهن�س�لونجنغ�ساجثا�لهج

.
(((
وخجقه،جدونجنل�صجهنلعاج �إّنهجعلىجهلأم،جلأّنهجمنجمتعّلق�تجهنح�س�ن «

 الحضانة
ّ

عموم والية األب وحق
دقّيمج دجهنير�صجهنث�نثجع�سججهأّنجونّدجهنملاجلطعلىجمنجنهجحّقجهنت�سّجفج دج�سوؤونهجوديلاجج

هأمورهجهوجهلأبجلجهلأم،جولل�ًءجعلاهجقيج مجحجهن�سوؤهلجهنّت�ند:جكافج رتطعجعطومجهنول  جهلألو  ج

معجحّقجهلأمجوهأونوّ تا�ج دجح�س�ن جطللا�؟

وهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج قعج دجثالثجنق�ط:

،ج
(((
اأوًل:جهإّنجخجوججهنح�س�ن جعنجعطومجدهئجةجهنول  جهلألو  جعلىجهنملاجهوجدخ�سا�صجنا�

وهل�ستثل�ءجمنجهنقوهعيجهنت�سج عا جهنع�ّم جُ عتبججهأمجًهجعقالئاً�ج دجهنتقلان،ج ط�جمنجع�مجهإّلجوقيج

خ�ّص.ج قولجهلنجهإدر �صجهنحّلدج دج�سا�قجلحثهجعنجهنح�س�ن :ج»لجخالفجهأّنجهلأبجهأحّقجل�نونيج

 دججطاعجهلأحوهل،جوهوجهنوهندجعلاهجوهنقّامجل�أمجه،ج �أخججل�جل�لإجط�عجهنحونانج دجهنذكججو دج

 .
(((
هلأنثىجهن�سبعج�سلان...«

ثانياً:جهإّنجلع�صجهنلقا�ءج-ك�ن�ساخجهنروههجيجكط�ج�سا�أدد-جذهبجهإنىجهأّنجهنح�س�ن جنا�ستج

هنقا�مج غاجه�ج دج علىج هلأمج هأحّقا ج عنج عب�رةج لاجهدج هلإ�سك�ل،ج هنول  جحتىج �أددج منج نوعً�ج

ل�لأ ع�لجهنطذكورةج�س�لقً�ج اط�ج تعّلقجل�نتجلا جهنبينا جنلملا.

هأّنجملحجحّقجهنح�س�ن جنالأمج دجهلأ ع�لجهنتجلو  ج وثالثاً:جلجلّيجمنجهلأخذجلعانجهلعتب�ر،ج

هنبينا جنلملاجلج �سجيجهإنىجل�قدج�سوؤونجحا�ده،جلاجدبقىجهنول  ج اط�جهوجخ�رججدهئجةجهنح�س�ن ج

.
(((
منجحقوقجهلأبجعلىجنل�صجوم�لجهنملا...

)1(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص421.
)2(ج جهجع:ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص293. 

)3(جهن�سجهئج،جج2،ج�ص653.
)4(ج جهجع:ج ا��ص،جح�سن،جملتخبجهلأحك�مجهنطم�لق جنلت�وىجهن�سايجعلدجهنح�سالدجهنخ�ملئد،ج�ص248.
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التوافق التربوّي في والية الحضانة
هإّنجهنبحثجعنجول  جهنح�س�ن جعلىجهنملاج قعج دج�سوردان:

الأولى:جهجتط�عجهنزوجانج دجلاتجهلأ�سجةجدحتج�سقفجوهحي.

الثانية:جه تجهقجهنزوجانجل�نمالق.

وم�ج لبغدجهأنجُ ق�لجمنجهنل�حا جهنتجلو  ج-وقباجهنبحثجمنجهنزهو  جهنلقاا جهنطح�س جعنج

هلأمج لانج دوه قا ج دكونج هأنج جوهنبا�ج لبغدج لطختلفج هنتجلا ج هأّنج علىج هنت�أكايج هوج هنطو�سوع-ج

وهلأبجماط�جهأمكن،ج�سوهءجه�ستطّجتجحا�داط�جمعً�جهأمجه تجق�،جلأّنجهنتوه قجهنتجلوّيجلانجهنوهني نج

 لعك�صجهإ ر�لً�جعلىجهو  جهنملا،جلحاثجلج �سعججل�نتل�ق�س�تجنتار جهنلزهعجوهلختالفجهنح�ّدج

 دجوجا�تجهنلظج،جولج عا�صجح�ن جمنجهنقلقجوهل�سمجهبجو قيهنجهنتوهزنج دجهن�سخ�سا جمّط�ج

 وؤّثجج�سلبً�جعلاهجدجلو ً�.ج

وهذهجهنط�س�أن جُدحالل�جهإنىجهنحي ثجعنجهنعالق جلانجهنق�نونجوهلأخالقج-هنتدج�سا�أددجلحثا�ج

-،ج �نمالقً�جمنجق�سا جهنطوهءم جلانجهنق�نونج
(((
 دجدر�صجحّقجهنملاج دجهنج�س�ع جهنمباعا 

هنالي�سا ج هنعقلا ج هنتجلو  جعلىج�سوءج هنول  ج هأنجلج تح�كط�ج دج نلزوجانج وهلأخ��الق،ج لبغدج

هنق�نونا ،جلاجعلىج�سوءجروحجهنقامجهلأخالقا جوهنعوهطفجهلإن�س�نا .ج

ولل�ًءجعلاه،ج�سوهءجه�ستطّجتجحا�ةجهنزوجانجدحتج�سقفجوهحي،جهأوجهنل�سالجل�نمالق،ج �إّنج

هنتوه قجهأونىجمنجهنتل�زع،جو �ّصجهنتل�زعجل�نت�س�نحجهأونىجمنجهنلروءجهإنىجهنطح�كط جهنق�نونا ،ج

خ�سو�سً�جهأّنجطالقجهنزوجانجلجُ �سقطجهنط�سوؤونا�تجهنتجلو  جهنط�ستجك جعنجع�دقاط�،جلطعلىج

هل�سمجهل�تج منج خ�ناً�ج �س�نحً�ج نطّوًهج هنملاج نلطّوج هنح��سل ج هلإ ر�لا ج هنبائ ج داائ ج نزومج

وهن�سجهع�تجوهأجوهءجهنت�سّل جوهنحقيجوهنتعبئ جل�نكجهها ...جهإنخ،ج �نمالقج لبغدجهأنجلجُ ل�سيج

علىجهلألل�ءجحّقجهنعا�صجحا�ةجطاب جد�سّعج اا�جكاطا�ءجهن�سع�دةجوهأر  جهنتوه قجلانجهألاامجوهأّمام،ج

وعلىجهنوهني نجهأنج عا�س�جح�ن جهنتغ� اجعنج�سوؤوناط�جهن�سخ�سا جوهنت�سحا جنط�سلح جهلأطل�ل،ج

لجهأنج �س�ألجكّاجوهحيجملاط�:جم�ذهجهأوجبجهأوجحّجمجعلّدجهنلقهجهلإ�سالمّدج دجهذهجهنطر�لجونقم ج

علىجهآخججهن�سمج.

)1(ج جهجع:جعرطد،ج�س�مج،جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�،جهنب�بجهنث�نث،جهنل�ساجهلأول،ج�ص249جوم�جلعي.
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و دجنل�صجهذهجهنطر�ل،جعلىجهلألو نجح�لجهنمالقجهأنجلج طلعجهأحيهط�جهلآخججمنجهلجتط�عج

هنملاج م�سلح ج منج هنمالقً�ج معّال ج معهج تجةج هلإق�م ج هأوج وز �ردهج معهج وهنتوه�ساج ل�نملاج

ومجهع�ةجنالآدهبجهلأخالقا جوهنعوهطفجهلإن�س�نا ،جلاجحّتىجق�نوناً�جهذهجهوجهن�س�أنجن�سبّاً�،جحاثج

لج روزجنالأمجملعجهأبجهنملاجمنجروؤ تهج دجهأّيجوقتج�س�ء،جوكذهجهنعك�ص،ج �ج»هإذهجهنتقلتجهنح�س�ن ج

هإنىجهلأبجهإّم�جنتزو  جهلأمجهأوجلنق�س�ءجهنطّيةجنمج طلعجمنجهلجتط�عجل�أّمه،ج �نذكجج ذهبجهإنىجهأّمهج

وهنبلتجد�أددجهأّما�...جوكذهجنوجمج�صجهنونيجنمجدطلعجهلأمجمنجمجهع�دهجودطج �سه،جوهإنجمج�ستج

.
(((
هدجنمج طلعجونيه�جمنجهنتجّددجهإناا�جذكجًهجك�نجهأوجهأنثى«

 قولجهن�ساخجهنروههجي:ج» لبغدجهأنجلج طلعجهنونيجمنجز �ردا�جوهلجتط�عجمعا�،جكط�جلجدطلعج

 .
(((
هدجمنجز �ردهجوهلجتط�عجمعه،جنط�ج دجذنكجمنجقمعجهنجحمجوهنط�س�ّرةجلا�...«

وعلىجكّاجح�ل،ج�سُل�سّلطجهن�سوءجعلىجهنطع�نر جهنلقاا جنط�س�أن جهنح�س�ن ج دجعّيةجنق�ط.

النقطة األولى: هل حّق الحضانة اختصاصّي أم اشتراكّي؟ 
وهلأم��ورج هنح�س�ن ج هن��زوهجج دج ح�لج ن��الأمج هنول  ج حّقج هأّنج هنلقا�ء،ج دج لانج هنبحثج وقعج

هنجهجع جهإناا�،جهاجهوجهخت�س��سّدجلطعلىجهأّنهج حّقجنا�جق�نونً�جهأنجدتلّجدجلول  جهنح�س�ن جللحوج

لج كونجنالأبجهأّيجن�سابج دجهنتيّخا،جو كونجرهأ ا�جوقجهره�جهوجهنطج�سّدجوهنطط�سّدج دجهذهج

هن�س�أنجحّتىجنوجدع�ر�صجمعجرهأيجهنزوج/جهلأب،جونا�صجنهجهأنجُ زهحطا�ج دجحّقا�جهذه،جهأمجهأّنجحّقج

وول تهج هأ �سً�ج دخااج نظجهج هأّنج لطعلىج هلأب،ج معج ل�ن�سجهك ج ُدط�ر�سهج هأنج نالأمج لبغدج هنح�س�ن ج

ل�قا ،ج �نول  جلالاط�جل�ل�ستجهك؟

هنطتزّوج ج نالأمج هنح�س�ن ج ل�أّنجحّقجول  ج هنق�ئاج هنجهأيج لتبّلدج هنلقا�ءج هنعي يجمنج ُ �سّجحج

دوه قاط�ج منج لّيج لج هأّنهج ذنك،ج و»معلىج هلأب،ج ولانج لالا�ج ل�ل�ستجهكج هوج هلأب(ج غاجج )ل�آخجج

لالاط�ج كونهج هلآخج...ج)و(جمعلىج لج�س�ج ج هإلَّ هأحيهط�ج ولج ط�سدجد�سّجفج وهجتط�عجنظج اط�،ج

.
(((
ل�نط�س�وهةجهأّنهجلجُ قّيمجقولجهأحيهط�جعليجهنطع�ر�س ،جلاج �سّويجلالاط�«

)1(جهنتلقاحجهنجهئعجنطخت�سججهن�سجهئع،جج3،ج�ص274.
)2(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص292.

)3(جهلآرهكد،جمحطيجعلد،جكت�بجهنلك�ح،ج�ص771.
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و قولجهنطقيهدجهن�ساوري:ج» طعجهجتط�عجهنزوجانجلجكالمج دجكونجهنونيجلالاط�جلحاثج قومج

.
(((
جملاط�جلط�ج ربجعلاهج دجدجلاته« كاٌّ

وقيجهّدعىجلع�صجهنلقا�ءجهلإجط�عجعلىجذنكج دجهن�سلتانجهلأونتان،جق�لجهلنج ايجهنحّلد:ج

هنحقاق ج ك�نج دج وهإنج .ج
(((
هنحونان« مّيةج هلألو نج لانج هنح�س�ن ج ه�ستجهكج علىج هلإجط�عج »وقعج

.جهإذج وجيجرهأيج قاّدجهآخج،ج
(((
دعوههجهلإجط�عجنا�ستج دجمحّلا�جكط�جعّبججهن�سايجمحطيجهنع�ملد

 جىجهأّنجحّقجهلأمج دجهنح�س�ن جهخت�س��سّدجلجه�ستجهكّد.ج

هلأمج حّقج منج هأمج ق�نوناً�،ج مللجدةج هلأمج حّقج منج هنح�س�ن ج هأك�نتج �سوهءج ح���ل،ج كّاج وعلىج

ل�ل�ستجهكجمعجهلأب،ج �إّنهجمنجهلأ �ساجمنجهنل�حا جهنتجلو  جوهلأخالقا جوهنع�طلا جكط�جهأ�سجن�ج

هأنج ت�س�ركجهنوهنيهنجو توه ق�ج دجول  جهنح�س�ن جعلىجهنملا،ج الج �ستبّيجكّاجمنجهلأمجهأوجهلأبج

لجهأ هج دجهذهجهنطر�لج دج تجةجول ته،ج �إّنجذنكج�ساتجكجهأثجًهج�سلباً�جعلىجمرطاجهنحا�ةجهلأ�سج  ج

عطومً�جوعلىجحا�ةجهنملاجل�سكاجخ��ّص.

المّدة الزمنية لوالية الحضانة 
هإّنجول  جهنح�س�ن جنا�جهأميجخ��ّصجدقفجعليه،ج الج�سّكج دجهأّنا�جد�سقطجلعيجللوغجهنملاجلأّنهج

جمنج لجول  جلأحيجعلاهجكط�جدقّيمج دجهنير�صجهن�س�لق،جو كونجنهجهنخا�رج دجهلن�سط�مجهإنىجهأيٍّ

هنوهني ن،جكط�جهأّنهجلجخالفجلانجهنلقا�ءج دجهأّنجهلأمجنا�جول  جهنتجلا جهنح�س�نا جمّيةجهنج�س�عج

هأيجهن�سلتانجهلأونتانجمنجعطججهنملاج�سوهءجهأك�نجذكجًهجهأمجهأنثى.

 قولجهلإم�مجهنخطالّد}:ج»هلأمجهأحّقجلح�س�ن جهنونيجودجلاتهجوم�ج تعّلقجلا�جمنجم�سلح ج

�سوهءج هأنثى،ج هأوج ك�نج ذك��جًهج ع�قل ،ج م�سلط ج حّجةج ك�نتج هإذهج هنحونانج هأيج هنج�س�عج مّيةج حلظهج

.
(((
هأر�سعتهجهدجللل�سا�جهأوجلغاجه�،ج الج روزجنالأبجهأنج �أخذهج دجهذهجهنطّيةجملا�جوهإنج مطته«

هإذًهج لح�سججهنلق��صجحولجهنطّيةجهنزملا جنول  جهنح�س�ن جم�جلعيجهن�سلتانجودونج�سّنجهنبلوغ،ج

 �إنىجهأّيجوقتجدطتيجول  جهنح�س�ن جنالأمجعلىجهنملا؟

)1(جهنتلقاحجهنجهئعجنطخت�سججهن�سجهئع،جج3،ج�ص271.
)2(جهلنج ايجهنحلد،جهأحطيجلنجمحطيجلنج اي،جهنطاذبجهنب�رعج دج�سجحجهنطخت�سججهنل� ع،جج3،ج�ص426.

)3(ج جهجع:جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص466.
)4(جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص312.
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هنت�نا ج هنلقجةج �سطنج نعج�سا�ج ،ج
(((
هآرهء عّيةج هنلقا�ءج طجحج هن�سوؤهلج هذهج عنج هنروهبج  دج

 :
(((
ل�سكاجمخت�سج

.
(((
الراأي الأول:جهأّنجهلأمجهأحّقجل�نملاجوهنملل جهإنىج�سبعج�سلان

،جهأنجهلأمجهأحّقجل�نملاجوهنملل جهإنىجهأنجدتزّوجج
(((
الراأي الثاني:جذهبجهإناهجهن�ساخجهن�سيوق

.
(((
هلأم

الراأي الثالث:جهلأمجهأحّقجل�نملاجهإنىج�سلتانجوهنملل جهإنىج�سبعج�سلان،جكط�جدقّيمج دجقولج

هلنجهإدر �صجهنحّلد.

الراأي الرابع:جهلأمجهأحّقجل�نملاجهإنىج�سلتانجوهنملل جهإنىجد�سعج�سلانج-رهأيجهن�ساخجهنطلاي-.

.
(((
الراأي الخام�س:جهلأمجهأحّقجل�نملاجهإنىج�سبعج�سلان،جوهأحّقجل�نملل جم�جنمجدتزّوججهلأم

الراأي ال�شاد�س:جهلأمجهأحّقجل�نملاجوهنملل جهإنىج�سلتانجهدجمّيةجهنج�س�ع.ج

شروط الحضانة))) 

منج -ج
(((
هأ �سً� هلأبج هإنىج لع�سامج -وعّيهه�ج هلأمج �سل�تجخ��س ج دج دوّ جج هنلقا�ءج ه�ستجطج

هأجاجهأنجدثبتجناط�جول  جهنح�س�ن ،جوهذهجهن�سجوطجماّط جمنجهنل�حا جهنتجلو  جلغ�ّصجهنلظججعنج

هنرلب جهنلقاا جهنطح�س :

هلإ�س��الم،جحا��ثجدق��ّيمجهأّنجهنح�س�ن�� جنح��وجمنجهنول �� ،جوهنط��جهأةجغاججهنط�س��لط جلجول  ج 1-ج

دجلو �� جنا���جعلىجهنملاجهنط�س��لمجل�إ�س��المجهألاه.جكط���جهأّنجهإعم�ءجحّقجح�س�ن�� جهنملاجنا�ج

)1(ج جهجعجحولجهذهجهلآرهء:جهنطب�سوط،جج6،ج�ص39.جوهنطاذبجهنب�رع،جج3،ج�ص427.
)2(جهل�كجدل�ساالتج قاا جعي يةجحولجم�س�أن جهنح�س�ن جدجهجعج اا�جهنكتبجهنطتخ�س�س ج دجذنك.

)3(ج جهجع:جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص436.
)4(جهنطقلع،ج�ص360.

)5(ج جهجع:جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص436.
)6(جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنخالف،جج5،ج�ص131.

لعي.ج وم�ج هنط�س�ئا،جج10،ج�ص523ج ور ��صج لعي.ج وم�ج 422ج هلأ ا�م،جج8،ج�صج م�س�نكج هنح�س�ن :ج �سجوطج )7(ج جهجعجحولج
وجوههججهنكالم،جج31،ج�ص287جوم�جلعي.
)8(ج جهجع:جر ��صجهنط�س�ئا،جج10،ج�ص523.
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�س��اوؤّثججدجلو ��ً�جعل��ىجهنملا،جلأّنجد نجهأّمهجولائتا�جهلجتط�عا ج�ستلعك���صجعلىج�س��خ�سا ج

...
(((
جهنهجهأوج طّر�س�نه« هنملا،جكط�جوردج دجهنحي ثجمنجهأّنج»هألوههج اّودهنهجهأوج ل�سّ

 قولجهن�ساايجهنث�ند:ج» �نك� جةجلجح�س�ن جنا�جعلىجهنونيجهنط�سلمجل�إ�سالمجهألاه،جلأّنهجلجحّظج

نهج دجدجلا جهنك� جة،جلأّنا�جدلتلهجعنجد له،جوهوج ل�س�أجعلىجم�ج �أنلهجملا�،جولأّنهجلجول  جنلك� جج

.
(((

»
(((
علىجهنط�سلمجنالآ  

وق�لجهنروههجي:ج»لجح�س�ن جنلك� جةجمعجهلأبجهنط�سلمجنكونجهنونيجحالئذجم�سلطً�جل�إ�سالمج

هألاه،جونمج رعاجههللجنلك� ج نجعلىجهنطوؤملانج�سبااًل،جلل�ًءجعلىجهأّنا�جول  ،جلاجوهإْنجقلل�:جهإّنا�ج

،جوهنط�سلمجهأحّقجمنجهنك� ججهنذيج خ�سىجعلىجعقايةج
(((
هأحّقا ،ج �إّنج»هلإ�سالمج علوجولجُ علىجعلاه«

.
(((
هنونيجلبق�ئهجعليهجونطّوهجعلىجهأخالقهجوملك�ده«

هنعق��ا،جلطعل��ىجهأنجدك��ونجهلأمجع�قل ،ج الجح�س�ن جنلطرلون ج-دقّيمج�س��جحجمعلىجهنرلونج 2-ج

 دجهنير�صجهن�س�لق-،جلأّنجهنطرلونجلج ت�أّدىجملهجهنحلظجوهنتعّايجلاجهوج دجنل�سهجمحت�جج

هإنىجمنج ح�سله،ج الجُ عقاجهأنج كونجح��سلً�جنغاجه.ج

هن�سح جهنبينا ،جهأيجهأنجلجدكونجهلأمجمج �س جمج�سً�جمعي ً�جنلملا،ج اذهج �ستلزمج�سقوطج 3-ج

ح�س�نتا���جلذن��كجدح��ّجزًهجمنجدع��ّييجهن�سجرجهإنىجهنون��ي،جوهأ �سً�جُ �س��تجطجهأنجلجدكونجهلأمج

مج �س�� جمج�س��ً�جمزملً�جم�نع��ً�جنا�جعنجهل�س��تغ�لجلتجلا جهنملاجوديلاججهأم��جه.جوقيجهأنكجج

لع�صجهنلقا�ءجهذهجهن�س��جط،جلأّنهجلج �س��تجطج دجول  جهنح�س�ن جمب��س��جةجهلأمجل�نتجلا ،ج

��اجهإنىجمقت�سىجهنول  جل�ل�س��تل�ل ،جلأّنهج روزجنطنجنهجح��ّقجهنح�س�ن جمنج  اطك��نجهنتو�سّ

.
(((
هلألو نجهإ ك�نا�جهإنىج�سخ�صجهآخج،جوحالا�جلجد�سقطجول  جهنح�س�ن جنالأمجعلىجهنملا

)1(جعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»ما من مولود اإل يولد على الفطرة، فاأبواه يهودانه وين�شرانه«.ج�سحاحجهنبخ�ري،جج7،ج
�ص211.جوهلنجحلبا،جهأحطي،جم�سليجهأحطي،جج2،ج�ص315.جومنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج2،ج�ص49،جح1668.

)2(جقونهجدع�نى:جچ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج141.
)3(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�صج422.

.P4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص334.جهنحي ثجعنجر�سولجههلل(
)5(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص287.

)6(ج دجهذهجهن�سجطج ظاججهأثججرهأيجهن�ساخجهنروههجيجل�أنجهنح�س�ن جنا�ستجول  جلاجحقجنالأم،جولل�ءجعلاهجمعجعيمجقيردا�ج
علىجهأدهءجهذهجهنحقجلج لوبجغاجه�جعلا�،جلاجدكونجهنول  جوهنخا�رجلايجهلأبج دجدوكااجمنج جههجمل��سبً�جنح�س�ن جطلله.
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هلأم�ن�� ،جوذن��كجحج�سً�جعلىجعيمجهلإهط���لجهأوجهنتق�ساجج دجدجلا�� جهنملاجوحلظجهأمورهج 4-ج

وديلاجج�سوؤونه،ج الجح�س�ن جنطنجلجهأم�ن جنا�.ج

هنعيهن جوعيمجهنل�س��ق،جق�لجهن�س��اايجهنث�ند:ج»لجح�س�ن جنلل��س��ق ،جلأّنجهنل��س��قجلج لد،ج 5-ج

ولأّنا���جلجدوؤم��نجهأنجدخ��ونج دجحلظه،جولأّنهجلجح��ّظجنه-هأيجهنملا-ج ��دجح�س�نتا�،جلأّنهج

 .
(((»(((

نقدج اا�جمنج�سدءجقبلته
ُ
 ل�س�أجعلىجطج قتا�،ج لل�صجهنونيجك�لأر�صجهنخ�نا جم�جهأ

،ج ��دجحا��نجهأّنجلع�سا��مجهلآخججقيج
(((
وق��يجن�ق���صجلع���صجهنلقا���ءج ��دجلع���صجه��ذهجهن�س��جوط

نل�ه���،جمعتب��جًهجهأّنجهنطعا�رجهوجم�سلح جهنملاجوعيمجهإنح�قجهن�سجرجله.جنذهجق�لجهن�س��اخج

هنروههجي:ج»وهنرطاعج)هأيجهن�س��جوط(جكط�جدجىجدار���صجلج روزجهنخجوججلهجعنجهإطالقج

 .
(((
هلأدن «

)1(جهإ�س�رةجهإنىجم�جوردجعنجهأماججهنطوؤملانجQ: »اإنما قلب الحدث كالأر�س الخالية، ما األقي فيها من �شيء قبلته«. 
نا جهنبالغ ،جمنجو�سا جنهجنونيهجهنح�سنجكتبهجهإناهجلح��سج نجمل�سج ً�جمنج�سلان،جرقم269،ج�ص526.

)2(جم�س�نكجهلأ ا�م،جهنط�سيرجهن�س�لق.
)3(جهنحيهئق،جج25،ج�ص93.

)4(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص289.
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هنطلاهام هنجهاس  

هنح�س�ن�� جنغ�� جلطعل��ىجهنتجلا�� جوهنحلظجوهن�سا�ن�� ،جوه�سمالح��ً�جهدجعب�رةجع��نجدلبا ج -ج

هلحتا�ج�تجهنبينا جنلملاجمنجهإنب��س��هجونّلهج دجثا�له،جودلظاله،جوغ�ساجثا�له،جوحطله،ج

وو�سعهج دج�سج جه،جوهناّزجنهجنال�م،جودطج �سهجوهإعم�ئهجهنيوهء...ج

جهعتب��ججهنلق��هجهنتجلوّيجهلإ�س��المّدجهأّنجهلأمجهدجمحورجح�س�ن جهنمل��ا،جلأّنج يجههللجدع�نىج -ج

غج�ستج دجقلبجهلأم/جهلأنثىج�سل�تج مج  جوجيهنا -ع�طلا جك�نحبجوهنحل�نجوهن�سلق ج

وهنجهأ  جوهنجحط جوهنقيرةجعلىجهن�سبججوهنتحّطاجهنتدجدرعاجطباعتا�جهأكثججهأهلا جوق�للا ج

منجهنذكج/جهلأبجنلقا�مجلوظال جهحت�س�نجهنملاجورع� تهجوحلظهجو�سا�نته.

هإّنجح�س�ن جهلأمجنلملاجدقت�سججعلىجمرطوعجهلأ ع�لجهنتدجدقومجلا�جهلأمجكطجّلا جوح��سل ج -ج

نلملا،جك�إطع�مه،جوهإنب��س��ه،جوغ�سله،جودلظاله...جهإنخ،جهأّم�جدحّطاجهنتك�نافجهلقت�س�د  ج

ناذهجهلأ ع�لج اوجعلىجع�دقجهلأب.

-ج لبغدجمنجهنل�حا جهنتجلو  جوهلأخالقا جهأنجدكونجهنح�س�ن جدوه قا جلانجهلأبجوهلأم،جلأّنج

هنتوه قجهنتجلويجلالاط�ج لعك�صجهإ ر�لً�جعلىج�سخ�سا جهنملا.

هل���كجع��ّيةجهآرهءجحولجهن�س��قفجهنزمل��ّدجنول  جح�س�ن�� جهلأمجعلىجهنمل��ا،جونكنجمو�سعج -ج

هلّدل�قجهوجهأّنجهلأمجهأحّقجلح�س�ن جهنونيجودجلاتهجوم�ج تعّلقجلا�جمنجم�سلح جحلظهجنطّيةج

�سلتانج�سوهءجهأك�نجذكجًهجهأمجهأنثى،جوذهبجم�ساورجهنلقا�ءجهإنىجهأّنهجلعيجهن�سبعج�سلان،جهلأبج

هأحّقجل�نملاجهنذكج،جوذهبجم�ساورجهنلقا�ءجهإنىجهأّنجهلأمجهأحّقجل�نبلتجهإنىج�سبعج�سلان.

ه�ستجطجلع�صجهنلقا�ءجدوّ جج�سل�تجخ��س ج دجهلأمجمنجهأجاجهأنجدثبتجنا�جول  جهنح�س�ن ،ج -ج

وه��ذهجهن�س��جوطجماّط جم��نجهنل�حا جهنتجلو  ،جوهد:جهإ�س��المجهلأم،ج �نك� ��جةجلجول  جنا�ج

عل��ىجهنمل��اجهنط�س��لم،جهنعقاج الجح�س�ن جنلطرلون�� ،جهن�سّح جهنبينا جل���أنجلجدكونجهلأمج

مج �س�� جمج�س��ً�جمعي ً�جهأوجم�سّجًهجل�نمل��ا،جهلأم�ن جوعيمجهلإهط�لجهأوجهنتق�ساجج دجدجلا ج

هنملا.
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أسئل  هنيرا 

نط�ذهججعاجههللجدع�نىجحّقجول  جهنح�س�ن جهنتجلو  جعلىجهنملاجنالأمجونا�صجنالأب؟. 1

جه��اجح�س�ن�� جهلأمجنمللا���ج عل��دجهأنجدقومجه��دجلتغما�� جهنتك�نافجهنط�نا جهنت��دج حت�جا�ج2. 

هنملاجمنجموهزنتا�جهنخ��س ؟

ذكجن���ج�س���لقً�جهأّنجهلأبجن��هجعطومجهنول  جهنتجلو �� جعلىجهنملا،ج كا��فج طكنجهنرطعجلانج. 3

عطومجهنول  جهنتجلو  جنالأبجعلىجهنملاجولانجملحجحّقجول  جهنح�س�ن جنالأم؟

هذكججثالث جهآرهءجنللقا�ءجحولجهنطّيةجهنزملا جنحّقجهنح�س�ن جهنططلوحجنالأم.. 4

م�جهدجهنطوه�سل�تجهنتدجهعتبجه�جلع�صجهنلقا�ءج�س��جوطً�جنكدجدثبتجنالأمجول  جهنح�س�ن ج. 5

علىجطللا�؟

هاجحّقجهلأمج دجح�س�ن جهأطل�نا�ج قباجهنتل�زلجعلهجهأمجهأّنهجحكمجوهجبجلحّقا�؟. 6

جم��نجهلأبجهأوجهلأمج دج ت��جةجح�س�نتهج. 7 ه��اجهلأ �س��اجهأنجدك��ونجمط�ر�س�� جحّقجهنح�س�ن�� جنكاٍّ

ل�نتوه قجهنتجلويجهأمجل�لختالف؟





رة 
ّ
 العوامل المؤث

في تربية الطفل

الفصل الخامس

الدرس السابع عشر: تأثير البيئة البشرية والطبيعية على هوّية الطفل.

الدرس الثامن عشر: تأثير الوراثة على هوّية الطفل.





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

تأثير البيئة البشرية 

والطبيعية على هوّية الطفل

 عجفجهنبائ جهنب�سج  جوهنمباعا جولا�نجهنلجقجلالاط�. . 1

ل�أق�س�ما�ج . 2 هنب�سج  ج هنبائ ج د���أث��ا��جج م��يىج ُ ���يركج

هنطختلل جعلىجد�سكااجهوّ  جهنملا.

ُ يركجميىجد�أثاججهنبائ جهنمباعا جعلىجلل�ءج�سخ�سا ج . 3

هنملا،جو عجفجهلآرهءجهنطتعّيدةجحولجذنك.

هنملاج . 4 در�هج هنتجلو  ج هنط�سوؤونا ج هقت�س�ءج  عجفج

د�أمانجهنبائ جهنح��سل جنلطّوهجهن�س�نح.

الدرس السابع عشر





ما هي البيئة؟ 
 .

(((
نه ملزًلج وهّدخذهج لهج وهأق���مج هنطك�نج نزلج دج هأيج لوهأ،ج هنعجلا جمنج عاج هنلغ ج هنبائ ج دج

وهنطعلىجهل�سمالحّدجنلبائ ج تق�ربجمعجهنطعلىجهنلغوّي.

جل�أّنا�:جهنطحاطجهأوجهنحّازجهنرغجه ّد-جهلجتط�عّدجهنذيج
(((
وُ طكنجدعج فجهنبائ جه�سمالحً�

وُ ط�ر�صج اهج مقّوم�تجحا�ده،ج موهرد-جعلىج و ح�ساج اه-لط�ج حو هجمنج هنملا،ج  عا�صج اهج

ك�  جهأن�سمتهجوعالق�دهجمعجهلأ�سا�ءجوهنك�ئل�تجهنحّا جهنطختلل جهنطحام جله،جومعجل�قدجهأ جهدج

هنب�سججهنط�س�ركانجنهج دجوحيةجهنحا�ة،ج�سوهءجهأك�نجحّازًهججغجه اً�ج�سغاجًهجك�نباتجهأوجهنطير�س ،ج

هأوجحّازًهججغجه اً�جكباجًهجك�نحّدجهأوجهنقج  جهأوجهنطي ل جهأوجهنمباع ...

أنواع البيئة
�سّللتجهنبائ جهإنىجهأنوهعجمختلل جح�سبجه�ستل�دهتجهنعلومجوهنب�حثان،جملا�:جلائ ججغجه ا ،ج

لائ جهجتط�عا ،جلائ جثق� ا ،جلائ ج�سّحا ،جلائ ج�سل�عا ...،جو�سُل�سّلفجليورن�جهنبائ جل�نلحوج

هنذيجُ طّكلل�جمنجهل�ستل�دةجملهج دجهذهجهنير�ص.

هأّيج هإنىجهنحا�ة،ج اجىجحونهجع�نطانج�ساعا�صج ااط�جمنجدونج هأّمهج  خجججهنملاجمنجرحمج

هختا�رجنهج دجلل�ئاط�:ج

1.جهنبائ جهنمباعا جوهنطحاطجهنحاوّيجهنذيجخلقهجههللجدع�نى،جلط�ج حو �نجمنجكوهكبجوهأر�صج

وم�ج عا�صجعلاا�جمنجك�ئل�تجك�نحاوهن�تجوهنح�سجهتجوهنلب�د�ت...ج

)1(ج جهجع:جن�س�نجهنعجب،جج1،ج�ص39،جم�دةجلوهأ.
)2(جهأنظججحولجهنتعج ل�تجهنطختلل :جعما ،جمطيوحجح�مي،جهإنامج قتلونجهنبائ ،ج�ص18-17.
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2.جوهنبائ جهنب�س��ج  جهنتدجلل�ه�جهلإن�س���نجناعا�صج اا�،جمنجمينجوقجى،جوم�جدحو هجم�ّد ً�جمنج

هأللا�� جوط��جقجوم�س�نعجومم���رهتجوموؤ�ّس�س���ت،جهأوجثق� اً�ج)هنبائ جهنثق� ا�� (جوهجتط�عاً�ج

)هنبائ جهلجتط�عا (...

 �نبائ جهنب�سج  جد�ستطاجعلىجهأرلع جهأمور:

اأوًل:جهلأ جهدجلط�جهمجهأ جهد.

هنط�ستجكج هنعا�صج هإنىج م�سمّجونج همج لط�ج هلأ ��جهدج مرطوعج هإنىج هنتجكابا ج هنلظجةج ثانياً:ج

هلأنظط ج هأوج وهنقام،ج هنعقايةج  دجحّازججغجه ّدجوهحي،جدرطعامج اهجقوه�سمجوهحيةجمنجحاثج

ليوهئجهج هنطرتطعج وهنط�س�نح...،ج ات�سّكاج وهنطل� عج هنحوهئ ج هأوج وهنت�سج ع�ت،ج وهنقوهنانج

هنطختلل ج�سع جو�ساقً�،جمنجهنقج  جهأوجهنطي ل جهأوجهنيون جهأوجهلإقلامجهأوجحتىجهنطرتطعجهنع�نطد.

منج هنطختلل ،ج هنطعج ا ج هنطر�لتج هنت�ر خج دج عبجج هنطتجهكمج هلإن�س�نّدج هنتجهثج ثالثاً:ج

 ل�سل جوق�نونجوهأخالقجوطبجور ��سا�تجوطباعا�ت...،جو دجهنطر�لتجهن�سلوكا جمنجع�دهتج

ودق�نايجوهأنط�طجحا�ةجوهأ�س�نابجعا�صجوما�رهت...

رابعاً:جهنطلرزهتجهنط�ّد  جنلح�س�رةجهنب�سج  ،جوم�سلوع�تجهلإن�س�نجومختجع�دهجومكت�سل�ده،ج

منجعطجهنجوهأللا جوموؤ�ّس�س�تجوج�سورجوطجق�تجوهآلتجكاجل�ئا جوهأدوهتجهإنكتجونا ...ج

وهن�سوؤهلجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جهاجنا�دانجهنبائتانجهنب�سج  جوهنمباعا جهأّيجدورج دجلل�ءج

هوّ  جهنملا؟جوكافج وؤّثجهنجعلىجر�سمجمالمحج�سخ�سّاته؟

تأثير البيئة البشرية-االجتماعية على الطفل
ا ج  خجججهنملاجمنجلمنجهأّمهجك�لأر�صجهنخ�نا ،جوقيجزرعتج يجههللجدع�نىج دجطالتهجخ��سّ

عراب ،جوهدجهنقيرةجهنع�نا جعلىجهنطح�ك�ةجوهنتقلايجو�سجع جهنتلّقد.ج ح��ّس جهنتقّباجعليجهنملاج

.جو دجهذهجهن�سا�قجوردجعنجهلإم�مجعلّدجلنجهألدج
(((
�سي يةجهإنىجدرج جهأّنهجهأ�سبهجلعي�س جهنت�سو ج

.ج لل�صج
لقي فيها من �شيء قبلته«)))

ُ
ط�نبجQ: » اإّنما قلب الَحَدث كالأر�س الخالية ما اأ

هإْنج�سّحجهنتعباج،جدطت�ّصجكّاجم�جدتعّج�صجنهجمنجهنخ�رججودخزنهج دج هإ�سللرا جمجهآدا ج هنملاج

)1(ج جهجع:ج ل�سلد،جمحطيجدقد،جهنملاجلانجهنورهث جوهنتجلا ،جج1،ج�ص196. 
)2(جنا جهنبالغ ،جمنجو�سا جنهجنونيهجهنح�سن.
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ذهده،جودعك�صجمنججا جهأخجىج�سورةجهنطرتطعجهنذيجدعا�صج اه.

هنحّد،ج موؤ�ّس�س�ده:-هلأ�سجة،ج لك�ّ  ج مر�نهج هنملاج دج هنذيج ل�س�أج هلجتط�عّدج  �نطحاطج

هلأحزهبج هنك�سلا ،ج هنرطعا�تج هنلعب،ج هلأ�سيق�ء،جمرطوع�تج هنطير�س ،ج هلأق�رب،ج هنراجهن،ج

هن�سا��سا ،جهنط�س�جي،جهنح�سالا�ت،جهلأني  جهنج ��سا ،جهنبائ جهنطرتطعا جهنكباجة...جل�لإ�س�  ج

هإنىجعل�سججخ��ّصجهأ�سبحجح��سجًهجلقّوةج دجع�سجن�،جوهوجهنع�نمجهل تجه�سّدجوهنل�س�ءجهنطر�زّيج

هنتللز ونا ...-ج لعبجدورًهجل�رزًهج دجدحي يج هنل� �صجلوكجوهنبجهم ج منجهلإنتجنتجو�سلح�تج

مالمحجهوّ  جهنملاجهنذهلا جوهنلل�سا جوهنقاطا جوهن�سلوكا جوهنوجيهنا ...،ج �نملاجنمج كت�سبج

د�سّورهدهجوعق�ئيهجوهدر�ه�دهجوقاطهجو�سلوك�دهجوما�رهدهجمنجدلق�ءجنل�سهجونتار جنت�أّملهجهنّذهدد،ج

ل�نبائ ج وهنت�أّثجج هلنلع�لج للعاج �سخ�سّاتهج نوح ج هنخ�رجّد،ج تت�سّكاج ل�نطحاطج د�أّثجهج للعاج لاج

هلجتط�عا ،جلأّنج�سخ�سّاتهجك�نعرال جهنتدجُ طكنجد�سكالا�جل�ساون .

 قولجمحطيجنبابجهنلراحد:ج» تيّرججكّاجطلاجهإن�س�نّدج دجمرتطعجمتكّونجل�نلعا،جو ل�سئج

�سلوكام،ج وهأنط�طج ودق�نايهم،ج ع�دهدامج نامج هنطرتطع،ج هذهج منج هأ جهدج معج هإن�س�نا ج عالق�تج

وطجقجقا�مامجل�لأعط�لجهنطختلل ،جونظجدامجهإنىجهلأمور،جوم�س�عجهمجوهأح��سا�سام،جوقاطام،ج

وعلىجميىج�سلوهتجقلال ج كونجقيجهكت�سبجهنملُاجمعظمجهذهجهنمجقجوهنع�دهتجوهنقامجوهنطب�دئج

لائتهج ولانج هنملاج هذهج لانج هلجتط�عّدج هنتل�عاج طج قج عنج وذن��كج ن�سخ�سّاته،ج كطكون�تج

 .
(((
هلجتط�عا ج دجكّلاتا�«

 حتىجهنلمجةجهنتوحاي  جهن�س� ا جهنتدجهأودعا�جههللجل�أ�ساجهنخلق ج دجنل�صجهنملاجلجد�سطيج

»ما  هأم�مجد�أثاجهتجروحجهنبائ جهلأ�سج  جوهنطرتطعا ،جعنجهلإم�مججعلججهن�س�دقجQ،جق�ل:ج

.ج اذهجهنحي ثج
رانه وُيمّج�شانه...«))) من مولود يولد اإّل على الفطرة فاأبواه ُيهّودانه وُين�شّ

هنطع�نمج ر�سمج علىج هنت�أثاجج هلأ�سج  ج دج هنبائ ج دلعبهج هنذيج هنيورج علىج وه�سحً�ج موؤ�ّسجًهج ُ قّيمج

هن�سا�قج نلبائ جهلجتط�عا جهنع�م .جو دجهذهج هنع�ّم جن�سخ�سا جهنملا،جوكذنكجهلأمججل�نل�سب ج

وردجعنجهلإم�مججعلججهن�س�دقجQجق�ل:ج»بادروا اأولدكم بالحديث قبل اأن ي�شبقكم اإليهم 

)1(جهنتجلا جوهأ�سونا�جهنثق� ا جوهلجتط�عا ،ج�صج124.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج2،ج�ص49،جح1668.
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.جو دجهنحقاق جهذهجهلأمججم�س�هيج دجهنب�نغانجهنجه�سي نج كافج دجهنملا؟جوهذهج
المرجئة«)))

م�جُ خبجن�جعلهجهنقجهآنجعنجهأونئكجهنذ نجك�نجهنلبّدج يعوهمجلّدب�عهج ُارابون:جچ پ ڀ ڀ 

. 
 . چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ)))

ڀ ڀ ٺٺ چ)))
دكو نج هلجتط�عا ج دج هنبائ ج ونلوذج د�أثاجج هأ�ساج ُ لكجج هأنج »ل-هأح��ي-ج �ستماعج ول�خت�س�ر:ج

�سخ�سا جكّاجوهحيجمنجهأ جهدجهلإن�س�ن،جوهأنجهذهجهنت�أثاججوهنللوذجعطاقجو�س�ماجل�نل�سب جنالأكثج  ج

.
(((
هن�س�حق جمنجهنل��ص،ج الجر بجهأّنجهنلجدج دجكثاججمنجهلأحا�نجد�لعجومحكومجلإرهدةجهنطرتطع«

منهجية البحث بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون
هنملاج دج وج��ودج هإن��ىج نظجدانج لانج هنتطاازج منج لّيج لج ملارا ،ج هأكثجج هنبحثج نكدج كونج

هنطرتطع،جهلأونى:جللح�ظجم�جهوجك�ئنجووهقعج دجدرجل جهنطرتطع�تجهنب�سج  جعلىجمّججهنت�ر خ،ج

وهنث�نا :جللح�ظجم�جُ طكنجهأوج لبغدجهأنج كون.

مرتطعه،ج �سل�ع ج هوج ع�م ج هلإن�س�نج لاج هنملاج هأّنج �سّكج دج الأول:ج الج بالعتبار  اأّم��ا 

 غ�نبً�جم�ج �سبحجهنملاجوهلإن�س�نج دجلحججعق�ئيجوقامجو�سلوك�تجهنطرتطعجهنذيج عا�صج اه،ج

ودق�نايهج لع�دهدهج و لتزمج هنطرتطع،ج للغ ج و تحّيثج هلجتط�عا ،ج هنبائ ج دلكاجج لبجهم ج  ُالّكجج

وهأعجه ه...،جوهذهجهأمججطباعدج دجهنملاجل�سببجقيرةجهنطح�ك�ةجوهنتقلاي،جوعيمجقيردهجعلىج

هنتطاازجوهنطق�رن جوهنتقو مجهن�سخ�سّدجلختا�رجم�جهوجمل��سبجوهأن�سب،ج تليّكجهإرهدةجهنملاج دج

هإرهدةجهنطحاطجهلجتط�عّد.

ومل�ّسق ج ومل�سرط ج وم�ستجك ج وهحيةج دجلو  ج نظجةج ل�سلا ج هنطرتطعج �س�دتج كّلط�ج وعلاه،ج

وهلختال �تج هنتط� زهتج زهدتج وكّلط�ج ومل�سرم،ج متوهزنج ل�سكاج هنملاج �سخ�سا ج ن�س�أتج كّلط�ج

دل�ق�سً�،ج هأكثجج هنملاج �سخ�سا ج ك�نتج كّلط�ج هنطرتطعج موؤ�ّس�س�تج نطختلفج هنتجلو  ج هنجوؤىج  دج

هن�سّح ج لانج هنتطاازج نطازهنج معج قيهنهج وهل�سمجهبجخ�سو�سً�ج هنحاجةج منج ح�ن ج و�ساعا�صج

هنطرتطعا ج موؤ�ّس�س�دل�ج هنتجلو  ج دج هن��جوؤىج دوحايج هإنىج هنح�ج ج ميىج وهذهج وؤّكيج وهنخم�أ.ج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص47.
)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج170.

)3(ج�سورةجهنزخجف،جهلآ  ج23.
)4(جهنازدي،جمحطيجدقدجم�سب�ح،جهنلظجةجهنقجهآنا جنلطرتطعجوهنت�ر خ،ج�ص49.



273 دفطاج هناائ  هنالج   فهنمااعا  على ه  م  هنملا

هنطختلل :جهلأ�سجة،جهنطير�س ،جهنك�ّس�ف،جو�س�ئاجهلإعالم،جهنرطعا�تجهنثق� ا ...ج دجهنروهبج

عنج�سوؤهنانجهأ�س��ساان:جعلىجم�ذهجُنجّلد؟جوكافجُنجّلد؟

اأّما بالعتبار الثاني:ج �إّنجهنطرتطعجنا�صجهوجهنع�ماجهنح�سجّيجهنذيج حتكجج�سل�ع ج�سخ�سا ج

هنملاجود�سكااجهوّ تهجللحوجقاجّي،جهإنىجدرج ج كونجمعا�ج �قيًهجنلاو  جهنلجد  ،جول�نّت�ندج كونج

.
(((
علمجهلجتط�عجعلطً�جوهقعاً�،ج دجحانجلج كونجعلمجهنلل�صجكذنكجنعيمجوجودجهوّ  ج جد  

هنتل�عالتجهنيهخلا ج دجنل�صجهنملاج وهأهّطا�ج هنورهث ،ج هأخجى،جملا�ج  ال�كججطل جعوهماج

وهلنمب�ع�تجوهنخبجهتجهن�سخ�سا ج دجخّطجعالقتهجمعجهلأ�سا�ءج�سّح جوخم�أجوقبحً�جوح�سلً�-

للحوج دكو لهج دع�نىج دج ههللج زرعتا�ج يج هنتدج هنحّجةج هلإرهدةج لأّنهج طلكج معّال -،ج مجحل ج  دج

دطلحهجهنقيرةجعلىجهختا�رجم�ج �س�ءجمنج عاجهأوجدجك،جنذهجلجليجمنجهنتطاازجلانجد�أثاججهنطرتطعج

هأّنهج لج علدج هنطرتطعج هنملاجعنج د�أّثجج هلجتط�عّد،ج �إّنج هنربجج ولانج ود�أّثجهجعله،ج هنملاج  دج

هأ�سبحجدحتجعرل جهنربججهلجتط�عّدجنوجودجعل�سجيجهلنمب�عجوهنجوؤ  جهنخ��س جنحوجهلأ�سا�ءج

)هنعلمجلطجهدبه(جوهلختا�رجوهلإرهدةجهنحّجة.ج

ولعب�رةجمخت�سجةجهل�جحقاقت�ن:

الأولى:جهأّنجهنطرتطعجموؤّثجج دج�سل�ع ج�سخ�سّا جهنملا.

هلإرهدةج عل�سجج و�سلبج هلجتط�عّدج هنربجج حّيج هإنىج لج �ساج هنطرتطعج د�أثاجج هأّنج والثانية:ج

هنحّجةجوهلختا�ر.

المسؤولية التربوية
وعلىجكّاجح�ل،جهذهجكّله،ج �سعجهأونا�ءجهأمججدجلا جهنملاجهأم�مجم�سوؤونا جج�ساط ،جدتطّثاج دج

هأرلع جهأمور:

الأول:جدجلا جهنملاجعلىجهنتلكاججهنلقيّيجوهل�ستيلنّدجهنحّججكدجدكونجني هجملك جهنتطاازج

هنلكجّيجلانجم�جهوج�سحاحجوم�جهوجخم�أجوم�جهوجح�سنجوم�جهوجقباح،جوعيمج�سجع جدقّباجهأيج كجةج

هإّلجلعيجهنتطحا�صجوهنتقو م.

)1(ج جهجع:جهنلظجةجهنقجهآنا جنلطرتطعجوهنت�ر خ،ج�ص58-57.
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الثاني:جدقو  جهلإرهدةجود�سلابا�ج دج�سخ�سا جهنملا،جحتىجلج كونجمرّجدجعل�سججمللعاج

ومت�أّثججللحوج�سلبّد،جلاجدكونجني هجقّوةجوقيرةجعلىجموهجا جومق�وم جم�جُ ع� �سهج دجهنطرتطع،ج

لاجوقيرةجهنت�أثاججوهنتغااججهأ �سً�.

الثالث:جداائ جهنبائ جهلأ�سج  جهن�س�نح جهنح��سل جنتلطا جهنملا،جهأيججعاجهنبائ جهنطلزنا ج

لأّنج و...،ج وهنجحط ج وهنطوّدةج هنطحّب ج و لت�سجج اا�جعباجج هن�سع�دة،ج د�سّعج اا�جكاطا�ءج �س�نح ،ج

هلأبج لانج هنعالق ج دكونج هأنج وهذهج �ستلزمج له،ج هنذيج حتذيج هنلطوذجج هألو هج هنملاج جىج دج

وهلأمجوكذنكجمعجهلإخوةجهلآخج نجق�ئط جعلىجم�سلو  جهنقامجهلإ�سالما جمنجهلحتجهمجهنطتب�دلج

هأم�مج ُ ظاجهنج هن�سحا ...،ج الج وهن�سلوك�تج وهنتلّظفج وهنترّطاج وهنحوهرج وهنطزهحج وهنتع�ونج

هأنج ت�سّج �جلمج ق جمتل� ا جمعجروحج هنغ�سبج نوجه�سمجهط�ج �سلبّد،جوحّتىج �سلوكج هأيج هنملاج

هنتجلا ،جعلااط�جهأنج �ستجهجذنكجعنجهنملا،جلحاثجلج �سطعجذنكجملاط�،جلاجعلااط�جهأنجلجُ �سعجهج

هنملاجمنجخاللجنغ جهنعالانجهأوجهنبينجهأوجدق��سامجهنوجهجل�أنجلالاط�جهأّيجح�ن ج�سلبا ،جلأّنجهذهج

 وؤّثججعلىج�سخ�سّا جهنملاجمنججاتان:ج

هلأونى:جمح�ك�دهجناط�،ج �إّنجهنملاجهإذهجع��صج�سطنجهأ�سجةجملّكك جدقومجخموطجهنعالق�تج

 اط�جلانجهأع�س�ئا�جعلىجهن�سر�رجوهن�سجهخجوهنعبو�صجوهن�سجبجو�سوءجهلأخالقج�سابلدجعالق�دهج

معجهلأ�سا�ءجهنط�د  جوهنب�سج  جمنجحونهجمنجخاللجنل�صجهلأ�س�نابجهن�سلبا جهنق�ئط جعلىجهلعتيهءج

وهنتحمامجوهنتك�ساججو...

وهنث�نا :جهأّنجهنم�ق جهن�سلبا جهأوجهلإ ر�لا ج دجهنباتجدعك�صجنل�سا�جعلىجل�قدجهلأ جهدج�سلبً�جهأوج

هإ ر�لً�،جوهذهجهلأمجج �سعججلهجهلإن�س�نجل�نوجيهنجنتار جدجهكمجهنح�لتجوهنخبجهتجهن�سخ�سا ،ج

 قيج يخاجهإنىجمك�نج ا�سعججمب��سجةجلم�ق جهإ ر�لا جهأوجرحط جهأوج جحجهأوجحط��س ،جو يخاجهإنىج

مك�نجهآخججو �سعججلم�ق ج�سلبا جهأوجحزنجهأوجك�آل جهأوجهإحب�ط.

الرابع:جهنبحثجعنجهنطو�سعجهنح�سنجوهنبائ جهن�س�نح جنو�سعجهنملاج اا�.ج علىجونّدجدجلا ج

ودهرج هنماّللد،ج وهنو�سطج هنملاج وهإر�س�د(جمير�س ج دوجاهج هختا�رج)وهأحا�نً�:ج ُ ح�سنج هأنج هنملاج

ح�س�ن جهنملا،جوهأ�سيق�ءجهنملا،جومرطوع�تجهنلعب،جوهنل�ديجهنج ��سّد،جوهنرطعا جهنك�سلا ...ج

ناوّ ججلذنكجنمللهجهنطل�خجوهنظجوفجهنطالئط جنت�سّكاجود�س�مدجهوّ تهجللحوج�س�نحجوح�سن.
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عنجر�سولجههللPجق�ل:ج»يا علّي، حّق الولد على والده اأن ُيح�شن ا�شمه، واأدبه، وي�شعه 

.
مو�شعاً �شالحاً«)))

وعنجهألدجهنح�سنجمو�سىجهنك�ظمجQ،جق�ل:ج»جاء رجٌل اإلى النبيP، فقال: يا ر�شوَل 

.
اهلل ما حّق ابني هذا؟ قال: تح�شن ا�شمه واأدبه، و�َشْعه مو�شعاً ح�شناً«)))

و دجهذهجهن�سا�قجهأ �سً�جنجىج دجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنحّثجعلىجهختا�رجهنطجهأةجهنزوج /هلأمج

منجلائ جهجتط�عا جح�سل جلجمنجلائ جهجتط�عا ج�سّائ ،جلأّنجنذنكجد�أثاجًهج�سلباً�جعلىج�سخ�سا ج

َمِن. قيل: يا ر�شول اهلل: وما خ�شراء  َراَء الدِّ هنملا،جعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»اإّياكم وَخ�شْ

.
الدمن؟ قال: المراأة الح�شناء في منبت ال�شوء«)))

وعلهP: »تزّوجوا اإلى اآل فالن فاإّنهم عّفوا فعّفت ن�شاوؤهم، ول تزّوجوا اإلى اآل فالن 

.
فاإّنهم بغوا فبغت ن�شاوؤهم...«)))

ل ج لبغدجعيمجدجكجهنملاج لطوجدلق�ئاً�جعلىج�سوءجموؤّثجهتجهنطرتطعجوع�دهدهج و دجهنطح�سّ

ودق�نايهجوقاطهجون�س�ط�ده،جلاجعلىجهنوهني نجهأنج عطالجعلىجدجلا جهنملاجودل�سئتهجهجتط�عاً�ج

 .
(((
علىجدع�نامجهلإ�سالم

تأثير البيئة الطبيعية على الطفل
هإّنجهنحي ثجعنجهنعالق جلانجهنبائ جهنمباعا جوهنملاج تّمج دجهّدر�هان:

م�ج وهوج معا�.ج دع�ملهج وكالا ج در�ها�ج و�سلوكهج هنمباعا ج هنبائ ج هإنىج هنملاج نظجةج الأول:ج

�ساكونجمحورجهنحي ثج دجدر�ص:جهنتجلا جهنبائا .ج

الثاني:جد�أثاججهنبائ جهنمباعا جعلىجد�سكااجهوّ  جهنملا.جوهوجم�ج�ساكونجمحورجهنحي ثج دج

هذهجهنير�ص.

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جكت�بجهنلجهئ�ص،جل�بجهنلوهدر،جح5764،ج�ص784،ج قجة14.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص48. 

)3(جم.ن،جج5،ج�ص332.
)4(جم.ن،ج�ص554.

)5(جهنغزهند،جهألوجح�ميجمحطيجلنجمحطي،جهإحا�ءجعلومجهني ن،جج8،ج�ص130.جوهنطحر جهنبا�س�ءج دجداذ بجهلأحا�ء،جج5،ج
�ص124.
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تأثير البيئة على البعد الجسمانّي للطفل
هنعلمج هأثبتا�ج هنتدج هنبي اا ج هنط�س�ئاج جمنج

(((
نلملا هنر�سط�نّدج هنبعيج هنمباعا ج دج هنبائ ج د�أثاجج هإّنج

هنترج بّدجوُ ع� لا�جهلإن�س�نجل�نح�ّصجوهنخبجةجهن�سخ�سا ،جكافجل،جوهنملاجعل�سججمنجمكّون�تجهنلظ�مج

هنبائّدجهنمباعّدجومر�نهجهنحاوّي،ج طثاًلجلجُ طكنجلأحيجهأنجُ لكججد�أثاججعوهماجهنطل�خجمنجحجهرةجولجودةج

علىجنططجحا�دهجهن�سالا جهأوجهن�ستو  ج دجنب��سهجوطع�مهجو�سلوكهجوهأن�سمته...،جهأوج للدجهنت�أثاججهن�سلبدج

نتّلوثجهنتجل جوهناوهءجوهنطا�ه...ج دجداي يجهلأمنجهنغذهئّدجوهن�سالم جهن�سحا جنلملا...ج

كط�جلج�سّكجهأ �سً�ج دجهأّنجهنبائ جهنمباعا جدوؤّثجج دجهنبعي نجهنباونوجّدجوهنلاز ونرّدجنلملا،ج

نذنكجدكونجهنبلا جهنر�سي  جن�سك�نجهنطل�طقجهنب�ردةجمختلل جعنج�سك�نجهنطل�طقجهن�سحجهو  ج

هنر�  جوهنح�رة...جهإنىجغاجه�جمنجهنلط�ذججهنكثاجة.ج

نلملا،ج هنر�سطا ج وهن�سل�تج هنبينّدج هنبعيج هنمباعا ج دج هنبائ ج د�أثاجج در�وزن�ج هإذهج نكن،ج

هنذهلّدجوهنطزهجّدجوهنوجيهنّدج هنبعيج دلعبجدورًهج دج هنجئا�صجهنذيج مجحجنل�سه:جهاج هن�سوؤهلج

وهنلل�سّدجوهن�سلوكّدجنلملا؟

هذهجهن�سوؤهلجنا�صججي يًهجعلىجل�س�طجهنبحث،ج لريجهأّنجهأر�سموجط�نا�صج)384-322جق.م(ج

وكذنكج هن�سعوب.ج ولانجطب�ئعج وهنرغجه ا�جمنججا ج هنطل�خج لانج »هن�سا��س «ج كت�لهج  جلطج دج

ُنالحظجعليجهلنجخليونج)1332-1406م(ج دجمقيم جكت�لهجهنطعجوفجهنعبججود وهنجهنطبتيهأج

وهنخبج،جحي ثهجعنجهأثججهنطل�خج دجطب�ئعجهن�سعوب.جوهأ �سً�جرلطجج�نجلودهنج)1530-1596م(ج

لانجطب�ئعجهنل��صجوهنطل�خ،جحاثجهعتبججهأّنجهأهاجهلأق�نامجهن�سط�نا جهنب�ردةجق�س�ةجمخ�طجون،ج

لالط�ج ّت�سفجهأهاجهلأق�نامجهنرلولا جهنح�ّرةجل�نطكججوهلأخذجل�نث�أر،جهأّم�جهأهاجهلأق�نامجهنطعتين ج

 امجهأكثجج مل جون�س�طً�جوني امجهنقيرةجعلىجهنقا�دة.جوُنالحظجهذهجهلّدر�هجعليج�س�رلجنويج

�سك�نج هأّنج هنقوهنان«،جحاثج عتبجج »روحج كت�له:ج مونت�سكاوج)1689-1755م(ج دج �ساكونيهج ديج

هنذ نج هنح�رةج هنطل�طقج �سك�نج منج ومكجًهج ر ب ج وهأق��اج و�سر�ع ج قوةج هأكثجج هنب�ردةج هنطل�طقج

كونج مثاًلج هنح�رةج هنبالدج منجخ�س�ئ�صج هأنهج م�سالً�ج وهن�سلبا ،ج هنر�سط�نّدج ل�نوهنج  ّت�سلونج

.
(((
هنغج زةجهنرل�سا جملجط جلخالفجهنطل�طقجهنب�ردة...

)1(ج جهجع:جهنازدي،جمحطيجدقدجم�سب�ح،جهنلظجةجهنقجهآنا جنلطرتطعجوهنت�ر خ،ج�ص208-207.
)2(ج جهجع:جوهاب ،جعبيجهنلت�حجمحّطي،ججغجه ا جهلإن�س�ن،جوهإدمونجد طولن،جكافجخلقجهنمج قجهنلططجهلجتط�عد.



277 دفطاج هناائ  هنالج   فهنمااعا  على ه  م  هنملا

الرؤية اإلسالمية في تأثير البيئة الطبيعية على الطفل

هإّنججطاعجهأطل�نل�جعليم�ج �سطعونج�سوتجهنجعيجهأوجنب�حجهنكلب،جهأوج جونجهنبجقجو�سع جهنبحجج

وظلط جهنلاا،جهأوج �سعجونجل�ناّزةجهلأر�سا ،جدتحّجكج دجدهخلامجم�س�عججهنخوفجوهل�سمجهب،ج

هأوج �س�هيجهنحقولجهنرطال جوهلأزه�ر،ج وكذنكجعليم�ج �سطعجهنملاج�سوتجزقزق جهنع�س� اج،ج

دمجبجنل�سهجلج�سعور ً�جو ح�ّصجل�نجهح جوهن�سع�دة...ج �نبائ جدطلحجهنملاجهنمب�ع�تجو�سورًهج

وهأ�سر�رج و�سط�صج وقطجج ونرومج �سط�ءج منج لهج هنطحاطج هنع�نمج عنج خ��س ج وجيهنا ج وم�س�عجج

هنعي يج ه�ستك�س�فج علىج هنملاج ُد�س�عيج هنمباعا ج وهنبائ ج وجب�ل...،ج و�سحجهءج وهأنا�رج ولح�رج

منجهلأ�سا�ءجمّط�جُ �س�همج دجدلّتحجط�ق�دهجونطوجق�للا�دهجهنذهلا جوهنلل�سا جوهنطا�رهدا ...،جلاج

هإنىجهنتلّكججوهنلظججوهنت�أّماج هنبائ جدلعبجهذهجهنيورجلحّقجهنجه�سي ن.جومنجهل�جدع�ن�جهنقجهآنج

وهنتيّلجج دجهلآ �تجهلآ �قا جهنطلت�سجةج دجهنبائ جهنمباعا جوذكججعّيةجنط�ذججوهأمثل ج دجهذهج

هنطر�ل،جنط�جنهجمنجدورج دجدكو نجعق�ئيجوهّدر�ه�تجوم�س�عججخ��س جعليجهلإن�س�ن،ج �لإن�س�نج

دلكاجهج وهأنط�طج هأمزجتهجوطب�عهج و للعاجعلا�جحّتىج دج لهج هنطحام ج هنمباعا ج ل�نبائ ج  ت�أّثجج

وم�س�عجهجهنلل�سا .جوقيجنلامجهذهجهنطعلىجمنجد�سباهجهأماججهنطوؤملانجQجلقونه:ج»األ واإّن 

ال�شجرة البرية اأ�شلب عوداً، والروائع الخ�شرة اأرّق جلوداً، والنباتات البدوية اأقوى وقوداً 

.جونكنجهاجهذهج علدجهأّنجهنملاجهلنجلائتهجهنمباعا ،جلطعلىجهأّنا�جُد�سّكاجمالمحج
واأبطاأ خموداً«)))

�سخ�سّاتهجللحوجلج كونج اا�جهإلجعل�سجًهجمت�أّثجًهجومتلقّاً�جومللعاًل؟ج

هنوهحيج دجدل�ساججعالق ج هنع�ماج هنطير�س جهنحتطا جدكطنج دجهعتط�ده�جنظج  ج هأزم ج هإّنج

هلأطجوح - هذهج هأّنج حانج وهنربجّي،ج دج هنحتطّدج هنت�أثاجج وهوج ل�لإن�س�ن،ج هنمباعا ج هنبائ ج

هنتل�ساججعلىجهأ�س��صجهنع�ماجهنوهحي-جنا�ستجعلطا ج دجهأّيجمر�لجمنجمر�لتج امجهلإن�س�ن،ج

نذهج ذهبجهن�سايجمحطيجل�قججهن�سيرجهإنىجهأّنجهنت�سّورهتجهنتدجهعتطيتجهنع�ماجهنوهحيج دج امج

هلإن�س�نجل�ءتجل�نل�سا،جكط�جح�ساجعليج�سارطونيج جو يجمنجخاللجنظج  جهنغج زةجهنرل�سا ،ج

وهنط�رك�سا ج دجهنط�ّد  جهنت�ر خا ...جهإنخ،جومنجهذهجهنب�بج لق�صجهأ �سً�جعلىجنظج  جهنحتطا ج

)1(جنا جهنبالغ ،جج3،ج�ص72.
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كّاج لأّنج هلإ�سالم،ج هنوهقع،جولج قّجه�ج دّتلقجمعج هنطح�ولتجلج »كّاجهذهج هأّنج هنرغجه ا ،جمعتبجًهج

.
(((
وهحيجملا�جح�ولجهأنج �ستوعبجلع�ماجوهحيجدل�ساججهنحا�ةجهلإن�س�نا جكّلا�«

 �نطالحظ جهلأونىج دجنقيجهنلظج  جهنحتطا ،جعيمجملمقا جوعلطا جنظج  جهنع�ماجهنوهحيج

هوج هأ �سً�ج د�سرالا�ج ُ طكنج هنتدج هنث�نا ج وهنطالحظ ج ون�س�ط�ده.ج هلإن�س�نج هو  ج دل�ساجج  دج

هختالفجهنطرتطع�تجهنطت�س�لا ج دجهنظجوفجهنبائا جمنجحاثجمل�ه جهنتلكاججوهأنط�طجهنحا�ةج

وهنخ�س�ئ�صجهنلل�سا .

وهنطالحظ جهنث�نث جهأّنجهلإن�س�نجعل�سجج �عاج دجهنبائ جوموؤّثجج دجهنمباع ،جهإنىجدرج جهأّنج

وه�ستثط�ره�ج هنمباع ج د�سخاجج مر�لج هأكبجج دج م�س�ح ج هلإن�س�نج ملحج وهنتقلدج هنعلطدج هنتمّورج

ن�س�نحجهأهيه ه.ج

وكالً�-،ج كّطً�ج هنت�أثاجج ن�سب ج عنج هنلظجج ن�سباً�-لغ�ّصج موؤّثجةج هنبائا ج هنرغجه ا�ج هأّنج وهنخال�س ج

ونكنجد�أثاججهنبائ جهنرغجه ا جهأوًلجق�لاجنلتغااج،جوث�ناً�جهوجهأقاجلكثاججمنجد�أثاجججطل جعوهماجهأخجىج

وملا�ج هنورهث ،ج ملا�ج وهوّ ته،ج هنملاج �سخ�سّا ج ر�سمج دورًهج دج دلعبج ومتيهخل ج ومعّقيةج مت�س�لك ج

هنبائ جهنب�سج  ،جوملا�جهنتجلا جوهنتعلام،جوملا�جهنتل�عالتجهنيهخلا ج دجنل�صجهنملاجمعجهنمباع ج

وهلأ ك�رجوهلأ�سا�ءجوهلأ�سخ��ص...جوملا�جعوهماجغابا ،جحاثجهإّنجمنجهأخمججهنط�سكالتجهنتدج وهجاا�ج

هنلكججهنغجلدجهوجعزلجهنتجلا جهلإناا جعنجهنتيّخاج دجم�س�رهتج�سل�ع جهوّ  جهنملاجوهلإن�س�ن.

ونذه،ج �إّنجد�سلافجهأجل��صجهنب�سججعلىجهأ�س��صجهنع�ماجهنبائّدجهوجخم�أجملارّد،جلأّنجم�جقيج

 عتقيهجعلط�ءجهلجتط�عجهأوجهنتجلا جهأّنهجنتار جهنع�ماجهنبائّدجقيج كونجنتار ججطل جهذهجهنعوهماج

هألل�ءجهنطرتطعجللحوجم�ستجكجمنج هأوجهنعّل جنت�سّكاجهوّ  ج ُد�سّكاجمرتطع جهنطقت�صج هلأخجىجهنتدج

دلكج عزلج لج طكنج هأّن��هج خ�سو�سً�ج وهنت�سّورهت،ج وهنط�س�عجج وهلأ ك�رج وهلأمزج ج هنمب�عج حاثج

هنعوهماجنيره�س جهنبائ جكطتغّاججم�ستقّاجدهّلج دجهنطع�دن ،جلأّنجهنعوهماجهلأخجىجدلعبجدورًهجهأهّمج دج

عطلا جد�سكااجهناوّ  ،ج كافجُ طكنجعزلجع�ماجد�أثاججهنبائ جهنب�سج  جمثاًل،جهأيجمرطوعجهنطوروث�تج

عنج هلأجا�لج هإنىج دلتقاج هنتدج هنط�ستجك ج وهنتق�نايج وهنع�دهتج وهنت�سّورهتج وهنط�س�عجج هنثق� ا ج

طج قجهنتل�سئ جهلجتط�عا ،ج توجيجه�ستجهكً�ج اط�ج عتقيجهأّنهج�سلاع جهنبائ جهنمباعا ؟!ج

)1(ج جهجع:جهن�سير،جمحطيجل�قج،جهقت�س�دن�،ج�ص55.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنبائ�� جه��دجهنحّا��زجهنرغجه ّد-هلجتط�عّدجهنذيج عا���صج اهجهنمل��ا،جو ح�ساج اهجعلىج -ج

مقّوم���تجحا�ده،جوُ ط�ر���صج ا��هجك�  جهأن�س��متهجوعالق�دهجمعجهلأ�س��ا�ءجوهنك�ئل���تجهنحّا ج

هنطختلل جهنطحام جله،جومعجل�قدجهأ جهدجهنب�سججهنط�س�ركانجنهج دجوحيةجهنحا�ة.

دلق�س��مجهنبائ�� جهإنى:جهنبائ�� جهنمباعا جلط�جدحو هجمنجهأر�صجوم�ج عا���صجعلاا�جمنجك�ئل�تج -ج

ك�نحاوهن���تجوهنح�س��جهتجوهنلب�د���ت...جوهنبائ جهنب�س��ج  جهنتدجلل�ه�جو�س��ّايه�جهلإن�س���نج

ناعا���صج اا���،جم��نجمينجوقجى،جوم�جدحو ��هجم�د ً�جمنجهأللا جوطجقجوج�س��ورجوم�س�نع،جهأوج

ثق� اً�ج)هنبائ جهنثق� ا (جوهجتط�عاً�ج)هنبائ جهلجتط�عا (.

ا جعراب ،جوهدجهنقيرةجهنع�نا جعلىجهنطح�ك�ةج جبلتج يجههللجدع�نىج دجطال جهنملاجخ��سّ -ج

وهنتقلايجو�سجع جهنتلّقدجوهلمت�س��ص،جنذهج لعبجهنطحاطجهلجتط�عدجهنذيج ل�س�أجهنملاج

 دجمر�نهجلك�ّ  جموؤ�ّس�س�دهجك�لأ�سجة،جهنطير�س ،جمرطوع�تجهنلعب،جهنرطعا�تجهنك�سلا ،ج

هنل�س���ءجهنطر���زيجمنجهلإنتجنتجو�سلح�تجهنل� ���صجل��وكجوهنبجهم�� جهنتللز ونا ،جدورًهج

ل�رزًهج دجدحي يجمالمحجهوّ  جهنملا.

كّلط�ج�س���دتجهنطرتطعجنظجةج ل�س��لا جدجلو  جوهحيةجوم�س��تجك جوجكّلط�جن�س���أتج�س��خ�سّا ج -ج

هنملاجل�سكاجمتوهزنجومل�سرم،جوكّلط�جزهدتجهنتط� زهتجوهلختال �تج دجهنجوؤىجهنتجلو  ج

نطختلفجموؤ�ّس�س�تجهنطرتطعجكّلط�جك�نتج�سخ�سّا جهنملاجهأكثججدل�ق�سً�.

هنطرتط��عجنا���صجه��وجهنع�م��اجهنح�سجّيجهن��ذيج حتكجج�سل�ع ج�س��خ�سا جهنملاجود�س��كااج -ج

هوّ ت��ه،جكط���ج ح���ولجد�سو جهجلع�صج ال�س��ل جهلجتط�ع،جلاجهل�كججطل�� جعوهماجهأخجى،ج

ملا���جهنورهث�� ،جوهأهّطا���جهنتل�عالتجهنيهخلا ج دجنل���صجهنمل��اجوهلنمب�ع�تجوهنخبجهتج

هن�سخ�سّا ج دجخّطجعالقتهجمعجهلأ�سا�ءج�سّح جوخم�أجوقبحً�جوح�سلً�.

دقت�سدجهنط�سوؤونا جهنتجلو  جهأم�مجموؤّثجهتجهنطرتطع،جدجلا جهنملاجعلىجهنتلكاججهنلقيّيج -ج

وهل�ستيلنّدجهنحّج،جدقو  جهلإرهدةجود�سلابا�ج دج�سخ�سا جهنملا،جداائ جهنبائ جهلأ�سج  ج

هن�س�نح�� جهنح��سل�� جنتلطا جهنمل��ا،جوهنبحثجعنجهنطو�سعجهنح�س��نجوهنبائ�� جهن�س�نح ج

نو�سعجهنملاج اا�.ج

هإّنجد�أثا��ججهنبائ�� جهنمباعا�� جك�نطل���خجوطباع�� جهنت�س�ر ���صجوهنتل��ّوثجهنبائ��ّدج ��دجهنبع��يج -ج

هنر�س��ط�نّدجنلمل��اجمنجهنط�س���ئاجهنث�لت�� جل�نعل��مجهنترج بّدجوُ ع� لا�جهلإن�س���نجل�نح���ّصج

وهنخبجةجهن�سخ�سا .جكط�ج ت�أّثججهنملاجل�نبائ جهنمباعا جهنطحام جلهجو للعاجعلا�جحّتىج

 دجهأمزجتهجوطب�عهجوهأنط�طجدلكاجهجوم�س�عجهجهنلل�سا .ج
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أسئل  هنيرا 

م�جهوجهنتعج فجهل�سمالحّدجنلبائ ؟جوهإنىجكمجق�سمجدلق�سمجهنبائ ؟. 1

م�جهوجهنيورجهنذيج لعبهجهنطحاطجهلجتط�عّدجهنع�ّمج دجدكو نجهو  جهنملا؟ج. 2

ه��اجهلأ�س��جةجهدجهنتدجدلعبجهن��يورجهلألجزج دجدلطا جق�للّا�تجخ��س ج دج�س��خ�سا جهنملاج. 3

هأمجهل�كجموؤ�ّس�س���تجوو�س���ئطجهأخجىجُد�س���ركج دجهذهجهن�سل�ع ؟جوم�جهوجدورجهلأ�س��جةج

در�ها�؟

ه��اجنتوحا��يجهنجوؤ �� جهنتجلو �� جلانجك�ّ �� جموؤ�ّس�س���تجهنطرتط��عجهأّيجدورجهإ ر�ل��ّدج دجدجلا ج. 4

هنملا؟

هاجدوؤّثججهنبائ جهنمباعا جعلىجهألع�دج�سخ�سا جهنملا؟جه�سجبجهأمثل جعلىجذنك.. 5



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

  تعّجفجهإنىجمعلىجهنورهث جودوره�ج دجدكو نجطباع ج . 1

هنك�ئنجهنحّد.

  تعّجفجهإنىجهآرهءجهنعلط�ءجهنط�سلطانج دجد�أثاججق�نونج . 2

هنورهث جعلىج�سخ�سّا جهنملا.

د�أثاجج . 3 مر�لتج ُدلايج هنتدج هنجوهئا ج هلأدن ج   عج�صج

ق�نونجهنورهث جعلىجهنملا.

 ُ حّيدجهن�سل�تجهنق�لل جنلتور ثجنلملاجوهن�سل�تج . 4

غاججهنق�لل جنلتور ث.

تأثير الوراثة على هوّية 

الطفل

الدرس الثامن عشر





تمهيد
 عتبججع�ماجهنورهث جمنجهنعل��سججهنجئا�س جهنتدج تّمجهنبحثجعنجميىجد�أثاجه�ج دج�سل�ع ج

�سخ�سّا جهنملاجعليجعلط�ءجهنتجلا جوهنلل�صجوهلجتط�عجوهنباونوجا�،ج ط�جهدجهنورهث ؟جوم�جهوج

هنيورجهنذيجدلعبهج دجر�سمجمع�نمجم�ها جهنملا؟

ما هي الوراثة؟
هنورهث ج دجهنلغ جهنعجلا جمنجم�دةج)وجرجث(،جلطعلىج»هأنج كونجهن�سدءجنقومجثمج �ساججهإنىج

جمنج�سخ�صجهأوجمو�سوعج .ج �نورهث جعب�رةجعنجهنتق�لج�سدءججزءًهجهأوجكاّلً
(((
هآخج نجلل�سبجهأوج�سبب«

 .
(((
هإنىجهآخججم�د ً�جهأوجمعلو ً�

وهنطينولجهل�سمالحّدجنلكلط جلج ختلفج دجهنط�سطونجعنجهنطعلىجهنلغوّي.

جنعلمجخ��ّصجمنج جوعجعلمجهلأحا�ءجهأطلقج وقيجهأ�سبحجمو�سوعجهنورهث جهناومجمحورًهجم�ستقاّلً

هنتدج تّمج هن�سل�تج Genetics،جووظالتهجدره�س ج هنورهث «ج ل�د�سونجم�سملح:ج»علمج ونا�مج علاهج

هنتق�نا�جمنجهلآل�ءجهإنىجهلألل�ء،جوكالا جذنكجهلنتق�ل،جودل�ساججهأ�سب�بجهنت�س�لهجوهلختالفجلانج

منجدرطعامج�سل جهنقجهل .ج

التكوين البيولوجّي للكائن الحّي
هلتيهأتجهأّونا�تجهلألح�ثجهنعلطا جهنطعتطيةجعلىجهنطالحظ جهنح�ّسا جحولجهنورهث جمعجغج غورج

هنتق�لج كالا ج لطجهقب ج ق�مج ع�سج،جحاثج هنت��سعج هنقجنج ملت�سفج Gregor Mendelج دج مليلج

�سائً�ج ل�نتمّورج هنعلمج هذهج هنبحثج دج هأخذج وهكذهج هلألل�ء.ج هإنىج هلآل�ءج منج هنطوروث ج هن�سل�تج

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج6،ج�ص105.
)2(جهنتحقاقج دجكلط�تجهنقجهآنجهنكج م،جج13،ج�ص77.
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هنعلطّد،ج هنبحثج دمّورج �س�عيج وقيج هنطر�ل.ج هذهج وهنكالّدج دج هنكّطّدج هنتجهكمج نتار ج  �سائً�ج

هنيقاق -هنطاكجو�سكوبج هنطراج  ج هلأجازةج �سل�ع ج مر�لج خ�سو�سً�ج دج هنتقلّد،ج وهنتقّيمج

هلإنكتجونّد-جو�سل�ع جهنكطباودج،ج دجد�سرااجوهحيجمنجهأعظمجهلإنر�زهتجهنب�سج  ج دجهكت�س�فج

عظط ج�سّججههللجدع�نىجوقيردهج دجخلقجهلإن�س�ن،جهألجوهدجقجهءةجهنخ�رط جهنورهثا جو ّكجرموزه�ج

Gentic Mapping،جومعج  جدجدابجهنطعلوم�تجهنورهثا جهنك�مل جعليجهلإن�س�نجمنجخاللجدحي يج

.
(((
نوعجود�سل�ساجهنرال�تجهنطوجودةج دجهنحقاب جهنورهثا ج)هنرالوم(

هأجاج منج هن��زوهجج قباج هنالزم ج هنطخبج  ج هنلحو�صج هإج��جهءج هأهّطا ج هلكت�س�فج هذهج و وؤّكيج

عمدجهلإن�س�نجهأ �سً�جهنقيرةجعلىجهنتيّخاجعنجطج قجهنرال�تج
ُ
هل�ستج�س�دجهنورهثّدجهنوق�ئّد.جوقيجهأ

هأوجهنعبثجوهإ ر�دجهنت�سّوه�تجهنخلقا ،جهأوججعاجهلإن�س�نج هأنثى،ج هأوج نتحي يججل�صجهنطونودجذكجًهج

هأكثجج�سباً�جلأّمهجهأوجهألاه...جهإنخ.

جكط�جُ �سّكاجهذهجهلكت�س�فجهنخموةجهلأونىجعلىجطج قجهإعم�ءجهلإن�س�نجقيرةجهأكبججعلىجهنتحّكمج

 دجهنحّيجمنجهلأمجه�صجذهتجهن�سل جل�نل�حا جهنورهثا جمنجحاثجق�للا جهلإ�س�ل جلا�،جونكنجم�ج

زهنتجهنمج قجطو ل ج دجهذهجهن�سا�قجودحت�ججهإنىجهنكثاججمنجهلألح�ثجودجهكمجهنراودجهنب�سج  .ج

وقيجزرعتج يجههللجدع�نىجهذهجهنق�نونجهنورهثّدجهنمباعّدجكطازةجوجود  ج دجهنك�ئل�تجهنحّا ج

هنباونوجا ج وهنخ�س�ئ�صج هن�سل�تج ونقاج نا�،ج هنلوعا ج هن�سورج وحيةج علىج هنحل�ظج ن�سط�نج

)كلونجهنب�سجةجوهنعالانجوهن�سعج،جو �سال جهنيم،جو�سكاجهنر�سي...(.جكط�ج �سطحجهذهجهنق�نونج

هنورهثّدجللقاجهلأمجه�صجهنق�لل جنالنتق�ل،جمنجهلأ�ساجهإنىجهنلجع.

وهنبحثجعنج قهجدمباق�تجعلمجهنورهث جنهجمر�لجوه�سعج دجهنيره�س�تجهنلقاا جهنطع��سجة،ج

ُ ملقج هأجزهءج�سغاجةججيًهج ك�لإن�س�نجمنجمرطوع ج ك�ئنجحّدج كّاج ل�سكاجمخت�سج،ج تجّكبجج�سمج هنلكجةج ونو�سحجهذهج   )1(
هنكجومو�سوم�تج ُد�سّطى:ج هأجزهءج هنلوهةج دهخاج و دج دهخلا�،ج نوهةج دج كّاجخلا جعلىج ودحتويج هنحّا .ج هنخال �ج ه�سمج علاا�ج

chromosomeج)هن�سبغا�ت(جوهدج�سج طجمنجهنحط�صجهنلووّيجDNA،ج حتويجعلىجهنرال�تجgene.جومنجه�دانج
نكلط ججان،ج هلأونىج هنثالث ج هلأحجفج genجوهدج لانج genome،ج اوج رطعج هنرالومج ه�ستق�قجم�سملحج دّمج هنكلطتانج
هنرالومج نط�سملحج هنعلطا ج ome. وهنيلن ج كجومو�سوم وهدج كلط ج منج هلأخاجةج هنثالث ج هلأح��جفج هوج هنث�ندج وهنرزءج

هنخلا ،ج نوهةج هنطوجودةجدهخاج هنب�سج  ج هنورهثا ج هأوجهنحقاب ج هنورهثا ج هأوجهنخج م ج هنب�سج  ج هنب�سجّي:جهنخج م جهنرالا ج

وهنتدجدحطاجهن�سل�تجوهنخ�س�ئ�صجهنورهثا جنالإن�س�ن.

وعيدجهنكجومو�سوم�تج دجكاجخلا ج46،جدحتويجهنخلا جهنتل��سلا جعلىجن�سفجهذهجهنعيدج23،جوعليم�ج لتقدجهنحاوهنج
هنطلوّيجمعجهنبو �س جُ �سبحجهنعيدج46،جهأيجهأّنجن�سلهج �أددجمنجهلأم،جوهنل�سفجهلآخججمنجهلأب،جول�نطقيهرجهنذيجدكونج

جملاط�ج �أددجهن�سبهجنالأبجهأوجهلأم.ج هن�سل�تجهنورهثا جل�رزةج دجكجومو�سوم�تجهأيٍّ
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مثاجدحي يجهنل�سب،جودحي يججل�صجهنطونود،جودحي يجهنت�سّوه�تجهنخلقا جهنطرّوزةجنالإجا��ص،ج

وهل�ستل�س�خ...

ً
رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة بيولوجيا

هنر�سط�نا ج هنخ�س�ئ�صج هلإن�س�نج وّرثج هأّنج هنباونوجّد،ج هنبحثج هنث�لت ج دج هنط�س�ئاج منج

هنمباعّدج هنورهث ج ق�نونج وليهه ج هنط�سلطانج دج�سّح ج هنعلط�ءج هأحيجمنج نذرّ ته.جولجر بجعليج

وهلأحل�د،ج نالألل�ءج وهلأجيهدج هلآل�ءج منج هنر�سط�نا ج وهن�سل�تج هنخ�س�ئ�صج للقاج  اط�ج تعّلقج

موؤّكي نجهأّنجهذهجم�جك�سلتجعلهجهلأح�د ثجهنلبو  ،جخ�سو�سً�جهنوهردج اا�جنلظ:ج»هنعجق«،جملا�:

ابنة  ر�شول اهللP، فقال: هذه  الأن�شار  »اأت��ى رجل من  ق�ل:ج هألدججعلججQ،ج عنج

عّمي وامراأتي، ل اأعلم منها اإل خيراً، وقد اأتتني بولد �شديد ال�شواد، منت�شر المنخرين 

جعد قطط)))، اأفط�س الأنف، ل اأعرف �شبهه في اأخوالي ول في اأجدادي. 

فقال-النبيP- لمراأته: ما تقولين؟ 

قالت: ل والذي بعثك بالحّق نبّياً ما اأقعدت مقعده مّني -منذ ملكني- اأحداً غيره. 

ق�لجهلإم�مجهنب�قجQ-: فنك�س ر�شول اهللP راأ�شه ملّياً، ثم رفع ب�شره اإلى ال�شماء، 

ثم اأقبل على الرجل فقال: يا هذا، اإّنه لي�س من اأحد اإل بينه وبين اآدم ت�شعة وت�شعون عرقاً 

كّلها ت�شرب في الن�شب، فاإذا وقعت النطفة في الرحم ا�شطربت تلك العروق وت�شاأل اهلل 

ال�شبه لها. فهذا من تلك العروق التي لم ُتدركها اأجدادك ول اأجداد اأجدادك. خذي اإليك 

.
ابنك. فقالت المراأة: فّرجت عّني يا ر�شول اهلل«)))

 .
(((
وهل�كجعّيةجروه �تجقج ب جهنطعلىجمنجهذهجهنجوه  

وملا�:جم�جوردج دجهنحّثجعلىجح�سنجهختا�رجهنزوج ،جكقولجهنلبّدP: »تخّيروا لنطفكم، 

هأّنجهذهجهنحي ثجُ �سّلطجهن�سوءجعلىجق�نونج ،جحاثجهعتبججلع�صجهنعلط�ءج
فاإّن العرق د�ّشا�س«)))

)1(ججعيجقمط:جهأيج�سعجهج�سي يجهنرعودة.
)2(جهنك� د،جج5،ج�ص562.

)3(جهأنظج:جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج21،ج�ص327- 328.
)4(جهن�سجهئج،جج2،ج�ص559.جوهنطحر جهنبا�س�ء،جج3،ج�ص93.
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وهوج معجوف،ج هنعجقج ومعلىج .ج
(((
وهنورهث  هنعجقج لانج هنتجهدفج ل�عتب�رج �سج حج ل�سكاج هنورهث ج

،جود�ّس��صجمنجهني�ّصجهأيجهأدخاجهن�سدءج دجهن�سدءج
(((
هأ �سً�ج دجهنلغ جهأ�ساجكّاج�سدءجوم�ج قومجعلاه

لخل�ء،جومل�دجهنحي ثجهأّنجهل�كجخ�س�ئ�صجمعّال جدلتقاجل�نل�سبجمنجهلأ�ساجوديخاجهإنىجهنلجع.ج

ً
 وسلوكّيا

ً
 ونفسّيا

ً
رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة ذهنّيا

هنذّر  ،ج هإنىج هنر�سط�نا ج غاجج هنخ�س�ئ�صج هنتق�لج هنورهث ج د�سطاج هاج هن�سوؤهل:ج نكنج بقىج

ُ طكنجنالإن�س�نج هنتق�نا�جهاج هإنخ؟جوعلىج ج�صج هنلل�سا ...ج هنذهلا جوهن�سل�تج ك�نخ�س�ئ�صج

ل�إرهددهجهنحّجةجوهختا�رهجنق�صجق�نونجهنورهث جهنمباعّد؟

ُن�ساجج دجهنبيه  جهإنىجمقّيم جملارا ج دجهذهجهن�سا�ق،جوهدجهأّنجهنعالق جلانجج�سيجهلإن�س�نج

وهنخ�س�ئ�صج لينه،ج دوؤّثجج دج هلإن�س�نج روحج هأّنج لطعلىج هنتل�علّد،ج هلّدح�دج عالق ج هدج وروحهج

و�سل�تج نهجخ�س�ئ�صج دكونج هنذيج هلإن�س�نج هأّنج دوؤّثجج دجروحه،جوهذهج علدج نالإن�س�نج هنبينا ج

ج�سط�نا جمعّال ج�ستوؤّثججعلىج�سل�دهجهنذهلا جوهنلل�سا ،ج طثاًلجهإّنجلع�صجهنغيدجهإذهجهأ جزتجكّطا ج

هأقّاجمنج لكّطا ج هأ جزتج وهإذهج هلإن�س�ن،ج عليج هنغ�سبج �سجع ج هإنىج ذنكج هنطعت�دج وؤّديج هأكثججمنج

هنطعيلجهنمباعّدجُ الحظجعلىجهلإن�س�نجهلردخ�ء.

و ك�سفجنل�جهنتمّورجهنعلطّدج ومً�جلعيج ومجهإمك�نا جهن�سامجةجعلىجمثاجهذهجهنح�لتج دجمجحل ج

هنتخّلفج هأعجه�صج علهج دلت ج هنذيج Phenylketonuriaج هإّنجمج�صج هلإن�س�ن،ج طثاًلج حا�ةج م�جمنج

هنعقلد،جهوجق�لاجنلتوهرث،جونكنجهإذهجدّمجهكت�س�فجهنطج�صجعنجطج قجهنلحو�س�تجهنطملول ج دج

وقتجمبكججك�أنج كونجقباجدخولجهنملاج دجهن�ساججهنث�نثجمنجعطجهجمثاًل،ج �إّنهجُ طكنجدرّلبج

لجودال�تج علىج دحتويج هنتدج هلأطعط ج دل�ولج درّلبج منجخاللج كباجة،ج ليرج ج هلأعجه�صج دلكج

د�أثاجه�جعلىج نتار ج هنطج�صج هإحيهثج هن�س�ّرة،جوهنطت�سّبب ج دج هنط�دةج خ��س جدز يجمنجدجهكمج

خال �جهنطخ.جوقيجهأظاجتجمت�لع جهنعي يجمنجهنح�لتجنر�حً�جكباجًه،جودقّيمً�جملحوظً�ج دجهنلطّوج

 .
(((
هنعقلّد،جحّتىج ك�دج �سبحجهنملاجطباعاً�ج دج�سّنجهنخ�م�س جمنجعطجهجدقج بً�

)1(ج ل�سلد،جمحطيجدقد،جهنملاجلانجهنورهث جوهنتجلا ،جج1،ج�ص61.جوهنروههجي،جح�سن،جلحوثج دجهنلقهجهنطع��سج،جج3،ج
�ص162.

)2(جد�ججهنعجو�ص،جج13،ج�ص324.
)3(ج جهجع:جعبيجهنقوي،ج�س�مد،جعلمجهنلل�صجهنباونوجد،جهنل�ساجهنخ�م�ص،جمكتب جهنلا�س جهنط�سج  ،ج1997م.ج
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هأحيج وهوج Wilson’s disease،ج و ل�سونج مج�صج وهوج هن�سا�ق،ج هذهج هآخجج دج مث�ًلج ون�سجبج

دجهكمج لحاثج وؤّديج نللح��ص،ج هنغذهئّدج هنتطثااج ه�سمجهبج دج هإنىج هنع�ئيج هنورهثا ج هلأمجه�صج

هنلوهد جهن�س�رةجنللح��صجهإنىجدلفجخال �جهنرا�زجهنع�سبّد،جوهأ�سبحجمنجهنططكنجهنتحّكمجلاذهج

 .Penicillamineهنطج�صجمنجخاللجدل�ولجعق�رجهنبلا�ساالمانج

ح�نتهج ولانج و�سلوكهج هلإن�س�نج د�سّج �تج لانج هنعالق ج ُدح�سىج دج لج كثاجةج هأمثل ج وهل�كج

.
(((
هنر�سي  ،جولع�صجهذهجهنخ�س�ئ�صجهنر�سي  جدلتقاجهإناهجل�نورهث ،جوهذهجمّط�جلج�سكج اه

ل�لإ ر�ب،ج هنخ�سو�صج لاذهج هنط�سلطانج هنعلط�ءج منج هنعي يج �سّجحج هن�سوؤهل،ج هإنىج ول�نعودةج

معتبجًهجهأّنجهل�كجخ�س�ئ�صجذهلا جك�نذك�ءجهأوجهنتبّليجوهنحطق...،جونل�سا جك�نكجمجوهن�سر�ع ج

.ج قولجهن�ساخجن��سججمك�رمجهن�ساجهزي:ج
(((
و�سوءجهنخلق...،جدلتقاجمنجهلأ�ساجهإنىجهنلجعجل�نورهث 

»هإّنجهلآل�ءجوهلأّما�تج لقلونجق�سطً�جمنج�سل�دامجهنر�سطا جوهنجوحا جهإنىجهألل�ئامجح�سبجق�نونج

.
(((
هنورهث جهنمباعّد«

وثجوهدام،ج جثونج هلآل���ءج هأم��وهلج كط�ج جثونج هلأولدج »هإّنج هن�سبح�ند:ج جعلجج هن�ساخج و قولج

مجهأوجهنخ�ل...جوعلىج
ُ
هأو�س� امجهنظ�هج  جوهنب�طلا ،ج تجىجهأّنجهنونيجُ �سبهجهلأبجهأوجهنعم،جهأوجهلأ

ذنكج �نجوحا�تجهن�س�نح جهأوجهنم�نح جدلتقاجمنجطج قجهنورهث جهإنىجهلأولد،ج لجىجونيجهن�سر�عج

 .
(((
�سر�عً�،جوونيجهنرب�نججب�نً�جهإنىجغاججذنكجمنجهلأو�س�فجهنر�سط�نا جوهنجوح�نا «

»هنعجقج هأوج د�ّس��ص«ج »هنعجقج هن�س�لق :ج هنعب�رةج نل�صج ذنكج علىج ه�ستيللدامج منج ووهح��يةج

نزهع«،جمعجهإ�س�  جروه �تجهأخجىج دجهذهجهنطر�ل،جملا�:جعلهPجق�ل:ج»تزّوجوا في الحجز 

،جولقج ل جهنعجقجد�ّس��صجلج كونج
(((
،جوهنحرزجهوجهلأ�ساجوهنطلبت

ال�شالح، فاإّن العرق د�ّشا�س«)))

)1(ج جهجع:جهنلظجةجهنقجهآنا جنلطرتطعجوهنت�ر خ،ج�ص207-206.
هن�ساع ج عق�ئيج علىج هأ�سوهءج جعلج،ج وهن�سبح�ند،ج �ص126.ج ج3،ج هنطلزل،ج ههللج كت�بج دل�ساجج هلأمثاج دج مثاًل:ج )2(ج جهجعج
هلإم�ما ،ج�ص115.جوهلألمحد،جعلد،جهلإم�مجهنح�سانج دجهأح�د ثجهنلج قانجمنجهنولدةجهإنىجم�جلعيجهن�سا�دة،جج2،ج�ص5. 
وهنلا��ص،جمحطيجهإ�سح�ق،جملا�ججهن�س�نحان،جج3،ج�ص41.جوهن�ساجهزي،جمحطيجهنح�سالد،جهنلقهجهنبائ ،ج�ص16.جوعونج

هنطعبودج�سجحج�سلنجهألدجدهود،جمحطيج�سط�صجهنحقجهنعظامجهآل�دي،جج10،ج�ص359.
)3(جهلأمثاج دجدل�ساججكت�بجههللجهنطلزل،جج3،ج�ص126.

)4(جهن�سبح�ند،ججعلج،جع�سط جهلأنبا�ءج دجهنقجهآنجهنكج م،ج�ص33.
)5(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص197.

)6(جن�س�نجهنعجب،جج5،ج�ص332.
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هنطق�سودجل�نحرزجهن�س�نحجهن�سالحجللح�ظجهنبائ ،جلاجللح�ظجهنورهث ،جوهذهج علدجهأّنجهنملاج

 حطاجمنجخ�س�ئ�صجهأّمهجوهألاهجهنذهلا جوهنلل�سا جوهلأخالقا .ج

.جوقيجعّقبجهلإم�مج
وملا�:جقونهP: »انظر في اأّي �شيء ت�شع ولدك فاإّن العرق د�ّشا�س«)))

هنخطالّدج} علىجهذهجهنحي ثجلقونه:ج»وهنطجهدجمنجهني�ّس��صجهأّنجهأخالقجهلآل�ءجد�ساجهإنىج

،جم�سالً�ج دجهذهجهن�سا�قجهنحي ثجهنوهردجعنجهلإم�مجعلاهجQ: »ح�شن الأخالق 
(((
هلألل�ء«

 .
برهان كرم الأعراق«)))

 .
واأخواتهّن«))) اإخوانهّن  اأ�شباه  يلدن  الن�شاء  فاإّن  لنطفكم،  »تخّيروا   :Pقونه وملا�:ج

الخال  فاإّن  »اختاروا لنطفكم،  د�ّشا�س«))).جوعله:ج العرق  فاإّن  الخال  »ا�شتجيدوا   :Pوعله

ق�لج ل�نورهث .ج وهأخالقامج هأخوهنهج �سل�تج منج هنونيج ك�سبج لأّنج وذنكج .ج
ال�شجيعين«))) اأح��د 

هنعالم جمحطيجل�قججهنطرل�سدجمعلِّقً�:جقونهP: »اأحد ال�شجيعين«،جنعّاجهنطجهدجلا�نجميخلا ج

هنخ�لج دجم�س�لا جهنونيج دجهأخالقه،ج ك�أّنجهنخ�لج�سراعجهنججاجنطيخلّاتهج اط�جدونيجملهجعليج

 .
(((
هنط�س�جع جمنجهنوني...«

هأّنجهلإم�مجعلاً�جQجحانجق�لجلأخاهجعقااجوك�نج ومنجهلأدّن جعلىجذنكجهأ �سً�،جم�جرويج

ن�ّس�ل جع�نطً�جل�أن�س�بجهنعجبجوهأخب�رهم:ج»انظر اإلى امراأة قد ولدتها الفحولة من العرب، 

لأتزّوجها، فتلد لي غالماً فار�شاً. فقال له عقيل: تزّوج اأم البنين الكالبية، فاإّنه لي�س في 

،ج �أنربتجنهجهأل�جهنل�ساجهنعّب��صجهنذيجده عج
العرب اأ�شجع من اآبائها. فتزّوجها الإمام علي«)))

عنجهأخاهجهنح�سانجQج دجكجلالءجل�سر�ع جحتىجه�ست�سايجدونه.

وعنجهألدججعلججQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »... ول ُت�شاكنوا الخوز، ول تزّوجوا 

)1(جهناليي،جعلدجهنطتقد،جكلزجهنعط�ل،جج15،ج�ص855.

)2(جهن�سبح�ند،ججعلج،جنبجهلأثجج دجهنربججوهنقيرجدقج جًهجنطح��سجهتجهلإم�مجهنخطالدج}،ج�ص120.
)3(جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،ج�ص228.

)4(جهنر�معجهن�سغاج،جج1،ج�ص503،جح3269.
)5(جهلنجهلأثاج،جهنطب�ركجلنجمحطيجهنرزري،جهنلا�  ج دجغج بجهنحي ثجوهلأثج،جج2،ج�ص117.

)6(جهنك� د،جج5،ج�ص332.
)7(جهنطرل�سد،جمحطيجل�قج،جمجهآةجهنعقولج دج�سجحجهأخب�رجهآلجهنج�سول،جج20،ج�ص22.

هن�ساع ،جج7،ج هأعا�نج وهلأمان،جمح�سن،ج هألدجط�نبج�ص357.ج هآلج هأن�س�بج هنم�نبج دج هأحطيجلنجعلد،جعطيةج هلنجعلب ،ج )8(ج
�ص429.
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 .
اإليهم، فاإّن لهم عرقاً يدعوهم اإلى غير الوفاء«)))

وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»ل تناكحوا الزنج والخزر، فاإّن لهم اأرحاماً تدّل على 

 .
غير الوفاء«)))

وقيجذهبجلع�سامجهألعيجمنجذنكج دجق�نونجهنورهث ،ج طثاًلج جىجهن�ساخجل�قجج�سج فجهنقج�سدج

هأّنجق�نونجهنورهث ج �سطاجنقاجهنكلججوهلإنح�دجمنجهلآل�ءجهإنىجهلألل�ء،جم�ست�سايًهجعلىجذنكجلقونهج

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  چ  دع�نى:ج

»فالآية دّلت بو�شوح على انتقال الكفر والإلحاد  )))،جحاثج قول:ج
ی ی ی ی چ 

.
بالوراثة من الآباء اإلى الأبناء«)))

تحديد الموقف من المسألة
لجر بج دجهأّنجنبع�صجهنخ�س�ئ�صجهنبينا جوهلأمجه�صجهنر�سطا جدورًهج دجهنح�لتجهنذهلا ج

وهن�سل�تجهنلل�سا جنالإن�س�نجكط�جهأثبتتجهلألح�ثجهنترج با جوهنعلطا .جودقّيمتجلع�صجهلأمثل ج

دورًهج دج �سالعبج نالألل�ءج ل�نورهث ج هنر�سطا ج وهلأمجه�صج هنخ�س�ئ�صج دلكج وهنتق�لج �س�لقً�.ج

ملحامجهنح�لتجهنل�در جعلا�جدبعً�جنا�.

ه�ستعيهدهتج دكو نج موؤّثجًهج دج دورًهج دلعبج وهلأّما�تج هلآل�ءج �سل�تج هأّنج ر بج دج لج هأّنهج كط�ج

.جوهذهجوه�سحج دج
(((
خ��سّ جعليجهنملاجدرعلهجهأقجبجهإنىجلع�صجهن�سل�تجملا�جهإنىج�سل�تجهأخجى

هنجوه �ت،جو�ساظاججخاللجم�س�رجهنيرو�صجهنالحق .ج �إذهجك�نجهنطق�سودجلطوؤّثج  جق�نونجهنورهث ج

هلأر�سا ج مثاجهذهج هإ ر�دج هوج نلملاج وهنجوحا ج هنلل�سا ج وهن�سل�تج هنذهلا ج هنخ�س�ئ�صج  دج

هإنج هأمججم�سّلم،جونكنج هّدر�هجمعّانج اوج نل�ساجج دج ه�ستعيهدًهج هأكثجج هنملاج هنتدجدرعاج هنخ��س ج

هأيجهنكجمجوهن�سر�ع جمثاًلجل�نورهث ج هنتق�لجهنخ�س�ئ�صجوهن�سل�تجنل�سا�ج ك�نجهنطق�سودجهوج

منجهلآل�ءجوهلأما�تجهإنىج�سخ�سا جهنملا،ج اذهجمّط�جُ طكنجهنطل�ق�س ج اهجمنججا جهأّنجهنملاج

)1(جعلاجهن�سجهئع،جج2،ج�ص393.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص352.

)3(ج�سورةجنوح،جهلآ ت�نج27-26. 
)4(جهنقج�سد،جل�قجج�سج ف،جحا�ةجهلإم�مجهنح�سانجلنجعلد،جممبع جهلآدهب،جهنلرفجهلأ�سجف،جط1،ج1398ه�- 1974م،جج1،ج

�ص43.
)5(ج جهجع:جنبجهلأثجج دجهنربججوهنقير،ج�ص114.
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ل�كت�س�بج ثمج بيهأج �سلوكا ،ج ما�ر  ج هأوج هأخالقا ج ملك ج هأوج معج  ج كّاج منج هنلل�صج خ�ندج  ونيج

نل�صج دونج وهنق�للا ج هل�ستعيهدج هوج هنخلق ج ل�أ�ساج لهج مرّازًهج ل�نتير  ،ج ط�ج كونج هنطع�رفج

هنطع�رف،جولذنكجدخجججهنطعج  ،جهأّم�جهنطلك�تجهنلل�س�نا جهلأخالقا -وهلأثججهنطملوبجهنل�د ج

علا�-ج ادجعب�رةجعنجكالا�تجو�سل�تجلمائ جهنزوهلجدح�ساجنتار جهنطط�ر�س جهنطتجهكط جنا�ج

حتىجدج�سخج دجهنلل�ص،ج ا�سيرجعلا�جهنلعاجمل��سبً�جنا�،ج تحت�ججهإنىجهنيرل جوهنع�دةجوهنبائ ج

�سل�ت،ج هدج لط�ج هن�سل�تج نل�صج دونج هنخ��صج هل�ستعيهدج هوج نلطّوه�،ج �نطوروثج هنح��سل ج

وهل�ستعيهدجهنخ��صجهنطوروثجلج لطوجدلق�ئاً�جلاج تلّتحجل�نتجلا جوهنبائ جهنح��سل .

هلآل���ءج منج هنطكت�سب ج هن�سل�تج هنتق�لج علىج دنااج وج��ودج لعيمج هنعلط�ءج لع�صج نذهج عتقيج

هن�سايجمحطيجل�قججهن�سيرج دجهذهج هنعيم،ج قولج هنيناُاجعلىج هلألل�ء،جلاجق�مج هإنىج وهلأّما�تج

 .
(((
هن�سا�ق:ج»هإّنجهن�سل�تجهنطكت�سب جلجدّورث«

علىج هنباونوجاانج هنعلط�ءج هدل�قج هنتل�ساا،ج بعيج لع�صج ليجمنج لج هنلقم ج ونتو�ساحجهذهج

هنطكت�سب ج هن�سل�تج هأّنج لالامج دج هنخالفج وقعج ل�نورهث ،ج دلتقاج هنطكت�سب ج هن�سل�تجغاجج هأّنج

هاجدوّرثجهأمجل؟جوقيجهأج�بجهنبع�صجهأمث�لجج�نجل�ل�ستجلم�ركجهأّنجهن�سل�تجهنر�سط�نا جهنتدج

دح�ساجهأثل�ءج تجةجحا�ةجهنك�ئنجهنحّدجدلتقاجهإنىجن�سلهجل�نوهرث ،جوكذنكجهوجرهأيجد�س�رنزجدهرو ن.ج

ونكنجهألح�ثجعلمجهنورهث جهنحي ثجدج �صجهذهجهنلظج  .جهإلجهأّنهجنا�ستجهذهجهنلقم جهدجمو�سعج

هنبحث،جلاجهدجهاجدلتقاجهن�سل�تجهنذهلا جوهنخ�س�ئ�صجهنلل�سا جهنطكت�سب جل�لإرهدةجمنجِقَباج

هلآل�ءجوهلأّما�تجهإنىجهلألل�ء؟

هأّيجدنااجعلطّدجدرج بّدجولجوحا�نّدج)قجهآنّد-روهئّد(جعلىجهلنتق�لج  دجهنحقاق ،جلج وجيج

هأيج هإنىجهلألل�ءجكط�جهدج هنورهثّدجنلخ�س�ئ�صجهنلل�سا جهنطكت�سب جل�لإرهدةجمنجهلآل�ءجوهلأّما�تج

ل جل�لختا�ر،جكط�ج ّيعدجلع�صجعلط�ءجهنلل�صجوهلجتط�عجوهلأخالقجمنجهأّنجهنملاج ك�سل�تجمح�سّ

 ونيجمرّازًهجلطرطوع ج�سل�تجن��سئ جمنجهنورهث جك�نخوفجهنطلجطجهأوجهنطااجهإنىجهلعتيهءجدعرزج

هنجهأيج ُ ل�ق�صج وهنوحا�نّدج هنترج بّدج هنينااج وكذنكج دغااجه�،ج عنج وهنبائ ج هنتجلا ج و�س�ئاج كّاج

هنطق�لاجهنذيج عتقيجهأّنهجلجدورجنلوهرث ج دجلل�ءجهوّ  جهنملاجهأليًه،جوهأّنهج�سلاع جهنتجلا ج قط.

)1(ج ل�سلتل�،ج�ص315-312.



291 دفطاج هن رهط  على ه  م  هنملا

 من الوراثة والبيئة دورها
ٍّ

لكل
جحّقهجملاط�جومنج هأم�مجهذ نجهنجهأ ان،جُ طكنجهأنجنخت�رجرهأ ً�جث�نثً�جو�سماً�،جُ عمدجكّاجذيجحقٍّ

هنبائ ،ج �نورهث جنا�جدورجوه�سحجكط�جوردج دجهلأح�د ثجهن�س�لق ،جوهنبائ جنا�جدورجهأ �سً�،جوكذنكج

هنتجلا جنا�جدور،جم�س� ً�جهإنىجدورجهلإرهدةجهنحّجةجنالإن�س�نجنل�سه،ج �إْنجك�نجهنطق�سودجل�نتق�لج

هنحّجةج ل���لإرهدةج هلآل���ءج لا�ج ح�سّ هنتدج هن�سل�تج هنتق�لج هوج هلألل�ء،ج هإنىج هلآل���ءج منج هن�سل�تج

وهلكت�س�بجهإنىجهلألل�ءجكط�جهدج اوجهأمججلج�س�هيجعلاه،جوهإْنجك�نجهنطجهدجهأّنجخ�س�ئ�صجهلأبج

ً�جوق�للا جمعّال جعليجهنملاجنللطوجدرعلهج �ساججل�ّدر�هجم�جُ �س�لهج هأوجهلأمجدوِجيجه�ستعيهدًهجخ��سّ

هأمج نجماّطان،ج هإنىج هلإ�س�رةج هنطتقّيم .جمعج هنجوهئا ج هنل�سو�صج دوؤّكيهج هأمجج هلأمج اوج هأوج هلأبج

وهط�:جهأّنجهنطوروثجهأيجهل�ستعيهدجهنخ��صجلج لطوجدلق�ئاً�جلاج تلّتحجل�نتجلا جوهنبائ جهنح��سل ،ج

هأ�سّيجهل�ستعيهدهتجهنخ��س ج هإذهجك�نتجهنلمجةجهنتوحاي  جهن�سلاط جهنتدجهدجمنج هأوًل.جوث�ناً�،ج

هنتدجُجبلتجعلاا�جنل�صجهنملاجق�لل جلأنجُدي نجوُدي�صجل�سببجموؤّثجهتجهنتجلا جوهنبائ جوطباع ج

هل�ستر�ل جهن�سخ�سا ،ج ب�لأونو  جهنقمعا ج كونجهذهجهوجح�لجهل�ستعيهدهتجهنورهثا .

بين الوراثة والبيئة والتربية
ولاذهج ّت�سحجهأّنهجُ طكنجدوجاهج�سخ�سّا جهنملاجل�ّدر�هجمغ� ججنط�جهوجمكّونجعلاهجمنجه�ستعيهدج

خ��ّصجملقولجهإناهجل�نورهث .ج

ونكن،جكط�جوجيج دجهنبائ جهّدر�هجحتطّد،جكذنكجُنالحظج دجهنورهث جوجودجهّدر�هجحتطّد،جهإنىج

هإنىجعوهماج هأّنجهنخ�س�ئ�صجهنعقلا جنلملاجمثاجهنذك�ءجدعودج درج جهعتبججلع�صجهنعلط�ءجمثاًلج

هأّنجدورج هأثبتج 1954م،جحاثج ،جكط�ج دجدره�س جهجنيون)Herndon(ج�سل ج
(((
ورهثا ج دجهلأغلب

)Berkes(،ج لاجكزج دره�س ج وكذنكج لانج)50 %-75 %(،ج هنذك�ءج تجهوحج هنورهث ج دجدحي يج

ودره�س جهآثجججل�سنج)Jensen(جهنذيج عتبججهأنجحوهندج)80 %(جمنجهلختال �تجلانجهنل��صج دج

هنذك�ءجُ طكنجدل�ساجه�جل�نلجوقجهنورهثا جهنطب��سجةجلانجهوؤلءجهنل��ص.

وقيجهّد�سحتجمل�ق�س جهذهجهنجهأيجمّط�جدقّيمج�س�لقً�ج دجنقيجنظج  جهنع�ماجهنوهحيج دجدل�ساجج

100،ج هأ�س��سا�تجهنورهث جهنب�سج  جوهنمبا ،ج�سل�سل جع�نمجهنطعج  ،جهنعيدج )1(جهأنظج:جن��سف،جم�سملى،جهنورهث جوهلإن�س�نج
�ص135.
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خ�س�ئ�صجو�سل�تجهنملا،جلأّنجهل�كجمرطوع جعوهماجوعل��سججدتيهخاجودتل�عاج اط�جلالا�ج

ججيجهنعي يجمنجهنتر�ربجهنطع�ك�س ج دجهذهجهنطر�ل،ج
ُ
نُت�سّكاجهو  جهنملا،جملا�جهنبائ -وقيجهأ

هنبائ ج دج د�أثاجج حولج كالجج لا�ج ق�مج هنتدج وهنيره�س ج ون��وردج جازلج هأججهه�ج هنتدج ك�لألح�ثج

-،جوهأهّطا�جهنتجلا ،ج �ساًلجعنجهنتل�عالتجهنيهخلا جنلل�صجهنطتجّلدجكعل�سججهإ�س� ّدج
(((
هنذك�ء

هإنىجع�ملدجهنتجلا جوهنبائ ،ج» ثّط جموؤملونجونيوهجلآل�ءجغاججموؤملان،جوهآخجونجمل�سيونجوهأ�سجهرج

 .
(((
ونيوهجلآل�ءجمنجهنطّتقانجهلأخا�ر،جن�ق�سانجق�نونجهنورهث جل�إرهددامجوهختا�رهم«

هاجكّاجهل�ستعيهدهتجهنطوروث جق�لل جنلتغااج؟

ُيمكن تقسيم االستعدادات الموروثة إلى قسمين:

اأوًل:جه�ستعيهدهتجنا�جطباع جلاونوجا جهإّم�جمح�س جوهإّم�جدلعك�صجعلىجهنخ�س�ئ�صجهنذهلا ج

كقل جهنذك�ءجهأوجهنبالدةجوهنحطقجهأوجهنتخّلفجهنعقلّد...جكط�جدقّيمج دجلع�صجهلأمثل .جوهّد�سحجهأّنهج

ونكنج بقىج لا�.ج هنتحّكمج علىج هأكبجج قيرةج ني هج ك�نج هلإن�س�نج عليج هنعلطّدج هنتمّورج دقّيمج كّلط�ج

هنكالمج دجعيمجو جةجهذهجهنلج�صجعطلاً�جللحوج �ستماعهجكّاجهنل��صجو دجهأّيجدون جك�نت،جنذهج

�ستبقىجهذهجهل�ستعيهدهتجغاججق�لل جنلتغااج.

ثانياً: ه�ستعيهدهتجق�لل جنلتغااججوهنتعي ا،جل�ساون جهأوجل�سعول .

 قولجهن�ساخججعلججهن�سبح�ندج دجهذهجهن�سا�ق-لغ�صجهنلظججعنجهنطل�ق�س ج دجلع�ّصجهلأمثل ج

هأّم�جهنورهث ج ادجن�مو�صجمقبولج دجهنرطل ،جونكنجلج علمجحيوده�ج�سع ج هنتدجذكجه�-:ج»...ج

و�ساقً�،ج الج�سكجهأّنجهلأولدج جثونجهن�سل�تجهنخلقا جوهنجوحا جعلىجوجهجهلإجط�ل،جونكنجم�ج

 تجكهجهلآل�ءجوهلأما�تج دجهذهجهنطر�لج لق�سمجهإنىجنوعان:ج

الأول:جم�ج لج�صجعلىجهلأولدج ج�سً�جلجُ طكنجهإزهنتهجمثاجهنحطق،جوهنبالدة،جوهنعقاجوهنذك�ء،ج

وهنربنجوهن�سر�ع جوغاججذنكجمّط�جلجُ طكنجهإزهنتهج دجهلأغلبجل�نراودجهنتجلو  جوهلإ�سالحا .

هنل�ق�س ،ج هنعّل ج د�أثاجج ول�سورةج وهلقت�س�ء،ج هلأر�سا ج وجهج علىج هلأولدج م�ج جثهج الثاني:ج

)1(ج جهجع:ج وؤهدجهنبادجهن�ساي،جهنذك�ء،ج�صج30-36.جومج�سد،ج�سلاقجعالون ،ج�ساكونوجا جهنتمورجهلإن�س�ندجمنجهنملون جهإنىج
هنج�سي،ج�صج190.جوكط�لجهإلجههام،جهنبائ جوهنورهث جوهأثجه�ج دجهلنحجه �تجهنلل�سا جوهن�سلوكا ،ج�صج252-223.

)2(جهلأمثاج دجدل�ساججكت�بجههللجهنطلزل،جج4،ج�ص396.
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ك�ن�سّاج هنطوروث ج ك�لأمجه�صج وذنكج هنعلطا ج وهنمجقج هنتجلو  ج ل�نو�س�ئاج هآث���رهج هإزهن�� ج  ُاطكنج

ُ طكنج وهنتطّجدج �إّنهج هنمغا�نج كح�ن ج هنجوحا�تج منج كباجةج ط�ئل ج هنق�سمج هذهج ومثاج وغاجه،ج

م�ج كاج هنع�سا�ن.ج لا�صج عوهقبج علىج وهإ ق� هج وعقلّاته،ج هلإن�س�نج م�ستوىج كجج لج عج هإزهنتا�ج

 جثهجهلأولدجمنجهلآل�ءجوهلأّما�تجم�ساجًهجلزمً�جوق�س�ءجحتطً�،جلاجهل�كج وقجلع�صجذنكجهإرهدةج

.
(((
هلإن�س�نجوهختا�رهجو�س�ئججهنعوهماجهنتجلو  جهنطغّاجةجلأر�سا جهنورهث «

 ق�للا ج�سل جم�جنلتوهرث،جو ملقجعلاهجل�نط�سملحجهنعلطّدجHeritability،جلجدعلدجعيمجق�للا ج

.Variabilityهنتغّاج،جلاجهن�سل�تجهنورهثا جني ا�جهنق�للا جنلتغّاج،جو �سملحجعلاهج

)1(جهن�سبح�ند،ججعلج،جهلإناا�ت،جج1،ج�ص662.
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هنطلاهام هنجهاس 

جمنج�س��خ�صجهأوجمو�سوعج هنورهث�� ج ��دجهنلغ�� جهنعجلا جعب�رةجعنجهنتق�لج�س��دءججزءًهجهأوجكاّلً -ج

هإن��ىجهآخ��ججم�ّد ً�جهأوجمعلو ��ً�.جوهنطينولجهل�سمالحّدجنلكلط�� جلج ختلفج دجهنط�سطونجعنج

هنطعلىجهنلغوّي.

جنعلمجخ��ّصجمنج ��جوعجعلمجهلأحا�ءجهأطلقج هأ�سب��حجمو�س��وعجهنورهث جهناومجمحورًهجم�س��تقاّلً -ج

 .Geneticsعلاهجونا�مجل�د�سونجم�سملح:ج»علمجهنورهث «ج

منجهنط�س���ئاجهنث�لت ج دجهنبحثجهنباونوجّد،جهأّنجهلإن�س���نجُ وّرثجهنخ�س�ئ�صجهنر�سط�نا ج -ج

نذّر ته،جونذنكجوردجهنحّثجعلىجح�سنجهختا�رجهنزوج جمنجهذهجهنرا .

-ج ك�سفجهنتمّورجهنعلطّدج ومً�جلعيج ومجعنجهإمك�نا جهن�سامجةجعلىجهلأمجه�صجهنورهثا جهنتدج

دوؤّثججعلىج�سخ�سا جهنملاج دجهألع�ده�جهنذهلا جوهنلل�سا جوهنبينا .

هإّنجهنملاج جثجه�ستعيهدهتجوق�للا�تجذهلا جوهإدرهكا جونل�سا جو�سلوكا جخ��سّ جمنجهلآل�ءج -ج

وهلأّما���تجهنذ ��نج لقلونجق�س��طً�جم��نج�سل�دامجهنر�س��طا جوهنجوحا جهإنىجهألل�ئامجح�س��بج

 :Pق�ن��ونجهنورهث�� جهنمباع��ّد.جوهذهجم���ج وؤّكيهجهنعي يجم��نجهنجوه �ت،جمثاجق��ولجهنلبدج

»العرق د�ّشا�س«جهأوج»العرق نزاع«.

-ج ّيع��دجلع���صجعلط���ءجهنلل���صجوهلجتط���عجوهلأخ��القجهأّنجهنمل��اج ون��يجمرّا��زًهجلطرطوع ج

�سل���تجن��س��ئ جم��نجهنورهث جك�نخ��وفجهنطلجطجهأوجهنطا��اجهإنىجهلعتيهءجدعرزجكّاجو�س���ئاج

هنتجلا جوهنبائ جعنجدغااجه�.جو دجمق�لاجهذهجهنجهأيجمذهبجهآخجج عتقيجهأّنهجلجدورجنلوهرث ج

 ��دجلل���ءجهوّ  جهنملاجهأليًه،جوهأّنهج�سلاع جهنتجلا .جوهأم���مجهذ نجهنجهأ انج طكنجهأنجنخت�رج

جحّقهجملاط�جومنجهنبائ ،ج �نورهث جنا�جدور،جوهنبائ جنا�جدور،ج رهأ ً�جث�نثً�،جُ عمدجكّاجذيجحقٍّ

وهنتجلا جنا�جدور.ج

�� جهنطلقون جهإنىجهنملاجل�نورهث�� جلجدلطوجدلق�ئاً�جلاج هإّنجهنق�للا���تجوهل�س��تعيهدهتجهنخ��سّ -ج

دتلّتحجهأوجدذلاجح�سبجهنتجلا جوهنبائ جهنح��سل .
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أسئل  هنيرا 

جم���جه��وجق�نونجهنورهث جهنمباع��ّد؟جوكافج لعبجدورًهج دجدكو نجخ�س�ئ�صجج�س��طا جمعّال ج1. 

نلملا؟

هاج لعبجق�نونجهنورهث جدورًهج دجر�س��مجهنخ�س�ئ�صجهنر�س��طا جنلملاج قطجهأمج وؤّثججعلىج. 2

هنروهنبجهنذهلا جوهنلل�سا جمنج�سخ�سّا جهنملا؟جوكاف؟

هذك��ججلع���صجهنل�سو���صجهنجوهئا�� جهنتدجه�س��ُتِيّلجلا�جعلىجد�أثا��ججق�نونجهنورهث�� جعلىجهوّ  ج. 3

هنملا،جولّانجكالا جه�ستل�دةجهذهجهنطعلىجملا�.

ه��اجدوه ��قجمنج قولجل�أّنجكّاجم�ج طلكهجهلإن�س���نجمنجخ�س�ئ�صجدلتقاجهإنا��هجل�نورهث ،جوهأّنج. 4

هن�سل�تجهنورهثا جغاججق�لل جنلتغّاججوهنتعي ا؟جونط�ذه؟

هل���كجم��نج عتب��ججهأّنجهنمل��اجونا��يجهنتجلا�� جولجدلع��بجهنورهث�� جهأّيجدورج ��دجلل���ءجمالم��حج. 5

�سخ�سّاته،جكافجُدرابجعلاه؟





الدرس التاسع عشر: حسن اختيار األب / األم )1(.

الدرس العشرون: حسن اختيار األب/ األم )2(.

الدرس الحادي والعشرون: تأثير العالقة الجنسية على هوية الطفل )1(.

الدرس الثاني والعشرون: تأثير العالقة الجنسية على هوية الطفل )2(.

الدرس الثالث والعشرون: تأثير المرحلة الجنينية على هوّية الطفل.

ممّهدات تربية الطفل
 قبل الوالدة

الفصل السادس





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

جمنجهنزوجانجنالآخجج . 1  ُ يركجهأّنجنطجحل جهختا�رجكاٍّ

هنملاج ه��وّ �� ج م��وؤّث��جًهج ��دج دورًهج هن���زوهجج قباج م���ج

م�ستقباًل.

  عجفجهأهّطا جهنطوهزن جعليجهلختا�رجلانجموه�سل�تج . 2

هنزوج/جهلأبجهأوجهنزوج /جهلأم.

 ُ حّيدجمع� اججهختا�رجهنلت�ةجنلزوهج. . 3

حسن اختيار األب/ 

األم)1(

الدرس التاسع عشر





تمهيد
ذكجن�ج�س�لقً�جهأّنهجمنججطل جهنطجهحاجهنتطااي  جهنتدجدلعبجدورًهجماّطً�ج دجدجلا جهنملاجح�سنج

جمنجهنزوجانجنالآخج،جوذنكجنعّيةجهأ�سب�ب،جع�نرل�جلع�سا�ج دجدر�صجد�أثاججهنورهث جعلىج هختا�رجكاٍّ

هنملا،جودر�صجد�أثاججهنبائ جهلأ�سج  جعلىجهنملا،جو�سُل�سّلطجهن�سوءجعلىجلع�سا�جهلآخجج دجدرو�صج

هأخجىجكير�صجهنتجلا جل�نقيوةجوهنلطوذججهن�سلوكّد،جحاثجهإّنجطباع ج�سخ�سا جهنطجّلدج)هلأب/جهلأم(ج

ج نا�جد�أثاججخ��ّصجعلىجد�سكااجهوّ  جهنملا،جوكاجذنكج قت�سدجدوّ جج�سل�تجوخ�س�ئ�صجمعّال ج دجكاٍّ

منجهنزوجانجقباجهلإنر�بجوحالهجولعيه،جخ�سو�سً�جقباجهنزوهج؛جلأّنجهن�سل�تجوهنخ�س�ئ�صجهنذهدا ج

نطنج�ساكونجزوجً�جهأوجزوج جغاججملل�سل جعنجهنتجهثجوهلمتيهدجهنت�ر خّدجهن�سخ�سّدجنلحا�ةجهنتدج

جملاط�.ج لا�ستجنحظ جماالدجخ�س�ئ�صجومطّازهتجهوّ تاط�جهن�سخ�سا جهدجعقيجهنلك�ح،ج ع��سا�جكاٌّ

جملاط�جعلىجطج قجطو اجحّتىجو�ساجهإنىجنقم جم�جهوجعلاهجنحظ جهنزوهج.جوقيجنعبتج دج لاج�س�رجكاٌّ

د�سكالا�جو�سل�عتا�،جعوهماجكثاجة،جملا�:جذهدا جدتعّلقجلاط�جك�سلوك�تجوخبجهتجومع�رفجوهأخالق،ج

هنطحاطج وهنزمالء،ج هلأ�سيق�ءج وهأق���رب،ج وهإخوةج وهأمج هأبج منج ك�لأ�سجةج خ�رجا ج مو�سوعا ج وملا�ج

هنطالد،جهنتل�سئ جهنطير�سا جوهنر�معا ،جهنتجلا جهنك�سلا ،جوهنيرو�صجهني لا ج دجهنط�س�جي،جوغاجه�ج

منجهنو�س�ئط،جوكّاجهذهجهنط�س�رجناو  جهلأبجوهلأمج�ساعك�صجنل�سهجعلىج�سل�ع جهوّ  جهنملا.

وهنجوه �تجهنتدجدتحّيثجعنجموه�سل�تجمنجُ جهدجهأنج كونجزوجً�جهأوجهألً�جهأوجدكونجزوج جوهأّمً�ج

هأجاج منج لا�ج وهنتلّب�صج هنتحّلدج ناتّمج و ت�ة،ج �س�بج كّاج هإناهج هأنج �سعىج مّط�ج لبغدج وهدج كثاجة،ج

�س�نح .ج اذهج ومجّلا ج وهأّم��ً�ج �س�نح ج زوج ج هدج ودكونج ومجّلاً�ج وهأل��ً�ج �س�نحً�ج زوج��ً�ج هأنج كونج

هنطوه�سل�تجلجن�م جعطاج لبغدجهن�ساججعلاهج دجلل�ءج�سخ�سّاتااط�جنلو�سولجهإنىجكط�لجهنزوجا ج

وهلألّوةجوهلأموم ،جولذنكجدوجيجلائ جدهخلا جولائ جخ�رجا جح��سل جنتجلا جهنملاجللحوجهإ ر�لّد.
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�سلذُكجه�ج هنتدج هنطوه�سل�تج لاذهج دتحّلىج لائ ج �سالطوج دج هنذيج هنملاج هأّنج �سّك،ج دج ولج

�ساكونجلمباع جهنح�ل-غ�نبً�-جطلاًلجموؤملً�جمتيّ لً�جماّذلً�ج�س�نحً�...

منهج اإلسالم في التربية
 قولجهلإم�مجهنخطالدج}:ج»...جهاجدريونج دجكّاجهنع�نمجملارً�جمثاجهلإ�سالمج اتّمجل�أمجج

دجلا جهلإن�س�نجحّتىجقباجزوهججوهني هج ُاحّيدجهآدهلً�جنلزوهج؟!ججطاعجهنطل�ه جهلأخجىج دجهنع�نمج

جمنجوهني هجقباج داتمجل�أمججهلإن�س�نجهنذيج تحّجكجو�سطجهنطرتطع،جهأّم�جهلإ�سالمج اوجُ حّيدجنكاٍّ

زوهجاط�جهن�سجوطجهنتدج ربجدوّ جه�ج دجهنمجفجهلآخج،جوهن�سببجهوجهأّنجهذ نجهنزوجانجهط�ج

مل�س�أجظاورج جدجوهحيجهأوجمرطوع جمنجهلأ جهد،جوهلإ�سالمج ج يجهأنج كونوهجمنجهن�س�نحانج دج

هنطرتطع،جونتحقاقجذنكجُ حّيدجهنطوه�سل�تجهنالزم ج دجهنزوج جوهنزوج،جوهلأعط�لجوهلأخالقج

هنتدج لبغدجدوّ جه�ج ااط�،جوطباع جهنو�سطجهنع�ئلّدجهنذيجدجّلا�ج اه،جثمجُ حّيدجكالا جدع�ملاط�ج

لعيجهنزوهج،جوهآدهبجهنحطاجوم�جلعيه،جوهآدهبجهنولدة،جثمجح�س�ن جهنملا،جوهنايفجمنجكّاجهذهج

.
(((
هلآدهبجهوجهأنجدكونجثطجةجهذهجهنزوهججموجودًهج�س�نحً�جنلطرتطع«

جمنجهنزوجانجهعتط�ده�ج دج وهل�ج �أددجهن�سوؤهلجم�جهدجهنطع� اججوهنطق� ا�صجهنتدج لبغدجنكاٍّ

متهجهنل�سو�صجهلإ�سالما ج دجهذهجهنطايهن؟ج هختا�رجهلآخج؟جوم�جهنذيجقيَّ

هإّنجه�ستقجهءجهنل�سو�صج رعلل�جنخجججللتار جمل�ده�جهنروهبجل�لإثب�تجعلىجوجودجهأطجوح ج

جمنجهنزوجانجنالآخج.جوقباج متك�مل جحولجهنطع� اججهنتدج لبغدجهعتط�ده�ج دجعطلا جهختا�رجكاٍّ

لا�نجهنطع� اججُن�ساججهإنىجنقمتانجرئا�ستان:

1- الأول��ى:جهأّنجهنبح��ثجد���رةج كونجعنجهن�سل�تجهنتدج لبغدجهأنجدتوّ جج دجكّاجملاط�جلعلوهنج

هنزوج/جهنزوج ،جوهأخجىجلعلوهنجهلأب/جهلأم.

2- الثانية:جهأّنجهنبحثجعنجهنرا جهنث�نا ج جدبطجهردب�طً�جوثاقً�جل�لأونى،جلأّنجهنملاجن��س��ئج

ع��نجهنزوجا��ن،جو�ساعا���صجمعاط���ج ��دجذهتجهنبائ جهنتدجُ ط�ر�س���نج اا���جدورهط�جكزوج/ج

زوج ،جو�ساللعاجعنجهأ�سلوبجعا�ساط�،جو ت�أّثججلمج ق جحا�داط�جهنزوجا .

هلأع��وهمج خاللج هلإ�سالما ج هنثورةج نوق�ئعج د�سرااًلج دت�سّطنج هنتدج هنخطالدج هلإم���مج خم�ل�تج منج مرطوع ج هنكوثج،ج )1(ج
)1962م-1978م(،جج3،ج�ص341.
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ملاط�ج ج كاٌّ لج كونج هأنج هأيج هنراتان،ج لانج هنطوهزن ج هلختا�ر،ج عليج هلعتب�ر،ج لبغدج ولاذهج

هأن�ناً�ج الظججهإنىجهن�سل�تجهنتدجُد�سّكاجمحورج�سع�دةجنهجكزوج/جزوج ج دجلاتجهلأ�سجة،جلاجهأنج

 لظججهإنىجم�جهدجهن�سل�تجهنتدجدعتبججمحور  ج دجهلألوةجوهلأموم جهأ �سً�.جوقيجهأ�س�رتجهنجوه �تج

هإنىجعطلا جهنطوهزن جهذه.

الموازنة في االختيار بين الجهتين: باعتبار الزوجية وباعتبار األمومة

ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق���ل:جق�لجر�س��ولجههللجP: »خير ن�ش��اء ركبن الرح��ال))):  -ج

.
ن�شاء قري�س، اأحناهّن على ولد، وخيرهّن لزوج«)))

وع��نجهأل��دجل�سا��ج،جع��نجهأحيهط�-جهلإم���مجهنب�قججهأوجهن�س���دق-جL،جق���ل:ج»... قال  -ج

ر�ش��ول اهللP: م��ا رك��ب الإبل مثل ن�ش��اء قري���س، اأحناهّن على ول��د، ول اأرعى على 

 .
زوج في ذات يديه«)))

وع��نجهنح���رثجهلأع��ور،جق�ل:جق���لجهأماججهنطوؤملا��نجQ:جق�لجر�س��ولجههللP: »خير  -ج

 .
ن�شائكم: ن�شاء قري�س، األطفهّن باأزواجهّن، واأرحمهّن باأولدهّن...«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:ج»خي��ر ن�ش��ائكم ن�ش��اء قري���س، اأعطفه��ّن عل��ى زوج،  -ج

.
واأحناهّن على ولد«)))

 �نجوحجهنطق��سي  جناذهجهنجوه �ت،جدو�سح-معج�سج �نا�جعلىجهنزوججهأ �سً�جنوحيةجهنطل�طج

لطل��سب جهنحكمجوهنطو�سوع-جهأّنهج لبغدجهختا�رجمنجدتوّ جج اا�/ج اهجمنجموه�سل�تجهنزوجا ج

�صجعطومجهنوهرد،ج �إّنجهنطوردجوهإنج وهنوهني  جمعً�جل�سكاجمتوهزن.جوخ�سو�سا جهنطوردجلجُدخ�سّ

ك�نجهوجن�س�ءجقج �ص،جهإلجهأّنجميحامجوو�سلامجل�نخاج  جنا�صجمنججا جقج�سّاتامجحتىج كونج

مقت�سدجهنطيحجمقت�سجًهجعلاامجلاذهجهنعلوهنج الج �سطاجغاجهم،جلاج�سببجهنطيحجهوجهنطوهزن ج

)1(جهنجح�ل:ججطعجرحا،جوهوجمجكبجهنبعاج.جونعلهجكل�  جعنجهإذه�بجهنعجو�صجهإنىجلاتجزوجا�جلل�ًءجعلىجع�دةجهنعجبجمنج
هإجال�صجهنعجو�صجعلىجهلإلاجهنطجحاجعليجذه�لا�جهإنىجلاتجزوجا�.

)2(جهنك� د،جج5،ج�ص326.
)3(جم.ن،ج�ص327.

)4(جم.ن.
)5(جهنطغجلد،جهنلعط�نجلنجمحطي،جدع�ئمجهلإ�سالمجوذكججهنحاللجوهنحجهمجوهنق�س� �جوهلأحك�مجعنجهأهاجهنباتجR،جج2،ج

�ص195،جح712.
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هن�سلت�نج ادجم�سطون ج وكّاجمنجدحّققتج اا�جه�د�نج ل�لأولد،ج وهنجحط ج ل�نزوجج هنلمفج لانج

نعطومجخاججهنل�س�ء،ج ذكججن�س�ءجقج �صجمنجل�بجذكججهنط�سيهقجهنب�رز.

 �نطجهأةجقيجدكونجمثاًلجمنجحاثجهنزوجا جداتّمجللوعجهنمع�مجهنذيجُ حّبهجزوجا�،جوهنترّطاج

وهنتزّ نجنه،جوهنتج اهجعنجنل�سا�جمعه،جولل�ءجعالق�تجهجتط�عا جم�ستجك ...جهإنخ،جنكنجزوجّاتا�ج

طع�مامج كلوعا ج هأطل�نا�ج ل�حتا�ج�تج هنالزمج هلهتط�مج هأمومتا�،ج تاطاج ح�س�بج علىج دكونج

هطومامج وم�س�ركتامج دج م�سكالدامج هإنىج وهل�ستط�عج ودير �سامج علامج وهنتج اهج ودلظالامج

هأطل�نهجمللقً�جمو�ّسعً�ج �سبااج ك�ّدًهج دج مثاًلج هنزوجج وقيج كونج هنعك�ص،ج هأوج هإنخ،ج وم�س�عجهم...ج

علاامجللططجحا�ةجدلّبدجهحتا�ج�دامجهلقت�س�د  ،جمجّ اً�جعلام،جم�ستطعً�جنط�سكالدامجم�س�ركً�ج

نامج دجحلونا�...،جنكّلهجُ اطاجزوجتهجولجُ عماا�جمنجنل�سهجووقتهجوههتط�مه،ج ُا�سّحدجلزوجّاتهج

لأجاجهألّوده،جمّط�ج لعك�صجهأ �سً�جعلىجطج ق جدع�ماجهلأمجمعجهلأطل�لج�سلبً�.ج لعل�سججهنتوهزنجلانج

.
(((
هنراتانجهأهّطا جخ��س ،ج البغدجمجهع�دهجعليجهلختا�ر

حسن اختيار األم من حقوق الطفل
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »حّق الولد على والده اإذا كان ذكراً 

.
اأن ي�شتفره اأّمه)))،... واإن كانت اأنثى اأن ي�شتفره اأّمها...«)))

اختياره  خ�شال:  ث��الث  وال��ده  على  للولد  »تجب  ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج هلإم���مج وعنج

 .
لوالدته...«)))

 ّت�سحجمنجهذ نجهنحي ثانجهأّنجمنججطل جحقوقجهنونيجعلىجوهنيهجح�سنجهختا�رجهنلت�ةجهنتدج

�ستكونجهأّمً�جلألل�ئه.ج

 على االختيار باعتبار الوالدّية
ّ

الحث
هأّم�جهنجوه �تجهنتدجحّثتجهلإن�س�نجعلىجهلختا�رجللح�ظججا جهنوهني  جهأيجل�نلظججهإنىجمجهع�ةج

هأّنجهنطجهأةجهنتدج�ساتّمجهختا�ره�ج�ستكونجهأّمً�ج دجهنط�ستقباجلأولدهج كثاجة،جنذكججملا�:

)1(جهأنظج:جعرطد،ج�س�مج،جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�؟ج�ص174.
)2(ج �ستلجه:جهأيج �ستكجم،جوهل�ستكجهمجطلبجهن�سدءجهنكج م،ج اكونجمعلىجهأنج �ستلجهجهأّمهجهأيجهأنج ملبا�جمنجهأ�ساجكج م.ج

 جهجع:جهنق�مو�صجهنطحاط،جج4،ج�ص289جو�ص170.
)3(جهنك� د،جج6،ج�ص49.

)4(جدحفجهنعقول،ج�ص355.
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ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق���ل:جق�لجهنلبّدP : »اخت��اروا لنطفكم، ف��اإّن الخال اأحد  -ج

 .
ال�شجيعين«)))

.
وعلهP : »تخّيروا لنطفكم، فاإّن العرق د�ّشا�س«))) -ج

.
وعلهP : »اختاروا لنطفكم الموا�شع ال�شالحة«))) -ج

.
وعلهP : »تخيَّروا لنطفكم، ل ت�شعوها اإّل في الأكفاء«))) -ج

.
وعلهP: »تخّيروا لنطفكم، فاإّن الن�شاء يلدن اأ�شباه اإخوانهّن واأخواتهّن«))) -ج

 اذهجهنجوه �تج اا�جدلن جوه�سح جمنجحاثجدعلااجح�سنجهلختا�رجنلزوج جل�لأطل�لجمنج

جا جهنتعباجج»لنطفكم«.

 على االختيار باعتبار الزوجية
ّ

الحث
وكذنكجهلأمججل�نل�سب جنلجوه �تجهنتدجحّلزتجهلإن�س�نجعلىجهختا�رجهنزوج جهن�س�نح جلأّنا�ج

�ستكونج�سج ك جنالإن�س�نج دج�سوؤونجحا�ده،جوهن�سجهك جدقت�سدجهأنج لظججهلإن�س�نجهإنىجهن�سخ�صج

هنذيج�ساعا�صجمعهجو �سعجحا�دهجلانج ي ه.

عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP : »اأنكحوا الأكفاء، وانكحوا فيهم،  -ج

.
واختاروا لنطفكم«)))

))) هلكت،جوك�نتج
وعنجهإلجههامجهنكجخد،جق�ل:جُقلُتجلألدجعبيجههللجQ:ج»هإّنج�س�حبتد -ج

ندجموه ق ،جوقيجهططتجهأنجهأدزّوج«.ج

وُت��ط��ل��ع��ه ع��ل��ى دينك  ف��ي م��ال��ك،  ُت�����ش��رك��ه  اأي���ن ت�شع نف�شك، وم���ن  »ان��ظ��ر  ن��د:ج  ق�لج

.
ك...«))) و�شرِّ

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص332.جوداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص402،جح1603.
)2(جهن�سجهئججهنح�ويجنتحج ججهنلت�وى،جج2،ج�ص559.

)3(جهنيهرقملد،جعلدجلنجعطج،ج�سلنجهنيهرقملد،جج3،ج�ص206،جح3744.
)4(جهنيهرقملد،جن.م،جح3746.

)5(جهلنجع�س�كج،جعلدجلنجهنح�سن،جج52،ج�ص362.جهن�ساوطد،جعبيجهنجحطنجلنجهألدجلكج،جهنر�معجهن�سغاجج دجهأح�د ثجهنب�ساجج
هنلذ ج،جج1،ج�ص503.

)6(جم.ن.ج
)7(ج�س�حبتد:جلطعلىجزوجتد.

)8(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص323.
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.
وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإّنما المراأة قالدة، فانظر اإلى ما تتقّلده«))) -ج

وع��نجهلإم���مجهنج�س�،جعنجهألا��هجهنك�ظم،جعنجهألاهجهن�س�دق،جع��نجهآل�ئه،جعنجعلدجلنجهألدج -ج

ط�ن��بجR،جق���ل:جق���لجهنلبدP : »اإّنم��ا النكاح رّق، ف��اإذا اأنكح اأحدك��م وليدة فقد 

.
اأرّقها، فلينظر اأحدكم لمن يرّق كريمته«)))

ما هي المواصفات التي ينبغي توّفرها في األنثى؟
هنمالقً�جمنجكونجهنح�ن جهنطتع�ر  ج دجمرتطع�دل�جهنعجلا جوهلإ�سالما جهأّنجهنذكججهوجهنذيج

 بحثجعنجهأنثى،جو تقّيمجنخمبتا�،جوهأّنجهلأنثىجهدجهنعل�سججهنطبحوثجعلهج دجهإرهدةجلل�ءجلاتج

هنم�نبج دج هنعل�سجج نكونهج هنذكجج عنج ل�نحي ثج وُنثّلدج هلأنثىج عنج هنحي ثج ُنقّيمج هنزوجا ،ج

عطلا جدكو نجهلأ�سجة.

وهن�سل�تجهنتدج�سلذكجه�ج لبغدجهأنجُد�سّكاجملظوم جهنقامجهنح�كط ج دجهنبائ جهلأ�سج  جهنتدج

 عا�صجو ل�س�أج اا�جهنملاجكدجدزرعجودلطوج دجهوّ ته.

وُنللتجهنلظج،جهإنىجهأّنجلع�صجهنطوه�سل�تجهنطذكورةجوردتج دجهنجوه �تجكطع� اججنالختا�رج

قباجهنزوهج،جولع�سا�جكطوه�سل�تج لبغدجهأنجدتحّلىجلا�جهنزوج ج دجلاتجهنزوجا ،جونكنجل�سببج

م�جهأ�سجن�جهإناهجمنجهأّنجهن�سل�تجهنلل�سا جوهنخ�س�ئ�صجهنذهدا جلجدونيج دجهلإن�س�نجنحظ جزوهجهج

�ستكونجهذهجهن�سل�تجمنجمع� اججهلختا�رجهأ �سً�.

هأكثججمنج�سل ،ج علوهنجهنلقجةجقيج كونج هأّنجلع�صجهنجوه �تجقيجد�سّطنج هإنىج هأ �سً�،ج وُنلّبهج

هأخ�ّصجمنجهنطعلون.

وهذهجهنطوه�سل�تجهأ �سً�،جعلىجهأنوهع،جملا�جم�ج تعّلقجل�نر�نبجهنبينّدجوهنر�سيّي،جهأوجهنر�نبج

هأوجهنر�نبج هأوجهنر�نبجهن�سلوكّدجوهنطا�رهت،ج هأوجهنر�نبجهنوجيهنّدجوهنقلبّد،ج هنذهلّدجوهنعقلد،ج

هنبائّد-هلجتط�عّد.

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص332. 
)2(جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهلأم�ند،ج�ص519،جم 18،جح47/1145.
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أواًل: أتزّوج الفتاة المؤمنة المتديِّنة
هأّولج�سل ج لبغدجنالإن�س�نجهأنج �أخذه�جلعانجهلعتب�رجعليجهلختا�رجهدجهلإ ط�نجوهنتيّ ن،جل�أنج

دكونجهنطجهأةجهنتدج ج يجهأنج جدبطجلا�جلعالق جهنزوجا جدعا�صجهلإ ط�نج دجحا�دا�،جونذهجُنالحظج

هأّنجهنج�سولPجعليم�جك�نج �س�ألجعنجهنزوهجج وّجهجهن�سخ�صجدر�هجهنطجهأةجذهتجهني ن.

P  ي�ش��تاأمره ف��ي الن��كاح. فقال له  جع��نجهأل��دججعلججQ،جق���ل:ج»اأتى رج��ٌل النبيَّ -ج

 .
ر�شول اهلل: انكح، وعليك بذات الدين، تربت يداك«)))

.
عنجهألدججعلججQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللجP: »عليكم بذات الدين«))) -ج

ثانيًا: أتزّوج الفتاة العاقلة
ل�لإ�س�  جهإنىجعل�سجيجهلإ ط�نجوهنتيّ ن،جهل�كججطل جعل��سججهإ�س� ا جلجليجمنجهأنجدتوّ جج

 دجهنطجهأةجهنتدج لبغدجهختا�ره�جنلزوهج،جملا�جعل�سججهنعقا،جوهلأدب،جونعّاجهذهجهن�سل�تجمنج

هنطلك�تجهنطالزم جنالإ ط�نجوهنتيّ نجلطعل�هط�جهلأعّم.

عنجهألدجهنح�سنجمو�سىجلنججعلججQ،جق�ل:ج»خير الجواري ما كان لك فيها هوى،  -ج

.
وكان لها عقل واأدب، فل�شت تحتاج اإلى اأن تاأمر ول تنهى...«)))

ثالثًا: أتزّوج الفتاة التي تتحّلى بحسن الخلق واألدب
-ج ��دجدتّط جحي ثج�س���لقج)ع��نجهإلجههامجهنكجخ��د(،جعنجهألدجعب��يجههللجQ: »... فاإن 

 .
ُكنَت ل بد فاعاًل، فبكراً، ُتن�شب اإلى الخير، واإلى ح�شن الخلق...«)))

رابعًا: أتزّوج المرأة العفيفة 
عنجج�لججلنجعبيههللج،جق�ل:جُكّل�جعليجهنلبدPج،ج ق�ل:ج»اإّن خير ن�شائكم: الولود، الودود، 

.
العفيفة...«)))

)1(جهنك� د،جج5،ج�ص333.
)2(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص399،جح1592.

)3(جهنك� د،جج5،ج�ص323.
)4(جم.ن،ج�ص323.
)5(جم.ن،ج�ص324.
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وع��نجهأل��دجهإلجهها��مجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »تزّوج��وا اإلى اآل ف��الن فاإّنهم  -ج

.
عّفوا فعّفت ن�شاوؤهم، ول تزّوجوا اإلى اآل فالن فاإّنهم بغوا فبغت ن�شاوؤهم...«)))

خامسًا: أتزّوج الفتاة التي أحّب ويهواها القلب
هجهلإن�س�نجنحوجهعتط�دجهلإ ط�نجوهنتيّ نجوح�سنج هإّنجهنلظجةجهنقاطا جهلإ�سالما جعليم�جدوجِّ

دح�سجج لج هأّنا�ج لطعلىج هنح�سج،ج ذنكج دعلدج دج لج نالختا�رج كطع� اجج وهنعّل ج وهلأدبج هنخلقج

هلختا�رجعلىجهأ�س��صجهذهجهنطع� اجج قط،جلاجد�أخذجلعانجهلعتب�رجهنروهنبجهلأخجىجمنجحا�ةج

هلإن�س�ن،ج �لإن�س�نجهأ �سً�جمخلوقجم�سحونجل�نع�طل جوهنط�س�عججهنقلبا ،جوهلختا�رجعلىجهأ�س��صج

هلإ ط�نجلجُ لغدجح�سورجهلختا�رجعلىجهأ�س��صجهنحبجوهناوىجوهنع�سق،ج �إّنجهنتع�نامجهلإ�سالما ج

هأنزنتجللحوجدتوه قجوكالا جهنخلق جهنتدجهلتيعتا�ج يجههللجدع�نىج دججبّل جهلإن�س�ن،جوههللج علمج

هأّنجهذهجهلإن�س�نجمربولجوملمورجعلىجهنحّبجوهنطااجهنقلبّدجدر�هجهنرل�صجهلآخججچ ڀ ڀ ٺ 

 ،جوههللجدع�نىجهوجهنذيججعاجهذهجهنطوّدةجلانجهنرل�سانجمنجهلآ �تج
ٺ ٺ ٺ ٿ چ)))

هنيهن جعلىج�سل�دهجعّزجوجّا:جچ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

هنجوه �تج هأّكيتج وقيج  .ج
چ))) ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ ڳ ڳ ڱ  گ  گ  گ 

علىجهلختا�رجعلىجهأ�س��صجهنحّبجوهناوى.

ريد اأن اأتزّوج امراأة، واإّن 
ُ
عنجهلنجهألدج علور،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جُقلُتجنه:ج»اإّني اأ

اأبوّي اأرادا غيرها«.

.
ق�لجQ: »تزّوج التي هويت، ودع التي يهوى اأبواك«)))

و�سا�أددج دجهنحي ثجهنّت�ندجم�ج يّلجعلىجذنك.

سادسًا: أتزّوج الحسناء الجميلة الوسيمة
هختا�رج ح�سنج مع� اجج دج وهنعل ج هنخلقج وح�سنج وهلأدبج وهنتيّ نج هلإ ��ط���نج هعتب�رج هإّنج

هنرط�لج هإنىج هنطااج وهنو�س�م ،ج ���إّنج هنرط�لج هأ�س��صج علىج هلختا�رج هأ �سً�ج ُ لغدج لج هنزوج ،ج

)1(جهنك� د،ج�ص554.
)2(ج�سورةجهنطلك،جهلآ  ج14.
)3(ج�سورةجهنجوم،جهلآ  ج21.
)4(جهنك� د،جج5،ج�ص401.
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عل�سجج مجّيج دجهأ�ساجدكو نجهلإن�س�ن،جوهني نجُ لّبدج�سوتجهنلمجةجولج تحّجكجمعجهلإن�س�نج

دطلحج هنو�ساط ج هنرطال ج هنزوج ج هأّنج هنجوه �تج هعتبجتج نذهج هنلمجة،ج نيهءج مقت�سىج لخالفج

حا�ةجهلإن�س�نجهن�سع�دة.

عنجهلإم�مجهن�س�دق،جعنجهألاهجL،جق�ل:جق�لجر�سولجههللجP: »اإّن من �شعادة المرء  -ج

 .
الم�شلم: اأن ُي�شبهه ولده، والمراأة الجمالء))) ذات دين...«)))

 اذهجهنجوه  جُدلايجهنتوهزنجوهنرطعجلانجهنرط�لجوهني ن.

،جهأيججط�نا�جوو�س�متا�.
وعنجهنلبّدPج،جق�ل:ج»تنكح المراأة لمي�شمها)))«))) -ج

نكن،جعلىجهأنجلج كونجهنرط�لجوهنو�س�م ،جهنعل�سججهنوحايجهنذيج تّمجهلإقيهمجعلىجخمب ج

هنلت�ةجلأجله،جنط�جوردج دجهنل�سو�صجمنجهنلادجعنجذنك،جولا�نجهلأثججهن�سلبّدجنالختا�رجعلىج

هأ�س��صجهأح�د  جهذهجهنطعا�رجهأيجهنرط�لج)هأوجهنط�ل(.

عنجهألدججعلججQ،جق�ل:جحّيثلدجج�لججلنجعبيجههلل:جهأّنجهنلبّدPججق�ل:ج»من تزّوج  -ج

امراأة لمالها وكله اهلل اإليه، ومن تزّوجها لجمالها راأى فيها ما يكره، ومن تزّوجها 

 .
لدينها جمع اهلل له ذلك«)))

وع��نجهأل��دججعلججQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP : »م��ن تزّوج ام��راأة ل يتزّوجها اإل  -ج

لجمالها لم ير فيها ما ُيحّب، ومن تزّوجها لمالها ل يتزّوجها اإّل له وكله اهلل اإليه، 

.
فعليكم بذات الدين«)))

وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإذا تزّوج الرجل المراأة لجمالها اأو لمالها، وكل اإلى  -ج

.
ذلك، واإذا تزّوجها لدينها رزقه اهلل الجمال والمال«)))

)1(جهنرطالء:جعلىجوزنج عالء،جلطعلى:جهنطجهأةجهنرطال جهنح�سل�ء.
)2(جقجبجهلأ�سل�د،ج�ص77،جح248. 

)3(جهنطا�سم:جعلىجوزنجملعا،جمنجهنو�س�م جلطعلى:جهنرط�ل.ج ق�لج:جو�سطتجهنطجهأةجو�س�م ،جوهإّنا�جذهتجما�سمجوجط�ل.
)4(جهنج�سد،جهنطر�زهتجهنلبو  ،جدحقاقجطهجمحطيجهنز لد،جمل�سورهتجمكتب جل�ساجدد،جقم،ج�ص54.

)5(جهنط�سيرجنل�سه،جح1596.
)6(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص399،جح1592.

)7(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص333.
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سابعًا: أتزّوج المرأة الولود
دقّيمتجهنجوه �تجحولجذنكج دجهنير�صجهنث�من:جهنحّثجعلىجهإنر�بجهلأطل�ل.

من هي المرأة التي ال أتزّوجها؟
هذهج اط�ج تعّلقجل�نر�نبجهلإ ر�لّدجمنجهن�سل�تجهنتدج لبغدجهلختا�رجعلىجهأ�س��سا�،جوهل�كج

�سل�تج�سلبا جقيجدتلّب�صجلا�جهنطجهأةجدعتبججعل��سججم�نع جعنجهختا�ره�،جوهدج دجهلإجط�لجكّاج

�سل جدكونج�سّيًهجودقعجعلىجهنمجفجهنطق�لاجنل�سل�تجهنطتقّيم .جوقيجذكججلع�صجهنجوه �تجهذهج

هن�سل�تجل�نتعاان،جوهد:

ل اأتزّوج المراأة الحمقاء	 

ع��نجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجهأماججهنطوؤملانجQ: »اإّياكم وتزويج الحمقاء،  -ج

 .
فاإّن �شحبتها بالء، وولدها �شياع«)))

هنحطقجهوج�سعفجهنعقاجونق�س�نه،جوهدج�سل جمق�لل جنلطعا�رجهنث�ندجهنطتقّيم.

ل اأتزّوج المراأة من منبت ال�شوء	 

ه�ستعيهدهتجخ��س ج دلطا ج هنبائ جعلىج د�أثاجج هن�س�لق جعنج هنيرو�صج هنبحثج دجلع�صج �سبقج

نيىجهنملاج دجهنر�نبانجهن�سلبّدجهأوجهلإ ر�لّد،جونبائ جهنزوج /جهلأمجدورجماّمج دجر�سمجلع�صج

مع�نمج�سخ�سا جهنملا.جومنجهذهجهنب�بجحّثتجهنجوه �تجعلىجهأنج كونجهأحيجهنطع� اججهنتدج لبغدج

مجهع�دا�جعليجهختا�رجهنزوج جهأنجلجدكونجمنجلائ جغاجج�س�نح .

عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�مجر�سولجههللPججخمابً�،ج ق�ل:ج»اأّيها النا�س، اإّياكم  -ج

من؟  قال: المراأة الح�شناء  من))).  قيل: يا ر�شول اهلل، وما خ�شراء الدِّ وخ�شراء الدِّ

.
في منبت ال�شوء«)))

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص354.
)2(جهنيمن:ججطعجدمل ،جوهدجم�جديملهجهلإلاجوهنغلمجل�ألوهنا�جوهألع�ره�جهأيجدلّبيهج دجمجهل�سا�ج جلط�جنبتج اا�جهنلب�تجهنح�سنج

هنل�ساج.

)3(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص332.
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ل اأتزّوج المراأة من اأجل الفخر والرياء وال�شمعة	 

هن�سخ�سا ج هنطل� عج ذهلا ج علىج هلأخ��جىج هنعالق�تج كبع�صج دقومج لج هنزوجا ج هنعالق ج هإّنج

وهنط�س�نحجهنتر�ر  ،جلأّنهجُ جهدجل�لأ�سجةجولاتجهنزوجا جهأنج كونجلائ ج�س�نح جنتلطا جه�ستعيهدهتج

هلإن�س�نج دجدحقاقجهنايفجمنجوجودهجهنذيجهوجهنقجبجمنجههللجدع�نى،جوهذهجهنايفجلج تحّققج

هإلج دج�سوءجهنطع� اججهنتدجدقّيمتج�س�لقً�،جمنجهلإ ط�نجوهنتيّ نجوهنعّل جوح�سنجهنخلقجوهلأدبج

وهنعقاجو...،جولل�ًءجعلاه،جمنجدزّوججمنجهأجاجهنلخججوهنج �ءجوهنع�سبا جوغاجه�جمنجهنطع� اجج

هن�س�نب جننج عا�صجحا�دهجهإّلجعلىج�س�كل جهذهجهن�سل�تجهن�سلبا جلأّنجكّاجهإن�ءج ل�سحجلط�ج اه.

عنجر�سولجههللPج،جق�ل:ج»ومن نكح امراأة حالًل بمال حالل، غير اأّنه اأراد بها فخراً  -ج

اأو ري��اء، ل��م ي��زده اهلل بذل��ك اإل ذّلً وهوان��اً، واأقام��ه اهلل بق��در م��ا ا�ش��تمتع منها على 

 .
�شفير جهّنم، ثم يهوى فيها �شبعين خريفاً«)))

ول�نّت�ندجكط�جهّد�سحجمنجلع�صجهنجوه �تجهنطتقّيم جهأ �سً�ج لبغدجنالإن�س�نجهأنجلج تزّوجج	 

هنطجهأةجنرط�نا�ج قط.

ولج تزّوججهنطجهأةجنط�نا�ج قط.	 

)1(جثوهبجهلأعط�لجوعق�بجهلأعط�ل،ج�ص282.
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هنطلاهام هنجهاس 

هإنجطباع�� ج�س��خ�سا جهنطجّل��دج)هلأب/جهلأم(جنا�جد�أثاججخ��صجعلىجد�س��كااجهوّ  جهنملا،ج -ج

جمنجهنزوجا��نجقباجهلإنر�بج وكّاجذن��كج قت�س��دجدوّ ��جج�سل�تجوخ�س�ئ���صجمعّال ج دجكاٍّ

وحالهجولعيه.

هنجوه �تجهنتدجدتحّيثجعنجموه�سل�تجمنجُ جهدجهأنج كونجزوجً�جهأوجهألً�جهأوجدكونجزوج جوهأّمً�ج -ج

كثاجة،جوهدجمّط�ج لبغدجهأنج �سعىجهإناهجكّاج�س�بجو ت�ة،جناتّمجهنتحّلدجوهنتلّب�صجلا�جمنجهأجاج

هأنج كونجزوجً�ج�س�نحً�جوهألً�جومجّلاً�جودكونجهدجزوج ج�س�نح جوهأّمً�جومجّلا ج�س�نح .

جمنجهنزوجانجنالآخججلانججا�� جهنزوجا جمنججا جوجا ج -ج لبغ��دجهنطوهزن�� ج ��دجهختا�رجكاٍّ

هلأموم�� جوهلأل��ّوةجمنججا�� جهأخجى،جوقيجهأ�س���رتجهنجوه �تجهإنىجهذهجهنطعلى،ج عنجر�س��ولج

ههللجP : »خير ن�شائكم: ن�شاء قري�س، األطفهّن باأزواجهّن، واأرحمهّن باأولدهّن...«. 

جم��نجهنزوجانجنالآخ��ججنط�جنهجمنجهنعك����صج نق��يجحّث��تجهنجوه ���تجعلىجح�س��نجهختا���رجكاٍّ -ج

علىجح�س��نجدجلا جهلأطل�لجولل�ءج�س��خ�سّاتام،ج عنجر�س��ولجههللP : »اأنكحوا الأكفاء، 

وانكح��وا فيه��م، واخت��اروا لنطفك��م«.جوعل��هP : »اإّنما الن��كاح رّق، ف��اإذا اأنكح اأحدكم 

وليدة فقد اأرّقها، فلينظر اأحدكم لمن يرّق كريمته«.

هإّنجهنطوه�سل���تجهنت��دجوردتج دجهنجوه �تجكطع� ا��ججنالختا�رجعلىجهأنوهع،جدتعّلقجل�نر�نبج -ج

هنبين��ّدجوهنر�س��يّي،جهنر�ن��بجهنذهل��ّدجوهنعقلّد،جهنر�ن��بجهنوجيهنّدجوهنقلب��ّد،جوهنر�نبج

هن�س��لوكّدجوهنطا���رهت،جوهنر�ن��بجهنبائّد-هلجتط�ع��ّد...،جنذك��ججلع���صج�سل���تجهنط��جهأةج

ل�خت�س�ر:جهنتيّ نجوهلإ ط�ن،جهنحّبجوهناوى،جهنعقا،جهلأدب،جح�س��نجهنخلق،جن�سبجهنخاج،ج

هنبائ جهن�س�نح ،جهنح�سنجوهنرط�ل.
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أسئل  هنيرا 

هاجدعتبججهأّنجدجلا جهنلل�صجعلىجهنتلّب�صجل�سل�تجهلأموم جهأوجهلألّوةجدح�ساجلعيجهنزوهججهأمج. 1

قباجهنزوهج؟جعّلاجذنك.

جمنجهنزوجانجنالآخججلانج�سل�تجهنزوجا جو�سل�تج. 2 م�جهدجهأهّطا جهنطوهزن جعليجهختا�رجكاٍّ

هلأموم جهأوجهلألّوة؟

هذكججع�سجج�سل�تجُدعتبججمع� اججلختا�رجهنلت�ةجكزوج جوهأم.. 3

م�جهوجدورجود�أثاججدلكجهن�سل�تجوهنطع� اججعلىجدجلا جهنملاج دجهلأ�سجة؟. 4





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

هأج��اج . 1 م��نج نلججاج هن��ل��ت���ةج هخ��ت��ا���رج مع� اجج  ��ع��جفج

هنزوهج.

 عجفجمع� اججر �صجهنلت�ةجنطنج تقّيمجنخمبتا�. . 2

هنحا�ةج . 3 نلزوجج دج وهنتخّلدج هنتحّلدج �سل�تج ُ حّيدج

هلأ�سج  .

لا�ج . 4 دتطّتعج هأنج هنتدج ربج هنخ�س�ئ�صج  �سّخ�صج

هنطجهأةج دجلاتجهنزوجا .

 حسن اختيار

 األب/ األم )2(

الدرس العشرون





تمهيد
دحّيثل�ج دجهنير�صجهن�س�لقجعنجهنطع� اججهنتدج لبغدجهأنج عتطيه�جهنججاجعليجهإقيهمهجعلىج

هختا�رجهنطجهأةجهنتدج ج يجهلردب�طجلا�جلعالق جزوجا ،جو دجهذهجهنير�صج�سل�سلِّطجهن�سوءجعلىج

هنطع� اججهنتدج لبغدجهأنجد�ستليجهإناا�جهنطجهأةج دجح�سنجهختا�ره�جنلزوججهنذيجدج يجهأنجدبلدجمعهج

حا�دا�جهلأ�سج  جلجل�طجمقّي�ص،جكط�ج�سلتعج�صجنذكججهنطوه�سل�تجهنتدج لبغدجهأنج تحّلىجلا�جهأوج

جمنجهنزوجانج دجلاتجهلأ�سجة،جنط�جنذنكجمنجدورجهإ ر�لّدجهأوج�سلبّدجمب��سجج دج  تخّلىجعلا�جكاٌّ

عطلا جدجلا جهنملاجود�سكااجهو تهجل�ّدر�هجهن�ساججنحوجكط�لجطباعتهجهأوجهنلق�ص.

ى بها الزوج(
ّ
معايير اختيار الزوج )الصفات التي ينبغي أن يتحل

هل�كجمع� اججم�ستجك جلانجهنرل�سانج لبغدجهأنجدعتطيج دجح�سنجهلختا�رجنلزوجا جوهنوهني  ،ج

هأهّطا�:جهلإ ط�نجوهنتيّ ن،جوح�سنجهنخلق،جوهلأدب،جوهنعّل ،جوهنعقا...جهإنخ،جلأّنجهن�س�ّبجهأوجهنججاج

هنذيجلج تحّلىجلاذهجهن�سل�تجننج كونجزوجً�ج�س�نحً�جول�نّت�ندجننج كونجهألً�ج�س�نحً�،جنذهج لبغدج

نكّاج ت�ةجهأنجدلظججهإنىجهأّنجنر�حجحا�دا�جهنزوجا جمتوّقفجعلىجدوّ ججدلكجهن�سل�تج دجهن�س�ّبجهأوج

هنججاجهنذيجدج يجهأنجدتزّوججله،جوم�جنمجدكنجهذهجهن�سل�تجمتوّ جةجعلاا�جهأنجُدرابجل�نج �صج

هأ�س��صجهذهجهن�سل�تج الج هإذهجنمج كنجهختا�ره�جعلىج هإناا�جط�نبً�ج يه�،جوهإلج علىجمنج تقّيمج

دلقدجل�نعت�بجعلىجهأحي،جلاجنتعذلجنل�سا�جقباجهأنجدلومجهأحيًهجغاجه�،جوقيجهأو�سحجلع�صجهنجوه �تج

هذهجهنطع� اج،جملا�:

اأختار الإن�شان الموؤمن المتدّين )الكفاءة الإيمانية( 	 

ج؟  عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»... فقام اإليه رجل فقال: يا ر�شول اهلل، فمن ُنزوِّ -ج

فقال: الأكفاء.
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فقال: ومن الأكفاء؟ 

 .
فقال: الموؤمنون بع�شهم اأكفاء بع�س، الموؤمنون بع�شهم اأكفاء بع�س«)))

اأختار الإن�شان المتدّين ح�شن الأخالق 	 

كتبجعلدجلنجهأ�سب�طجهإنىجهألدججعلججQج دجهأمججلل�ده،جوهأّنهجلج ريجهأحيًهجمثله. -ج

 كتبجهإناهجهألوججعلججQ: »فهمت ما ذكرت من اأمر بناتك، واأّنك ل تجد اأحداً مثلك، 

اإذا جاءكم من تر�شون خلقه  فال تنظر في ذلك رحمك اهلل، ف��اإّن ر�شول اهللP  ق��ال: 

 .
ودينه فزوِّجوه، اإّل تفعلوه تكن فتنة في الأر�س وف�شاد كبير«)))

عنجهإلجههامجلنجمحطيجهناطيهند،جق�ل:جكتبُتجهإنىجهألدججعلججQج دجهنتزو  .ج -ج

 �أد�ندجكت�لهجلخّمه:ج»قال ر�شول اهللP: اإذا جاءكم من تر�شون خلقه ودينه فزوِّجوه، 

 .
اإّل تفعلوه تكن فتنة في الأر�س وف�شاد كبير«)))

وبناًء عليه: ل اأتزّوج �شّيئ الخلق	 

عنجهنح�س��انجلنجل�س���رجهنوه�س��مد،جق�ل:جكتبُتجهإنىجهألدجهنح�سنجهنج�س�جQ: »اإّن لي  -ج

قرابة قد خطب اإلّي وفي خلقه �شوء؟

 .
قال: ل تزّوجه اإن كان �شّيئ الخلق«)))

وبناًء عليه اأي�شاً: ل اأنظر اإلى الن�شب	 

ع��نجعل��دجQ،جق���ل:جق���لجر�س��ولجههللجP: »اإذا جاءك��م من تر�ش��ون ُخلق��ه ودينه  -ج

فزوِّجوه.

ُقلُت: يا ر�شول اهلل، واإن كان دنّياً في ن�شبه؟ 

الأر���س  اإّل تفعلوه تكن فتنة في  اإذا جاءكم من تر�شون خلقه ودينه فزّوجوه،  ق��ال: 

 .
وف�شاد كبير«)))

)1(جهنك� د،جج5،ج�ص337.
)2(جم.ن.
)3(جم.ن.

)4(جم.ن،ج�ص563.
)5(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص394.
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اأتزّوج الإن�شان الأمين 	 

علدجQ،ج هلإم���مج عنج ملا�:ج كثاجًه،ج هلإ�سالما ج هنل�سو�صج علاا�ج ُدجّكزج قاط ج هلأم�ن ج

والمعروف،  الحّج  وكثرة  و�شومهم،  �شالتهم  كثرة  اإلى  تنظروا  »ل  ق�ل:ج هنلبّدP،ج عنج

.
وطنطنتهم بالليل، انظروا اإلى �شدق الحديث واأداء الأمانة«)))

وتتاأّكد في الزواج	 

عنجهنح�سانجلنجل�س�رجهنوه�سمد،جق�ل:جكتبُتجهإنىجهألدججعلججQجهأ�س�أنهجعنجهنلك�ح.ج -ج

 كتبجهإنّد:ج»من خطب اإليكم فر�شيتم دينه واأمانته فزوِّجوه، اإّل تفعلوه تكن فتنة في 

.
الأر�س وف�شاد كبير«)))

ومنجهلأم�ن جهأنج حلظجهنزوججهأ�سجهرجزوجته،ج عنجر�سولجههللP: »اإّن من اأعظم الأمانة 

.
عند اهلل يوم القيامة الرجل ُيف�شي اإلى امراأته وُتف�شي اإليه ثم ين�شر �شّرها«)))

اأتزّوج الإن�شان العفيف 	 

.
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»الكفوؤ اأن يكون عفيفاً وعنده ي�شار«))) -ج

اأتزّوج مّمن تتوّفر لديه الإمكانية القت�شادية المطلوبة للزواج.	 

اأتزّوج التقّي، النقّي، ال�شمح الكّفين، الباّر بوالديه...	 

خبركم بخيار رجالكم«؟ 
ُ
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»األ اأ

ُقلل�:جللىج �جر�سولجههلل.

البّر  الطرفين،  النقّي  الكفين،  ال�شمح  النقّي،  التقّي،  رجالكم:  خير  م��ن  »اإّن  ق���ل:ج

.
بوالديه، ول يلجئ عياله اإلى غيره«)))

اأتزّوج الرجل الذي عنده غيرة	 

نا�صجهنطق�سودجل�نغاجةجهنح�ن جهلأن�نا جمنجهنغجهمجهنتدجدوؤّديجهإنىجهن�سعورجل�نتطّلكجنلك�ئنج

هنطحبوب،جلاج»هنغاجةجهدجهنحطا جوهلأنل جوهنلخوةجوهنح�سط ،ج �نغاجةجهدجعب�رةجعنجحط�  ج

)1(جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص379.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص347.

)3(ج�سلنجهألدجدهود،جج2،ج�ص450.
)4(جمع�ندجهلأخب�ر،ج�ص239.

)5(جهنكلالد،جهنك� د،جج2،ج�ص57.
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منج لبغدجحط� تهجوهني �عجعله،جوهن�سعدج دجمح� ظ جم�ج لزمجمح� ظته،جوهنغاجةجمنجنت�ئ ج

.
(((
هن�سر�ع جوكبججهنلل�صجوقّودا�،جوهدجمنج�سجهئفجهنطلك�ت،جولا�جدتحّققجهنججونا «

وهنغاجةجمنجهلأخالقجهلإناا ،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإّن اهلل تبارك وتعالى غيور، 

.
ُيحّب كّل غيور، ولغيرته حّرم الفواح�س ظاهرها وباطنها«)))

هأوج محّرب ج غاجج دكونج هأنج هنذيج ج�سىج هن�س�ّبج هأوج هنججاج هأنج دعلمج هأّنج هنطجهأةج علىج ون��ذه،ج

دتبّجججودتزّ نجهأوجُد�س� حجهنجج�ل...جهإنخجمنجهنطظ�هججهن�سلوكا ج دجحا�دا�،جلج تحّلىجل�نغاجة،ج

هأنج هأنجد�ألىج ول�نّت�ندجننج كونجلاذهجهنلح�ظجزوجً�جوهألً�ج�س�نحً�جنلحل�ظجعلىجعج�سه،جوعلاا�ج

 كونجزوجً�جنا�،جوهذهجم�جهأّكيدهجهنجوه �تجل�سكاجوه�سح.

عنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»اإّن المرء يحتاج في منزله وعياله اإلى ثالث خالل 

.
ن«))) يتكّلفها واإن لم يكن في طبعه ذلك: معا�شرة جميلة، و�شعة بتقدير، وغيرة بتح�شّ

ل اأتزّوج الرجل الفاح�س، البّهات المفتري...	 

خبركم ب�شّر رجالكم«؟ 
ُ
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»األ اأ -ج

 ُقلل�:جللى.

 ق�ل:ج»اإّن من �شّر رجالكم: البّهات)))، الفاح�س، الآكل وحده، المانع رفده)))، ال�شارب 

.
اأهله وعبده، البخيل، الملجئ عياله اإلى غيره، العاق بوالديه«)))

وعنج�سا�بجلنجعبيجرّله،جق�ل:جُقلُتجلألدجعبيجههللجQ،جم�جحّقجهنطجهأةجعلىجزوجا�؟ج -ج

.
ق�لجQ: »ي�شّد جوعتها، وي�شتر عورتها، ول ُيقّبح لها وجهاً«)))

دلعمج وننج �سرنجوجحام،ج هإنىج هلأ�سج  ج هنحا�ةج �ساحّولج هنججاج هأّنجمثاجهذهج هنوه�سحج منج

هنطجهأةجوهلأطل�لج اهجل�نجهح جوهن�سكال جوهنمط�أنال ،جلأّنجهنباتجهنذيجدعا�صج اهج�سل�تجهن�سّبج

)1(جعرطد،ج�س�مج،جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�،ج�ص412.
)2(جهنك� د،جج5،ج535.

)3(جدحفجهنعقول،ج�ص322.
)4(جنبا�تج:جهنذيج باتجغاجهجهأيج قذ هجل�نب�طاجو لتجيجعلاهجهنكذب.

)5(جهنط�نعجر يه:جهأيجعم�ئهجو�سلتهجوعونه.
)6(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص400.

)7(جداذ بجهلأحك�م،جهنط�سيرجنل�سه،ج�ص457.
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وهن�ستمجوهن�سجبجوهنعلفجوهل تجهءجوهنكذبجننجُ �سّكاجهإلجلائ جن�سل�ع ج�سخ�سا ج�س�نب جعليج

هلأطل�ل.

ناتج ونذهج قباح،ج عنج لج جديعج هنخطجج �س�ربج لأّنج هنخطج،ج �س�ربج هنججاج هذهج منج وهأ�سوهأج

هنجوه �تجعنجدزو  ج�س�ربجهنخطج.

ل اأتزّوج �شارب خمر	 

جوع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:جق���لجر�س��ولجههللP : »م��ن �ش��رب الخم��ر بعد ما  -ج

 .
حّرمها اهلل على ل�شاني فلي�س باأهل اأن ُيزّوج اإذا خطب«)))

.
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»من زّوج كريمته من �شارب خمر فقد قطع رحمها«))) -ج

خاتمة في بيان صفات الزوجين والوالدين الصالحين
هذهجكّلهج اط�ج تعّلقجل�نطع� اججهنتدج لبغدجهأنج �سعا�جهلإن�س�نجن�سبجعالاهجقباجهلإقيهمجعلىج

طلبج يجهنلت�ةجنلزوهج،جهأوجقباجقبولجهنلت�ةجل�ن�س�بجهنطتقّيمجنخمبتا�.جوهل�كججطل ج�سل�تج

هأوجهنزوججوهلأبجهن�س�نح،ج هأنجدتوّ جج دجهنزوج جوهلأمجهن�س�نح ج دجلاتجهنزوجا ،ج لجلّيجمنج

ونكونجهذهجهن�سل�تجلجدونيجمعجهنطجهأةجهأوجهنججاجللحوجدلق�ئّدجكط�جهأ�سجن�،جلجلّيجمنجهأنج عتبجج

هلإن�س�نجهنطلك�تجوهن�سل�تجهنتدجدتلّب�صجلا�جهنطجهأةجهأوجهنججاجقباجهنزوهججموؤ�ّسجهتجوعالم�تج

هإنىجنططجحا�داط�جود�سّج �داط�جلعيجهنزوهج،جونعج�صجهذهجهن�سل�تجناي ان:جهلأول:جهأنجدكونج

لو�سل جموّجا جنح�سنجهختا�رجهنزوج /هنزوججمنججا ،جوهنث�ند:جهأنجدكونجلجن�م جعطاجنلطجهأةج

هأوجهنججاجمنجهأجاجهأنج كون�جزوجانجووهني نج�س�نحانج دجلاتجهلأ�سجة.

صفات الزوجة الصالحة
المراأة تحفظ زوجها في نف�شه وماله اإن غاب عنها	 

عنجهلإم�مجهنج�س�جQ،جق�ل:ج»ما اأفاد عبد فائدة خيراً من زوجة �شالحة، اإذا راآها  -ج

.
�شّرته، واإذا غاب عنها حفظته في نف�شها ومالها«)))

المراأة ترعى زوجها وتظهر الع�شق له 	 

)1(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص348.
)2(جم.ن،ج�ص399.
)3(جم.ن،ج�ص327.
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ع��نجهلإم���مجهن�س�دقجQجق�ل:ج»ل غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق  -ج

لها عن ثالث ِخ�شال:

�شيان��ُة نف�ِش��ها ع��ن كّل َدَن���س)))، حتى يطمئّن قلُبه اإلى الثق��ِة بها في حال المحبوب   -1

والمكروه. 

وحياطُته)))، ليكون ذلك عاطفاً عليها عند َزلَّة))) تكون منها.   -2

.
واإظهاُر الع�شِق له بالِخالَبة)))، والهيئة الح�شنة لها في عينه«)))  -3

المراأة تطيع زوجها وت�شّره	 

ع��نجهأل��دججعل��ججQ،جق�ل:جق���لجر�س��ولجههللP : »اإّن م��ن الق�ش��م الم�شل��ح للمرء  -ج

الم�ش��لم اأن تك��ون ل��ه ام��راأة، اإذا نظر اإليها �ش��ّرته، واإن غاب عنه��ا حفظته، واإن اأمرها 

 .
اأطاعته«)))

تعاون زوجها على اأمر الدين والدنيا والآخرة	 

ع��نجهلإم���مجهنح�س��انجلنجعل��د،جعنجهألاهجعل��دجلنجهأل��دجط�نبجL،جق�ل:جق�لجر�س��ولج -ج

عطي خير الدنيا والآخرة، وفاز 
ُ
عطي اأربع خ�شال في الدنيا، فقد اأ

ُ
ههللجP: »من اأ

.
بحّظه منهما:... وزوجة �شالحة ُتعينه على اأمر الدنيا والآخرة«)))

)1(جهنين�صجهل�:جهوجهنو�سخجونحوهجحتىج دجهلأخالق،ج دجمق�لاجهنما�رة،ج اق�لجمثاًلج النجط�هج،جولج ق�سيجلهجهنما�رةج
د�سونج هأنج لطعلىج هنلل�صجهل�ج و�سا�ن ج هلأخالق،ج دن�صج دج نا�صجل�س�حبج هأيج هنطعلو  ج هنما�رةج لاج هنر�سي  ج هنط�د  ج

هنطجهأةجنل�سا�جعنجكاج عاجم�سانجوعطاجقباحج تل� ىجمعجطا�رةجهنحا�ةجهنزوجا ج دجهأحبجلل�ءجهإنىجههلل.ج

)2(جوحا�طتهج:جهنحا�ط ج:جهنحلظجوهنجع�  جوهنتعاي،جو ق�لج النجح�طج النجهإذهجحلظهجو�س�نهجوده عجعلهجوعطاجعلىجدحقاقج
م�س�نحه.ج

)3(جزن ج:جهنزن جد�أددجلطعلىجهنخمائ جهأيجهنذنب،جولطعلىجهنخم�أ.ج
)4(جهنخالل ج:ج ق�لجَخَلَبْتجهنطجهأُةجقلَبجهنججاجهأيجهأخذده،جوهنِخالل جهأنجدْخُلبجهنطجهأةجقلبجهنججاجل�نقولجهنلماف،ج ت�ستماعج

هنطجهأةجهأنجدرعاجقلبجهنججاج طااجنحوه�جل�نكالمجهنح�سنجهنلماف.ج

)5(جدحفجهنعقول،ج�ص356.
)6(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص327.

)7(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص577،جم 24،جح4/1190.
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تخدم زوجها وتهتّم ب�شوؤون المنزل 	 

ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»واأّيم��ا ام��راأة خدم��ت زوجها �ش���بعة اأي��ام، اأغل��ق اهلل عنها  -ج

 .
�شبعة اأبواب النار، وفتح لها ثمانية اأبواب الجّنة تدخل من اأّيها �شاءت«)))

وعل��هP،جق���ل:ج»م��ا م��ن امراأة ت�ش��قي زوجها �ش��ربة م��ن م��اء اإّل كان خي��راً لها من  -ج

عبادة �شنة، �شيام نهارها وقيام ليلها، ويبني اهلل لها بكّل �شربة ت�شقي زوجها مدينة 

 .
في الجّنة، وغفر لها �شّتين خطيئة«)))

تتبّرج وتتزّين وتتجّمل لزوجها فقط 	 

ع��نجج�ل��ججل��نجعبيجههلل،جق�ل:جُكّل���جعليجهنلبّدPج،ج ق���ل:ج»اإّن خير ن�ش��ائكم: الولود،  -ج

ال��ودود، العفيف��ة، العزي��زة ف��ي اأهله��ا، الذليل��ة م��ع بعله��ا، المتبّرج��ة م��ع زوجه��ا، 

الح�شان على غيره، التي ت�شمع قوله، وُتطيع اأمره، واإذا خال بها بذلت له ما يريد 

.
منها، ولم تبذل كتبذل الرجل«)))

تح�شن الطبيخ و�شنع الطعام	 

تح�شن الإدارة القت�شادية للمنزل	 

ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»قال ر�ش��ول اهلل P: خير ن�ش��ائكم الطيبة الطعام،  -ج

الطيبة الريح، التي اإن اأنفقت اأنفقت بمعروف، واإن اأم�شكت اأم�شكت بمعروف، فتلك 

 .
عامل من عّمال اهلل، وعامل اهلل ل يخيب«)))

ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»خير ن�ش��ائكم الطيبة الريح، الطيب��ة الطبيخ، التي  -ج

اإذا اأنفق��ت اأنفق��ت بمع��روف، واإذا اأم�ش��كت اأم�ش��كت بمع��روف، فتل��ك عام��ل من عّمال 

.
اهلل، وعامل اهلل ل يخيب ول يندم«)))

)1(جو�س�ئاجهن�ساع ،جج20،ج�ص172.
)2(جم.ن،جهنحي ثجهنث�نث.

)3(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص324.
)4(جم.ن،ج�ص325.
)5(جم.ن،ج�ص325.
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الزوجة ُتر�شي زوجها ول ُتغ�شبه 	 

ع��نجهأل��دجهنح�س��نجهنج�س���جQ،جق�ل:جق���لجهأما��ججهنطوؤملا��نجQ: »خير ن�ش��ائكم  -ج

الخم�س.

قيل: وما الخم�س؟ 

قال: الهّينة، اللّينة، الموؤاتية، التي اإذا غ�شب زوجها لم تكتحل بغم�س حّتى ير�شى، واإذا 

 .
غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عّمال اهلل، وعامل اهلل ل يخيب«)))

بْت، قالت  غ�شِ
ُ
َب��ْت اأو اأ وع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق���ل:ج»خير ن�ش��ائكم: الت��ي اإْن َغ�شِ -ج

 .
لزوجها: يدي في يدك، ل اأكتحل بغم�س حتى تر�شى عّني«)))

الزوجة تهتّم لهموم زوجها	 

الزوجة توّدع وت�شتقبل زوجها عند الباب	 

ج���ءجرج��اجهإن��ىجر�س��ولجههللجP،ج ق���ل:جهإّنجندجزوج�� جهإذهجدخلتجدلّقتل��د،جوهإذهجخججتج -ج

�سّاعتلد،جوهإذهجرهأدلدجماطومً�جق�نتجند:جم�ج اّطك؟!جهإنجُكلَتجداتّمجنجزقك،ج قيجدكّلاجنكج

لهجغاجك،جوهإنجُكلَتجداتمجل�أمججهآخجدك،ج زهدكجههللجهّطً�.

 .
 ق�لجر�سولجههللجP: »اإّن هلل عّماًل، وهذه من عّماله، لها ن�شف اأجر ال�شهيد«)))

المراأة تحفظ اأ�شرار الزوجية	 

ع��نجهلإم���مجهن�س�دقججعلججلنجمحطي،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئه،جعنجهأماججهنطوؤملانجعلدجلنج -ج

هأل��دجط�ن��بجR،جق�ل:ج»نهى ر�ش��ول اهلل P... اأن ُتحّدث الم��راأة المراأة بما تخلو 

.
به مع زوجها«)))

المراأة ل ينبغي اأن تكون	 

�سّائ ،جع��سا ،جحقودًه،جمتبّجج ،جلجدقباجعذرجزوجا�،جولجدغلججذنبه،جم�ستازئ ،ج�سّت�م ،ج

ب ،جموؤذ  ،جقلال جهنحا�ء...جهإنخ. ُمغ�سِ

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص325.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص389،جح4366.

)3(جم.ن،ج�ص389.
)4(جم.ن،جج4،ج�ص6.
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.
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»اأغلب الأعداء للموؤمن زوجة ال�شوء«))) -ج

خبركم ب�ش��رار ن�ش��ائكم: 
ُ
وع��نجج�ل��ججل��نجعب��يجههلل،جق���ل:جق���لجر�س��ولجههللجP: »األ اأ -ج

الذليل��ة ف��ي اأهله��ا، العزي��زة م��ع بعله��ا، العقي��م، الحق��ود، الت��ي ل تت��وّرع م��ن قبي��ح، 

المتبّرج��ة اإذا غ��اب عنه��ا بعله��ا، الح�ش��ان مع��ه اإذا ح�شر، ل ت�ش��مع قول��ه، ول ُتطيع 

اأم��ره، واإذا خ��ال به��ا بعله��ا تمّنعت منه كما تمنع ال�شعبة عن��د ركوبها، ول تقبل منه 

.
عذراً، ول تغفر له ذنباً«)))

وعلهP،جق�ل:ج»واأّيما امراأة هزاأت من زوجها لم تزل في لعنة اهلل ومالئكته ور�شله  -ج

اأجمعين، حتى اإذا نزل بها ملك الموت قال لها: اأب�شري بالنار، واإذا كان يوم القيامة 

 .
قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين«)))

 .
وعلهP: »�شّر ن�شائكم الجفة الفرتع الباقوق الفّحا�س)))«))) -ج

وعنجهنلبدP: »من كان له امراأة توؤذيه لم يقبل اهلل �شالتها، ول ح�شنة من عملها  -ج

حت��ى ُتعين��ه وُتر�شيه، واإن �شامت الدهر، وقامت، واأعتقت الرقاب، واأنفقت الأموال 

في �شبيل اهلل، وكانت اأول من ترد النار«. 

.
ثمجق�لP: »وعلى الرجل مثل ذلك الوزر«)))

وعل��هP: »اأّيم��ا ام��راأة اآذت زوجه��ا بل�ش��انها ل��م يقب��ل اهلل ع��ّز وجّل منه��ا �شرًفا ول  -ج

عدًل ول ح�ش��نًة من عملها حتى ُتر�شيه، واإن �شامت نهارها، وقامت ليلها، واأعتقت 

الرقاب، وحملت على جياد الخيل في �شبيل اهلل، وكانت في اأول من يرد النار. كذلك 

 .
الرجل اإذا كان لها ظالماً«)))

وع��نجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق���ل:ج»األ واأّيما امراأة لم ُترف��ق بزوجها، وحملته على  -ج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص390.
)2(جم.ن،ج�ص325.
)3(جم.ن،ج�ص287.

)4(جهنرل :جقلال جهنحا�ء،جوهنلجدع:جهنع�ل�س ،جهنب�قوق:جكثاجةجهنكالم.
)5(جلح�رجهلأنوهر،جج100،ج�ص240.
)6(جو�س�ئاجهن�ساع ،جج20،ج�ص163.

)7(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص15.
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م��ا ل يق��در علي��ه وم��ا ل ُيطي��ق، ل��م يقبل اهلل منها ح�ش��نة، وتلقى اهلل ع��ّز وجّل وهو 

 .
عليها غ�شبان«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجهن�س���دقجQ: »ملعون��ة ملعونة ام��راأة ت��وؤذي زوجه��ا وتغّمه،  -ج

.
و�شعيدة �شعيدة امراأة ُتكرم زوجها ول ُتوؤذيه وُتطيعه في جميع اأحواله«)))

صفات الزوج الصالح
هنجوه �تج هن�س�نحج قيجعج�ستا�ج وهلأبج هنزوجج دتوّ جج دج هأنج هنتدج لبغدج هنطوه�سل�تج هأّم�ج

�سطنجهنلق�طجهنت�نا :

الرجل ي�شون زوجته ويحفظها	 

 .
عنجهنلبدP،جق�ل:ج»اإّنما المراأة لعبة من اّتخذها فال ُي�شّيعها«))) -ج

.
وعلهP: »اإّنما المراأة لعبة، فمن اّتخذها فلي�شنها«))) -ج

الرجل ُيكرم زوجته	 

ع��نجهلإم���مجعل��دجQ،جق���ل:ج»ق��ال ر�ش��ول اهللP: خيرك��م خيرك��م لأهل��ه، واأن��ا  -ج

.
خيركم لأهلي، ما اأكرم الن�شاء اإّل كريم، وما اأهانهّن اإّل لئيم«)))

الرجل يعي�س الموافقة والمواءمة مع زوجته	 

ع��نجهلإم�مجهن�س���دقجQ،جق�ل:ج»ل غنى بالزوج عن ثالثة اأ�ش��ياء فيما بينه وبين  -ج

زوجته وهي: الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحّبتها وهواها، وح�شن خلقه معها، 

 .
وا�شتعماله ا�شتمالة قلبها بالهيئة الح�شنة في عينها، وتو�شعته عليها«)))

الرجل ُي�شامح زوجته	 

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص16.
)2(جهنكجهجكد،جمحطيجلنجعلد،جكلزجهنلوهئي،جج1،ج�ص63.

)3(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص510.
)4(جمك�رمجهلأخالق،ج�صج218.

)5(جد�ر خجمي ل جدم�سق،جج13،ج�ص313.
)6(جدحفجهنعقول،ج�ص323.
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ع��نجهأل��دجعب��يجههللجQجق�ل:ج»ج��اءت امراأة اإل��ى النبيP ف�ش��األته عن ح��ّق الزوج  -ج

على المراأة، فخّبرها، ثم قالت فما حّقها عليه؟ قال: يك�شوها من العري، وُيطعمها 

.
من الجوع، واإن اأذنبت غفر لها«)))

عنجهإ�سح�قجلنجعط�ر،جق�ل:جُقلُتجلألدجعبيجههللجQ:جم�جحّقجهنطجهأةجعلىجزوجا�جهنذيج -ج

هإذهج علهجك�نجمح�سلً�؟

ق�ل:ج»ُي�شبعها، ويك�شوها، واإن جهلت غفر لها«. 

الزوج ي�شبر على �شوء اأخالق زوجته	 

عنجر�س��ولجههللP: »األ ومن �شبر على خلق امراأة �ش��ّيئة الخلق واحت�ش��ب في ذلك  -ج

.
الأجر اأعطاه اهلل ثواب ال�شاكرين«)))

الرجل يّتقي اهلل في زوجته	 

ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»اّتق��وا اهلل ف��ي ال�شعيفي��ن اليتيم والم��راأة، ف��اإّن خياركم  -ج

.
خياركم لأهله«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:ج»اّتق��وا اهلل ف��ي ال�شعيفين-يعن��ي بذل��ك اليتي��م  -ج

.
والن�شاء-«)))

الرجل ُيح�شن اإلى زوجته وُيداريها	 

ج ��دجو�سّا�� جهأماججهنطوؤملانجQجنونيهجمحطيجهلنجهنحللا جق���ل:ج»اإّن المراأة ريحانة  -ج

.
ولي�شت بقهرمانة، فدارها على كّل حال، واأح�شن ال�شحبة لها لي�شفو عي�شك«)))

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص511.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص16.

)3(جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص92.
)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص392.

)5(جم.ن،ج�ص556.
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وع��نجهلإم���مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»رح��م اهلل عبداً اأح�ش��ن فيما بين��ه وبين زوجته،  -ج

.
فاإّن اهلل عّز وجّل قد مّلكه نا�شيتها وجعله القّيم عليها«)))

الرجل يخدم زوجته 	 

 .
ِجر«)))

ُ
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»اإذا �شقى الرجل امراأته الماء اأ -ج

.
وعلهP،جق�ل:ج»اإّن الرجل ليوؤجر في رفع اللقمة اإلى في-اأي فم- امراأته«))) -ج

الرجل ل ي�شرب زوجته اأو ي�شّر بها	 

عنجر�س��ولجههللP،جق�ل:ج»ومن اأ�شّر بامراأة حتى تفتدي منه نف�ش��ها، لم ير�َس اهلل  -ج

.
تعالى له بعقوبة دون النار، لأّن اهلل يغ�شب للمراأة كما يغ�شب لليتيم«)))

وعلهP،جق�ل:ج»فاأّي رجل لطم امراأته لطمة، اأمر اهلل عّز وجّل مالك خازن النيران  -ج

 .
فيلطمه على ُحّر وجهه �شبعين لطمة في نار جهّنم«)))

الرجل ينبغي اأن يكون كريماً، ُينفق على زوجته ويو�ّشع على عياله	 

عنجهألدجعبيجههللجQجق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »ملعون ملعون من األقى َكلَّه على  -ج

 .
النا�س، ملعون ملعون من �شّيع من يعول«)))

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،ج�ص444.
)2(جكلزجهنعط�ل،جج16،ج�ص275،جح44435. 

)3(جهنطحر جهنبا�س�ء،جج3،ج�ص70.
)4(جثوهبجهلأعط�ل،ج�صج285.

)5(جم�ستيركجهنو�س�ئا،ججج14،ج�صج250.
)6(جهنكلالد،جهنك� د،ججج4،ج�ص12.
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هنطلاهام هنجهاس 

-ج لبغدجنكّاج ت�ةجهأنجدلظججهإنىجهأّنجنر�حجحا�دا�جهنزوجا جمتوّقفجعلىجدوّ ججلع�صجهن�سل�تج

 دجهن�س���بجهأوجهنججاجهنذيجدج يجهأنجدتزّوججله،جوم�جنمجدكنجهذهجهن�سل�تجمتوّ جةجعلاا�ج

هأنجُدرابجل�نج �صجعلىجمنج تقّيمجهإناا�جط�نبً�ج يه�.

ق��يجهأو�سحجلع�صجهنجوه �تجهذهجهنطوه�سل�ت،جملا�:جهنكل�ءةجهلإ ط�نا ،جهنتيّ ن،جهلأم�ن ،ج -ج

هنعل ،جهنا�س�ر،جهنكجم،جهنغاجة،جح�سنجهنخلق،جعنجر�سولجههللجPجق�ل:ج»اإذا جاءكم من 

تر�شون خلقه ودينه فزوِّجوه، اإّل تفعلوه تكن فتنة في الأر�س وف�شاد كبير«.

-ج لبغدجنلطجهأةجهأنجلجدخت�رجهلإن�س�نجهنذيج كونجلخااًلج �ح�سً�،جو�سائجهنخلق،ج عنجهلإم�مج

هنج�س���جق���لجنبع���صجهأ�سح�ل��ه:ج»ل تزّوج��ه اإن كان �ش��ّيئ الخل��ق«،جوكذن��كجهأنجلجدتزوجج

�س���ربجهنخط��ج،ج ع��نجر�س��ولجههللجP: »م��ن �ش��رب الخم��ر بع��د م��ا حّرمه��ا اهلل عل��ى 

ل�شاني فلي�س باأهل اأن ُيزّوج اإذا خطب«.

هل���كججطل�� ج�سل���تجلجليجمنجهأنجدتوّ جج دجهنزوج�� جوهلأمجهن�س�نح ج دجلاتجهنزوجا ،ج -ج

 لبغ��دجهأنجدك��ونجلجن�م�� جعط��اجنلط��جهأةجم��نجهأجاجهأنجدك��ونجزوج�� جوهأّمً�ج�س�نح�� ج دجلاتج

هلأ�س��جة،جه��د:جحلظجزوجا�ج دجنل�س��هجوم�ن��هجهإذهجغ�بجعلا�،جهإظا�رجهنع�س��قجنلزوججقوًلج

وعط��اًل،جهنلظ� �� ،جهنتب��جججوهنتز ��نجوهنترط��اجنل��زوجج ق��طجدونجغا��جه،جط�ع�� جهنزوج،ج

هنطع�ون جنزوجا�جعلىجهأمججد لهجودنا�ه،جخيم جهنزوج،جهلهتط�مجل�س��وؤونجهنطلزل،جح�س��نج

هنمباخجو�سل�ع جهنمع�م،جح�سنجهنتيلاججوهلإدهرةجنلطوهردجهلقت�س�د  جنالأ�سجة،جهإر�س�ءج

هنزوججوعيمجهإغ�س�له،جدوّدعجزوجا�جود�ستقبلهجعليجل�بجهنطلزل،جدحلظجهأ�سجهرجزوجا�...ج

هإنخ.

هنطوه�سل���تجهنت��دج لبغ��دجهأنجدتوّ جج دجهنزوججوهلأبجهن�س�ن��حجعج�ستا�جهنجوه �تج�سطنج -ج

هنلق���طجهنت�نا :جهنكجمجوهنتو�س��ع جعلىجهنزوج ج دجهنطعا�س�� ،ج�سا�ن جهنزوج جوحلظا�،ج

هإك��جهمجهنزوج�� جوهلإح�س���نجهإناا���،جهنطوه ق�� جوهنطوهءم�� جم��عجهنزوج ،جم��يهرهةجهنزوج ،ج

هنغلجهنجوهنط�س�مح جنا�جعليجهنخم�أجوهنراا،جهن�سبججعلىج�سوءجخلقجهنزوج ...
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أسئل  هنيرا 

�سّل��فجهن�سل���تجهنوهردةج دجهنير���صجعلىجهأ�س����صجهألع�دج�س��خ�سا جهلإن�س���نجون�س���ط�دهج. 1

هنحا�دا ،جهأيجم�ج تعّلقجل�نر�نبجهنبينّدجوهنر�سيّي،جهنر�نبجهنذهلّدجوهنعقلّد،جهنر�نبج

هنوجيهنّدجوهنقلبّد،جهنر�نبجهن�سلوكّدجوهنطا�رهت،جوهنر�نبجهنبائّد-هلجتط�عّد.

هذكججع�سجج�سل�تجُدعتبججمع� اججلختا�رجهن�س�بجكزوججوهأب.. 2

م�جهوجدورجود�أثاججدلكجهن�سل�تجوهنطع� اججعلىجدجلا جهنملاج دجهلأ�سجة؟. 3

م�جهن�سل�تجهنتدج لبغدجهأنج تحلىجلا�جهنزوجج دجلاتجهلأ�سجة؟جوم�جهوجهنيورجهنذيجدلعبهج. 4

 دجدجلا جهنملا؟

م���جه��دجهنخ�س�ئ�صجهنتدج ر��بجهأنجدت�سفجلا���جهنزوج ؟جوكافجدلعك���صجعلىجهو  ج. 5 9.ج

هنملا؟



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

 عجفجهأّنجمنجحّقجهنملاجطابجوطا�رةجهنطونيجعنج . 1

عالق ج�سجعا .

 عجفجهلآث�رجهن�سلبا جنلزن�ج دجدكو نجهو  جهنملا. . 2

غذهءج . 3 منج نملتهج دكّونج هنملاج حّقج منج هأّنج  عجفج

حاللجوك�سبجحالل.

هنطوؤّثجةج . 4 هنرل�سا جقباجهنرط�عج هنحا�ةج هآدهبج  عج�صج

نجهأدّن جذنكجمنجهنل�سو�صجهني لا .  دجهنملا،جو باِّ

تأثير العالقة الجنسية 

على هوية الطفل )1(

الدرس الحادي والعشرون





تمهيد
هنملاج دجلا ج دقعجعلىجطج قج هنتدج هنطحّم�تج وهحيةجمنج هأّنج هنخ�م�صج هنير�صج ذكجن�ج دج

ه�ستعيهدهتجخ��سّ جو�سل�تجمعّال ج دجهوّ تهجهد:جمجحل جهنعالق ج و كونجنا�جدورج دجدكو نج

هوّ  ج علىج عيما�ج لعك�صج هأوج هنطجحل ج هذهج هآدهبج وهنطجهأة.ج طجهع�ةج هنججاج لانج هنرل�سا ج

وهنرط�عج هنلك�حج هآدهبج نطجهع�ةج »هإّنج هن�سا�ق:ج هذهج هنخطالد}ج دج هلإم���مج هنملا.ج قولج

وهنحطاجورع�  ج�سجهئطجهنج�س�عجو�سالم جمزهججهنزوججوهنزوج جو�سل�ءجروحاط�،جد�أثاجًهجخ��سً�ج

.
(((
 دج�سل�ءجهنلل�صج)نل�صجهنملا(جوكيره�«

وهنعالق جهنرل�سا جهنطذكورةجعلىجنحو ن:

الأول:جعالق ج�سجعا جن��سئ جمنجعقيجزوهججق�نونّدج)�سجعّد(.

والثاني:جعالق جغاجج�سجعا ،جهأيجهنزن�جغ�نبً�.

معجهلإ�س�رةجهإنىجهأّنجهنونيجقيج توّنيجعنجغاججهنعالق جهنرل�سا جكط�ج دجلع�صجح�لتجهنتلقاحج

هن�سل�عّد.

 الطفل في طيب الوالدة
ّ

حق
هأّنهجم�جهوجمو�سوعجهلأحك�مجهن�سجعا ج دجهلأ�سجةجمنجهنللق ج وقعجهنبحثجلانجهنلقا�ءج دج

وهنتوهرثجو...،جهاجهوجهنملاجهنباونوجّدجهنمباعّد،جهأيجهنطتوّنيجمنجعالق ججل�سا جلانجهنججاج

وهنطجهأةجلغ�ّصجهنلظججعنج�سجعّاتا�،جهأمجهوجهنملاجهنطتوّنيج دجظّاجلاتج قومجعلىجعالق ج�سجعا ج

وغاججمللا ج دجنظججهن�سجع؟جوهنروهبجهنتل�سالّدجعنجهذهجهن�سوؤهلجنهججلب ج قاا جُدخججل�جعنج

)1(جنبجهلأثجج دجهنربججوهنقير،ج�ص115.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا334

دهئجةجهنبحثجهنتجلوّي.جنكنجُن�ساججل�خت�س�رجهإنىجهأّنجهنلقا�ءجهأجطعوهجعلىجوجودجهأحك�مجمعّال ج

مللا جدعّبيًهجعنجهلنجهنزن�ج دجهلأ�سجة،جملا�:جنلدجهنتوهرثجهنطتب�دل،ج الجونيجهنزن�ج جثجهألو ه،ج

ولجهط�ج جث�نه...جووقعجهنلق��صجلالامجل�نل�سب جنط�س�ئاجهأخجى،جكوجوبجهنللق جعلاهجهأوجعيما�.

هنذيج توّنيجملهج هن�سجعّدجهوج ل�ل�سمالحج هلأبج هأّنج هنتجلو  ج هنول  ج وقيجذكجن�ج دجدر�صج

»هنول  ج هأّنج هنلقا�ءج لع�صج ذكجج ونذهج �سجعً�،ج هلأل��ّوةج د�سيقج نمج وهإّلج �سجعّد،ج ل�سببج هنملاج

هأونيهج نطنج ولج ر�س�عً�،ج نالأبج ول  ج �سجعً�،ج الج هنل�سبج منج نهج وهنريج نالأبج ث�لت ج ل�نقجهل ،ج

.
(((
�سل�حً�«

ولل�ًءجعلاه،جهإّنجمنجهأهّمجوهأونىجحقوقجهنملاجعلىجهلأبجهأوجهلأمجهأنج كونجمتوّنيًهجمنجعالق ج

علاا�ج و ملقج هن��ولدة«،ج »طابج نلظج هنجوه �تج علاا�ج هأطلقتج زوجان،ج لانج �سجعا ج جل�سا ج

لأّنجعيمج هنطملوب،ج نليلن جعلىج دعباجهنجنمال�نج هنطوني«،جوهط�ج هنلقا�ءجه�سمالحج»طا�رةج

ً�جمع�ك�سً�جنلما�رةجهنطعلو  ج دجنل�صجهنطونود،جنط�جذكجن�هج طابجهنولدةج خلقجه�ستعيهدًهجخ��سّ

هأّنجنلخموهتجهنط�ّد  جوهنجوحا جوهنذهلا جهن�س�لق جعلىجهنحطاجوهنطق�رن جنهجدورًهج �س�لقً�جمنج

ونمل جمزروع ج دج م�ّدةج هنرلانجمنج ون�سوءج �سلبً�،ج هأوج هإ ر�لً�ج ه�ستعيهدهتجخ��س ج دكو نج  دج

،ج
(((
هنجحمجل�سببجعالق ججل�سا جمحّجم جدلزعجروحجهلإ ط�نجمنجهنزهندجح�سبجهنتعباججهنجوهئّد

ل�لإ�س�  جهإنىجهنح�لتجهنلل�سا جهنطجه ق جهنتدجدعا�سا�جهلأمجطال ج تجةجهنحطاجمنجخوفجوقلقج

،ج رعاجه�ستعيهدهدهجهنخ��س ج�سلبا ،جنذهجنجىج
(((
وه�سمجهل�تجور �صجنلرلانجوكجهه جنه...جهإنخ

 دجلع�صجهنجوه �تجهنتعباججل�أّنهجمنجهإحيىجعالم�تجونيجهنزن�جهأّنهج حّنجهإنىجهنحجهم،ج عنجهلإم�مج

الحرام  اإلى  يّحن  اأّنه  وثانيهما:  الزنا عالمات...  لولد  »اإّن  ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج جعلجج

هنذيج هنخلق ج هنخ��صج دجكالا ج وهل�ستعيهدج هنطااج هنحلانجهوج .جوهذهج
ُخلق منه...«))) الذي 

ونريهج هنرلان،ج هإثجه�ج علىج �سام�نا ج تكّونج معلو  ج نح�ن ج هنطق�رن ج هنلملا ج هنط�دةج دحطلهج

)1(جلحججهنعلوم،جمحطي،جللغ جهنلقاه،جم�سيرج�س�لق،ج�ص266.
)2(جعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»اإذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان«.جهنك� د،جج2،ج�ص280.جوعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج
»اإن للقلب اأذنين، فاإذا هم العبد بذنب، قال له روح الإيمان: ل تفعل، وقال له ال�شيطان: افعل. واإذا كان على بطنها 

نزع منه روح الإيمان«.جهنك� د،جج2،ج�ص267.جوهل�كجهنعي يجمنجهنجوه �تجلاذهجهنط�سطون.

)3(جنلتل�سااج جهجع:جهنملاجلانجهنورهث جوهنتجلا ،جج1،ج�ص142-131.
)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص417.
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د�سبااً�جنذنكج دجكالمجعنجهأماججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»واعلم اأّن لكّل عمل نباتاً. وكّل نبات 

ل غنى به عن الماء، والمياه مختلفة. فما طاب �شقيه طاب غر�شه وحّلت ثمرته، وما خبث 

.
�شقيه خبث غر�شه واأمّرت ثمرته«)))

آثار الزنا في الروايات
،ج

(((
هنزن� لونيج هنالحق ج وهنلت�ئ ج نالآث�رج ل�نل�سب ج هنباتج هأهاج روه �تج هنت�سّيدج دج نجىج نذهج

ملا�جم�جوردجعنجهلإم�مجهنب�قججQ: »ل خير في ولد الزنا، ول في ب�شره، ول في �شعره، 

 .
ول في لحمه، ول في دمه، ول في �شيء منه«)))

هذه،جل�لإ�س�  جهإنىجهنعي يجمنجهنلت�ئ جهن�سلبا جهنتدجدلحقجونيجهنزن�جمنجهنل�حا جهنلقاا ج

عيمج نل�سالة،ج هإم�متهج �سّح ج عيمج �سا�دده،ج قبولج عيمج ملا�:ج عي ية،ج روه ���تج علىج لل�ًءج

...جهإنخ.
(((
م�سجوعّا جدوّناهجنلق�س�ء،جعيمججوهزجهإعم�ئهجمنجهنزك�ةجح�لج�سغجه

وهأحيجهأ�سب�بجوعلاجهذهجهنت�سّيدجهنكباججهوجدجهابجهنل��صجعنجهلقتجهبجحّتىجعلىجم�ستوىج

طّابج ط�هجج طج قج منج هلأطل�لج ل�إنر�بج ودجغابامج هنكباجة،ج هنل�ح�س ج هذهج منج هنتلكاجج

نرابج دجح�سنجلاتجهنزوجا .جو دجهذهجهن�سا�ق،جوردجميحجهلأمجهنعلال جهنم�هجة،جلأّنا�جهدج

هلإم�مج عنج و...،ج وح�س�ن ج ور�س�عً�ج حطاًلج هنملاج اا�ج هنتدج تجعجعج هلأون��ىج هنتجلو  ج هنبائ ج

،ج
هن�س�دقجQج دج�سا�قجهنحي ثجعنجطابجهنولدة،جق�ل:ج»طوبى لمن كانت اأّمه عفيفة«)))

حطلا�ج هأثل�ءج هلأمج عّل ج هن�س�لق،ج ���إّنج هنير�صج دقّيمج دج كط�ج هلختا�رج مع� اجج هأحيج هدج هنتدج

ور�س�عا�جوح�س�نتا�...ج�ستلعك�صجعلىجعّل جوطا�رةجهنملا.

هنل�س�ءج لع�صج دلعلهج قيج م�ج هإن��ىج هن�سا�ق،ج هذهج هنطعتج�س ج دج هنرطل ج نحوج علىج وُن�ساجج

ههللج عبيج هأل��دج عنج لزوجا�،ج هنملاج دل�سقج ثمج هنخا�ن ج للعاج زوجا�ج غاجج منج دحطاج حاثج

بلى.  قالوا:  الزنا؟  بكبر  خبركم 
ُ
اأ »األ   :Qهنطوؤملانج هأماجج ق�لج ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج

)1(جنا جهنبالغ ،جج2،ج�ص45.
منج هنكثاجج نطع�نر ج وهنلقاا ،ج هنعق�ئي  ج هنل�حاتنج منج علاهج هن�سوءج ود�سلاطج ل�نبحثج جي جج هنزن�ج ونيج مو�سوعج هإنج )2(ج
هلإ�سك�لتجهنتدجدمجحجحولجهنط�س�أن .جو جهجعجحولجهذهجهنطو�سوع:جهن�سير،جمحطي،جم�جورهءجهنلقه،جج6،ج�صج231- 249.

)3(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص356.
)4(جدحج ججهنو�سال ،جج1،ج�ص339.

)5(جعلاجهن�سجهئع،جج2،ج�ص564.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا336

قال: هي امراأة توطئ فرا�س زوجها، فتاأتي بولد من غيره، فتلزمه زوجها، فتلك التي ل 

.جهأع�ذن�جههللجدع�نىج
ُيكّلمها اهلل، ول ينظر اإليها يوم القيامة، ول ُيزّكيها، ولها عذاب األيم«)))

منجهنل�ح�س .ج

وعلىجكّاجح�ل،جهذهجهل�ستعيهدهتجهن�سلبا ج دجهنملاجهنطتوّنيجمنجهنزن�،جُدحّطاجهنوهني نج

هن�سلبا ج هأخمج،جنعّلاط�ج تيهرك�نجهنطل�عااج هأم�ن ج هأكبججوُدلقدجعلىجع�دقاط�ج م�سوؤونا جدجلو  ج

نلخمائ جوهنخم�أ،جمنجخاللجهلهتط�مجوهنجع�  جهلإ ط�نا جهنزهئية،جودلطا جهنطلك�تجهلأخالقا ج

للحوجهأ�سّيج دجنلو�صجطللاط�،جكدج تطّكنجذنكجهنملاجمنجمق�وم جدلكجهل�ستعيهدهتجهن�سلبا ج

وُ حّونا�جمنجداي يهتجهإنىج ج�ص،جموهجاً�جلذنكجهلأخم�رجهنتدجقيجدعتج�سهجن�سّقجطج قهج دج

هنحا�ةجنحوجهن�سع�دةجوهنكط�ل.

الطهارة المعنوية للنطفة
هأنبتجههللجدع�نىجهلإن�س�نجمنجهلأر�صجهإنب�دً�،جوهأن�س�أهجمنجدجهلا�،جهذهجهنتجهبجهنذيج تحّولجهإنىج

،جثمجدطّججهنلمل جلعيجو�سعا�ج دجرحمج
(((
موهدجغذهئا ،جوهدجدتحّولجهإنىجنمل ج دج�سلبجهنججا

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگ  دع�نى:ج ق�لج عي ية،ج ل�أطوهرج هلأمج

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
 .

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ)))
وكّلط�جك�نتجهنط�ّدةجهنح�مل جل�ستعيهدجهأنجدكونججلالً�جهأطاججوهأطاب،جكّلط�جك�نتجهل�ستعيهدهتج

هنتدج�ساتوّنيجهنملاجمزّودًهجلا�جهأطاججوهأ�سلىجوق�لل جنلايه  جوهن�سالحجللحوجهأ�سّي.جوكّلط�جك�نتج

هنلمل جنر�س جمعلو ً�جك�نجهل�ستعيهدجهأكيرجوهنطااجهإنىجهنحجهمجهأو�سع.جوهذهجهوجمقت�سىجق�نونج

هنت�س�نخجوهنت�س�كاجلانجهنل�عاجوهنق�لا.

 قولجهلإم�مجهنخطالد}ج دجهذهجهن�سا�ق:ج»هإّنجم�دةجهنطلّدجهنذيجهوجهأثججهنقّوةجهنطونيةج

عب�رةجعنجهلأغذ  ،جلعيجعطاجهنقوىجهأعط�نا�جوعبوره�جعنجهنا�سم...،جونكنجهلأغذ  جمختلل ج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص573.
)2(ج جهجع:جهنازدي،جمحطيجدقدجم�سب�ح،جمع�رفجهنقجهآن،جج3،ج�ص30.

)3(ج�سورةجهنطوؤملون،جهلآ �تج14-12.



337 دفطاج هنعوط  هنرلسا  على ه    هنملا أأس

غ�  جهلختالفج دجهن�سل�ءجوهنكيرجوهنلم�  جوهنكث�  جولتبعهج ختلفجهنطلّد...ج لوجك�نتجهنلمل ج

ح�سال جهلأغذ  جهنلمال ،ج كونجه�ستعيهده�جنقبولجهن�سورجمغ� جًهجل�ستعيهدجهنلمل جهنح��سل ج

هنطلّدج�سل�ءج هلأغذ  جد�س�عيجهلختالفج دج هنكثال ،جوماط�جد�س�عيجهختالفج هلأغذ  ج منج

نللمل ج ن ج هنطكوِّ هنطوهدج هنطوهد...جوهكذهج ق�للا ج هلإ ��س جح�سبج هأّنج وقيجم�سىج هأ �سً�.ج وكيرًهج

وهنظجوفجهنطحام جلا�جنا�جد�أثاجج دج�سل�ءجنل�صجهلإن�س�ن...جوذنكجلأّنجهنلل�صجهنطل��س جعلىج

هنط�ّدةجهنط�ستعّيةجهنلورهنا ،جط�هجةجو�سعايةجملذجهأولجهأمجه�جنعيمجدينُّ�سا�جمنجن�حا جهنعوهماج

�س جك�لآل�ءجوهلأجيهدجوغاجهط�،جونكنجهنلل�صجهنطل��س جعلىجهنطوهدجهنكثال جدن�س جونر�س ج هنطينِّ

وهن�سع�دهت،ج هنخاجهتج هإنىج موجب ج هنلمل ج طا�رةج لج نكنج ن�سوئا�ج وهأّولج ليوه�ج ملذج و�سقّا ج

ُ ل��سبهجمنج هإنىجم�ج ولجقذهرةجهنط�دةجوكث� تا�جموجب جلختا�رجهن�سجورجوهن�سق�ء،جلاجكّاج حّنج

.
(((
هنخاجهتجوهن�سجور،جونكنجهنطااج�سدءجوهلإنر�ءج�سدءجهآخج«

أثر نوع الغذاء على الطفل
�سّايةج نمل ج هأّنج هن��وهردةج دج هنكثاجةج هنجوه �تج منج هنعّل ج نلامج هنق�عيةج هذهج �سوءج وعلىج

ن�س�ءجهنع�نطانج �طط جهنزهجهءOجهنعقيتجمنجثطججج�ءجلهججبجهئااجمنجهنرّل جهإنىجر�سولج

بيدي جبرئيل،  اأخ��ذ  ال�شماء  اإل��ى  بي  ع��رج  »لّما   :Pهنلبّدج عنج رويج م�ج ملا�:ج ههللجP،ج

هبطت 
ُ
فاأدخلني الجّنة، فناولني من رطبها فاأكلته، فتحّول ذلك نطفة في �شلبي، فّلما اأ

اإلى  ا�شتقُت  وكّلما  اإن�شية،  ح��وراء  ففاطمة  بفاطمة،  واقعت خديجة فحملت  الأر���س  اإلى 

.
رائحة الجّنة �شممت رائحة ابنتي فاطمة«)))

ولل�ًءجعلاه،ج لبغدجنالأبجهأنج لتلتجهإنىجهأمج ن:ج

الأول:جهأنج كونجنل�صجهنغذهءجهنذيجدتكّونجملهجهنلمل جغذهًءجحالًلجط�هجًه،ج الج كونجمّط�ج

حّجمجههللجدع�نى.ج

والثاني:جهأنج كونجهذهجهنغذهءجهنحاللجهنم�هججمنجم�لجحالل،جومنجك�سبجوعطاجطّاب.ج

وعلىجهلأمجهأنجدتلّبهجهإنىجعيمجهنتغّذيجعلىجهنحجهمجطال ج تجةجهنحطاجوهنج�س�عج �إّنجنذنكج

)1(جنبجهلأثجج دجهنربججوهنقير،ج�ص119.
)2(جهنتوحاي،ج�ص118.
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هأثجهجعلىجدكو نجهو  جهنملاجكط�ج�سا�أددج دجهنيرو�صجهنالحق .

هأّنجدكّونجهنلمل جمنجموهدجغذهئا جمعّال جنهجدورج دجدكو نج هإنىج و دجنل�صجهن�سا�ق،جُن�ساجج

هنمّبا ج هنبحوثج هأ�سبعتج كط�ج هنبعي،ج ناذهج هنجوه �تج دعّج�ستج وقيج نالإن�س�ن،ج هنبينا ج هناو  ج

فاإّنه  بالهندباء،  »عليك   :Qهن�س�دقج هلإم�مج هنجوه �ت:جعنج ومّط�جج�ءج دج هنكالمج اه.ج

 .
يزيد في الماء وُيح�ّشن الولد«)))

وعنجهنخجه�س�ند-هلإم�مجهنج�س�جQ-،جق�ل:ج»اأكل الّرمان الحلو يزيد في ماء الرجل 

.
وُيح�ّشن الولد«)))

واأطعم  �شفرجلة،  اهلل  ر�شول  »ك�شر  :ج ق�لج جعلججQ،ج لنج مو�سىج هنح�سنج هألدج وعنج

.
جعفر بن اأبي طالب، وقال له: ُكْل، فاإنه ي�شّفي اللون وُيح�ّشن الولد«)))

.
وعنجهألدجعبيجههللجQجق�ل:ج»من اأكل �شفرجلة على الريق طاب ماوؤه، وح�شن ولده«)))

اأبو هذا  اأن يكون  »ينبغي  هإنىجغالمججطاا،جق�ل:ج نّط�جنظجج هن�س�دقجQج هلإم�مج وعنج

.
الغالم اأكل ال�شفرجل«)))

آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين
كاج�سلوكجل�سجّي،ج عاًلجك�نجهأمجدجكً�،جوحجك جك�نجهأمج�سكونً�،جنهجموقفجد�سج عّدجهأوجهآدهبج

محّيدةج عالم ج لا�ج هنعطلّدج هلنتزهمج للحوج عتبجج نل�سلوك،ج ك�سوهلطج هلإ�سالمج حّيده�ج معّال ج

نلاو  جهلإ ط�نا ج دجهلنتط�ءجهإنىجهلإ�سالمجثق� اً�جوح�س�ر ً�.جوهنرل�صج�سلوكجهإن�س�نّدجلج خججج

عنجهذهجهنق�عيةجهنع�م .

ومنجهل�جحّيدجهلإ�سالمجل�سعجهآدهبجنلعالق جهنخ��سّ جلانجهنزوجان،جوهدجعلىجثالث جهأنوهع:

هآدهبجم�جقباجهنرط�ع. -ج

هآدهبجحانجهنرط�ع. -ج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص363.
)2(جم.ن،ج�ص355.

)3(جهنطح��سن،ج�ص549.
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص357

)5(جم.ن،ج�ص22.
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هآدهبجم�جلعيجهنرط�ع. -ج

.
(((
و�سلقت�سجج دجهنير�صجعلىجذكججهلآدهبجهنتدجنا�جعالق جمب��سجةجلتجلا جهنملا -ج

آداب ما قبل الجماع
دطّججهنعالق جهنخ��سّ جلانجهنزوجانجلعّيةجمجهحا،جملا�جمجحل جهنتاّاوؤجوهل�ستعيهدجل�نما�رةج

هنر�سي  جوهنلل�سا جوهنجوحا جقباجهنرط�ع،جك�نو�سوء،جوذكججههللجدع�نى،جوهنيع�ء،جوهن�سالة،ج

هأنج عا�صجهنو�س�لجهنجوحّدجهنيهئمجمعجههللجدع�نىج دججطاعج حاثج ج يجهلإ�سالمجمنجهلإن�س�نج

ح�لده،جلأّنجهذهجهنو�س�لجهنجوحّدجهلإ ط�نّدجل�هللجدع�نىج لعك�صجثط�رًهجطّاب جعلىجحا�دهجلك�  ج

هأنوهنا�،جوملا�جهنحا�ةجهنرل�سا .جونبع�صجخموهتجهذهجهنطجحل جد�أثاججعلىجدلطا جه�ستعيهدهتج

هنر�سي  ج نل�سالم ج معّيةج �سجوطج هنخموهتجهدج هنملا،ج بع�صج عليج هإ ر�لً�ج هأوج �سلبً�ج خ��س ج

وهلأخالقا جوهنعقلا جنلملا،جهأوجموهنعجعلا�،ج ذكججههللجدع�نىجوهنيع�ءجقباجهنرط�عجمثاًلج حطا�نج

هنملاجمنجهأنج كونجنل�سام�نج اهج�سجهك جون�ساب،...هإنخ،جوهذهجم�جهأو�سحتهجهنجوه �تجل�سكاج

ظ�هج،جنذكججملا�:

الوضوء  -1

عنجر�سولجههللPجق�ل:ج»اإذا حملت امراأتك فال ُتجامعها اإل واأنت على و�شوء، فاإّنه-اإن 

 .
لم ُتجامعها على و�شوء- اإن ق�شى بينكما ولد يكون اأعمى القلب بخيل اليد«)))

.
ق�لجهنل��ساجهناليّي:ج»ُي�شتحّب الو�شوء لأمور... منها: جماع الحامل...«)))

هإذًهج ت�أّكيجهنو�سوءج اط�جهإذهجهأرهدجهنزوججهأنجُ ر�معجزوجتهجهنح�ماجمنجهأجاجهنوني،جوهإّلجهنعك�صج

ذنكجعلىجهنملاجلحاثج كونجهأعطىجهنقلبجولخااجهناي.ج

)1(ج جهجعجحولجهذهجهلآدهبجل�نتل�سااجكت�ب:جعرطد،ج�س�مج،جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�؟جوقيجه�ستلين�جم�ج�سلعج�سهج
 دجهذهجهنير�صجمنجهذهجهنكت�ب،جمعجهلإ�س�رةجهإنىجهأنل�جننجن�سلطجهن�سوءج دجهذهجهنير�صجهإلجعلىجخ�سو�صجم�جدو�سحج

هنجوه �تجعالقتهجهنطب��سجةجل�سل�ع ج�سخ�سا جهنملا.

)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص553.
)3(جك�سفجهنلث�م،ج1،ج�ص124.جورهجعجهنحيهئقجهنل��سجة،جج2،ج�ص140.
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الغسل بعد الجماع   -2

عنجهألدجهنح�سنجهنج�س�جQجق�ل:ج»الجماع بعد الجماع من غير اأن يكون بينهما غ�شل 

 .
يورث للولد الجنون«)))

هأنج غت�ساجمنج علاهج هأرهدجمع�ودةججط�عجزوجتهج هأّنجمنج هنجوه  جوغاجه�ج هنوه�سحجمنجهذهج

جل�لتهجحتىج ي عجهلأثججهن�سلبدجعنجطلله،ج اذهجهنحكمجهإر�س�دجهإنىجهأثججو�سعّدجمتعّلقجل�نوني،ج

ونا�صجعلىج�سبااجهنكجهه جهن�سجعا .جق�لجهنعاّلم جهنحّلد:ج»هأّم�جدكج ججهنرط�عجمنجغاججهغت�س�لج

 .
(((
 الجُ كجه«

الغسل بعد االحتالم  -3

اأن يغ�شى الرجل المراأة وقد احتلم حتى يغت�شل من  »ُيكره  عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج

 .
احتالمه الذي راأى، فاإن فعل وخرج الولد مجنوناً فال يلومّن اإل نف�ش�ه«)))

 طنجه�ستاقظجمنجنومهجوقيجهأجلبجل�لحتالمجوهأرهدجمر�مع جزوجتهج لاغت�ساجمنجهحتالمهج

.
(((
قباجهنطر�مع .ج قولجهنعاّلم جهنحّلد:ج»ذكججهأ�سح�لل�جهأّنهجُ كجهجنلطحتلمجهنرط�عجقباجهنغ�سا«

ذكر اهلل  -4

اأهله فليذكر اهلل، فاإنَّ من لم  اأتى اأحدكم  »اإذا  هألدجعبيجههللجهن�س�دقجQجق�ل:ج عنج

.
يذكر اهلل عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك �شرك �شيطان...«)))

و تحّققجذكججههللجدع�نىجلقولجل�سمجههللجهنجحطنجهنجحامجهأيجل�نت�سطا ،ج ُاطكنجهنرطعجلانج

هنت�سطا جوذكججههللجلب�سمجههللجهنجحطنجهنجحام،جوهإنجك�نجذكججههللجدع�نىجهأعّمجمنجهنت�سطا ج كط�ج

 تحّققجل�نت�سطا ج تحّققجلغاجه�جمنجهأنوهعجهنذكج.ج

)1(جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج20،ج�ص201.
)2(جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جملتاىجهنطملبج دجدحقاقجهنطذهب،جج2،ج�ص230. 

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�صج405-404.
)4(جملتاىجهنطملب،جج2،ج�ص230.

)5(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص405.



341 دفطاج هنعوط  هنرلسا  على ه    هنملا أأس

الدعاء  -5 

عنجهأماججهنطوؤملانجQجق�ل:ج»اإذا اأراد اأحدكم مجامعة زوجته فليقل: )اللهم اإّني  -ج

ا�ش��تحللت فرجها باأمرك، وقبلتها باأمانتك، فاإْن ق�شيت لي منها ولداً فاجعله ذكراً 

 .
�شوياً، ول تجعل لل�شيطان فيه ن�شيباً ول �شريكاً(«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:جق���لجهأما��ججهنطوؤملا��نجQ: »اإذا جام��ع اأحدك��م  -ج

فليقل: )ب�شم اهلل وباهلل، اللهم جّنبني ال�شيطان، وجّنب ال�شيطان ما رزقتني(. 

.
قال Q: فاإْن ق�شى اهلل بينهما ولد ل ي�شّره ال�شيطان ب�شيء اأبداً«)))

وع��نجهأل��دججعلججهنب�ق��ججQ،جق���ل:ج»اإذا اأردت الجماع فق��ل: )اللهم ارزقن��ي ولداً،  -ج

.
واجعله تقياً زكياً، لي�س في َخْلقه زيادة ول نق�شان، واجعل عاقبته اإلى خير(«)))

وعنجعبيجهنجحطنجلنجكثاج،جق�ل:جُكلُتجعليجهألدجعبيجههللجQجج�ن�س��ً�ج ذكجج�س��جكج -ج

هن�سام�ن،ج عّظطهجحّتىجهأ زعلد،جُقلُت:جُجعلُتج يهكج ط�جهنطخجججمنجذنك؟

اإل هو  اإله  اأردت الجماع فقل: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم الذي ل  »اإذا   :Qق�لج 

بديع ال�شموات والأر�س، اللهم اإْن ق�شيت مّني في هذه الليلة خليفة فال تجعل لل�شيطان 

فيه �شركاً ول ن�شيباً ول حّظاً، واجعله موؤمناً مخل�شاً م�شّفى من ال�شيطان ورجزه جّل 

.
ثناوؤك(«)))

ما هو شرك الشيطان؟

 قولجههللجدع�نىج دجكت�لهجهنعز ز:جچ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ 

.
ۅ ۅ ۉچ)))

ُدو�سحجهذهجهلآ  جهنقجهآنا جهنكج ط جهأّنجهن�سام�نجهنججامجنهج�سجهك جمعجهلإن�س�نج دجهأولدهج

وهأموهنه،ج �ساًلجعنجغاجه�جمنج�سوؤونجحا�ده.جوهذهجهن�سجهك جهنتدج بلاا�جهن�سام�نجمعجهلإن�س�نج

)1(جهنخ�س�ل،ج�ص637،جح400.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص503.

)3(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص411،جح1641.
)4(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،جح4.

)5(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج64.
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نا�ستجه�سمجهر  جقاج  ،جلاجهدج دجهنحقاق جهختا�ر  جوهقع جدحتجهلإرهدةجهنحّجةجنالإن�س�ن.ج

نعم،جقيجلج لتلتجهلإن�س�نجهإنىجهختا�رّ تا�جنتار جهنغلل جعنجهلنتزهمجل�نتع�نامجهلإ ط�نا جهنتدج

حّيده�جهني نجهلإ�سالمّدجكطوّجا�تجنل�سلوكجهنب�سجي،ج �ن�سام�نجهوجعيّوجنالإن�س�ن،جوهلإن�س�نج

م�أمورجمنجِقَباجههللجدع�نىجهأنج ّتخذجهن�سام�نجعيّوًه،جونل�سام�نجهأ�س�نابجكثاجةج دجدحقاقجدلكج

هن�سجهك جمعجهلإن�س�نج اط�ج تعّلقجل�أولده،جوهحيةجملا�جهن�سجهك جهنطتعّلق جللططجهنحا�ةجهنرل�سا ج

لذكجج هنط�سحون ج هلإ ط�نا ج هنجوحا ج دلملقجمنج هنملا،ج ااجهدجحا�ةججل�سا ج ملا�ج هنطتوّنيج

هأمجمنجن�سا�نجههللجدع�نىجوهنغلل جعله؟ج �إنجك�نتجململق ج ههللجدع�نىجوهلّد�س�لجلهجودذّكجه،ج

منجهنح�ن جهلأونىج حالا�جلج�سبااجنل�سام�نجنط�س�رك جهلإن�س�نج دجهأولده،جوهإنجك�نتجململق ج

منجهنح�ن جهنث�نا ،ج �إّنجهنب�بجملتوحجهأم�مجهن�سام�نجنليخولجهإنىج�س�ح جهن�سجهك جمعجهلإن�س�ن،ج

 �لإن�س�نجل�ختا�رهج لتحجل�بجهن�سجهك ج دجوجهجهن�سام�نجهأوجُ غلقه،جوذنكجمنجخاللجهلنتزهمج

هأوجعيمجهلنتزهمجل�نتع�نامجهني لا ،جومنجهذهجهنب�بجُنل�ّسججم�جوردج دجلع�صجهنجوه �ت،جملا�:ج

عنجهألدجل�ساج،جق�ل:جق�لجندجهألوجعبيجههللجQ: »يا اأبا محمد اإذا اأتيت اأهلك فاأّي �شيء 

تقول؟ 

ق�ل:جُقلُت:جُجعلُتج يهكجوهأطاقجهأنجهأقولج�سائً�؟ج

ف��اإْن  اأخذتها،  وباأمانتك  فرجها،  ا�شتحللت  بكلماتك  )اللهم  ق��ل:  »بلى،   :Qق�لج

ق�شيت في رحمها �شيئاً فاجعله تقياً زكياً، ول تجعل لل�شيطان فيه �شركاً(«.

ق�ل:جُقلُت:جُجعلُتج يهكجو كونج اهج�سجكجنل�سام�ن؟ج

ۇ ۆ ۆ  چ  ف��ي كتابه:  اأم��ا ت�شمع ق��ول اهلل ع��ّز وج��ّل  »ن��ع��م،   :Qق�لج

 .
ۈچ...«)))

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج4،جح5.
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هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجوهح��يةجم��نجهنطحّم���تجهنتدجدقعجعل��ىجطج قجدجلا جهنملاجو كونجنا���جدورج دجدكو نج -ج

ه�س��تعيهدهتجخ��س جو�سل�تجمعّال ج دجهوّ تهجهد:جمجحل جهنعالق جهنرل�سا جلانجهنججاج

وهنطجهأة.ج طجهع�ةجهآدهبجهذهجهنطجحل جهأوجعيما�ج لعك�صجعلىجهوّ  جهنملا.

هإّنجهنعالق جهنرل�سا جهنطذكورةجعلىجنحو ن:جهلأول:جعالق ج�سجعا جن��سئ جمنجعقيجزوهجج -ج

ق�نون��ّد.جوهنث�ن��د:جعالق جغاجج�س��جعا ،جهأيجهنزن���جغ�نبً�.جومنجهأه��ّمجوهأونىجحقوقجهنملاج

علىجهلأبجهأوجهلأمجهأنج كونجمتوّنيًهجمنجعالق ججل�سا ج�سجعا جلانجزوجان،جهأطلقتجعلاا�ج

هنجوه �تجنلظج»طيب الولدة«،جوُ ملقجعلاا�جهنلقا�ءجه�سمالحج»طهارة المولد«.

جهأنبتجههللجدع�نىجهلإن�س���نجمنجهلأر�صجهإنب�دً�،جوهأن�س���أهجمنجدجهلا�،جهنذيج تحّولجهإنىجموهدج -ج

غذهئا�� ،جوهدجدتح��ّولجهإنىجنمل ج دج�سلبجهنججا،جثمجدطّججهنلمل جلعيجو�سعا�ج دجرحمج

هلأمجل�أطوهرجعي ية،جوكّلط�جك�نتجهنط�دةجهنح�مل جل�ستعيهدجهأنجدكونججلالً�جهأطاججوهأطاب،ج

كّلط�جك�نتجهل�س��تعيهدهتجهنتدج�س��اتوّنيجهنملاجمزّودًهجلا�جهأطا��ججوهأ�سلىجوق�لل جنلايه  ج

وهن�سالحجللحوجهأ�س��ّي،جوكّلط�جك�نتجهنلمل جنر�س�� جمعلو ً�جك�نجهل�س��تعيهدجهأكيرجوهنطااج

هإنىجهنحجهمجهأو�سع،جوهذهجهوجمقت�سىجق�نونجهنت�س�نخجوهنت�س�كاجلانجهنل�عاجوهنق�لا.

-ج لبغ��دجعل��ىجن��الأبجهأنج لتلتجهإنىجهأمج ن:جهلأول:جهأنج كونجنل���صجهنغ��ذهءجهنذيجدتكّونجملهج

هنلمل�� جغ��ذهًءجح��الًلجط�ه��جًه،جوهنث�ند:جهأنج كونجه��ذهجهنغذهءجهنح��اللجهنم�هججمنجم�لج

حالل،جومنجك�سبجوعطاجطّاب.

هإّنجدك��ّونجهنلمل�� جمنجموهّدجغذهئا جمعّال جن��هجدورج دجدكو نجهناوّ  جهنبينا جنلملا.ج عنج -ج

هلإم���مجهن�س���دقجQجنّط���جنظ��ججهإنىجغالمججطا��ا،جق���ل:ج»ينبغ��ي اأن يكون اأب��و هذا 

الغالم اأكل ال�شفرجل«.

ُ طك��نجه�س��تخجهججهنعي ��يجمنجهآدهبجهنطع��س��جةجهنرل�س��ا جلا��نجهنزوجانجمّط���جنهجعالق ج -ج

لت�س��كااجهوّ �� جهنمل��ا.جوه��ذهجهلآدهبجعل��ىجهأن��وهع،جملا�:جهآدهبجم���جقباجهنرط���ع،جوهد:ج

هنو�سوء،جذكججههلل،جهنيع�ء.
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أسئل  هنيرا 

نط�ذهجهعتبججهلإ�سالمجهأّنجمنجهأهمجحقوقجهنملاجعلىجوهني هجطا�رةجهنطوني؟. 1

ه��اجنمباع�� جهنغذهءجهنذيج �أكلهجهلأبج تت�س��ّكاجملهجهنلمل جهنتدجدق��عجعلىج�سجهطجدكو نج. 2

هنرلانجهأيجدورجل�نل�سب جنلملا؟

ه��اج لع��بجلع���صجهلأغذ �� جدورًهج دجمل��حجهنملاجخ�س�ئ���صجمعّال ؟جهذكجج�س���هي نجمنج. 3

هنجوه �تجعلىجذنك.

م�ذهج لبغدجنلزوجانجهأنج لعالجقباجهنطع��سجةجهنزوجا جلط�ج وؤّثججهإ ر�لً�جعلىجهنملا؟. 4



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

جةج دج . 1 هلآدهبجهنرل�سا جعليجهنرط�عجهنطوؤثِّ   عجف 

دكو نجهو  جهنملا.

هآدهبج . 2 علىج هن��يهن�� ج هن��جوهئ��ا�� ج هنل�سو�صج   عج�صج

هنحا�ةجهنرل�سا جلانجهنزوجان.

  عجفجهلأوق�تجهنتدج كونجنلعالق جهنرل�سا ج اا�ج . 3

د�أثاججعلىجهو  جهنملا.

تأثير العالقة الجنسية 
على هوية الطفل)2(

)آداب العالقة الجنسية حين الجماع(

الدرس الثاني والعشرون





تمهيد
لعيجهأنجهنتاال�ج دجهنير�صجهن�س�لقجمنجهنحي ثجعنجهنق�سمجهلأولجمنجهآدهبجهنرط�ع،جنيخاج

 دجهنكالمجعنجهنق�سمجهنث�ندجمنجهآدهله،جوهدجهلآدهبجهنتدج لبغدجهنتقّايجلا�جحانجهنرط�عجوهأثل�ءج

هنعطلا جهنرل�سا جنط�جنا�جمنجدورجخ��صجهأ �سً�ج دجر�سمجلع�صجمالمحج�سخ�سا جهنملا.ج

آداب حين الجماع
وهذهجهلآدهبجهد:ج

المجامعة بقلب ساكن وعروق هادئة  -1

عنجهلإم�مجهن�س�دق،جعنجهألاهجL،جعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»من �شعادة المرء الم�شلم 

لج ل�سع�دةج �سباهج �سعجج و جىج اهج طللهج هإنىج عليم�ج لظجج هلإن�س�نج هإّنج .ج
ولده«))) ُي�شبهه  اأن 

دو�سف،جلاجهأنج كونجهنونيج�سبااً�جنوهنيهجمنجنعمجههللجدع�نىجعلىجهلإن�س�ن،جعنجر�سولجههللP،ج

.جوهنو�سولجهإنىجهذهجهنلتار جعلىجم�جُ لايهج
ق�ل:ج»من نعمة اهلل على الرجل اأن ُي�شبهه ولده«)))

هنطر�مع ج ح�ن ج علىج ُ قيمج ل�أنج وذنكج هلإن�س�ن،ج هختا�رج دحتج هأنج قعج ُ طكنج هنجوه �تج لع�صج

نزوجتهجلقلبج�س�كنجممطئنجوح�ن جج�سي  جغاججم�سمجل جوقلق .

عنجهلإم�مجهنح�سنجهنطرتبىجQ،جق�ل:ج»واأّما ما ذكرت من اأمر المولود الذي ُي�شبه 

اأعمامه واأخواله فاإّن الرجل اإذا اأتى اأهله فجامعها بقلب �شاكن وعروق هادئة وبدن غير 

واإْن هو  واأّم��ه،  اأب��اه  ُي�شبه  الولد  الرحم خرج  النطفة في جوف  م�شطرب فا�شتكّنت تلك 

اأتاها بقلب غير �شاكن وعروق غير هادئة وبدن م�شطّرب ا�شطربت النطفة فوقعت حال 

)1(جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص77.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج6،ج�ص4.
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ا�شطرابها على بع�س العروق فاإن وقعت على عرق من عروق الأعمام اأ�شبه الولد اأعمامه، 

.
واإن وقعت على عرق من عروق الأخوال اأ�شبه الولد اأخواله...«)))

الكالم عند الجماع  -2

نلعطلا ج هنتح�ساج  ج هنطقّيم�تج منج هنزوجانج لانج هنرطااج هن�س�عجّيج هنلمافج هنكالمج هإّنج

هنرل�سا ،ج عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»ل يقعّن اأحدكم على امراأته كما تقع البهيمة، ليكن 

.
بينهما ر�شول. قيل: وما الر�شول؟ قالP: القبلة والكالم«)))

هذه،جونكنجعليجهنتق�ءجهنخت�نانج لبغدجنلزوجانجعيمجهلإكث�رجمنجهنكالم،جوعلااط�جهأنج قاّلج

هنكالم،جلاجمنجهلأ �ساج دجهذهجهنح�ن جل�نتحي يجعليجهإرهدةجهنونيجهأنجلج تكّلط�جهأ�ساًلجكط�ج ظاجج

ذنكججلاً�جمنجهنجوه �ت،جوهذهجهلإر�س�دجهإنىجعيمجهنكالمجنهجعالق جل�نملا،جحاثجهإّنجهنكالمج

عليجهنرط�عج ورثجهنخج�صج دجهنملا.

ع��نجر�س��ولجههللPجق���ل:ج»ل تتكّلم عند الجم��اع كثيراً، فاإّنه اإن ق�ش��ى بينكما ولد ل  -ج

 .
يوؤمن اأن يكون اأخر�س«)))

وعنجهلإم�مجهن�س�دقججعلججلنجمحطي،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئه،جعنجهأماججهنطوؤملانجعلدجلنج -ج

هأل��دجط�نبجRجق�ل:ج»... ونهى-ر�ش��ول اهللP- اأن ُيكث��ر الكالم عند المجامعة. 

 .
وقال P: يكون منه خر�س الولد«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQجق���ل:جحّيثل��دجهألد،جع��نججّيي،جع��نجهآل�ئ��هجRجهأّنجهأماجج -ج

هنطوؤملانجQجعّلمجهأ�سح�لهج دجمرل�صجوهحيجهأرلعجم�ئ جل�بجمّط�ج �سلحجنلط�سلمج دج

د ل��هجودنا���ه...جومّط�جق�نهجQ: »اإذا اأت��ى اأحدكم زوجته فليقّل ال��كالم فاإّن الكالم 

.
عند ذلك يورث الخر�س«)))

)1(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج1،ج�ص69.
)2(جهنك��س�ند،جهنلا�ص،جهنطحر جهنبا�س�ء،جج3،ج�ص110.

)3(جعلاجهن�سجهئع،جج2،ج�صج515،جهنب�بج789،جعلاجنوهدرجهنلك�ح،جح5.
)4(جهلأم�ند،جهن�سيوق،ج�صج510.

)5(جهنخ�س�ل،جحي ثجهأرلعط�ئ ،ج�صج637.
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 :Pجق�ل:جق�لجر�س��ولجههللRوع��نجهن�س���دقججعلججلنجمحطي،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئهج -ج

»اإّن اهلل تبارك وتعالى كره لكم-اأيتها الأمة- اأربعاً وع�شرين خ�شلة ونهاكم عنها:... 

 .
وكره الكالم عند الجماع. وقال: يورث الخر�س«)))

وع��نجهألدجعب��يجههللجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»اّتق��وا الكالم عند التق��اء الختانين، فاإّنه  -ج

 .
يورث الخر�س«)))

النظر إلى فرج الزوجة عند الجماع   -3

جمنجهنزوجانجهإنىججطاعجهأع�س�ءجلينج منجهنمباعدج دج�سا�قجهنعالق جهنخ��س جهأنج لظججكاٌّ

هلآخج،جوملا�جهلأع�س�ءجهنرل�سا ،جوهذهجهنلعاجمنجهلأمورجهنر�ئزةج دجهنت�سج عجهلإ�سالمّد،جعنج

ُ ر�معا�؟ج وهوج همجهأدهج هإنىج ججج هنججاج هأ لظجج هأل�جعبيجههللجQ:ج �س�أنتج ق�ل:ج هألدجحطزةج

 .
 ق�لجهن�س�دقجQ: »ل باأ�س«)))

ونكن،ج .ج
(((
هلآخج« هإنىجعورةج هنلظجج هنزوجانج جمنج نكاٍّ » روزج هنخطالّد}:ج هلإم�مج ق�لج

رغمجحّلا جهذهجهنعطا،جذهبجم�ساورجهنلقا�ءجه�ستل�دًهجهإنىجلع�صجهنجوه �تجهإنىجكجهه جهنلظجج

هإنىج جججهنطجهأةجهأثل�ءجهنرط�ع،ج �نلظججعليهمجهإنىج جججهنطجهأةجحانجهنرط�عجج�ئزجمكجوه.جق�لج

.
(((
هلنج ايجهنحّلد:ج»هنط�ساورجلانجعلط�ئل�جكجهها جهنلظججهإنىجهنلجججح�ن جهنرط�ع«

 :Qجعنجهنججاج لظجج دج جججهنطجهأةجوهوجُ ر�معا�؟جق�لج
(((
وعنج�سط�ع ،جق�ل:ج�س�أنته -ج

.
»ل باأ�س به، اإل اأنه ُيورث العمى في الولد«)))

ُنالحظجهأّنجهنجوه �تجكجهتجهنلظججهإنىج جججهنطجهأةجل�سببجهأثججدكو لّدجمنجحاثجهإّنهج ورثج

هنعطىج دجهنوني.ج

)1(جهلأم�ند،جهن�سيوق،ج�ص378.
)2(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص498.

)3(جم.ن،ج�ص497.
)4(جزليةجهلأحك�م،ج�ص8.

)5(جهنطاذبجهنب�رع،جج3،ج�ص307.
)6(ج�س�أنته:ج�سطاججهنا�ءج عودجعلىجهلإم�مجQ،جهأيج�س�أنتجهلإم�م،جوهلإم�مجهوجهإم�ججعلججلنجمحطيجهن�س�دقجQجهأوجونيهج
 .Lجوذنكجلأنج�سط�ع جهوج�َسَط�ع جلنجِمْاجهنجهنذيج جويجعنجهلإم�مجهن�س�دقجوهلإم�مجهنك�ظمج،Qمو�سىجهنك�ظمج

)7(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص414.
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دجلا ج دورجخ��صج دج منج نا�ج نط�ج هنرط�عج مجهع�دا�جحانج هنتدج لبغدج هلآدهبج منج وهأ �سً�ج

هنملا:

عدم الجماع من قيام  -4

ع��نجر�س��ولجههللP،جق�ل:ج»ل ُتجامع امراأت��ك من قيام، فاإّن ذلك م��ن فعل الحمير،  -ج

.
واإن ق�شى بينكما ولد كان بّواًل في الفرا�س كالحمير تبول في كّل مكان«)))

عدم المجامعة بشهوة امرأة أخرى  -5

ع��نجر�س��ولجههللPجق���ل:ج»ل ُتجام��ع امراأتك ب�ش��هوة ام��راأة غي��رك، فاإّني اأخ�ش��ى اإن  -ج

.
ق�شى بينكما ولد اأن يكون مخّنثاً موؤّنثاً ُمَخبَّاًل)))«)))

وعل��هP،جق���ل:ج»ل ُتجام��ع اأهل��ك عل��ى �ش��هوة اأختها، ف��اإن ق�ش��ى بينكما ول��د يكون  -ج

 .
ع�شاراً))) اأو عوناً للظالم، ويكون هالك فئام))) من النا�س على يديه«)))

عدم المجامعة تحت شجرة مثمرة  -6

ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»ل ُتجام��ع امراأت��ك تح��ت �ش��جرة مثم��رة، فاإّن��ه اإن ق�شى  -ج

.
بينكما ولد يكون جاّلداً اأو قّتاًل اأو عريفاً«)))

عدم المجامعة في وجه الشمس  -7

ع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»ل ُتجام��ع امراأتك ف��ي وجه ال�شم���س و�ش��عاعها)))، اإل اأن  -ج

يرخ��ى �ش��تر في�ش��تركما، فاإّن��ه اإن ق�ش��ى بينكم��ا ول��د ل ي��زال ف��ي بوؤ���س وفق��ر حت��ى 

.
يموت«)))

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جكت�بجهنمالق،جل�بجهنلوهدر،جح4901.
)2(جمخباًل:جهإم�جمنجهنَخْبا:ج �س�دج دجهنقوهئمجوهلأطجهفجحتىجلج يريجكافج ط�سد.جوهإم�جمنجهنَخَبا:جلطعلىجهنرلون.ج

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جم.ج�ص.
)4(جع�ّس�رًه:جهنع�ّس�رجهوجق�ل�صجهنُع�ْسج،جهأيجهنذيج �أخذجع�سججهأموهلجهنل��صجغ�سبً�،جمثاجهأنج قومجلقمعجهنمج قجعلىجهنل��صج

 ا�أخذجمنجهأموهنامجمقيهرجهنع�سججمق�لاجهأنج تجكامجو�س�أنام.

)5(جِ ئ�م:جهنلئ�مجمنجهنل��صجهوجهنرط�ع جهنكثاجة.
)6(جعلاجهن�سجهئع،جب289،جح5.

)7(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جكت�بجهنمالقجل�بجهنلوهدر،جح4901.
)8(ج دجهلخت�س��ص،جنل�ساخجهنطلاي،ج�ص133:ج» دجوجهجهن�سط�صجودالأنئا�«جهأيجهإ�سجهقا�جوه�ستل�ردا�جونطع�نا�.

)9(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جم.�ص.ج
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مواقيت المعاشرة الجنسية المؤّثرة في هوّية الطفل
لجر بج دجهأّنجهنعالق جهنخ��سّ جلانجهنزوجانجظج ا�جزمنجه�ستيع�ءجهنجغب جوهن�سوق،جونكنج

معجذنكجهل�كجلع�صجهلأوق�تجهنتدجحّيددا�جهن�سج ع جكظجفجلج لبغدجهنرط�عج اه،-�سوهءجهأك�نج

للح�ظجنل�صجهنوقتجهأوجللح�ظجم�جُ ق�رنجهنزمنجمنجخ�سو�سا�ت-جوهذهجهنظجفجعلىجنحو ن:

هأوق�تج حجمججط�عجهنزوج ج اا�. 1-ج

هأوق�تج كجهجمر�مع جهنزوج ج اا�. 2-ج

جمنجهنظج انجد�أثاججخ��ّصجعلىجدجلا جهنملاجكط�جُدلايهجهنجوه �تجل�سكاجوه�سح. ونكاٍّ

حرمة مجامعة المرأة الحائض وأثر ذلك على الطفل
منجهلأوق�تجهنتدجهعتبجدا�جهن�سج ع جظج ً�ج حجمج اهجمر�مع جهنطجهأةجللح�ظجهنلعا،جهوجهأنج

دكونجهنطجهأةج دجهنع�دةجهن�ساج  ،جو �ساًلجعنجحجم جهذهجهنلعاجنهجد�أثاججخ��ّصجعلىجهنملا.

ع��نجر�س��ولجههللP،جق�ل:ج»من جام��ع امراأته وهي حائ�س فخ��رج الولد مجذوماً اأو  -ج

.
اأبر�س فال يلومّن اإل نف�شه«)))

وعلهP،جق�لجلأماججهنطوؤملانجQ: »يا علّي، وكره اهلل عّز وجّل لأّمتي... وكره)))  -ج

اأن يغ�ش��ى الرج��ل امراأت��ه وه��ي حائ���س ف��اإن فعل وخ��رج الولد مجذوم��اً اأو به بر�س 

.
فال يلومّن اإل نف�شه)))«)))

وع��نجهأل��دجعبيجههللجهن�س�دقجQجق���لجنعذه ججهن�ساج ّد:ج»ترى هوؤلء الم�ش��ّوهين  -ج

خلقهم؟ 

ُقلُت-هأيجعذه ج-:جنعم.ج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج1،ج�ص96.
)2(جكجه:ج دجهنطق�مجلطعلىجحجم.ج جهجع:جهنطب�ندج دج�سجحجهنعجوةجهنوثقى،جكت�بجهنلك�ح،جمو�سوع جهلإم�مجهنخوئد،جج1،ج

�ص261.
)3(ج اذهجهنجوه  جوهنتدجدلاا�جدتحيثجعنجهلآث�رجهنو�سعا جهنتكو لا جنطنج �أددجزوجتهج دجهنحا�ص،ج �نحل�ظجعلىجهن�سح ج
هنلل�سا جوهنر�سي  جلأطل�نل�جدقت�سدجهنتقايجل�لأحك�مجهن�سجعا جلأنهجلج تجدبجعلاا�ج قطجهأثجج�سجعدجهأوجعق�بجهأخجويج

لاجهأثججدكو لدجهأ �سً�.ج

)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص357.
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.
ق�لجQ: »هوؤلء الذين اأباوؤهم ياأتون ن�شاءهم في الطمث«)))

هأّنجنلططجهنحا�ةجهنرل�سا جلانجهنزوجانجدورًهجم�ج دجد�سكااجهوّ  ج ل ،ج  ّت�سحج دجهنطح�سّ

هنملاجلطوه�سل�تجخ��س .

أوقات كراهة مجامعة الزوج لزوجته
لاج هنوقتج نل�صج للح�ظج نمج كنج هنحجم ج هن�س�لق جعنج هنلقجةج هنحي ثجعلهج دج دقّيمج م�ج

ُ كجهجمر�مع جهنزوج ج اا�جمعجم�جنهج هأوق�تج هن�ساج  ،جوهل�كج هنع�دةج ُ ق�رنهجمنج ل�عتب�رجم�ج

هلأ ع�لج منج ُ ق�رنهج م�ج للح�ظج هأوج هنزمن،ج نل�صج للح�ظج هإّم�ج وهدج هنملا،ج دجلا ج دورج دج منج

وهنخ�سو�سا�تجك�ن�سلججوغاجه.

جدول األوقات المستحّبة للجماع)))

اأوقات مختلفةالبرجاليومالليلةال�شهر

نال جهلثلاند�سج ن1
 ومجهنخطا�صجخ�سو�سً�ج

عليجزوهلجهن�سط�ص

 هنقطج

ج دجلجججهنحطا
هآخججهنلااج

نال جهنثلث�ءك�نون2
 ومجهنرطع جخ�سو�سً�ج

لعيجهنع�سج
هنينو

هنثورنال جهنخطا�ص�سب�ط

هأولجنال جمنج�ساجج

رم�س�ن

نال جهنرطع جخ�سو�سً�ج

لعيجهنع�س�ءجهلآخجة

جدول األوقات المكروهة للجماع
اأوقات مختلفةاليومالليلةال�شهر

لعيجهنظاججمنجكاج ومهأولجكاج�ساججهرجينال جهنلمجهآب

لانجهلأذهنجوهلإق�م و�سطجكاج�ساججهرجينال جهلأ�سحىد�سج ن2

)1(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص539.
)2(جنلبهجهلأ�ست�ذجوهنم�نبجهإنىجهأنجهنتجدابج دجهنريولجغاججمجدبطجلع�سهجل�نبع�صجهلآخج،جلطعلىجهأنجهنلال ج دجهنطجلعجهلأولج
مثاًلجهنتدجهدجنال جهلأثلانجغاججمعمو  جعلىج�ساججد�سج نجهلأول،جوكذهجهناومجوغاجه،جلاجهنطق�سودجكاجنال جهثلانجمنج

هأيج�ساججك�ن...جهإنخ.جو جهجعجحولجروه �تجهنريول:جحا�دل�جهنرل�سا جكافجنعا�سا�،جم�سيرج�س�لق،ج�ص483جوم�جلعي.
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هأولج�س�ع جمنجهنلااهآخججكاج�ساججهرجينال جهنل�سفجمنج�سعب�ن

 ومجك�سوفجهن�سط�صنال جهنخجوجج دج�سلج
م�جلانجطلوعجهنلرججهإنىج

طلوعجهن�سط�ص

 ومج كونج اهجهنزنزن نال جهنخ�س�فجهنقطج
منجمغابجهن�سط�صجهإنىج

مغابجهن�سلق

هنلال جهنتدج اا�جهنج حجهن�سودهء،ج

وهنحطجهء،جوهن�سلجهء

هنل�سفجمنجهن�ساجج

هنارجي
حانجد�سلججهن�سط�ص

هنلال جهنتدج كونج اا�جزنزن 
حانجدملعجهن�سط�صجوهدج

�سلجهء

نال جهنل�سفجمنجهن�ساجج

هنارجي

هنخجوجج دج�سلججم�ساجةج

ثالث جهأ �مجونا�ناان

هآخججثالثجنا�ٍلجمنجهن�ساجج

هنارجي

هأولجنال جمنجهنااللج

)هإلج دج�ساججرم�س�ن(

نال جهلأرلع�ءج)نليخل (

نال جهنقيومجمنجهن�سلج

ة على األوقات المكروهة
ّ
النصوص الروائية الدال

عنجهألدج�سعايجهنخيرّيجق�ل:جهأو�سىجر�سولجههللPجعلّدجلنجهألدجط�نبجQج ق�ل:...ج -ج

اأول ال�شهر، وو�شطه، واآخ��ره، فاإّن الجنون والُجذام)))  »يا علّي، ل ُتجامع امراأتك في 

والَخْبل ُي�شرع اإليها واإلى ولدها.

ى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون  يا علّي، ل ُتجامع امراأتك بعد الظهر، فاإّنه اإن َق�شَ

اأحول، وال�شيطان يفرح بالحول في الإن�شان...

اإن ق�شى بينكما ولد لم يكن ذلك  فاإّنه  الفطر،  يا علّي، ل ُتجامع امراأتك في ليلة 

الولد اإّل كثير ال�شّر.

يا علّي، ل ُتجامع امراأتك في ليلة الأ�شحى، فاإّنه اإن ق�شى بينكما ولد يكون ذا �شتة اأ�شابع اأو اأربعة...

)1(جهنُرَذهم:جمج�صججلييجكج ه،ج وؤديجهإنىجدل�ثججهنلحمجود�س�قمهجمنج�سيةجهنتقاح.جوهأ�سلهجمنجهنَرْذمجهأيجهنقمع.
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 �جعلّد،جلجُدر�معجهمجهأدكجلانجهلأذهنجوهلإق�م ،ج �إّنهجهإنجق�سىجلالكط�جونيج كونجحج �سً�ج

علىجهإهجهقجهنيم�ء...

يا علّي، ل ُتجامع اأهلك في ليلة الن�شف من �شعبان، فاإّنه اإن ق�شى بينكما ولد يكون 

م�شّوهاً ذا �شامة))) في �شعره ووجهه.

يا علّي، ل ُتجامع اأهلك في اآخر ال�شهر اإذا بقي منه يومان، فاإّنه اإن ق�شى بينكما ولد 

اراً، اأو عوناً للظالم، ويكون هالك ِفئام))) من النا�س على يديه... يكون َع�شَّ

يا علّي، اإذا خرجت في �شفر فال ُتجامع اأهلك تلك الليلة، فاإّنه اإن ق�شى بينكما ولد 

. 
ينفق ماله في غير حق. وقراأ ر�شول اهللP : چ ىئ ىئ ىئ ی یی چ)))

اإن  فاإّنه  اأي��ام ولياليهّن،  اإلى �شفر م�شيرة ثالثة  اإذا خرجت  اأهلك  يا علّي، ل ُتجامع 

ق�شى بينكما ولد يكون عوناً لكّل ظالم.

يا علّي، وعليك بالجماع ليلة الثنين، فاإّنه اإن ق�شى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب 

اهلل، را�شياً بما ق�شم اهلل عّز وجّل له.

يا علي، اإْن جامعت اأهلك في ليلة الثالثاء فق�شى بينكما ولد فاإّنه ُيرزق ال�شهادة بعد 

�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن محمداً ر�شول اهلل، ول ُيعّذبه اهلل مع الم�شركين، ويكون طّيب 

النكهة من الفم، رحيم القلب، �شخّي اليد، طاهر الل�شان من الغيبة والكذب والُبْهتان))).

يا علّي، واإْن جامعت اأهلك ليلة الخمي�س فق�شى بينكما ولد يكون حاكماً من الحّكام 

اأو عالماً من العلماء.

يا علّي، واإْن جامعتها يوم الخمي�س عند زوال ال�شم�س عن كبد ال�شماء فق�شى بينكما 

ولد فاإّن ال�شيطان ل يقربه حّتى ي�شيب ويكون فهماً، ويرزقه اهلل عّز وجّل ال�شالمة في 

الدين والدنيا.

)1(ج�س�م :جعالم ج دجهنبينجوهأثججهأ�سودج دجهنر�سم.ج
)2(جهنلئ�مجمنجهنل��ص:جهنرط�ع جهنكثاجة.ج

)3(ج�سورةجهلإ�سجهء،جهلآ  ج27.
)4(جهنبات�ن:جهوجهنقولج دجهن�سخ�صجلط�جنا�صج اه،ج اوجهنترلدجوهل تجهءجعلىجهلإن�س�نجهنبجيءجوهدا�مهجلط�جنمج لعلهجك�دا�مهج
ل�نكذبجهأوجهنغ�صجهأوج�سوءجهنخلقجهأوجهن�سجق جهإنخ.ج دجمق�لاجهنغاب جهنتدجهدجهنقولج دجهن�سخ�صجلط�جهوج اهجمنجعابجقيج

�ستجهجههللجعّزجوجّاجعلاه.جعنجهألدجعبيجههللجQجق�ل:ج»الغيبة اأن تقول في اأخيك ما �شتره اهلل عليه... والبهتان اأن 

تقول فيه ما لي�س فيه«.جهنكلالد،جهنك� د،جج2،جل�بجهنغاب جوهنبات،جح7. 
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يا علّي، واإْن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فاإّنه يكون خطيباً ]قواًل[ مفّوهاً. 

واإْن جامعتها يوم الجمعة بعد الع�شر فق�شى بينكما ولد فاإّنه يكون معروفاً، م�شهوراً، 

عالماً. 

واإْن جامعتها في ليلة الجمعة بعد الع�شاء الآخرة فاإّنه ُيرتجى اأن يكون لك ولد من 

الأبدال))) اإن �شاء اهلل تعالى.

يا علّي، ل ُتجامع اأهلك في اأول �شاعة من الليل، فاإّنه اإْن ق�شى بينكما ولد ل يوؤمن اأن 

يكون �شاحراً موؤثراً للدنيا على الآخرة.

 .
يا علّي، احفظ و�شّيتي هذه كما حفظتها عن اأخي جبريل«)))

وع��نجهأما��ججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»اإذا اأراد اأحدك��م اأن ياأتي اأهله فليَتَوقَّ اأّول الأهّلة،  -ج

واأن�ش��اف ال�ش��هور، ف��اإّن ال�ش��يطان يطل��ب الول��د ف��ي هذي��ن الوقتي��ن، وال�ش��ياطين 

.
يطلبون ال�شرك فيهما فيجيئون ويحبلون«)))

و�ُسِئاجهلإم�مجهنب�قججQ:جهاج كجهجهنرط�عج دجوقتجمنجهلأوق�تجوهإنجك�نجحالًل؟ج -ج

ق�لجQ: »نعم، ما بين طلوع الفجر اإلى طلوع ال�شم�س. 

ومن مغيب ال�شم�س اإلى مغيب ال�شفق. 

وفي اليوم الذي تنك�شف فيه ال�شم�س. 

وفي الليلة التي ينخ�شف فيها القمر. 

والريح  الحمراء،  والريح  ال�شوداء،  الريح  فيهما  يكون  اللذين  اليوم  الليلة وفي  وفي 

ال�شفراء. 

واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة.

ولقد بات ر�شول اهللP عند بع�س اأزواجه في ليلة انك�شف فيها القمر فلم يكن منه 

في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حّتى اأ�شبح. 

ِلُبْغ�ٍس كان منك في هذه الليلة؟ 
َ
فقالت له: يا ر�شول اهلل، اأ

)1(جهلأليهل:ج»قومجمنجهن�س�نحانجلجدخلوجهنينا�جملامجهإذهجم�تجوهحيجهأليلجههللجمك�نهجهآخج«.جمرطعجهنبحج ن،جج1،ج�ص165.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جحج4899.جوهلأم�ند،جهن�سيوق،ج�ص663.جوعلاجهن�سجهئع،جج2،ج�ص515. 

)3(جهنخ�س�ل،ج�ص637.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا356

قالP: ل، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت اأن اأتلّذذ واألهو فيها، وقد 

عّير اهلل اأقواماً فقال عّز وجّل في كتابه: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 .
(((

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ 
ثم قال اأبو جعفر Q: واأيم اهلل)))، ل ُيجامع اأحد في هذه الأوقات التي نهى ر�شول 

.
اهللP عنها وقد انتهى اإليه الخبر فُيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحّب«)))

و�ُسئاجونيهجهلإم�مجهألدجعبيجههللجQ:جهأ كجهجهنرط�عج دج�س�ع جمنجهن�س�ع�ت؟ -ج

 ق�لجQ: »نعم، ُيكره في الليلة التي ينك�شف فيها القمر.

واليوم الذي تنك�شف فيه ال�شم�س.

وفيما بين غروب ال�شم�س اإلى اأن يغيب ال�شفق. 

ومن طلوع الفجر اإلى طلوع ال�شم�س.

وفي الريح ال�شوداء والحمراء وال�شفراء، والزلزلة. 

عند بع�س الن�شاء فانك�شف القمر في تلك الليلة، فلم يكن   Pولقد بات ر�شول اهلل

منه فيها �شيء. 

فقالت له زوجته: يا ر�شول اهلل، باأبي اأنت واأمي كّل هذا األبغ�س؟ 

فقالP: ويحك هذا الحادث في ال�شماء، فكرهت اأن اأتلّذذ فاأدخل في �شيء ولقد َعّيَر 

اهلل قوماً فقال عّز وجّل: چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ. 

ْفُت فُيرَزق من ِجماعِه ولداً وقد �شمع  واأيم اهلل ل ُيجامع في هذه ال�شاعات التي َو�شَ

.
(((» بهذا الحديث فيرى ما ُيحبُّ

وع��نجعب��يجهنجحطنجلنج�س���نمجق�ل:جُقلُتجلأل��دججعلججQ:جنمجدكجه��ونجهنرط�عجعليج -ج

م�ستاّاجهنااللجو دجهنل�سفجمنجهن�ساج؟

)1(ج�سورةجهنمور،جهلآ ت�نج45-44.
)2(جوهأ مجههلل:جنوعجمنجهنق�سمجل�هللجعّزجوجّا.جهأ�ساجوهأ م:جوهأ طنجههللجكلط جمو�سوع جنلق�سم،جوهوجمنجهناطانجهنذيجهوجهنق�سم،ج

 �إذهجنقاتهجهلأنفجوهنالمج�سقمتجهنلون،جهأم�جهإذهجنمجدلقهجهلأنفجوهنالمج الجد�سقطجهنلونج تقول:جوهأ طنجرلك.

)3(جهنكلالد،جهنك� د،جج5،ج�ص498. 
)4(جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص411،جح1642.
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ق�لجQ: »لأّن الم�شروع اأكثر ما ُي�شرع في هذين الوقتين.

ُقلُت:جقيجعج تجم�ستاّاجهناالل،ج ط�جل�لجهنل�سفجمنجهن�ساج؟

ق�لجQ: »اإّن الهالل يتحّول من حالة اإلى حالة ياأخذ في النق�شان، فاإْن فعل ذلك 

.
ثم ُرزق ولداً كان مقاّلً فقيراً �شئياًل ُمْمَتَحناً«)))

وعنجونيهجهلإم�مجهن�س�دقجQجق�ل:ج»ل ُتجامع في اأّول ال�شهر، ول في و�شطه، ول  -ج

في اآخره، فاإنه من فعل ذلك فلي�شلم ل�شقط الولد، فاإن اأتّم اأو�شك اأن يكون مجنوناً، 

.
األ ترى اأّن المجنون اأكثر ما ي�شرع في اأول ال�شهر وو�شطه واآخره؟«)))

وع��نجهأل��دجعبيجههللجQجق���ل:ج»اإّي��اك والجماع ف��ي الليلة الت��ي يهّل فيه��ا الهالل،  -ج

.
فاإّنك اإن فعلت ثم ُرزقت ولداً كان مخبوطاً«)))

)1(جهلل�جل�سم�مجهنلا�س�لور �ن،جهألوجعت�بجعبيجههللجلنج�س�لورجهنز �تجوهنح�سان،جطبجهلأئط ،ج�ص132. 
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جم�سيرج�س�لق،جح4408.

)3(جطبجهلأئط ،ج�ص131. 
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هنطلاهام هنجهاس 

ُ طك��نجه�س��تخجهججهنعي ��يجمنجهآدهبجهنطع��س��جةجهنرل�س��ا جلا��نجهنزوجانجمّط���جنهجعالق ج -ج

لت�س��كااجهوّ �� جهنمل��ا.جوه��ذهجهلآدهبجعل��ىجهأن��وهع،جملا�جم�جدقّيمج دجهنير���صجهن�س���لق:ج

هآدهبجم���جقب��اجهنرط�ع،جوهد:جهنو�سوء،جذكججههلل،جهنيع�ء،جهأّم�جهلآدهبجهنتدج لبغدجهنتقّايج

لا���جحا��نجهنرط�عج اد:جعيمجهنرط�عجعل��يجهلخت�س�ب،جهنطر�مع جلقلبج�س���كنجوعجوقج

ه�دئ�� ،جع��يمجهنرط���عجمنجقا�م،جعيمجهنطر�مع جل�س��اوةجهمجهأةجهأخ��جى،جعيمجهنطر�مع ج

دح��تج�س��رجةجمثط��جةجهأوج ��دجوجهجهن�سط���صجهأوجعلىج�س��قوفجهنبلا�ن،جوع��يمجهنكالمجعليج

هنرط�ع...

هإّنجهنكالمجهنلمافجهن�س�عجّيجهنرطااجلانجهنزوجانجمنجهنطقّيم�تجهنتح�ساج  جنلعطلا ج -ج

هنرل�س��ا ،جونكنجعليجهنتق�ءجهنخت�نانج لبغدجنلزوجانجهّدق�ءجهنكالمجوعيمجهلإكث�رجمله،ج

نط���جنهجمنجدورج�س��لبّدجعلىج�س��خ�سا جهنملا،جعنجر�س��ولجههللPجق���ل:ج»ل تتكّلم عند 

الجماع كثيراً، فاإنه اإن ق�شى بينكما ولد ل يوؤمن اأن يكون اأخر�س«. 

جم��نجهنزوجانجهإنىججطاعجهأع�س�ءج م��نجهنمباع��ّدج دج�س��ا�قجهنعالق جهنخ��س جهأنج لظججكاٌّ -ج

ل��ينجهلآخ��ج،جوملا���جهلأع�س�ءجهنرل�س��ا ،جوهذهجهنلعاجم��نجهلأمورجهنر�ئزةج دجهنت�س��ج عج

هلإ�س��المّد،جونكن،جرغمجحّلا جهذهجهنعطا،جذهبجم�س��اورجهنلقا�ءجهإنىجكجهه جهنلظججهإنىج

 :Qجججهنطجهأةجهأثل�ءجهنرط�ع،جنط�جنهجمنجدورج�سلبّدجعلىجدكو نجهنملا،ج عنجهلإم�مج 

»اأنه ُيورث العمى في الولد«.

جهنعالق جهنخ��سّ جلانجهنزوجانجظج ا�جزمنجه�س��تيع�ءجهنجغب جوهن�س��وق،جونكنجمعجذنكج -ج

هل�كجلع�صجهلأوق�تجهنتدجحّيددا�جهن�س��ج ع جكظجفجلج لبغدجهنرط�عج اه،-�س��وهءجهأك�نج

للح���ظجنل���صجهنوق��تجهأوجللح�ظجم�جُ ق�رنجهنزمنجمنجخ�سو�سا���ت-جوهذهجهنظجفجعلىج

جمنج نحو ن:جهأوق�تج حجمججط�عجهنزوج ج اا�،جوهأوق�تج كجهجمر�مع جهنزوج ج اا�.جونكاٍّ

هنظج انجد�أثاججخ��ّصجعلىجدجلا جهنملاجكط�جُدلايهجهنجوه �تجل�سكاجوه�سح.



359 دفطاج هنعوط  هنرلسا  على ه    هنملاأأس

أسئل  هنيرا 

م�جهدجهلآدهبجهنتدج لبغدجهأنج تحّلىجلا�جهنزوج�نجهأثل�ءجهنطع��سجةجهنزوجا ؟جوكافجدوؤّثجج. 1

هذهجهلآدهبجعلىجلل�ءج�سخ�سا جهنملا؟جهعج�صجدنالانجنقلاان.

نط�ذهجحّذرتجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنزوجانجمنجهنكالمجهأثل�ءجهنطع��سجةجهنرل�سا ؟. 2

هاجلأوق�تجهنطع��سجةجهنزوجا جهأّيجد�أثاججعلىجهنملا؟جه�سجحجذنكجمنجخاللجعج�صجلع�صج. 3

هلأدن جهنجوهئا .

كافجدوؤّثججهنعالق جهنرل�سا جلانجهنزوجانجهأثل�ءجهنع�دةجهن�ساج  جعلىجهو  جهنملا؟. 4





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس الثالث والعشرون

تأثير المرحلة الجنينية 

على هوّية الطفل

ُ يركجهأّنجهنطجحل جهنرلالا جنا�جد�أثاجه�جهنطب��سجج . 1

علىجد�سكااجهوّ  جهنملا.

 عتقيجلحّقجهنرلانج دجهنحا�ة. . 2

هنيهخلا ج . 3 هنبائ ج د�أمانج علىج هنعطاج ن��زومج ُ ��يركج

وهنخ�رجا جنللطّوجهن�س�نحجوهن�سلامجنلرلان.

نطّوج . 4 علىج ن��الأمج هنغذهئا ج هنط�س�درج د�أثاجج  عجفج

هنرلان،جو عج�صجهأدّن جذنكجمنجهنل�سو�صجهني لا .





تمهيد

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  چ   قولجدع�نى:ج

ھ ے ے ۓ  چ  ،جو قولجدع�نى:ج
(((

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃچ 
هإّنجرحمجهلأمجهوجهنبائ جهلأونىجهنتدج بيهأج اا�جهنملاج  .ج

چ))) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ل�سّقجطج قهجنحوجنورجهنحا�ة،جحاثج ق�سدج دجلمنجهأّمهجد�سع جهأ�ساجج)40جهأ�سبوعً�/ج280ج ومً�(،ج

،جدعا�صج اا�جهلأمجنّذةجمطزوج جل�أنم،جو�سع�دةجمخلوط جل�نط�سّق ج
(((
دكونج اا�جوع�ءج تغّذىجمله

 ،ج
چ))) ڀڀ  پ  پ  پ  پ  چ  دع�نى:ج وهنتعب،ج قولج وهنعل�ءج وهنرايج  وهنثقاج

 ،جومعجهأّنج�سكججهنوهني نجكلااط�جوط�عتاط�جولّجهط�جوهجب ،ج
چڃ چ چ چ چ چ)))

هإلجهأّنجهذهجهلآلمجوهنط�سّق�تجهنتدجدطّجج اا�جهلأمج دج تجةجهنحطاجوهنو�سعجوهنج�س�عجوهنح�س�ن ج

.
(((
و...،جهدجهنتدججعلتجنا�جهلأحقا جعلىجهلأبج دجهنبّج

عنجر�سولجههللجP،جقاا:ج �جر�سولجههللجم�جحّقجهنوهني؟جق�ل:ج»اأن ُتطيعه ما عا�س«.جقاا:ج

وم�جحّقجهنوهنية؟ج ق�ل:ج»هيهات هيهات، لو اأّنه عدد رمل عالج، وقطر المطر اأيام الدنيا، 

 .
قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها«)))

)1(ج�سورةجهنزمج،جهلآ  ج6. 
)2(ج�سورةجهنلرم،جهلآ  ج32.

)3(ج جهجع:جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص180،جح17932.
)4(ج�سورةجهلأحق�ف،جهلآ  ج15.

)5(ج�سورةجنقط�ن،جهلآ  ج14.
)6(ج جهجع:جهنك� د،جج2،ج�ص162.جو جهجع:جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص602.جوم�سك�ةجهلأنوهرج دجغجرجهلأخب�ر،ج�ص278.

)7(جعوهندجهنالأند،جج1،ج�ص269.
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اً�جنلوهني نجهإنىجوجوبجلّجهط�جلوهني اط�،جنط�جنذنكج جدكونجملبِّ
(((
نعاجهذهجهنجوه  جوغاجه�

منجهنعك��صجعلىجدجلا جهنملاجولّججهأولدهط�جلاط�،ج عنجهلإم�مجهن�س�دقجQ: »بّروا اآباءكم 

.
يبّركم اأبناوؤكم«)))

ومنجهأهّمجخ�س�ئ�صجهنتجلا جهأنجُ عانجهلأهاجهأولدهمجعلىجلّجهم،جعنجهألدجعبيجههللجQ،ج

.
ق�ل:ج»قال ر�شول اهللP: رحم اهلل من اأعان ولده على بّره«)))

مراحل الجنين في القرآن الكريم 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  وج��ّا:ج ع��ّزج ق���لج

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
.

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ)))
دلايجهلآ  جهنكج ط جهأّنجمجهحاجهنحطاجهأوجح�لتجهنرلانج دجهنجحمجهد:

طورجهنلمل . 1-ج

هنعلق . 2-ج

هنط�سغ . 3-ج

هنعظ�م. 4-ج

ك�سوجهنعظ�مجنحطً�. 5-ج

هإن�س�وؤهجخلقً�جهآخج.ج)ونوججهنجوحج اا�(. 6-ج

ومنجهنوه�سحجهأّنجهنقجهآنجنمج وّقتجكّاجمجحل جمنجهذهجهنطجهحاجهنطتجّدب جلوقتجمعّان،جونكنج

.
(((
هأ�س�رجلع�صجهنجوه �تجهإنىجذنك

)1(جو جهجعجر�س�ن جهنحقوقجنالإم�مجز نجهنع�لي نجQ،جحقجهلأم:جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج2،ج�ص622.جوهلأم�ند،ج�ص454.
)2(جهنك� د،جج5،ج�ص554.

)3(جداذ بجهلأحك�م،جج8،ج�ص113.
)4(ج�سورةجهنطوؤملون،جهلآ �تج14-12.

)5(ج جهجعجم�جرويجعنجهألدججعلججهنب�قججQ،جهنك� د،جج6،ج�ص15.
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 الجنين في الحياة 
ّ

حق
هإّنجهأهّمجحّقجمنجحقوقجهنرلانج دجرحمجهأّمهجعلىجهلإطالقجهوجحّقهج دجهنحا�ةجوحلظجلق�ئه،ج

منجخالل:

اأوًل:جعيمجهلإجا��صجهنعطيّي،جهأوج عاجم�ج وؤّديجهإنىجهلإجا��ص.

وثانياً:جداائ جكّاجعوهماججعاجهنرلانجق�درًهجعلىجهنلطّوجهن�سلام،جوعيمجحجم�نهجمنجهأ�سب�بج

ذنك.

حرمة اإلجهاض 
ل�:ج ُ عجفج م�ج هأوج هلأجّل ج هإ�سق�طج ظ�هجةج هنح��سجج ع�سجن�ج �س�عتج دج هأن��هج نه،ج مّط�ج وؤ�سفج

»هلإجا��ص«.جورغمجقيمجم�س�أن جهإ�سق�طجهنرلانجهإلجهأّنا�جدل�ّسمتجوزهدتج دجهذهجهنع�سججلأ�سب�بج

دهئجةج قاا ج نهج هلإجا��صج وهنبحثجعنج محّلا�.ج ُذكجتج دج م�س�عيةجعي يةج وعوهماج ومبّجرهتج

،جنتعّج�صجنهجل�سكاجمخت�سجججّيًهج دجعّيةجنق�طجهإجط�نا :
(((
وه�سع جخ�رج جعنجمب�حثجهنكت�ب

دعج ��فجهلإجا����ص،جه��وجعب���رةجعنج»هإنق���ءجحطاجن�ق���صجهنخل��قجلغاججدط�م،ج�س��وهءجمنج -ج

.جهأيج�س��وهءجق�م��تجهنطجهأةجهنح�ماجل�إجا��صجنل�س��ا�جعبججدل�ولج
(((
هنط��جهأةجهأوجم��نجغاجه�«

دوهءجمعّان،جهأوجق�مجغاجه�جك�نمبابجمثاًلجلذنكجعبججعطلا جمعّال .

هنحك��مجهنتكلال��ّدجنالإجا����صجه��وجهنحجم ،ج ��الج روزجهإجا����صجهنرلانجمملق��ً�ج دجهأّيج -ج

مجحل�� جم��نجهنطجهحاجهنتدجذكجن�ه�ج�س���لقً�،جحّتىجنوجك�نجنمل جم�س��تقّجةج دجهنجحم،جهأوج

حّت��ىجن��وجك�نجهنحطاجمنجعالق جغاججم�س��جوع .ج قولجهلإم���مجهنخ�ملئد{:ج»لج روزج

هإ�س��ق�طجهنلمل جلعيجه�س��تقجهره�ج دجهنجحم،جولجهإ�س��ق�طجهنرلانج دج�سدءجمنجمجهحلهج

.جوه��ذهجهنتحج مجنالإجا����صجهوجهحتجهمجم�جلعيهجهحتجهمجنحّقجهلإن�س���نج دج
(((
هنالحق�� «

.
(((
هنحا�ةج دجهأولجمجهدبجن�سوئه

)1(ج جهجع:جهن�سبزوهري،جعبيجهلأعلى،جماذبجهلأحك�مج دجلا�نجهنحاللجوهنحجهم،جج29،جهنل�ساجهنث�من،ج�ص319جوم�جلعي.ج
وهنطح�سلد،جمحطيجهآ�سف،جهنلقهجوهنط�س�ئاجهنمبا ،ج�ص28جوم�جلعي.

)2(جهنطح�سلد،جمحطيجهآ�سف،جهنلقهجوهنط�س�ئاجهنمبا ،ج�ص58.
)3(ج جهجع:جهأجول جهل�ستلت�ءهت،جج2،ج �ساجهإ�سق�طجهنرلان.جوهلقتب��صجمن:ج�ص66،جم�س�أن :ج183.

)4(جلحوثج دجهنلقهجهنطع��سج،جج6،ج�ص392.
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هنحبا،ج ت�سجبج دخ�فج هنطجهأةج هنح�سنجQ:ج لألدج ُقلُتج ق�ل:ج عط�ر،ج لنج هإ�سح�قج عنج

هنيوهء،ج تلقدجم�ج دجلملا�.ج

ق�لجQ:»ل«.

 قلُت:جهإّنط�جهوجنمل .ج

.
 ق�لجQ: »اإّن اأول ما يخلق نطفة«)))

هنحك��مجهنو�سع��ّدجلإجا����صجهنرلا��نجه��وجوج��وبجد ��عجهني  ،جح�س��بجهنطجحل�� جهنعطج  ج -ج

نلرلا��ن.جع��نجهلإم���مجهن�س���دقجQ: »ف��ي النطف��ة ع�ش��رون دين��اراً، وف��ي العلق��ة 

اأربع��ون دين��اراً، وف��ي الم�شغ��ة �ش��تون دين��اراً، وف��ي العظم ثمان��ون ديناراً، فاإذا ك�ش��ي 

.
اللحم فمائة دينار، ثمَّ هي ديته حّتى ي�شتهّل، فاإذا ا�شتهّل فالدية كاملة«)))

 الجنين في البيئة الداخلية والخارجية الصالحة والسليمة
ّ

حق
نحوج هإّم���ج ل�نت�سّكاج هنرلانج هوّ  ج مع�نمج دبيهأج اا�ج هنتدج هلأون��ىج هنتجلو  ج هنبائ ج هدج هلأمج

 :Pجنلحي ثجهنطجوّيجعنجر�سولجههلل
(((
هن�سع�دةجهأوجنحوجهن�سق�ء،جوهوجهأحيجهنطع�ندجهنطحتطل 

.ج �نح�لتجهنذهلا ج
اأّمه«))) اأّم��ه، وال�شعيد من �شعد في بطن  »ال�شقّي من �شقي في بطن 

هنح�ماجمنج هلأمج دعا�سا�ج هنتدج هن�سلبا ج هأوج هلإ ر�لا ج وهنبينا ج وهنع�طلا ج وهنجوحا ج وهنلل�سا ج

هأوج�سغوطجو�سيم�ت،جومنج هنلع�نّدج هأوجحزنجوك�آل ،جومنجرهح جنل�سا جوه�ستقجهرجوثب�تج  جحج

هأوجخوفجوقلقجوغ�سبجوغاجةجوح�سي...جومنجدلكاجج ل�نج�س�جوهلأم�نج ه�ستجخ�ءجوحّبجو�سعورج

حّبجطللدجهأن�ج�سعايةجلمللدجهأوج
ُ
هإ ر�لّدجوروحجمعلو  جع�نا جودل�وؤلجودجد يجعب�رهتجمثاجهأن�جهأ

منجدلكاجج�سلبّدجوروحجمعلو  ج�سعال جود�س�وؤم...ج�ستلعك�صجعلىججلالا�جللحوجهأوجل�آخج،جوكذنكج

هنو�سعجهن�سّحّدجوهنغذهئّدجهنذيجدعا�سهجهلأمجليناً�ج�سالعك�صجعلىجدكو نجهنرلانجعلىجمختلفج

هنط�ستو �ت،ج قيج كونجنيىجهلأمجنق�صج دجلع�صجم�ج حت�جهجهنملاجمنجهنلات�مال�تجمثاًل،جهأوج

قيجدتل�ولجهلأمجمنجهلأطعط جوهلأ�سجل جوهلأدو  جوغاجه�جم�جقيج وؤّديجهإنىجد�سّوه�تجخلقا ج دج

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص171.
)2(جهنك� د،جج7،ج�ص345.

)3(ج جهجع:جهن�سبح�ند،جهلإناا�ت،جج1،ج�ص716.جومظ�هجي،جح�سان،جدجلا جهنملاج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما ،جهنل�ساجهنخ�م�ص.
)4(جعوهندجهنالأند،جج1،ج�ص35.
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هإججهءج هأنجدعطاجهلأمجعلىج هأهّطا ج هإنخ،جوهذهج وؤّكيج هأوجلطءجهنلطو...ج هإنىجهلإجا��صج هأوج هنرلانج

كّاجهنلحو�س�تجهنالزم جهنتدجُدعّج ا�جهإنىجم�ج لبغدجهلإقيهمجعلاهجهأوجهلإحر�مجعله،جوهأنجدكونج

علىجل�ساجةجلط�ج وؤّثجج دجهنلطوجهن�س�نحجنلرلان،جوهأنجُديّربجنل�سا�جوُدعّودجذهدا�جعلىجهأنجدعا�صج

هنم�ق جهلإ ر�لا جعلىجمختلفجهنط�ستو �تجهنذهلا جوهنلل�سا جوهنبينا ،جكط�جهأّنجعلىجهنطحامانج

لا�جخ�سو�سً�جهنزوج/جهلأب،جهأنج وؤّملوهجهنبائ جهنخ�رجا جهنح��سل جنللطّوجهن�س�نحجنلرلانجمنج

خاللجدراازجكّاجو�س�ئاجرهح جهلأمجعلىجمختلفجهنط�ستو �ت،جلأّنجنكّاجذنكجدورًهجح�ّس��سً�ج دج

د�سكااجهوّ  جهنرلان.

ل�لأمج نطّوهج هنرلانجخاللجمجهحاج »...ج جدبطج هنطر�ل:ج هنكّت�ندج دجهذهج د.ج �طط ج دقولج

وهلأمج هنرلانج منج ج نكاٍّ هنيمو  ج هن��يورةج لأّنج ونل�ساً�.ج �ساونوجاً�ج وثاقً�ج �ساونوجاً�ج هردب�طً�ج

مّت�سل ،ج ك�أّنهجع�سوجمنجهأع�س�ئا�ج عتطيجعلاا�ج دجهنتغذ  .جو جدبطجلا�جنل�سّاً�جلأّنجم�س�عجج

هلأمجوهأح��سا�سا�جوهنلع�لدا�جدوؤّثججعلىجهنرلانج اتل�عاجمعا�...

ومعجدمّورجو�س�ئاجمجهقب جهلأجّل جدطّكنجهنب�حثونجمنجمت�لع ج�سلوكا�تجهلأجّل جومنجم�س�هيةج

حجك�دا�جوردودجهأ ع�نا�جنلطوؤّثجهتجهنخ�رجا .ج تبّانجهأّنجهل�كجعالق جلانجهل�سمجهبجهلنلع�نّدج

نالأمجقباجهنولدةجو�سّح جهنطونودجو�سلوكه،ج طثاًل:جهكتئ�بجهلأمج دج تجةجهنحطاج وؤّثججعلىجهنرلانج

�سلبً�،ج قيجُ �س�بجلعيجماالدهجلط�س�كاج قيهنجهن�ساا جوقّل جهنلومجوهردل�عج دجهجمون�تجهنتوّدج.

نهجو�سع�ددا�جل�نحطاج لعك�صج هلأمجهنح�ماجنلرلان،ج تقّبلا�ج هأهّطا جدقّباج هلأمورج هأكثجج منج

ماالدج هإنىج هنغ�نبج ��وؤّديج هنطج و�صج دج هنحطاج لالط�ج و�سالمته،ج هنطونودج �سّح ج علىج هإ ر�لً�ج

هنزوج ج دقّباج ميىج هأ�س��ساً�ج دج دورًهج وم�س�نيدهج هنزوجج دعمج و لعبج نل�ساً�.ج م�سمّجبج طلاج

.
(((
نلحطا...«

دورًهج دلعبج هنتدج وهنخ�رجا ج هنيهخلا ج ل�نبائ ج هنطتعّلق ج هنعوهماج منج هنعي يج هل�كج هإذًهج

هإ ر�لاً�جهأوج�سلباً�جعلىجهوّ  جهنرلان،جملا�جم�ج تعّلقجل�نح�لتجهنذهلا جوهنجوحا جوهلأخالقا ج

نالأمجهنح�ماجهلإ ر�لا جوهن�سلبا ،جوملا�جم�ج تعّلقجلج �صجهأوجقبولجهأوجدجّددجهلأمجدر�هجهنحطا،ج

هنزوججعنجم�س�نيةج ودخّلدج هنزوجا ج هنخال �تج هأوج هنزوجج هنزوجانجودعمج لانج هنتوه قج وملا�ج

)1(جهنكت�ند،ج �طط ،جمجحل جم�جقباجهنطاالد:جمجحل جهنرلان،جمق�لجمل�سورجعلىجموقعجمرل جطبابجدوتجكوم،جعلىجهنجهلطج
. http://www.tbeeb.net/mag/754.htm:هنت�ند

http://www.tbeeb.net/mag/754.htm
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هأوج�سوءجهنتغذ  ،جوملا�جهنتيخانجوهنكحولجوهنطخّيرهتجودل�ولجهلأدو  ،ج زوجته،جوملا�جح�سنج

وملا�جمط�ر�س جهنج ��س جهأوجعيما�،جوملا�جدرّلبجهن�سو�س�ءجوهنتلّوثجهنبائّد،جوملا�جهنتحّيثجمعج

هنرلانجنا�أن�صجل�سوتجهأّمهجهأوجهألاه...جهإنخ.

ومنجهلأمورجهنطاّط جهنتدجُ طكنجهأنجدلعبجدورًهجهإ ر�لاً�جعليجهلأمجهنح�ماج دجملحا�جط�ق ج

هإ ر�لا جو�سحل جهإ ط�نا جمنججا ،جودرعلا�جدق�ومجهنط�س�عججهن�سلبا جمنججا جث�نا ،جهدجهأنجدكونج

علىجل�ساجةجمنجهلأجججهنذيجكتبهجههللجدع�نىجنا�جهأثل�ءج تجةجهنحطا،ج تعا�صجمعجحطلا�جلجوحا ج

هأّنهجهأحا�نً�جدح�ساجعطلا جهنحطاجمنج هإ ط�نا جمعلو  جع�نا جمللتح جعلىجهن�سط�ء.جخ�سو�سً�،ج

دونج�س�لقجد�سطام،جمعجعيمجرغب جهلأمج دجهنحطا،ج تعا�صجح�ن جنل�سا ج�سلبا جدتجّددج اا�جلانج

هلإجا��صجوهإدط�مجهنحطا،جهأوجد�سعججل�نتوّدججوهن�سغطجهنلل�سّدجهنط�ستطّج،جهأوجدح�ّصجلكجهه جونلورج

منجهنرلان،جهأوجدتطّلىجموده...جهإنخ.

أجر األم الحامل

عنجهألدجعبيجههللجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»اإّن ر�شول اهللP قال:... اإذا حملت المراأة  -ج

كانت بمنزلة ال�شائم القائم المجاهد بنف�شه وماله في �شبيل اهلل، فاإذا و�شعت كان 

.
لها من الأجر ما ل تدري ما هو لعظمه...«)))

وع��نجهنلب��دPجلم��جهأةجه�س��طا�جح��ولء،جق�ل:ج»ي��ا ح��ولء، وال��ذي بعثن��ي بالح��ّق نبّياً  -ج

ور�ش��وًل ومب�ّش��راً ونذيراً، ما من امراأة تحمل من زوجها ولداً اإّل كانت في ظّل اهلل 

.
عّز وجّل حتى ُي�شيبها طلق. يكون لها بكل طلقة عتق رقبة موؤمنة... «)))

وع��نجز ��يجل��نجعلّد،جع��نجهآل�ئه،جعنجعل��ّدجR،جق�ل:ج»ذك��ر ر�ش��ول اهللP  الجهاد،  -ج

فقالت امراأة لر�شول اهلل: يا ر�شول اهلل، فما للن�شاء من هذا �شيء؟ 

اإلى فطامها من الأج��ر كالمرابط في  اإلى و�شعها  فقال: بلى، للمراأة ما بين حملها 

.
�شبيل اهلل، فاإْن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة ال�شهيد«)))

)1(جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص497.
)2(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج14،ج�ص245.

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص561.
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وهنمالقً�جمّط�جدقّيمج دجهنلقجهتجهن�س�لق ،ج ّت�سحجهأّنهجمنجهأهّمجحقوقجهنرلانجعلىجهألو ه:

�سط���نجهن�س��الم جهنبينا�� جوهن�سّحا ،جمنجخ��اللجهإج��جهءجهلأمجنللحو�س���تجهنالزم جنا�ج 1-ج

قب��اجهنحط��اجولع��يهجنطعج �� جم�جهدجهلأدو �� جهأوجهلأغذ  جهنت��دجهإذهجدل�ونتا���جُدلايجهنرلانج

هأوجق��يجدوؤذ ��ه،جومعج  جم���جهدجهنطوهدجهنتدجدلق�سا�جو حت�جا�جهنرلانج دج�س��الم جنطّوهج

نت�س��تعا�صجعلا���جمنجخ��اللجهلأدو �� جهأوجهلأغذ  جهنطملول�� ،جوهأ �سً�جهإج��جهءجهنلحو�س�تج

هنالزم�� جنلرلانجنل�س��هجكّاج تجةجنالططئل�نجعلىج�سّحتهجو�س��المتهجنرا�� جهأّنهج لطوجنطّوًهج

�س�نح��ً�،جوم�جُ طكنجعطلهجوديهركهج ��دجهذهجهنطر�ل،جول�خت�س�رجعلىجهلأمجهنحل�ظجعلىج

�سالمتا�جهنبينا جوهن�سّحا جمنجهأجاجهنحل�ظجعلىجهنرلانجكذنك.

�سط���نجهن�س��الم جهنذهلا جوهنلل�س��ا جوهنجوحا�� جلتاائ جهنبائ�� جهنح��سل جنلط��ّوجهنرلانجنطّوًهج 2-ج

،جونعلدجل�نبائ جهنيهخلا جهلأم،جمنجحاثجح�لدا�جهنذهلا جوهنلل�سا ج
ً
جوخ�رجا�

ً
جدهخلا�

ً
�س�نح�

وهنجوحا ...،ج �إّنجكّاجدعبجهأوجهإره�قجهأوجقلقجهأوجه�سمجهبجهأوجحزنجهأوج جحجهأوج�س��ع�دةجهأوجهإ ط�نج

جعلىجذهتجهنرلان،جو تجكجل�سطتهجعلىجهوّ ته،ج
ً
جهأوجهإ ر�ل�

ً
هأوجمع�سا جهأو...جهإنخج�سالعك�صج�سلب�

 عل��ىجهلأمجوهنح���لجه��ذهجهأنجُدح� ظجق��يرجهلإمك�نجعلىجط�ق�� جهإ ر�لا جوروحا�� جهإ ط�نا ،جوهأنج

دلعاجهنوهجب�تجودتجكجهنطحّجم�تجودبتعيجعنجهنذنوبجلأّنا�ج�ستلعك�صجعلىججلالا�.

هنبائ ج هنح�ما،ج �إّنج هلأمج دوجيج اهج هنذيج هنرغجه ّدج هنحّازج هنخ�رجا ،ج ل�نبائ ج ونق�سيج

هأ �سً�جعلىجهنرلانجللل�صجهنمج ق جهنتدجدلعك�صج اا�جعلىجهنملاجعلىجم�ج هنخ�رجا جدلعك�صج

دقّيمج�س�لقً�،جمعجهختالفج دجهن�سّيةجوهن�سعف،ج �إّنجهلأ�سوهتجهنح�سل جهأوجهنطزعر جمثاًلجدوؤّثجج

علىجهنرلانج�سلبً�جهأوجهإ ر�لً�...جهإنخ.جو دجهذهجهن�سا�ق،جُن�ساججهإنىجهأّنهجعلىجهلأبجهأنجلج لعاجم�ج

 وؤّديجلزوجتهجهنح�ماجهإنىجهنقلقجوهنخوفجوهل�سمجهبجوهنحزن...،جوهأنجُ اّائجنا�جكّاجهأ�سب�بج

رهحتا�جو�سع�ددا�جو جحا�جو�سكالتا�جوموّددا�جوطط�أنالتا�.

هناومج رهئر ج خماجةج م�س�أن ج هإن��ىج وهلأ���س��يق���ء...ج وهلأق���ربج وهلأ�سجةج هلأمج عل�  ج وُنللتج

نل�سر�ئجج لا�ج ُ حاطج منج هأوج هنح�ماج هلأمج ديخانج وهدج نلرلانج هن�سحا ج هن�سالم ج علىج دوؤّثجج

)حّتىج لا�ج هنطحامانج هأوج هلأمج ديخانج عيمج نلرلانج هن�سّحا ج هنحقوقج منج وهنلججال ،ج ���إّنج

.
(((
هنتيخانجهن�سلبّد(

)1(جوُ ملقجعلاهجه�سمجnegative smoking،جهأوجهنيخ�نجغاججهنطب��سجج )secondhand smoke - SHS(هأوجدخ�نجهنتبغجهنبائدج
)environmental tobacco smoke - ETS(.
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غذاء األم في النصوص الروائية
هنرلانج �أخذج لأّنج هأ �سا،ج هنرلانج هلأمج�سّحّاً�جلقيرجم�جدكونج�سّح ج لقيرجم�ج كونجغذهءج

غذهءهجمنجهأّمه،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»�شاأل �شلمان-رحمة اهلل عليه- علياً-�شلوات 

اهلل عليه- عن رزق الولد في بطن اأّمه، فقال Q: اإّن اهلل تبارك وتعالى حب�س عليه 

.
الحي�شة فجعلها رزقه في بطن اأّمه«)))

»لم ل تحي�س المراأة  هألدجحلال :ج و�س�ألجهلإم�مجهن�س�دقجQج دج�سا�قجحوهرجنهجمعج

.
اإذا حبلت«؟جق�لجهألوجحلال :جلجهأدري،جق�لجQ: »حب�س اهلل الدم فجعله غذاء للولد«)))

كط�جهأّنجنلمع�مجوهن�سجهبجهنذيجدتل�ونهجهلأمجمنجحاثجهنحّلا جوهنحجم ،جومنجحاثجهنك�سبج

هأنجلج لطوج هأوجهنحجهم،جدورًهجرئا�سً�ج دجد�سكااجهوّ  جهنملا،ج �إّنجمنجحقوقجهنرلانج هنحاللج

نحطهجوعظطهجودمهجو...جعلىجغذهءجهأ�سلهجمنجهن�سحتجوهنط�لجهنحجهم.ج

ونذكججلع�صجهلأغذ  جهنتدجج�ءجذكجه�ج دجهنجوه �تجمّط�جدلعبجدورًهج دجد�سكااجهوّ  جهنملاج

هلأمج دج ُ لايج هنغذهءج مر�لج هنعلطا ج دج هلألح�ثج دقّيمج هأّنج هإنىج هلإ�س�رةج معج هآخج،ج هأوج ل�ّدر�هج

ُد�س�عيجعلىجنطوجهنرلانجل�سكاج�س�نحجذهلاً�جو�سحاً�ج دحي يجم�جهدجهلأطعط جوهلأ�سجل جهنتدج

و از ونوجاً�جوعقلاً�جو...

اللبان
ع��نجهلإم���مجهنح�س��نجلنجعل��دجL،جق���ل:جق���لجر�س��ولجههللP: »اأطعم��وا حبالكم  -ج

اللبان)))، فاإّن ال�شبي اإذا غذي في بطن اأمه باللبان ا�شتّد قلبه، وزيد في عقله، فاإْن 

.
يُك ذكراً كان �شجاعاً...«)))

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج1،ج�ص91.جوعلاجهن�سجهئع،جج1،ج�ص292.جو جهجع:جهنطل�ساجلنجعطج،جهنتوحاي،ج�ص13.
)2(جهلنج�ساججهآ�سوب،جمحطيجلنجعلد،جمل�قبجهآلجهألدجط�نب،جج3،ج�ص377.

)3(جهنلب�ن:جهوج�سطغج�سرجةجهنكليرجهأوجهنلب�ن،جنهجه�ستخيهم�تجعي يةج دجطبجهلأع�س�ب،جوقيجهأ�س�رتجهنجوه �تجهإنىجهنعي يج
منج وهئيهجهن�سحا ،ج عنجهنلبدPج دجو�ساتهجنعلدجQ،جق�ل:ج»يا علي: ثالثة يزدن في الحفظ، ويذهبن البلغم: 

اللبان، وال�شواك، وقراءة القراآن«.جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص365. 

)4(جهنك� د،جج6،ج�ص23.
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وع��نجهلإم���مجهنج�س���جQ،جق�ل:ج»اأطعم��وا حبالكم ذك��ر اللبان فاإْن ي��ُك في بطنها  -ج

.
غالم خرج ذكّي القلب عالماً �شجاعاً...«)))

السفرجل
جعنجمو�س��ىجلنجهإ�س��ط�عااجلنجمو�س��ىجلنججعلج،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئهجR،جق�ل:جق�لج -ج

ر�سولجههللP: »رائحة الأنبياء رائحة ال�شفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الآ�س، 

ورائح��ة المالئك��ة رائح��ة ال��ورود، ورائح��ة ابنتي فاطم��ة الزهراء رائحة ال�ش��فرجل 

والآ���س وال��ورد، ول بع��ث اهلل نبي��اً ول و�شي��اً اإل وجد منه رائحة ال�ش��فرجل، فكلوها 

.
واأطعموا حبالكم يح�شن اأولدكم«)))

-جع��نجر�س��ولجههللP،جهأّن��هجق���ل:ج»كل��وا ال�ش��فرجل... واأطعم��وه حبالك��م، فاإّن��ه ُيح�ّش��ن 

.
اأخالق اأولدكم«)))

الرطب والتمر
ع��نجهنلب��ّدP،جق���ل:ج»اطعموا الم��راأة في �ش��هرها الذي تلد في��ه التمر، ف��اإّن ولدها  -ج

.
يكون حليماً نقياً«)))

البطيخ
ع��نجهنلب��ّدP،جق�ل:ج»م��ا من ام��راأة حاملة اأكل��ت البطي��خ اإّل يكون مولودها ح�ش��ن  -ج

.
الوجه والخلق«)))

األلبان
»ا�ش��قوا ن�ش��اءكم الحوام��ل الألب��ان، فاإّنه��ا تزي��د ف��ي عق��ل  ق���ل:ج هنلب��ّدPج وع��نج -ج

.
ال�شبّي«)))

)1(جهنك� د،جج6،ج�صج23.
)2(جلح�رجهلأنوهر،جج63،ج�ص177.

)3(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص172.
)4(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص169.جوهنحي ثج حتطاجوجاان:جهلأول:جهأنج كونجهنطجهدجلهجهآخجج�ساججمنج تجةجهنحطاجهنقج بجمنج

و�سعجهنوني،جوهنث�ند:جهن�ساججهنذيجدليج اهجهأيجمنجحانجليءجهنولدةجهإنىجميةج�ساج.جو جهجع:جهنخ�س�ل،ج�ص637.
)5(جم�ستغلجي،جهألوجهنعب��ص،جطبجهنلبد،ج�ص30.

)6(جم.ن،ج�ص25.
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السويق
لنا  يولد  له:  ال�شادق Q، فقال  اهلل  اأب��ي عبد  »كنُت عند  ق�ل:ج لنجمحطيج لكجج عنج

المولود فيكون فيه البله وال�شعف، فقال: ما يمنعك من ال�شويق)))، ا�شربه، واأمر اأهلك 

.
به، فاإّنه ينبت اللحم وي�شّد العظم، ول يولد لكم اإل القوّي«)))

 الجنين في االسم الحسن
ّ

حق
ه�سمج هنولدة،ج ل�درًهجم�جلج تّمجهختا�رج هنطتع�رفجعلاهجع�دةجهختا�رجهل�سمجقباج هإّنجمنج

هإناهج هنطونودجقباجولددهجلعيججون جمعجلئح جطو ل جمنجهلأ�سط�ء،جونكنجم�جلج تّمجهلنتل�تج

ع�دةجهوجهأّنجهختا�رجهل�سمجهنذيجُ جهدجد�سطا جهنملاجلهج لبغدجهأنج ح�ساجل�عتب�رجم�جهوجك�ئنج

 عاًل،جلجل�عتب�رجم�ج�ساكون،جحاثجُ لايجلع�صجهنل�سو�صجهنجوهئا جه�ستحب�بجد�سطا جهنرلانج

 دجلمنجهأّمه،ج زم�نجليءجد�سطا جهنونيج لملقجمنجهنطجحل جهنرلالا جونا�صجحانجخجوجهجمنج

لمنجهأّمه.

 :Q جق�ل:ج»حّدثني اأبي، عن جّدي، قال: قال اأمير الموؤمنين،Qعنجهألدجعبيجههللج

»�شّموا اأولدكم قبل اأن يولدوا، فاإن لم تدروا اأذكر اأم اأنثى ف�شّموهم بالأ�شماء التي تكون 

.
(((

للذكر والأنثى...« 

وهنمالقً�جمنجهذهجهنجوه  جوغاجه�جمّط�ج�سا�أددج دجهنلقجةجهنت�نا ،جه�ستل�دجلع�صجهنلقا�ءج

.
(((
ه�ستحب�بجد�سطا جهنملاجقباجهنولدة

تسمية الجنين باسم محّمد أو علّي 
جهأّنجد�سطا جهنرلانج)هأوجنّا جذنك(ج دجرحمجهأّمهجل��سمجمحّطيج

(((
ذكججهنعي يجمنجهنجوه �ت

هأوجعلّدج رعلهج ونيجذكجًه،جوقيج�سّللا�جلع�صجهنلقا�ءج دججطل جهلأدّن جعلىجه�ستحب�بجد�سطا ج

)1(جهن�سو ق:جعب�رةجعنجنوعجمنجهنمع�مجهنذيج �سلعجمنجدقاقجهنقطحجهأوجهن�سعاججهأوجهنعي�ص،جود�سلعجملهجهن�سورل ،جهأوج مبخج
علىج هنطلايةج وهآث�رهج هن�سو قج هنجوه �تجعنج �ساج هنعي يجمنج هأخبجج وقيج هنكالا�ت.ج وهنطجق...هإنخجمنج هنلحمج ل�إ�س�  ج

هلإن�س�ن،ج جهجع:جهنك� د،جكت�بجهلأطعط ،جل�بجهلأ�سوق ،جج6،ج�ص306جوم�جلعي.
)2(جطبجهلأئط ،ج�ص67.جوهنحججهنع�ملد،جهنل�سولجهنطاط ج دجهأ�سولجهلأئط ،جج3،ج�ص198.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص18.
)4(جهنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص40.جو جهجع:ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص255.جو جهجع:جج�معجهنطيهرك،جج4،ج�ص461.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص12.
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هنرلان.جملا�جم�جوردجعنجر�سولجههللPج،جق�ل:ج»من كان له حمل، فنوى اأن ُي�شّميه محمداً 

 .
اأو علياً، ولد له غالم«)))

استحباب تسمية السقط

 دجهنح�ن جهنمباعا جهلعتا�د  جدتّمجمّيةجهنحطاجلط�سائ جههلل،جكط�جق�لجدع�نى:جچہ ہ 

،جونكنجهأحا�نً�جقيجلجدتّمجم�ساجةجهنحطاجللر�ح،جوُد�سقطج
ہ  ھ ھ ھ ھ ےچ)))

ه�سمجهرًهج وهإّم�ج هنحا�ةجكط�جذكجن�،ج هنملاج دج ُ ل� دجحّقج هختا�رًه،جوهذهج هإّم�ج هنطجهأةججلالا�ج

لأ�سب�بجقاج  جخ�رج جعنجهختا�رجهلأمجوهإرهددا�جهنحّجة،جو دجهنح�نانجمعً�،جمنجهنط�ستحّب�تج

.
 دجهن�سج ع جهأ �سً�جد�سطا جهن�سقط،جو»هو كّل ولد ي�شقط من بطن اأّمه قبل تمامه وكماله«)))

 عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»قال ر�شول اهلل P: �شّموا اأ�شقاطكم، فاإّن النا�س اإذا 

دعوا يوم القيامة باأ�شمائهم، تعّلق الأ�شقاط باآبائهم، فيقولون: ِلَم َلْم ت�شّمونا؟!

قال: فقالوا: يا ر�شول اهلل، هذا من عرفنا اأنه ذكر �شّميناه با�شم الذكور، ومن عرفنا 

اأّنها اأنثى �شّميناها با�شم الإناث، اأراأيت من لم ي�شتبن خلقه كيف ُن�شّميه؟ 

.
(((
،جهأيجهلأ�سط�ءجهنتدجدكونجنلذكججوهلأنثى

قالP: »بالأ�شماء الم�شتركة...«)))

.
(((
وهنمالقً�جمنجهذهجهنجوه  جوغاجه�،جق�لجهنلقا�ءجل��ستحب�بجد�سطا جهنملاجقباجهنولدة

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص12.
)2(ج�سورةجهنح ،جهلآ  ج5.

)3(جهنع�ملد،جز نجهني نجعلدجلنجهأحطي،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهنث�ند،جم�سكنجهنلوؤهدجعليج قيجهلأحب جوهلأولد،ج�ص32.
)4(جهنحطاجي،جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص160،جح584.

)5(ج جهجع:جم�جرويجعنجهأماججهنطوؤملانجQج دجهنط�سيرجنل�سه.
)6(جهنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص40.جو جهجع:ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص255.جو جهجع:جج�معجهنطيهرك،جج4،ج�ص461.
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هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجهنرلا��نجن��هجحقوقجعلىجوهني ه،جومنجهأهّمجحق��وقجهنرلانج دجرحمجهأّمهجعلىجهلإطالقج -ج

ه��وجحّق��هج دجهنحا�ةجوحلظجلق�ئه،جمنجخالل:جاأوًل:جعيمجهلإجا��صجهنعطيّي،جهأوج عاجم�ج

 ��وؤّديجهإن��ىجهلإجا��ص.جوثانياً:جداائ جكّاجعوهماججعاجهنرلانجق�درًهجعلىجهنلطّوجهن�س��لام،ج

وعيمجحجم�نهجمنجهأ�سب�بجذنك.

اجهإّم�جنحوج هلأمجه��دجهنبائ�� جهنتجلو �� جهلأونىجهنتدجدبيهأج اا���جمع�نمجهوّ  جهنرلانجل�نت�س��كُّ -ج

هن�س��ع�دةجهأوجنحوجهن�س��ق�ء،ج �نح�لتجهنذهلا جوهنلل�س��ا جوهنجوحا�� جوهنع�طلا جوهنبينا ج

هلإ ر�لا�� جهأوجهن�س��لبا جهنت��دجدعا�س��ا�جهلأمجهنح�م��اجم��نج ��جحجهأوجحزنجوك�آل�� ،جومنجرهح ج

نل�س��ا جوه�س��تقجهرجوثب���تجهنلع�ن��ّدجهأوج�سغ��وطجو�سيم�ت،جومنجه�س��تجخ�ءجوحّبجو�س��عورج

ل�نج�س�جوهلأم�نجهأوجخوفجوقلقجوغ�سبجوغاجةجوح�سي...

هنو�س��عجهن�سّح��دجوهنغذهئّدجهنذيجدعا�س��هجهلأمجليناً�ج�سالعك���صجعل��ىجدكو نجهنرلانجعلىج -ج

مختل��فجهنط�س��تو �ت،ج ق��يج ك��ونجن��يىجهلأمجنق���صج ��دجلع���صجم���ج حت�ج��هجهنملاجمنج

هنلات�مال���تجمث��اًل،جهأوجق��يجدتل���ولجهلأمجمنجهلأطعط جوهلأ�س��جل جوهلأدو �� جوغاجه�جم�جقيج

 وؤّديجهإنىجد�سّوه�تجخلقا ج دجهنرلانجهأوجهإنىجهلإجا��صجهأوجلطءجهنلطو...جهإنخ،جوهذهج وؤّكيج

هأهّطا�� جهأنجدعط��اجهلأمجعل��ىجهإج��جهءجكّاجهنلحو�س���تجهنالزم جهنتدجُدعّج ا���جعلىجم�ج لبغدج

هلإقيهمجعلاهجهأوجهلإحر�مجعله.

هإّنجنلمع�مجوهن�س��جهبجهنذيجدتل�ونهجهلأمجمنجحاثجهنحّلا جوهنحجم ،جومنجحاثجهنك�س��بجهنحاللج -ج

ج ��دجد�س��كااجهوّ  جهنملا،ج �إّنجمنجحقوقجهنرلا��نجعلىجهلأبجهأنجلج لطوج
ً
جرئا�س���

ً
هأوجهنح��جهم،جدوره

نحطهجوعظطهجودمهجو...جعلىجغذهءجهأ�سلهجمنجهن�سحتجوهنط�لجهنحجهم.ج

ج دجد�س��كااجهوّ  جهنملاجل�ّدر���هجهأوجهآخج،جمعج
ً
ج���ءج ��دجهنجوه ���تجذكججلع�صجهلأغذ  جهنت��دجدلعبجدوره -ج

هلإ�س�رةجهإنىجهأّنجدقّيمجهلألح�ثجهنعلطا ج دجمر�لجهنغذهءجلجر بجُ لايجهلأّمج دجدحي يجم�جهدجهلأطعط ج

جو...
ً
جوعقلا�

ً
جو از ونوجا�

ً
جو�سّحا�

ً
وهلأ�سجل جهنتدجُد�س�عيجعلىجنطّوجهنرلانجل�سكاج�س�نحجذهلا�

هأما��جج هأّم��ه،ج ع��نج هنرلا��نج ��دجلم��نج د�س��طا ج ه�س��تحب�بج هنجوهئا�� ج هنل�سو���صج دلا��يج -ج

هنطوؤملا��نجQ،جق���ل:ج»�ش��ّموا اأولدكم قبل اأن يول��دوا، فاإن لم تدروا اأذك��ر اأم اأنثى 

ف�شّموهم بالأ�شماء التي تكون للذكر والأنثى...«.
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أسئل  هنيرا 

م�جهدجهلأ�سب�بجهنتدج تط�ّسكجلا�جلع�صجهنل�س�ءجمنجهأجاجهنقا�مجلعطلا جهلإجا��ص؟جوكافج. 1

ُدل�ق�صجهذهجهلأ�سب�ب؟

م�جهوجهأهّمجحّقجنلرلانجعلىجوهني ه؟جونط�ذه؟. 2

ُدعتب��ججهلأمجهنبائ�� جهنتجلو  جهلأونىجهنتدجدبيهأج اا�جمع�نمج�س��خ�سا جهنملاجليناً�جونل�س��اً�ج. 3

ا،جلّانجذنكجمنجخاللجهن�سوههيجوهلأدّن . وذهلاً�جل�نت�سكُّ

ه��اجدوه ��قجعل��ىجهأّنجم��نجوهجب���تجهلأبجد�أمانجهنبائ�� جهن�س�نح�� جوهنح��سل�� جنجهح جهلأمج. 4

و�سع�ددا�جمنجهأجاجنطوجهنرلانجنطوًهج�س�نحً�؟ج

م���جه��وجدورجهنغذهءج ��دجعطلا جنطّوجهنرلانجنط��وًهج�س�نحً�؟جهذكججلع�صجهن�س��وههيجهنجوهئا ج. 5

علىجذنك.

هذكجج�س�هيًهجعلىجه�ستحب�بجد�سطا جهنرلانج دجلمنجهأمه.. 6





حقوق الطفل
ى أسبوع

ّ
من صفر يوم حت

)0 - 7 أيام(

الفصل السابع

الشكر،  )الفرح،  المولود  استقبال  وآداب  حقوق  والعشرون:  الرابع  الدرس 

التهنئة، الغسل، اللف بخرقة بيضاء، األذان واإلقامة، التحنيك(.

 الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود )1(.
ّ

الدرس الخامس والعشرون: حق

الدرس السادس والعشرون: حق الطفل في شعائر أسبوعه- أسبوع المولود )2( )الوليمة 

واإلطعام، حلق شعر المولود، التصّدق بوزنه، تطييب رأسه، ثقب أذنه، ختانه(.

 الطفل في االسم الحسن )1(.
ّ

الدرس السابع والعشرون: حق

 الطفل في االسم الحسن )2(.
ّ

الدرس الثامن والعشرون: حق





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

لطجه�سمج ومج . 1 هلنتزهمج وخ�سو�سا ج هأهّطا ج  عجفج

ولدةجهنملا.

 عج�صجخموهتج ومجهنولدةجل�نتير  . . 2

نعط ج . 3 علىج دع�نىجوحطيهج ههللج �سكجج هأهّطا ج ُ ��يركج ج

هنطونودج دجحلظجهنطونودجورع� ته.

ُ يركجهأهّطا جهلأذهنجوهلإق�م ج دجهأذنجهنطونودجعلىج . 4

هنملا.

حقوق وآداب استقبال المولود
)الفرح، الشكر، التهنئة، الغسل، اللّف 

بخرقة بيضاء، األذان واإلقامة، التحنيك(

الدرس الرابع والعشرون





تمهيد
منجمطّازهتجهنطلا جهنتجلوّيجهلإ�سالمّدجعيمجوجودج تجةجمال جهأوجمجحل جهإهط�لج دجعطلا ج

 
(((
هأّمه هنتدج خججج اا�جمنجظلط�تجلمنج هنلعلدجهنوجود،ج طلذجهنلحظ جهلأونىج دجلا جهنملاج

هإنىجنورجع�نمجهنحا�ة،ج كونجمو�سوعً�جومتعلَّقً�جنلعطلا جهنتجلو  ،جوهنط�ئزج دجهذهجهنطجحل جعّط�ج

�سبقا�جهأّنهجهأ�سبحجطلاًلج علّدجهنوجود،جوهأّم�جقباجذنكج قيجك�نجم�سجوعجطلاجهإنج�سّحجهنتعباج.

وهن�سوؤهلجهنجئا�صجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جم�جهدجهنخموهتجهنتجلو  جهنتدج لبغدجنونّدجهأمجج

هنتجلا جهنقا�مجلا�جدر�هجهنملاجحي ثجهنعايجل�نولدة؟جوم�جهدجحقوقهجهلأونىجعلىجونّاهجهنذيج

نزمج دجعلقهجم�سوؤونا جرع� تهجودجلاته؟
ُ
هأ

وهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهل،جهأيجعنجهنحقوقجهلأونىجنلطونودجهنري ي،جهدجم�ج�ستكونجمح�ورج

هنبحثج دجدرو�صجهذهجهنل�سا.

حقوق وآداب استقبال الطفل

أواًل: استقبال المولود بالفرح والسرور
هلإ ر�لا ،ج ل�نم�ق ج ملدءج لح�سنج ه�ستقب�نهج هنوهني نج علىج نلملاج هلأون��ىج هنحقوقج منج

ولطل�خج �سودهجهنتل�وؤلجود�سّعج اهجكاطا�ءجهنلجحجوهن�سجور،جلأّنجهنطونودجهنري يجهوجل�س�رةججطال ج

نوهني ه.

وهذهجهنط�سملح:ج»هنب�س�رة«،جه�ستعطلهجهنقجهآنجهنكج مج دجهنعي يجمنجهنطوهردجنلتعباججعنج

هلإخب�رجل�نطونود.

)1(جق�لجدع�نى:جچ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ،ج�سورةجهنزمج،جهلآ  ج6.
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ق���لجدع�ن��ىجلح��ّقجنب��ّدجههللجهإلجهها��مجل�نل�س��ب جلإ�س��ط�عااجL: چ ۈئ ېئ  -ج

.
(((

 .جوق�ل:جچ ڇ ڇ چ 
ېئ  چ)))

وق���لجدع�ن��ىجلح��ّقج�س���رةجزوج�� جهنلب��دجهإلجهها��مج:جچ ی ی جئ حئ مئ  -ج

 . 
ىئ چ)))

 . 
وق�لجدع�نى:جچ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ))) -ج

وق�لجدع�نى:جچ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  -ج

 . 
ىئ ىئ چ)))

وهنب�س�رةجم�ستّق جمن:جهنِب�سج،جوهوجهنخبججهن�ّس�رجهنذيج ب�سطجل�سجةجوجهجهنطخَبججلهجو يخاج

 .
(((
هن�سجورجعلىجقلبه

ل�سجةج َل�َسَطج ج ل�س�رٍّ هأخبجدهج ول�َسجده:ج جدهج ول�سَّ هنججَاج »هأل�سجتج هلأ�سلا�نّد:ج هنجهغبج ق�لج

 .
(((
هنوجه،جوذنكجهأّنجهنلل�صجهإذهج�ُسّجتجهنت�سججهنّيمج اا�جهنت�س�رجهنط�ءج دجهن�سرج«

ولأّنجهنونيجل�س�رة،ج لبغدجنلوهني نجهنتع�ماجمعهج�سطنجهذهجهنيهئجة،ج اتّمجدلّقدجخبججولدةج

هنطونودجهنري يجل�نلجحجوهن�سجورجوهنب�س�طجهنوجه.

وقيجهأّدلل�جهلإ�سالمجهأ �سً�،جل�أّنجح�ن جهنلجحجوهنب�سججهذه،ج لبغدجهأنجلجدخ�سعجن�سا��س جهنكااج

هإذهجك�نجهنطونودجطلاًلج هأيج هأوجلزدوهجا جهنطع� اججمنجحاثجهنرلو�س ج دجهنطونود،ج لطكا�نانج

وهنتق�نايج هنع�دهتج نعا�صج هأنثىج طلل ج ك�نج وهإذهج وهن��ورود،ج وهنزغ�ر يج ل�لأ جهحج ن�ستقبلهج ذكجًهج

هنر�هلا ج دجه�ستقب�نا�جل�نغّمجوهنحزنجوهنك�آل .

)1(ج�سورةجهن�س� �ت،جهلآ  ج101.

)2(ج�سورةجهن�س� �ت،جهلآ  ج112.
)3(ج�سورةجهود،جهلآ  ج71.
)4(ج�سورةجمج م،جهلآ  ج7.

)5(ج�سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج45.
)6(جهخت�رجلع�صجهنعلط�ءجهأنجهأ�ساجهنب�س�رةجلح�سبجهنو�سعجنا�صج اهجهنلجحجلح�سبجهنطعلىجهنلغوي،جلاجهإنجهنب�سججهوجمملقج
هنب�سجة،جكذنكجهنحزُنج وجبجدغااجه�،ج للظج هن�سجوُرجدغااَجج هأوجمحزنً�،جلأنهجكط�ج وجبج هنخبججهلأعمجمنجكونهج�س�رًهج

ل�بجغلب ج هن�س�رجمنج هنخبجج هنع�مجخ�سو�صج هنعجفج نيىج هأ�سبحج تب�درجملهج وهإنط�ج هنق�سطانجمعً�،ج هنب�س�رةجحقاق ج دج

هل�ستعط�ل.ج جهجع:جهنخطالد،جم�سملى،جدل�ساججهنقجهآنجهنكج م،جج5،ج�ص8.
)7(جملجدهتجهأنل�ظجهنقجهآن،ج�ص72،جم�دة:جل�سج.
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 قيجُل�ّسججهنلبدPججل�لل ،ج لظجج دجوجوهجهأ�سح�له،ج جهأىجهنكجهه ج اام،ج ق�ل:ج»ما لكم! 

.
ريحانة اأ�شّمها، ورزقها على اهلل«)))

ُب�ّشر بجارية، قال: ريحانة، ورزقها على  اإذا  »كان ر�شول اهلل   :Qوعنجهلإم�مجعلّدج

.
اهلل عّز وجّل«)))

خبر بمول��ود اأ�شابه، 
ُ
ع��نجحط��زةجلنجحطجهن،جق�ل:ج»اأت��ى رجل وهو عند النب��ّيP  فاأ -ج

فتغّير وجه الرجل. 

فقال له النبّي: ما لك؟ 

فقال: خير.

فقال: قل.

قال: خرجت والمراأة تمخ�س، فاأخبرت اأّنها ولدت جارية.

.
فقال له النبّي: الأر�س تقّلها، وال�شماء تظّلها، واهلل يرزقها، وهي ريحانة ت�شّمها«)))

ع��نجهنر���رودجل��نجهنطلذر،جق�ل:جق�لجندجهأل��وجعبيجههللجQ: »بلغني اأن��ه ُوِلَد لك ابنة  -ج

فت�شخطها! وما عليك منها، ريحانة ت�شّمها، وقد ُكفيت رزقها.

.
وقد كان ر�شول اهلل اأَب بنات«)))

هن�سالحج لأّنج ل�لأنثى،ج ولج غتّمج ل��ه...ج ُ لَجحج هأنج هنطونودج ج »وح��قُّ هنك��س�ند:ج هنلا�صج  قولج

.
(((
م�ستور،جلاج زدهدج جحً�جمخ�نل جنلر�هلا «

ثانيًا: شكر اهلل تعالى وحمده على نعمة المولود
.جو ت�أّكيجو ترّيدجهنحطيجوهن�سكجج

(((
لجر بج دجهأّنج�سكججههللجوحطيهجدع�نىجح�سنجعلىجكّاجح�ل

،ج
(((
.ج �نملاجهب جههلل

(((
عليجكّاجنعط جمترّيدة.جومنجهألجزجنعمجههللجدع�نىجعلىجهلإن�س�نجهنطونود

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص481.
)2(جهنجهونيي،ج �ساجههللجلنجعلد،جهنلوهدر،ج�ص96.

)3(جهنك� د،جم.�ص،جح6.

)4(جهنك� د،جم.�ص،جح9.
)5(جهنلا�صجهنك��س�ند،جمح�سن،جهنلخب ج دجهنحكط جهنعطلا جوهلأحك�مجهن�سجعا ،ج�ص232.

)6(جهنك� د،جج2،ج�ص97.
)7(جعنجهلإم�مجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»البنات ح�شنات، والبنون نعمة...« هنك� د،جج6،ج�ص6،جل�بج �ساجهنبل�تجح7.

)8(جق�لجدع�نى:جچ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې   ې ى چج�سورةجهن�سورى،جهلآ  ج49.
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 اكونجمنجحّقجههللجعّزجوجّاج�سكجهجعلىجنعط جهنملاجوحطيهجعلىجهنطونود.ج قيج»كان-الإمام 

يقول:  اأنثى، حتى  اأم  اأذك��ر هو  ي�شاأل  لم  بولد  ب�ّشر  اإذا  الح�شين  بن  العابدين- علي  زين 

.
؟ فاإذا كان �شوّياً، قال: الحمد هلل الذي لم يخلق مّني �شيئاً م�شّوهاً«))) اأ�شويٌّ

وع��نجهأل��دجل�ساججق�ل:جُقلُتجلألدجعبيجههللجQ: »هل لل�ش��كر حّد اإذا فعله العبد كان  -ج

�شاكراً؟ 

قال: نعم.

قلت: ما هو؟ 

.
قال: يحمد اهلل على كّل نعمة عليه في اأهل ومال...«)))

وع��نجعط��ججل��نج ز ��ي،جق�ل:جُقل��ُتجلأل��دجعب��يجههللجQ:جهإّندج�س���أنتجههللجعّزجوج��ّاجهأنج -ج

 جزقل��دجم���ًل،ج جزقل��د.جوهإّندج�س���أنتجههللجهأنج جزقلدجون��يًه،ج جزقلدجونيًه.جو�س���أنتهجهأنج

؟!ج
(((
 جزقلدجدهرًه،ج جزقلد.جوقيجخلتجهأنج كونجذنكجه�ستيرهجً�

.
فقال Q: »اأما-واهلل- مع الحمد، فال«)))

ول�سكججههللجدع�نىجعلىجنعط جهنطونودجدحلظجهذهجهنلعط جوديومجودكونجل�أم�نجو ي عجعلا�ج

.
(((
هن�سجرجوهنطكجوه،جكط�جُ لايهجهنعي يجمنجهلآ �تجوهنجوه �ت

ومنجهألجزج�سورج�سكججههللجدع�نىجعلىجنعط جهنطونودجهأنج كونجهنطونودجطج قً�ج �سلكهجهلأبجهأوج

،ج اك�سبج
(((
هلأمجهإنىجههللجدع�نى،ج الج ع�سدجهأحيهط�جهنخ�نقجلإر�س�ءجهنملاجل�سببج�سّيةجحّبهجنه

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص21. 
)2(جم.ن،جج2،ج�ص96.

»هو العبد ُيذنب الذنب، فُيملي له، وُيجّدد له عندها النعمة،  )3(ج�سئاجهلإم�مجهن�س�دقجQجعنجهل�ستيرهج،ج ق�ل:ج
فُتلهيه عن ال�شتغفار من الذنوب، فهو م�شتدرج من حيث ل يعلم«.جهنك� د،جج2،ج�ص452.

)4(جم.ن،ج�ص97.

هلإم���مج وع��نج 7.ج هلآ ��� ج هإل��جهه��ا��م،ج چ ���س��ورةج ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  دع�نى:چ  ق���لج )5(ج

عطي الزيادة«.جهنك� د،جج2،ج�ص65.جوعلهجQ: »اإّن اهلل عّز وجّل اأنعم على 
ُ
عطي ال�شكر اأ

ُ
هن�س�دقجQ: »من اأ

قوم بالمواهب، فلم ي�شكروا، ف�شارت عليهم وباًل«.جداذ بجهلأحك�م،جج6،ج�ص377،جح1101. 

ڎ      ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چچ  د��ع���ن��ى:ج ق����لج )6(ج
ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  

ڱچ.ج�سورةجهنتول ،جهلآ  ج24.
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عنج و تخّلفج هحتا�ج�دام،ج وُ لّبدج هأطل�نهج علىج ُ للقج هأنج هأنهج ج يج لذر ع ج هنحجهمج هنط�لج منج

هنرا�دجلحّر جهأّنهجم�ست�قجهإنىجهأطل�نه...جهإنخ.

 چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ  چ  دع�نى:ج وهذهجم�ج لايهجقونهج

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
.

(((
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ 

ون��يًهج چ ورزق��ت��ل���ج ژ  ژ  چ  »...ج هلآ ��� :ج دل�ساجج هنمب�طب�ئّدج ��دج هن��ع��اّلم�� ج   ��ق��ولج

چ  ڑ  چ  �سلحجنلحا�ةجوهنبق�ء،جلكونهجهإن�س�نً�ج�سوّ ً�جد�ّمجهلأع�س�ء،جغاججذيجع�ه جوهآّ  ...،ج
چ ڑ ک ک چ نكجل�إظا�رجنعطتك،جوهلنقم�عجهإناكج دجهأمجه،جلجنطااجهإنىج�سببج
�سو ً�ج هإن�س�نً�ج وجعلهج �س�أله،ج چ كط�ج گ  گ  ک  چ  �سوهك.ج ل�سدءج نتعّلقج ولج دون��ك،ج

�س�نحً�جنلبق�ء،جوقّجتجلهجهأعالاط�جچ گ گ ڳ ڳ ڳڳ چجمنجهنونيجهن�س�نح،جحاثج

لعثتاط�جهنطحّب جوهن�سلق جعلاهجهأنج تعّلق�جلكّاج�سببج�سوهه-دع�نى-،جو خ�سع�جنكّاج�سدءجدونه،جمعج

هأّناط�جك�ن�جقيجه�ستجط�جنهجهأنج كون�ج�س�كج نجنه،جغاججك� ج نجنلعطتهجورلولاته،ج لق�س�جعايهط�ج

و�سجطاط�.جوهكذهجع�ّم جهلإن�س�نجهإلجمنجرحطهجههلل،جماتّطونجللق�صجموهثاقامجوخلفجوعيهم،ج

.
(((
وعيمجهنو �ءجلعايهمجمعجههلل...«

ثالثًا: التهنئة بالمولود
هإّنجهنبحثجعنجهنتالئ جل�نطونودج تل��سبجمعج�سلنجومجه�سمجهناومجهن�س�لعجمنجولدةجهنملا،ج

نكونا�جمنجهن�سلنجهنط�ستحب ج دجذنكجهناوم.جعنجهنح�سانجلنجخ�ني،جق�ل:ج�س�أنُتجهأل�جهنح�سنج

هنج�س�جعنجهنتالئ جل�نوني،جمتىجهد؟ج

ق�لجQ: »اإّنه لّما ولد الح�شن بن علّي هبط جبرئيل على ر�شول اهلل بالتهنئة في 

.
اليوم ال�شابع...«)))

)1(ج�سورةجهلأعجهف،جهلآ  ج189.
)2(جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج8،ج�ص375-374.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص34-33.
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هنعطومج نحوج م�أخوذًهجعلىج هنجوه �تج لع�صج م�ج ظاججمنج هنتالئ جعلىج ه�ستحب�بج ك�نج وهإنج

ُد�ستحّبجهنتالئ جل�نطونودجملذجنحظ ج هأّنهجغاججمقّايجلزم�نجخ��ّصجلحاثج هأيج هأ �سً�،ج هنزم�نّدج

هنطوه ق ج هنتالئ ج هأجزهءجزم�نج هأ �ساج هن�س�لعجمنجل�بج هناومج ولدده،ج اكونجذكجه�ج دج�سلنج

نمقو�صجهأ�سبوعجهنملا.

وعلىجكّاجح�ل،جنكونجم�س�أن جهنتالئ جُد�سّلطجهن�سوءجعلىجم�س�أن ج�سكججههللجدع�نىجعلىجنعط ج

هنطونودجعملل�ه�جهل�جعلىجهنبحثجهن�س�لقجمع�نرانجنا�جللحوجن�ستغلدج اهجعنجهنبحثجعلا�ج

عليجهنبحثجعنج�سلنجهناومجهن�س�لع.

 طنجهلأدّن جهنتدجُ طكنجهنتط�ّسكجلا�جعلىجمحبولا جهن�سكجج اط�ج تعّلقجلعلوهنجهنطونود،جهوجم�ج

هأّدلل�جلهجهأهاجهنباتجRج دجكالا جهنتالئ جل�نطونود،جهنتدجديعوجهنوهنيجهإنىج�سكججههللجدع�نىج

علىجهذهجهناب جهلإناا .

-ج ق��يجهّل���أجلح�س��جةجهأما��ججهنطوؤملا��نجعلدجQجرج��ٌاجرجاًلجلغ��المجُوِنيجن��ه،ج ق�لجنه:ج

ناالئكجهنل�ر�ص.ج

 ق�لجQ: »ل تقل ذلك، ولكن قل: �شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ 

.
اأ�شّده)))، وُرزقت بّره«)))

:ج ��جوىجع��نجعل��ّدجل��نجهأل��دجط�ن��بجهأن��هجه تق��يجعب��يجههللجل��نج
(((
وق���لجهأل��وجهنعّب����صجهنطب��ّجد -ج

هنعب��صجMج دجوقتج�سالةجهنظاج،ج ق�لجلأ�سح�له:ج»ما بال اأبي العبا�س لم يح�شر«؟

 ق�نوه:جونيجنهجمونود.

 لّط�ج�سّلىجعلدجQ،جق�ل:ج»ام�شوا بنا اإليه«.

.
 �أد�ه،ج اّل�أه،ج ق�ل:ج»�شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب...«)))

وعنجهألدجلجزةجهلأ�س��لطد،جق�ل:جونيجنلح�س��نجلنجعلدجLجمونود،ج �أدتهجقج �صج ق�نوه:ج -ج

ُ الئكجهنل�ر�ص.

)1(ج»للغجهأ�سيه«:ججطل جدع�ئا جنلطونودج دجهأنج بلغجكط�نه.ج
)2(جنا جهنبالغ ،جل�بجهنطخت�رجمنجحكمجهأماججهنطوؤملان،جرقم:ج354.

)3(جهألوجهنعب��صجمحطيجلنج ز يجهنثط�ندجهلأزدي،جونيج�سل ج210،جودو دج�سل ج285.جمنجكب�رجعلط�ءجهنلغ جوهنلحو،جك�نج�ساعاً�.
)4(جهنك�ماج دجهنلغ جوهلأدب،جل�بجهأخب�رجعبيجههللجلنجهنعب��صجوهلله،ج�صج331.جوقيجروههجهلنجهألدجهنحي يجعنجهألدجهنعب��صج

هنطبجدج دج�سجحجنا جهنبالغ ،جج7،ج�ص148.
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 ق�لجQ: »وما هذا من الكالم؟! قولوا: �شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، 

.
وبلغ اهلل به اأ�شّده، ورزقك بّره«)))

ول�إ�س��ل�دهجع��نجهألدجعب��يجههللجQجق�ل:ج»هّناأ رجٌل رج��اًل اأ�شاب ابناً، فق��ال: ُيهنئك  -ج

الفار�س. 

 ق�لجنهجهنح�سنجQ: »ما علمك يكون فار�شاً اأو راجاًل«؟ 

ق�ل:ج»ُجعلت فداك فما اأقول«؟ 

.
ق�ل:ج»تقول: �شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ اأ�شّده، ورزقك بّره«)))

ول�إ�س��ل�دهجع��نجهنح�س��انجع��نجمجهزم،جعنجهأخاه،جق���ل:جق�لجرجاجلألدجعب��يجههلل:جونيجندج -ج

غالم.ج

اأ�شّده، ورزقك  »رزقك اهلل �شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ   :Qق�لج 

.
اهلل بّره«)))

وعب�رة:ج»�شكرت الواهب«،ج دجهنجوه �تجهن�س�لق ،ججطل جخبج  ج�سور ً�،جوهإن�س�ئا جم�سطوناً�،ج

 اد:جهإّم�ججطل جدع�ئا ،جُدلايجمعلىجهنيع�ء،جهأي:جرزقكجههللج�سكججهنوههب،جكط�جهوج دجهنحي ثج

هلأخاج.جوهإّم�ججطل جطلبا ،جُدلايجهنبعثجوهنتحج كجنحوجهن�سكج،جلطعلى:جه�سكججهنوههبجدع�نىج

.
(((
هنذيجوهبجنكجهذهجهنملا

وعلىجهنطعلاانجمعً�،جُدلايجهنرطل جدلّجعجوجوبجهن�سكججعلىجهناب جهلإناا .

ق�لجهلنجماثمجهنبحجهندجدعلاقً�جعلىجهنحي ثجهلأولجهنوهردج دجنا جهنبالغ :ج»وهذهجهإر�س�دج

ملهجQجنلتالئ جل�نوني،ج اا�جهأرلعج وه ي:ج

اأحدها:جدذكاججهنوهنيجل�سكججههللجوهإنل�دهجهإناه.ج

»رزق-هنح�سنجQ-جغالمً�،ج �أدتهج هنعقول،ج�ص235:ج دحفج و دج ل�نطونود،جح2.ج هنتالئ ج ل�بج هنك� د،جج6،ج�ص17،ج )1(ج
قج �صجُداّلاه،ج ق�نوه:جُ الاكجهنل�ر�ص.ج ق�لجQ:جهأّيج�سدءجهذهجهنقول؟!جونعّلهج كونجرهجاًل.ج ق�لجنهجج�لج:جكافجنقولج

 �جهلنجر�سولجههلل؟ج ق�لجQ:جهإذهجونيجلأحيكمجغالم،ج �أداتطوه،ج قونوهجنه:ج�سكجتجهنوههب،جولوركجنكج دجهنطوهوب،ج

للغجههللجلهجهأ�سّيه،جورزقكجلّجه«.

)2(جهنك� د،جج6،ج�ص17.
)3(ججم.ن،جل�بجهنتالئ جل�نطونود،جح1.

)4(ج جهجع:جلح�رجهلنوهر،جج34،ج�ص309.
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والثانية:جه�ستلزهلجهنبجك جملهجل�نيع�ءج اط�جوهبجنه.ج

الثالثة:جهنيع�ءجنلطوهوبجل�نبق�ءجوللوغجهلأ�سّيجوهوجكط�لجهنقّوةجنغ�  جهلنتل�عجله.ج

.
(((
الرابعة:جهنيع�ءجلثطجدهجوهلنتل�عجلهجوهدجهأنج جزقهجلّجهجونلعه«

رابعًا: غسل المولود
هأوج دلظالهج )هأيج َغ�سلهج هنملاج ولدةج عليج هنط�ست�سلا�تج هناومج دج علاهج هنطتع�رفج منج

دمااجه(جمنجهلآث�رجهنتدج خجججملّمخً�جلا�جمنجرحمجهأّمهجك�نيمجوغاجهجمنجهن�سوهئا،جلاجلع�صج

هنط�ست�سلا�تج قومجلُغ�ساجهنملاج)هأيجنا�صجمرجدجهنتلظافجوهنتمااججلاجدغ�سلهجكغ�ساجهنرطع ج

مثاًل(.

 �ن�سوؤهلجهنذيج مجحجنل�سهجهل�:جم�جهوجهنحكمجهنتكلالّدجنَغ�ساجهأوجُغ�ساجهنملاج دجهن�سج ع ج

هلإ�سالما ؟

 دجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج وجيجرهأ �نجعليجهنلقا�ء:

الراأي الأول:جهنقولجل�ل�ستحب�ب،جوهوجهنط�ساور.

الراأي الثاني:جهنقولجل�نوجوب،جوهوجن�در.

ق�لجهنعالم جهنحّلد:ج»هختللوهج دجغ�ساجهنطونود،ج �لأ�ساججه�ستحب�له...جوق�لجلع�صجعلط�ئل�ج

.
(((
لوجوله«

خامسًا: لفُّ المولود بخرقة بيضاء
عنجهلإم�مجهنج�س�جق�ل:ج»حّدثني اأبي مو�شى بن جعفر، قال: حّدثنا اأبي جعفر بن محمد، 

بنت  اأ�شماء  ق��ال: حّدثتني  الح�شين  بن  علي  اأبيه  علي، عن  بن  اأب��ي محمد  ق��ال: حّدثنا 

عمي�س الخثعمية، قالت: »... لّما ولدت-فاطمُة- الح�شَن، جاء النبّيP، فقال: يا اأ�شماء، 

هاتي ابني. قالت: فدفعته اإليه في خرقة �شفراء، فرمى بها. وقال: األم اأعهد اإليكّن اأن ل 

.
تلّفوا المولود في خرقة �شفراء؟! ودعا بخرقة بي�شاء، فلّفه فيها...«)))

)1(جهنبحجهند،جماثمجلنجعلد،ج�سجحجنا جهنبالغ ،ج5،ج�ص416.
)2(جدذكجةجهنلقا�ء،جج2،ج�ص144.جو جهجع:جملتاىجهنطملب،جج1،ج�ص131.

)3(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص367،جهنطرل�صج13:جح32/جح781.جوروههجهلنج�ساججهآ�سوبج دجمل�قبجهآلجهألدجط�نب،جج3،ج�ص189.
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�سلجهء،ج لخجق ج هنطونودج نّفج ُدكّجرج نمج هأ�سط�ءج هنح�سانجQج ���إّنج هلإم���مج ولدةج و دج

حاثجق�نتج دجدتط جهنجوه  جهن�س�لق :ج»... فلما ولدت فاطمة الح�شين نف�شتها به، فجاءني 

.
النبّيP، فقال: هلّمي ابني يا اأ�شماء، فدفعته اإليه في خرقة بي�شاء...«)))

ولل�ًءجعلىجهذهجهنجوه  جذكججلع�صجهنلقا�ءجهأّنهجُ �ستحّبجنّفجهنطونودج دجخجق جلا�س�ء.

ك�نج وهإنج )�ست (،ج ملهج هنط�سّلفج ذكجج )هنليب(ج قيج هأّم�ج »)و(ج هنروههجّي:ج هن�ساخج ق�لج

.
(((
هنط�ستل�دجمنجهنل�سو�صجهأز يجمنجذنك،جك�نلفجلخجق جلا�س�ء،جلاجكجهه جهن�سلجهء...«

وهنح�سانج ومج ل�نح�سنج ههللPج ر�سولج للعاج د�أ�ّساً�ج هنطعلى،ج ه��ذهج ه�ستل�دةج  ُاطكنج

.Lولدداط�ج

سادسًا وسابعًا: األذان واإلقامة في أُذني المولود
ذنهجهناطلى،جوهلإق�م ج دج

ُ
هإّنجمنجهنطجه�سمجهنط�ستحّب جلحّقجهنملاج ومجولددهجهلأذهنج دجهأ

هنبع�ص،ج كّاج لع�ساط�ج عنج ملل�سالنج مو�سوع�نج وهلإق�م -ج وهط�-هلأذهنج ،ج
(((
هنا�سجى ذنهج

ُ
هأ

جلحّقجهنملا،جهأيجم�أخوذهنجعلىجنحوجدعّيدجهنطملوبجلجوحيةج
(((
علوهنجملاط�جم�ستحّبجللل�سه

هنطملوب،جونكنجنكونجهنجوه �تجقجنتجلالاط�،جُن�سّلطجهن�سوءجعلااط�جمعً�ج دجمبحثجوهحي.

النصوص الروائية الداّلة على استحباب األذان واإلقامة
ذنه 

ُ
عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »من ولد له مولود، فليوؤّذن في اأ -ج

.
ذنه الي�شرى، فاإّنها ع�شمة من ال�شيطان الرجيم«)))

ُ
اليمنى باأذان ال�شالة، وليقم في اأ

وعنجهألدج حاىجهنجهزّي،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإذا ولد لكم المولود اأي �شيء  -ج

ت�شنعون به«؟ 

ُقلُت:جلجهأدريجم�جُ �سلعجله.

)1(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص367،جهنطرل�صج13:جح32/جح781.جوروههجهلنج�ساججهآ�سوبج دجمل�قبجهآلجهألدجط�نب،جج3،ج�ص189.
)2(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص251.

)3(جهنجو�س جهنباا ج دج�سجحجهنلطع جهنيم�سقا ،جج5،ج�ص441.
)4(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص251.

هنو�س�ئا،جج4،ج نه«.جم�ستيركج وهلإ زهعج هن�سام�نج » �إنا�جع�سط جمنج هإ�س�  :ج هأخجىج روه  ج و دج هنك� د،جج6،ج�ص25.ج )5(ج
�ص62.
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ذنه اليمنى، واأقم في الي�شرى، يفعل ذلك به قبل اأن تقطع �شّرته، 
ُ
ق�ل:... »واأّذن في اأ

.
فاإّنه ل يفزع))) اأبداً، ول ُت�شيبه اأّم ال�شبيان)))«)))

األذان واإلقامة سّنة فعلية للنبّي وأهل البيت
ع��نجهلإم���مجهنج�س���،جع��نجهآل�ئ��ه،جعنجعل��دجلنجهنح�س��ان،جعنجهأ�س��ط�ءجللتجعطا���ص،جعنج -ج

 �طط جR،جق�نت:ج»لّما حملت بالح�شن وولدته، جاء النبّيP فقال: يا اأ�شماء، 

ذنه اليمنى، 
ُ
هُلّم��ي ابن��ي، فدفعت��ه اإليه في خرقة �شفراء فرمى بها النبّي. واأّذن في اأ

ذنه الي�شرى...
ُ
واأقام في اأ

قالت اأ�شماء: فلّما كان بعد حول ولد الح�شين، جاءني، وقال: يا اأ�شماء هُلّمي بابني، 

.
ذنه اليمنى، واأقام في الي�شرى...«)))

ُ
فدفعته اإليه في خرقة بي�شاء، فاأّذن في اأ

 Qوعنجعلدجلنجماثم،جعنجهألاه،جق�ل:ج�س��طعُتجهأّمدجدقول:ج�س��طعُتجنرط جهأمجهنج�س�ج -ج

دق��ول:ج»لّم��ا حمل��ت بابن��ي علّي، لم اأ�ش��عر بثق��ل الحم��ل...، فلّما و�شعت��ه... دخل اإلّي 

ذنه الأيمن، 
ُ
اأبوه مو�شى بن جعفر Q، فناولته اإّياه في خرقة بي�شاء، فاأّذن في اأ

واأقام في الأي�ش��ر، ودعا بماء الفرات فحّنكه به، ثم رّده اإلّي، فقال: خذيه فاإّنه بقية 

.
اهلل تعالى في اأر�شه«)))

ثامنًا: تحنيك الطفل
»هنتحلاك«،جنغ جم�ستّق جمنجهنَحَلك،جوهنحلك:جهوجهأعلىجنقم ج دجهنلمجمنجهنيهخا.جوق�لج

.
هن�ساايجهنث�ندج دجدعج له:ج»المراد بالتحنيك اإدخال ذلك اإلى حنكه وهو اأعلى داخل الفم«)))

 �نطجهدجل�نتحلاكج دجهنطق�م:جهإدخ�لجهنط�ّدةجهنتدجُ جهدجهنتحلاكجلا�جهإنىجهأعلىجدهخاجهنلم،ج

 �إْنجك�نتجم�ّدةج�س�ئل جك�نط�ءجوهنع�ساج �نتحلاكج كونجعب�رةجعنجهإدخ�لجدلكجهنط�ّدةجهإنىجهأعلىج

)1(جهنلزع:جهنخوف.
)2(جهأمجهن�سبا�ن:جر حجدعج�صجنالأطل�ل.

)3(جهنك� د،جهنط�سيرجهن�س�لق،جح1. 
)4(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص367.

)5(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص30.
)6(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص395.جو�سجحجهنلطع ،جج5،ج�ص442.
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دهخاجهنلم،جوهإنجك�نتجهنط�ّدةج�سلب جك�نتطججمثاًلج �نتحلاكج تّمجمثاًلجمنجخاللجم�سغجهنتطجةج

وجعاججزءجل�ساطجملا�جعلىجهأ�سبعجهن�سب�ل ،جو تّمجديناكجهأعلىجدهخاج مجهنملاجلا�.

،جو كونجهإّم�جلط�ءج
(((
وهنتحلاكجلاذهجهنطعلى،جمنجهن�سلنجهنط�ستحّب ج دجهن�سج ع جهلإ�سالما 

هنلجهت،جهأوجدجل جهنح�سان،جهأوجهنع�سا،جهأوجهنتطج،جهأوجم�ءجهن�سط�ء.

النصوص الروائية في التحنيك
ع��نجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجهأما��ججهنطوؤملانجQ: »حّنكوا اأولدكم بالتمر،  -ج

.
هكذا فعل النبّي بالح�شن والح�شين«)))

 ،Q حّنكوا اأولدكم بماء الفرات، وبتربة قبر الح�ش��ين« :Qوعنجهألدججعلجج -ج

.
فاإن لم يكن فبماء ال�شماء«)))

و دجحي ثج�س���لقجعنجنرط جهأمجهنج�س�جQ: »لّما و�شعت ابني علياً، دخل اإلّي اأبوه  -ج

ذنه اليمنى، واأقام 
ُ
مو�شى بن جعفر Q، فناولته اإّياه في خرقة بي�شاء، فاأّذن في اأ

في الي�شرى، ودعا بماء الفرات، فحّنكه به، ثم رّده اإلّي، وقال: ُخذيه، فاإّنه بقّية اهلل 

.
في اأر�شه«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:ج»حّنك��وا اأولدك��م بترب��ة الح�ش��ين Q، فاإّنه��ا  -ج

 .
اأمان«)))

)1(جك�سفجهنلث�م،جج7،ج�ص526. 
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص24.

)3(جم.ن.
)4(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص30.

)5(جك�ماجهنز �رهت،ج�ص466،جحج708.جوهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جم�سب�حجهنطتاري،ج�ص732.
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هنطلاهام هنجهاس 

م��نجهنحق��وقجهلأون��ىجنلملاجعل��ىجهنوهني نجه�س��تقب�نهجلطل�خج �س��ودهجهنتل�وؤلجود�س��ّعج اهج -ج

كاطا�ءجهنلجحجوهن�سجور،جلأّنجهنطونودجهنري يجهوجل�س�رةججطال جنوهني ه.ج

م�سمل��ح:ج»هنب�س���رة«،جه�س��تعطلهجهنق��جهآنجهنكج ��مج ��دجهنعي يجم��نجهنط��وهردجنلتعباججعنج -ج

هلإخب�رجل�نطونود.جوهنب�س���رةجم�س��تّق جمن:جهنِب�س��ج،جوهوجهنخبججهن�ّس�رجهنذيج ب�سطجل�سجةج

وجهجهنطخَبججلهجو يخاجهن�سجورجعلىجقلبه.ج

-ج لبغدجهأنجلجدخ�سعجل�س���رةجه�س��تقب�لجهنطونودجن�سا��س جهنكااجلطكا�نانج �إذهجك�نجهنطونودج

طلاًلجذكجًهجن�س��تقبلهجل�لأ جهحجوهنزغ�ر يجوهنورود،جوهإذهجك�نجطلل جهأنثىجنعا���صجهنع�دهتج

وهنتق�نايجهنر�هلا ج دجه�ستقب�نا�جل�نغّمجوهنحزنجوهنك�آل .

لجر ��بج ��دجهأّنج�س��كججههللجوحط��يهجدع�نىجح�س��نجعل��ىجكّاجح���ل.جو ت�أّكيجو تر��ّيدجهنحطيج -ج

وهن�سكججعليجكّاجنعط جمترّيدة.جومنجهألجزجنعمجههللجدع�نىجعلىجهلإن�س�نجهنطونود.جون�سكجج

ههللجدع�نىجعلىجهذهجهنلعط جد�أثاججهإ ر�لّدجخ��ّصجعلىجهنملاجنل�سه.ج

منجهن�سلنجهنط�ستحّب جعليجهنولدةجهنتالئ جل�نطونودجوهنيع�ءجنه.ج -ج

منجهن�س��لنجهنط�س��تحّب جعليجولدةجهنملاجغ�سلهجكغ�س��اجهنرطع جودلظالهجمنجهلآث�رجهنتدج -ج

 خجججملّمخً�جلا�جمنجرحمجهأّمهجك�نيمجوغاجهجمنجهن�سوهئا.

ذكججلع�صجهنلقا�ءجهأّنهجمنجهنط�ستحّب�تجعليجولدةجهنملاجنّلهجلخجق جلا�س�ءجد�أ�ّساً�جللعاج -ج

.Lجل�نل�سب جنلح�سلانجPر�سولجههلل

ذنهجهناطلى،جوهلإق�م ج دج
ُ
منجهنطجه�س��مجهنط�س��تحب جلحّقجهنملاج ومجولددهجهلأذهنج دجهأ -ج

ذنهجهنا�سجى.
ُ
هأ

م��نجهن�س��لنجهنط�س��تحّب جعليجولدةجهنملاجهنتحلاك،جوهوجعب�رةجع��نجهإدخ�لجهنط�ّدةجهنتدج -ج

ُ ��جهدجهنتحلا��كجلا�جهإنىجهأعلىجدهخاجهنلمجوديناك��هجلا�،جو كونجهإّم�:جلط�ءجهنلجهتجهأوجدجل ج

هنح�سانجهأوجهنع�ساجهأوجهنتطججهأوجم�ءجهن�سط�ء.
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أسئل  هنيرا 

م���جه��دجهأهّطا جه�س��تقب�لجهنمل��اجلطل�خجمنجهنتل�وؤلجوهنلجحجوهن�س��جور؟جوكا��فج وؤّثججذنكج. 1

هإ ر�لً�جعلىج�سخ�سا جهنملا؟

ه��اجدعتق��يجهأّنجظ�هجةجهنتطاازج دجه�س��تقب�لجهنطونودجمنجحا��ثجهنذكورةجوهلأنوث جم�جزهنتج. 2

�س�ئع ج دجمرتطع�دل�؟

كافجُ طكنجهأنج وؤّديجهلإن�س�نج�سكججههللجدع�نىجل�نل�سب جنلعط جهنملاجهنطونود؟جوهاجن�سكجج. 3

ههللجدع�نىجعلىجهذهجهناب جهآث�رجخ��س جعلىجهنملا؟جكافجذنك؟

دجهن�سلنجهنط�ستحّب جعليجولدةجهنملا.. 4 عيِّ

م�جهدجهأهّطا جهلأذهنجوهلإق�م ج دجهأذنجهنطونودجعليجولدده؟. 5

م�جهوجهنتحلاك؟جولط�ذهج تّمجدحلاكجهنطونود؟. 6





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

هن�س�لعجمنجولدةج . 1 هناومج هأهّطا جوخ�سو�سا ج  عجفج

هنملا.

 لامجمعلىجهنعقاق ،جودحي يجهآرهءجهنلقا�ءج دجحكطا�.ج . 2

نحا�ةج . 3 ل�نل�سب ج نلعقاق ج هنب�نغ ج هلأهّطا ج  عجفج

هنملا،جو عج�صجهأدّن جذنكجمنجخاللجهنجوه �ت.

 حّق الطفل

  في شعائر أسبوعه

- أسبوع المولود- )1(

الدرس الخامس والعشرون





 خصوصية اليوم السابع لوالدة الطفل
هأه��اج ملا ج وه�سح ج ��دج خ�سو�سا ج ن��هج م��ا��الده،ج م��نج هن�س�لعج هن��ا��ومج هأوج هن��ط��ون��ود،ج هأ�سبوعج

هنلبو  ج هن�سّل ج هإحا�ءجهذهج لّيجمنج هأوجهنملل .جولج ل�نتع�ماجمعجهنملاج هنباتجRج اط�ج تعّلقج

هنقونا جوهنلعلا جمعجهنطونودج دجمرتطع�دل�جهلإ�سالما ،جوهنعطاجعلىجنلخجروحجهنحا�ةج اا�جمنج

جي ي،جلطعلىجهأنج كونجهأ�سبوعجهنطونودجمحّم جمطّازةجنا�جهأهّطا جخ��سّ ج دجحا�ده.جوُ طكنجهنعطاج

 دجهنوقتجهنح��سججمنجخاللجهنتقلا�تجهنحي ث جعلىجدوثاقا�جنتبقىج دجد تججهنذكج �تجهنتدج

دجلا�جهنطونودجعليم�ج كبج،ج �إّنا�جنحظ جُدلجحهجوُديخاجهن�سجورجعلىجقلبه. ُ زوَّ

 لدجهذهجهنطحّم ج�سّجعجهلإ�سالمججطل جمنجهن�سلنجوهن�سع�ئججهنط�ستحّب ،جوهد:ج

جد�سطا جهنطونود-دكجهرجد�سطاتهجهأوجدثباتجهل�سم-. 1-ج

حلقج�سعجه. 2-ج

م�سحجرهأ�سهجل�نماب-خلوق،جزعلجهن-. 3-ج

وزنجهن�سعججوهنت�سّيقجلوزنهج �سّ جهأوجذهبً�. 4-ج

هنعقاق جعلهج)هنذلح+جهنيع�ءجعليجهنذلح+جدق�سامجهنذلاح ...(. 5-ج

تا�. دوز عجهنلحمجعلىجهنطوؤملان+جهإهيهءجهنلحمجهإنىجهنراجهن+جهإعم�ءجهنق�لل جح�سّ 6-ج

هنوناط جوهنيعوةجهإنىجهنمع�مجنرط�ع جمنجهنطوؤملان. 7-ج

هنيع�ءجنلطونود. 8-ج

جثقبجهأذنجهنطونود. 9-ج

هنخت�نجوهنتمااج. 10-ج

هنتالئ جله. 11-ج
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و�ستظاججهذهجهلآدهبج دجهنل�سو�صجهنتدج�سلذكجه�جخاللجهنيرو�صجهلآدا ،جونذكججلع�سا�ج

 دجهنلقجةجهنت�نا .

النصوص الروائية في خصوصية اليوم السابع

لع�سا�ج و�ساظاجج هنطونود،ج هأ�سبوعج ن�سلنج ومج هنر�مع ج هنجوهئا ج هنل�سو�صج لع�صج ونعج�صج

هلآخججخاللجهنطب�حثجهنالحق :

ع��نجهلإم���مجهن�س���دقجQ،جق���ل:ج»�ش��بع خ�ش��ال ف��ي ال�شب��ّي اإذا ول��د م��ن ال�ش��نة،  -ج

ى. والثانية: ُيحلق راأ�ش��ه. والثالثة: ُيت�شّدق بوزن �ش��عره ورقاً اأو ذهباً  اأولهّن: ُي�ش��مَّ

اإْن قدر عليه. والرابعة: ُيعّق عنه. والخام�ش��ة: ُيلّطخ راأ�ش��ه بالزعفران. وال�شاد�ش��ة: 

.
ُيطّهر بالختان. وال�شابعة: ُيطعم الجيران من عقيقته«)))

وعلهجQ،جق�ل:ج»ال�شبّي ُيعّق عنه، وُيحلق راأ�شه وهو ابن �شبعة اأيام، وُيوزن �شعره  -ج

��ة، وُيطع��م القابل��ة الرج��ل وال��ورك. وقال:  وُيت�ش��ّدق عن��ه ب��وزن �ش��عره ذهب��اً اأو ف�شّ

.
العقيقة بدنة اأو �شاة«)))

جوعنجهألدجل�ساج،جعنجهألدجعبيجههللجQ:ج دجهنطونود؟ج -ج

ة،  ق���ل:ج»ُي�ش��ّمى ف��ي اليوم ال�ش��ابع، وُيعّق عن��ه، وُيحلق راأ�ش��ه، وُيت�شّدق بوزن �ش��عره ف�شّ

.
وُيبعث اإلى القابلة بالرجل مع الورك، وُيطعم منه، وُيت�شّدق«)))

وعلهجQ،جق�ل:ج»اإذا ولد لك غالم اأو جارية، فعّق عنه يوم ال�شابع �شاة اأو جزوراً،  -ج

، واحلق راأ�شه يوم ال�شابع، وت�شّدق بوزن �شعره ذهباً اأو ف�شة،  وكل منها، واأطعم، و�شمِّ

.
واأعط القابلة طائفة من ذلك، فاأّي ذلك فعلت فقد اأجزاأك«)))

وعلهجQجق�ل:ج»المولود اإذا ولد، عّق عنه، وحلق راأ�شه، وت�شّدق بوزن �شعره ورقاً،  -ج

ه��دي اإل��ى القابل��ة الرجل وال��ورك، وُيدعى نفر من الم�ش��لمين فياأكلون، ويدعون 
ُ
واأ

)1(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص228.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص28.

)3(جم.جن،ج�ص29.

)4(جم.جن،ج�ص28.



399  هنملا  د  عاهج أسا عطب أسا - هنط ن سب أأس  
م
ح 

 .
للغالم، وُي�شّمى، يوم ال�شابع«)))

وعلهجQ،جق�ل:ج»عّق عنه، واحلق راأ�ش��ه، يوم ال�ش��ابع، وت�شّدق بوزن �ش��عره ف�شة،  -ج

.
واقطع العقيقة جذاوى)))، واطبخها، وادع عليها رهطاً من الم�شلمين«)))

أواًل: العقيقة

ورع� تهج حلظهج هنملاج ون��ّدج م�سوؤونا�تج منج هأّنج هنكت�بج منج هلأون��ىج هنطب�حثج ذكجن�ج دج

وملا�ج هنط�ستو �ت،ج ك�ّ  ج وعلىج هنروهنبج وهني عجعله،ج دجمختلفج نهج وهنوق�  ج ول تهج وح�سنج

�سالم جهنملاجهنر�سي  .جومنجهن�سلنجهنتدجد�سّبجنتارتا�ج دجم�سلح جهنطونودجخ�سو�سً�جعلىج

،ج �نعقاق جهدجوق�  جوهأم�نجنلملا،جوحجزجنهجمنج
هنط�ستوىجهنر�سيّيجم�جُ �سّطىجل�:ج»العقيقة«)))

هلأمجه�صجوهلآ �تجهنتدجقيجُد�سابهجهأوجدعتج�صجحا�ده،جوحط�  جنهجمنجكاج�سوءجو�سّج،جودخ�س�أجعلهج

هن�سام�ن،جو ظاججذنكجل�سكاجوه�سحج دجهنجوه �تجهنطذكورةج دجهنير�صجوكذنكج دجهلأذك�رج

هنتدجُدتلىجعليجهنعقاق ،جملا�جقولجهلإم�مجهألدجعبيجههللجهن�س�دقجQ: »تقول على العقيقة 

اإذا عققت: ب�شم اهلل، وباهلل، اللهّم عقيقة عن فالن، لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها 

.
بعظمه، اللهّم اجعله وقاء لآل محّمد �شّلى اهلل عليه وعليهم«)))

و دجروه  جم�س�لا جعلهجQ،جزهدج اا�:ج»... و�شعرها ب�شعره، وجلدها بجلده، اللهّم 

.
(((
.جولاذهجهنطعلىجروه �تجعي يةجهأخجى

اجعله وقاء لفالن بن فالن«)))

)1(جهنك� د،ج�ص28.
)2(ججذهوى:ججطعججذوة،جوهدجهنقمع .جو دجهنتاذ ب،جوهنوه د:ج»هنريهول«.جهنريول:جهنع�سو.

)3(جم.ن،ج�ص27.
)4(جحلا جهنطتقان،ج�صج209.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص30.
)6(جم.ن.

)7(ج جهجع:جهنك� د،جج6،ج�ص31-30. 
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العقيقة لغة واصطالحًا
 .

(((
هأ�ساجهنعقاق ج دجهنلغ جمنجهنَعّق،جهأيجهن�سّقجوهنقمع

جعنجهنطونودج)طلا/جطلل (،ج
(((
وهنعقاق جه�سمالحً�:جعب�رةجعنجذلحجهأحيجهلأنع�مجهلأرلع 

 دجهناومجهن�س�لعجمنجولدده.

 .
(((
وُت�شّمى الذبيحة:جعقاق ،جلأّنا�جُدذلح،ج ُا�سّقجحلقوما�جومج ئا�جوودج�ه�جقمعً�

ما هو الحكم التكليفّي للعقيقة؟ 
هختلفجهنلقا�ءج دجهنحكمجهنتكلالّدجنلعقاق جعلىجقونان:ج

القول الأول:جهأّنجهنعقاق ج ج �س جوهجب .ج

 .
(((
القول الثاني:جهأّنجهنعقاق ج�سّل جم�ستحّب 

الراأي الأول:جوجوبجهنعقاق 

هنتكلالّدج هنحكمج هأّنج هإنىج وغاجهمج هلآلدج وهنل��ساج هنرلايج وهلنج هنطجد�سىج هن�سايج ذهبج

نلعقاق جهوجهنوجوب.جوه�ستيّنوهجعلىجذنكجلينالان:

هنينااجهلأول:جهنكت�ب. 1-ج

هنينااجهنث�ند:جهن�سّل .ج 2-ج

الدليل الأول في ن�ّس ال�شيد المرت�شى

ق�لجهن�سايجهنطجد�سى:ج»ومّط�جظّنجهنلجهدجهلإم�ما جله،جهنقول:جلوجوبجهنعقاق ...،جدنالل�ج

...جهأّنجهنعقاق جن�سكجوقجل جلالجخالف،جوهإ �س�لجمللع جهإنىجهنط�س�كان،جوديخاج دجعطومجقونهج

.
(((
 ،ج...جوظ�هججهلأمجج دجهن�سج ع ج قت�سدجهنوجوب...«

دع�نى:جچ ڱ ڱ چ)))

)1(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج4،ج�ص3.
)2(ج)هن�س�أن-جهنطعز-جهنبقج-جهلإلا(.

)3(جمرطعجهنبحج ن،جج5،ج�ص215.جوهنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص56.
ج25،ج هنل��سجة،ج هنحيهئقج �ص417.ج ج12،ج هلأخب�ر،ج داذ بج هلأخا�رج دج امج مالذج ل�قج،ج محطيج هنطرل�سد،ج )4(ج جهجع:ج

�ص57.
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ    ں  چ  77.جق�لجدع�نى:ج )5(ج�سورةجهنح ،جهلآ  ج

ں چ.
)6(جهلنت�س�ر،ج�ص407-406.
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الدليل الثاني: ال�شّنة 

 قولجهنل��ساجهلآلدجلعيجنقلهجنقولجهنطجد�سىجهن�س�لقجل�نوجوب:ج»وهو-هأيجهنوجوب-جهأن�سبج

،جنعج�صجملا�جط�ئلتان.
(((
عليي،جنظجًهجهإنىجظ�هججروه �تجكثاجة...«

1- الطائفة الأولى:جهنل�سو�صجهلآمجةجل�نعقاق 

وهدجكثاجة،جنكتلدجلعج�صجنطوذججملا�:جعنجهلإم�مجعلّدجQ،جق�ل:ج»عّقوا عن اأولدكم 

.
يوم ال�شابع...«)))

ووجهجهل�ستيللجلاذهجهنم�ئل جمنجهنجوه �ت،جهأّنا�جد�أمججل�نعقاق :ج»عّقوا«،جوهلأمججظ�هجج

 دجهنوجوب،جوهنظاورجحّر ج�سجعً�.

ح جللحوجمب��سججلوجوبجهنعقاق ج 2- الطائفة الثانية:جهنل�سو�صجهنط�سجِّ

عنجهألدجل�ساج،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج�س�أنُتهجعنجهنعقاق جهأوهجب جهد؟ج

.
ق�لجQ: »نعم، واجبة«)))

هنطجهدج هأّنج هنعقاق جوهجب ،جوهنظ�هجج هنت�سج حجلكونج هنم�ئل :جهوج ووجهجهل�ستيللجلاذهج

ل�نوجوبج دجهذهجهنجوه �تجهوجهنطعلىجهل�سمالحّدجهنطعجوفجعليجهنلقا�ء،جهأيجم�ج لبغدج علهج

للحوج �ستحّقجد�ركهجهنعق�بجمنجهن�س�رع.

الراأي الثاني:جه�ستحب�بجهنعقاق 

هن�ساخج علا�.ج قولج هنوجوبج ونلدج نلعقاق ،ج هل�ستحب�بج هإثب�تج هنث�ند:ج اوج هن��جهأيج هأم���ج

.
(((
هنمو�سّد:ج»هنعقاق ج�سّل جموؤّكية،جونا�ستجلوهجب ...جدنالل�:جهإجط�عجهنلجق ،جوهأخب�رهم«

و قعجهنبحثج دجهنجهأيجهنث�ندجمنججاتان:

الجه��ة الأول��ى:جلل�ئا�� ،جحولجهلأدّن جهنتدجه�س��تيّلجلا���جهنق�ئلونجل��س��تحب�بجهنعقاق ،جوهدج

علىجنوعان:

هنينااجهنث�ند:جهن�سّل . ج ج ج هنينااجهلأول:جهلإجط�ع.ج

)1(جهنل��ساجهلآلد،جعلدجهنح�سنجلنجهألدجط�نب،جك�سفجهنجموزج دج�سجحجهنطخت�سججهنل� ع،جج2،ج�ص197. 
)2(جهنخ�س�ل،ج�ص619.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص25.
)4(جهنخالف،ج�ص67،جم�س�أن :29.جو جهجع:جهنطب�سوط،جج1،ج�ص394.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا402

الجه��ة الثاني��ة:جنقي �� ،جهأيجنق��يجهلأدّن�� جهنت��دجه�س��تيّلجلا�جهأ�سح���بجهن��جهأيجهلأّولجهنق�ئلانج

ل�نوجوب.

ونبيهأجهنبحثجمنجهنرا جهنث�نا ،جولا�جدظاججل�سكاجدلق�ئّدجهنرا جهلأونى.جوقيجن�ق�صجهأ�سح�بج

هنجهأيجهنث�ندجهأدّن جهنوجوبجل�أنوهعا�.

مناق�شة دليل الآية

هنعقاق جخاجًه،ج لتو�ّسطجكونج وهإّنط�ج لعلوهنا�،ج هنعقاق ج ديّلجعلىجوجوبج هلآ  ،ج �إّنا�جلج هأّم�ج

هذهجهأوًل،جوثانياً:جلحطاجهلأمجج دجچ ڱ ڱ چجعلىجهنوجوب،جولعب�رةجهأخجى:جمنج

خاللجدجكابجقا��صجملمقّدجمل�ده:جه علوهجهنخاججظ�هجج دجهنوجوب،جوهنعقاق جخاج،ج اربج

 عاجهنعقاق .

وهنطل�ق�س ج دجهلآ  جمنججا�تجنذكججوهحيةجملا�ج قط:جوهدجعيمجهنت�سلامجلكونجه علوهج

هلأعّمجمنج هنخاجج وهنحّثجعلىج عاج هنملبج لاج دجمملقج هنوجوب،ج هلآ  جظ�هجةج دج  دجهذهج

هنوهجب،جوهإلجه�ستلزمجدخ�سا�صجهلأكثججوهوجقباح،جلأّنجهأ جهدجهنخاججهنط�ستحّبجهأغلبجوجودًهجمنج

هنخاججهنوهجب،ج لوج�سّحجهذهجهل�ستيللجنوجبج عاجكّاجم�ج �سيقجعلاهجهأّنهجخاجج دجهن�سج ع ،ج

وهذهجظ�هججهنبمالن،ج ال�كجهنكثاججمنجهلأمورجهنتدجهدجخاج،جك�ن�سيق ،ج�سالةجهنلاا،جز �رةج

.
(((
هنطج �ص،جود�سااعجهن�سااي...،جوكّلا�جم�ستحّب جنا�ستجوهجب 

مناق�شة دليل الن�شو�س الروائية

هوج م�ج لأّنج اا�ج هن�سلي،ج دونج هنطتنج هنجوه �تجمنجحاثج ل�ل�ستحب�بج دج هنق�ئلونج ن�ق�صج

معتبج.

هلأمجج وهدج هنث�نا -،ج هنم�ئل ج م�ج للحوج هلأونى-وكذنكج �سطاج هنم�ئل ج ل�أدّن ج  اط�ج تعلقج

وهجب ج غاجج مو�سوع�تج علىج هحتوتج ل�أّنا�ج نوق�ستج هنوجوب،ج ظ�هجج دج وهلأم��جج ل�نعقاق ،ج

ل�لّدل�ق،جمّط�ج يّلجعلىجهأّنجهلأمجج اا�جنا�صجنلوجوب،جوهإّنط�جنت�أّكيجهل�ستحب�ب،ج طثاًلج دجدتّط ج

اإذا حلقتموهم بزنة  ال�شابع، وت�شّدقوا  اأولدك��م يوم  »عّقوا عن   :Qهلإم�مجعلّدج روه  ج

)1(جك�سفجهنلث�م،جج7،ج�ص529.
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.
ة على م�شلم«))) �شعورهم ف�شّ

هن�سا�قج وهقتجهنا�ج دج هلأخ��ب���رج هنعقاق ج دج .ج عّيج
(((
هنجوه �ت ل�قدج هلأم��جج دج وكذنكج

ل�نطو�سوع�تجهنطّتلقجعلىجه�ستحب�لا�جمنج�سلنج ومجهن�س�لعجُ عتبججقج ل جعلىجهأّنا�جنا�ستج دجمق�مج

.
(((
لا�نجوجوبجهنعقاق ،جوهإّنط�جُ �ستل�دجملا�جكونجهنعقاق ج دجمثاجدلكجهلأمورج دجهل�ستحب�ب

هأّم�جهنم�ئل جهنث�نا ،ج �إّنجملجدةجهنوجوبج دجهنل�سو�صجهنجوهئا جمنجهنط�ستجك�تجوهلأنل�ظج

،جلطعلىجهأّنهجُ طكنجهأنجدحطاجعلىجهنوجوبجل�نطعلىجهنط�سملحجعلاهجعليجهنلقا�ءج
(((
هنطت�س�لا 

هّد�سحج كط�ج هنل�ّص،ج هن�سا�قا ج دج هنقجهئنج لح�سبج وذنكج ،ج
(((
هل�ستحب�ب د�أّكيج علىج هأوج هناوم،ج

.جوقيجذكجوهج
(((
هنطونود هنبحثج دجغ�ساج وهأ �سً�جعليج هن�س�لق ،ج هنم�ئل ج هنبحثج دج ذنكجمنج

.
(((
هنعي يجمنجهنقجهئنجهلأخجىجعلىجه�ستل�دةجهل�ستحب�ب

L العقيقة عن اإلمامين الحسنين
هإّنجمنجملا�ججهنلبّدجوهأهاجهنباتجRجهأّنامج لعلونجم�ج قونون،جو قونونجم�ج لعلون،ج الج

 �أمجونجل�سدءجهإّلجو �أدونجل�أح�سله،جولج لاونجعنج�سدءجو �أدونجمثله.جو دجهذهجهن�سا�ق،جكط�جك�نتج

هنعقاق جمنجهن�سّل جهنقونا جنج�سولجههللجوهأهاجهنبات،جحاثجحّثوهجعلاا�جهنطوؤملانجوهنط�سلطان،ج

هنلبدج هأطل�نام،ج قيجعّقج هنلعلا ج دجحا�دامج دجخّطجعالقتامجمعج هن�سّل ج كذنكجك�نتجمنج

عنجهنح�سنجوهنح�سانجL،جور�سولجهنجحط Pجقيوةجنل�،جق�لجدع�نى:جچ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ،جوهنت�أ�ّسدجل�نلبّدPج قت�سدجهأنج عّقجهأحين�جعنجهألل�ئهجولل�دهج
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ)))

نط�ج دجهنعقاق جمنجم�سلح جنلملاجنل�سه.

)1(جهنخ�س�ل،ج�ص619.
)2(ج جهجع:جهنك� د،جج6،ج�ص27.جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص132.

)3(ج جهجعج:جهنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص57.جدل�سااجهن�سج ع ج دج�سجحجدحج ججهنو�سال ج)كت�بجهنلك�ح(،ج�ص536.
)4(جر ��صجهنط�س�ئا،ججج10،ج�صج508.

)5(ج جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص408.
)6(جمختلفجهن�ساع ،جج7،ج�ص304. 

)7(ج جهجع:ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص267.جو قهجهن�س�دق،جج22،ج�ص276جوم�جلعي.
)8(ج�سورةجهلأحزهب،جهلآ  ج21.
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 Pج ذكججعنجهألاه:ج»اأّن ر�شول اهللQعنجع��سمجهنكوزي،جق�ل:ج�سطعتجهأل�جعبيجههللج

.
عّق عن الح�شن بكب�س، وعن الح�شين بكب�س...«)))

وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»�شّمى ر�شول اهللP ح�شناً وح�شيناً يوم �شابعهما، وعّق 

.
عنهما �شاة �شاة...«)))

العقيقة عن اإلمام المهدّي| 
وكذنكجعّقجهلإم�مجهألوجمحطيجهنع�سكجّيجQجعنجونيهجهلإم�مجهنق�ئمجهنطايّي|.

عنجمحّطيجلنجهإلجههامجهنكو د:ج»اإّن اأبا محّمد Q بعث اإلى بع�س من �شّماه لي،  -ج

.
ب�شاة مذبوحة. وقال: هذه من عقيقة ابني محّمد«)))

وعنجهنب�س�رجلنجهإلجههامجلنجهإدر �صج�س�حبجنلق جهألدجمحّطيجQ،جق�ل:جوّجهجهإنّدج -ج

موليجهألوجمحّطيجكب�سان،جوق�ل:ج»عّقهما عن ابني الح�شن، وكل، واأطعم اإخوانك«. 

 لعلت.جثمجنقاتهجلعيجذنك،ج ق�ل:ج»المولود الذي ولد لي مات. 

ثمجوّجهجندجل�أرلع جهأكب�ص،جوكتبجهإنّد:ج»ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، عّق هذه الأربعة اأكب�س 

عن مولك، وكل، هّناأك اهلل«.ج لعلت.جونقاتهجلعيجذنك،ج ق�لجند:ج»اإّنما ا�شتاأثر اهلل بابني 

.
الح�شن ومو�شى لولدة محمد مهدّي هذه الأّمة والفرج الأعظم«)))

هل يتمّيز الطفل عن الطفلة في العقيقة أم يتساويان؟
 دجم�س�أن جم�س�وهةجهنملاجوهنملل جل�نل�سب جنلعقاق جرهأ �نجعليجهنلقا�ء:

ك�نج هإنج لطعلىج هنعقاق ،ج هنطونودج دج م�س�وهةج لج نلطونود،ج هنعقاق ج م�س�وهةج هلأول:ج هن��جهأيج

.
(((
هنطونودجذكجًهجُ عّقجعلهجلذكج،جوهإنجك�نجهنطونودجهأنثىجُ عّقجعلهجل�أنثى

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص33.
)2(جم.ن.

)3(جكط�لجهني نجودط�مجهنلعط ،ج�ص432.
)4(جهنخ�سابد،جهنح�سانجلنجحطيهن،جهنايه  جهنكبجى،ج�ص358.جو جهجع:جهأح�د ثجهن�ساع ،جج21،ج�ص369.

)5(ج جهجع:جهنمو�سد،جهنخالف،ج�ص68،جم�س�أن :30.جو جهجع:جهألوجهن�سالحجهنحلبد،جهنك� دج دجهنلقه،جدحقاقجر�س�جهأ�ست�دي،ج
مكتب جهأماججهنطوؤملانجعلد،جهأ�سلا�ن،ج�ص314.
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وُ �ستل�دجهذهجهنطعلىجمّط�جروههجمحطيجلنجم�رد،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج�س�أنتهجعنج

ال�شابع،  يوم  المولود  راأ�س  ُي�شّمي، ويحلق  ثم  بدنة،  اأو  بقرة،  اأو  »�شاة،   :Qهنعقاق .ج ق�لج

 .
ة، فاإْن كان ذكراً عقَّ عنه ذكراً، واإن كان اأنثى عقَّ عنها اأنثى«))) ويت�شّدق بوزن �شعره ذهباً اأو ف�شّ

هنجهأيجهنث�ند:جم�س�وهةجهنطونودج دجهنعقاق ،ج �سوهءجهأك�نجهنطونودجذكجًهجهأمجهأنثىج �إّنجهنعقاق ج

.
(((
هدجنل�سا�،جمنجدونجدط� زجمنجحاثجهنرلو�س 

.
عنج�سط�ع ،جق�ل:ج�س�أنُتهجعنجهنعقاق ،ج ق�لجQ: »في الذكر والأنثى �شواء«))) -ج

وعنجهلنجم�سك�ن،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج�س�أنُتهجعنجهنعقاق ،  ق�ل:ج»عقيقة  -ج

.
الغالم والجارية كب�س كب�س«)))

استحباب تعّدد العقيقة في المولود الواحد، وفي المواليد المتعّددة
ذكججهنلقا�ءجلل�ًءجنبع�صجهنجوه �ت،جهأّنهجُ �ستحّبجدعّيدجهنعقاق جنلطونودجهنوهحي،جكط�جهّد�سحج

ذنكج دجلع�صجهنجوه �تجهن�س�لق ،ج قيجعّقجهلإم�مجهنع�سكجّيجعنجهلإم�مجهنطايّيجلكب�سانجو دج

لع�سا�جل�أرلع .

و دجروه  جعنجهألدجه�رونجمونىجهآلججعية،جق�ل:جُكلُتججلا�سً�جلألدجعبيجههللجQجل�نطي ل ،ج

 لقيندجهأ �مً�جثمجهإّندججئتجهإناه،ج ق�لجند:ج»لم اأرك منذ اأيام يا اأبا هارون«،ج ُقلُت:جونيجندجغالم...ج

ثمجق�لجند:ج»عققت عنه«؟جق�ل:ج �أم�سكت.جق�ل:جوقيجرهآندجحاثجهأم�سكتجظّنجهأّندجنمجهأ عا.ج ق�ل:ج

»يا م�شادف، ادُن مّني«،ج وههللجم�جعلطتجم�جق�لجنه،جهإلجهأّندجظللُتجهأّنهجقيجهأمججندجل�سدء،ج ذهبتج

لثالث جدن�ناج،ج و�سعا�ج دج يي.ج اأبا هارون«.ج ر�ءندجم�س�دفج يا  اأنت  »كما  ند:ج لأقوم.ج ق�لج

 .
 ق�ل:ج»يا اأبا هارون، اذهب، فا�شتر كب�شين، وا�شت�شمنهما، واذبحهما، وكل، واأطعم«)))

جكط�جهأّنهجُ �ستحّبجدعّيدجهنعقاق جلتعّيدجهنطوهناي،جلطعلىجهأّنهجمنجونيجنهجدوهأم�ن،جُ �ستحّبجهأنج

 عّقجعنجكّاجوهحيجملاط�جلعقاق جم�ستقّل ،جلجهأنج رطعجعلاط�جلعقاق جوهحية.

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص487،جح4715.
)2(جهنلا�صجهنك��س�ند،جمحطيجمح�سن،جمل�داحجهن�سجهئع،جج2،ج�ص367.جهنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص58.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص26.
)4(جم.ن.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص40.
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عنجمحطيجلنجم�سلم،جق�ل:ج»ونيجلألدججعلججQجغالم�نججطاعً�،ج �أمججز يجلنجعلدجهأنج

.
(((
جنلعقاق ...«

(((
 �ستجيجنهججزور ن

هأّنجهلإم�مجهن�س�دقجQجقيجهأعمىجهأل�جه�رونجم�ًلجنا�ستجيج  اظاججمنجهنجوه  جهلأونىج

هنجوه  ج هذهج ُدلايج حاثج نه،ج ونيج هنذيج طللهج عنج ه���رونج هألوج لاط�ج هأنج عّقج هأجاج منج كب�سانج

ه�ستحب�بجدعّيدجهنعقاق جعنجهنطونودجهنوهحي.

و دجهنجوه  جهنث�نا ،جهأمججهلإم�مجهنب�قججQجز يًهجهأنج عقجذلاحتانجعنجوني ه،جوهذهج يّلج

علىجه�ستحب�بجدعيدجهنعقاق جلتعيدجهنطوهنايجهأ �سً�.

متى العقيقة؟
هّد�سحجمنجلع�صجهنجوه �تجهن�س�لق جهأّنجوقتجهنعقاق جهوجهناومجهن�س�لعجمنجولدةجهنملاجهأوج

.
(((
م�جُ �سّطى:جهأ�سبوعجهنطونود.جولجخالفجلانجهنلقا�ءج دجكونجوقتجهنعقاق جهوجهناومجهن�س�لع

من يعّق عن الطفل؟
هنجوه �تج منج هّد�سحج كط�ج هلأب،ج هأيج هنملا،ج ونّدج هوج هنعقاق ج ل�لأ�س�ن ج دج هنطخ�َطبج هإّنج

هن�س�لق ،ج»عّقوا عن اأولدكم«،ج»ُعّق عنه«...،جونكنجمعجذنك،ج �سّحجهأنج عّقجعنجهنطونودجغاجج

هلأب،جكط�جهأّنهجنا�صجمنجهن�سجورّيجهأْنج عّقجهنوهنيجلطعلىجهأنج ذلحجهن�س�ةجللل�سه،جلاجقيج وّكاج

ذنكجهإنىجهنرّزهرجهأوجهأّيج�سخ�صجق�درجعلىجهنذلح.

هاجهنعقاق جعلىجهنونّدجهنطو�سجج قطجهأمجد�سطاجهنطع�سج؟

 .
(((
ق�لجهن�ساخجهنمو�سّد:ج»ومنجلج قيرجعلاا�ج الج�سدءجعلاه،ج �إْنجقيرج اط�جلعيجق�س�ه�«

.
(((
وق�لجهنعاّلم جهنحّلد:ج»ونوجعرزجهلأبجهأّخجه�جهإنىجهنطكل «

)1(جهنرزور:ج ق�لجنط�ج ذلحجمنجهن�س�ءجونلبعاججهإذهجح�نجنهجهأنج ذلح.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص25.

)3(جهنخالف،ج�ص69،جم�س�أن :31.جمالذجهلأخا�رج دج امجداذ بجهلأخب�ر،جج12،ج�ص417.
)4(جهنطب�سوط،جج1،ج�ص395.جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنلا�  ج دجمرجدجهنلقهجوهنلت�وى،ج�ص501.

)5(جدحج ججهلأحك�م،جج4،ج�ص7.
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وذنكجه�ستل�دًهجهإنىجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنيهّن جعلىجذنك:

ع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق�ل:ج»العقيق��ة لزمة لم��ن كان غنّياً، وم��ن كان فقيراً اإذا  -ج

اأي�ش��ر فعل، فاإن لم يقدر على ذلك، فلي���س عليه �ش��يء، واإن لم يعّق عنه حتى �شّحى 

.
عنه، فقد اأجزاأته الأ�شحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته«)))

وع��نجهإ�س��ح�قجل��نجعط���ر،جق�ل:ج»�س���أنُتجهأل�جهنح�س��ن Q ع��نجهنعقاق جعلىجهنطو�س��جج -ج

وهنطع�سج؟ج

.
 ق�لجQ: »لي�س على من ل يجد �شيء«)))

�سجهئطج هأنجمنج لو�سوحجعلىج Lج يّلنج هنك�ظمج هلإم���مج وونيهج هن�س�دقج هلإم���مج  قولج

وجوبجهأوجد�أّكيجه�ستحب�بجهنعقاق جهوجهنا�سججهنط�نّد،جل�أنج كونجهلأبجمعهجمنجهنط�لجم�جُ طّكلهج

منجهنعّقجعنجطلله،جهأم�جهإذهجك�نجهلأبجمو�سجًهج الج�سدءجعلاهجكط�جعّبجتجهنجوه ت�ن،جنعم،جلع�صج

هنجوه �تجهلأخجىجهنتدجهأ�س�رتجهإنىجهأّنجهنملاجوهنطونودجمجهونجلعقاقتهجديّلجعلىجهأّنهجُ طكنجهنعّقج

عنجهنملاجمتىجدطّكنجهلأبجمنجذنك،جلاج بقىجهلإن�س�نجهنب�نغجرهلً�جلعقاقتهجحّتىج عّقجعنجنل�سهج

هإذهجنمج �ستمعجونّاه.

ماذا لو أّخر الولّي عن السابع؟
نعيمج ه�سّمجهرًهج وهإّم���ج هختا�رًه،ج هإّم�ج هن�س�لع،ج هناومج عنج هنعقاق ج هنملاج ونّدج هأّخجج نوج نذه،ج

هنط�ل،ج ُاطكلهجهأنج �أددجلا�ج اط�جلعيجحّتىجلعلوهنجهل�ستحب�ب.جق�لجهنعاّلم جهنحّلد:ج»لج �سقطج

.
(((
ه�ستحب�لا�جل�نت�أخاججنعذرجوغاجه«

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص486،جح4714.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص27.

)3(جقوهعيجهلأحك�م،جج3،ج�ص98.
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هنطلاهام هنجهاس 

هأ�سبوعجهنطونود،جهأوجهناومجهن�س�لعجمنجماالده،جنهجخ�سو�سا جوه�سح ج دجملا جهأهاجهنباتج -ج

 اط���ج تعّل��قجل�نتع�ماجم��عجهنملاجهأوجهنملل .جونغتل��مجهذهجهنلج�س ،جنليع��وةجهإنىجدري يج

هإحا�ءجهذهجهن�سّل جهنلبو  جهنقونا جوهنلعلا جمعجهنطونودج دجمرتطع�دل�جهلإ�سالما .

منجهن�س��لنجهنتدجد�سّبجنتارتا�ج دجم�سلح جهنطونودجخ�سو�سً�جعلىجهنط�س��توىجهنر�سيّيج -ج

م�جُ �س��ّطىجل���:ج»هنعقاق «.جوهنعقاق جه�سمالحً�:جعب�رةجعنجذل��حجهأحيجهلأنع�مجهلأرلع جعنج

هنطونودج)طلا/جطلل (،ج دجهناومجهن�س���لعجمنجولدده.جوقيجوقعجهلختالفجلانجهنلقا�ءج

 دجوجولا�جهأوجه�ستحب�لا�،جوذهبجهنط�ساورجهإنىجهل�ستحب�بجهنطوؤّكي.

ه�س��تيّلجهنق�ئل��ونجلوج��وبجهنعقاق جلع��ّيةجروه �تجملا���:جعنجهلإم�مجعل��ّدجQ،جق�ل:ج -ج

»عّق��وا ع��ن اأولدك��م ي��وم ال�ش��ابع...«.جو»عّقوا«،ج ع��اجهأمج،جوهلأمججظ�ه��جج دجهنوجوب،ج

وهنظاورجحّر ج�سجعً�.جوملا�:جهنجوه �تجهنتدج�سّجحتجلوجوبجهنعقاق جمب��سجة،ج عنجهألدج

 :Qجق�ل:ج�س���أنُتهجعنجهنعقاق�� جهأوهجب جهد؟جق�لج،Qل�سا��ج،جعنجهألدجعبيجههللج

»نعم، واجبة«.

رّدجهنق�ئلونجل�ل�س��تحب�بجعلىجهنق�ئلانجل�نوجوبجل�نل�س��ب جنلعقاق ،جل�أّنجهنجوه �تجهنتدج -ج

ه�س��ُتيّلجلا���جعلىجهنوجوبجهحتوتجعل��ىجمو�سوع�تجغاججوهجب ،جمّط�ج ��يّلجعلىجهأّنجهلأمجج

 اا�جنا�صجنلوجوب،جوهإّنط�جنت�أّكيجهل�ستحب�ب.

كط�جك�نتجهنعقاق جمنجهن�س��ّل جهنقونا جنج�س��ولجههللPجوهأهاجهنباتجR،جحاثجحّثوهج -ج

علاا���جهنطوؤملا��نجوهنط�س��لطان،جكذن��كجك�ن��تجم��نجهن�س��ّل جهنلعلا�� ج دجحا�دا��مج دجخّطج

عالقتا��مجم��عجهأطل�نا��م،ج ق��يجع��ّقجهنلبّدجع��نجهنح�س��نجوهنح�س��انجL.جوكذنكجعّقج

هلإم�مجح�سنجهنع�سكجّيجQجعنجهلإم�مجهنطايّيج|.

ُ �ستحّبجذكججه�سمجهنطونودجوه�سمجهألاهجعليجذلحجهنعقاق جوهنيع�ءجل�نط�أثور. -ج
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أسئل  هنيرا 

م�جهدجهأهّطا جهإحا�ءجهأ�سبوعجهنملا؟جوهاجهأّكيتجهنجوه �تجعلىجذنك؟. 1

ده�جل�نتل�ساا.. 2 م�جهدجهن�سلنجهنط�ستحّب ج دجهأ�سبوعجهنملا؟جعيِّ

هذكججلع�صجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنتدجلّالتجطباع جهإججهءهتجو�سلنجهأ�سبوعجهنملا.. 3

م�جهدجهنعقاق ؟جونط�ذهجدتطّازجل�أهّطا جخ��سّ ج دجحا�ةجهنملا؟. 4

ذك��ججهنلقا���ءجرهأ انجح��ولجهنعقاق ج)هنوجوبجوهل�س��تحب�ب(جهأعج�صجهأدّن�� جهنجهأيجهلأول،ج. 5

ون�ق�سا�جمنجوجا جنظججهأ�سح�بجهنجهأيجهنث�ند.

هأعج�صجلع�صجهنلط�ذججهنعطلا جعلىجهنعقاق جمنجحا�ةجهنلبّدجوهأهاجهنبات.. 6





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

هأ�سبوعجهنملا،جوعج�صج . 1  عجفجلجن�م ج�سع�ئجج ومج

هأدّن جذنكجمنجهنل�سو�صجهني لا .

ولدةج . 2 عليج وهنوناط ج هلإط��ع���مج هأهّطا ج هأنج عجفج

هنملاجوعليجدمااجه.

هأنج عجفجهأهّطا جحلقج�سعججهنطونودجوهنت�سّيقجلوزنهج . 3

 �سّ جهأوجذهبً�جودماابجرهأ�سه.

 عجفجحكمجهنخت�نج دجهنلقهجهنتجلوّيجهلإ�سالمّد. . 4

 حّق الطفل في شعائر أسبوعه

- أسبوع المولود -)2(

)الوليمة واإلطعام، حلق شعر المولود، التصّدق 

بوزنه، تطييب رأسه، ختانه(

الدرس السادس والعشرون





تابع:

: اإلطعام 
ً
ثانيا

ذلحجهنعقاق جنا�صجلأجاجهنذلحج قط،جلاجنالإطع�م،جلأّنجههللجدع�نىج حبجهإطع�مجهنمع�م،جكط�ج

هأّكيجعلىجذنكجهنعي يجمنجهنجوه �ت،جملا�:

عنجعبيجههللجلنجلكاج،جق�ل:ج»ُكلُتجعليجهألدجعبيجههللجQ،ج ر�ءهجر�سولجعّطهجعبيجههللجلنج -ج

علّد،ج ق�لجنه:ج قولجنكجعّطك:جهإّن�جطلبل�جهنعقاق ج لمجنريه�،ج ط�جدجىجنت�سّيقجلثطلا�؟ج

.
 ق�لجQ: »ل، اإّن اهلل ُيحّب اإطعام الطعام واإراقة الدماء«)))

وعنجمحطيجلنجم�سلم،جق�ل:ج»ونيجلألدججعلججQ غالم�نججطاعً�،ج �أمججز يجلنجعلدج -ج

هأنج �س��تجيجن��هججزور ��نجنلعقاق ،جوك�نجزمنجغالء،ج ��س��تجىجنهجوهحية،جوع�س��جتجعلاهج

هلأخجى.ج ق�لجلألدججعلججQ:جقيجع�سجتجعلّدجهلأخجىج ت�سّيقجلثطلا�؟ج

 ق���ل Q: »ل، اطلبه��ا حّت��ى تق��در عليها، فاإّن اهلل ع��ّز وجّل ُيحّب اإه��راق الدماء 

.
واإطعام الطعام«)))

و دجهإطع�مجهنعقاق جح�سبجه�ستقجهءجهنجوه �تجعّيةجمر�لت:

هأنج �أكاجملا�جهأهاجلاتجهنملاجهأنل�سامج) جهجعجحولجهذهجهنلقم جملحقجهنير�ص(. 1-ج

هأنجُ ايىجملا�جهإنىجهنراجهن. 2-ج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص25.
)2(جم.ن.
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هأنجُ ��وّزعجنحطا���جنائ��ً�جهأوجممبوخ��ً�جعل��ىجهنطحت�جا��نجوهنلق��جهءجم��نجهنطوؤملا��نجمنجهأهاج 3-ج

هنول  .

هأنجُدمبخجوُ يعىجهإناا�جكوناط جلع�صجهنطوؤملان. 4-ج

و دجكّاجذنكجروه �ت،جملا�:

ع��نجعّط���رجهن�س���ل�طد،جع��نجهأل��دجعب��يجههللجQجق���ل:ج»... وُيطع��م من��ه ع�ش��رة من  -ج

 .
الم�شلمين فاإن زادوا فهو اأف�شل وتاأكل منه«)))

ع��نجعبيجههللجلنج�س��ل�ن،جع��نجهألدجعب��يجههللجQ: »... واقط��ع العقيقة ج��ذاوى)))،  -ج

 .
واطبخها وادع عليها رهطاً من الم�شلمين«)))

وعنجهألدجل�ساج،جعنجهألدجعبيجههللجQ: »... ويبعث اإلى القابلة بالرجل مع الورك،  -ج

.
ويطعم منه ويت�شّدق«)))

وع��نجهأل��دجخي ر�� ،جعنجهألدجعب��يجههللجQجق���ل:ج»... وُتجع��ل اأع�شاء ث��م يطبخها  -ج

.
وُيق�ّشمها ول ُيعطيها اإل لأهل الولية«)))

وعنج حاىجلنجهألدجهنعالء،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»�شّمى ر�شول اهللP ح�شناً  -ج

وح�ش��يناً L ي��وم �ش��ابعهما، وع��ّق عنهما �ش��اة �ش��اة وبعثوا برجل �ش��اة اإل��ى القابلة 

.
ونظروا ما غيره فاأكلوا منه واأهدوا اإلى الجيران...«)))

.
وعلهجQ: »... وال�شابعة: يطعم الجيران من عقيقته«))) -ج

ه��دي اإل��ى القابل��ة الرجل وال��ورك، وُيدع��ى نفر من 
ُ
وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ: »واأ -ج

.
الم�شلمين فياأكلون ويدعون للغالم«)))

)1(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص486.
)2(ججذهوى:جقمع.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص27.
)4(جم.ن،ج�ص29.
)5(جم.ن،ج�ص32.
)6(جم.ن،ج�ص33.

)7(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص271.
)8(جهنك� د،جج6،ج�ص28.
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و تلّخ�صجمنججطاعجهذهجهنجوه �تجهأّنجهلإن�س�نجل�نط�سائ جوهنخا�رج دجهأْنج لعاجهأّ ً�جمنجهذهج

هأوج نّائً�،ج هنلحمج دوز عج لانج هلأم��ور،ج هذهج كّاج لانج هنرطعج و روزج هنعقاق .ج ذلحج لعيج هنخا�رهتج

طبخا�جودوز عجهنمع�م،جهأوجهنيعوةجهإناا�جوناط ج دجهنطلزلجمثاًل.جولجُ �ستجطج دجهنذ نج معطونج

.
(((
منجهنعقاق جهأنج كونوهج قجهءجوهإنجك�نجهلأ �ساجذنك

عنجعّط�رجهن�س�ل�طد،جعنجهألدجعبيجههللجQجهأّنهج�ُسِئاجعنجهنعقاق جهإذهجُذلحتجهاج ك�سجج

 .
عظطا�؟جق�ل:ج»نعم، ُيك�شر عظمها، وُيقطع لحمها، وُي�شنع بها بعد الذبح ما �شئت«)))

إطعام اإلمام الصادق عند والدة اإلمام الكاظم ثالثة أيام 
هلإطع�مجعليجهنولدةجمنج�ساجةجهأئط جهأهاجهنباتجRجعليم�ج ونيجنامجطلا،ج قيجهأطعمج

.Qجهنل��َصجثالث جهأ �مجمتت�نا جعليم�جونيجهنك�ظمجQهلإم�مجهن�س�دقج

ر يجهنطي ل ،ج طجرتجل�لألوهء،جوقيجونيج
ُ
وهأ �ب،جق�ل:ج»خججتجمنجمّك ج  عنجملا�لجهنق�سّ

لألدجعبيجههللجQجمو�سىجQ،ج �سبقتهجهإنىجهنطي ل ،جودخاجلعييجلاوم،ج �أطعمجهنل��صج

هأعودج �آكا،ج طكثتجلذنكجثالثً�ج هنغيجحّتىج هإنىج هآكاج�سائً�ج هآكاج اطنج �أكا،ج ط�ج ثالثً�،ج ُكلُتج

.
(((
هأطعمجحّتىجهأردلقجثمجلجهأطعمج�سائً�جهإنىجهنغي«

اإلطعام عند والدة اإلمام المهدّي |
علىج وهنلحمج هنخبزج هنع�سكجّيQج هلإم�مج وّزعج هنطايّي|ج هلإم�مج ونيج عليم�ج وكذنكج

هنل��ص،جوهذهنجموؤ�ّسجهنجهإنىجه�ستحب�بجهلإطع�مجعليجهنولدة.

عنجهألدججعلججهنعطجّي،جق�ل:جنّط�جونيجهن�سايجQجق�لجهألوجمحطيجQ: »ابعثوا اإلى 

اأبي عمرو«ج)عثط�نجلنج�سعاي(،ج بعثجهإناه،ج �س�رجهإناه،ج ق�لجنه:ج»ا�شتِر ع�شرة اآلف رطل 

ح�َسُبهجق�ل: على بني ها�شم-، وعّق عنه بكذا وكذا 
َ
خبز، وع�شرة اآلف رطل لحم، وفّرقه-هأ

.
�شاة«)))

)1(جحلا جهنطتقان،ج�ص211.
)2(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص487.

)3(جهنطح��سن،جج2،ج�ص418.
)4(جكط�لجهني نجودط�مجهنلعط ،ج�ص413.
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: الوليمة
ً
ثالثا

هأعّمجمنج هأ �سً�،جوهنوناط جغاججهلإطع�م،ج �إّنجهلإطع�مج هد�سحجمط�جدقّيمجه�ستحب�بجهنوناط ج

،جوقيجهأّكيتجهنجوه �تجعلىجخ�سو�سا جهنوناط جعليجولدةجهنملاجوعليجخت�نه،ج عنج
(((
هنوناط 

هألدجعبيجههللجQجق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »الوليمة في اأربع: العر�س، والخر�س وهو 

المولود يعّق عنه وُيطعم، والأعذار وهو ختان الغالم، والإياب وهو الرجل يدعو اإخوانه 

.
اإذا اآب من غيبته«)))

الدعاء للغالم عند الوليمة
منجهلأ ع�لجهنطجغوبج اا�جهنيع�ءجنلطونود،جوقيجمّجج�س�لقً�جم�جُ �ساججهإنىجذنكج دجروه  جهألدج

عبيجههللجQ،جحاثجق�ل:ج»وُيدعى نفر من الم�شلمين فياأكلون ويدعون للغالم«. 

 بقىجهأنجُن�ساججهإنىجعّيةجم�س�ئاجعلىج�سل جل�نطو�سوع.

: حلق شعر المولود
ً
رابعا

منججطل جهن�سلنجهنط�ستحّب ج ومجهأ�سبوعجهنطونودجحلقج�سعججهنملاجهأوجهنملل ،ج قيجهأمججلذنكج

ر�سولجههللجوهأهاجهنباتجR،جوهأّكيوهجعلىجذنكج دجهنعي يجمنجهنل�سو�صجهنوهردةجعلام.جكط�ج

هأّنجهنحلقجنلطونودجهوجمنجهن�سلنجهنلعلا جلأهاجهنباتجR،ج عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج

.
ة«))) »اإّن فاطمة Oحلقت ابنيها، وت�شّدقت بوزن �شعرهما ف�شّ

و دجهذهجهن�سا�ق،جنعج�صجلع�صجهنجوه �تجهنيهّن جعلىجذنك:

عنجهلإم�مجعلدجلنجهألدجط�نبجQ،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »احلقوا �شعر الذكر  -ج

.
والأنثى يوم ال�شابع، وت�شّدقوا بوزنه«)))

وعنجعلدجلنججعلج،جعنجهأخاهجهلإم�مجمو�سىجلنججعلججL،جق�ل:ج�س�أنُتهجعنجهنعقاق ج -ج

ع��نجهنغ��المجوهنر�ر �� ،جم���جهد؟جق�ل:ج»�ش��واء كب���س كب���س، ويحل��ق راأ�ش��ه في ال�ش��ابع، 

)1(ج جهجع:جدحج ججهلأحك�م،جج3،ج�ص583.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص282.

)3(جم.ن،ج�ص26.
)4(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص146،جح17809.
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ويت�ش��ّدق بوزن��ه ذهب��اً اأو ف�ش��ة، ف��اإن ل��م يجد رفع ال�ش��عر، اأو ع��رف وزنه، فاإذا اأي�ش��ر 

 .
ت�شّدق بوزنه«)))

ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق���ل:ج»... فلّم��ا ولدت فاطمة الح�ش��ين L ف��كان يوم  -ج

.
ة...«))) ال�شابع، اأمر ر�شول اهللP، فحلق راأ�شه، وت�شّدق بوزن �شعره ف�شّ

Qجعنجعلدجلنججعلج،جعنجهأخاهجهألدجهنح�سنج.
(((
ونوجم�سىج ومجهن�س�لعج�سقطجهل�ستحب�ب

ق�ل:ج�س�أنُتهجعنجمونودج حلقجرهأ�سهجلعيج ومجهن�س�لع؟ج ق�ل:ج»اإذا م�شى �شبعة اأيام فلي�س 

 .
عليه حلق«)))

العّلة في حلق شعر الرأس
�ُسِئاجهلإم�مجهن�س�دقجQ:جم�جهنعّل ج دجحلقج�سعججرهأ�صجهنطونودج؟جق�ل:ج»تطهيره من 

.
�شعر الرحم«)))

زمن الحلق وكيفيته
 ظاججمنجلع�صجهنجوه �تجهأّنجهنحلقج قعجقباجهنعقاق ،جل�أنج بيهأجهلإن�س�نجل�نحلقجثمج عّقجعنج

مونوده،جكط�ج دجهنجوه  جهلأونىجهنطتقّيم جعنجهلإم�مجهن�س�دق،جونجوه  جث�نا جعلهجQجق�ل:ج

.
»تبداأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح«)))

مً�ج ولل�ًءجعلىجهذهجهنجوه �ت،جق�لجهنطحّققجهنحّلد:ج»وُ �ستحّبجحلقجرهأ�سهج ومجهن�س�لعجمقيَّ

 .
(((
.جوق�لجهلنجهإدر �صجهنحّلد:ج»و دجهنعقاق - بيهأ-جل�نحلقجقباجهنذلح«

(((
علىجهنعقاق «

هنر�نبج ك�أنج حلقج مك�ن،ج دونج مك�نج منج هنحلقج لج هنجهأ�ص،ج �سعجج حلقججطاعج وهنطق�سودج

هلأ �سججو تجكجهنر�نبجهلأ طن،جهأوجغاججذنكجمنجهلأ�سك�ل.

)1(جقجبجهلأ�سل�د،ج�ص297،جح1170.
)2(جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص143.

)3(جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص450.جو جهجع:جكل�  جهلأحك�م،جج2،ج�ص284.
)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص489،جحج4729.

)5(جم.ن.
)6(جهنك� د،جج4،ج�ص498.

)7(جهنطخت�سججهنل� ع،ج�ص193.جهنحلد،ججعلججلنجهنح�سن،ج�سجهئعجهلإ�سالم،جج2،ج�ص565.
)8(جهنطب�سوط،جج1،ج�ص374.جو جهجع:جهن�سجهئج،جج1،ج�ص599. 
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 .
(((
ق�لجهنطحّققجهنحّلد:ج»وُ كجهجهأنج حلقجمنجرهأ�سهجمو�سع،جو تجكجمو�سعً�،جوهدجهنقل�زع«

وذنكجه�ستل�دًهجهإنىجم�جرويجعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجهأماججهنطوؤملان:ج»ل تحلقوا 

.
لل�شبيان القزع، والقزع اأن يحلق مو�شعاً ويدع مو�شعاً«)))

 
ً
ة أو ذهبا

ّ
: التصّدق بوزن الشعر فض

ً
خامسا

هد�سحجمّط�ج�سبقجهأنجهن�سعججهنطحلوقج رطعجثمج وزنجثمج تّمجهنت�سّيقجلطقيهرجوزنهج �سّ جهأوج

ذهبً�.

وعنجهلإم�مجعلّدجQ،جق�ل:ج»عّقوا عن اأولدكم يوم ال�شابع، وت�شّدقوا اإذا حلقتموهم بزنة 

.
ة على م�شلم، كذلك فعل ر�شول اهللP بالح�شن والح�شين و�شائر ولده«))) �شعورهم ف�شّ

: طلي الرأس بالطيب )خلوق، زعفران...(
ً
سادسا

منججطل جهن�سلنجهنط�ستحّب جهأ �سً�ج ومجهأ�سبوعجهنملاجهوجهأنجُ ملىجرهأ�سهجوُ يهنجل�نماب،ج

وهنوهردج دجهنجوه �ت:جهنخلوق،جوهنزعلجهن،جوهنظ�هججهأّناط�جمنجل�بجهنط�سيهقجدونجهنح�سج.

عنجعلّدجلنجمو�س��ىجهنج�س�،-عنجهآل�ئه-،جعنجهلإم�مجعلّدجلنجهنح�س��انجR،جعنجهأ�س��ط�ءج -ج

لل��تجعطا���صج ��دجولدةجهنح�س��نجوهنح�س��انجLجق�ن��ت:ج»... فلّم��ا كان ي��وم �ش��ابعه )اأي 

الح�شن Q( عّق النبي عنه بكب�شين اأملحين واأعطى القابلة فخذاً وديناراً، ثم حلق 

راأ�ش��ه، وت�شّدق بوزن ال�ش��عر ورقاً، وطلى راأ�ش��ه بالخلوق)))، ثم قال: يا اأ�ش��ماء الدم فعل 

الجاهلية. قالت اأ�شماء: فلّما كان بعد حول ولد الح�شين Q... فلّما كان يوم �شابعه 

ع��ّق عن��ه النب��ّي بكب�ش��ين اأملحين واأعطى القابلة فخ��ذاً وديناراً، ثم حلق راأ�ش��ه، وت�شّدق 

.
بوزن ال�شعر ورقاً، وطلى راأ�شه بالخلوق، فقال: يا اأ�شماء الدم فعل الجاهلية«)))

.
ودقّيمجعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»... والخام�شة: ُيلّطخ راأ�شه بالزعفران...«))) -ج

)1(ج�سجهئعجهلإ�سالم،جج2،ج�ص565.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص40.
)3(جهنخ�س�ل،ج�ص619.

)4(جهنخلوق:جنوعجمنجهنماب.
)5(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص29.

)6(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص228.
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وقيجك�نجعجبجهنر�هلا جهأوجلع�صجهنعجبجُ لّمخونجرهأ�صجهنطونودجل�نيم،جوقيجناىجهلإ�سالمجعنج

 .
(((
ذنك،جق�لجهن�ساخجهنمو�سد:ج»ولجُ لّمخجرهأ�صجهن�سبّدجليمجهنعقاق .جولهجق�لججطاعجهنلقا�ء«

وقيجوردج دجهنجوه �تجعنجمع�و  جلنجوهب،جق�ل:جق�لجهألوجعبيجههللجQ: »عّقت فاطمة عن 

ة(«. وق�ل:ج )ف�شّ ال�شعر ورقاً  بوزن  ال�شابع، وت�شّدقت  اليوم  روؤو�شهما في  ابنيها، وحلقت 

.
»كان نا�س ُيلّطخون راأ�س ال�شبّي في دم العقيقة. وكان اأبي يقول: ذلك �شرك«)))

: الختان
ً
سابعا

هنختنج دجهأ�ساجهنلغ جهوجهنقمع.جوهنخت�نج دجهل�سمالحجعب�رةجعنجقمعجهنغلل جهأيجهنرليةج

.
(((
هنتدجد�ستججهنح�سل ،جلحاثجدلك�سفجو ظاججملا�جم�جك�نجم�ستورًه

من:ج Rج هنباتج وهأهاج هنج�سولPج عنج هنجوهئا ج هنل�سو�صج وردج دج م�ج علىج وهنخت�نج

...جوقيج علهجر�سولجههللجلحّقجهنح�سلان،جعنجهلإم�مج
»الفطرة«)))،جو»الحنيفية«)))،جو»ال�شّنة«)))

جعلججهن�س�دق،جعنجهألاهجL،جق�ل:ج»�شّمى ر�شوُل اهلل الح�شَن والح�شيَن ل�شبعة اأيام، وعّق 

.
عنهما ل�شبع، وختنهما ل�شبع...«)))

النصوص الروائية في الحّث على الختان
روا اأولدكم يوم ال�ش��ابع، فاإّنه اأطيب  عنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »طهِّ -ج

.
واأطهر، واأ�شرع لنبات اللحم. واإّن الأر�س تنج�س من بول الأغلف اأربعين �شباحاً)))«)))

)1(جهنخالف،ج�ص69،جم�س�أن :31.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص33.

)3(ج جهجع:جهنطب�سوطج دج قهجهلإم�ما ،جج8،ج�ص67. 
)4(جعنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»الختان الفطرة«.جدع�ئمجهلإ�سالم،جج1،ج�ص124.

وعلهP: »خم�س من الفطرة :... والختتان«.جهنخ�س�ل،ج�ص310.

)5(جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»من الحنيفية الختان«.جهنك� د،جج6،ج�ص36.
)6(جوعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»من �شنن المر�شلين ال�شتنجاء، والختان«.جداذ بجهلأحك�م،جج7،ج�ص445.

)7(جقجبجهلأ�سل�د،ج�ص122.
)8(ج دجلع�صجهنجوه �ت:ج»هأرلعانج ومً�«.

)9(جهنك� د،جج6،ج�ص34.جوهل�كجهنعي يجمنجهلأح�د ثجلاذهجهنط�سطونجعنجهنلبدجوهأهاجهنباتج�سلوهتجههللجعلاام.
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ع��نجهلإم���مجعلّدجQ: »اختنوا اأولدك��م يوم ال�ش��ابع، ل يمنعكم حرٌّ ول ب��رد، فاإّنه  -ج

 .
طهور للج�شد. واإّن الأر�س لت�شّج اإلى اهلل من بول الأغلف«)))

وقت الختان
منجهنوه�سحج دجهنل�سو�صجهنجوهئا جهأّنجهنزم�نجهلأ �ساجنلتمااججوهنخت�نجنلطونودج»اليوم 

ال�شابع«،جمعججوهزجهنتقي مجهأوجهنت�أخاج.

عنجعلّدجلنج قمان،جق�ل:ج»�س�أنُتجهأل�جهنح�سنجQجعنجخت�نجهن�سبّدجن�سبع جهأ �م،جمنج

هن�سّل جهو،جهأوج وؤّخجج �أّ اط�جهأ �سا؟ج

.
نة، واإن اأّخر فال باأ�س«))) قال Q: »ل�شبعة اأيام من ال�شُّ

استحباب الدعاء عند الختان أو بعده 
ُ �ستحّبجهأنج يعوجهلإن�س�نجعليجخت�نجهنملاجلبع�صجهلأدعا جهنتدجُذكجتج دجكتبجهنجوه �ت،جملا�ج

م�جوردجعنجهألدجعبيجههللجQ،ج دجهن�سبّدجهإذهجُختن،جق�ل:ج قول:ج»اللهّم هذه �شّنتك و�شّنة نبّيك 

�شلواتك عليه واآله، واتباع مّنا لك ولنبّيك بم�شيتك وباإرادتك وق�شائك لأمٍر اأنت اأردته وق�شاٍء 

اأعرف به مّني، اللهّم  اأنت  اأنفذته فاأذقته حّر الحديد في ختانه وحجامته لأمٍر  حتمته واأم��ٍر 

ال��ذن��وب، وزد في عمره، وادف��ع الآف��ات عن بدنه، والأوج���اع عن ج�شمه، وزده من  فطّهره من 

الغنى، وادفع عنه الفقر، فاإّنك تعلم ول نعلم«.جوق�لجهألوجعبيجههللجQ: »اأّي رجل لم يقلها عند 

.
ختان ولده فليقلها عليه من قبل اأن يحتلم، فاإن قالها ُكفي حّر الحديد من قتل اأو غيره«)))

الحكم التكليفّي للختان
هأّنجقلمجهنتكلافجمج وعجعنجهنملاجكط�جذكجن�ج دجمقّيم�تجهنكت�ب،جنذهجلج هإ�سك�لج دج لج

،ج �إّنجهنملاجنا�صجمو�سوعً�ج
(((
هإنىجهنملاجغاججهنططّاز  كونجهنحكمجهنتكلالدجنلخت�نجمتوّجاً�ج

ع. نلخم�بجهلإنزهمّدجمنجهنط�سجِّ

)1(جهنخ�س�ل،ج�ص636.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص36.

)3(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص489.
)4(جهنتقاايجلغاججهنططاز،جنلخجججهنملاجهنططازجلل�ءجعلىجم�سجوعا جعب�دهدهجوهأنهج كتبجنهجهنح�سل�تجهإذهج عاجم�جهوجم�ستحبج

ووهجبج دجهن�سج ع .
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وجوب الختان نف�شّي ل �شرطّي

،ج
(((
هآخج هأّيجوهجبج هنلظججعنج هأّنجهنخت�نجوهجبجلعلوهنهجلغ�ّصج هإنىج هنلقا�ءج ذهبجم�ساورج

ُ عتبجج ونذهج هنعب�دهتجمثاًل،ج هأوجغاجهجمنج هنخت�نج�سجطً�ج اهجك�نموهفج نط�ج عتبجج هأّنهج ربج لج

هنطكّلفج ��سقً�جود�سقطجعيهنتهجلتجكهجهنخت�نجعطيًه.جوهإنجك�نج ظاججمنجلع�صجعب�رهتجهنلقا�ءج

هأّنهجوهجبج�سجطّد،جلطعلىج»اأّن الختان �شرط في �شّحة ال�شالة ونحوها من العبادات، فال 

.
يجب اإّل مع وجوب الم�شروط«)))

الحكم الو�شعّي للختان

ُ عتبججهنخت�نج�سجطً�ج دج�سح جلع�صجهنعب�دهتجوهنوظ�ئفجهنعب�د  ،جنذكججعلىج�سبااجهنطث�لج

نطوذجانجمّط�جذكجهجهنعاّلم جهنحّلد،جق�ل:ج

.
(((
»هنخت�نج�سجطج دجهنموهفجنلججاجدونجهنطجهأة« -ج

.
(((
»هنخت�نج�سجطج دجهلإم�م...« -ج

 طفله
ّ

توّجه الخطاب إلى الولّي بحق
وهن�سوؤهلجهنذيجُ مجحجهل�:جهاج ربجعلىجهنونّدجهأنج ختنجطللهجقباجهنبلوغجهأمجلج ربجعلاهج

؟
(((
ذنكجلاجُ �ستحّبج قط

 دجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلجنريجرهأ انجعليجهنلقا�ء:

.
(((
هنجهأيجهلأّول:ج ربجعلىجهنونّدجهأنج ختنجهنملا

.
(((
هنجهأيجهنث�ند:جلج ربجعلىجهنونّدجذنك

وقباجهنتعّج�صجهإنىجكالجهنجهأ ان،جنتوّقفجعليجلا�نجمحّاجهنلزهع.

لجهإ�سك�لجعليجهأحيجمنجهنلقا�ءج دجكونجهنخت�نجوهجبً�جعلىجهنب�نغ،جوهأّنهجهأمججم�ستحّبج ومج

هن�س�لعجمنجولدةجهنملاجكط�جهّد�سح،جهإلجهأّنجمو�سعجهنلزهعجهوج دجهأّنجهأّولجوقتجوجولهجهاجهوجعلىج

)1(ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص260.جق�ل:ج»ذنكجلأنجهنخت�نجوهجبج دجنل�سهجل�ن�سجورةجمنجهنطذهبجوهني ن...«.
)2(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص404.
)3(جدحج ججهلأحك�م،جج1،ج�ص581.

)4(جنا�  جهلأحك�م،جج2،ج�ص143.
)5(ج جهجع:ج قهجهن�س�دق،ججج22،ج�ص285-281.

)6(جدحج ججهلأحك�م،جج4،ج�ص8.
)7(جهنطاّذب،جج2،ج�ص261
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هنونّدجقباجدكلافجهن�سبّد،جلحاثجهإذهجللغجهن�سبّدج كونجقيجهختتنجقبلهجونوجلقلاا،جهأمجلج ربجهإّلج

؟
(((
لعيجهنبلوغجكغاجهجمنجهنتك�نافجهنطتعّلق جل�نطكلَّف

وهاج �ستطّججهذهجهنعطاجم�ستحّبً�جعلىجنحوجهنعطومجهنزم�نّدج دجكّاجمجحل جهنملون جل�نل�سب ج

نلونّد،جهأمجُ �سبحج دجنحظ جم�جوهجبً�جعلاهجمعجد�سّاقجهنوقتجل�نل�سب جنزم�نجهنبلوغ؟

ولعب�رةجهأخجى:جنوجدجكجهنونّدج عاجهنط�ستحّب،جونمج ختنجطللهجهإنىجم�جقبااجهنبلوغ،جهاج ربج

علاهج دجهذهجهنظجفجهأنج ختنجونيهجهأمجل؟

هأ�ساجدمااججهنملاجوهجبج هأّنج هلأّولج هنجهأيج هأ�سح�بج هن�سوؤهل،ج جىج و دجهنروهبجعنجهذهج

علىجهنونّدجلغ�ّصجهنلظججعنجزم�نجح�سونهجقباجهنبلوغ،ج اوجم�ستحّبجلطعلىجهأّنهجكذنكج دجلع�صج

هأجزهءجهنوقتجهأيجهناومجهن�س�لع،جلجهأّنهجكذنكج دججطاعجهأجزهءجهنوقتجعلىجنحوجهنعطومجهنزم�نّد،ج

وعلاهج لوجد�سّاقجهنوقتجم�جلانجهنملون جوهنبلوغجهإنىجزم�نجلج �سعجهنتمااج،ج ربجعلىجهنونّدج

.
(((
.جوم�ستليجذنكجهإطالقجهنجوه �تجهنطت�سّطل جلأمججهنوندجلذنك

(((
خت�نجهن�سبّد

و دجهنجهأيجهنث�ندج قولجهن�ساايجهنث�ند:ج»نوج�سّلمجهأّنهجوهجبجنلل�سهج طتعّلقهجهنطكّلف،جوهلأ�ساجلجهءةج

ذّم جهنونّدجمنج عله،جوهلأمججقباجهنبلوغجمحطولجعلىجهل�ستحب�ب،جلأّنج دجلع�صجهلأخب�رجهأّنهجمنجهن�سّل ج

 .
(((
جلثقبجهلأذنجهنطتعّانجحطلهجعلىجهل�ستحب�ب،جوهإنجك�نتجهن�سّل ج دجنل�سا�جهأعّمجمنجهنوهجب«

ً
مقجون�

الوليمة عند الختان
دقّيمج�سجحجمعلىجهنوناط ،جوهدجكّاجهإطع�مجل�سببجح�دثج�س�ّر،جوُد�ستحّبج دجعّيةجموه�سع،ج

ملا�جعليجهنخت�ن،جكط�جهّد�سحج�س�لقً�،جوهنطللتج دجهذهجهن�سا�قجم�جوردج دجهنلادجعنجهإج�ل ج

»اأجب في الوليمة  هنيعوةجهإنىجهنوناط ج دجخل�صجهنروهري،جعنجهألدجعبيجههللجQجق�ل:ج

.
والختان ول تجب في خف�س الجواري«)))

)1(ج جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص402.
)2(ج جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جم�سيرج�س�لق.

)3(جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص453.
)4(جم�س�نكجهلأ ا�م،جم�سيرج�س�لق.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص275.
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هنطلاهام هنجهاس 

منججطل جهن�س��لنجهنط�س��تحّب ج ومجهن�س���لعجم��نجولدةجهنملاجهلإطع�م،ج ���إّنجذلحجهنعقاق ج -ج

نا���صجلأج��اجهنذل��حج قطجلاجنالإطع�م،ج ���هللجدع�نىجُ حّبجهإطع�مجهنمع���م،ج عنجعبيجههللج

ل��نجلكا��ج،جق���ل:جُكلُتجعليجهألدجعبيجههللجQ،ج ر�ءهجر�س��ولجعّطهجعب��يجههللجلنجعلّد،ج

 ق���لجن��ه:ج قولجنكجعّط��ك:جهإّن�جطلبل���جهنعقاق ج لمجنريه���،ج ط�جدجىجنت�س��ّيقجلثطلا�؟ج

 ق�لجQ: »ل، اإّن اهلل ُيحّب اإطعام الطعام واإراقة الدماء«.

ُ مَع��مجم��نجهنعقاق جهلأق���رب،جوهنراجهن،جوهنطحت�جونجوهنلقجهءجم��نجهأهاجهنول  ،جو تّمج -ج

دوز عجنحطا�جنائً�جهأوجممبوخً�.

ُ �ستحّبجهإق�م جهنوناط جهأ �سً�ج دجهناومجهن�س�لعجوعليجهنخت�ن. -ج

منججطل جهن�س��لنجهنط�س��تحّب ج ومجهأ�س��بوعجهنطونودجحلقج�سعججهنملاجهأوجهنملل ،جوقيج�ُسِئاج -ج

هلإم�مجهن�س�دقجQ:جم�جهنعّل ج دجحلقج�سعججرهأ�صجهنطونودج؟جق�ل:ج»تطهيره من �شعر 

الرحم«.جوهنطق�سودجحلقججطاعج�سعججهنجهأ�ص،جونا�صجهنحلقجمنجمك�نجدونجمك�ن.

-ج رطعجهن�سعججهنطحلوقجثمج وزنجو ت�سّيقجلطقيهرجوزنهج �سّ جهأوجذهبً�.ج

م��نجهنط�س��تحّب�تجطل��دجرهأ���صجهنمل��اجل�نما��ب،ج اك��ذهج عاجر�س��ولجههللPجل�نح�س��نج -ج

راأ�ش��ه  ُيلّط��خ  والخام�ش��ة:   ...« ق���ل:ج ههللجQ،ج عب��يج هأل��دج وع��نج وهنح�س��ان،ج

بالزعفران...«.

م��نججطل�� جهنط�س��تحّب�تجهأ �س��ً�جهنخت���ن،جوه��وجعب�رةجع��نجقمعجهنغلل�� جهأيجهنرل��يةجهنتدج -ج

د�س��تججهنح�س��ل ،جلحاثجدلك�س��فجو ظاججملا�جم�جك�نجم�س��تورًه.جوهنخت�نجعلىجم�جوردج دج

هنل�سو���صجهنجوهئا�� جعنجهنج�س��ولجوهأهاجهنباتجRجم��ن:ج»الفط��رة«،جو»الحنيفية«،ج

و»ال�شّنة«... 

ُ �ستحّبجهنيع�ءجعليجهنخت�نجل�نط�أثور. -ج
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أسئل  هنيرا 

هاج كلدجهنت�سّيقجلثطنجهنعقاق ؟جهإذهجك�نجهنروهبجل�نللدجهذكجج�س�هيًهجمنجهنجوه �ت.. 1

م��نج لبغدجهإطع�مهجمنجهنعقاق ؟جوهاجهنوناط جم�س��تحّب جلطل��س��ب جولدةجهنملاجوخت�نه؟ج. 2

هذكججدنااًل.

م��نججطل جهن�س��لنجهنط�س��تحّب ج ومجهأ�س��بوعجهنطونودجحلقج�س��عججهنملا،جلّا��نجخموهتجهذهج. 3

هنعطاجل�نتل�سااجمعجذكججهلأدّن جهنجوهئا .

ذنجهنطونودجمنجهنط�ستحّب�تجهأمجهنطكجوه�ت؟. 4
ُ
هاجثقبجهأ

م�جهوجهنخت�ن؟جوهاجهوجوهجبجعلىجهنونّدجدر�هجهنملاجهأمجم�ستحّب؟ج. 5

م�جهدجهأهّطا جهنيع�ءجعليجهنخت�نجل�نل�سب جنلملا؟. 6



أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

وهنطع�ندج . 1 هل���س��مج لانج هن��خ������ّصج هلرد��ب���طج  لامج

م�ستوىج وعلىج وعج ً�ج نغً ج نهج وهن�سلبا ج هلإ ر�لا ج

هن�سخ�سا�تجهنط�سّط�ةجله.

 عجفجهأّنجمنجحّقجهنملاجعلىجوهني هجهختا�رجهل�سمج . 2

هنح�سنجنه.

هختا�رج . 3 ح�سنج علىج دحّثج هنتدج هنل�سو�صج  عج�صج

ه�سمجهنطونود.

 عجفجدوقاتجليءجمحبولّا جد�سطا جهنطونود. . 4

حّق الطفل في االسم 

الحسن )1(

الدرس السابع والعشرون





تمهيد
هنطرتطعج و�سطج د�سّقجطج قا�ج دج ليهأتج هنتدج هن�سلبا ج هنظ�هجةج هنت�س�رج حج�سً�جعلىجعيمج

هلإ�سالمّدجحولجهإطالقجهأ�سط�ءجغجلا جهأوجهأجلبا جعلىجهلألل�ءجوهنبل�ت،جد�أّثجًهجل�نثق�  جهنغجلا ج

عل�سجًهج ُد�سّكاج هلأ�سط�ءج ونكونج هن�سخ�سا�ت،ج منج هنط�س�هاجج هأ�سط�ءج خ�سو�سً�ج نا�،ج ودقلايًهج

هأّم ،جُ �سبحجهنحي ثجعنجمع� اججهختا�رجه�سمجهنملاجمنج منجعل��سججهناوّ  جهنح�س�ر  جلأّيج

هنق�س� �جهنطاّط جعلىجهنط�ستوىجهنتجلوّيجهنتدجدقت�سدجهنتوّقفجعليه�جل�سكاجدل�سالّد.ج

تحديد المعنى المراد من االسم
هنت�سطا جعب�رةجعنجعطلا جو�سعجهل�سمجل�إزهءجهنط�سّطىجوجعلهجمق�لله،جهأيجهطالقجه�سمجمعّانج

محّيد-ك�:جمحطيجنلذكور،جو �طط جنالإن�ث-جعلىجهنطونودجهنري ي.

مذهبج هوج كط�ج هنعالم ،ج لطعلى:ج ط ،ج هن�سِّ منج م�ستقج هإّم���ج هنلغو  ،ج هنل�حا ج منج وهل�سمج

لطعلى:ج طّوج هن�سِّ منج وهإّم���ج غاجه،ج عنج ودطّازهج �س�حبهج علىج ديّلج عالم ج هل�سمج لأّنج هنكو ّاان،ج

هنج ع جوهنعلّو،جكط�جهوجمذهبجهنب�سج ان،جوذنكجلأّنجهنطجدلعجهأمججظ�هججل�رز،ج اكونجهل�سمج

.
(((
مظِاجًهجومبِجزًهجن�س�حبه

وقيججطعجهن�س�عججلالاط�ج دجقونه:

مل�رج ع��الم�� ج هإّلج هلأ���س��ط���ءج م���ج وم�������نجخ����ا����ججهن�����ط�����ل������رجهرد����ل�����ع����ا�����ن��ع��ط��ِجكج

،جوهأ�سط�وهت.
ٍ
ودرطعجكلط جه�سمجعلى:جهأ�سط�ء،جوهأ�س�م

وهل�سمج دجعلمجهنلحوجهوجهنللظجهنيهلجعلىجمعلىجمرّجدجعنجهنزم�ن.

)1(ج جهجع:جهنخطالد،جم�سملى،جدل�ساججهنقجهآنجهنكج م،جج1،ج�ص69جوم�جلعي.
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هأ�سطاج هأوجهنلحوّي-،ج �إّناط�ج وهنطق�سودجل�نبحثجهل�،جنا�صجهل�سمجل�نطعلىجهلأعّم-هنلغوّيج

وهأو�سعجمنجمو�سعجهنبحث،جلاجهنطجهدجهل�سمجل�نطعلىجهلأخ�ّص،جهأيج»ه�سمجهنَعَلم«،جوهوجهنللظج

هلأ�سخ��ص،ج لانج هنلجقج ولا�نج هن��ذوهت،ج دعج فج و �ئيده:ج معّال .ج م�سّخ�س ج ذهتج علىج هنّيهلج

 ب�ل�سمج تطّازجهنلجدجعنجغاجه.

ودل�س�أجهنعالق جهنخ��س جلانجهل�سمج)جطاا(جمثاًلجولانجهنط�سّطىج)ذهتجهنملا(جمنجخاللج

ر يجهنتعباججعنجهن�سخ�صجهنخ�رجّدجوهنيلن جعلاهج
ُ
هنو�سعجوهنرعاجوهلعتب�ر،جلحاثجهإّنهجكّلط�جهأ

هأوجمل�دهدهجه�ستعطاجه�سم:ج»جطاا«،جلحاثج لامجهن�س�معجهنع�ِنمجلاذهجهنو�سعجهأّنجهنطق�سودجهوج

هإنىجهنملاجهنطو�سوعجنهجهذهجهل�سم،ج �إّنجهلأبجمثاًلج  الن،جو لتقاجذهلهجمنجهنللظجوهل�سمج

هللهج )ه�سمج »ح�سن«ج نلظج لج �ستح�سجج »جطاا«ج �سّط�هج هنذيج هنبكجج طللهج ُ ل�ديج هأنج هأرهدج هإذهج

هإّنجهنذيجُ رابجعلاهجنا�صجح�سلً�،جلاججطااج هنث�ندجمثاًل(،جلاج قول:ج �ججطاا،جو دجهنطق�لاج

نل�سه،جرغمجهأّنججطااجوح�سنجلطعلىجوهحي،جوهذهجنتار جهنق�نونجهنتكو لّدج دجذهنجهلإن�س�ن،ج

هنذيج عطاجعلىج امجهنتالزم�تجوهلردب�ط�تجلانجهلأ�سا�ء،جوملا�جهلأ�سط�ءجوهنط�سّطا�ت،ج اتوّنيج

هل�سمج لانج هأكايةجمخ�سو�س ج )هنط�سّطى(جعالق ج هنخ�رجا ج لذهدهج »جطاا«ج نلظج هقتجهنج منج

وهنط�سّطى،جلحاثجلطرّجدج�سط�عجه�سطهج تب�درجهإنىجهأذه�نل�جملاومجومعلىج»جطاا«جهنّيهّلجعلىج

دلكجهنّذهتجهنخ�رجا جوهن�سخ�صجهنخ��صجهنطعّان.ج

ارتباط االسم بالتضّمنات اإليجابية والسلبية

هنط�ستعطل ج اا�ج مع�ناا�ج ملا�ج ل�لأ�س�ن ج لج تب�درج هلأع��المج هأ�سط�ءج هأّنج �سبق،ج مّط�ج هّد�سحج

ل�نو�سع،جوذنكجلأّنجمعتبجه�جنمج �ستعطلا�ج اط�جو�سعهجهأهاجهنلغ جنا�جمنجهنطع�ندجوهنطلاوم�ت،ج

هإلجهأّنهجرغمجذنك،جدلبغدجهلإ�س�رةجهإنىجنقم جماّط جُدعتبججهنغج�صجمنجهذهجهنطقّيم ،جوهدجهأّنهجلج

ُ طكنجنزعجهلأ�سط�ءجوخلعا�جل�نكّلا -جهإ ر�لً�جهأوج�سلبً�-جعنجهأمج ن:

دح�سجج هنلغ ،ج ادج لأه��اج هنذهلّدج هنطعرمج هنطجكوزةج دج هنلغو  ج مع�ناا�ج ثوبج الأول:ج

هأحا�نً�جملاوم�دا�جهنلغو  ج دجذهنجهلإن�س�ن،جوذنكجنتار جهلأن�صجهنح��ساجع�دةجلانجهلأنل�ظج

وهنطع�ند،جخ�سو�سً�جهأّنجهنعالق جلانجهنللظجوهنطعلى،جُد�سبحجذهتجرهلم ج�سببا ،جمّط�ج وؤّديجلج
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هأقّاجهإنىجح�ن جمنجهنتيهعدجهنذهلّدجوهلقتجهنجلانجهل�سمجولانجهنطعلىجهنلغوّيجنهجهإّم�جمب��سجةج

وهإّم�جل�نوه�سم ،جك��سمجنطججهأوجهأ�سي،جهأوجه�سمجوردةجهأوجقطج...

هلأ�سط�ءج هنت�س�لهج دج هإّنج حاثج وهنط�ساورة،ج هنت�ر خا ج هن�سخ�سّا�تج لع�صج ثوبج الثاني:ج

 �أخذجهنذهنجهإنىجدهئجةجهنت�س�لهج دجهنطع�ندجلانجهن�سخ�سّا�ت،جوذنكجنتار جدلكجهنجهلم جهنتدج

ذكجن�ه�ج�س�لقً�،جخ�سو�سً�ج دجلع�صجهلأ�سط�ءجهنتدجنا�جخ�سو�سا جوحاثّا جمعّال ،ج عليم�جُ ملقج

هنتجهلما جلانج »يزيد«جمثاًل،ج �ستح�سججهنذهنجق�داجهلإم�مجهنح�سانجQ،جنلعالق ج ا�سم: 

نلظج ز يجولانجق�داجهنح�سانجQ،جوهكذهجهلأمجج دجهأ�سط�ءج�سخ�سّا�تجوهأعالمجد�ر خا ج

ومع��سجةجعي ية...

وهإذهجهأخذن�جلعانجهلعتب�رجه�دانجهنلقمتان،جل�لإ�س�  جهإنىجنقم جث�نث ،جوهدجهأّنجهلأنل�ظج

 دجهنلغ�تجلح�سبجطباع جدجكابا�جهنلغوّيجومخ�رججحجو ا�جنا�ستجمت�س�لا ،جلاجهل�كجهأنل�ظج

ثقال جعلىجهنلمقجوهن�سطع،جوهأخجىجخلال ،جوهل�كجهأنل�ظجح�سل جوم�أنو�س جوعذل جومو�ساقا ج

هن�سجورّيج ُ �سبحجمنج وهأخجىجقباح جوم�ستوح�س جوغج ب جو�س�ّذةجوملّلجة،جوهكذه،ج وم�أنو  ،ج

هختا�رجهل�سمجهنح�سنجمنججاتان:

منجحاثجهنللظجوهنتجكابجلانجهنحجوف،جل�أنجلج كونجنلظً�جغج بً�جمعّقيًهجموح�سً�... 1-ج

منجحاثجهنطعلى،جل�أنجدكونجنهجد�سّطل�تجهإ ر�لا ،جولج حطاجهإ�س�رهتجهإنىجمع�ٍنج�سلبا . 2-ج

خ�سو�سً�جهأنجه�سمجهنعلمجل�نل�سب جهإنىجهنّذهتجهنّيهلجعلاا�،جنا�صجح�ن جموؤّقت جنا�جد�ر خجدلتادج

عليهج�سالحا جهل�سم،جلاجهل�سمجمجه قجو�سي قجمال�سقجن�س�حبهجملذجولددهجوليءجد�سطاتهج

لهجهإنىج ومجهنقا�م جحاثجُ ل�َدىجهنل��صجل�أ�سط�ئام،جنذهجمنجهنطجغوبج اهجوهنطحبوبج دجهنجوؤ  ج

هنتجلو  جهلإ�سالما جهأنج ورثجهنطجّلدجهنملَاجه�سطً�جح�سلً�جلئقً�،ج زرعج دجنل�صجهنملاجوهنونيج

هلإح�س��صجهنرطاا.ج كمجمنجهلأ�سط�ءجهأورثتجهأ�سح�لا�جح�ن جمنج�سعفجهنثق جل�نلل�ص،جهنخراج

وهنحا�ء،جهلنزع�ججوهنتوّدججوهل�سمجهب،جوهنللورجوهنبغ�ص،...جهإنخ،جوهأث�رتجنامجهنط�سكالتج دج

حا�دامجهن�سخ�سا جوهنع�ئلا جولائتامجهنطير�سا جوهنطالا جو...

وكذنكجهنعك�ص،جكمجمنجهلأ�سط�ءجك�نجنا�جهأثججهإ ر�لّدجعلىجهلإن�س�نجهنط�سّطىجلا�.جوكّاجذنكج

قيج كونجنتار جنحظ جهّدخ�ذجقجهرجلج تر�وزجل�سعجثوهٍنجعطلاً�.
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األسماء في الشريعة اإلسالمّية

وهعتبجتج هلأ�سط�ء.ج ه�ستح�س�نج علىج هلإ�سالما ج هنتجلو  ج هنجوؤ  ج وهنحّثج دج هنت�أكايج وردج

هن�سج ع جهلإ�سالما جهأّنجمنجحقوقجهنملاجعلىجونّاهجهختا�رجهل�سمجهنح�سنجنه،جنط�جنذنكجمنجدورج

هإ ر�لّدج دجدجلا جهنملاجور�سمجمالمحج�سخ�سّاته.ج

الن�شو�س الواردة في الحّث على اختيار ال�شم الح�شن للطفل/ الطفلة	 

ع��نجهلإم���مجعلدجل��نجهألدجط�نبجQ،جق�ل:ج»ق��ال ر�ش��ول اهللP : اإّن اأول ما ينحل  -ج

.
به))) اأحدكم ولده: ال�شم الح�شن، فليح�شن اأحُدكم ا�شم ولده«)))

وعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»قال ر�شول اهلل P: ا�شتح�شنوا اأ�شماءكم، فاإّنكم تدعون  -ج

.
بها يوم القيامة، قم يا فالن بن فالن اإلى نورك، وقم يا فالن بن فالن ل نور لك«)))

وع��نجهأل��دجهنح�س��نجهلأول-هنك�ظم-Qق�ل:ج»اأول م��ا يبّر الرج��ُل ولَده اأن ُي�ش��ّميه  -ج

 .
با�شم ح�شن، فليح�شن اأحُدكم ا�شم ولده«)))

الن�شو�س الواردة في كون ال�شم الح�شن من حقوق الطفل	 

ع��نجهأل��دجعبيجههللجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »ح��قُّ الولد على وال��ده، اإذا كان  -ج

ذكراً: اأن ي�شتفره اأّمه)))، وي�شتح�شن ا�شمه...

.
»واإذا كانت اأنثى: اأن ي�شتفره اأّمها، وي�شتح�شن ا�شمها...«)))

وع��نجهلإم���مججعلججهن�س���دق،جعنجهألاه،جعنججّيه،جعنجعلدجل��نجهألدجط�نبجR،جعنج -ج

هنلبدP،جهأّنهجق�لجنه:ج»يا علّي، اأو�شيك بو�شية فاحفظها فال تزال بخير ما حفظت 

.
و�شّيتي:... يا علّي: حّق الولد على والده اأن ُيح�شن ا�شمه...«)))

)1(ج لحا:جهأيج اييجو عمد.
)2(جهنجوهنيي،جهنلوهدر،ج�ص96.جوم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص127.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
)4(جم.ن،ج�ص18.

)5(جهأنج �ستلجهجهأمه:جهأيج �ستكجمجهأمه،جلطعلىجهأنج خت�ره�جكج ط جهلأ�سا،جوقاا:جلطعلىجهأنج كجمجهأمه.
)6(جهنك� د،جج6،ج�ص49.

)7(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج4،ج�ص372،جح5762.
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وعنجهألدجهنح�س��نجمو�س��ىجهنك�ظ��مجQ،جق�ل:ج»جاء رجل اإلى النب��ّيP ، فقال: يا  -ج

ر�شول اهلل، ما حّق ابني هذا؟ 

 .
ق�لجP: ُتح�شن ا�شمه...«)))

.
وعنجهأماججهنطوؤملانجQ: »... حّق الولد على الوالد اأن ُيح�شن ا�شمه...«))) -ج

 األب
ّ

التسمية من حق
هإّنجهلأ�ساج دجهنحا�ةجهلأ�سج  جهوجهنو�سولجهإنىجهلّدل�قجماط�جهأمكنجمنجخاللجهّدب�عجهأ�سلوبج

هلأمور،ج منج هنعي يج وهنزوج ج دج هنزوجج لانج هنلظجج وجا�تج هلختالفج دج وقيج قعج هنحوهر.ج

وملا�جم�س�أن جهنت�سطا ،ج طنجهوجهنطججعجنل�ّصجم�ّدةجهنلزهعج دجم�س�أن جهنت�سطا ج؟ج لوجهأرهدجهنزوجج

هأنجُ �سّطدجطللهجل��سمجمعّان،جوهأرهدتجهلأمجه�سطً�جهآخج،ج جهأيجمنجُ قّيم؟

هإنجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلج ّت�سحجمّط�جُلحثج دجدر�صجهنول  جهنتجلو  جهلألو  جعلىجهنملا،ج

هنلقا�ءج لع�صج هأج�بج وقيج هلأب.ج حّقج منج هنت�سطا ج دكونج هنول  ج هذهج عطومج منج هنمالقً�ج هإذج

اأن ُي�شّمي ولده ما �شاء من الأ�شماء الح�شنة، وخير  »للوالد  عنجهذهجهن�سوؤهلجعالهجلقونه:ج

.
الأ�شماء ما ُحّمد وُعّبد، والإعرا�س عن مقترحات الآخرين«)))

 �نت�سطا جمنجحّقجهلأبجكونهجهوجهنونّدجهن�سجعّدجنلملا.

متى تبدأ محبوبية تسمية الطفل؟
منجهنمباعّدجهأنج توّجهجهن�سوؤهلجهنت�ندجمنجِقَباجهنوهني ن:جهإذهجك�نجهختا�رجهل�سمجهنح�سنجمنج

حقوقجهنملا،ج طتىج بيهأجوقتجمحبولا جهنت�سطا ؟ج ااج بيهأجمنجحانجخجوججهنملاجمنجلمنج

هأّمه،جهأمجقباجذنكجهأيجح�لجكونجهنملاججلالً�؟جوهاجنوجنمجُ قّيرجههللجدع�نىجدط�ما جهأ�ساججهنحطاج

وهأجا�ستجهنطجهأةجحطلا�جُ �ستحّبجد�سطا جهن�سقط،جهأمجهنت�سطا جمخت�سّ جل�نطونودجهنحّد؟

نقيجهأج�لتجهنل�سو�صجهنجوهئا جعنججطل جهذهجهلأ�سئل ،ج �أو�سحتجهأّنجوقتجليءجد�سطا جهنونيج

جهنرلانجحانج منجحانجهنطجحل جهنرلالا جكط�جهّد�سحج دجهنير�صجهنث�نثجوهنع�سج ن،جوهإنجنمجُ �سمَّ

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص48.
)2(جنا جهنبالغ ،جهنحكط ج399.

)3(جهإر�س�دجهن�س�ئا،ج�ص187.
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جحانجولددهجُ �سّطىج دجهناومجهن�س�لعجمنجولدده. هنحطاجلهجُ �سّطىجحانجولدده،جوهإنجنمجُ �سمَّ

جمنجهذهجهلأزمل جن�سو�صجدهن جعلاا�،ج�سلعج�سا�ج دجهنلقجهتجهنالحق ،جثمجُنبّانج و دجكاٍّ

 دجخ�دط جهنل�ساجكالا جهنرطعجلالا�،جلأّنهجقيج ظاججهنتع�ر�صجلانجلع�سا�جهنبع�ص.

طوائف روايات التسمية
 دجهنحقاق ،جهإّنجهنجوه �تج دجليءجهنت�سطا جعلىجهأرلعجطوهئفجعليجهل�ستقجهء:

الطائفة الأولى من الأخبار:جد�سّطلتجه�ستحب�بجهنت�سطا جمنجغاججدوقاتجلزم�نجمحّيد.

الطائفة الثانية:جحّثتجعلىجد�سطا جهلأولدجقباجهنولدة.

الطائفة الثالثة:جُ �ستل�دجملا�جهنت�سطا جحانجهنولدة.

.
(((
الطائفة الرابعة:جُ �ستل�دجملا�جهنحّثجعلىجهنت�سطا ج دجهناومجهن�س�لعجمنجولدةجهنملا

د�سطا ج ه�ستحب�بج منج ونبيهأج ول�نتير  ،ج هنالي�سّدج ل�نتجدابج هنموهئفج هذهج و�سلعج�صج

هنرلانج دجرحمجهأّمه.

الأولى:جه�ستحب�بجد�سطا جهنرلانج دجرحمجهأّمه.جدقّيمجهنحي ثجعلا�.

الثانية:جهنل�سو�صجهنجوهئا ج دجد�سطا جهنونيجحانجهنولدة

عنجهلإم�مجعلدجلنجهنح�سانجز نجهنع�لي نجQ،جق�ل:ج»لّما ولدت فاطمُة �شّلى اهلل  -ج

ه.  عليها الح�شَن Q، قالت لعلّي: �شمِّ

فقال: ما ُكنُت لأ�شبق با�شمه ر�شول اهلل.

فجاء ر�شول اهللP ... ثّم قال لعلّي Q: هل �شّميته؟ 

فقال: ما ُكنُت لأ�شبقك با�شمه. 

فقالP: وما ُكنُت لأ�شبق با�شمه رّبي عّز وجّل.

فاأوحى اهلل تبارك وتعالى اإلى جبرئيل: اأّنه ولد لمحمد ابن، فاهبط، فاقرئه ال�شالم، 

ه با�شم ابن هارون. َوَهنِّه، وقل له: اإّن علياً منك بمنزلة هارون من مو�شى، ف�شمِّ

)1(ج جهجع:جكل�  جهلأحك�م،جج2،ج�ص284.
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ُت�شّميه  اأن  اإّن اهلل جّل جالله ياأمرك  فهبط جبرئيل، فهّناه من اهلل تعالى، ثم قال: 

با�شم ابن هارون. 

قالP: وما كان ا�شمه؟

قال: �شّبر.

قال: ل�شاني عربّي.

ه الح�شن. ف�شّماه الح�شن. قال: �شمِّ

فلّما ولد الح�شين Q، اأوحى اهلل تعالى اإلى جبرئيل Q: اأّنه قد ولد لمحمد 

ه با�شم ابن  ابن، فاهبط اإليه، فهّنه، وقل له: اإّن علياً منك بمنزلة هارون من مو�شى، ف�شمِّ

هارون.

فهبط جبرئيل Q،جفهّناه من اهلل تعالى ثم قال اإّن اهلل عّز وجّل ياأمرك اأن ُت�شّميه 

با�شم ابن هارون.

فقال: وما كان ا�شمه؟

قال: �شبيراً.

قال: ل�شاني عربّي.

 .
قال: �شّمه الح�شين«)))

وم��ّجج ��دجدر���صج�س���لقجهأّنهجنّط���جونيجنعب��يجههللجلنجعب����صجمونود،جهأخ��ذهجهأما��ججهنطوؤملانج -ج

عل��ّدجQ،جوحّلك��ه،جودع���جن��ه،جث��مجردهجهإنا��ه.جوق�ل:ج»خ��ذ اإلي��ك اأب��ا الأم��الك)))، قد 

 .
�شّميته علياً، وكّنيته اأبا الح�شن«)))

.
وعنجهلإم�مجهنك�ظمجQ: »... اإّن اأحبَّ اأن ُي�شّميه من يومه، َفَعل«))) -ج

)1(جهن�سيوق،جعاجهن�سجهئع،جج1،ج�ص137- 138،جل�بج116،جح5.
)2(ج»هأل�جهلأمالك«:جهإ�س�رةجملهجQجهإنىجهأنهج�ساكونجمنجن�ساجعبيجههللجلنجهنعب��صجملوكجهنيون جهنعب��سا ،جوهذهجمنججطل ج

معرزهدهجQج دجهلإخب�رجل�نغاب.

)3(جهنطبجد،جهنك�ماج دجهنلغ جوهلأدب،جل�بجهأخب�رجعبيجههللجلنجهنعب��صجوهلله،ج�صج331. 
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص24.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا434

النصوص الروائية في تسمية الولد في اليوم السابع من والدته

ع��نجهأل��دججعلججهنب�قججQ،جق�ل:ج»اإذا كان يوم ال�ش��ابع، وقد ول��د لأحدكم غالم اأو  -ج

.
جارية، فليعّق عنه كب�شاً... و�شّموه يوم ال�شابع«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:ج»الغ��الم ره��ن ب�ش��ابعه، بكب���س، ُي�ش��ّمى في��ه، ويعّق  -ج

 .
عنه«)))

وعل��هجQ،جق���ل:ج»... والعقيق��ة للولد الذكر والأنثى يوم ال�ش��ابع، وُي�ش��ّمى الولد  -ج

.
يوم ال�شابع...«)))

.
وعلهجQ: »ُي�شّمى المولود يوم �شابعه«))) -ج

واأطع��م،  ال�ش��ابع...  ي��وم  عن��ه  فع��ّق  جاري��ة،  اأو  غ��الم  ل��ك  ول��د  »اإذا   :Qوعل��هج -ج

.
(((»... و�شمِّ

ولل�ًءجعلىجهذهجهنجوه �تجوغاجه�جهنعي يةجق�لجلع�صجهنلقا�ءجل�أّنجهأ �سلا جهنت�سطا جنلطونودج

 .
(((
هدج دجهناومجهن�س�لع

منهج الجمع بين طوائف الروايات
هأرلعجطوهئفجمنجهنجوه �تجحولجوقتجهنت�سطا .جو دجهذهجهنلقجةج ذكجن�ج اط�ج�سبقجوجودج

�سُل�سّلطجهن�سوءجعلىجكالا جمع�نر جهنلقا�ءجنط�ج ظاججمنجدع�ر�صجلانجهنجوه �ت،ج حاثجهإّنج

جطاعجهذهجهنجوه �تج دجمق�مجهنبا�نجنلت�سطا جمنججا جهل�ستحب�ب،ج �إّنجهلأمججلج حت�ججهإنىج

موؤون جزهئيةج دجهنرطعجلانجهنجوه �ت،جوذنكجلأّنهجعلىجكّاجح�ل،ج كونجهلإن�س�نج دج�سع جمنج

�س�أنهجوق�درًهجعلىجهلإدا�نجلا�ججطاعا�جللّا جهل�ستحب�بجوهنت�أ�ّسدجل�نلبّدجوهأهاجهنباتجR،ج

ومنجهل�جُ طكنجحطلا�جعلىجهلإع�دةجوهنتكجهر،ج الجل�أ�صج دجهأنج كونج�سدءجوهحيجم�ستحّبً�ج دج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص27.
)2(جم.ن،ج�ص26.

)3(جهن�سيوق،جهنخ�س�ل،ج�ص608.
)4(جدع�ئمجهلإ�سالم،جج2،ج�ص188.

)5(جم.ن.
)6(جهنطقلع،ج�ص335.
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زم�نا جمنجحاثج �سع ج هلإن�س�نج دج هأّنج لطعلىج هلأ ��جهد،ج لانج هنتخااجج هأوجعلىج متعّيدة،ج هأزمل ج

هنت�سطا ،ج لهجهأنج �أددجلا�جلعلوهنجهنط�ستحّبج دجهأّيجوقتجمنجهلأوق�تجهنطذكورة،ج اوجهإْنج�سّطىج

اأن  قبل  اأولدك��م  »�شّموا   :Qهنطوؤملانج هأماجج نقولج همتث�ًلج هنط�ستحّبج هنرلانج قيج عاج

يولدوا«،جوهإنجنمجُ �سّطهجوهأّخججد�سطاتهجهإنىجحانجهنولدةج عاجهنط�ستحّبجد�أ�ّساً�جللعاجر�سولجههللج

وهأماججهنطوؤملانجونقولجهنك�ظمجR،جوهإنجهأّخججهإنىجهناومجهن�س�لعجكط�ج دجهنجوه �تجهن�س�لق ج

 عاجهنط�ستحّب،جهأوجُ طكنجحطلا�جعلىجهنل�ساجوهلأ �ساج دجهناومجهن�س�لع.

خ�سو�سً�جهأّنجهنطللتجنللظججهوجكونجروه �تجهنت�سطا ج دجهناومجهن�س�لعجوهردةج دج�سا�قج�سلنج

وهأعط�لجذنكجهناومجمقتجن جل�نعقاق جوهنحلقجوهنت�سّيقجوهلإطع�مجوغاجه�.جوهذهج علدجهأّنا�جهإّم�ج

منججطل جم�ستحّب�تجذنكجهناومجنخ�سو�سا جمعّال ،ج الجُ ل� دجه�ستحب�لا�جقباجذنك،جخ�سو�سً�ج

هإذهجك�نجهلإن�س�نجل�نخا�رج دجدغااججهل�سم،جللحوج كونج اهجهناومجهن�س�لعجهوجهن�سقفجهنزملّدج

هإْنجرغبجهنوهنيهنج دجذنك،ج ك�أّنهج �سح جزملا ج هلأق�سىجل�ستحب�بجهنت�سطا جودغااججهل�سمج

.
(((
نُاغّاججهنونّدجه�سمجمونودهجهأوج ثبته،ج دجنحظ ج�سع�ئج  جمب�رك 

)1(جك�سفجهنلث�م،جج7،ج�ص527.جهلأنوهرجهنلوهمعج دج�سجحجمل�داحجهن�سجهئع،جج10،ج�ص281.جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص398. 
هنحيهئقجهنل��سجة،جج25،ج�ص40-42.ججوههججهنكالم،جج31،ج�ص256.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنت�س��طا جعب�رةجعنجعطلا جو�سعجهل�س��مجل�إزهءجهنط�س��ّطىجوجعلهجمق�لله،جهأيجهطالقجه�س��مج -ج

معّا��نجمحّيد-ك�:جمحط��يجنلذكور،جو �طط جنالإن�ث-جعلىجهنطونودجهنري ي.جوه�س��مجهنعلمج

هوجهنللظجهنّيهلجعلىجذهتجم�س��ّخ�س جمعّال .جوهأ�س��ط�ءجهلأعالمجلج تب�درجل�لأ�س�ن جملا�ج

مع�ناا���جهنط�س��تعطل ج اا�جل�نو�س��ع،جوذنكجلأّنجمعتبجه�جنمج �س��تعطلا�ج اط���جو�سعهجهأهاج

هنلغ�� جنا���جم��نجهنطع�ن��دجوهنطلاوم�ت،جهإلجهأّنهجرغ��مجذنك،جلجُ طكنجنزعجهلأ�س��ط�ءجوخلعا�ج

ل�نكّلا�� جع��نجهأمج ن:جهلأول:جث��وبجمع�ناا�جهنلغو �� جهنطجكوزةج دجهنطعر��مجهنذهلّدجلأهاج

هنلغ�� ،جوهنث�ن��د:جثوبجلع�صجهن�س��خ�سا�تجهنت�ر خا جوهنط�س��اورة،جحاثجهإّنجهنت�س���لهج دج

هلأ�سط�ءج �أخذجهنذهنجهإنىجدهئجةجهنت�س�لهج دجهنطع�ندجلانجهن�سخ�سا�ت.

هإذهجهأخذن���جلعا��نجهلعتب���رجهنلقمتانجهن�س���لقتان،جل�لإ�س� �� جهإنىجنقم جث�نث�� ،جوهدجهأّنج -ج

هلأنل�ظج دجهنلغ�تجلح�سبجطباع جدجكابا�جهنلغوّيجومخ�رججحجو ا�جنا�ستجمت�س�لا ،جلاج

هل�كجهأنل�ظجثقال جعلىجهنلمقجوهن�سطع،جوهأخجىجخلال ،جوهل�كجهأنل�ظجح�سل جوم�أنو�س ج

وعذل جومو�ساقا جوم�أنو  ،جوهأخجىجقباح جوم�ستوح�س جوغج ب جو�س�ّذةجوملّلجة،جوهكذه؛ج

ُ �سبحجمنجهن�سجورّيجهختا�رجهل�سمجهنح�سنجمنججاتان:جمنجحاثجهنللظجوهنتجكابجلانج

هنحجوف،جومنجحاثجهنطعلى،جل�أنج كونجنهجد�سّطل�تجهإ ر�لا .

وردجهنت�أكايجوهنحّثج دجهنجوؤ  جهنتجلو  جهلإ�س��الما جعلىجه�ستح�س���نجهلأ�س��ط�ء،جوهعتبجتج -ج

هأّنجمنجحقوقجهنملاجعلىجونّاهجهختا�رجهل�س��مجهنح�س��نجنه،جعنجر�س��ولجههللPج:جهإّنجهأولج

م�ج لحاجلهجهأحيكمجونيه:جهل�سمجهنح�سن،ج لاح�سنجهأحُيكمجه�سمجونيه«.جوعلهP: »حّق 

الولد على والده اأن ُيح�شن ا�شمه...«.

هإّنجهنجوه �تج دجليءجهنت�سطا جعلىجهأرلعجطوهئفجعليجهل�ستقجهء: -ج

الطائفة الأولى من الأخبار:جد�سّطلتجه�ستحب�بجهنت�سطا جمنجغاججدوقاتجلزم�نجمحّيد.

الثانية:جحّثتجعلىجد�سطا جهلأولدجقباجهنولدة.

الثالثة:جُ �ستل�دجملا�جهنت�سطا جحانجهنولدة.

والرابعة:جُ �ستل�دجملا�جهنحّثجعلىجهنت�سطا ج دجهناومجهن�س�لعجمنجولدةجهنملا.
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أسئل  هنيرا 

هاجُ طكنج �ساجه�سمجهنَعَلمجعنجثوبجمع�ناهجهنلغو  ؟جه�سجحجذنكجل�نتل�ساا.. 1

هاج ح�ساجهردب�طجخ��صج دجهنذهنجهنب�سجّيجلانجهأ�سط�ءجلع�صجهن�سخ�سا�تجهنت�ر خا ج. 2

ولانجهل�سمجهنذيج ملقجعلىجهنطونود؟جونط�ذه؟

حّثجهنطلا�ججهنلبوّيجعلىجه�ستح�س�نجهأ�سط�ءجهلأطل�ل.جهذكججروه تانجعلىجذنك.. 3

دجطوهئفجهنجوه �تج دجذنك.. 4 متىج بيهأجه�ستحب�بجد�سطا جهنملا؟جعيِّ





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

الدرس الثامن والعشرون

 حّق الطفل

 في االسم الحسن )2(
معايير تشخيص

 األسماء الحسنة والقبيحة

 عجفجمعا�رجدحي يجهلأ�سط�ءجهنتدج ح�سنجهختا�ره�ج . 1

نلملا،جو عج�صجهلأدن جهنجوهئا جعلىجذنك.

 عجفجمازهنجد�سخا�صجهلأ�سط�ءجهنقباح ،جهنطذمومج . 2

د�سطا جهنملاجلا�،جو بّانجهنجوه �تجحولجذنك.

وه�ستحب�بج . 3 هنقباح ،ج هلأ�سط�ءج دغااجج نزومج  عجفج

دكلا جهنملا.





تمهيد
علىج هلأونا�ءج علاامج حّثج ههللج �سلوهتج هنباتج وهأهاج هنلبّدج ملا ج هأّنج �سبق،ج مّط�ج هّد�سحج

هأ���س���روهج دج عج �ص،ج ااج عج�صج ذهتج هنح�سل ج وهلأ�سط�ءج هأطل�نام،ج هأ�سط�ءج ه�ستح�س�نج

عنج هنجوه �تج نط�ذجج دج ثط ج وهاج هنح�سل ؟ج هلأ�سط�ءج د�سخا�صج مع� اجج هإنىج ن�سو�سامج

هلأ�سط�ءجهنح�سل ؟

وهنروهب:جنعم،جهإّنجن�سو�صجهأهاجهنباتRجنمجدغلاجهذهجهنر�نب،ج قيج�س�عيتجهأونا�ءج

هأمورجهلأطل�لجعلىجهختا�رجهلأ�سط�ءجهنح�سل جل�نك�سفجعنجلع�سا�،جهإّم�جعلىجنحوجهنعطوم،جوهإّم�ج

علىجنحوجهنخ�سو�ص.

النصوص الواردة في األسماء الحسنة على نحو العموم
 وجيجلع�صجهنل�سو�صجهنجوهئا جهنتدجدعمدجهلإن�س�نجمع� اججع�م ج دجد�سخا�صجهلأ�سط�ءج

هنح�سل جهنتدج �ستحّبجهإطالقا�جعلىجهنملاجود�سطاتهجلا�،جوهذهجهنطع� اججعلىجثالث جهأق�س�م:

الأّول:جهأّنهج �ستحّبجد�سطا جهنملاجل�أّيجه�سمجمنجهأ�سط�ءجهلأنبا�ء،جلطعلىجهأّنجهنجوه �تجهأ�ّس�ستج

ق�عيةجع�م ج دجهذهجهن�سا�قجمل�ده�:جكاجه�سمجنبّدجهوج�س�نحجنت�سطا جهنملاجله.

الثاني:جهأّنهج �ستحّبجد�سطا جهنملاجل�أّيجه�سمجمنجهلأ�سط�ءجهنتدجدت�سّطنجهنعبود  جهنط�س�  ج

دع�نىج �ستحّبج هنعبود  جهللج ه�سمج لايج كّاج هنح�سلى،جلطعلى:ج هأ�سط�ئهج هأحيج هأوج دع�نىج هإنىجههللج

د�سطا جهنملاجله.

.Rالثالث:جهأّنهج �ستحّبجد�سطا جهنملاجل�أّيجه�سمجمنجهلأ�سط�ءجهنتدج ت�سّطىجلا�جهنلبّدجوهأهاجلاتهج
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ونعج�صجهلأدن جعلىجكّاجمعا�رجملا�ج دجهنل�سو�صجهنت�نا :

Rأسماء األنبياء

عنجهأماججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»اإّن ر�شول اهلل قال: ما من اأهل بيت فيهم ا�شم نبّي  -ج

.
اإّل بعث اهلل عّز وجّل اإليهم ملكاً ُيقّد�شهم بالغداة والع�شّي«)))

.
وعنجهنلبّدP،جق�ل:ج»�شّموا اأولدكم اأ�شماء الأنبياء...«))) -ج

.
وعلهP: »اإذا كان ا�شم بع�س اأهل البيت ا�شم نبّي لم تزل البركة فيهم«))) -ج

أسماء العبودية لله

وع��نجهأل��دججعلججهنب�قججQ،جق�ل:ج»اأ�شدق الأ�ش��ماء ما �ُش��ّمي بالعبودية، واأف�شلها  -ج

.
اأ�شماء الأنبياء«)))

.
و دجنلظجهآخج:ج»وخيرها اأ�شماء الأنبياء«))) -ج

 ظاججلو�سوحجهأّنجهأ�سيقجهلأ�سط�ءجم�ج�ُسّطدجل�نعبود  ،جمثا:جعبيجههلل،...جهإنخ.

وهأّنجهأ �ساجهلأ�سط�ءجوخاجه�جهأ�سط�ءجهلأنبا�ء:جهآدم،جنوح،جهإدر �ص،جهأ وب،جهإلجههام،جهإ�سط�عاا،ج

هإ�سح�ق،ج عقوب،ج و�سف،جمو�سى،جعا�سى،ج�سلاط�ن،جدهود،ج ون�ص...جهإنخ.

Rأسماء أئّمة أهل البيت
ُن�سّطدج هإّن�ج ُجعلتج يهك،ج ههللجQ:ج عبيج لألدج قااج ق�ل:ج ههلل،ج عبيج لنج رلعدج عنج -ج

ل�أ�سط�ئكمجوهأ�سط�ءجهآل�ئكم،ج اللعل�جذنك؟ج

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالى:  ق��ال  ال��ح��ّب؟!  اإّل  ال��دي��ن  وه��ل  واهلل،  »اإي   ق�ل:ج

.
(((» 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ)))

)1(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص454،جح1012.جوروههج دجد�ر خجلغيهدجهأوجمي ل جهن�سالم،جهنبغيهدي،جهأحطيجلنجعلد،جج14،ج�ص244.
)2(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص220.

)3(جدع�ئمجهلإ�سالم،جج2،ج�ص188.
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص18.

)5(جمع�ندجهلأخب�ر،ج�ص146.
)6(ج�سورةجهآلجعطجهن،جهلآ  ج31.

)7(جدل�ساججهنعا��سد،جج1،ج�ص168-167.
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النصوص الواردة في األسماء الحسنة على نحو الخصوص
لختا�رج لا�ج هنتط�ّسكج وهنتدج طكنج هنجوه �تج ذكجدا�ج هنتدج هنع�م ج هنطع� اجج هإنىج ل�لإ�س�  ج

هل�سمجهنح�سنجنلملا،جقّيمتجروه �تجهأخجىجنط�ذججم�سيهقا جنلطع� اججهنع�م جمنجخاللجذكجج

هأ�سط�ءجمحيودةج �ستحّبجد�سطا جهنملاجلا�جنتطّازه�جوخ�سو�سا ج اا�،جوهأ �ساجهذهجهلأ�سط�ءجهوج

ه�سمجهنلبّدجهلأعظمP،جهأيجه�سمج»محطي«.جوقيجلّالتجهنجوه �تجهأنجد�سطا جهنملاجل��سمجمحطيج

 تجّدبجعلاهجهنعي يجمنجهلآث�رجهنخ��س ،جمثا:جهإكجهمه،جهنتو�سع جنهج دجهنطرل�ص،جعيمجدقباحج

وجاه،جنر�حجهنط�سورةجعليجح�سوره،جدقي �صجهنطلزلجوحلولجهنبجك ج اه...

هنح�سن،ج علّد،ج نلذكور:ج هأ �سً�ج ل�نخ�سو�صج علاا�ج هنت�أكايج دّمج هنتدج هلأ�سط�ءج جطل ج ومنج

هنح�سان،جحطزة،ججعلج...

ومنجهأ�سط�ءجهنل�س�ءجهأّكيتجهنجوه �تجعلىجخ�سو�سا جومازةج دجه�سمج» �طط «،جو�سا�أددج دج

لع�صجهنجوه �ت:ج»اأّما اإذا �شّميتها فاطمة، فال ت�شّبها، ول تلعنها، ول ت�شربها«.

خير األسماء محمد
عنجهلإم�مججعلججهن�س�دق،جعنجهألاه،جعنجهآل�ئهجR،جق�ل:جق�لجر�سولجههللP: »من  -ج

 .
ولد له ثالث بنين، ولم ُي�شمِّ اأحدهم محمداً، فقد جفاني«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ:جهأّنجهنلب��ّدPججق�ل:ج»من ول��د له اأربع��ة اأولد، ولم ُي�ش��مِّ  -ج

 .
اأحدهم با�شمي فقد جفاني«)))

وع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق���ل:ج»ل يولد لن��ا ول��د اإل �ش��ّميناه محمداً، ف��اإذا م�شى  -ج

.
�شبعة اأيام فاإن �شئنا غّيرنا، واإن �شئنا تركنا«)))

ثمرات ونتائج تسمية الطفل باسم محّمد
ع��نجهنج�س���جQ،جع��نجهآل�ئ��ه،جع��نجهنّلب��ّدP،جق���ل:ج»اإذا �ش��ّميتم الول��د محم��داً،  -ج

 .
فاأكرموه، واأو�شعوا له في المجل�س، ول ُتقّبحوا له وجهاً«)))

)1(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص682،جح1453.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص19.

)3(جم.ن،ج�ص18.
)4(جهن�سيوق،جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج1،ج�ص32،جح29.
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ولا��ذهجهلإ�س��ل�د،جعل��هP،جق�ل:ج»م��ا من ق��وم كانت له��م م�ش��ورة، فح�شر من ا�ش��مه  -ج

 .
محمد، اأو اأحمد، فاأدخلوه في م�شورتهم اإلَّ كان خيراً لهم«)))

ولاذهجهلإ�س��ل�دجعلهP،جق�ل:ج»ما من مائدة و�شعت، وح�شر عليها من ا�ش��مه اأحمد  -ج

 .
اأو محمد، اإل قّد�س ذلك المنزل في كّل يوم مرتين«)))

وع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»اإذا �ش��ّميتم محم��داً، ف��ال ُتقّبح��وه، ول تجبه��وه)))، ول  -ج

.
ت�شربوه، بورك ِلَبْيٍت فيه محمد، ومجل�س فيه محمد، ورفقة فيها محمد«)))

.
وعنجهنلبّدP: »ل ت�شّموا اأبناءكم محمداً، ثم تلعنونهم«))) -ج

وعنجهلإم�مججعلججهن�س�دق،جعنجهآل�ئه،جعنجهلنجعب��ص،جق�ل:ج»اإذا كان يوم القيامة، نادى  -ج

 .
(((»Pمناٍد: األ ليقم من ا�شمه محمد، فليدخل الجّنة، لكرامة �شمّيه محمد

وع��نجهأل��دجه���رونجمون��ىجهآلججعيةجق���ل:جُكلُتججلا�س��ً�جلألدجعب��يجههللجQجل�نطي ل ،ج -ج

جهإّندججئتجهإناه،ج ق�لجند:ج»لم اأرك منذ اأيام يا اأبا هارون«.  لقيندجهأ �مً�،جثمَّ

 ُقلُت:جونيجندجغالم.

 ق�ل:ج»بارك اهلل، فما �شّميته«؟ 

قلت:ج�سّطاتهجمحطيًه.

ق�ل:ج»فاأقبل بخّده نحو الأر���س، وهو يقول: محمد، محمد، محمد، حتى كاد يل�شق 

كّلهم جميعاً،  الأر���س  وباأهل  وباأبوّي،  وباأهلي،  وبولدي،  بنف�شي،  قال:  ثمَّ  بالأر�س.  خّده 

الفداء لر�شول اهللP، ل ت�شّبه، ول ت�شربه، ول ُت�شئ اإليه. واعلم اأّنه لي�س في الأر�س دار 

.
فيها ا�شم محمد، اإل وهي تقّد�س كّل يوم...«)))

)1(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج1،ج�ص32.
)2(جم.ن.

)3(جلجدرباوه:جمنججباه.جهأيجلجدجدوهجعنجح�جته،جولجد�ستقبلوهجلط�ج كجه.
)4(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص25.

)5(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص130.
)6(جك�سفجهنغط ج دجمعج  جهلأئط ،جج1،ج�ص29.جنقلهجمنجكت�بجهناوهقاتجلألدجعطججهنزههي.

)7(جهنك� د،جج6،ج�ص39.
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عنج�سلاط�نجهنرعلجّي،جق�ل:ج�سطعُتجهأل�جهنح�سنجهنج�س�جQج قول:ج»ل يدخل الفقر  8-ج

 .
بيتاً فيه ا�شم: محمد...«)))

ع��نجهلإم���مجعلّدجهنج�س���جQ،جق�ل:ج»البي��ت الذي في��ه محم��د، ُي�شبح اأهل��ه بخير  9-ج

 .
وُيم�شون بخير«)))

اسم علّي

ع��نجعل��ّدجلنجهألدجط�ن��بجQ،جق�ل:ج»من ولد ل��ه اأربعة، فلم ُي�ش��ّم اأحدهم با�ش��مي،  -ج

.
فقد جفاني«)))

وع��نجعب��يجهنجحطنجلنجمحطيجهنعجزمّد،جق�ل:ج»ه�س��تعطاجمع�و ُ جم��جوهَنجلنجهنحكمجعلىج -ج

،ج لج�صجنام.ج
(((
هنطي ل ،جوهأمجهجهأنج لج�صجن�سب�بجقج �ص

 ق�لجعلّدجلنجهنح�سانجL: »فاأتيته، فقال: ما ا�شمك؟ 

فقلت: علّي بن الح�شين.

فقال: ما ا�شم اأخيك؟ 

فقلت: علّي. 

فقال: علّي، وعلّي؟ ما يريد اأبوك اأن يدع اأحداً من ولده اإل �شّماه علّياً. 

ثمَّ فر�س لي، فرجعت اإلى اأبي Q، فاأخبرته. 

�شّمي اأحداً 
ُ
فقال: ويلي على ابن الزرقاء دّباغة الأدم، لو ولد لي مائة لأحببت اأن ل اأ

 .
منهم اإل علّياً«)))

ل��سمج هنرلانج د�سطا ج علوهن:ج دحتج هن�س�لق ،ج هنلقجهتج ذنكج دج علىج م�ج يّلج دقّيمج وقيج

محّطيجهأوجعلّد،جو�سا�أددج دجلع�صجهنلقجهتجهنالحق .

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
)2(جو�س�ئاجهن�ساع ،جج21،ج�ص394،جح)27389(.

)3(جهني لطد،ج جدو�صجهلأخب�ر،جج3،ج�ص632،جح5981.
)4(ج لج�صجن�سب�بجقج �ص:جهأيج رعاجنامج ج�سً�جوعما .

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
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اسم حمزة 

ع��نجهأل��دجعب��يجههللجQ،جق�ل:ج»جاء رجل اإلى النبّيP، فقال: يا ر�ش��ول اهلل، ولد  -ج

�شّميه؟ 
ُ
لي غالم، ماذا اأ

.
(((
هجل�أحّبجهلأ�سط�ءجهإنّد:جحطزة« ق�لP:ج�سطِّ

اسم فاطمة
جعنجهن�سكونّد،جق�ل:جدخلتجعلىجهألدجعبيجههللجQ،جوهأن�جمغطومجمكجوب. -ج

 ق�لجند:ج»يا �شكونّي، ما غّمك«؟ 

 قلت:جونيتجندجهلل ...

 ق�ل:ج»ما �شّميتها«؟ 

ُقلُت:ج �طط .

ول  ت�شّبها،  فال  فاطمة،  �شّميتها  اإذا  اأّم��ا  جبهته...  على  يده  و�شع  ثم  اآه،  اآه  »اآه  ق�ل:ج

.
تلعنها، ول ت�شربها«)))

أسماء العبودية لله: عبد الرحمن، عبد الله... 
ع��نجهأل��دججعلججQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللPجعلىجملب��جه:ج»األ اإّن خير الأ�ش��ماء:  -ج

.
عبد اهلل، وعبد الرحمن...«)))

.
وعنجر�سولجههللP: »نعم الأ�شماء: عبد اهلل وعبد الرحمن، الأ�شماء المعّبدة«))) -ج

وعنجهلنجحطاي،ج»هأّنهج�س�ألجهأل�جعبيجههللجQ و�س�ورهج دجه�سمجونيه.ج -ج

 ق�لجQ: »�شّمه ا�شماً من العبودية«. 

 ق�ل:جهأيجهلأ�سط�ءجهو؟ج

.
 ق�لجQ: »عبد الرحمن«)))

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
)2(جم.ن،ج�ص49.

)3(جهنخ�س�ل،ج�ص251.
)4(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج51،ج�ص128.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
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محط��يج هأل��دج هإن��ىج هأخ��دج محط��يج »كت��بج ق���ل:ج هنقالن�س��ّد،ج محط��يج ل��نج جعل��جج ع��نج -ج

)هنع�س��كجّي(جQ،جوهمجهأدهجح�ما،ج �س���أنهجهنيع�ءجلخال�سا�،جوهأنج جزقهجههللجذكجًه،ج

و�س�أنهجهأنجُ �سّطاه.

ف�شّمى  ت��واأم��ي��ن،  اثنين  ل��ه  ف��ول��دت  الرحمن،  وعبد  محمد  ال���ش��م  »ون��ع��م  هإناه:ج  كتبج

.
اأحدهما محمداً والآخر عبد الرحمن«)))

األسماء غير المحبوبة
ُ كجهج هنطق�لاج و دج ح�سل .ج ل�أ�سط�ءج د�سطاتهج هنملاج نونّدج ُ �ستحّبج هأّنهج دقّيم،ج مّط�ج هّد�سحج

د�سطاتهجل�أ�سط�ءجغاججح�سل .جوقيجقّيمتجهنجوه �تجهأ �سً�جمعا�رًهجع�مً�ج دجلع�صجهلأ�سط�ءجهنتدجلج

 ح�سنجد�سطا جهنملاجلا�،جوهدجهأ�سط�ءجهأعيهءجهأهاجهنباتجR،جلأّنا�جُدلجحجهن�سام�ن.

كط�جقّيمتجهنجوه �تجلع�صجهنلط�ذججنالأ�سط�ءجهنطكجوهجهنت�سطا جلا�،جنعج�سا�ج دجهنلقجةج

هنت�نا .

Rعدم التسمية بأسماء أعداء أهل البيت
عنجهلإم�مجهنب�قجج دجحي ثجذكجن�هج�س�لقً�:ج»... اإّن ال�شيطان اإذا �شمع منادياً ُينادي: يا 

اأعدائنا،  با�شم عدّو من  اإذا �شمع منادياً  الر�شا�س. حّتى  يا علّي، ذاب كما يذوب  محمد، 

.
اهتّز واختال«)))

النصوص الواردة في األسماء المكروهة

عنجحّط�دجلنجعثط�ن،جعنجهألدجعبيجههللجQ،جق�ل:ج»اإّن ر�شول اهللP دعا ب�شحيفة  -ج

حين ح�شره الموت يريد اأن ينهى عن اأ�شماء يت�شّمى بها، فقب�س ولم ُي�شّمها، منها: 

الحكم، وحكيم، وخالد، ومالك. وذكر اأّنها �ش��تة اأو �ش��بعة))) مّما ل يجوز اأن ُيت�ش��ّمى 

.
بها«)))

)1(جح�سانجلنجعبيجهنوه�ب،جعاونجهنطعرزهت،ج�ص124.جوك�سفجهنغط ،جج3،ج�ص214.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص20.

)3(جهنرطل جهنظ�هجةج دجهنتجد يجوهنل�سا�نجنا�ستجمنجكالمجهلإم�مجQجوهإنط�جهدجمنجكالمجهأحيجهنجوهة.
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص20.
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وع��نجهلإم���مججعل��ججلنجمحط��ي،جعنجهألا��ه،جعنجج��ّيهجعلدجلنجهنح�س��ان،جع��نجهألاه،جعنج -ج

علدجلنجهألدجط�نبجR،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »نعم الأ�ش��ماء: عبد اهلل، وعبد 

الرحمن، الأ�شماء المعّبدة. 

و�شّرها: هّمام والحارث. واأكره: مبارك، ونافع، وب�شر، وميمون، لئاّل ُيقال: ثّم مبارك، 

ثّم ب�شر، ثّم ميمون. فيقال: ل.

.
ول ت�شّم �شهاباً، فاإّن �شهاب ا�شم من اأ�شماء النار. وكره الحاكم ومالكاً«)))

وع��نجعل��ّدجلنجهألدجط�نبجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللP: »... ول ُت�ش��ّموا اأولدكم:  -ج

.
الحكم، ول اأبا الحكم، فاإّن اهلل هو الحكم«)))

وع��نجهأل��دججعلججQ،جق���ل:ج»اإّن اأبغ���س الأ�ش��ماء اإل��ى اهلل تعالى: ح��ارث، ومالك،  -ج

 .
وخالد«)))

وع��نجهأل��دججعلججQ،جق���ل:جق�لجر�س��ولجههللPجعلىجملب��جه:ج»... و�ش��ّر الأ�ش��ماء:  -ج

.
�شرار، ومّرة، وحرب، وظالم«)))

وع��نجعل��ّدجل��نجعما ،جق���ل:ج»قال اأب��و عب��د اهلل Q لعب��د الملك ب��ن اأعي��ن: كيف  -ج

�شّميت ابنك �شري�شاً؟ 

قال: كيف �شّماك اأبوك جعفراً؟ 

 .
قال Q: اإّن جعفراً نهر في الجّنة، و�شري�س ا�شم �شيطان«)))

)))،جق�ل:ج»هذا محمد اأذن لهم في الت�شمية به، 
L

 
وعنجهألدججعلججهأوجهألدجعبيجههلل -ج

.
(((» Pفمن اأذن لهم في ي�س؟! يعني الت�شمية، وهو ا�شم النبي

)1(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص132.
)2(جعلاجهن�سجهئع،جج2،ج�ص583.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص21.
)4(جهنخ�س�ل،ج�ص251.

)5(جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهختا�رجمعج  جهنجج�ل،جج1،ج�ص412.
)6(جهنتجد يجمنجرهويجهنحي ث.

)7(جهنك� د،جج6،ج�ص20.جق�لجهنعالم جهنطرل�سدجدعلاقً�جعلىجهنحي ث:ج»وهأم�جهنت�سطا جل�أ�سط�ءجهنطالئك جكربجئااجوماك�ئااج
 لمجهأجيج دجكالمجهأ�سح�لل�ج�سائً�جلجنلاً�جولجهإثب�دً�،جوهختلفجهنع�م ج طلامجمنجملعه«.جمجهآةجهنعقول،جج21،ج�ص36.
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استحباب تغيير األسماء القبيحة
قيجُ قِيمجهلإن�س�نجعلىجد�سطا جطللهجل��سمجغاججمم�لقجنلطع� اججهنتدجهأ�ّس�سا�جهنلبّدجوهأهاج

وهإّم�جدق�ساجًه،جثمج تلبهجمنجغللتهج هإّم�ججااًل،ج Rج دجح�سنجهختا�رجد�سطا جهنملا،ج لاتهج

هل�سمج هنملاج دج حّقج هأّنج وهنروهب:ج هنعطا؟ج م�ج نل�سه:ج ودق�ساجه،ج ا�س�ألج هإنىججالهج و لتلتج

هنح�سنجلج لتلدجلطرجدجد�سطاتهجل��سمجقباحجهأوجغاججمم�لقجنلطع� اججهنتدجو�سعتا�جهنجوه �تج

ه�ستطجهرّي.جولل�ءجعلاه،ج �ستحّبج هنت�سطا ،جلاجحّقجهنملاج دجهل�سمجهنح�سنجهوجحّقج نرودةج

ل�أ�سط�ءج د�سطاتهج دغااجهجللحوج عايج هإنىج هأنج عطيج ه�سمجطللهجغاججح�سنج هإذهجم�جك�نج نالإن�س�نج

ح�سل ،جولذنكج كونجقيجهأّدىجنلملاجهأحيجحقوقهجهنتدجنهجعلىجوهنيه.

عنجهلإم�مججعلججهن�س�دق،جعنجهألاهجL،جق�ل:ج»كان ر�ش��ول اهللP ُيغّير الأ�ش��ماء  -ج

.
القبيحة في الرجال والبلدان«)))

و دجخبججطو اج دجدخولجن�سجهنّدجمنجملكجهنجومجعلىجر�س��ولجههللPج)هإنىجهأنجق�ل(ج -ج

 ق�ل:ج»ما ا�شمك«؟ 

 ُقلُت:جه�سطدجعبيجهن�سط�ص.

.
�شّميك عبد الوّهاب«)))

ُ
ل ا�شمك. فاإّني اأ  ق�لجند:ج»بدِّ

جدخلتجعلىجهألدجعبيجههلل-هن�س�دقجQ-جوهوجوهقفجعلىج وعنج عقوبجهن�سجهج،جق�ل:ج -ج

رهأ���صجهألدجهنح�س��نجمو�س��ى-هنك�ظمجQ-،جوهوج دجهنطايج �س���ّرهجطو اًل،ج رل�س��ت،ج

حتىج جغ،ج قطتجهإناه،ج ق�ل-هن�س�دقجQ-: »ادُن من مولك )اأي الكاظم( ف�شلِّم 

عليه«.  ينوت،ج �سلَّطت،ج جّدجعلّدجلكالمج �ساح،جثّمجق�لجند:ج»اذهب، فغّير ا�شم ابنتك 

التي �شّميتها اأم�س، فاإّنه ا�شم ُيبغ�شه اهلل«.

وك�نتجونيتجندجهلل جو�سّطاتا�جل�نحطاجهء.

 ق�لجهألوجعبيجههلل Q: »انته اإلى اأمره ُتر�شد«.

 .
(((
 غّاجتجه�سطا�«

)1(جقجبجهلأ�سل�د،ج�ص93.
)2(جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج21،ج�ص333.

)3(جهنك� د،جج1،ج�ص310.
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هإنىج هنقباح ج هلأ�سط�ءج دغااجج ه�ستحب�بج هإنىج هنلقا�ءج ذهبج هنجوه �ت،ج هذهج هإنىج وه�ستل�دًهج

 .
(((
هلأ�سط�ءجهنح�سل 

استحباب التكنية
هأوج ل�ألدج الن،ج هنملاج هنملل ،ج ُا�سّطىج هأوج نلملاج معّال ج كلا ج هإعم�ءج عنج عب�رةج هنتكلا ج

هنملل جل�أمج الن.جوقيجلّانجهأهاجهنباتجهنعّل ج دجذنكجكط�ج�ساظاججمنجخاللجهنجوه �ت.

النصوص الواردة في استحباب التكنية
جع��نجهلإم���مجهنج�س�جQ،جق�ل:ج»اإّنه لّما ولد الح�ش��ن بن علي، هب��ط جبرئيل على  -ج

 .
ر�شول اهلل، بالتهنئة في اليوم ال�شابع، واأمره اأن ُي�شّميه وُيكّنيه...«)))

عنجمعّطججلنجخثام،جق�ل:جق�لجندجهألوججعلججQ: »ما ُتكّنى«؟  -ج

ق�ل:جُقلُت:جم�جهكتلاتجلعي،جوم�جندجوني،جولجهمجهأة،جولجج�ر  .

ق�لجQ: »فما يمنعك من ذلك«؟ 

.Qق�ل:جُقلُت:جحي ثجللغل�جعنجعلّدج

ق�لجQ: »وما هو«؟ 

.
قلت:جللغل�جعنجعلدجQجق�ل:ج»من اكتنى ولي�س له اأهل فهو اأبو جعر«)))

 ق�لجهألوججعلججQ: »�شوه)))، لي�س هذا من حديث علّي Q، اإّنا لُنكّني اأولدنا في 

.
�شغرهم مخافة النبز اأن يلحق بهم«)))

 .
وع��نجج�ل��ج،جق���ل:ج»اأراد اأب��و جعف��ر Q الرك��وب اإل��ى بع���س �ش��يعته ليع��وده«))) -ج

 ق���لجQ: »ي��ا جاب��ر، الحقن��ي«،ج تبعت��ه،ج لّط���جهنتاىجهإن��ىجل�بجهنيهرجخ��جججهلنجنهج

�سغاج،ج ق�لجنهجهألوججعلججQ:جم�جه�سطك؟ج

)1(جهلأنوهرجهنلوهمعج دج�سجحجمل�داحجهن�سجهئع،جج10،ج�ص276.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص34.

)3(جهنرعج:جهنعذرةجهنا�ل�س .
ه،جعلىجدقي جج�سوهجوجهجمنجق�لجذنكجهأيج ه:جهأيجحّجفجهنحي ثجمنجق�لجكذنك.جوهإم�جهأنجدقجهأ:ج�ُسوِّ )4(ج�سوه:جهإم�جهأنجدقجهأج�َسوَّ

دع�ءجعلاهجلطعلىجهنتقباح،جقبحجههللجوجاه.

)5(جهنك� د،جج6،ج�ص19.
)6(ج عوده:ج زورهج دجمج�سه.
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 ق�ل:جمحطي.ج

ق�لجQ: »فبما ُتكّنى«؟ 

ق�ل:جلعلدج)هأيجهنطق�سود:جهألوجعلد،جلأّنجهنكلا جلجدكونجهإلجم�سبوق جلكلط :جهألوجكط�جدقّيم(.

ق�لجهألوججعلججQ: »لقد احتظرت من ال�شيطان احتظاراً �شديداً))). اإّن ال�شيطان اإذا 

�شمع منادياً ينادي: يا محمد، يا علي، ذاب كما يذوب الر�شا�س. حتى اإذا �شمع منادياً با�شم 

.
عدّو من اأعدائنا، اهتّز واختال«)))

النصوص الواردة في الكنى المكروهة

ع��نججعل��ججلنجمحطي،جعنجهألاه،جعنججّيهجعلدجلنجهنح�س��ان،جعنجهألاه،جعنجعلدجلنجهألدج -ج

حّل لأحد اأن يت�ش��ّمى با�ش��مي ول 
ُ
ط�ن��بجR،جق���ل:جق���لجر�س��ولجههللP: »اإّن��ي ل اأ

يتكّن��ى بكنيت��ي، اإّل مول��ود لعل��ّي م��ن غير ابنتي فاطم��ة، فقد نحلته ا�ش��مي وكنيتي، 

.
وهو محمد بن علي«)))

وع��نجمحط��يجهل��نجهنحللا ،جعنجهألا��هجعلدجQ،جق�ل:جق�لجر�س��ولجههللجP: »اإن ولد  -ج

.
لك غالم ف�شّمه با�شمي، وكّنه بكنيتي، وهو رخ�شة لك دون النا�س«)))

وعنجهألدجعبيجههللجهن�س�دقجQ: »اأّن النبيP نهى عن اأربع كنى: عن اأبي عي�شى،  -ج

.
وعن اأبي الحكم، وعن اأبي مالك، وعن اأبي القا�شم اإذا كان ال�شم محمداً«)))

)1(جهحتظجت:ججعلتجنل�سكج دجحظاجةجحربتجلا�جمنجهن�سام�ن.جوهلحتظ�ر:جهنيخولج دجهنحظاجةجنالأمنجمنجهنعيو.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص20.

)3(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج15،ج�ص133.
)4(جلح�رجهلأنوهر،جج101،ج�ص131.جو جهجع:جهنطقج زي،جهإمت�عجهلأ�سط�ع،جج13،ج�ص187.جذكججعيةجروه �تجلاذهجهنط�سطون.ج
وق�لجهلنجهألدجهنحي ي:ج»هألوجهج جة،جعله-هأيجهنلبد-جQ:جهإنهجناىجهأنج رطعجلانجه�سطهجوكلاتهجلأحي،جوروىجهأنهجهأذنج

نعلدجلنجهألدجط�نبجQج دجذنك،ج �سطىجهللهجمحطيجهلنجهنحللا جمحطيًه،جوكل�هجهأل�جهنق��سم«.ج�سجحجنا جهنبالغ ،ج

ج19،ج�ص366. 
وهآنهج علاهج ههللج �سلوهتج ههللج ر�سولج ق�لج اهج هن��ذيج هنحللا ج هلنج »ومحطيج هنطغجلد:ج محطيج لنج هنلعط�نج هنق��سدج وق���لج

نعلدجQ:جهإنهج�ساونيجنكجغالمجلعييج �سطهجل��سطد،جوكّلهجلكلاتد،ج �سّط�هجمحّطيًه،جوكّل�هجهأل�جهنق��سم«.ج�سجحجهلأخب�رج

 دج �س�ئاجهلأئط جهلأطا�ر،جج2،ج�ص16.
)5(جهنك� د،جج6،ج�ص21.
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وع��نجزرهرة،جق���ل:ج»�ش��معت اأب��ا جعفر Q يق��ول: اإّن رج��اًل كان يغ�ش��ى))) علي بن  -ج

الح�شين L، وكان ُيكّنى اأبا مرة. فكان اإذا ا�شتاأذن عليه يقول: اأبو مّرة بالباب.

.
فقال له علي بن الح�شين L: باهلل، اإذا جئت اإلى بابنا، فال تقولّن: اأبو مرة«)))

)1(ج غ�سى:جهأيج �أدد.جوهألوجمجة:جكلا جهإللا�ص.
)2(جهنك� د،جج6،ج�ص21.



453  هنملا  د هوسم هن سو أأس 
م
ح 

هنطلاهام هنجهاس 

هإّنجن�سو���صجهأه��اجهنبا��تج�س���عيتجهأونا�ءجهأم��ورجهلأطل�لجعلىجهختا�رجهلأ�س��ط�ءجهنح�س��ل ج -ج

ل�نك�س��فجعنجلع�سا�،جهإّم�جعلىجنحوجهنعطوم،جوهإّم�جعلىجنحوجهنخ�سو�ص.جومنجهنل�سو�صج

هنوهردةج دجهلأ�س��ط�ءجهنح�س��ل جعلىجنحوجهنعطوم:جهأ�س��ط�ءجهلأنبا�ء،جع��نجهنلبّدP،جق�ل:ج

»�ش��ّموا اأولدكم اأ�ش��ماء الأنبياء...«،جوهأ�س��ط�ءجهنعبود  جهلل،ج عنجهلإم�مجهنب�قججQ،ج

ق���ل:ج»اأ�ش��دق الأ�ش��ماء ما �ُش��ّمي بالعبودية، واأف�شلها اأ�ش��ماء الأنبياء«،جوهأ�س��ط�ءجهأئط ج

هأهاجهنبات.

هأّم���جهنل�سو���صجهن��وهردةج ��دجهلأ�س��ط�ءجهنح�س��ل جعلىجنح��وجهنخ�سو���ص،ج خاججهلأ�س��ط�ءج -ج

محط��ي،جوكذنكجه�س��مجعلد،جوحطزة،جهنح�س��ن،جهنح�س��ان،ججعلج،ج �طط�� ...جعنجهلإم�مج

هنج�س���جQ،جق���ل:ج»ل يدخ��ل الفق��ر بيت��اً فيه ا�ش��م: محم��د، اأو اأحم��د، اأو علي، اأو 

الح�شن، اأو الح�شين، اأو جعفر، اأو طالب، اأو عبد اهلل، اأو فاطمة من الن�شاء«. 

م��نجخاججوهأ �ساجهلأ�س��ط�ءجهأ �سً�جهأ�س��ط�ءجهنعبود  جهلل:جعبيجهنجحط��ن،جعبيجههلل...،جعنج -ج

ر�سولجههللP: »نعم الأ�شماء: عبد اهلل وعبد الرحمن، الأ�شماء المعبدة ».

ُ كجهجد�س��طا جهنملاجل�أ�س��ط�ءجغاججح�س��ل ،جك�نت�س��طا جل��س��مجهأعيهءجهأهاجهنباتجR،ج -ج

ع��نجهلإم���مجهنب�ق��ججQ: »... اإّن ال�ش��يطان اإذا �ش��مع منادي��اً ُين��ادي: ي��ا محم��د، يا 

عل��ي، ذاب كم��ا ي��ذوب الر�شا�س، حّتى اإذا �ش��مع منادياً با�ش��م عدوٍّ م��ن اأعدائنا، اهتّز 

واختال«.

ُ �س��تحّبجدغاا��ججهلأ�س��ط�ءجهنقباح�� ،جعنجهلإم���مجهنب�ق��ججQ: »كان ر�ش��ول اهلل ُيغّير  -ج

الأ�شماء القبيحة في الرجال والبلدان«.

م��نجهنط�س��تحّب�تجدكلا�� جهنطونود،جوهدجعب�رةجعنجهإعم�ءجكلا�� جمعّال جنلملاجهأوجهنملل ،ج -ج

 ُا�س��ّطىجهنمل��اج»هألوج الن«،جهأوجهنملل جل���أمج الن،جعنجهلإم�مجهنج�س�جQ،جق�ل:ج»اإّنه 

لّما ولد الح�شن بن علي، هبط جبرئيل على ر�شول اهلل، بالتهنئة في اليوم ال�شابع، 

واأمره اأن ُي�شّميه ويكّنيه...«.
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أسئل  هنيرا 

م�جهدجهلأ�سط�ءجهنتدجُ �ستحّبجد�سطا جهنملاجلا�جعلىجنحوجهنعطوم؟. 1

م�جهدجهنتدجُ كجهجد�سطا جهنملاجلا�جعلىجنحوجهنعطوم؟. 2

دجلع�صجهلأ�سط�ءجهنتدجُ �ستحّبجد�سطا جهنملاجلا�جعلىجنحوجهنخ�سو�ص.. 3 عيِّ

نط�ذهجلجهأ كجُ �ستحّبجدغااججهلأ�سط�ءجهنقباح ؟. 4

منجهنط�ستحّب�تجدكلا جهنطونود،جم�جمعلىجهنتكلا ؟. 5



 الطفل في الرضاعة الطبيعية
ّ

حق

الفصل الثامن

الدرس التاسع والعشرون: دور الرضاعة الطبيعية في تكوين هوية الطفل- 

المفهوم واألدلة الروائية.

الدرس الثالثون: الرضاعة الطبيعية برؤية قيمية وفقهية وصحّية.





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

 عتقيجهأّنجموه�سل�تجوخ�س�ئ�صجهنطج�سع جهنذهلا ج . 1

�س�ع .ج وهنلل�سا جوهنبينا جدلتقاجهإنىجهنملاجل�نجَّ

ُ يركجميىجد�أثاججهنط�س�درجهنغذهئا جعلىجنبنجهلأمج . 2

وهنطج�سع ،جول�نّت�ندجهنملا.ج

 قيرجعلىجدعج فجهنج�س�ع جنغ جوه�سمالحً�. . 3

دكو نج . 4 هنمباعا ج دج هنج�س�ع ج د�أثاجج هأدّن ج  عج�صج

هوّ  جهنملاجمنجخاللجهنل�سو�صجهني لا .

دور الرضاعة الطبيعية 

في تكوين هوية الطفل
- المفهوم واألدلة الروائية-

الدرس التاسع والعشرون





ً
ضاعة لغة تعريف الرَّ

.جق�لجهأحطيجلنج �ر�ص:ج»)ر�سع(جهنجهءج
(((
عجهنملاجَر�س�ع جهأي:ج»م�ّصجهنثييجو�سجب« ر�سِ

.
(((
وهن�س�دجوهنعانجهأ�ساجوهحي،جوهو:ج�سجبجهنلبنجمنجهن�سجعجهأوجهنثيي«

.
(((
�سع:جم�ّصجهنثييج�سجبجهنلبنجمله« وق�لجهنمبج�سّد:ج»هنجَّ

وهنوه�سحجمنجهل�ستعط�لجهنلغوّيجهأنجملجدةجهنّج�س�ع جلجُدملقجعلى:

،جنط�ج ظاججمنجهأقوهلجهنلغو ا��نجهأّنجهنج�س�عجهوج
(((
جكط�جذهبجهإناهجهنبع���ص ممل��قجهنط���صّ 1-ج

هنط�ص+جهن�سجب،ج �ن�سجبجدهخاج دجملاومجهنج�س�ع.جهذهج �ساًلجعنجهأّنجملاومجهنط�ّصج

نل�س��هجمتقّومجل�ن�س��جبجعل��يجلع�صجهنلغو ا��ن،جق�لجهنلا��جوزجهآل�دي:ج»م�س�سته:ج�س��جلتهج

.
(((
�سجلً�جرقاقً�«

؛جلأّنجهنج�س�عجهوج�سجبج
(((
و ّت�سحجهأ �سً�جلمالنجهنقولجل�أّنجهنج�س�عجهوجمملقج�سجبجهنلبن 2-ج

هنلب��نجم��نجهنثييجللحوجخ��ص،جولجُ ق�لجنطنج�س��جبجهنحلابجمنجغاججهنثييجهأنهجهرد�سع،ج

وهذهجهأمجج�س���ئعجوهقعج دجهنل����ص،جحاثج �س��جلونجهلأنب�نجدهئطً�جولجُ ق�ل:جهإّنامجهرد�سعوهج

.
(((
هنبا�ئم

)1(جهنعان،جج1،ج�ص270. 
)2(جمعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص400.

)3(جمرطعجهنبا�ن،جج2،ج�ص111. 
)4(جهنط�سجي،جهلنجنرام،جهنبحججهنجهئق،جج3،ج�ص386.

)5(جهنق�مو�صجهنطحاط،جج2،ج�ص318
)6(ج جهجع:جهنبرلوردي،جح�سن،جهنقوهعيجهنلقاا ،جج4،ج�ص321.جحاثج ظاججملهجدبّلدجهذهجهنجهأيجنغو ً�.

)7(ج جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جج7،ج�ص230. 
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الرضاعة في االصطالح الشرعّي

هإّنجهنبحثجعنجملجدةجهنج�س�عجنغً ،جلجُ لغدجهنح�ج جهإنىجهنبحثجعنجملاومجهنج�س�ع جمنج

ن�حاتانجهأخج ان:جهلأونى:جهنلقاا جهنت�سج عا ،جوهنث�نا :جهنل�سو�سا .

وهنبحثجعنجهنل�حا جهنلقاا جهوجلحثج دجهنل�حا جهنل�سو�سا جلأّنهجم�ستلبطجملا�،جنذهجم�ج

دلبغدجهلإ�س�رةجهإناهجهوجهأّنجهنبحثجعنجهنج�س�عج دجهنل�سو�صج قعج دجثالث جمق�م�ت:

هأوج )هل�ستحب�بج هنتكلالّدج هنحكمج نتعّلقج مو�سوعً�ج ُ �سّكاج هنذيج هنج�س�عج الأول:ج المقام 

هنوجوب(جله.

هنحجم ج دج ن�سجج هنو�سعا ج دج نالآث�رج مو�سوعً�ج ُ �سّكاج هن��ذيج هنج�س�عج الثاني:ج المقام 

هنعالق�تجوهنلك�ح.

و�سحّاً�ج دجلو ً�ج هن�سلبا ج هأوج هلإ ر�لا ج هلآث�رج علاهج دتجّدبج هنذيج هنج�س�عج الثالث:  والمقام 

ونل�ساً�...

هأّنجهنج�س�عجهنذيجُ �سّكاجمو�سوعً�جنلحجم جهنو�سعا جومتعّلقً�جنلحكمجهنتكلالّدج ولجر بج دج

وهلآث�رجهنتجلو  جنا�صجهوجمملقجهنج�س�عجل�نطعلىجهنلغوّي،جلأّنجملاومجهنج�س�عجنغ ج تحّققجلطرّجدج

م�ّصجهنملاجنلثييجونوجمّجةجوهحية،جكط�ج تحّققج دجهنملاجهنذيجدر�وزجعطجهجهن�سلتان،جمعج

هأّناط�جنا�س�جكذنكج دجهل�سمالحجهن�سجعّدجكط�ج�ساّت�سح،جنذهج لبغدجهإ جهدجهنبحثجعنجدحي يج

هنج�س�عجهنذيج كونجمو�سوعً�جنلحكطانجهنو�سعّدجوهنتكلالّدجوهلآث�رجهنتجلو  .

مفهوم الرضاعة في االصطالح الفقهّي
هإنىج )هنحلاب(ج هنطجهأةج نبنج و�سولج عب�رةجعن:ج هنرعلجّيج هنلقهج ه�سمالحً�ج دج هنج�س�ع ج

جوفجهنملاجمنجخاللجهمت�س��سهجهنثييجمب��سجةجو�سجلهجهنحلابجمله.جوقيجدكونجدلكجهنطجهأةج

ع جهمجهأةجهأخجىجغاججهلأم. هدجهلأم،جوقيجدكونجهنطج�سِ

هنثييج م�ّصج دونج منج غاجه(ج )هأوج هنحلقج طج قج عنج هنملاج جوفج هإنىج هنلبنج هإ �س�لج هأّم�ج

و�سجبجهنلبنجمله،جك�أنج �ستخجججهنحلابجمنجهنثييجمب��سجةجهأوجلوه�سم جهآن جمعّال ،جو و�سعج دج

ق�رورةجهأوجغاجه�،جثمج تّمجهإطع�مهجنلملا،جوهوجم�جُ �سّطى:جهنوجور،ج الجُ ملقجعلاهجه�سمجهنج�س�عج

 دجهل�سمالحجهنت�سج عّد،جلاج �ستجطج»المت�شا�س من الثدي، فلو حلب من الثدي ووجر 
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 .
في حلقه، اأو �شعط به لم ين�شر-اأي الحرمة-«)))

معجهلإ�س�رةجهإنىجهأنجلع�صج قا�ءجهنطذههبجهلأخجىجقيج�سّجحجل�أنجهنوجورجوهن�سعوطجوغاجهط�ج

.
(((
ُ ملقجعلااط�جه�سمجهنج�س�عج�سجعً�

الرضاع كموضوع للحكم الوضعّي
هنتحج طا ج هنعالق�تج منج هأن��وهعج عّيةج وجودج علىج دقومج هلإ�سالما ج هنت�سج عا ج هنجوؤ  ج هإّنج

ل�نل�سب جنط�س�أن جهنلك�حجوهنزوهجج)هنعالق جهنل�سبا ،جهنط�س�هجة،جه�ستال�ءجهنعيدج دجهنزوج�ت،ج

،جوملا�جهنج�س�عجهنذيج وجبجن�سججهنحجم ج�سطنج�سجوطجوقاودجخ��سّ جذكجه�ج
(((
هنلع�ن،جهنكلج(

هنلقا�ء،جك�أنج كونجنلملاجمنجهنعطججدونجهن�سلتان،جوهأنج كونجدرورجنبنجهنطج�سع جعنجحطاج

هلأثججك�إنب�تج هأوجكالً�جمنجحاثج هنعيدج هن�سجعّدجكّطً�جمنجحاثج لعقيج�سجعّد،جودحّققجهنطقيهرج

هنلحمجو�سّيجهنعظم،جهأوجزم�نً�جك�إر�س�عج ومجونال .

حّيج هنلك�حجعلىج نل�سججحجم ج هنج�س�عجموجبً�ج وهن�سجوط،ج كونج هنقاودج دحّققتجهذهج وهإذهج

م�جدوجبهجهنعالق جهنل�سبا ،جنلق�عيةجهنلقاا جهنوهردةج دجهأح�د ثجهنلبّدجوهأهاجلاتهج�سّلىجههللج

،ج ات�س�وىجهنج�س�عجمعجهنل�سبج
علاامجهأجطعان:ج»يحرم من الر�شاع ما يحرم من الن�شب«)))

ل�أّنج هنل�سبا ج هنعالق ج عنج و لتجقج .ج
(((
وهنط�س�هجة ،ج

(((
وهنطحجما  هنتحج م،ج هأمور:ج ثالث ج  دج

هنج�س�عجلج ثبتجله:جهنتوهرث،جولجوجوبجهنللق ،جولجهنول  ،جولجدثبتجلهجهنح�س�ن .ج

الرضاع كموضوع للحكم التكليفّي واآلثار التربوية
دهئجةج هأو�سعج هنتجلو  ج هلآث���رج هأوج هنتكلالّدج هنحكمج متعّلقج هوج هنذيج هنج�س�عج هأّنج �سّكج دج لج

هأّنهجهأو�سعجدهئجةجمنجهنطحّيدج�سجعً�جكطو�سوعجنلحكمجهنو�سعّدجلل�سجج منجهنطعلىجهنلغوّي،جكط�ج

هنحجم ج دجهنلك�ح،جلأّنجهلأثججهنو�سعّدجنلج�س�عج تحّققجونوجح�ساجناومجونال جهأوجل�ج15جر�سع ،ج

)1(جهنطاذبجهنب�رع،جج3،ج�ص235.
)2(جق�لجهلنجنرامجهنط�سجيجهنحللد:ج»جو�سولجهنلبنجمنجثييجهنطجهأةجهإنىججوفجهن�سغاججمنج طهجهأوجهأنلهج دجمّيةجهنج�س�عج
هلآدا ،ج �سطاجم�جهإذهجحلبتجنبلا�ج دجق�رورة،ج �إّنجهنحجم ج)حجم جهنلك�ح(جدثبتجل�إ ر�رجهذهجهنلبنج�سّبً�جوهإنجنمج وجيج

هنط�ص...ج الج جقجلانجهنط�صجوهن�سبجوهن�سعوطجوهنوجور«.جهنبحججهنجهئق،جج3،ج�ص386.
)3(جهنطاذبجهنب�رع،جج3،ج�ص232-231.

)4(جداذ بجهلأحك�م،جج8،ج�ص244.جوهنك� د،جج5،ج�ص437.
)5(ج لهجهأنج خلوجل�أّمهجوهأختهجوللتهجمنجهنج�س�ع،جوهأنج لظججملاّنجهإنىجم�ج لظججملهجمنجمح�رمهجمنجهنل�سب.
)6(ج احجمجملكوح جهلأبجعلىجهللنجمنجهنل�سبجومنجهنج�س�عجكذنك،جو حجمجهأمجهنزوج جن�سبً�جوكذهجر�س�عً�.
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علىج هنل�سو�صج دحّثج هنذيج هأوج هنتكلالّدج نلحكمج كطو�سوعج هنج�س�عج معلىج هوج هذهج نا�صج ونكنج

هنقا�مجلهجلحّقجهنملا،جلاجهنل�سو�صجدلظججهإنىجهنج�س�عجكعالق جم�ستطّجةجنطّيةج �سيقجعلاا�ج

عج ً�جهذهجهنطلاومجلط�جنهجمنجهلآث�رجهنع�طلا جوهنلل�سا جوهن�سّحا جوهنذهلا جوغاجه�،جوهنتدج

.
(((
حّيده�جهنقجهآنجهنكج مجلحونانجك�ملان

النظرة اإلسالمية إلى أهّمية الرضاعة الطبيعية
لو�سوحج نل�ج دظاجج هنتدج هنجوهئا ج هنل�سو�صج منج مرطوع ج هنعلوهنج هذهج دحتج نذكجج

ميىجد�أثاججهنخ�س�ئ�صجهنذهلا جوهنلل�سا جوهنجوحا جوهنبينا جنلطج�سع جمنججا ،جود�أثاجج

م�س�درجدكو نجهنلبنجهنحلابج دجثييجهنطج�سع جمنججا جث�نا ،ج دج�سل�ع جهو  جهنملاج

للحوجُم�س�ِكاجنمباع جهنُطج�سع جح�سلً�جوجط�ًلجوذك�ًءجوطا�رةجروحا ...جهأوجقبحً�جوحط�ق ج

و....جوقيجهأ�ّس�ستجهنجوه �تجق�عيةجع�ّم ج دجهذهجهنطر�ل،جمل�ده�:ج»هإّنجهنلبنجُ عيي،جوُ غّاجج

هأّنجمنججطل جحقوقجهنملاجح�سنجهختا�رجهنطج�سع ج طب�عجهنملا«،جنذهجوردجهنت�أكايجعلىج

هنل�س�ءج هأ�سل�فج لع�صج هإنىج هنملاج ر�س�ع ج وظال ج هإ�سل�دج عنج هنجوه �تج ملعتج كط�ج نه،ج

هنطتلّب�س�تجل�سل�تج�سلبّا جمعّال ،ج كافجوهنح�لجهناومجهإ�سل�دجوظال جهنج�س�ع جهإنىجق�رورةج

هنزج�ججوهنبال�ستاكجمنججا ،جوهإنىجهنحلابجهنبقجّيجمنججا جث�نا ؟ج �أّيجطب�عج�سال�س�أج

و �سّبجعلاا�جهنملاج �جدجى؟!

 على الرضاع
ّ

النصوص الروائية في الحث

ع��نجهأل��دججعل��ججQ،جق�ل:ج»ق��ال ر�ش��ول اهللP: ل ت�ش��تر�شعوا الحمق��اء)))، فاإّن  -ج

اللب��ن ُيع��دي)))، واإّن الغ��الم ين��زع اإل��ى اللب��ن يعن��ي اإل��ى الظئ��ر))) ف��ي الرعون��ة))) 

.
والحمق«)))

)1(جهنبرلوردي،جهنقوهعيجهنلقاا ،جج8،ج�ص332.
)2(جهنحطق�ء:جمنجهنحطق،جوهوجقل جهنعقاجونق�س�نه.

)3(ج عيي:جهنتق�لجومر�وزةجهن�سدءجمنج�س�حبهجهإنىجغاجه.
)4(جهنظئج:جهنعمفجوهنقجب،جوهنظئججهدجهنتدجدج�سعجونيجغاجه�،جو�سطاتجلذنكجلأنا�جدعمفجعلاه.

)5(جهنجعون :جمنجهنجعنجوهوجهل�سمجهبجوهناوججوهل�ستجخ�ءجوهنحطق.ج ق�ل:جهمجهأةجرعل�ءجهأيجهوج�ء.
)6(جهنك� د،جج6،ج�ص43.
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وع��نجهألدجعب��يجههللجQ،جق�ل:ج»كان اأمير الموؤمنين Q يقول: ل ت�ش��تر�شعوا  -ج

الحمق��اء، ف��اإّن اللب��ن يغلب الطب��اع. وقال ر�ش��ول اهللP: ل ت�ش��تر�شعوا الحمقاء، 

.
فاإّن الولد ي�شّب عليه«)))

وع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»ل ت�ش��تر�شعوا الحمق��اء، ول العم�ش��اء)))، ف��اإّن اللب��ن  -ج

.
ُيعدي«)))

وع��نجهأل��دجعبيجههللجQجق���ل:ج»ق��ال اأمي��ر الموؤمني��ن Q: انظروا م��ن ُتر�شع  -ج

.
اأولدكم، فاإّن الولد ي�شّب عليه«)))

وع��نجهلإم�مجعل��دجQ،جق�ل:ج»تخّيروا للر�شاع كما تتخّيرون للن��كاح، فاإّن الر�شاع  -ج

.
ُيغّير الطباع)))«)))

وعنجهلإم�مجعلدجQ: »توّقوا على اأولدكم لبن البغّي))) من الن�ش��اء، والمجنونة،  -ج

.
فاإّن اللبن ُيعدي«)))

وع��نجمحط��يجل��نجم��جوهن،جق���ل:جق�لجن��دجهأل��وججعل��ججQ: »ا�ش��تر�شع لول��دك بلبن  -ج

.
الح�شان، واإّياك والقباح، فاإّن اللبن قد ُيعدي«)))

.
وعنجهألدججعلججQ،جق�ل:ج»عليكم بالو�شاء)1)) من الظوؤرة، فاإّن اللبن ُيعدي«)))) -ج

وعنجعبايجههللجهنحلبد،جق�ل:جُقلُتجلألدجعبيجههللجQ:جهمجهأةجونيتجمنجهنزن�جهأدخذه�ج -ج

ظئجًه؟ج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص43.
)2(جهنعط�س�ء:جمنجهنعط�ص،جوهوج�سعفجهنجوؤ  جوهنب�سج،جمعج�ساالنجهنيمعجمنجهنعانج دجهأكثججهلأوق�ت.

)3(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص37.
)4(جهنك� د،جج6،ج�ص44.

)5(جهنمب�ع:جمنجهنمبع،جهأيجهن�سرا جهنتدججباجعلاا�جهلإن�س�ن،جوهنطزهج،جوهنخلقج�سوهءجهأك�نج�سائً�جهأمجح�سلً�.
)6(جقجبجهلإ�سل�د،ج�ص93.

)7(جهنبغد:جهل�جلطعلىجهنزهنا ،جق�لجدع�نى: چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چج�سورةجهنلور،جهلآ  ج33.جهنبغ�ء:جهنزن�.ج
)8(جهنخ�س�ل،ج�ص615.

)9(جهنك� د،جج6،ج�ص43.
)10(جهنو�س�ء:جمنجهنو�س�ءةجلطعلىجهنح�سنجوهنلظ�  .

)11(جهنك� د،جج6،ج�ص44.
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.
ق�ل:ج»ل ت�شتر�شعها ول ابنتها«)))

وعنجعلدجلنججعلج،جعنجهأخاهجهألدجهنح�سنجQ،جق�ل:ج�س�أنُتهجعنجهمجهأةجونيتجمنجزن�ج -ج

هاج �سلحجهأنج �ستج�سعجللبلا�؟

.
ق�ل:ج»ل ي�شلح، ول لبن ابنتها التي ولدت من الزنا«)))

لا�نهجوعذول ج هأ�سب�بج �س�حتهجولالغتهجوح�سنج هأ�سليج دج هنلبّدPجمنججطل جم�ج هأ�سليج وقيج

 .
ن�س�نه:جهنج�س�ع ،جحاثجق�لP: »اأنا اأعربكم، اأنا قر�شّي وا�شتر�شعت في بني �شعد بن بكر«)))

االستنتاج
 ظاججمنجهنجوه �تجهنطتقّيم جعّيةجهأمور:

هنخ�س�ئ�صج نلقاج وه�سم ج هنلبنجهوج لاج نلملا،ج نا�صجمرّجدجغذهءجوطع�مج هنلبنج هأّنج اأوًل:ج

هنعب�رهتج ُدلايهج م�ج وهذهج هنطجد�سع،ج هنملاج هإنىج هنطج�سع ج منج وهنبينا ج وهنلل�سا ج هنذهلا ج

هنت�نا ج دجهنجوه �ت،جمثا:ج»اإّن اللبن ُيعدي«،ج»اإّن الغالم ينزع اإلى اللبن«،ج»اإّن اللبن يغلب 

الطباع«،ج»اإّن الولد ي�شّب عليه«،ج»اإّن الر�شاع ُيغّير الطباع«.

ع جطلله،ج �إّنجذنكج ثانياً:جلل�ًءجعلىجم�جدقّيم،ج لبغدجنونّدجهأمججهنملاجهأنجُ ح�سنجهختا�رجمج�سِ

جزٌءجمنجم�سوؤونّا�دهجهنتجلو  جدر�هجهنملا،جوهذهجم�جُدلايهجعب�رهتجمثا:ج»تخّيروا للر�شاع«،ج

»انظروا من ُتر�شع اأولدكم«. 

غاجج دعتبجج هنطجهأةج لا�ج دلّب�ستج هإنج هنتدج هن�سلبا ج هن�سل�تج لع�صج هنجوه �تج حّيدتج ثالثاً:ج

�س�نح جنالختا�رجكطج�سع جنلملا،جوعلىجونّدجهأمججهنملاجحالا�جهأنج عطيجهإنىجوق�  جطللهجمنج

هنلبنجهن�س�درجعنجهمجهأةجدتلّب�صجلخ�س�ئ�صج�سلبا ،جوهذهجم�جُدلايهجعب�رهتجمثا:ج»توّقوا على 

اأولدكم لبن البغي«،ج»ل ت�شتر�شعوا الحمقاء«،ج»اإّياك والقباح«...

ل�ن�سل�تج دتحّلىج م��نج ه�ستج�س�عج هختا�رج علىج هن��جوه ���تج حّثتج هن�سا�قج ذهتج و ��دج

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص42.
)2(جم.ن،ج�ص44.

)3(جهنحطاجي،جعبيجهنطلكجلنجه�س�م،جهن�ساجةجهنلبو  ،جج1،ج�ص107.جورويجعلهج)�ص(جهأّنهجق�ل:ج»هأن�جهأ �سحجهنعجب،جلايجهأّندج
منجقج �ص،جون�س�أتج دجللدج�سعي،جوهرد�سعتجمنجللدجزهجة«.جهنلووي،ج حاىجلنج�سجف،جهنطرطوعج�سجحجهنطاذب،جج18،ج

�ص227.جوم�س�نكجهلأ ا�م،جج7،ج�ص241.
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بالو�شاء«...  »عليكم  الح�شان«،ج بلبن  لولدك  »ا�شتر�شع  مثا:ج هنطوِجب ،ج وهنخ�س�ئ�صج

هنعقا،ج ك�مل ج هنطج�سع ج هختا�رج هنح�سنج منج هن�س�لق ،ج كونج نل�سل�تج هنطق�لل ج ولقج ل ج

وهنطج�سع جهنعلال .ج

وه�ستل�دًهجنلجوه �تجهنطتقّيم جهأ تىجهنلقا�ءجلح�سنجهختا�رجهنطج�سع ج�سطنجموه�سل�تج

هنع�قل ج هنطج�سع ج هختا�رج هل�ستج�س�عج »ُ �ستحّبج ��دج هنث�ند:ج هن�ساايج ق���لج خ��س ،ج

وهلأخالق،ج هنمب�ع،ج موؤّثجج دج هنج�س�عج لأّنج نلج�س�ع،ج هنح�سل ج هنو�سائ ج هنعلال ج هنط�سلط ج

.
(((
وهن�سورة...«

األم أفضل مرضعة لطفلها
هختا�رج ح�سنج علىج دحّثج هنطتقّيم ج هنجوه �تج هأّنججطاعج هل�،ج نل�سهج هنذيج مجحج وهن�سوؤهلج

هنطج�سع ،جوهنتدجهدجغاججهلأمجكط�ج ظاججمنج�سا�قجهنجوه �ت،ج ط�ذهجعنجهلأم؟

 دجهنحقاق ،جهإّنجهنروهبجعنجهذهجهن�سوؤهلجقيجلّالتهجهلآ  جهنقجهآنا جهنكج ط ج دجقونهجدع�نى:ج

،جحاثجدوّجاتج
(((

...چ  ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  چ 
كط�ج ا-،ج ل�سكاجمل�سّ هنلقم ج دو�ساحجهذهج وهنوهنيهت-و�سا�أددج هلأّما�تج هإنىج ل�نخم�بج هلآ  ج

هأو�سحتجهنجوه �تجهأ �سً�جل�سكاججلّد،جهأّنهجنا�صجهل�كجهأ �ساجمنجهلأمجنلقا�مجلاذهجهنط�سوؤونا ج

هنتجلو  جهن�سج ل جود�أد  جهذهجهنوظال جهنطاّط ج دجلل�ءجه�ستعيهدهتجخ��سّ ج دج�سخ�سّا جهنملاج

 دجهنطجحل جهلأونىجمنجطلونته،جوعلىجهلأمجهأنجدعلمجهأّنهجلج وجيجنبنجعلىجوجهجهلأر�صجخاججمنج

نبلا�جنج�س�ع جطللا�جونطّوهجهن�سلامجليناً�جونل�ساً�جوذهلاً�.

.
عنجر�سولجههللP،جق�ل:ج»لي�س لل�شبّي))) لبن خير من لبن اأّمه«))) -ج

وع��نجهأل��دجعبيجههللجQجق�ل:ج»قال اأمي��ر الموؤمنين Q: ما من لبن ير�شع به  -ج

.
ال�شبّي اأعظم بركة عليه من لبن اأّمه«)))

)1(جهنجو�س جهنباا ،جج5،ج�ص165.
)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج233.

)3(ج �سطاجهنملاجوهنملل جونكنجع�دةجم�جد�ستعطاجكلط جهن�سبدج دجهنجوه �تجمنجل�بجغلب جهل�ستعط�لجهنذكوريج دجهنلغ ج
هنعجلا ،جونكنج كونجهنطق�سودجهلأعمجمنجهنذكججوهلأنثى،جهإلجمعجوجودجقج ل جخ��س .

)4(جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جج2،ج�ص38.
)5(جهنك� د،جج6،ج�ص41.
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وه�ستل�دًهجناذهجهنل�سو�ص،جذكججهنلقا�ءجهأّنجهأ �ساجنبنجهوجنبنجهلأّم،جق�لجهنطحّققجهنحّلد:ج

.
(((
»هأ �ساجم�جر�سعجنبنجهأّمه«

ودوؤّكيجهذهجهنحقاق جهنتق�ر ججهن�سّحا جوهنبحوثجهنمّبا جهن�س�درةجعنجهنطلّظط�تجهنيونا ،ج

كط�ج�سا�أددجلا�نهج دجدقج ججملّظط جهن�سّح جهنع�نطا .

النصوص الروائية في غذاء المرضعة
ُقلل�جهإّنجهنجوه �تجُدلايجهأّنجم�س�درجدكو نجهنلبنجهنذيج جد�سعهجهنملاجنا�جدورجماّمجهأ �سً�ج

 دجدلطا جود�سكااجه�ستعيهدهتجوخ�س�ئ�صجمعّال ج دج�سخ�سا جهنملاجك�نحلمجوهنلق�ءجوهنزك�ءج

وهنرط�ل،جنعج�صجلع�صجهذهجهنجوه �تجهنيهّن جعلىجهذهجهنلكجة.

عنجهأماججهنطوؤملانجQ،جق�ل:ج»قال ر�شول اهللP: ليكن اأّول ما تاأكله النف�شاء الرطب،  -ج

فاإّن اهلل قال لمريم: چ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئچ))). 

قاا:ج �جر�سولجههلل،ج �إْنجنمج كنجهأوهنجهنجطب؟ج

اأم�شاركم،  تمر  من  تمرات  ف�شبع  يكن  لم  ف��اإْن  المدينة،  تمر  من  تمرات  »�شبع  ق�ل:ج

فاإّن اهلل عّز وجّل يقول: وعّزتي وجاللي وعظمتي وارتفاع مكاني ل تاأكل نف�شاء يوم تلد 

.
الرطب فيكون غالماً اإّل كان حليماً، واإْن كانت جارية كانت حليمة«)))

وع��نجر�س��ولجههللP،جق���ل:ج»اأطعم��وا الم��راأة في �ش��هرها ال��ذي تل��د فيه التم��ر، فاإّن  -ج

 .
ولدها يكون حليماً نقّياً«)))

وعل��هP: »اإذا ول��دت الم��راأة فليك��ن اأّول ما ت��اأكل الرطَب، فاإْن لم يك��ن رطٌب فتمر،  -ج

.
فاإّنه لو كان �شيء اأف�شل منه اأطعمه اهلل مريم حين ولدت عي�شى«)))

)1(جوعّلقجهن�سايجمحطيجهنع�ملدجعلىجهذهجهنعب�رةجلقونه:ج»وذنكجلأنهجهأو قجلطزهجه،جوهأن�سبجلمبعه،جنتغذ هجملهج دجلمنج
هأمه«.جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص460.

)2(ج�سورةجمج م،جهلآ  ج25.
)3(جهنك� د،جج6،ج�ص23.

)4(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص169. 
)5(جم.ن،ج�ص238.
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وعنجهلإم�مجعلدجQ،جق�ل:ج»خير تموركم البرنّي، فاأطعموه ن�شاءكم في نفا�شهّن  -ج

 .
تخرج اأولُدُكم زِكّياً َحليماً«)))

وع��نجهلإم���مجهن�س�دقجQ،جق���ل:ج»اأطِعم��وا ِن�ش��اَءكم التَّم��َر البرن��يَّ في نفا�ش��هّن،  -ج

 .
لوا اأولَدُكم«))) ُتَجمِّ

 .
وعلهجQ،جق�ل:ج»اأطعموا البرني ن�شاءكم في نفا�شهّن َتحُلم اأولُدُكم«))) -ج

منجهنوه�سح،جهأّنجلأكاجهلأمجهنطج�سع جهنتطججوهنجطبجد�أثاجًهج دجهوّ  جهنملاجمنجحاثجهنحلمج

وهنزك�ءجوهنرط�ل.جوكذنكجنلتغّذيجل�أنوهعجهأخجىجمنجهلأطعط جوهلأ�سجل جهل�كجهآث�رجمعّال جهإ ر�لً�ج

هأوج�سلبً�جك�سلتجعلا�جهلألح�ثجهنعلطا -جهنمّبا .

وعلىجكّاجح�ل،جهإّنجهذهجهلآث�رجهلإ ر�لا جهأوجهن�سلبا جنلج�س�ع جعلىجلل�ءج�سخ�سّا جهنملا،ج

د�سعجهلأمجهأم�مجدحّي �تجوم�سوؤونا�تجهنعطاجعلىجدجلا جنل�سا�جنط�جنخ�س�ئ�صجذهدا�جو�سل�دا�ج

منجهنعك��صجعلىج�سخ�سا جهنملا،جكط�جد�سعا�جهأم�مجم�سوؤونا جهأنجُدح�سنجهختا�رجهنغذهءجهنذيج

 لعبجدورًهج دجهنت�أثاججعلىجنطّوجه�ستعيهدهتجخ��سّ ج دج�سخ�سّا جهنملا.

)1(جهنك� د،جج6،ج�ص22.
)2(جمك�رمجهلأخالق،ج�ص169.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص23.
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هنطلاهام هنجهاس 

هأ�ّس�س��تجهنجوه ���تجق�عيةجع�ّم�� جمل�ده�:ج»اأّن اللبن ُيعدي، وُيغّير طب��اع الطفل«،ج عنج -ج

ر�س��ولجههللPجق���ل:ج» اإّن اللب��ن ُيعدي«،جوعنجهلإم�مجعل��دجQ،جق�ل:ج» اإّن الر�شاع 

ُيغّير الطباع«.

لّال��تجهنجوه ���تجهأّنهجنا���صجهل���كجهأ �ساجم��نجهلأمج دجهنقا�مجلا��ذهجهنط�س��وؤونا جهنتجلو  ج -ج

هن�سج ل جود�أد  جهذهجهنوظال جهنطاّط ج دجلل�ءجه�ستعيهدهتجخ��سّ ج دج�سخ�سا جهنملا.جج

هأّك��يتجهنجوه ���تجعلىجهأّنجلأكاجهلأمجهنطج�سع جهنتطججوهنجطبجد�أثاجًهج دجهوّ  جهنملاجمنج -ج

حا��ثجهنحل��مجوهنزك�ءجوهنرط���ل.جوهذهجهلآث���رجهلإ ر�لا جهأوجهن�س��لبا جنلج�س�ع جعلىجلل�ءج

�س��خ�سا جهنمل��ا،جد�س��عجهلأمجهأم���مجدحيّ �تجوم�س��وؤونا�تجهنعطاجعلىجدجلا جنل�س��ا�جنط�ج

نخ�س�ئ�صجذهدا�جو�سل�دا�جمنجهنعك��صجعلىج�سخ�سا جهنملا.

هنج�س�ع جنغ جلطعلىجم�ّصجهنثييجو�سجبجهنلبنجمله. -ج

هنطق���مجهلأول:جهنج�س���عجهنذيجُ �س��ّكاجمو�سوعً�جنتعّل��قجهنحكمجهنتكلالّدج)هل�س��تحب�بجهأوج -ج

هنوجوب(جله.

هنطق���مجهنث�ن��د:جهنج�س���عجهن��ذيجُ �س��ّكاجمو�سوعً�جنالآث���رجهنو�سعا ج دجن�س��ججهنحجم ج دج -ج

هنعالق�تجوهنلك�ح.

وهنطق�مجهنث�نث:جم�جهوجهنج�س�عجهنذيجدتجّدبجعلاهجهلآث�رجهلإ ر�لا جهأوجهن�سلبا جدجلو ً�. -ج

هنج�س�عجهنذيجُ �سّكاجمو�سوعً�جنلحجم جهنو�سعا جعب�رةجعنجو�سولجنبنجهنطجهأةج)هنحلاب(ج -ج

هإنىججوفجهنملاجمنجخاللجهمت�س��سهجهنثييجمب��سجةجو�سجلهجهنحلابجملهجناومجونال جهأوج

ل�ج15جر�سع ...جهإنخ.

هنج�س���عجكطو�س��وعجنلحكمجهنتكلالّدجهأوجهنذيجدحّثجهنل�سو�صجعلىجهنقا�مجلهجلحّقجهنملاج -ج

نا���صجكط���جهوجهنح�لج ��دجهنج�س�عجكطو�س��وعجنلحكمجهنو�سع��ّد،جلاجهنل�سو���صجدلظججهإنىج

هنج�س���عجكعالق�� جم�س��تطّجةجنط��ّيةج �س��يقجعلاا�جعج ��ً�جهذهجهنطلا��ومجلط�جنهجم��نجهلآث�رج

هنع�طلا جوهنلل�سا جوهن�سّحا جوهنذهلا جوغاجه�،جوهنتدجحّيده�جهنقجهآنجهنكج مجلحونانج

ك�ملان.
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أسئل  هنيرا 

هذكججثالث ج�سوههيجمنجهنل�سو�صجهنجوهئا جعلىجهأّنجهنلبنجُ عييجوُ غّاججطب�عجهنملا.. 1

م���جه��وجهأ �س��اجنب��نج)حلاب(جل�نل�س��ب جنلمل��ا؟جوم�جه��دجهآث���رجهنج�س�ع�� جهنمباعا جعلىج. 2

هنملا؟

هاجنغذهءجهلأمجهأّيجدورجود�أثاججعلىج�سخ�سا جهنملا؟جلّانجذنك.. 3

م���جهوجهنج�س�عجهنذيجُ �س��ّكاجمو�سوع��ً�جنلحكمجهنو�سعّد،جوهنج�س�عجهنذيجُ �س��ّكاجمو�سوعً�ج. 4

نلحكمجهنتكلالّدجوهلآث�رجهنتجلو  جوهن�سحا ؟





أهيهف هنيرا

م لع ناا   هذه هنيرا أن:
م
على هنطتعل

هنمباعا ج . 1 نلج�س�ع ج هن�سحا ج هنخ�س�ئ�صج  عجفج

علىجهلأمجوهنملا.

نط�س�أن ج . 2 هنقاطا ج هنتجلو  ج هن��جوؤ �� ج طباع ج دج  حيِّ

هنج�س�ع جهنمباعا .

 عجفج�سلبّا�تجوخمورةجهنج�س�ع جهن�سل�عا . . 3

 عجفجهنحكمجهنلقاّدجنلج�س�ع جهنمباعا ،جو عج�صج . 4

هأدّن جهنلقا�ءجحولجذنك.

الرضاعة الطبيعية برؤية 

قيمية وفقهية وصحّية

الدرس الثالثون





ه في الرضاعة الطبيعية
ّ

مشكلة حرمان الطفل من حق
ودوؤّكيج هنمباعا ج هنج�س�ع ج دحّثجعلىج هنتدج هلإ�سالما ج هنلظجةج هأم�مجهذهج نه،ج مّط�ج وؤ�سفج

هأّنل�جنعا�صج دجع�نطل�جهنطع��سججوهحيةجمنجهأهّمجهنط�سكالتج دوره�ج دج�سل�ع جهوّ  جهنملا،ج

ل�سكاجملحوظ،جحاثج هنمباعا ج هنج�س�ع ج ن�سب ج هنخل��صجمعّيلج هنملا،جوهدج لحّقج هنتجلو  ج

هأخج �تج هأّما�تج هأّنج هنج�س�ع جمملقً�،ج دجحانج هإنىجحجم�نجطللا�جمنج هلأّما�تج لع�صج  عطيج

ُ ج�سعنجهأطل�ناّنج تجةجزملا جمحيودةجقيجد�ستطّججنثالث جهأوج�ست جهأ�ساججمثاًل،جم�ستبينانجدغذ  ج

طلقجعلىجهذهجهلأ�سلوبج
ُ
هنملاجمنجثييجهأّمهجمب��سجةجل��ستعط�لجهنق�رورةجوهنحلابجهن�سل�عّد.جوهأ

ه�سم:ج»هنج�س�ع جهن�سل�عا «،جمنجهأجاجهنتخلافجمنجوح�ستهجو�سوءجوط�أدهجعلىجحا�ةجهنملا،ج

معجكونهجلجعالق جنهجل�نج�س�ع جلجمنجقج بجولجمنجلعاي.

هنطاتّط ج وهنرطعا�تج وهنط�ست�سلا�تج هلأطب�ءج لع�صج مب�درةج هإنىج هنط�سكل ج هذهج هأّدتج وقيج

هلإ ر�لا ج هلآث���رج علىج دوعا ج لحطالتج هنقا�مج ل�نط�سوؤونا ج دج هن�سعورج هإن��ىج هنملاج لحقوقج

دغذ  ج ُد�سّكلهج نط�ج هن�سل�عا ،ج هنج�س�ع ج وم�س�ّرج منجمخ�طجج وهنتحذ جج هنمباعا ،ج نلج�س�ع ج

هنملاجل�نق�رورةجمنج�سلبجنحقوقه،جلجنحّقجوهحيج قط،جهأيجهأّنجحجم�نجهنملاجمنجهنج�س�ع ج

هنمباعا جنا�صج�سلبً�جنلحّقجهن�سّحّدجنلحل�ظجعلىجهن�سالم جهنر�سي  جنهجوخلّوهجمنجهلأمجه�ص،ج

لأّنجحّقهج اا�ج طتّيجهإنىجخ�رججهنيهئجةجهن�سّحا جهنبينا جهإنىجهن�سّح جهنلل�سا جوهنلطّوجهنعقلّدج

وهلحتا�ج�تجهنع�طلا جنلملا...

-ج �نج�س�ع جدطلحجهنملاج�سحل�تجع�طلا جووجيهنا ج حت�جا�جمنجح�سنجهأّمه،جود�سبعج

نيهءهتجروحهجهإنىجحل�نجقلبجهلأم،جوُدعماهجججع جهن�سعورجل�نحّبجوهنع�سق،جوُدلب�سهجثوبجهنيفءج

وهن�سكال جوهنطوّدةجوهنجحط ...جهإنخ.جخ�سو�سً�جهأّنجهنرلانجلعيجماالدهجُ ت�لعجخبجهدهجهنتدجكّونا�ج
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ذنكج ُ �سعجهج وهأر�سعتهج قلبا�،ج ���إذهجح�سلتهج دّق���تج هنتظ�مج ك�نج �سطعج هأّم��ه،ج طثاًلج رحمج  دج

ل�لأم�نجوهلأن�صجوعيمجهنغجل جوهنوح�س .

وهنج�س�ع جدلتحجه�ستعيهدهتجوق�للّا�تجهنلطوجهنح�ّسّدجوههنعقلّدجنلملاجل�سكاجهأو�سع. -ج

ع ،ج اكت�س��بجل�نج�س�ع ج�سحل�تجمنج وهنج�س�ع جد�سبغجهنملاجلثوبجهنط�س���لا جنلطج�سِ -ج

هنخ�س�ئ�صجهنذهلا جوهنح�لتجهنلل�س��ا جنا�...جهإنىجغاجه�جمنجهلإ ر�لا�تجهنتدجهأ�س��بعج

 .
(((
علط�ءجهنمّبجوهن�سّح جهنلل�سا جوغاجهط�جهنحي ثجحونا�

هأ�ساجج ونتطكانجهلأّما�تجمنجهن�سجوعج دجهنج�س�ع جهنمباعا جوهلقت�س�رجعلاا�جنطّيةج�ست ج

دو�سدجملّظط جهن�سّح جهنع�نطا جوهناونا�سافجلط�ج لد:

هن�سجوعج دجهنج�س�ع جهنمباعا ج دجغ�سونجهن�س�ع جهلأونىجمنجحا�ةجهنملا. -ج

هلقت�س�رجعلىجهنج�س�ع جهنمباعا ،جوذنكج علدجهأّنجهنملاجلج تلّقىجهإّلجنبنجهلأّمجدونجهأّ  ج -ج

هأغذ  جهأوجم�سجول�تجهإ�س� ا ،جلط�ج دجذنكجهنط�ء.

هنج�س�ع�� جهنمباعا�� جح�س��بجهنمل��ب،جوذنكج عل��دجهل�س��تر�ل جنملبجهنمل��اجكّلط�جهأليىج -ج

رغب ج دجذنك،جهأثل�ءجهنلا�رجوهنلاا.

��س�تجهأوجهنلا� �ت. عيمجهإعم�ءجهنق�رورهتجهأوجهنط�سّ -ج

آثار لبن األم
ع،جوهوج وّ ججكّاجم�ج لزمجنلج�ساعجمنجط�ق ج هأّولجغذهءجطباعّدج تل�ونهجهنج�سّ نبنجهلأمجهوج

وعل��سججمغّذ  ج دجهلأ�ساججهلأونىجمنجحا�ده،جكط�ج �ستطّججذنكجهنلبنج دجدغما جنحوجن�سفج

هحتا�ج�تجهنملاجهنتغذو  جهأوجهأكثججمنجذنكجخاللجهن�سمججهنث�ندجمنجهنع�مجهلأّول،جونحوجثلثج

دلكجهلحتا�ج�تجخاللجهنع�مجهنث�ندجمنجحا�ده.جوُ �سامجنبنجهلأمج دجهنلط�ءجهنح�ّسّدجوهنطعج ّدج

عجمنجهلأمجه�صجهنطعي  جوهنطزمل .جوُ �سامجهلقت�س�رجعلىجهنج�س�ع جهنمباعا ج وحط�  جهنج�سّ

م�ستطجًهج دج دزه يًهج هنط��سا ج هنعقودج �سايتج »قيج وهناونا�ساف:ج هنع�نطا ج هن�سّح ج ملّظط ج عنج �س�درج مامج دقج جج وردج دج  )1(
هنت�سج ح،ج هنع�نطا ج هن�سّح ج نطلّظط ج وُ طكنج لطط�ر�ستا�.ج وهنتو�سا�تج هنمباعا ج نلج�س�ع ج هن�سّحا ج هنطل� عج علىج هنبّال�تج

لكّاجثق جهلآن،جل�أّنجهنج�س�ع جهنمباعا جد�سامج دجهنحّيجمنجمعّيلتجو ا�تجهلأطل�لجوُدتاحجمل� عج�سّحا جديومجحّتىجمجحل ج

عج دجهلأ�ساججهن�ست جهلأونىجمنجحا�دامج هنكاون .جو و�سى،جعلىجهن�سعايجهن�سّك�ند،جل�لقت�س�رجعلىجدلكجهنج�س�ع جنتغذ  جهنج�سّ

انجمنجهنعطججهأوجهأكثججمنجذنك.ج وهل�ستطجهرج اا�جلعيجذنكجمعجهإعم�ءجهلأغذ  جهنطكّطل جهنطل��سب جحّتىجللوغجهنملاجع�مَّ
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عجهنل�جط جعنجهأمجه�صجهنملون جهن�س�ئع ،جمثاجهلإ�سا�لجهأوجهلنتا�بج  دجهنحّيجمنجو ا�تجهنج�سّ

هنجئوّي،جوُ �س�عيجعلىجهن�سل�ءجمنجهلأمجه�صجل�سجع .

دب�عيج ُد�س�عيج دج كط�ج وع� اتاّن،ج هلأّما�تج �سّح ج دعز زج هنمباعا ج دج هنج�س�ع ج وُد�سامج

منج ودز يج هنثيي،ج �سجط�نج هأوج هنطبا�سّدج ل�ن�سجط�نج هلإ�س�ل ج مخ�طجج منج ودحّيج هن��ولدهتج

.
(((
هنطوهردجهلأ�سج  جوهنطرتطعا ،جكط�جهأّنا�جمنجهن�سباجهنتغذو  جهنط�أمون جهنتدجلجد�سّججل�نبائ «

ورغمجكّاجهذهجهلإ ر�لّا�تجهنطتجّدب جعلىجهنج�س�ع جهنمباعا ،جوكّاجهن�سلبّا�تجهنطتجّدب جعلىج

م�جُ �سّطىجهنج�س�ع جهن�سل�عا ،جنجىجهأّنجلع�صجهلأّما�تجهناومجليهأتجل�نتلّحدجوهلإعجه�صجعنج

هإر�س�عجمونودهّن،جدط�ّسكً�جلعّيةجمبّجرهتجوهعتب�رهتجدتجّددجعلىجم�س�معل�جمنجهأ وههاّن،جملا�:

هأّنجهنج�س�ع�� جمتعب�� جومجهق جنجهح جهلأمجهنر�س��ي  جوهنلل�س��ا ،جلأّنا�جدقت�سدجهنرلو���صج 1-ج

�س�ع�تجو�س�ع�تجمعجهنملا،جوهن�ساج،جوهل�ستاق�ظجعّيةجمّجهتجمنجهنلومجهأثل�ءجهنلاا...

هأّنا�جدوؤّديجهإنىجهنعك��س�تج�سلبا جعلىجهنط�ستوىجهنرط�نّدجنر�سيجهنطجهأة. 2-ج

هأّنا���جد��وؤّديجهإنىج�س��طل جهنطجهأةجوز �دةجوزنا�جل�س��ببجهنجغب�� ج دجهنمع���مجوهإرهدةجهنتغّذيج 3-ج

لأجاجهأنجدطّيجهنملاجل�نغذهءجهنطملوب.

هأّنا���جدطل��عجهنطجهأةجمنجحّج �� جهلإنت�ججهلقت�س�دّي،جهأوجمط�ر�س�� جن�س���طا�جهلجتط�عّد،جهأوج 4-ج

هإدط�مجرحلتا�جهنعلطا ...

هأّنجهنج�س�ع�� جُد�سع��فجهنعالق�� جهنحطاط�� جوهنمّاب جمعجزوجا���،جهإذج�س��ُتعمدجهأغلبجوقتا�ج 5-ج

نلملاجعلىجح�س�بجهنزوج.

وهنتدج هنج�س�ع ،ج هلمتل�عجعنج �سلوكج د �عً�جعنج ع�دةج ُدمجحج هنتدج هلأ�سب�بج وغاجه�جمنج

وهنح�ديج هنع��سجج هنير�سانج �س�لقً�ج دج ن�ق�سل�ه�ج وقيج هلإنر�ب،ج عنج هلمتل�عج هأ�سب�بج ُدق�ربج

هن�سوؤهلج هلأ�سب�بج دجمو�سعا�،جنكنج هنت�سلامجلكونججطل جهذهج ُنعاي.جوعلىج ج�صج ع�سج،ج الج

هنجئا�صجهنذيج مجحجنل�سهج دجهذهجهنطو�سوعجوهأ�سب�ههجدهئطً�:جم�جهوجدورجهلأمج دجهلأ�سجةجل�سكاج

ع�ّم؟جوم�جهوجدوره�جلحّقجهنملاجل�سكاجخ��ص؟

 http://www.who.int/ar1(ج جهجعجم�جوردجعنجملظط جهن�سح جهنع�نطا جعلىجهنجهلطجهنت�ند:ج(

http://www.who.int/ar
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وهنحل�ظجعلىج ورع� تهج لهج وهلهتط�مج هنملاج لتجلا ج متقّومج هلأموم ج هأّنجمعلىج ر بج دج لج

�سالمتهجهنر�سي  جو�سّحتهجهنلل�سا جونطّوهجهنعقلّدجو...،جلاجنّذةجهلأموم جهدجلاذهجهنتعبجوهن�ساجج

وهنوقتجهنذيجدق�ساهجمعجمونوده�.جهأّم�جكونجدجلاتا�جنلملاجدوؤّديجهإنىجحجم�نا�جمنج�سوؤونجهأخجىج

 دجهنحا�ة،ج اذهجم�س�أن جلجُ طكنجلأحيجهإنك�ره�جللحوجهلإجط�ل،جلأّنجطباع جهنحا�ةجهنيناو  جهدج

دهرجهنتزهحمجوهنت�س�ّد،جولجُ طكنجلأّيجهإن�س�نجهأنجُ حّققج اا�جكّاج�سدءجلعج�صجوهحي،جلاجهدجدهرج

هأ�سطىج هنتر�رةجلانجهنخا�رهتجهنطتزهحط ،جلطعلىجهنتخّلدجعنجهأمججمجغوبجمنجهأجاجمملوبج

مله.

الرضاعة برؤية تربوية-قيمية
منجهنلق�طجهنجئا�س جهنتدجدلبغدجهلإ�س�رةجهإناا�جل�سّيةج اط�ج تعّلقجلط�س�أن جهنج�س�ع جوغاجه�ج

ك�نح�س�ن جوهنللق جو...هإنخ،جهنحي ثجعنجهنعالق جلانجهنق�نونجوهلأخالق،جحاثجلجُ طكنجدحقاقج

هنلر�حجوهن�سع�دةج دجهنحا�ةجهلأ�سج  جوهنتجلو  جوهنطالا جوهلجتط�عا ...جهإنخ،جل�ل�ستل�دج قطج

هلإن�س�نج منج حطاج خ�سو�سً�ج هلآخج نج معج هنعالق ج خّطج وهنتحج مج دج هنوجوبج ذهلا ج هإنىج

عالق�تج ُدلّظمج هأنج هنتدج لبغدج هنع�م ج هنطعا�ر  ج هنقوهعيج لأّنج دجلاتام،ج م�سوؤونا ج علقهج  دج

هأ جهدجهلجتط�عجهلإن�س�نّدج اط�جلالامجودوّجهج�سلوكامج دجهنحا�ةجلجُ طكنجهأنجدكونجخ�سو�صج

وهنعوهطفج هلأخالقا ج هنقامج ح�سورج لاج لبغدج هنلتوهئا ،ج وهنطح�كط�تج هنق�نونا ج هلإنزهم�تج

هلإن�س�نا جكعل�سججحاوّيج دجذنك،ج �لأخالقجهدجروحجهنلقهجوعطقهجهنب�طلّد،جونوجُجّجدجهنق�نونج

،جنذهج قولجهأماججهنطوؤملانجQج دجهذهجهن�سا�ق:ج عنجهلأخالقجوهنعوهطفجنبقدجق�سجًهجلالجنبٍّ

»عجبت لرجل ياأتيه اأخوه الم�شلم في حاجة، فيمتنع عن ق�شائها، ول يرى نف�شه للخير 

.جولاذهج
اأهاًل، فهب اأّنه ل ثواب ُيرجى، ول عقاب ُيّتقى، اأفتزهدون في مكارم الأخالق؟!«)))

.
ُلعثجر�سولجههللPج،جحاثج قول:ج»عليكم بمكارم الأخالق فاإّن اهلل بعثني بها«)))

نذهج قولجهن�سايجهنمب�طب�ئد:ج»لج �سعيجهنق�نونجهإّلجل�إ ط�نجدحلظهجهلأخالقجهنكج ط ،...ج

 �نقوهنانجوهن�سلنجوهإنجك�نتجع�دن ج دجحيودجمل�هاطا�،جوهأحك�مجهنرزهءجوهإنجك�نتجل�نغ ج دج

)1(جم�ستيركجهنو�س�ئا،جج12،ج�ص437.
)2(جهنمو�سد،جهلأم�ند،ج�ص478.
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هإّلجل�أخالقج �سّيدا�جلجدرجيجعلىجر�سلا�ج دجهنطرتطعجولجد�سّيجل�بجهنخالفجوطج قجهنتخّلفج

.
(((
 ��سل جهإن�س�نا «

نعلدج هنلقهج قط،جلج هن�سلوكجعلىج لل�ءج هأّنل�جعليم�جنقولج لبغدجعيمج هإنىج هنلظج،ج وُنللتج

لذنكجكط�جهوجوه�سحجدجكجهنوهجبجو عاجهنحجهم-مع�ذجههلل-،جلأّنجهنتعّييجعلىجهنحيودجهنلقاا ج

ُ عتبججخجوجً�جعنجهأدبجهنعبود  ،جلاجلطعلىجدقي مجهنيه عجهلأخالقّدجعلىجهنحّقجهنلقاّدجهنق�لاج

نالإ�سق�طجعليجهنتزهحمجوهنتع�ر�ص،جولطعلىجدر�وزجهنوهجبجهنلقاّدجكّطً�جوكالً�جونوعً�.ج

وهنمالقً�جمنجهذهجهنط�س�أن ج دجهنطوهءم جلانجهنق�نونجوهلأخالق،ج لبغدجنلزوجانجهأوجهأحيهط�ج

هأنجلج تح�كط�ج دجدجلا جهأطل�ناط�جعلىج�سوءجهنعقلا جهنالي�سا جهنق�نونا ،جلاجعلىج�سوءجروحج

جمعّانج هنقامجهلأخالقا جوعوهطفجهنمباع جهلإن�س�نا .ج قيج كونج عاجم�جمنجهلأ ع�لجوهجبً�جلحيٍّ

منجهنل�حا جهنلقاا جهنتكلالا جلحّقجهلأبجهأوجهلأمجدر�هجهنملا،جهأوجقيج كونجغاججمربججعلاه،جكط�ج

 دجم�س�أن جهنج�س�ع،ج �إّنجهلأمجغاججمربجةجعلاا�،ج �ج»نا�صجنلججاجهأنج ربججزوجتهجعلىجهنج�س�عج

تجعلىجذنكجهنجوه �ت،ج عنج�سلاط�نجلنجدهودجهنطلقجيجق�ل:ج�ُسِئاجهألوج ،جكط�جن�سّ
(((
نونيه�جمله«

.ج ااجهذهجمعل�هج
عبيجههللجQجعنجهنج�س�ع،ج ق�ل:ج»ل تجبر الحّرة على ر�شاع الولد«)))

هأنج �سيرجحالا�جهنلعاجعنجهلأبجهأوجهلأمجهنمالقً�جمنجذهلا جهنوجوبجهأوجعيمجهلإجب�ر؟جوهاج

�سلوكجهنوهني نجدر�هجهنونيج لبغدجهأنج لملقجمنجخللا ج توهئا جلحت ؟!جهإّنجهأّيج�سلوكجلجليجهأنج

 �سيرجعلاط�جمنجخاللجروحجهلألّوةجوهلأموم ،جو�سحل�تجهنعمفجوهنجحط جوهنحل�ن،جولم�ق ج

قاطا جهأخالقا جُدجهعدجم�سلح جهنملاجنل�سهجوهإرهدةجهإ �س�نهجهإنىجكط�نهجهنالئقجلح�نه،جلغ�ّصج

هنلظججعنجهنحكمجهنتكلالّدجهلإنزهمّد.

)1(جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جج11،ج�ص170.
)2(جهنخالف،جج5،ج�ص129.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص41. 
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أجر وثواب إرضاع األم لطفلها
وعلىجهلأمجهأنجدتذّكجج دجهذهجهنطر�ل،جهأّنجكّاجهنذرهئعجهنتدجدتط�ّسكجلا�جنالمتل�عجعنجهإر�س�عج

مونوده�جد�سغججهأم�مجعظمجهأججه�جهنذيجكتبهجههللجدع�نىجنا�.

اإذا حملت المراأة كانت بمنزلة   ... »اإّن ر�شول اهللP قال:   :Qهألدجعبيجههللج عنج

ال�شائم، القائم، المجاهد بنف�شه وماله في �شبيل اهلل، فاإذا و�شعت كان لها من الأجر ما 

ة كعدل عتق محّرر من ولد  اأر�شعت كان لها بكّل م�شّ ل يدري اأحد ما هو لعظمه، ف��اإذا 

ا�شتاأنفي العمل  ف��اإذا فرغت من ر�شاعه �شرب ملك كريم على جنبها، وق��ال:  اإ�شماعيل، 

 .
فقد ُغفر لك«)))

ومب�ّشراً  ور�شوًل  نبّياً  بالحّق  بعثني  وال��ذي  ح��ولء،  يا   ...« ق�ل:ج ر�سولجههللP،ج وعنج

ونذيراً، ما من امراأة تحمل من زوجها ولداً اإل كانت في ظّل اهلل عّز وجّل، حتى ُي�شيبها 

طلق، يكون لها بكّل طلقة عتق رقبة موؤمنة، فاإذا و�شعت حملها واأخذت في ر�شاعه، فما 

ة من لبن اأّمه، اإل كان بين يديها نوراً �شاطعاً يوم القيامة، يعجب من  يم�ّس الولد م�شّ

راآها من الأّولين والآخرين، وُكتبت �شائمة قائمة، واإن كانت غير مفطرة كتب لها �شيام 

الدهر كّله وقيامه، فاإذا فطمت ولدها قال الحّق جّل ذكره: يا اأّيتها المراأة، قد غفرت لك 

 .
ما تقّدم من الذنوب، فا�شتاأنفي العمل«)))

هأّكيدهج م�ج وهذهج لحّقه،ج ظلطً�ج هنوجوبج عيمج علىج ج�صج هنملاج هإر�س�عج عيمج ُ عتبجج نذه،ج

ق�ل:ج هن�س�دقجQ،ج هلإم�مج R،ج عنج وهنتلز اج هنوحدج معينج هن�س�درةجعنج هنجوه �تج

عيمج وعلىج ج�صج .ج
ال�شبّي«))) على  جور  فهو  نق�س  فما  �شهراً،  وع�شرون  واح��د  »الر�شاع 

وجولهج قاّاً�،جُ عتبججوهجبً�ج مج ً�جوع�طلاً�جوهأخالقاً�جو�سّحاً�جودجلو ً�جلأهّطاته،ج عنجهألدجعبيج

ههللجهن�س�دقجQ،جق�ل:ج»الفر�س في الر�شاع اأحد وع�شرون �شهراً، فما نق�س عن اأحد 

.
وع�شرين �شهراً فقد نق�س المر�شع، واإن اأراد اأن ُيتّم الر�شاعة فحولين كاملين«)))

)1(جهن�سيوق،جهلأم�ند،ج�ص497.
)2(جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جج20،ج�ص242.

)3(جهنك� د،جج6،ج�ص40.
)4(جداذ بجهلأحك�م،جج8،ج�ص106. 
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 أم مستحّب؟
ً
 الطفل في الرضاعة واجب تكليفا

ّ
هل حق

لجهإ�سك�لجل�أّنجهإر�س�عجهنملاجمنجثييجهأّمهجمنجهنحقوقجهنلمج  جهنمباعا جنه،جوهوجوهجبج

دجلوّيجوهأخالقّدجوع�طلّدجو�سّحد...جومو�سعجهن�سوؤهلج دجهذهجهنلقجةجهوجمنجهنل�حا جهنت�سج عا ج

هنج�س�ع ج هأّنج هأمج هنملاج هإر�س�عج لوجوبج هلأمج هإنىج هإنزهمّدج توّجهج دكلافج ثّط ج وهنق�نونا :ج ااج

وهإنج ُدج�سعه؟ج د�س�أجنمج وهإنجنمج هأر�سعتهج هإنج�س�ءتج ل�نخا�رج م�ستحّبجمجّخ�صج دجدجكه،ج �لأمج

هإنزهمّدجلحّقجونّدجهنملاج دجد�أمانج هإنزهمّدجلحّقجهلأمج ااجهل�كجدكلافج نمج كنجثّط جدكلافج

مج�سع جنهج�سوهءجهأك�نتجهلأمجهأمجغاجه�ج؟

 �نبحثجحولجهنحكمجهنتكلالّدجنلج�س�عج قعج دجنقمتان:

1-جم�جهوجدكلافجهلأمجلحّقجطللا�؟

2-جم�جهوجدكلافجهنونّدج)هلأب(جلحّقجطلله؟

و دجهنروهبجعنجهنلقم جهلأونى،ج وجيجثالث جهآرهءجعليجهنلقا�ء:

1-جهنجهأيجهلأول:جوجوبجهإر�س�عجهنملاجنطّيةج�سلتانجك�ملتان.

2-جهنجهأيجهنث�ند:جوجوبجهإر�س�عجهنملاجهنلب�أ،جوهل�ستحب�بج اط�جعيهجذنك.

3-جهنجهأيجهنث�نث:جهل�ستحب�بجوعيمجهنوجوبجمملقً�.

الرأي األول: وجوب اإلرضاع لمّدة سنتين

جه�ستيّلجهأ�سح�بجهذهجهنجهأيجلعّيةجهأدّن :

اأ- دليل الكتاب:

.
 قولجههللجدع�نى:جچ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ)))

حاثجه�سُتلايجمنجهلآ  جهنوجوب،جونبا�نجكالا جه�ستل�دةجهنوجوبجمنجهلآ  ،جلجلّيجمنجهنتوّقفج

عليجلع�صجهنطقّيم�ت:

)1(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج233.
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،جوهدجهأّنجهنرط��اجهنيهّن جعلىجهنملبج
(((
1-جهنطقّيم�� جهلأون��ى:جوُدبحثجع���دةج دجهأ�سولجهنلقه

هنوجولّدجعلىجنحو ن:

1-جهنرطل جهلإن�س���ئا ،جهنتدجدلمويجعلىجم�ّدةج عاجهلأمججهأوج�ساغ جه عا،جمثا:جچ ڱ 

 ... 
،جچ ائ ائ ەئ چ)))

(((
،جچ ڱ ںچ 

ڱچ)))
 ،جوغاجه�ج

2-جهنرطل�� جهنخبج  ،جمث��ا:جچ ڃ ڃ چ چ چچ چ)))

منجهنرطاجهنتدج�سوردا�ج�سورةجهلإخب�رجونكّنجم�سطونا�جُ �ستل�دجملهجهلإن�س�ءجوهنوجوب.

وُ ق�ل:ج»هإّنجدلن جهنرطل جهنخبج  جعلىجهنوجوبجهآكي،جلأّنا�ج دجهنحقاق جهإخب�رجعنجدحّققج

.
(((
هنلعاجل�ّدع�ءجهأّنجوقوعجهلمتث�لجمنجهنطكلَّفجملجوغجعله«

وجطل :جچ ھ ھ ھ چج،ججطل جخبج  ج دجمق�مجهنملبجمنجل�بجهنطب�نغ ،ج

ومعل�ه�:جِنتج�سْعجهلأما�ُتجهأولَدهّن،جونذنكجهدجدهّن جعلىجهنوجوب.ج

.
(((
ق�لجهلأردلالّدجدعلاقً�جعلىجهلآ  :ج»هنظ�هججهأّنجهلإر�س�عج دجهنحونانجوهجب«

2-جهنطقّيم جهنث�نا :جهأّنج �عاجهلإر�س�عجهنذيجهوجهنطكلَّفجهنطتعلِّقجلهجهنوجوب،جكط�جهوجوه�سحج

جعلىجنحوجهنعطومجهل�س��تغجهقّد،ج  ��دجهلآ �� :جچ ھ چ  هأيجهلأّما�ت،ج ت�س��طاجكّاجهأمٍّ

جمعّالٍ ج حت�ججهإنىجدناا،جوهإّلجلقاتجمليرج جدحتج وغاججمخت�سّ جل�نطمّلق�ت،جوخجوججهأمٍّ

عطومجهنحكم.

3-جهنطقّيم جهنث�نث :جهأّنجزم�نجهنوجوبجمحّيدج دجهلآ  جل�س��كاجوه�سحجچھ ےےچ،جهأيج

�س��لتانجك�ملتانجلح�س��بجهن�ساورجهنقطج  .جومبيهأجح�س�بجهنحولجمنجحانجهنل�س�لجمرطوعج

هنحلق ج هلأ�سول،ج ل�قج،جدرو�صج دجعلمج وهن�سير،جمحطيج هنلقه،جج1،ج�ص114.ج هأ�سولج هنطظلج،جمحطيجر�س�،ج )1(ج جهجع:ج
هنث�نث ،ج�ص75.

)2(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج43.

)3(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج43.
)4(ج�سورةجهنل�س�ء،جهلآ  ج43.

)5(ج�سورةجهنبقجة،جهلآ  ج228.
)6(جهأ�سولجهنلقه،جهنط�سيرجهن�س�لق.

)7(جهلأردلالد،جهأحطيجلنجمحطي،جزليةجهنبا�نج دجهأحك�مجهنقجهآن،ج�ص556.
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.
(((
هنوني،جونوجهنك�سججهن�ساججهلأولجهأكطاجهنطلك�سججل�نعيدجمنجهن�ساججهنخ�م�صجوهنع�سج ن

ڇ  ڇ  چ  هأخ��جى:ج هآ �� ج و دج لحونان،ج هنج�س�عج غّاتج قيج هنكج ط ،ج هنقجهآنا ج  �لآ  ج

هأّنجهنج�س�عج وقاط�جنا�صج هإلج هأّنج م�مجهنملاج ح�ساجلعيجهنق�س�ءجهنع�مان،ج هأيج ،ج
ڇچ)))

هلإم�مج عنج هلأ�سعجيج �سعيج لنج �سعيج روههج م�ج ملا�ج نالأخب�ر،ج هنلقا�ءج ج��ّوزهج وقيج ،ج
(((
محّجمً�

هنج�س�جQ،جق�ل:ج»�شاألُته عن ال�شبّي هل ير�شع اأكثر من �شنتين؟ فقال Q: عامين. 

.
ُقلُت: فاإن زاد على �شنتين هل على اأبويه من ذلك �شيء؟ قال: ل«)))

هلإم���مج عنج رويج .ج
(((
هن�سجورةج قط علىج وحطلهج هنز �دةج عيمج هنبع�صج دج هحت�طج وقيج

واإن  كاملين،  اأكثر من حولين  ولدها  ر�شاع  تاأخذ في  اأن  للمراأة  »لي�س   :Qهن�س�دقج

.
اأرادا الف�شال قبل ذلك عن ترا�س منهما فهو ح�شن، والف�شال الفطام«)))

الرأي الثاني: استحباب اإلرضاع على األم
ق�لجهلإم�مجهنخطالّدج}:ج»ُ �ستحّبجهأنج كونجر�س�عجهن�سبّدجللبنجهأّمه،ج �إّنهجهألجكجمنجغاجه،ج

.
(((
هإلجهإذهجهقت�ستجلع�صجهنرا�تجهأونو  جغاجه�جمنجحاثج�سجه تا�جوطابجنبلا�جوخب�ث جهلأم«

وهوجهنط�ساورجعليج قا�ءجهن�ساع ،جهأّنجهلإر�س�عجم�ستحّبجعلىجهلأمجونا�صجوهجبً�،جنعيمجوجودج

دنااجعلىجهنوجوب،جهأّم�جهل�ستيللجل�لآ  ج قيجهأج�لوهجعلهجل�وجودجهآ  جهأخجىج �ستل�دجملا�جعيمج

،جچ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
(((
هنوجوب،جنتعلاقجهلإر�س�عج اا�جعلىجم�سائ جهلأم

هأّنج»هلأمججهنط�ستل�دجمنجهنرطل ج  ،جمّط�ج علدج
چ))) ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .
((1(
هنخبج  ،جمحطولجعلىجهل�ستحب�بجدو اقً�جلانجهلأدّن «

)1(ج جهجع:جم�س�نكجهلأ ا�م،جج7،ج�ص235.
)2(ج�سورةجنقط�ن،جهلآ  ج14.

)3(جزليةجهنبا�نج دجهأحك�مجهنقجهآن،ج�ص356.
)4(جمنجلج ح�سجهجهنلقاه،جج3،ج�ص475.

)5(جزليةجهنبا�ن،ج�ص356.
)6(جداذ بجهلأحك�م،جج8،ج�ص106.
)7(جدحج ججهنو�سال ،جج2،ج�ص312.
)8(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص413.

)9(ج�سورةجهنمالق،جهلآ  ج6.
)10(جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص460.
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معجهلإ�س�رةجهإنىجهأّنجلع�صجهنلقا�ءجه�ستل�دجهأّنجهلآ  جنا�ستج دجمق�مجلا�نجهنحكمجهنتكلالّد،جلاج

هنحكمجهنو�سعّد،جهأيج كونجمعلىجهلآ  :ج»اأّن الإر�شاع في هذه المّدة لالأم، بمعنى اأّنه حّقها، يجب 

على الأب تمكينها منه، ول يجوز الأخذ منها، واإر�شاع غيرها، فيكون حينئذ اإخباراً عن حّق 

.ج �لآ  جديّلجعلىجهأّنجهلإر�س�عجحّقجنالأمجلج روزجنالأبجهأنج طلعا�جعله.
الأم الواجب على الأب«)))

وه�ستل�دجلع�صجهنلقا�ءجهأّنجهلآ  جهنكج ط ج دجمق�مجلا�نجمّيةجهنج�س�عجلجهأ�ساجهنملبجوجولً�ج

هأوجه�ستحب�لً�،جوعلىج ج�صجهنت�سلامجلكونا�ج دجمق�مجهنملبجُدحطاجعلىجهل�ستحب�بججطعً�جلانج

.
(((
هلأدّن جكط�جدقّيم

باء
ِّ
وجوب إرضاع الل

 .
(((
.جو»هأولجهنلبنج دجهنلت�ج«

(((
هنلب�أجنغ :ج»هأولجحلبجعليجو�سعجهنطلبئ«

 �نلب�ءجهأولجم�ج حلبجمنجهنثييجعليجهنولدة،جوقاا:ج كونجلعيجهنولدةجهإنىجثالث جهأ �م.ج

هإر�س�عجهنلب�ء«.جوعّلقجهن�ساايجهنث�ندج�س�رحً�:ج»لك�سجج ق�لجهن�ساايجهلأول:ج» ربجعلىجهلأمج

هنالم،جوهوجهأولجهنلبنج دجهنلت�ج،جق�نهجهنروهجّي،جو دجنا�  جهلنجهلأثاج:جهوجهأولجم�ج حلبجعليج

هنولدة.جونمجهأقفجعلىجدحي يجمقيهرجم�ج ربجملهجورلط�جقّايهجلع�صجلثالث جهأ �م.جوظ�هججم�ج

.
(((
نقلل�هجعنجهأهاجهنلغ جهأّنهجحلب جوهحية.جوهإّنط�جوجبجعلاا�جذنك،جلأّنجهنونيجلج عا�صجليونه«

جل�أّنجهلأمجُدربججعلىجهإر�س�عجهنونيج
(((
وق�لجهن�سايجمحطيجهنع�ملد:ج»جزمجهنعالم ج دجهنقوهعي

 .
(((
هنلب�أ...جمحتّرً�جل�أّنجهنونيجلج عا�صجليونهجوهنوجيهنج �سايجلخالفجم�جذكجه«

 طنجهنوه�سحجهأّنجهذهجهل�ستيللجنا�صج دجمحّلهجنط�جهوجث�لتجل�نترجل جهأّنجهنونيج عا�صجليونج

،جنعم،جهنلب�ءجمنجهنل�حا جهنمّبا جنهج
(((
هنلب�ء،جنذهجعّبججهن�ساايجهنث�ند:ج»وهوجمطلوعجل�نوجيهن«

هأثججل�نغجعلىجهن�سّح جهنبينا جنلملاجكط�جدقّيمج دجدقج ججملّظط جهن�سّح جهنع�نطا .ج

)1(جزليةجهنبا�ن،جم�سيرج�س�لق.ج
)2(ج قهجهن�س�دق،جج22،ج�ص296.

)3(جهنعان،جج8،ج�ص341.
)4(جهن�سح�ح،جج1،ج�ص70.جومعرمجمق� ا�صجهنلغ ،جج2،ج�ص400.

)5(جهنجو�س جهنباا ،جج5،ج�ص452.
)6(جقوهعيجهلأحك�م،جج3،ج�ص101،جق�ل:ج»جهأ �ساجم�ج ج�سعجلهجهنونيجنب�نجهأمه.جودربججعلىجهإر�س�عجهنلب�ء،جلأنجهنونيجلج عا�صجليونه«.

)7(جنا�  جهنطجهم،جج1،ج�ص460.
)8(جم�س�نكجهلأ ا�م،جج8،ج�ص413.
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هنطلاهام هنجهاس 

هنج�س�ع�� جدطل��حجهنملاج�س��حل�تجع�طلا جووجيهنا�� ج حت�جا�جمنجح�سنجهأّمه،جوُد�س��بعج -ج

ن��يهءهتجروح��هجهإن��ىجحل�نجقل��بجهلأم،جخ�سو�س��ً�جهأّنجهنرلانجلع��يجماالدهجُ ت�ل��عجخبجهدهج

هنتدجكّونا�ج دجرحمجهأّمه،ج طثاًلجك�نج �سطعجهنتظ�مجدّق�تجقلبا�،ج �إذهجح�سلتهجوهأر�سعتهج

 �س��عجهجذن��كجل�لأم�نجوهلأن���صجوع��يمجهنغجل�� جوهنوح�س�� .جوهنج�س�ع جدلتحجه�س��تعيهدهتج

وق�للا�تجهنلطوجهنح�ّسدجوهنعقلّدجنلملاجل�سكاجهأو�سع.

هأّدتجم�سكل جهنخل��صجمعّيلجن�سب جهعتط�دجهنج�س�ع جهنمباعا جهإنىجمب�درةجلع�صجهلأطب�ءج -ج

وهنط�ست�س��لا�تجوهنرطعا�تجهنطاتّط جلحقوقجهنملاجهإنىجهن�س��عورجل�نط�س��وؤونا ج دجهنقا�مج

لحطالتجدوعا جعلىجهلآث�رجهلإ ر�لا جنلج�س�ع جهنمباعا ،جوهنتحذ ججمنجمخ�طججوم�س�ّرج

هنج�س�ع جهن�سل�عا ،جنط�جُد�سّكلهجدغذ  جهنملاجل�نق�رورةجمنج�سلبجنحقوقجهنملا.

-ج لبغ��دجنلزوجا��نجهأنجلج تح�كط���ج ��دجدجلا�� جهأطل�ناط���جعل��ىج�س��وءجهنعقلا�� جهنالي�س��ا ج

هنق�نونا�� ،جل��اجعلىج�سوءجروحجهنقامجهلأخالقا جوعوهطفجهنمباع جهلإن�س���نا .ج قيج كونج

 عاجم�جمنجهلأ ع�لجنا�صجوهجبً�جكط�ج دجم�س�أن جهنج�س�ع،جونكنجهذهجلج علدجهأّنهجعلىجهلأمج

هنلظ��ججهإن��ىجهنحكمجهنتكلال��ّدجهلإنزهمّدج قط،جل��اج لبغدجهأنج �سيرجعلا���جهنج�س�عجلجوحج

هلأموم جو�س��حل�تجهنعمفجوهنجحط جوهنحل�ن،جولم�ق�� جقاطا جهأخالقا جُدجهعدجم�سلح ج

هنملاجنل�سهجوهإرهدةجهإ �س�نهجهإنىجكط�نهجهنالئقجلح�نه.

نق��يججع��اجههللجدع�نىجنلطجهأةجهنطج�سع جهأججًهجكباجًه،جعنجهألدجعبيجههللجQ:جهأّنجر�س��ولجههلل -ج

��ة كع��دل عتق مح��ّرر من ولد اإ�ش��ماعيل، فاإذا  Pجق���ل:ج»... اإذا اأر�شع��ت كان له��ا ب��كّل م�شّ

فرغت من ر�شاعه �شرب ملك كريم على جنبها، وقال: ا�شتاأنفي العمل فقد ُغفر لك«. 

هختلفجهنلقا�ءج دجكونجهنج�س�عجوهجبً�جهأمجم�ستحّبً�،جو وجيجثالث جهآرهءجعليجهنلقا�ء: -ج

1-جهنجهأيجهلأول:جوجوبجهإر�س�عجهنملاجنطّيةج�سلتانجك�ملتان.

2-جهنجهأيجهنث�ند:جوجوبجهإر�س�عجهنملاجهنلب�أ،جوهل�ستحب�بج اط�جعيهجذنك.

3-جهنجهأيجهنث�نث:جهل�ستحب�بجوعيمجهنوجوبجمملقً�.
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أسئل  هنيرا 

م�جهدجمخ�طججهنج�س�ع جهن�سل�عا جعلىج�سخ�سا جهنملا؟. 1

دتط�ّسكجلع�صجهلأّما�تجل�أ�سب�بجمعّال جنالمتل�عجعنجهنج�س�ع،جكافجُدل�ق�صجدلكجهلأ�سب�ب؟. 2

هذكججروه  جديّلجعلىجعظامجهأجججهنطجهأةجهنتدجُدج�سعجطللا�.. 3

هختلفجهنلقا�ءجحولجوجوبجهنج�س�عجهأوجه�ستحب�لهجهإنىجثالث جهآرهء،جم�جهد؟ج. 4



فهرس المراجع والمصادر

1-جهنقجهآنجهنكج م.

2-جنا جهنبالغ .

3-جهن�سحال جهن�سر�د  .

)اأ(

4-جهإلجههام،جمرييجعز ز،جمو�س��وع جهنطع�رفجهنتجلو  ،جهنحجفجهنت�ء،جع�نمجهنكتب،جهنق�هجة،ج

ط1،ج2007م.

5-جهلألمح��د،جعل��د،جهلإم�مجهنح�س��انج ��دجهأح�د ثجهنلج قانجمنجهن��ولدةجهإنىجم�جلعيجهن�س��ا�دة،ج

ممبع جهأماج،جقم،جط1،ج1418ه�.

6-جهل��نجهأل��دجهنحي ��ي،جعبيجهنحطا��يجلنجهب جههللجهنطيهئلد،ج�س��جحجنا�� جهنبالغ ،جدعلاقجح�س��انج

هلأعلطد،جموؤ�س�س جهلأعلطد،جلاجوت،جط1،ج1415ه�-1995م.ج

7-جهل��نجهلأثا��ج،جهنطب�ركجل��نجمحطيجهنرزري،جهنلا�  ج دجغج بجهنحي ��ثجوهلأثج،جدحقاقجط�هجج

هأحطيجهنزهويجومحطودجمحطيجهنمل�حد،جموؤ�س�س جهإ�سط�عالا�ن،جقم،جط4،ج1364ه�.�ص.

8-جهلل���جل�س��م�مجهنلا�س���لور �ن،جهألوجعت���بجعبيجههللجلنج�س���لورجهنز �تجوهنح�س��ان،جطبجهلأئط ،ج

دقي مجمحطيجمايىجهن�س��ايجح�س��نجهنخجه�س�ن،جمل�س��ورهتجهنطكتب جهنحاير  ،جهنلرف،جط2،ج

1385 ه  - 1965جم.

9-جهلنجحرججهنع�سقالند،جهأحطيجلنجعلد،جداذ بجهنتاذ ب،جدهرجهنلكج،جلاجوت،جط1،ج1404ه�-

1984م.

10-جهل��نجحر��ججهنع�س��قالند،جهأحط��يجلنجعلد،جن�س���نجهنطا��زهن،جموؤ�س�س�� جهلأعلط��دجنلطمبوع�ت،ج

لاجوت،جط2،ج1390ه�-1971م.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا486

11-جهلنجحرججهنع�سقالند،ج تحجهنب�ريج دج�سجحج�سحاحجهنبخ�ري،جدهرجهنطعج  ،جلاجوت،جط2. 

12-جهلنجحلبا،جهأحطي،جم�سليجهأحطي،جدهرج�س�در،جلاجوت.

13-جهل��نجحلب��ا،جهأحطي،جم�س��ليجهأحط��يجلنجحلبا،جدحقاقج�س��عابجهلأرنوؤوط،جموؤ�س�س�� جهنج�س���ن ،ج

1420ه� -1999م.ج

14-جهلنجخلك�ن،جهأحطيجلنجمحطي،جو ا�تجهلأعا�نجوهأنب�ءجهألل�ءجهنزم�ن،جدحقاقجهإح�س���نجعب����ص،ج

دهرجهنثق�  ،جنبل�ن.

15-جهلنج�سايه،جعلدجلنجهإ�سط�عاا،جهنطخ�س�ص،جدحقاقجنرل جهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد،جدهرجهإحا�ءج

هنتجهثجهنعجلد،جلاجوت.

16-جهلنج�س��ال�،جهنح�س��انجلنجعبيجههلل،جهلإ�س���رهتجوهنتلباا�ت،جمعج�س��جحجن�ساججهني نجهنمو�سدج

وقمبجهني نجهنجهزي،جن�سججهنبالغ ،جقم،جط1،ج1375جه�.�ص.ج

17-جهلنج�سال�،جهنح�سانجلنجعبيجههلل،جكت�بجهن�سا��س ،جن�سججنو �صجمعلوف،ج1906م.

18-جهل��نجزكج �،جهأحطيجلنج �ر���ص،جمعرمجمق� ا���صجهنلغ�� ،جدحقاقجعبيجهن�س��المجمحطيجه�رون،ج

مكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،ج)ل،ط(،ج1404 ه�.

19-جهلنج�س��اججهآ�س��وب،جمحطيجلنجعلد،جمل�قبجهآلجهألدجط�نب،جدحقاقجنرل جمنجهأ�س���دذةجهنلرفج

هلأ�سجف،جممبع جهنحاير  ،ج1376ه�-1956م.

20-جهلنجط�وو�ص،جعلدجلنجمو�سى،جهنمجهئفج دجمعج  جمذههبجهنموهئف،جممبع جهنخا�م،جقم،ج

ط1،ج1399ه�.

21-جهلنجع�لي ن،جمحطيجهأمان،جردجهنطحت�رجعلىجدرجهنطخت�رج)ح��س��ا جهلنجع�لي ن(،جهإ�س��جهفج

مكتبجهنبحوثجوهنيره�س�ت،جدهرجهنلكج،جلاجوت،جط.ج،ج1415ه�-1995م.

22-جهلنجعجلد،جمحطيجلنجعلد،جهنلتوح�تجهنطكا ،جدهرجهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد،جلاجوت.

23-جهلنجع�س�كج،جعلدجلنجهنح�سن،جد�ر خجمي ل جدم�سق،جدره�س جودحقاقجعلدج�ساجي،جدهرجهنلكج،ج

لاجوت،ج1415ه�.

24-جهلنجعلب ،جهأحطيجلنجعلد،جعطيةجهنم�نبج دجهأن�س���بجهآلجهألدجط�نب،جد�سحاحجمحطيجح�س��نج

هآلجهنم�نق�ند،جهنطمبع جهنحاير  ،جهنلرف،جط2،ج1380ه�- 1961م.

25-جهل��نجهنلل���ري،جمحطيجلنجحطزة،جم�سب�حجهلأن���صجلانجهنطعقولجوهنط�س��اود،جد�سحاحجمحطيج

خوهجوي،جمعجدعلاق�تجه��س��مجهلأ�س��كوريجوهلإم�مجهنخطالدجو�سايجمحطيجهنقطدجومحطيجر�س�ج

قط�سئدجوح�سنجزهدةجهآملدجو تحجهنطلت�ح،جط1،ج1416ه�.



487  اجا هنطجهجع فهنطساسر

26-جهلنجقونو ه،ججعلججلنجمحطي،جك�ماجهنز �رهت،جط1،جلاجوت،جدهرجهنطجد�سى،ج1429ه� - 2008جم.

م،جن�س���نجهنع��جب،جد�سحاحجهأمانجمحطيجعب��يجهنوه�بجومحطيج 27-جهل��نجملظ��ور،جمحطيجلنجمكجَّ

هن�س�دقجهنعبايي،جدهرجهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلدجوموؤ�س�س جهنت�ر خجهنعجلد،جلاجوت،جط2،ج1417 

ه�-1997جم.

28-جهلآلد،جعلدجهنح�س��نجلنجهألدجط�نب،جك�س��فجهنجموزج دج�س��جحجهنطخت�سججهنل� ع،جدحقاقجعلدج

لل�هجهلأ�س��تا�ريجوح�س��انجهنازدي،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمج

هنط�سج  ،جقم،ج1408ه�.

29-جهدل�قا�� جهنملا،جهنطعتط��يةجلطوجبجقجهرجهنرطعا جهنع�م جنالأم��مجهنطتحيةج44/25جهنطوؤرخج

 دج20جد�سج نجهنث�ند/1989م.ج

30-جهلأح�س���ئد،جمحط��يجلنجعلدجل��نجهإلجههام،جعوهن��دجهنلئ�ندجهنعز ز  ج ��دجهلأح�د ثجهني لا ،ج

دحقاقجمرتبىجهنعجهقد،جممبع ج�سايجهن�سايهء،جقم،جط1،ج1403ه�-1983م.

31-جهلآرهكد،جمحطيجعلد،جكت�بجهنلك�ح،جموؤ�س�س جدرجرههجحق،جقم،جط1،ج1377ه�.�ص.

32-جهلآرهكد،جمحطيجعلد،جهنط�س�ئاجهنوه�سح ،جمكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1414ه�.

33-جهلأرلل��د،جعل��دجل��نجعا�س��ى،جك�س��فجهنغط�� ج ��دجمعج �� جهلأئط�� ،جدهرجهلأ�سوهء،جلا��جوت،جط2،ج

1405ه�- 1985م.

34-جهلأردلالد،جهأحطيجلنجمحطي،جزليةجهنبا�نج دجهأحك�مجهنقجهآن،جدحقاقجمحطيجل�قججهنبابودي،ج

هنطكتب جهنطجد�سو  جلإحا�ءجهلآث�رجهنرعلج  ،جطاجهن.

35-جهلأردلال��د،جهأحط��ي،جمرط��عجهنل�ئ��يةجوهنبجه���نج دج�س��جحجهإر�س���دجهلأذه�ن،جدحقا��قجمرتبىج

هنعجهقدجوعلدجلل�هجهل�ستا�ريجوح�سانجهنازديجهلأ�سلا�ند،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع ج

نرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،جط1،ج1416ه�.

36-جهلإع��النجهنع�نط��دجنحقوقجهنملا،جهنطل�س��ورجلطوجبجقجهرجهنرطعا�� جهنع�م ج1386)د-14( 

هنطوؤرخج دج20جد�سج نجهنث�ندج1959 -.

37-جهأل��وجدف،جمحط��ودجخلاا،جم�س��كل جهنعق�بجهنبين��دج دجهنتعلامجهنطير�س��دجوعالجا�ج دج�سوءج

هنتوجاهجهنتجلويجهلإ�س��المد،جمرل جهنر�مع جهلإ�س��الما ،جهنطرليجهن�س�لع،جهنعيدجهلأول،ج ل� جج

1999.ج)ن�سخ جهإنكتجونا (

38-جهلأ�س��ول،جع���دلجع��زجهني ن،جعلمجنل���صجهنلطوجم��نجهنرلانجهإنىجهن�س��اخوخ ،جمكتب�� جهلأنرلوج

هنط�سج  ،ج2008م.
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39-جهآلجع�سلور،جح�سان،جهلأنوهرجهنلوهمعج دج�سجحجمل�داحجهن�سجهئع،جدحقاقجمح�سنجهآلجع�سلور،ج

ممبع جهأماج،جقم.

40-جهلأنو�س��د،جمحط��ودجل��نجعب��يجههلل،جروحجهنطع�ن��دج دجدل�س��اججهنق��جهآنجهنعظا��مجوهن�س��بعجهنطث�ندج

)دل�ساججهلآنو�سد(،جدحقاقجعلدجعبيجهنب�ريجعما ،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط1،ج1415ه�.

41-جهلآمل��د،جمحط��يجدق��د،جم�سب�حجهنايىج دج�س��جحجهنع��جوةجهنوثقى،جممبع جهنلجدو�س��د،جط1،ج

1377ه�.

42-جهلأمان،جمح�س��ن،جهأعا�نجهن�س��اع ،جدحقاقجح�سنجهلأمان،جدهرجهنتع�رفجنلطمبوع�ت،جلاجوت،ج

1403ه�- 1983م.

43-جهلأنين�س��د،جهأحط��يجل��نجمحطيجلنجعبيجرل��ه،جهنعقيجهنلج ��ي،جدهرجهنكتبجهنعلطا�� ،ج1404ه�-

1983م.

44-جهلأن�س�ري،جمحطيجعلد،جهنطو�سوع جهنلقاا جهنطا�سجة،جمرطعجهنلكججهلإ�سالمد،جط1،ج1415ه�.

45-جهلأن�س�ري،جمجد�سى،جكت�بجهنطك��سب،جدحقاقجنرل جدحقاقجدجهثجهن�ساخجهلأعظم،جهنطوؤدطجج

هنع�نط��دجلطل��س��ب جهنذك��جىجهنطئو �� جهنث�نا�� جنطا��الدجهن�س��اخجهلأن�س���ري،جقم،جمرط��عجهنلكجج

هلإ�سالمد،ج1420ه�.

46-جهلأن�س�ري،جمجد�سى،ج جهئيجهلأ�سول،جدحقاقجودقي مجعبيجههللجهنلورهند،جموؤ�س�س جهنلعط�ن،ج

لاجوت،ج1411ه�-1991م.

47-جهلأن�س���ري،جمجد�س��ى،جكت�بجهنما���رة،جهإعيهدجنرل�� جدحقاقجدجهثجهن�س��اخجهلأعظم،جمرطعج

هنلكججهلإ�سالمد،جقم،جط3،ج1428ه�.

48-جهأولا��ج،جرونا��ه،جهنتجلا�� جهنع�م ،جدججط جعبيجههللجعبيجهنيه ��م،جدهرجهنعلمجنلطال ان،جلاجوت،ج

1972م.ج

)ب(

49-جل�ق��جي،جخ�س��جو،ج ل�س��ل جهنتجلا�� جوهنتعلا��مجهلإ�س��الما ،جدججط�� جون�س��ججمجك��زجهلألح���ثج

وهنيره�س�تجهنتجلو  ،جدهرجهنبالغ ،جلاجوت،جط1،ج1435ه�-2014م.

50-جل�ق��جي،جخ�س��جو،جنظ��جةجمتر��يدةج ��دجهنتجلا�� جهلإ�س��الما ،جدججط جون�س��ججمجك��زجهلألح�ثج

وهنيره�س�تجهنتجلو  ،جدهرجهنبالغ ،جلاجوت،جط1،ج1436ه�-2015م.

51-جهنبب��الوي،جح���زم،جدنا��اجهنججاجهنع�ديجهإنىجد�ر ��خجهنلكججهلقت�س�دي،جدهرجهن�س��جوق،جط1،ج

.1995
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52-جهنبرلوردي،جح�س��ن،جهنقوهعيجهنلقاا ،جدحقاقجماييجهنطاج زيجومحطيجح�س��انجهنيره تد،ج

ممبع جهنا�دي،جقم،جط1،ج1419ه�.

53-جلحججهنعلوم،جمحطي،جللغ جهنلقاه،ج�سجحجودعلاقجمحطيجدقدجهآلجلحججهنعلوم،جمل�سورهتجمكتب ج

هن�س�دق،جطاجهن،جط4،ج1403ه�- 1984م.

54-جهنبحجهن��د،جماث��مجل��نجعل��د،ج�س��جحجنا�� جهنبالغ�� ،جمكت��بجهلإع��المجهلإ�س��المد،جق��م،جط1،ج

1362ه�.�ص.

55-جهنبحجهن��د،جه��س��م،جهنبجه���نج ��دجدل�س��اججهنق��جهآن،جدحقاقجق�س��مجهنيره�س���تجهلإ�س��الما ،ج

موؤ�س�س جهنبعث ،جقم.

56-جهنبحجهن��د،ج و�س��ف،جهنحيهئ��قجهنل��س��جةج ��دجهأح��ك�مجهنعت��جةجهنم�ه��جة،جموؤ�س�س�� جهنل�س��جج

هلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  .

57-جهنبخ�ري،جمحطيجلنجهإ�سط�عاا،ج�سحاحجهنبخ�ري،جدهرجهنلكج،ج1401ه�-1981م

58-جهنبجق��د،جهأحط��يجل��نجمحط��يجلنجخ�ن��ي،جهنطح��س��نج)هلأخ��القجوهلآدهب(،جموؤ�س�س�� جهلأعلطدج

نلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1429ه�-2008م.

59-جهنبجوججدي،جح�سان،جج�معجهأح�د ثجهن�ساع ،جهنطمبع جهنعلطا ،جقم،ج1399ه�.

60-جهنبغ��يهدي،جهأحط��يجلنجعل��د،جد�ر خجلغيهدجهأوجمي ل جهن�س��الم،جدحقاقجم�سمل��ىجعبيجهنق�درج

عم�،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط1،ج1417ه�- 1997م.

61-جلاطلا���رجل��نجهنطزرل�ن،جهنتح�سا��ا،جد�سحاحجودعلاقجمجد�سىجمماجي،جموؤ�س�س�� جدهن�س��ك�هج

طاجهن،ج1375ه�.�ص.

62-جهنبا�س�وي،جعبيجههللجلنجعطج،جهأنوهرجهنتلز اجوهأ�س��جهرجهنت�أو ا،جهإعيهدجودقي مجمحطيجلعيجهنجحطنج

هنطجع�سلد،جدهرجهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد-موؤ�س�س جهنت�ر خجهنعجلد،جلاجوت،جط1،ج1418ه�-1998م.

)ت(

63-جدجكد،جعبيجهنلت�حجهلجههام،ج ل�سل جهنتجلا -جموؤدلفجعلطدجنقيي،جمكتب جهلأنرلوجهنط�سج  ،ج

هنق�هجة،ج2003م.ج

64-جهنتجمذي،جمحطيجلنجعا�سى،ج�سلنجهنتجمذي،جدحقاقجود�سحاحجعبيجهنجحطنجمحطيجعثط�ن،ج

دهرجهنلكج،جلاجوت،جط2،ج1403ه�-1983م.

65-جهنتطاطد،جهأحطيجلنجعلد،جم�سليجهألدج على،جدحقاقجح�سانج�سلامجه�سي،جدهرجهنط�أمونجنلتجهث،ج

دم�سق،ج)ل.ط(.ج
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)ج(

66-جهنرز ��جي،جعب��يجهنجحط��ن،جهنلق��هجعل��ىجهنطذهه��بجهلأرلع ،ج)ممب��وعجمعجكت���بجهنلقهجعلىج

هنطذهه��بجهلأرلع�� جومذه��بجهأه��اجهنبا��ت،جهن�س��ايجمحط��يجهنغجويجوهن�س��اخج ��س��ججم���زح،جدهرج

هنثقلان،جلاجوت،جط1،ج1419ه�-1998م(.

67-جهنرعلد،جهنطل�ساجلنجعطج،جهنتوحاي،جدعلاقجك�ظمجهنطظلج،جموؤ�س�س�� جهنو �ء،جلاجوت،جط2،ج

1404ه�-1984م.

68-جهنراجمد،جعلدجهنكجمد،جهنيرجهنطل�سودج دجهأحك�مجهنحيود،جدقج جهتجهألح�ثجهن�سايجمحطيج

ر�س�جهنكلب� ك�ند،جدهرجهنقجهآنجهنكج م،جقم،جط1،ج1414ه�. 

69-جهنروهه��جي،جمحط��يجح�س��ن،ججوهه��ججهن��كالمج ��دج�س��جحج�س��جهئعجهلإ�س��الم،جدحقا��قجودعلاقج

هنقوج�ند،جدهرجهنكتبجهلإ�سالما ،جطاجهن،جط2،ج1365ه�.

70-جهنروههجي،جح�سن،جلحوثج دجهنلقهجهنطع��سج،جمرطعجهنذخ�ئججهلإ�سالما ،جط1،ج1429ه�.

71-جهنروهجي،جهإ�سط�عااجلنجحط�د،جهن�سح�ح-د�ججهنلغ جو�سح�حجهنعجلا -،جدحقاقجهأحطيجعبيج

هنغلورجعم�ر،جدهرجهنعلمجنلطال ان،جلاجوت،جط4،ج1407ه�-1987م.

)ح(

72-جهنح�ئجي،جك�ظم،جهنق�س�ءج دجهنلقهجهلإ�سالمد،جمرطعجهنلكججهلإ�سالمد،جط1،ج1415ه�.

73-جهنح�زم��د،جخ�ن��يجلنجح�مي،جهأ�سولجهنتجلا جهلإ�س��الما ،جدهرجع�نمجهنكتب،جهنطي ل جهنطلورة،ج

ط1،ج1420ه�-2000م.ج

74-جهنحججهنع�ملد،جمحطيجلنجهنح�س��ن،جدل�سااجو�س���ئاجهن�س��اع جهإنىجدح�سااجم�س�ئاجهن�سج ع ،ج

دحقاقجموؤ�س�س جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط2،ج1414ه�.

75-جهنح��ججهنع�مل��د،جمحطيجلنجهنح�س��ن،جهيه  جهلأم جهإنىجهأحك�مجهلأئط ،جدحقاقجق�س��مجهنحي ثج

 دجمرطعجهنبحوثجهلإ�سالما ،جمرطعجهنبحوثجهلإ�سالما ،جط1،ج1412ه�.

76-ججهنح��ججهنع�مل��د،جمحط��يجل��نجهنح�س��ن،جهنل�سولجهنطاط�� ج دجهأ�س��ولجهلأئط�� ،جدحقاقجمحطيج

هنق�ئالد،جموؤ�س�س جمع�رفجهإ�سالمدجهإم�مجر�س�،جقم،جط1،ج1418ه�.

77-جهنحجهند،جهلنج�سعب جهنح�سنجلنجعلد،جدحفجهنعقول،جدعلاقجعلىجهأكبججهنغل�ري،جللايجهنق�ر-ج

هنكو ت،جمكتب جهلأمان،جط1،ج1425ه�- 2004جم.

78-جهنحللد،جعبيجهنطلعم،جهنطو�س��وع جهنلل�س��ا ج-جعلمجهنلل�صجوهنمبجهنلل�سد،جمكتب جميلوند،ج

هنق�هجة،جط2،ج2003م.ج
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79-جهنحلبد،جهألوجهن�سالحجدقدجهني نجلنجنرم،جهنك� دج دجهنلقه،جدحقاقجر�س�جهأ�س��ت�دي،جمكتب ج

هأماججهنطوؤملانجعلد،جهأ�سلا�ن.

80-جهنحلب��د،جهل��نجزه��جةجحط��زةجل��نجعل��د،جغلا جهنل��زوعجهإنىجعلط��دجهلأ�س��ولجوهنل��جوع،جدحقاقج

هإلجههامجهنبا�دري،جل�إ�سجهفجهن�ساخججعلججهن�سبح�ند،جن�سججموؤ�س�س جهلإم�مجهن�س�دقجنلتحقاقج

وهنت�أناف،جط1،ج1417ه�.

81-جهنحلبد،جعلدجلنجلجه�نجهني ن،جهن�ساجةجهنحلبا ،جدهرجهنطعج  ،جلاجوت،ج1400ه�.

82-جهنحلد،جهأحطيجلنج اي،جعيةجهنيهعدجونر�حجهن�س���عد،جموؤ�س�س�� جهنج�س��ولجهلأعظم،جهنعجهق،ج

ط1،ج2010م.

83-جهنحل��د،جهحط��يجل��نجمحط��ي،جهنطا��ذبجهنب���رعج دج�س��جحجهنطخت�س��ججهنل� ع،جدحقا��قجمرتبىج

هنعجهقد،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،ج1411 ه�.

84-جهنحلد،ججعلججلنجهنح�س��ن،ج�س��جهئعجهلإ�سالم،جدعلاقج�س�دقجهن�ساجهزي،جهنت�س�رهتجه�ستقالل،ج

طاجهن،جط2،ج1409ه�.

85-جهنحلد،ججعلججلنجهنح�س��ن،جهنطخت�سججهنل� عج دج قهجهلإم�ما ،جمل�س��ورهتجق�سمجهنيره�س�تج

هلإ�سالما ج دجموؤ�س�س جهنبعث ،جطاجهن،جط3،ج1410ه�.

86-جهنحلد،جهنح�س��نجلنج و�س��ف،جهإر�س���دجهلأذه�نجهإنىجهأحك�مجهلإ ط�ن،جدحقاقج �ر���صجهنح�سون،ج

موؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1410ه�.

87-جهنحل��د،جهنح�س��نجلنج و�س��ف،جهلأ�س��جهرجهنخلا�� ج دجهنعل��ومجهنعقلا ،جدحقاقجمجك��زجهلألح�ثج

وهنيره�س�تجهلإ�سالما ،جقم،جط1،ج1421ه�.

88-جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جدحج ججهلأحك�مجهن�سجعا جعلىجمذهبجهلإم�ما ،جدحقاقجهإلجههامج

هنبا�دري،جهإ�سجهفججعلججهن�سبح�ند،جموؤ�س�س جهلإم�مجهن�س�دق،جط1،ج1420ه�.

89-جهنحلد،جهنح�س��نجلنج و�س��ف،جدذكجةجهنلقا�ء،جموؤ�س�س�� جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط1،ج

1414ه�.

90-جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جك�سفجهنطجهدج دج�سجحجدرج يجهلعتق�د،جدعلاقجح�سنجح�سنجزهدةج

هآملد،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،جط5،ج1415ه�.

91-جهنحلد،جهنح�س��نجلنج و�س��ف،جقوهعيجهلأحك�مج دجمعج  جهنحاللجوهنحجهم،جموؤ�س�س�� جهنل�س��جج

هلإ�سالمد،جقم،جط1،جرلاعج1413ه�. 

92-جهنحل��د،جهنح�س��نجل��نج و�س��ف،جملتا��ىجهنطملبج ��دجدحقاقجهنطذه��ب،جدحقاقجون�س��ججمرطعج
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هنبحوثجهلإ�سالما ،جم�ساي،جط1،ج1412ه�.

93-جهنحلد،جهنح�سنجلنج و�سف،جمختلفجهن�ساع ج دجهأحك�مجهن�سج ع ،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،ج

قم،جط1،ج1412ه�. 

94-جهنحل��د،جهنح�س��نجلنج و�س��ف،جنا�  جهلإحك�مج ��دجمعج  جهلأحك�م،جدحقا��قجماييجهنجج�ئد،ج

موؤ�س�س جهإ�سط�عالا�ن،جقم،جط2،ج1410ه�.

95-جهنحلد،جمحطيجلنجهنح�س��ن،جهإ �س�حجهنلوهئيج دج�س��جحجهإ�س��ك�لتجهنقوهعي،جدعلاقجوهإ�س��جهفج

ح�س��انجهنطو�س��ويجهنكجم�ن��دجوعل��دجلل�هجهل�س��تا�ريجوعب��يجهنجحا��مجهنبجوج��جدي،جهنطمبع ج

هنعلطا ،جقم،جط1،ج1387ه�.

96-جهنحلد،جمحطيجلنجمل�سور،جهن�سجهئج،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانج

لقمجهنط�سج  ،جط2،ج1410ه�.

97-جهنحكا��م،جعب��يجهنا�دي،جهنلت�وىجهنطا�س��جةجو قج ت�وىجهن�س��ايجعلدجهنح�س��الدجهن�سا�س��ت�ند،ج

ممبع جهنل�ئق،جط3،ج1417ه�-1997م.

98-جهنحكام،جعبيجهنا�دي،ج قهجنلطغتجلانجو قج ت�وىجهن�سايجعلدجهنح�سالدجهن�سا�ست�ند.

99-جهنحكا��م،جعب��يجهن�س�حب،جملتق��ىجهلأ�سول،جدقج ججلحثجهن�س��ايجمحط��يجهنجوح�ند،جممبع ج

هنا�دي،جط2،ج1416ه�.

100-جهنحكام،جمح�س��ن،جم�ستط�س��كجهنعجوةجهنوثقى،جمل�س��ورهتجمكتب جهنطجع�س��دجهنلرلد،جقم،ج

1404ه�. 

101-جهنحكا��م،جمحط��يج�س��عاي،جم�سب���حجهنطلا���ج،جكت���بجهنتر���رة،جموؤ�س�س�� جهنحكط�� جنلثق� �� ج

هلإ�سالما ،جط2،ج1428ه�-2007م.

102-جهنحط��وي،ج �ق��وتجل��نجعب��يجههلل،جمعر��مجهنبل��يهن،جدهرجهإحا���ءجهنت��جهثجهنعجل��د،جلا��جوت،ج

1399ه�-1979م.

103-جهنحطا��جيجهنقط��د،جعب��يجههللجلنججعلج،جقجبجهلإ�س��ل�د،جدحقاقجموؤ�س�س�� جهآلجهنباتجلإحا�ءج

هنتجهث،جقم،جط1،ج1413ه�.

104-جهنحطا��جي،جعبيجهنطلكجلنجه�س���م،جهن�س��اجةجهنلبو  ،جدحقاقجو�سب��طجودعلاقجمحطيجمحادج

هني نجعبيجهنحطاي،جممبع جهنطيند،جهنق�هجة،ج1383ه�-1963م.

105-جهنحو ��زي،جعب��يجعل��دجلنججطع جهنعجو�س��د،جدل�س��اججن��ورجهنثقلان،جد�سحاحجودعلاقجه��س��مج

هنج�سوندجهنطحالدد،جموؤ�س�س جهإ�سط�عالا�ن،جقم،جط4،ج1412ه�.
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)خ(

106-جهنخ�ملئ��د،جعل��دجل��نجج��وهدجهنح�س��الد،جهأجول�� جهل�س��تلت�ءهت،جدهرجهنط�سمل��ىجهنع�نطا ،ج

لاجوت،جط10،ج1431ه�- 2010م.ج

107-جهنخ�ملئد،جعلدجلنججوهدجهنح�سالد،جهأجول جهل�ستلت�ءهت،جدهرجهنلب�أجنلل�سججوهنتوز ع،جط1،ج

1415ه  - 1995.

108-جهنخ�ملئ��د،جخم���بجهنون��د،ج�سل�س��ل جخم���بجهنون��دج2013م،جهإع��يهدجمجك��زجن��ونجنلت�أنافج

وهنتججط ،جن�سجججطاع جهنطع�رفجهلإ�سالما جهنثق� ا ،جط1،ج1435ه�-2014م.

109-جهنخجه�س���ند،جمحط��يجك�ظ��م،جهنلطع���تجهنلاجةج دج�س��جحجدكطل�� جهنتب�س��جة،جدحقاقج�س�نحج

هنطير�سد،جهنطج�س�د،جقم،جط1،ج1422ه�.

110-جهنخ��زهزجهنقط��د،جعلدجلنجمحط��ي،جكل�  جهلأثجج دجهنل�صجعلىجهلأئط جهلإثلدجع�س��ج،جدحقاقج

عبيجهنلمافجهنح�سالد،جهنت�س�رهتجلايهر،جممبع جهنخا�م،جقم،ج1401ه�. 

111-جهنخ�سن،جح�سان،جحقوقجهنملاج دجهلإ�سالم،جدهرجهنطالك،جلاجوت،جط1،ج1430ه�-2009م.

112-جهنخ�ساب��د،جهنح�س��انجل��نجحط��يهن،جهنايه �� جهنكب��جى،جموؤ�س�س�� جهنب��الغ،جلا��جوت،جط4،ج

1411ه�-1991م.

113-جهنخطال��د،جروحجههللجهنطو�س��وي،جهلأرلع��ونجحي ث��ً�،جدعج ��بجمحط��يجهنغ��جوي،جموؤ�س�س�� جدهرج

هنكت�بجهلإ�سالمد،جقم،جط2،ج1423ه�.

114-جهنخطالد،جروحجههلل،جدحج ججهنو�سال ،جممبع جهلآدهب،جهنلرفجهلأ�سجف،جط2،ج1390ه�.

115-جهنخطال��د،جروحجههلل،ججل��ودجهنعق��اجوهنرا��ا،جدعج ��بجهأحط��يجهنلا��جي،جموؤ�س�س�� جهلأعطل��دج

نلطمبوع�ت،جلاجوت،ج)ل.ط(،1422 ه�-2001جم.ج

116-جهنخطالد،جروحجههللجهنطو�سوي،جكت�بجهنباع،جدحقاقجون�سججموؤ�س�س جدلظامجون�سججهآث�رجهلإم�مج

هنخطالد،جطاجهن،جط1،ج1421ه�. 

117-جهنخطال��د،جروحجههلل،جهنج�س���ئا،جم��عجدذ ا��التجمرتب��ىجهنماجهند،جموؤ�س�س�� جه�س��ط�عالا�نج

نلمب�ع جوهنل�سججوهنتوز ع،ج1385 ه�. 

118-جهنخطالد،جروحجههلل،جهنكوثج،جمرطوع جمنجخم�ل�تجهلإم�مجهنخطالدجهنتدجدت�سطنجد�سرااًلج

نوق�ئعجهنثورةجهلإ�س��الما جخاللجهلأعوهمج)1962م-1978م(،جموؤ�س�س�� جدلظامجون�س��ججدجهثج

هلإم�مجهنخطالدجهن�سوؤونجهنيونا ،جطاجهن،جط1،ج1996م.ج

119-جهنخطال��د،جم�سمل��ى،جدل�س��اججهنقجهآنجهنكج ��مجملت�حجهأح�س��نجهنخزهئنجهلإناا ،جموؤ�س�س�� ج
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دلظامجون�سججهآث�رجهلإم�مجهنخطالد،جط1،ج1418ه�.

120-جهنخوهن�س���ري،جهأحط��ي،جج�م��عجهنط��يهركج دج�س��جحجهنطخت�سججهنل� ع،جدحقا��قجودعلاقجعلىج

هأكبججغل�ري،جمكتب جهن�سيوق،جطاجهن،جط2،ج1405ه�.

121-جهنخوهن�س���ري،جمو�س��ىجل��نجمحط��ي،جملا�� جهنم�ن��بج دج�س��جحجهنطك��س��ب،جدقج ��جهتجلحثج

هنطاجزهجمحطيجح�س��انجهنل�ئالد،جموؤ�س�س�� جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سان،جقم،ج

ط1،ج1418ه�.

122-جهنخوئد،جهألوجهنق��س��م،جهأجودجهنتقج جهت،جدقج جًهجلألح�ثجهن�س��اخجمحطيجح�س��انجهنل�ئالد،ج

دحقاقجون�سججموؤ�س�س ج�س�حبجهلأمج،جقمجهنطقي�س ،جط1،ج1420ه�.

123-جهنخوئد،جهألوجهنق��سم،جوهنتبج زي،ججوهد،ج�سجهطجهنلر�ةج دجهأجول جهل�ستلت�ءهت،ججطعجمو�سىج

ملايجهني نجع��سد،جدهرجهنطحر جهنبا�س�ء،جدهرجهنج�سولجهلأكجم،جط1،ج1418ه�-1997م.

124-جهنخوئد،جهألوجهنق��س��م،جمب�ندجدكطل جهنطلا�ج،)مو�س��وع جهلإم�مجهنخوئد(،جموؤ�س�س�� جهإحا�ءج

هآث�رجهلإم�مجهنخوئد،جهإ جهن-قم،ج1422ه�.

125-جهنخوئ��د،جمحط��يجدقد،جهنطب�ندج دج�س��جحجهنع��جوةجهنوثقى،جكت�بجهنلك�ح،جمو�س��وع جهلإم�مج

هنخوئد،جدقج جًهجلألح�ثجهن�س��ايجهألوجهنق��س��مجهنطو�س��ويجهنخوئد،جموؤ�س�س�� جهإحا�ءجهآث�رجهلإم�مج

هنخوئد،جقم،ج1418ه� - 1998م.

)د(

126-جهنيهرقمل��د،جعل��دجل��نجعط��ج،ج�س��لنجهنيهرقمل��د،جعل��قجعلا��هجوخ��جججهأح�د ث��هجمرييجلنج

مل�سور،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط1،ج1417ه�-1996م.

127-جهنير �� ،جمحط��ي،جهنتير ���صجهنا���دفجم�س���هط ج دجهنت�أ�سا���صجهنعلط��دجنلطوذججهنتير ���صج

ل�لأهيهفجهنتجلو  ،جممبع جهنلر�حجهنري ية،جهنيهرهنبا�س�ء،ج1990م.

128-جهني لط��د،جهنح�س��نجل��نجمحطي،جهإر�س���دجهنقلوب،جهنت�س���رهتجهن�س��ج فجهنج�س��د،جقم،جط2،ج

1415ه�.

129-جهني لط��د،ج�س��اجو هجل��نج�س��اجدهر،ج جدو���صجهلأخب�رجلط�أث��ورجهنخم�بجهنطخ��جججعلىجكت�بج

هن�س��ا�ب،جدحقاقج وهزجهأحطيجهنزملدجومحطيجهنطعت�سمجل�هللجهنبغيهدي،جدهرجهنكت�بجهنعجلد،ج

1407ه�-1987م.

130-جهني لوريجهلنجقتاب ،جعبيجههللجلنجم�سلم،جعاونجهلأخب�ر،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط3،ج

1424ه�-2003م.
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131-جد ورهن��ت،جو ��ا،جق�س جهنح�س���رة،جدججط جزكدجنرا��بجمحطود،ج�س�درجع��نجج�مع جهنيولج

هنعجلا ،ج)ل.م(،ج)ل.ت(.

132-جد ورهن��ت،جو اجوه ج ا،جق�س جهنح�س�رة،جحا���ةجهناون�ن،جمرلي2/جج2،جهنب�ب13،جهنل�ساج

هلأول:جهنملون ،جدججط جمحطيجليرهن،جدهرجهنراا،جلاجوت،جهنطلظط جهنعجلا جنلتجلا جوهنثق�  ج

وهنعلوم،جدون�ص.

)ذ(

133-جهنذهبد،جمحطيجلنجهأحطي،جد�ر خجهلإ�سالمجوو ا�تجهنط�س�هاججوهلأعالم،جدحقاقجعطججعبيج

هن�سالمجديمجي،جدهرجهنكت�بجهنعجلد،جلاجوت،جط1،ج1407ه�-1987م.

134-جهنذهبد،جمحطيجلنجهأحطي،ج�ساججهأعالمجهنلبالء،جهإ�سجهفج�سعابجهلأرنوؤوط،جدحقاقجح�سانج

هلأ�سي،جموؤ�س�س جهنج�س�ن ،جلاجوت،جط9،ج1413ه�-1993م.

)ر(

135-جهنجهزي،جمحطيجلنجعطج،جمل�داحجهنغابجهأوجهنتل�ساججهنكباج،جدهرجهنلكج،ج1401ه�-1981م.

136-جهنجهغ��بجهلأ�سلا�ن��د،جهنح�س��انجل��نجمحطي،جمل��جدهتجهأنل�ظجهنق��جهآن،جهلأما��جةجنلمب�ع ج

وهنل�سج،جلاجوت،جط1،ج1431ه� - 2010م.

137-جرهيجلاجكجوجرونجهاجون،جدجلا جهلأطل�لجل�نلمجةجهن�سلاط ،جمكتب ججج ج،جهنططلك جهنعجلا ج

هن�سعود  ،جط1،ج2006م.ج

138-جهنج�ستد،جحبابجههلل،جليهئعجهلأ ك�ر،جموؤ�س�س جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث.

139-جهنج�سيهن،جعبيجههلل،جعلمجهجتط�عجهنتجلا ،جدهرجهن�سجوق،جعط�ن،ج2008م.

140-جر�س��ايجهلجههام،ج�سبحدجطه،جهنتجلا جهلإ�س��الما جوهأ�س�نابجدير �س��ا�،جدهرجهلأرقمجنلكتب،ج

عط�ن،ج1983م.

141-جهنج�س�،ج قهجهنج�س�،جهنطل�س��وبجنالإم�مجهنج�س�،جدحقاقجموؤ�س�س جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث،ج

قم،جط1،ج1406ه�. 

142-جهنج�س��د،جمحط��يجلنجح�س��ان،جهنطر���زهتجهنلبو  ،جدحقا��قجطهجمحطيجهنز لد،جمل�س��ورهتج

مكتب جل�ساجدد،جقم.

143-جهنج�سد،جمحطيجلنجح�س��ان،جنا جهنبالغ ،جمرطوعجم�جهخت�رهجهن�س��ج فجهنج�سدجمنجكالمج

هأما��ججهنطوؤملا��نجعل��دجل��نجهألدجط�نبجQ،ج�س��جحجمحطيجعب��يه،جدخج  جهنط�س�درجح�س��انج

هلأعلطد،جموؤ�س�س جهلأعلطدجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1413ه�-1993م.
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144-جهنجهونيي،ج �ساجههللجلنجعلد،جهنلوهدر،جدحقاقج�س��عايجر�س�جعلدجع�س��كجي،جدهرجهنحي ث،ج

قم،جط1،ج1377ه�.

145-جهنجهون��يي،جقمبجهني نج�س��عايجلنجهب جههلل،جهنخجهئ جوهنرجهئح،جدحقاقجون�س��ججموؤ�س�س�� ج

هلإم�مجهنطايي،جط1،جقم،ج1409 ه�. 

146-جهنجوهن��يي،ج�س��عايجل��نجهب�� جههلل،جهنيعوهتج)�س��لوةجهنحز ن(،جمل�س��ورهتجمير�س�� جهلإم�مج

هنطايي،جقمجهنطقي�س ،جط1،ج1497ه�. 

147-جهنجوح�ند،جمحطيج�س�دق،ج قهجهن�س�دق،جموؤ�س�س جدهرجهنكت�ب،جقم،جط3،ج1412ه�.

148-جهنجوح�ند،جمحطيج�س�دق،جهنط�س�ئاجهنط�ستحيث ،جموؤ�س�س جدهرجهنكت�ب،جقم،ج1414ه�.

149-جهنج �س��اجي،جمحطي،جمو�سوع جهنعق�ئيجهلإ�سالما ،جدحقاقجمجكزجلحوثجدهرجهنحي ث،جدهرج

هنحي ث،جط1،ج1425ه�.

150-جهنج �س��اجي،جمحط��ي،جهنعل��مجوهنحكط ج ��دجهنكت�بجوهن�س��ل ،جدحقاقجموؤ�س�س�� جدهرجهنحي ثج

هنثق� ا ،جقم،جط1.

151-جهنج �ساجي،جمحطي،جمازهنجهنحكط ،جدهرجهنحي ث،جط1،ج1416ه�.

152-جر ين��د،جم���ت،جهنرال��ومج-جهن�س��اجةجهنذهدا�� جنلل��وعجهنب�س��جي،جدججط جم�سمل��ىجهإلجههامج

 اطد،ج�سل�سل جع�نمجهنطعج  ،جعيد275،جهنكو ت،ج1422ه� - 2001جم.ج

)ز(

153-جهنزلايي،جمحطيجمجد�سى،جد�ججهنعجو���صجمنججوههججهنق�مو���ص،جدحقاقجعلدج�س��اجي،جدهرج

هنلكج،جلاجوت،ج1414ه� - 1994م.

154-جهنزغول،جعط�دجعبيجهنجحام،جمقيم ج دجعلمجهنلل�صجهنتجلوي،جدهرجهن�سجوق،جعط�ن،جط1،ج2012م.

155-جهنزمخ�س��جي،جمحطودجلنجعطج،جهنك�س�فجعنجحق�ئقجغوهم�صجهنتلز اجوعاونجهلأق�و اج دج

وجوهجهنت�أو ا،جمكتب جوممبع جم�سملىجهنب�لدجهنحلبد،جم�سج،ج1385ه�-1966م.

156-جهنزهجهن��د،جمحط��يجلنجم�س��لج،جدعيدجهنزوج�تج دجهلإ�س��الم،جمرل جهنبحوثجهلإ�س��الما ،ج

هنعيدج36،جهلإ�سيهر:جمنجرلاعجهلأولجهإنىججط�دىجهنث�نا جن�سل ج1413ه�. 

157-جهنزهاجي،ج�سج فجعبيجهنعز ز،جلل�ءجم�ستقباجهلأم ،جدهرجهن�سلوة،جهنج ��ص،ج2005م.ج

)�س(

158-جهن�س��بح�ند،ججعلج،جهأ�سوهءجعلىجعق�ئيجهن�س��اع جهلإم�ما ،جموؤ�س�س�� جهلإم�مجهن�س�دق،جقم،ج

ط1،ج1421ه�. 
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159-جهن�س��بح�ند،ججعل��ج،جن��بجهلأث��جج دجهنربججوهنق��يرجدقج ��جًهجنطح��سجهتجهلإم���مجهنخطالد،ج

موؤ�س�س جهلإم�مجهن�س�دق،جقم،جط1،ج1418ه�.

160-جهن�س��بح�ند،ججعل��ج،جع�سط�� جهلأنبا�ءج دجهنقجهآنجهنكج م،جموؤ�س�س�� جهلإم���مجهن�س�دق،جقم،ج

ط2،ج1420ه�. 

161-جهن�س��بزوهري،جعب��يجهلأعل��ى،جماذبجهلأحك�مج دجلا���نجهنحاللجوهنح��جهم،جممبع جهنا�دي،ج

ط4،ج1417ه�.

162-جهن�س��بزوهري،جمحط��يجل�ق��ج،جكل� �� جهنلقهج)هنطع��جوفجلكل�  جهلأحك�م(،جموؤ�س�س�� جهنل�س��جج

هلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،جط1،ج1423ه�. 

163-جهن�سبزوهري،جه�دي،ج�سجحجهنطلظوم ،جدعلاقجح�سنجزهدهجهآملد،جدحقاقجم�سعودجط�نبد،جن�سجج

ن�ب،جداجهن،جط1،ج1413ه�-1992م.

164-جهن�سر�ست�ند،جهألدجدهود،ج�سلنجهألدجدهود،جدحقاقج�سعايجمحطيجهنلح�م،جدهرجهنلكج،جلاجوت،ج

ط1،ج1410ه�-1990م.

165-ج�سلام،جمج م،جعلمجنل�صجهنلطو،جدهرجهنلا�س جهنعجلا ،جلاجوت،جط1،ج1423ه�-2002م.

166-ج�سلاط�ن،جك�ما،جوهنعبيجههلل،جعلد،جهنتجلا ،جممبع ج�س�در،جلاجوت،ج1965. 

167-ج�س��ع�دة،ججودتجهأحطي،ج�سا�غ جهلأهيهفجهنتجلو  جوهنتعلاطا ج دججطاعجهنطوهدجهنيره�س��ا ،ج

دهرجهن�سجوق،جعط�ن،جط1،ج2005م.

168-ج�سو ي،جمحطيجنورجلنجعبيجهنحلاظ،جملا جهنتجلا جهنلبو  جنلملا،جدهرجهلنجكثاج،جلاجوت،ج

ط3،ج2001م.

169-ج�سو ي،جمحطيجنور،جملا جهنتجلا جهنلبو  جنلملا،جدهرجهلنجكثاج،جلاجوتجودم�سق،جط1،ج1997م.

170-جهن�ساي،ج وؤهدجهنباد،جهنذك�ء،جهنق�هجة،جدهرجهنلكججهنعجلد،جط1،ج2000م.

171-جهن�سا�س��ت�ند،جعل��د،جملا���ججهن�س�نحان،جدهرجهنط��وؤرخجهنعجلد،جلا��جوت،جط14،ج1429ه� - 

2008م.ج

172-جهن�سا�ست�ند،جعلد،جهل�ستلت�ءهت.

173-جهن�س��اوري،جمقيهدجلنجعبيجههلل،جهنتلقاحجهنجهئعجنطخت�سججهن�س��جهئع،جدحقاقجعبيجهنلمافج

هنح�سالد،جمكتب جهآ  جههللجهنطجع�سدج-جممبع جهنخا�م،جقم،جط1،ج1404ه�.

174-جهن�س��اوطد،جعبيجهنجحطنجلنجهألدجلكج،جهنر�معجهن�سغاجج دجهأح�د ثجهنب�س��اججهنلذ ج،جدهرج

هنلكج،جلاجوت،جط1،ج1401ه�-1981م.
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)�س(

175-ج�س��ّبج،جعب��يجههلل،جدل�س��اججهنق��جهآنجهنكج ��م،جمجهجع�� جح�ميجحلل��دجدهود،جهن�س��ايجمجد�سىج

هنج�سوي،جط3،ج1385ه�-1966م.

176-ج�س��لبد،جهأحط��ي،جمق�رن�� جهلأد �ن-هلإ�س��الم،جمكتب جهنلا�س�� جهنط�سج �� ،جهنق�هجة،جط12،ج

1997م.

177-ج�سط���صجهني ��ن،جمحط��يجمايي،جم�س���ئاجحجج ج ��دج قهجهنط��جهأة،جهنكت�بجهنث�ن��ثجوهنجهلع،ج

حقوقجهنزوجا جو لاهجحقجهنعطاجنلطجهأة،جهنطوؤ�س�س جهنيونا جنليره�س�تجوهنل�سج،جط3،ج2001.

178-جهن�س��وك�ند،جمحطيجلنجعلد،جنااجهلأوط�رجمنجهأح�د ثج�س��ايجهلأخب�ر،جدهرجهنرلاا،جلاجوت،ج

1973م.

179-جهن�س��اب�ند،جعطججمحطيجهنتومد،جدمورجهنلظج �تجوهلأ ك�رجهنتجلو  ،جدهرجهنثق�  ،جلاجوت،ج

ط2،ج1975م.

180-جهن�ساجهزي،جمحطيجهنح�سالد،جهنلقهجهنبائ ،جموؤ�س�س جهنوعدجهلإ�سالمد،جلاجوت،ج1420ه�-

2000م.ج

1-جهن�ساجهزي،جمحطي،جهنحكط جهنطتع�نا ج دجهلأ�سل�رجهنعقلا جهلأرلع ،جدهرجهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد،ج

ط5،ج1419ه�- 1999م.ج

2-جهن�س��اجهزي،جن��س��ججم��ك�رم،جهأن��وهرجهنلق�ه�� ،جمير�س�� جهلإم�مجعلدجل��نجهألدجط�ن��ب،جقم،جط1،ج

1425ه�. 

181-جهن�س��اجهزي،جن��سججمك�رم،جهلأمثاج دجدل�س��اججكت�بجههللجهنطلزل،جمير�س�� جهلإم�مجعلدجلنج

هألدجط�نب،جط1،ج1426ه�.

182-جهن�س��اجهزي،جن��س��ججمك�رم،جهأنوهرجهنلق�ه ،جمير�س�� جهلإم�مجعلدجل��نجهألدجط�نب،جقم،جط1،ج

1425ه�.

183-جهن�س��اجهزي،جن��سججمك�رم،جلحوثج قاا جماط ،جن�س��اججوهنجنلمب�ع جوهنل�س��ج،جقم،جط1،ج

1422ه�.

)�س(

184-جهن�س�ل��جيجهناطيهن��د،جهأحطي،جهنايه  جهإنىجمنجنهجهنول  ،جدقج ججلحثجهن�س��ايجمحطيجر�س�ج

هنكلب� ك�ند،جدهرجهنقجهآنجهنكج م،جقم،ج1383ه�.

185-جهن�سير،جمحطيجل�قج،جهقت�س�دن�،جدهرجهنتع�رف،جلاجوت،ج1411ه�-1991م.
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186-جهن�س��ير،جمحط��يجل�قج،جدرو���صج ��دجعلمجهلأ�س��ول،جهنحلق جهنث�نا�� ،جدهرجهنكت���بجهنلبل�ند،ج

لاجوت،ج1406ه�-1986م.

187-جهن�سير،جمحطيجل�قج،ج ل�سلتل�،جدهرجهنتع�رفجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط10،ج1400ه�-1980م.

188-جهن�س��ير،جمحط��يجل�قج،جهنطير�س�� جهنقجهآنا�� ،جملحقجلكت���بجهنطرتطعجوهنت�ر ��خ،جمماجي،ج

مجد�سى،جدهرجهنطجد�سى،جلاجوت،ج1413ه�-1993م.

189-جهن�س��ير،جمحط��يجل�ق��ج،جموجزج ��دجهأ�سولجهني ن،جدحقاقجودره�س�� جعبيجهنرب���رجهنج �عد،ج

ممبع ج�سج عت،ج1422ه�-2001م.

190-جهن�س��ير،جمحط��يج�س���دق،جم���جورهءجهنلق��ه،جهنطحبا��نجنلمب�ع�� جوهنل�س��ج،جط3،ج1427ه�-

2007م.

191-جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جهلأم�ند،جدحقاقجق�س��مجهنيره�س���تجهلإ�سالما -موؤ�س�س جهنبعث ،ج

طاجهن،جط1،ج1417ه�.

192-جهن�س��يوق،جمحط��يجل��نجعل��د،جهنتوحا��ي،جدحقا��قجعل��دجهأكب��ججغل���ري،جموؤ�س�س�� جهلأعلط��دج

نلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1427ه�-2006م.

193-جهن�س��يوق،جمحط��يجل��نجعل��د،جث��وهبجهلأعط���لجوعق���بجهلأعط���ل،جد�سحاحجودعلاقجح�س��انج

هلأعلطد،جموؤ�س�س جهلأعلطدجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط6،ج1431ه�-2010م.

194-جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جهنخ�س�ل،جد�سحاحجعلدجهأكبججهنغل�ري،ججط�ع جهنطير�سانج دج

هنحوزةجهنعلطا ج دجقمجهنطقي�س ،ج1403ه�.

195-جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جعلاجهن�سجهئع،جدقي مجمحطيج�س�دقجلحججهنعلوم،جدهرجهنبالغ ،ج

)ل،ط(،ج)ل،م(،ج)ل،ت(.

196-جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جعاونجهأخب�رجهنج�س�،جدعلاقجح�س��انجهلأعلطد،جموؤ�س�س�� جهلأعلطدج

نلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1404ه�-1984م.ج

197-جهن�سيوق،جمحطيجلنجعلد،جكط�لجهني نجودط�مجهنلعط ،جد�سحاحجودعلاقجعلىجهأكبججهنغل�ري،ج

موؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،ج1405ه�.

198-جهن�س��يوق،جمحط��يجل��نجعل��د،جمع�ندجهلأخب���ر،جدعلا��قجعلدجهأكب��ججهنغل�ري،جدقي مجح�س��انج

هلأعلطد،موؤ�س�س جهلأعلطدجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1410ه� - 1990م.ج

199-جهن�س��يوق،جمحط��يجل��نجعلد،جمنجلج ح�س��جهجهنلقاه،جد�سحاحجودعلاقجعل��ىجهأكبججهنغل�ري،ج

مل�سورهتججط�ع جهنطير�سانجلقمجهنطقي�س ،جط2.
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200-جهن�سل��يي،جخلا��اجلنجهأ بك،جهنوه ��دجل�نو ا�ت،جدحقاقجهأحطيجهلأن���وؤوطجودجكدجم�سملى،ج

دهرجهإحا�ءجهنتجهث،جلاجوت،ج1420ه�-2000م.

)ط(

201-جط� ج،جزهاج،جهنلظج �تجهن�س��ك�نا جوهنعك��س��ا�جعلىجهلقت�س�دجوهنطرتطعجدره�س�� جمق�رن ،ج

مرل�� جهنب�ح��ثجهلجتط�عدج)مرل�� جدور  جمحكط جد�سيرجعنجق�س��مجعل��مجهلجتط�عدجج�مع ج

ملتوريج-جق�سلمال ج-جهنرزهئج(،جعيدج10،ج�سبتطبجج2010.

202-جط�هجيجحبابجههلل،جمق�ن جلعلوهن:جدحي يجهنل�س��اج دجهن�س��ج ع جهلإ�سالما ،جقجهءةج قاا ج

وحقوقا�� ،ج�ص219.ج)مل�س��ورةج دجمرل�� جهلجتا�دجوهنتري ي-ج �سلا�� جمتخ�س�س جلق�س� �ج

هلجتا���دجوهنلقهجهلإ�س��المدجد�سيرجع��نجمجكزجهنبحوثجهنطع��سجةج دجلا��جوت،جهنعيدجهلأول،ج

هن�سل جهلأونى،ج�ست�ء،ج1426ه�-2006م(.

203-جهنمب�طب�ئد،جعلد،جر ��صجهنط�س�ئا،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانج

لقم،جط1،ج1422ه�.

204-جهنمب�طب�ئ��د،جمحطيجح�س��ان،جهأ�سولجهنلل�س��ل جوهنطلا�� جهنوهقعد،جدقي ��مجودعلاقجمجد�سىج

مماجي،جدججط جعط�رجهألوجرغاف،جموؤ�س�س جهأمجهنقجىجنلتحقاقجوهنل�سج،جلاجوت،جط1،ج1421ه�. 

205-جهنمب�طب�ئ��د،جمحط��يجح�س��ان،جر�س���ن جهلعتب�ر ���ت،جهنطمبوع�� ج�سطنجمرطوع جر�س���ئاج

هنعالم�� جهنمب�طب�ئ��د،جدحقا��قج�سب���حجهنجلاع��د،جمكتب�� ج ��يكجلإحا���ءجهنت��جهث،جق��م،جط1،ج

1428ه�-2007م.

206-جهنمب�طب�ئد،جمحطيجح�سان،جهنطازهنج دجدل�ساججهنقجهآن،جدهرجهنكتبجهلإ�سالما ،جطاجهن،ج

1372ه�. 

207-جهنمبجهند،جهنطعرمجهلأو�سط،جدهرجهنعلطان،ج1415ه�-1995م.

208-جهنمبجهند،ج�س��لاط�نجلنجهأحطي،جهنطعرمجهنكباج،جدحقاقجحطييجعبيجهنطرايجهن�س��للد،جدهرج

هإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد،جط2،ج1404ه�-1984م.

209-جهنمبجهند،ج�سلاط�نجلنجهأحطي،جهنطعرمجهن�سغاج،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت.ج

210-جهنمبج�س��د،جعل��د،جم�س��ك�ةجهلأن��وهرج دجغ��جرجهلأخب�ر،جدحقا��قجماييجهو�س��طلي،جط1،جدهرج

هنحي ث،ج1418ه�.

211-جهنمبج�سد،جهنل�ساجلنجهنح�سن،جمرطعجهنبا�نج دجدل�ساججهنقجهآن،جهنت�س�رهتجن��سججخ�سجو،ج

دهرجهنطعج  ،جطاجهن،جط1،ج1406ه� - 1986م.ج
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212-جهنمبج�س��د،جهنح�س��نجل��نجهنل�س��ا،جم��ك�رمجهلأخ��الق،جمل�س��ورهتجهن�س��ج فجهنج�سد،جط6،ج

1392ه�-1972م.ج

213-جهنمب��جي،جج�م��عجهنبا���نجعنجد�أو اجهآيجهنق��جهآن،ج�سبطجودوثاقج�سيقدججطا��اجهنعم�ر،جدهرج

هنلكج،جلاجوت،ج1415ه�-1995م.

214-جهنمجهلل�س��د،جعبيجهنعز زجهلنجهنبجهج،جهنطاذب،جدحقاقجموؤ�س�س�� ج�س��ايجهن�سايهءجهنعلطا ،ج

هإ�سجهفججعلججهن�سبح�ند،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،جقم،ج1406ه�.

215-جهنمج حد،ج خججهني ن،جمرطعجهنبحج ن،جهأع�دجلل�ءهجعلىجهنحجفجهلأولجمنجهنكلط جمحطودج

ع�دل،جدحقاقجهأحطيجهنح�سالد،جمكتبجن�سججهنثق�  جهلإ�سالما ،جط2،ج1408ه�.

216-جطعاط�ت،جه�ندج�سلاط�ن،جحقوقج ئ�تجذهتجهأو�س�عجخ��س ،جدهرجهن�سجوق،جعط�ن،جط1،ج2001م.

217-جهنملاج دجحي ثجهأهاجهنبات،ج �سمجهنكت�بجمرطوع جهأح�د ثجهنج�سولجوهأهاجلاتهجهنطتعلق ج

ل�نملاجودجلاته،جهإعيهدجنرل جهنثق�  ج دجدهرجهنطجد�سى،جنبل�ن،جط1،ج1423ه�-2003م.

218-جط��ه،جح�س��نججطاا،جهنلك��ججهنتجلويجهنطع��س��ججوجذورهجهنلل�س��لا ،جدهرجهنط�س��اجة،جعط�ن،ج

ط1،ج1428ه�-2007م.

219-جهنمو�س��د،جمحط��يجل��نجهنح�س��ن،جهلأم�ند،جدحقاقجق�س��مجهنيره�س���تجهلإ�س��الما ،جموؤ�س�س�� ج

هنبعث ،جقم،جط1،ج1414ه�.

220-جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهختا�رجمعج  جهنجج�ل،جهنطعجوفجلجج�لجهنك�سد،جد�سحاحج

ودعلاقجماجدهم�دجهلأ�ستجهآل�دي،جدحقاقجماييجهنجج�ئد،جموؤ�س�س جهآلجهنبات،جقم،ج1404ه�.

221-جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جهل�ستب�س�رج اط�جهختلفجمنجهلأخب�ر،جدعلاقجح�سنجهنطو�سويج

هنخج�س�ن،جدرهجهنكتبجهلإ�سالما ،جطاجهن،ج1390ه�.ق.ج

222-جهنمو�س��د،جمحطيجلنجهنح�س��ن،جهنتبا�نج دجدل�ساججهنقجهآن،جدحقاقجود�سحاحجهأحطيجحبابج

ق�ساج،جمكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1409ه�.

223-جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جداذ بجهلأحك�مج دج�سجحجهنطقلع ،جدحقاقجح�سنجهنطو�سويج

هنخج�س�ن،جدهرجهنكتبجهلإ�سالما ،جطاجهن،جط4،ج1365ه�.�ص.ج

224-جهنمو�س��د،جمحطيجلنجهنح�س��ن،جهنخالف،جدحقاقججط�ع جمنجهنطحققان،جموؤ�س�س�� جهنل�س��جج

هلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،ج1407ه�.

225-جهنمو�س��د،جمحط��يجلنجهنح�س��ن،جهنغاب�� ،جدحقاقجعب���دجههللجهنماجهند،جموؤ�س�س�� جهنطع�رفج

هلإ�سالما ،جقم،جط1،ج1411ه�.
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226-جهنمو�س��د،جمحطيجلنجهنح�سن،جهنطب�سوطج دج قهجهلإم�ما ،جد�سحاحجودعلاقجمحطيجهنب�قجج

هنبابودي،جدهرجهنكت�بجهلإ�سالمد،جلاجوت.

227-جهنمو�سد،جمحطيجلنجهنح�سن،جم�سب�حجهنطتاري،جد�سحاحجح�سانجهلأعلطد،جط2،جلاجوت،ج

موؤ�س�س جهلأعلطدجنلطمبوع�ت،1425 ه�- 2004جم.

228-جهنمو�س��د،جمحط��يجل��نجهنح�س��ن،جهنلا� �� ج ��دجمر��جدجهنلق��هجوهنلت�وى،جهنت�س���رهتجقي���صج

محطيي،جقم.

229-جهنمو�س��د،جهلنجحطزةجمحطيجلنجعلد،جهنو�سال جهإنىجنااجهنل�سال ،جدحقاقجمحطيجهنح�سون،ج

مكتب جهآ  جههللجهنعظطىجهنطجع�سدجهنلرلد،جممبع جهنخا�م،جقم،جط1،ج1408ه�. 

230-جهنمو�سد،جن�ساججهني نجمحطيجلنجمحطي،جهأخالقجن��سجي،جدججط جودقي مجمحطيج�س�دقج

 �ساجههلل،جدهرجهنا�دي،جلاجوت،جط1،ج2008م.

)ع(

231-جهنع�مل��د،جز ��نجهني نجلنجعلد،جرو�صجهنرل�نج دج�س��جحجهر�س���دجهلأذه���ن،جمجكزجهلألح�ثج

وهنيره�س�تجهلإ�سالما ،جق�سمجهإحا�ءجهنتجهثجهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1422ه�.

232-جهنع�مل��د،جز ��نجهني ��نجل��نجعل��د،جهنجو�س�� جهنباا ج دج�س��جحجهنلطع�� جهنيم�س��قا ،جهنطعجوفج

ل�ن�ساايجهنث�ند،جدحقاقجمحطيجكالنتج،جمل�سورهتجج�مع جهنلرفجهني لا ،جط2،ج1398ه�.

233-جهنع�مل��د،جز ��نجهني ��نجل��نجعلد،جم�س���نكجهلأ ا���مجهإنىجدلقاحج�س��جهئعجهلإ�س��الم،جموؤ�س�س�� ج

هنطع�رفجهلإ�سالما ،جهإ جهن،جط1،ج1414ه�. 

234-جهنع�مل��د،جز ��نجهني ��نجل��نجعلد،جملا جهنطج ��يج دجهأدبجهنطلا��يجوهنط�س��تلاي،جدحقاقجر�س�ج

مخت�ري،جمكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1409ه�.

235-جهنع�ملد،جز نجهني نجلنجعلد،جم�سكنجهنلوؤهدجعليج قيجهلأحب جوهلأولد،جدحقاقجموؤ�س�س جهآلج

هنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط1،ج1407ه�.

236-جهنع�مل��د،جمحط��يجل��نجعل��د،جم��يهركجهلأحك�مج دج�س��جحج�س��جهئعجهل�س��الم،جدحقاقجون�س��جج

موؤ�س�س جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط1،ج1410ه�. 

237-جهنع�مل��د،جمحط��يجل��نجعلد،جنا�  جهنطجهمج دج�س��جحجمخت�سجج�س��جهئعجهلإ�س��الم،جد�سحاحجودعلاقج

مرتبىجهنعجهقدجوعلدجهل�ستا�رديجوح�سانجهنازدي،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1413ه�.

238-جهنع�ملد،جمحطيجلنجمكد،جهنطعجوفجل�ن�ساايجهلأول،جهنقوهعيجوهنلوهئيج دجهنلقهجوهلأ�سولج

وهنعجلا ،جدحقاقجعبيجهنا�ديجهنحكام،جمكتب جهنطلاي،جقم.ج



503  اجا هنطجهجع فهنطساسر

239-جهنع�مل��د،جمحط��يجج��وهد،جملت���حجهنكجهم ج دج�س��جحجقوهع��يجهنعالم ،جدحقا��قجمحطيجل�قجج

هنخ�ن�سد،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،قم،جط2،ج1430ه�.

240-جعبيجهنقوي،ج�س�مد،جعلمجهنلل�صجهنباونوجد،جهنل�ساجهنخ�م�ص،جمكتب جهنلا�س جهنط�سج  ،ج

1997م.

241-جعب��يجههلل،ج�س��طججخلا��اجمحطود،جحقوقجهنمل��اج دجهلإ�س��المجوهلدل�قا�تجهنيونا جدره�س�� ج

مق�رن�� ،ج)ر�س���ن جم�ج�س��تاج(جج�مع�� جهنلر���حجهنوطلا�� -جكلا�� جهنيره�س���تجهنعلا���،جن�لل���ص،ج

 ل�سمان،ج2003م.ج)ن�سخ جهإنكتجونا (

242-جعرط��د،ج�س���مججدو اق،جهلإن�س���نجهنك�م��اج دجهنجوؤ �� جهنعج �نا جهلإ�س��الما ،جمرل جهنحا�ةج

هنماب ،جد�سيرجعنجج�مع جهنط�سملىجهنع�نطا -ج جعجنبل�ن،جهن�س��ل جهنت��س��ع جع�س��جة،جهنعيدج

هنث�ندجوهنثالثون،جخج فج2015م-1436ه�.

243-جعرط��د،ج�س���مججدو ا��ق،جهنتجلا�� جملاوما�جغ� تا���جمو�سوعا���،جلا��جوت،جط1،ج1437ه�- 

2016م.

244-جعرط��د،ج�س���مججدو اق،جحرا جهنظنجدره�س�� ج ��دجهنطب�ندجهلأ�سونا جنت�س��ج عجهلأم�رهتج دج

�سوءجهألح�ثجهنعالم جهن�سايجعلدجحر�زي،جدهرجهنولء،جلاجوت،جط1،ج1436ه�-2015م.

245-جعرط��د،ج�س���مججدو ا��ق،جحرا�� جهنعل��مجق��جهءةجعلىج�س��وءجهنلظج �� جهنتعلاقا -جق��جهءةج دج

هنطب�ندجهلأ�سونا جنل�سايجعلدجحر�زي،جدهرجهنولء،جلاجوت،جط1،ج1434ه�-2013م.

246-جعرطد،ج�س���مججدو اق،جحا�دل�جهنرل�س��ا جكافجنعا�س��ا�؟جعلىجهيىجهنكت�بجوملا�ججهنلبدج

وهأهاجهنبات،جدهرجهنولء،جلاجوت،جط1،ج1435ه�- 2014م.

247-جعرط��د،ج�س���مج،جعقول�� جهنمل��اج ��دجهنتجلا�� جهلإ�س��الما ،جمجك��زجهلألح���ثجوهنيره�س���تج

هنتجلو  ،جدهرجهنبالغ ،جلاجوت،ج1435ه�-2014م.

248-جعرطد،ج�س�مججدو اق،جنحوجلل�ءجهنطذهبجهنتجلويجقجهءةج دجمع�نمجهنطلا ،جمرل جهألح�ثج

ودره�س���تجدجلو �� ،جد�سيرجع��نجمجكزجهلألح���ثجوهنيره�س���تجهنتجلو  ،جهنعيدجهنث�ند،جهن�س��ل ج

هلأونى،ج�ست�ءج1437ه�-2016م.

249-جهنعرطد،جمحطيجح�س��لان،جهلإدهرةجوهنتخماطجهنتجلويجهنلظج  جوهنتمباق،جدهرجهنط�س��اجة،ج

عط�ن،جط3،ج1434ه�-2013م.

250-جهنع�س��كجي،جهألوجهالل،جمعرمجهنلجوقجهنلغو  ،جدحقاقجموؤ�س�س�� جهنل�س��ججهلإ�س��المدجهنت�لع ج

نرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنطقي�س ،جدلظامجهن�ساخجلاتجههللجلا�ت،جط1،ج1412ه�.
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251-جهنعم�رهن،جمحطي،جدجلا جهنملاجو قً�جلآرهءجهلنج�س��ال�جوهنغزهندجوهنمو�س��د،جدججط جنرل ج

هنايى،جهنيهرجهلإٍ�سالما ،جلاجوت،جط1،ج1422ه�-2001م.

252-جعما ،جمطيوحجح�مي،جهإنامج قتلونجهنبائ ،جهناائ جهنط�سج  جهنع�م ،جهنق�هج  ،ج1997م.

253-جعل��د،ج�س��عايجهإ�س��ط�عااجو جج،جه�ندجعبيجهن�س��ت�ر،ج ل�س��ل جهنتجلا جروؤ �� جدحلالا جوملظورج

هإ�سالمد،جدهرجهنلكججهنعجلدجوهنطعايجهنع�نطدجنللكججهلإ�سالمد،جط1،ج1430ه�- 2009م.ج

254-جعو���صجههلل،جز ل��بجح�س��ان،جمب���دئجعلمجهلقت�س���د،جهن��يهرجهنر�معا جنلمب�ع جوهنل�س��ج،ج

لاجوت.

255-جهنعظا��مجهآل���دي،جمحط��يج�سط���صجهنح��ق،جع��ونجهنطعبودج�س��جحج�س��لنجهأل��دجدهود،جدهرجهنكتبج

هنعلطا ،جلاجوت،جط2،ج1415ه�.

256-جهنعا��س��د،جمحط��يجل��نجم�س��عودجل��نجعا����ص،جدل�س��اججهنعا��س��د،جدحقا��قجه��س��مجهنج�س��وندج

هنطحالدد،جط1،جطاجهن،جهنطكتب جهنعلطا جهل�سالما ،ج1380ه�.

)غ(

257-جهنغجوي،جعلد،جمو�س��وع جهلإم�مجهنخوئد،جهنتلقاحج دج�س��جحجهنطك��سب،جهنباع،جدقج ججلحثج

هن�سايجهنخوئد،جموؤ�س�س جهإحا�ءجهآث�رجهلإم�مجهنخوئد،جقم،جط1،ج1425ه�-2005م.ج

258-ججهنغزهند،جهألوجح�ميجمحطيجلنجمحطي،جهإحا�ءجعلومجهني ن،جدهرجهنكت�بجهنعجلد،جلاجوت.

)ف(

259-ج �طط ،جمحطيجخاج،جملا جهلإ�سالمج دجدجلا جعقايةجهنل��سئ،جدهرجهنخاج،جلاجوت،ج1994.

260-جهنلجهها��يي،جهنخلا��اجلنجهأحطي،جهنعان،جدحقاقجماييجهنطخزومدجوهإلجههامجهن�س���مجهئد،ج

موؤ�س�س جدهرجهنارجة،جهإ جهن،جط2،ج1409ه�.

261-ج ل�س��لد،جمحط��يجدقد،جهنملاجلا��نجهنورهث جوهنتجلا�� ،جدعج بج ��ساجهنح�س��الدجهنطاالند،ج

مكتب جهلأوحي،جط1،ج1426ه�-2005م.

262-ج ل�س��لد،جمحطيجدقد،جهنطع�دجلانجهنجوحجوهنر�سي،جدججط جعبيجهنح�سانجهنك��سد،جموؤ�س�س ج

هلأعلطدجنلطمبوع�ت،جلاجوت،جط1،ج1414ه� - 1993. 

263-ج اطد،جمحطيج�س��افجهني ن،جمح��سجهتج ��دجهأ�سولجهنتجلا ،جكلا جهنتجلا جج�مع جهلأزهج،ج

هنق�هجة،ج1978م.

264-ج ا��ص،جح�سن،جملتخبجهلأحك�مجهنطم�لق جنلت�وىجهن�سايجعلدجهنح�سالدجهنخ�ملئد.

265-جهنلا��ص،جمحطيجهإ�سح�ق،جملا�ججهن�س�نحان،جهأماج،جقم،جط1.
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266-جهنلا��جوزجهآل���دي،جمحط��يجلنج عق��وب،جهنق�مو���صجهنطحاطج دجهنلغ�� ،جدهرجهنرا��ا،جلاجوت،ج

)ه.ت(ج)ل.ط(.ج

267-جهنلا�صجهنك��س���ند،جمحطيجلنجهنطجد�سى،جهنطحر جهنبا�س�ءج دجداذ بجهلأحا�ء،جد�سحاحج

ودعلا��قجعلدجهأكبججهنغل�ري،جمل�س��ورهتجموؤ�س�س�� جهلأعلطدجنلطمبوع���ت،جلاجوت،،جط2،ج1403 

ه� - 1983جم.

268-جهنلا���صجهنك��س���ند،جمحط��يجمح�س��ن،جمل�دا��حجهن�س��جهئع،جدحقا��قجما��ييجرج�ئ��د،جمرطعج

هنذخ�ئججهلإ�سالما ،جممبع جهنخا�م،جقم،ج1401ه�.

269-جهنلا�صجهنك��س���ند،جمحطيجمح�س��نجل��نجهنطجد�سى،جهنلخب ج دجهنحكط�� جهنعطلا جوهلأحك�مج

هن�سجعا ،جدحقاقجودقي مجماييجهلأن�س�ريجهنقطد،جمجكزجهنمب�ع جوهنل�سججنطلظط جهلإعالمج

هلإ�سالمد،جط2،ج1418ه�.

270-جهنلا���صجهنك��س���ند،جمحط��يجل��نجهنطجد�س��ى،جهنوه ��د،جدحقاقجمجك��زجهنتحقاق���تجهني لا ج

وهنعلطا ج دجمكتب جهلإم�مجعلد،جط1،ج1416ه�.

271-جهنلاومد،جهأحطيجلنجمحطي،جهنط�سب�حجهنطلاجج دجغج بجهن�سجحجهنكباج،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،ج

لاجوت،ج1398ه�. 

)ق(

272-جهنق�ئطد،جعلد،جهلأ�سجةجوهنملاجهنط�س�ك�ص،جدهرجهنلبالء،جلاجوت،جط1،ج1416ه�-1996م.

273-جهنقج�س��د،جل�قجج�س��ج ف،جهنلظ�مجهنتجلويج دجهلإ�س��الم،جدهرجهنتع�رف،جلاجوت،ج1399ه�-

1979م.

274-جهنقطد،جعلدجلنجهإلجههام،جدل�ساججهنقطد،جد�سحاحجطابجهنطو�سويجهنرزهئجي،جدهرجهنكت�ب،ج

قم،جط3،ج1404ه�.

)ك(

275-جك�نط،جهإم�نو ا،جثالث جن�سو�صج)د�أمالتج دجهنتجلا ،جم�جهدجهلأنوهر؟جم�جهنتوجهج دجهنتلكاج؟(،ج

دعج بجودعلاقجمحطودجلنججط�ع ،جدهرجمحطيجعلدجنلل�سج،جدون�ص،جط1،ج2005م.

276-جهنكجهجك��د،جمحط��يجلنجعل��د،جكلزجهنلوهئي،جدحقاقجعبيجههللجنعط�� ،جدهرجهلأ�سوهء،جلاجوت،ج

ط1،ج1985م.

277-جهنكجكد،جعلدجلنجهنح�س��ان،جج�معجهنطق��سيج دج�س��جحجهنقوهعي،جدحقاقجون�سججموؤ�س�س جهآلج

هنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط1،ج1411ه�.
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ق��م،جط1،ج دهن�س��ك�ه،ج هنت�س���رهتج هلإم�ما�� ،ج عل��يج وهنبل��وغج هنعق��اج ح�س��ان،ج 278-جهنكج ط��د،ج

1381ه�.�ص.

279-جهنكلب� ك�ند،جمحطيجر�س�،جهإر�س�دجهن�س�ئا،جدهرجهن�سلوة،جلاجوت،جط1،ج1413ه�-1993م.

280-جهنكلال��د،جمحط��يجل��نج عقوب،جهنك� ��د،جدعلاقجعلدجهأكب��ججهنغل�ري،جدهرجهنكتبجهلإ�س��الما ،ج

طاجهن،جط4،ج1365ه�.�ص.

)ل(

281-جهنللكجهند،ج ��سا،جدل�سااجهن�س��ج ع ج دج�س��جحجدحج ججهنو�س��ال ج)كت�بجهنلك�ح(،جدحقاقج

ون�سججمجكزج قهجهلأئط جهلأطا�ر،جقم،ج1422ه�.

282-جهنللكجهند،ج ��سا،جميخاجهإنىجدل�ساججهنقجهآن،جمكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،جط3،ج1417ه�.

)م(

283-جهنط�زنيرهند،جمحطيج�س�نح،ج�س��جحجهنك� دجهنر�معج)هنطعجوفجل�سجحجهأ�سولجهنك� د(،جمعج

دعلاقجهألوجهنح�سنجهن�سعجهند،جد�سحاحجعلدجع��سور،جدهرجهإحا�ءجهنتجهثجهنعجلد،جلاجوت،جط1،ج

1421ه�-2000م.

284-جهنطب��جد،جمحط��يجلنج ز ي،جهنك�ماج دجهنلغ جوهلأدب،جدحقا��قجعبيجهنحطايجهليهوي،جوزهرةج

هلأوق�فجهن�سعود  .ج

285-جهنطرل�سد،جمحطيجل�قج،جلح�رجهلأنوهرجهنر�مع جنيررجهأخب�رجهلأئط جهلأطا�ر،جدحقاقجهلجههامج

هنطا�نردجومحطيجل�قججهنبابودي،جموؤ�س�س جهنو �ء،جلاجوت،جط2،ج1403ه�-1983م.

286-جهنطرل�س��د،جمحط��يجل�ق��ج،جحلا�� جهنطتقا��ن،جدحقا��قجودججط جخلا��اجرزق،جمل�س��ورهتجذويج

هنقجلى،جط1،ج1424 ه�.

287-جهنطرل�سد،جمحطيجل�قج،جمجهآةجهنعقولج دج�سجحجهأخب�رجهآلجهنج�سول،جدهرجهنكتبجهلإ�سالما ،ج

طاجهن،جط2،ج1404ه�. 

288-جهنطرل�س��د،جمحطيجل�قج،جمالذجهلأخا�رج دج امجداذ بجهلأخب�ر،جدحقاقجماييجهنجج�ئد،ج

ممبع جهنخا�م،جقم،ج1406ه�.

289-جهنطرل�س��د،جمحط��يجدق��د،جرو�س جهنطتقانج دج�س��جحجم��نجلج ح�سجهجهنلقاه،جدعلاقجح�س��انج

هنطو�سويجهنكجم�ند،جهنطمبع جهنعلطا ،جقم،ج1398ه�.

290-جمح��بجهني ��نجهأل��وج�س�نح،جمق��يهدج �نرن،جعبيجهنجحط��نجهنلحالوي،جدره�س���تج دجهنتجلا ج

هلإ�سالما ،ج1400ه�-1979م.ج
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291-جهنطح�سلد،جمحطيجهآ�سف،جهنلقهجوهنط�س�ئاجهنمبا ،ج �رهن،جقم،جط1.

292-جهنطحط��ودي،جمحط��يجل�ق��ج،جنا جهن�س��ع�دةج دجم�س��تيركجنا�� جهنبالغ ،جموؤ�س�س�� جهلأعلطدج

نلطمبوع�ت،جلاجوت.

293-جميك��ور،جعلدجهأحطي،جنظج ���تجهنطل�ه جهنتجلو  ،جدهرجهنلكججهنعجلد،جهنق�هجة،ج1427ه�-

2006م.

294-جهنطجد�س��ى،جمحط��يجل��نجعلد،جر�س���ئاجهن�س��ج فجهنطجد�سى،جهإع��يهدجما��ييجهنجج�ئد،جدهرج

هنقجهآنجهنكج م،جقم،ج1405ه�.

295-جمج�س��د،جكط���لجهإلجهها��م،جهنبائ�� جوهنورهث جوهأثجه���ج دجهلنحجه �تجهنلل�س��ا جوهن�س��لوكا ،ج

مكتب جهلأنرلوجهنط�سج  ،جهنق�هجة،جط4،ج2000م.

296-جمج�س��د،ج�س��لاقجعالون�� ،ج�س��اكونوجا جهنتم��ورجهلإن�س���ندجم��نجهنملون�� جهإنىجهنج�س��ي،جدهرج

هنط�ساجة،ج2004م.

297-جمج�سد،جمحطيجملاج،جهأ�سولجهنتجلا ،جع�نمجهنكتب،جهنق�هجة،ج2009م.

298-جهنطجوج��د،ججعل��ج،جهيىجهنم�نبجهإنىج�س��جحجهنطك��س��ب،جموؤ�س�س�� جدهرجهنكت���ب،جقم،جط2،ج

1383ه�.

299-جم�ستغلجي،جهألوجهنعب��ص،جطبجهنلبد،جهنت�س�رهتجر�سد،جط1،ج1362ه�.�ص.

300-جم�س��كو ه،جهأحطيجلنجمحطي،جداذ بجهلأخالقجودمااججهلأعجهق،جمل�س��ورهتجمكتب جهنحا�ة،ج

دقي مجح�سنجدطام،جلاجوت،جط2.

301-جهنط�س��جي،جهلنجنرام،جهنبحججهنجهئقج دج�س��جحجكلزجهنيق�ئ��ق،ج�سبطجزكج �جعطاجهت،جدهرج

هنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط1،ج1418ه�-1997م.

302-جهنط�سملوي،جح�سن،جهنتحقاقج دجكلط�تجهنقجهآنجهنكج م،جموؤ�س�س جهنمب�ع جوهنل�سججوزهرةج

هنثق�  جوهلإر�س�دجهلإ�سالمد،جط1،ج1417ه�. 

303-جمظ�هجي،جح�سان،جدجلا جهنملاج دجهنجوؤ  جهلإ�سالما ،جموؤ�س�س جهنبعث .

304-جهنطظل��ج،جمحط��يجر�س���،جهأ�س��ولجهنلق��ه،جموؤ�س�س�� جهلأعلط��دجنلطمبوع���ت،جلا��جوت،جط2،ج

1410ه�-1990م.

305-جهنطغجلد،جهنلعط�نجلنجمحطي،جدع�ئمجهلإ�سالمجوذكججهنحاللجوهنحجهمجوهنق�س� �جوهلأحك�مج

ع��نجهأه��اجهنبا��تجR،جدحقا��قجهآ�س��فجل��نجعل��دجهأ�سغ��جج ا�س��د،جدهرجهنطع���رف،جهنق�هجة،ج

1383ه�-1963م.

http://anthropologicalresearcher.blogspot.com/
http://anthropologicalresearcher.blogspot.com/
http://anthropologicalresearcher.blogspot.com/


هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا508

306-جهنطغجلد،جهنلعط�نجلنجمحطي،ج�سجحجهلأخب�رج دج �س�ئاجهلأئط جهلأطا�ر

307-جمغلا ،جمحطيججوهد،جهنتل�ساججهنك��سف،جدهرجهنعلمجنلطال ان،جلاجوت،جط3،ج1981م.ج

308-جمغلا ،جمحطيججوهد،جهنتل�ساججهنطبان،جدهرجهنكت�بجهلإ�سالمد،جط2،ج1403ه�-1983م.ج

309-جهنطلا��ي،جهلخت�س��ص،جدحقاقجعلدجهأكبججهنغل�ري،جمحطودجهنزرنيي،جدهرجهنطلايجنلمب�ع ج

وهنل�سج،جلاجوت،جط2،ج1414ه�-1993م.

310-جهنطلاي،جمحطيجلنجمحطيجلنجهنلعط�ن،جهلإر�س���د،جلاجوت،جموؤ�س�س�� جهلأعلطدجنلطمبوع�ت،ج

ط3،ج1410ه� - 1989جم.ج

311-جهنطلاي،جمحطيجلنجمحطي،جهنطقلع ،جموؤ�س�س جهنل�سججهلإ�سالمد،جقم،جط2،ج1410ه�.

312-جهنطقج زي،جهأحطيجلنجعلد،جهإمت�عجهلأ�سط�عجلط�جنللبدجمنجهلأحوهلجوهلأموهلجوهنحليةجوهنطت�ع،ج

دحقاقجمحطيجعبيجهنحطايجهنلطا�سد،جدهرجهنكتبجهنعلطا ،جلاجوت،جط1،ج1420ه�-1999م.

313-جهنطك��د،جح�س��نجمحط��ي،جهلإناا���تجعلىج�س��وءجهنكت�بجوهن�س��ل جهنعقاج)مح��سجهتجهن�س��اخج

جعلججهن�سبح�ند(،جهنيهرجهلإ�سالما ،جلاجوت،جط1،ج1410ه�-1990م.

314-جمل���ع،جهاث��م،جحق��وقجهنملاجهنوث�ئقجهلإقلاطا جوهنيونا جهلأ�س��س��ا ،جمجك��زجهنجه  جنلتلطا ج

هنلكج  -هنطوؤ�س�س جهنعجلا جهلأورولا جنلل�سج-جهنلرل جهنعجلا جنحقوقجهلإن�س�ن،جط1،ج2005م.ج

315-جهنطلذري،جعبيجهنعظامجلنجعبيجهنقوي،جهنتجغابجوهنتجهابجمنجهنحي ثجهن�س��ج ف،جدعلاقج

و�سبطجم�سملىجمحطيجعط�ره،جدهرجهنلكج،جلاجوت،ج1408ه�-1988م.

)ن(

316-جن��سف،جم�سملى،جهنورهث جوهلإن�س���نجهأ�س��س��ا�تجهنورهث جهنب�س��ج  جوهنمبا ،ج�سل�سل جع�نمج

هنطعج  ،جهنعيدج100،ج1986م.

317-جهنلراح��د،جمحطيجنباب،جهنتجلا جهأ�سونا�جهنلل�س��لا جوهنلظج �� ،جمكتب جهلنرلوجهنط�سج  ،ج

1984م.

318-جهنلراحد،جمحطيجنباب،جهنتجلا جوهأ�سونا�جهنثق� ا جوهلجتط�عا ،جمكتب جهلأنرلوجهنط�سج  ،ج

1984م.

319-جهنلجهق��د،جهأحط��يجل��نجمحط��يجما��يي،جعوهئيجهلأ ���م،جدحقاقجمجك��زجهلألح�ثجوهنيره�س���تج

هلإ�سالما ،جمكتبجهلإعالمجهلإ�سالمد،جقم،جط1،ج1417ه�. 

320-جهنلجهق��د،جهأحط��يجل��نجمحطيجمايي،جم�س��تليجهن�س��اع ج دجهأحك�مجهن�س��ج ع ،جدحقاقجون�س��جج

موؤ�س�س جهآلجهنباتجلإحا�ءجهنتجهث،جقم،جط1،ج1415ه�. 



509  اجا هنطجهجع فهنطساسر

321-جهنلجهقد،جمحطيجماييجلنجهألدجذر،جج�معجهن�س��ع�دهت،جدهرجهنطجد�سى،جلاجوت،ج1431ه�- 

2010م.جهنل�س���ئد،جهأحط��يجلنج�س��عاب،ج�س��لنجهنل�س���ئدجل�س��جحجج��اللجهني نجهن�س��اوطد،جدهرج

هنلكج،جلاجوت،جط1،ج1348ه�-1930م.

322-جن�سوهدد،جعبيجهنطراي،جعلمجهنلل�صجهنتجلوي،جدهرجهنلجق�ن،جعط�ن،جط4،ج1423ه�-2003م.

323-جهنل��وري،جح�س��ان،جم�س��تيركجهنو�س���ئاجوم�س��تلبطجهنط�س���ئا،جموؤ�س�س�� جهآلجهنبا��تجلإحا���ءج

هنتجهث،جط1،ج1408ه�-1987م.ج

324-جهنلووي،ج حاىجلنج�سجف،جهنطرطوعج�سجحجهنطاذب،جدهرجهنلكج.

325-جهنلا�س�لوري،جمحطيجلنجهنلت�ل،جرو�س جهنوهعظان،جمل�سورهتجهن�سج فجهنج�سد،جقم.

326-جهنلا�س���لوري،جم�س��لمجل��نجهنحر���ج،جهنر�معجهن�سحا��حج)هنطعجوفجل�سحاحجم�س��لم(،جدهرج

هنلكج،جلاجوت.

)هـ(

327-جهنا��سطد،جمحطود،جلحوثج دجعلمجهلأ�سول،جدقج جهتجهألح�ثجهن�سايجمحطيجل�قججهن�سير،ج

مجكزجهنغي ججنليره�س�تجهلإ�سالما ،جط2،ج1417ه�- 1997م.

328-جهنا��س��طد،جمحط��ود،جهنتعلا��مجوهنتزكا جوظال جهنطتعلطا��ن،جمرل جهنطلا���ج،جمجكزجهنغي جج

نليره�س���تجوهنل�س��ججوهنتوز ��ع،جلا��جوت،ج�سا��فجهن�س��ل جهنت��س��ع جع�س��ج،ج1436ه���-2014م،ج

هنعيد74. 

329-جهناليي،جعلدجهنطتقد،جكلزجهنعط�ل،ج�سبطجودل�س��اججلكجيجحا�ند،جد�سحاحج�سلوةجهن�س��ق�،ج

موؤ�س�س جهنج�س�ن ،جلاجوت،ج1409ه�-1989م.

330-جهنال��يي،جمحط��يجلنجهنح�س��ن،جك�س��فجهنلث�مجعنجقوهعيجهلأحك�م،جدحقاقجموؤ�س�س�� جهنل�س��جج

هلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقمجهنط�سج  ،جط1،ج1424ه�.

331-جهنااثط��د،جعل��دجلنجهأل��دجلكج،جمرطعجهنزوهئيجوملب��عجهنلوهئي،جدهرجهنكت��بجهنعلطا ،جلاجوت،ج

1408ه�- 1988م.

)و(

332-جهنوه�سمد،جعلدجلنجمحطي،جعاونجهنحكمجوهنطوهعظ،جدحقاقجح�سانجهنح�سالدجهنباججليي،ج

دهرجهنحي ث،جط1.

333-جهنوهعظجهنح�س��الدجهنبا�س��ودي،جمحطيج�س��جور،جم�سب�حجهلأ�سول،جدقج ججلحثجهن�س��ايجهألوج

هنق��سمجهنخوئد،جمكتب جهنيوهري،جقم-هإ جهن،جط6،ج1420ه�.



هنطلا  هنري ي  د دجلا  هنملا510

334-جوثاق�� جهلإط���رجهنعجلدجنحق��وقجهنملا،جهنطعيجمنجقباجهنلرل جهنللا جهل�ست�س���ر  جنلملون ج

هنعجلا ج دجج�مع جهنيولجهنعجلا .ج)ن�سخ جهإنكتجونا (

335-جوطل�� ،جعل��دجهأ�س��عي،جوهن�س��ا�ب،جعلدجج��س��م،جعلمجهلجتط�عجهنطير�س��دجللاو �� جهنظ�هجةج

ووظالتا���جهلجتط�عا�� ،جهنطوؤ�س�س�� جهنر�معا�� جنليره�س���تجوهنل�س��ججوهنتوز ��ع،جلا��جوت،جط1،ج

1425ه�-2004م.ج

336-جوهاب ،جعبيجهنلت�حجمحطي،ججغجه ا جهلإن�س�ن،جدهرجهنلا�س ،جلاجوت،ج1971.

337-جو ��ن،جرهنف،جق�مو���صججونجد ��ويجنلتجلا جمخت�رهتجمنجموؤنل�د��ه،جدججط جودقي م:جمحطيج

علدجهنعج �ن،جمكتب جهلأنرلوجهنط�سج  ،جهنق�هجة،ج1964م.

)ي(

338-ج �نر��ن،جمق��يهد،جهنتجلا�� جهلأخالقا�� جهلإ�س��الما ،جمكتب�� جهلأنرل��وجهنط�سج �� ،جهنق�ه��جة،ج

1977م.

339-جهنا��زدي،جمحط��يجدق��دجم�سب�ح،جمع���رفجهنقجهآن،جدججط�� جمحطيجعبيجهنطلع��مجهنخ�ق�ند،ج

هنيهرجهلإ�سالما ،جلاجوتج-جنبل�ن،جط2،ج1408ه� - 1988م.ج

340-جهنازدي،جمحطيجدقدجم�سب�ح،جدعلاق جعلىجنا�  جهنحكط ،جدهرجهنكت�بجهلإ�سالمد،جلاجوت.

341-جهنا��زدي،جمحط��يجدقدجم�سب���ح،جهنلظجةجهنقجهآنا�� جنلطرتطعجوهنت�ر ��خ،جدعج بجمحطيجعبيج

هنطلعمجهنخ�ق�ند،جدهرجهنجو�س ،جلاجوت،جط1،ج1416ه�-1996م.ج

342-جهنازدي،جمحطيجك�ظم،جح��س��ا جهنطك��س��ب،جج1،ج�ص8.ج)ط.ح(،جموؤ�س�س�� جه�س��ط�عالا�ن،ج

قم،ج1378ه�. 

343-جهنا��زدي،جمحط��يجك�ظم،جهنعجوةجهنوثقى،جم��عجدعلاق�تجعيةجمنجهنلقا�ءجهنعظ�م،جموؤ�س�س�� ج

هنل�سججهلإ�سالمدجهنت�لع جنرط�ع جهنطير�سانجلقم،جط1،ج1417ه�. 

المواقع الإلكترونية:

344- http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/
345- www.dfc.edunet.tn/Arab
346- http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=840376
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