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 املقدمة

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من    

ومن  اتفىنى هم نل  لنى  ،نبي بعده، وعلى آله وصنحبه

 يوم الدي .

 أما بعد:

 الرتبية:أوال: مفهوم 

نفمي م  حيث مدلول ا اللغوي ت «تربية»ة كلم

وهو يف  «ربى»والىعل منه  «َر َب وَ » لى المذر الثالثي 

جميع تصاريىه يدل على معاين النمو والزيادة، يقول 

 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب زئٱ :اهلل تعالى

ليزيد يف أموال الناس فإنه  :أي [،٣٩الروم: ] رئحج مث

لما فيه م  الزيادة  ؛د عند اهلل. وسمي الربا ربا  يزي

 . على رأس المال
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 زث رث يت  ىت  زئٱويقنننننننننول اهلل تعنننننننننالى:  

ينمنننني الصننننندتا   :أي ،[٢٧٦البقننننرة: ] رئمث

ويزينندها بمعنناعىة أجرهننا الحسنننة بعهننر أمثال ننا  لننى 

سبعمائة ضعف كما ورد يف الحديث الصحيح. والربوة 

يت بننذلل لمننا في ننا منن  مننا ارتىننع منن  اسر ، وسننم

 الزيادة الفي هبا ارتىعت عما جاورها. 

ف يفعنم  معننى الفندر  عنعّ م «رّبنى»والىعل 

َ  َيَفَصننُد   »: ملسو هيلع هللا ىلصوالفعّ نند المسننفمر؛ يقننول رسننول اهلل 

 َأَحٌد بَِفْمَرٍة مِْ  َكْسٍب َطيٍِّب  ُِ  َأَخَذَها اهلل  بَِيِمينِِه َفي َربِّيَ نا

ننوَ  مِْثننَل  ننُوه  َأْو َتل وَصننه  َحُفننى ت   ْل َفل  ك  َربِّنني َأَحنند  َكمننا ي 

وتربية الىلو  نما ت نو  بفعّ نده بمنا  (1)«َظلَ اْلَمَبِل َأْو َأعْ 

يصلحه يف غذائه وصحفه ورياضنفه علنى منا يرينده مننه 

  .مربيه حفى يصل يف نموه و تقانه  لى منف اه

                                                 

 .واللفظ له (1014(، ومسلم )1410أخرجه البخاري )( 1)
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 ا موافقة جواده لمراده:يقول أبو الطيب واصى  

 رجاله يف الركض رجل واليدا  يدٌ 

 وفعله ما تريد ال ف والقدم  

شأنه ه بالرعاية ب ل ما م  وتربية اإلنسا  بفعّ د

أ  يحقننن نمننوه يف كننل ممننا   النمننو، وتنند ورد  كننر 

الرتبية هبذا المعننى يف القنرآ  ال نريل؛ يقنول اهلل تعنالى 

 خل زئٱى علينه السنالم: ا موسنمخاطب ن ع  فرعنو ح اية 

الهننننننعرا : ] رئ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل

١٨.] 

 مح جح مج زئٱويقننننول اهلل تعننننالى أيعنننن :  

 [.٢٤ : سرااإل] رئ حس جس  مخ جخ

أمننا الرتبيننة يف اصننطالو الرتبننويي  فقنند عّرفننت  

بفعريىا  كثيرة بين ا تقارب وتباعند، ولنيه هنذا مقنام 

ىا ، غير أ  الفعريف الذي أراه هو أها تفبع تلل الفعري
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عملية يفل هبا ا نفقال بالىرد م  الواتع الذي هو علينه »

منع  ولننا « لى المثل اسعلى الذي ينبغي أ  ي و  علينه

 ذا الفعريف عدد م  الوتىا :ه

تفعننم  ممموعننة  «عمليننة»أ  الرتبيننة  األولىى :

ل فإهنننا ليسنننت مننن  اإلجنننرا ا  المفداخلنننة، ومننن  َثننن

ة لعامننل واحنند بحيننث يم نن  الننفح ل في ننا   ا محصننل

أم   الفحّ ل فينه، و نمنا تفىاعنل في نا عناصنر مفعنددة 

عناصر الموتف الرتبنوي  من  مثنل خصنائل مفلقني )

العمرينة وخصائصنه الىردينة، والسنيا  النىسني  الرتبية

اعي الذي يقّدم فيه المحفنو  الرتبنوي ومند  وا جفم

ينننة مننن  جاننننب مناسنننبة  لنننل السنننيا  لمفلقننني الرتب

وللمحفننو  الرتبننوي منن  جانننب آخننر ومنند  مناسننبة 

المحفننو  الرتبننوي  اتننه لمفلقنني الرتبيننة، ومنن  مثننل 

...  لنى شخصية المربي و مد  تبول مفلقي الرتبينة لنه 

 غير  لل مما له عالتة بالموتف الرتبوي وعناصره.
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وهنذا يفعننم  أهننا  «انفقننال»أهننا عملينة  الثانيى::

الفغيير يفمّثل يف النمنو المفحصنل  ، وهذا«تغيير»عملية 

يف مفلقي الرتبية نفيمة لمروره بنالخاا  المفعنمنة يف 

 عملية الرتبية.

رتبية عند الذي عليه مفلقي ال «عالوات»أ   الثالث::

يننه ل ننا لننه أهميننة كبيننرة، و دراه المربنني لننه بدايننة تلق

ضننروري لمعرفننة أينن  يقننع مفلقنني الرتبيننة ممننا يننراد 

وما احفياجاته الرتبوية؟ وكيف يم ن   الوصول به  ليه،

ا ترتيب نننا مننن  حينننث أولويف نننا أو كنننو  بععننن ا سنننابق  

 بالعرورة لبعض ل ونه شرطا له أو نحو  لل؟

ولنيه عىوّينا، نفقنال هناد  أ  هنذا ا  الرابع::

وهبننذا تخفلننف الرتبيننة عننن  كثيننر منن  صننور الفنهننن ة 

ا جفماعيننة تلننل الفنني يفهننرب في ننا الناشنن  مىاهيمننه 

ته وأنمنناس سننلوكه منن  الممفمننع المحنني  بننه وتصننورا

سىنمة ما يحني  هبنا من  بصورة تلقائية كما تفهرب اإل
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بلننل. الرتبيننة عمليننة هادفننة توج  ننا  رادة وتصنند؛ يعنني 

المربنني أينن  يقننف مفلقنني الرتبيننة ان  و لننى أينن   في ننا

 ينبغي أ  يصير.

المثنل »أ  هذا ا نفقنال يسنير باتمناه  الخامس::

غنني أ  ي ننو  عليننه مفلقنني الرتبيننة، الننذي ينب «اسعلننى

والمقصود بالمثل اسعلى هنا اإلنسا  يف حالفه المثلى، 

وهي تخفلف م  ممفمع  لى ممفمع وم  أمة  لنى أمنة 

 «المثننل اسعلننى» لننى أخننر ، وتحدينند  ومنن  فلسننىة

لإلنسا  هو الذي يعطي للرتبية هويف ا. ول نل أمنة من  

لإلنسننا  يف اسمننل مصننادرها الفنني تسننفمد من ننا ر يف ننا 

وضعه اسمثل، ونحن  المسنلمي   نمنا نسنفمد الصنورة 

. ملسو هيلع هللا ىلصالمثلننى لإلنسننا  منن  كفنناب اهلل ومنن  سنننة نبيننه 

غاية وجوده  واإلنسا  اسمثل عندنا هو م  تحققت فيه

الى؛    هني ح منة خلنن وهي العبودية هلل سبحانه وتعن
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 زئ رئ  ّٰ  زئٱاهلل للمنن  واإلنننه، يقننول اهلل تعننالى: 

، وهنني الم مننة  [٥٦: الننذاريا ] رئ يئ ىئ نئ مئ

الفي جا  اإلنسا   لى هذا الوجنود من  أجنل  نما،هنا، 

خروجه م  هذه الحياة دو  أ  ينمزها هنو الخسنرا  و

 مب زب رب يئ ىئ زئٱلى: الحقيقننني كمنننا تنننال تعنننا

 رئ زث رث يت ىت نت  مت رتزت يب ىب نب

 [.١٥الزمر: ]

أ  ا نفقنال بمفلقني الرتبينة  لنى هنذه  السادسى:: 

الغايننة انفقننال منننظل؛ يفعامننل مننع واتننع مفلقنني الرتبيننة 

ويدره فينه المربني المسنافة بني  الواتنع ومنا ينبغني أ  

ن ا أ  الغاينة القصنو  يصار  ليه، وم  ثل فإنه يدره أيع 

ا دّرجة تمّثل سنّلم  ينبغي أ  يهفن من ا أهدا  مفللرتبية 

فيه مفلقي الرتبية م  الواتع الذي هو عليه باتماه  يرتتى

الننذي ينبغنني أ  ي ننو  عليننه، ويمّثننل  «المثننل اسعلننى»
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المحفننو  الرتبننوي والمناشنن  الرتبويننة جسننورا تننرب  

 أهدا  الرتبية بعع ا ببعض.

منة وم  خالل منا سنبن عرفننا مى نوم الرتبينة عا

 ؟فما هي الرتبية اإلسالمية

عملية بنا  وت وي  شاملة  هي :التربي: اإلسالمي:

ا ومف املننة لإلنسننا  وفقننا للمرجعيننة اإلسننالمية )كفاب نن

ا سفخال   يف الرباينوسنة  لفحقين مقصود الف ليف 

يف اسر  وعمارهتا والسعي للرضوا  اإلل ي ودخول 

 مية.اإلسالالمنة وهو المقصد اسسمى للرتبية 

ويف ظنننل الواتنننع المعاصنننر ومى نننوم الدولنننة 

الحديثة نهأ مى وم المواطنة الذي يحدد طبيعة القطرية 

حينث تقنوم العالتنا   ؛العالتة بني  المنواط  والدولنة

واكبننننت بنننني  الطننننرفي  وفقننننا للدسننننفور والقننننانو  و

المؤسسننا  الرتبيننة هننذا الفحننول السياسنني يف طبيعننة 
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، ا نفمننا  للدولننة الدولنة الحديثننة بمى ننوم تربننوي يعننز

فنهنأ منا يعنر   ،ط ا ينفسنب  لينه المنواباعفبارها وطن ن

بالرتبينننة الوطنينننة والفننني تسنننعى لفعزينننز روو النننو   

وا نفما  للوط  والديار الفي يقطن نا اإلنسنا  وينفمني 

 ، لي ا ويدافع عن ا عند تعرض ا للمخناطر والم نددا 

وهنذا الهنعور با نفمنا  لننور  هنو أمنر فطنري جبننل 

بعناد ول نذا اعفنا القنرآ  اإل ،عليه اإلنسا  حيثمنا كنا 

ا بقفننل خننرا  منن  الننديار واسوطننا  مقرتن ننلطننرد واإلوا

 ىل مل خل زئٱ :النىه يف معاناته وصنعوبفه تنال تعنالى

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل

 [.٦٦النسا : ] رئين

وعملية ا رتباس بالديار واسوطا  تند تفعنر   

ا يف ه غريب نمواط  نىسللععف والفالشي عندما يمد ال

وطنننه و  تيمننة لننه و  يننوفر الننوط  أبسنن  مقومننا  
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لننو تعننر  للظلننل  ال ريمننة ف يننفالحينناة اإلنسننانية 

والطغيننا  والسننم  وا عفقننال الفعسننىي ومننا يصنناحبه 

 للحرما .م  تعذيب وتن يل وانف اه 

وخالصننة القننول فننإ  الرتبيننة الوطنيننة لنن  تثمننر 

اإلنسنانية الراشندة الفني جيال وطنيا يف ظل غياب القيل 

رسني تعز، م  الثقافنة الحقوتينة وال رامنة اإلنسنانية وت

أسه الدولة الراشدة الفي يسنودها الدسنفور والقنانو  

وي نننو  المواطننننو  في نننا علنننى السنننوا  يف الحقنننو  

 والحريا .والواجبا  والحرما  

مرادفننننا  مصننننطلح الرتبيننننة يف تراثنننننا  ا:ثاني ىىىى

 :اإلسالمي

هبنذا اللىن   «الرتبية اإلسالمية»لل يرد مصطلح 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، و  يف أحادينننث رسنننول يف القنننرآ  ال نننريل

ول نه ورد بألىاظ أ خر  تدل يف معناها على  لل. كما 
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إلسننالمي أ  هننذا المصننطلح لننل ي سننفعمل يف تراثنننا ا

و نما أشار  لينه بعنض من  كفنب يف  منه؛ سيما القديل 

  تنند رخننالممننال الرتبننوي بألىنناٍظ أو مصننطلحاٍ  أ

وتند أشنار  منه.أو ت و  تريبة   المقصود؛تؤدي المعنى 

  ٤٨ص  هننن،١٤٢١ مرسنني،منيننر  )محمنند لننى  لننل 

 بقوله:

تعفا كلمة الرتبية بمى وم ا ا صنطالحي من  »

لحديثننة الفنني ظ ننر  يف السنننوا  اسخيننرة ال لمننا  ا

مرتبطننة  بحركننة الفمدينند الرتبننوي يف الننبالد العربيننة يف 

؛ ولننذلل   نمنند ل ننا القننر  العهننري  الربننع الثنناين منن 

 . «اسفخدام  يف المصادر العربية القديمة

أما اسلىاظ والمصطلحا  الفي كانت ت سفخدم 

فمن نا منا  الرتبينة؛يف كفابا  السلف للد لة على معنى 

 يلي:
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ولعننل  الفط يننر،ويننأب بمعنننى  التزكيىى::مصىىح     ١

المقصننود بننذلل تنميننة وتط يننر النننىه البهننرية 

 السني ة،م  كل ما   يلين هبنا من  الصنىا   بعامةٍ 

تنال  باطننة.ظناهرة  كاننت أو  القبيحنة،والخصال 

 جخ مح  جح مج حج مث هت زئٱ تعنننننننننالى:

 خص حص مس  خس حس جس مخ
. وتد جا  يف [١٥١البقرة: ] رئ خض حض جض مص

 السنننعدي،النننرحم  بننن  ناصنننر  )عبننندتىسنننير 

 تعننالى:أ  المقصننود بقولننه   ٥٧ص  هننن،١٤١٧

ننزكي ل» أي ي ط ننر أخالت ننل ) انيننة:يف هننذه  «وي 

 المميلنننة،برتبيف نننا علنننى اسخنننال   ونىوسننن ل،

 . وتننزي  ا ع  اسخال  الر يلة

[، ٩الهمه: ] رئ يب ىب نب مب  زب  زئٱ تعالى:وتال 

ابنن  كثيننر ، وتنند جننا  يف بيننا  معنننى هننذه انيننة عننند )

وط رهننا منن  اسخننال  )  تولننه : ٥٤٧هننن ، ص ١٤١٤
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الننىه تعنني  . ومعننى هنذا أ  تزكينة الدني ة والر ائنل

 الر ائل.ئل وتط يرها م  على الىعاتربيف ا 

 الفزكينة )وهنا تمدر اإلشنارة  لنى أ  مصنطلح 

الرتبية »ي عد أكثر المصطلحا  ترب  يف معناه لمصطلح 

 سيما وأنه تد ورد يف بعنض آينا  القنرآ   «اإلسالمية

ول ونننه ينندل علننى  الرتبيننة؛ال ننريل دا   علننى معنننى 

ا رتقننا   والعمننل علننى هبننا، يننةانعوالمحاسننبة النننىه 

   لنى ، والعقلينة، والمسنميةالروحينةبمميع جوانب ا )

محمد وهو ما يؤكده ) الدرجا .أعلى المراتب وأرفع 

، نظريننة الرتبيننة اإلسننالمية للىننرد هننن١٤00، الغزالنني

، وهنني أتننرب ة.. والفزكينن) بقولننه:  ١والممفمننع ص 

ة الفزكين د؛ بنل ت ناال لما  وأدل نا علنى معننى الرتبينة

، ، وهتنذيب الطبنا لرتبية ترتادفنا  يف  صنالو الننىهوا

ثبطننا   وشنند اإلنسننا   لننى أعلننى كلمننا حاولننت الم 

 .  وال واجه أ  ت ِسُف به وتعوّ  
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وي قصنند هبننا تربيننة ورعايننة  :التنشىى :مصىىح     ٢

نهنأ فننال   ي قنال:ولنذلل  الصنغر؛اإلنسنا  مننذ 

  وترعر .

 :قال الشاعر العربي

 يا  فينا  فىينهأ  ناش  الو

 على ما كاَ  َعوده  أبنوه  

وممنن  اسننفخدم هننذا المصننطلح العننالِل عبنند 

هنن  يف مقدمفنه ٨0٨الرحم  ب  خلدو  )المفنو  سننة 

 اله يرة.

 اسفعل،ويعني الفغيير  لى  اإلصالح:مصح     ٣

وي قصند بننه العناينة بالهنني   اإلفسنناد،وهنو ضند 

ر  لل وتد  ك اعوجاجه؛والقيام عليه و صالو 

  ٢٣ص  هنننن،١٤٢0 الحنننا،مي،حامننند  دلنن)خا

  بقوله:
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، والفحسننني  الفعنننديل،واإلصنننالو يقفعننني )

، ول ن    يلننزم أ  يحصننل منننه النمننا  والزيننادة

ا م  مدلول الرتبية  . ف و   ا  يؤدي جز  

وي قصد بنه الفحلني  :مصح   التأديب أو األدب  ٤

 واسخننال ؛بالمحامنند منن  الصننىا  والطبننا  

عنم  الفأدينب معننى فيو القبائح،ا بفعاد ع  و

 )علننيوهننو مننا ي هننير  ليننه  والنمننا .اإلصننالو 

 بقوله:  ١٣ص  هن،١٤0٥  دريه،

هني  تأدينب )عند تندما  العنرب كاننت كلمنة )

وكننا   تربيننة،المسننفعملة والمفداولننة أكثننر منن  كلمننة 

يف تلننل البي ننة العربيننة  أدب )المنندلول اسول ل لمننة 

َأَدَب  فننال ٌ  ي قننال:ف ننا   والعننيافة،طلننن علننى ال ننرم ي  

 كلمنة مندلول كنا  وه نذا…القوَم   ا دعاهل  لى طعنام

 الماننننب  لنننى اسولنننى بالدرجنننة منصنننرف  تأدينننب )

 . غيره مع اإلنسا  عالتة حيث م  السلوكي
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وهننننا نالحننن  أ  مصنننطلح اسدب أو الفأدينننب 

ت هفن مننه وثين الصلة بمصطلح الرتبية حيث يم   أ  

وتسنمية   تأديب ،فعليل لاوتسمية  آداب ؛تسمية المعار  

وتند أشنار  لنى هنذا المعننى  مؤدبن .المربي أو المعلل 

يف معننر  حديثننه   ٥٨ص  م،١٩٧٨ شننلبي، )أحمنند

 )رسنننالةفنننأورد نقنننال  عننن   القصنننور؛عننن  الفعلنننيل يف 

 توله:للماح   المعلمي  

  ي سنمى معلنل  القصنور يف  )أيوالمعلل هنا )

فاب،صبيا  أو معلل   «منؤدِّب»ه لىن  يلو نما ي طلن ع ك 

لنٌن  اسدب،وتد اشفن اسل المؤدب من   واسدب  منا خ 

، وتد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمي أو د و ما رواية

ا  . الملوه    كانوا يفولو  الناحيفي  جميع 

اسدب أو الفأديننب مصننطلٌح شننائٌع  ومصننطلح

 :الفي من ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بعض أحاديث ورد يف 
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 عننه أ اهلل  ضنيسمرة ر* ما روي ع  جابر ب  

أن  » :تالملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  ل  َوَلَده  َخْيٌر َله  مِْ   َلأ َب الُرج  َؤدِّ ي 

  .(1)«َأْ  َيَفَصُدَ  بَِصا ٍ 

بينه عن  * وما روي ع  أيوب بن  موسنى عن  أ

ا مِننْ  » تننال: ملسو هيلع هللا ىلص جنده أ  رسننول اهلل َمننا َنَحنَل َوالِننٌد َوَلنند 

 .(2)«َنْحٍل َأْفَعَل مِْ  َأَدٍب َحَس ٍ 

رسنول  عننه أ اهلل  أننه رضنيع  روي  * وما

لْ »: تال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْل َوَأْحِسن وا َأَدَب   وا َأْوَ َدك   .(3)«َأْكِرم 

وهنا نالح  م  معناين هنذه اسحادينث أ  لىن  

ى كلمننة تربيننة اسبنننا  وتنهنن ف ل اسدب ينندل علننى معننن

 الطبا .وجميل  اسخال ،على الفحلي بمحاس  

                                                 

 .يبرغ يثدا حذهوقال:  (1951الرتمذي )أخرجه ( 1)

 .يبرغ يثدا حذهوقال:  (1952الرتمذي )أخرجه ( 2)

 .(3671) بن ماجهاأخرجه ( 3)
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سنفعماله عنند كما أ  هنذا المصنطلح تند شنا  ا

  والىق نننا  والمى نننري  المسنننلمي  كثينننٌر مننن  العلمنننا

هنن  يف ٤٥0سننة  )المفنو المناوردي  ومنن ل:لقدامى ا

، و محمننند بننن  سنننحنو  «الننندنيا والننندي  أدب»كفابنننه 

آداب »هنننن  يف رسنننالفه ٢٥٦المفنننو  سننننة وخي )الفنننن

المفو  ، والخطيب البغدادي ) «المعلمي  والمفعلمي 

المامع سخال  النراوي وآداب »ابه هن  يف كف٤٦٣سنة 

 . «السامع

وي قصنند بننه هتننذيب النننىه  :   التهىىبيبمصىىح  ٥

وتسويف ا بالرتبينة علنى فعنائل  وتنقيف ا،البهرية 

جنننننا  عنننننند  استنننننوال.اسعمنننننال ومحاسننننن  

 : ١٣٢ص  هن،١٤١٥ الىيرو،آبادي،)

ٌل ) َ ُذٌب:رج  َطُ ر  اسَْخالِ   م   . م 



    

 

23 

هننن، ص ١٤00 الننوجيز، )المعمننلكمننا جننا  يف 

 َرُباه تربية  صنالحة  خالصنة  من  وَهُذَب الُصب) : ٦٤٧
ُ
ي

وتد اسفعمل هنذا المصنطلح ابن  مسن ويه  . الهوائب

اسخنننال   هتنننذيب»هنننن  يف كفابنننه ٤٢١سننننة  )المفنننو 

المفننو  ، كمننا اسننفخدمه المنناح  )«وتط يننر اسعننرا 

 .«هتذيب اسخال »هن  يف رسالفه ٢٥٥سنة 

عنن   د بننه تننننزيه النننىهقصننوي   التحهيىىر:مصىىح     ٦

 تبنيح.وهني كنل تنوٍل أو فعنٍل  والندنايا؛اسدناس 

 منادٌي 
ٌ
وحيث    للفط ير معنيني  أحندهما حسني

فننإ  المقصننود بننه هنننا المعنننى  معنننوي؛واسخننر 

المعنوي الذي ي قصد به تط ير سلوه اإلنسا  م  

  مهي .كل فعٍل أو توٍل 

وهنو مصنطلح شنائع ورد  كنره  :مصح   التع يم  ٧

 تعننالى:لقنرآ  ال ننريل مثنل تولنه  بعنض آينا  ايف

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منزئٱ
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 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 [.٢الممعة: ] رئ ّٰ ِّ ُّ

كمنننا ورد هنننذا المصنننطلح يف بعنننض أحادينننث  

اهلل  عىنا  رضني، فقد روي ع  عثما  بن  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ْل » تنال:وسنلل اهلل علينه  اهلل صنلىرسول  عنه أ  ك  َخْينر 

رْ   .(1)«آَ  َوَعُلَمه  َمْ  َتَعُلَل الق 

عننالل برهننا  ممنن  اسننفخدم هننذا المصننطلح الو

يف كفابنه القنّيل  هنن ٥٩١سنة  )المفو الدي  الزرنوجي 

، واإلمننام أبننو حنيىننة «الننفعللالمننفعلل طريننن  تعلننيل»

   يف رسننالفههننن١٥0المفننو  سنننة النعمننا  بنن  ثابننت )

وهننا تمندر اإلشنارة  لنى أننه علنى . «لالعلل والمنفعل»

  شننننائع وكثيننننر الفعلننننيلل منننن  أ  مصننننطلح )الننننرغ

؛    أ  اسنفخدامه سفعمال يف كفابا  علما  السلفا 

                                                 

 .(5027) البخاريأخرجه ( 1)
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للد لنننة علنننى تنمينننة  -يف الغالنننب  - اكنننا  محصنننور  

 .المانب المعريف المفمثل يف طلب العلل

سنن القيننادة،هبننا  وي قصنند السياسىى::مصىىح     ٨   وح 

وتننأب  الحينناة.تنندبير اسمننور يف مخفلننف شنن و  

وتنند  النرتويض.أو  الفعامنل،درة علننى معننى القنب

سنة  )المفو اسفخدم العالل اب  المزار القيرواين 

هن  مصطلح السياسة بمعنى الرتبينة يف كفابنه ٣٦٩

كمنا اسنفخدمه ابن    ،وتندبيرهلالصبيا   )سياسة

 .«السياسة»هن  يف كفابه ٤٢٨سنة  )المفو سينا 

ويعنني بننذل النصننح  :مصىح   النصىى  واإلد ىىاد  ٩

؛ لنى الخينر و رشنادهل  لينه  ود لف ل علآلخري

وممنن  اسننفخدم هننذا المصننطلح أبننو الىننر  بنن  

لىفنة »هنن  يف رسنالفه ٥٩٧المفو  سننة المو،ي )

، واإلمننام أبننو حامنند «ال بنند  لننى نصننيحة الولنند

أي ننا »هننن  يف رسننالفه ٥0٥المفننو  سنننة )الغزالنني 
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المفنننو  سننننة )، والحنننارل المحاسنننبي «الولننند

سرتشدي »هن  يف رسالفه ٢٤٣  .«رسالة الم 

وهننو مصننطلح ي قصنند بننه  :مصىىح   األقىىال   ١0

 السنلوه. صالو اسخال  وتقويل ما انحر  م  

وعلى الرغل م  أ  هذا المصطلح ي فل يف الواتع 

   أننه تند ي سنفخدم  الرتبينة؛بماننٍب من  جواننب 

وممن  اسنفخدم هنذا  بعامنة .للد لة علنى الرتبينة 

نننري المصنننطلح أبنننو ب نننر ان سننننة  فنننو )المج 

  .«العلما  أخال »هن  يف كفابه ٣٦0

هنا يمدر بنا أ  ن هير  لنى أ  معظنل ال فابناٍ  و

يف الرتبيننة اإلسننالمية عننند سننلىنا كننا  مرتبطنن  بمرحلننة 

علنني  )ففحننيوهننو مننا يؤكننده  اإلنسننا ،الطىولننة عننند 

 بقول ل:  ٤٢ص  م،١٩٩٩ وآخرو ،يونه 
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تب  ال فابننا  اإلسننالمية يننر   لىنن  الرتبيننة يف )

بينمننا لىنن  الرتبيننة يف الحقننل  الطىولننة،أو   بمرحلننة 

الرتبننوي يننرتب  بمميننع مراحننل العمننر الفنني يمننر هبننا 

 . اإلنسا 

يعا   لى  لل منا ي الحن  من  اهفمنام وعناينة 

بالمانننب اسخالتنني -غالبنن   -تلنل ال فابننا  الف راثيننة 

فابنناهتل عنن  وهننو مننا يفعننح يف كثننرة ك اإلنسننا ،عننند 

   لل.ب واسخال  ونحو اسدب والفأدي

   معنننى كلمننة  القننول:منن   لننل كلننه يم نن  

والرعاينة ال املنة  الفامنة،الرتبية يدور ويرتكز يف العناية 

لمخفلف جوانب شخصية اإلنسا  يف مخفلف مراحنل 

وهننو مننا ي هننير  ليننه  ا.شنن وهويف كننل شننأٍ  منن   حياتننه؛

 بقوله:  ١٨ص  هن،١٤٢0)خالد حامد الحا،مي ،

عريىننا  اللغويننة يفعننح أ  الرتبيننة من  هننذه الف)

 وتع نده، المرتبني،والقينام بنأمر  اإلصالو،تدور حول 



28 

 

28 

وأ  المى وم الرتبوي مرتب  بمميع  ي نميه.ورعايفه بما 

 . تلل المعاين

   المرادفنننا  الفننني اسنننفخدم ا  والخالصنننة:

تندور حنول  السلف الصالح للد لة على معنى الرتبينة

 وسياسننف ا،البهننرية  ورعايننة النننىه وتنهنن ة، تنميننة،

 وتزكيف نا، وتأديب ا، وهتذيب ا،  صالح ا،والعمل على 

 و رشننادها؛ حفننىونصننح ا  تعليم ننا،والحننرص علننى 

والفىاعل اإليمنابي لممينع  المطلوب،يفحقن الف يف 

ومنن  حول ننا منن   حول ننا،مننع مننا  المخفلىننة؛جوانب ننا 

 وم ونا .كائناٍ  

 :أهمي: التربي:: اثالث  

وم انف ا م  خالل ارتباط نا  يةأهمية الرتبتظ ر 

رأس مال نا الحقيقني  باإلنسا  ف و المقصنود هبنا وهنو

وهنو الم ننرم منن  اهلل تعننالي ول نذا هتننفل كننل الهننعوب 

بعمليننة الرتبيننة وتفىننن حننول هنند  الرتبيننة بأنننه ) يمنناد 
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سننالمية يف الرتبينننة المننواط  الصنننالح  أمننا الر ينننة اإل

يننرتب  يف  ف نندف ا ) يمنناد اإلنسننا  الصننالح  الننذي  

صنننالحه بنننأر  أو لنننو  أو عنننر  أو غيرهنننا وي نننو  

 بانب:الصالو 

وأساسننن ا عالتنننة اإلنسنننا  بربنننه  :صىىىالح العةىىىاد  -1

 .باإليما  به والفزام الهعائر والطاعا  وتره المن يا 

ا  باإلنسنا  وأساسه عالتنة اإلنسن :صالح العمران -٢

وال و  والطبيعة وسائر الخلنن من  خنالل الصنالو يف 

 واإلفساد.معامال  وتره الىساد ال

وتفل العبادة والعمرا  يف  طنار الغاينة اإلنسنانية 

 هب زئٱ تعنالى:ال ا  وهي رضا  اهلل ودخول جنفه تال 

 [.٤٢النمل: ] رئ هث  مث هت مت

النحنننو  ويم نننننا  جمنننال مى نننوم الرتبينننة علنننى 

 -انب:
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 سرتاتيمية كا  ل ل العالل.اأها  .١

  تفصادية.عامل م ل يف الفنمية ا .٢

 عامل م ل يف الفنمية ا جفماعية. .٣

  نها  القيل الدينية الصحيحة. .٤

 أها ضرورة للفماسل ا جفماعي. .٥

 توصيل اإلنسا   لى مراكز اجفماعية مرموتة.  .٦

 -اإلسالمي:: ا: قصائص التربي: دابع  

اإلسالم هو دي  اهلل الخالن لإلنسا  وهو أعلنل 

 [.١٤الملل: ] رئ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  زئٱبه 

وينطلن م  الىطرة يف تعامله مع اإلنسا  النذي   

هننو جسنند وعقننل وروو ووجنندا  واإلسننالم يعننرت  

تىننري  بننذلل وهتننفل الرتبيننة ب ننل  لننل دو   فننراس أو 

 -هي: بية اإلسالمية وعليه فإ  خصائل الرت
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–ف رينة وعقلينة -الهمول والف امل ) يمانية  .١

 . جسدية - وجدانية– أخالتية

  .وجدا  – عقل – جسد –الفوا،  )روو  .٢

 العامل  )اإلنسا اإليمابية السوية  .٣

المثالينننة الواتعينننة )القننندرة وا سنننفطاعة منننع  .٤

 الفطلع لل مال .

  يك ىك مك لك اك زئٱ)رحمنننننننة ال. ٥

 [.١0٧اسنبيا : ] رئمل

 -الجماعي:: ا: مفهوم التربي: قامس  

ينة الىنر  من  الرتب المماعينة  لنلنعني بالرتبية 

جماعي اإلسالمية المفعلن بوجود اإلنسا  داخل كيا  

لفحقين أهدا  محددة وبصورة منفظمة وهو منا  يسعى

أو الفنظيميننة أو الحركيننة نطلننن عليننه الرتبيننة المماعيننة 

السلوكيا  الفي  بند من  وجودهنا لقينام عمنل ) وهي
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جماعي مهرته  ويم   أ  نممل هذه السنلوكيا  يف 

 -انتية: النقاس 

 ح الرؤيىى: والهىىدم المشىىترا لىىد  الجميىى وضىىو .١

نا)العبادة  من  الفوحيند  ويم ن   والعمنارة انطالت 

 مل زئٱتعننالى لقولننه  ؛أ  نسننمي ا القننرا ة بسننل اهلل

 [. ١العلن: ] رئ رن مم ام يل ىل

ويف  لل تحديد للىلسىة الرتبوية يف اإلسالم الفي 

تحدد عالتة اإلنسا  باهلل وال نو  لففمنه العملينة 

 ا تماه.هذا الرتبوية  لى 

وهنو  .التواثق ع   قدم: الهدم بشىل  ممىاعي .٢

هي الفنزام طنوعي  اإلسالم والفيمى وم البيعة يف 

كل مننة ال نند  المهننرته بنني  الحنناجمنناعي لخد

 انب:والمح ومي  وت و  المهاركة يف 

  .ال ا  القرارا  صنع يف المهاركة  أ)
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– سننؤال -ف ننل) المسنن ولية يف المهنناركة  )ب

  .رتابة

   المهنننناركة س  ا خفصنننناص احننننرتام  ) 

 أ  من  أكنا العنام ال نل ا خفصاص ول ن   لغا  تعني

ل لالنغننال  سنننه بوابننة ممننا و  لالخفصاصننيي  يننرته

 المقابل.نحرا  والذي يؤدي بدوره  لى ا نغال  ا 

 علنى دلينل العامنة المهاركة ع  اإلحمام  )ل

 .وا جفماعي السياسي والنعج الوعي نقل

 وتنظنننيل لفنننأطير آلينننا  وجنننود ضنننرورة  ) 

 آليننة وجند    ا    للننناس مهناركة   سنننه ؛الممفمنع

 .يف صنع القرار للمهاركة واضحة وثقافة

  البات:ران .  نل3

وهنني نقننيض حننب الننذا  والنندورا  يف فلننل 

ال)أنا  فإ  أهل ما تفميز به الرتبية المماعية يف اإلسالم 

الخاصنة منع المماعنة  ن را  الذا  وهو تالتي الذا 
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لفحقين اسهدا  ال ا  بعيدا  ع  تحقين الطموحا  

إلسالمي فالمماهد الخاصة الفي تأب تبع  يف المى وم ا

خنالل ن نرا  النذا  يسنعى للهن ادة تحقيقنا  مثال  من 

لمرضاة  اهلل تعالى ودخول جنفه ومنع  لنل يعطنى من  

 الغنننائل   ا حصننل علي ننا  ول ن ننا علننى سننبيل الفبننع  

باإلرادة اسصلية  كمنا يحصنل لنه العلنو والفم ني  من  

 :خننالل  رادة تم نني  كلمننة اهلل يف اسر  تننال تعننالى

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضزئٱ
 [.٨٣القصل: ] رئ خك  حك جك حقمق

وجا  يف السنة النبوية منا يؤكند هنذا المى نوم يف  

ْرَهِل، » :ملسو هيلع هللا ىلصتننول النبنني  ينَاِر، َوَعْبنند  النندِّ َتِعننَه َعْبنند  النندِّ

، َو ِْ  َلْل ي ْعَ  َسنِخَ ،  َ
 َرِضي

َ
َوَعْبد  الَخِميَصِة،  ِْ  أ ْعطِي

َتِعَه َواْنَفَ َه، َو َِ ا ِشيَل َفالَ اْنَفَقَش، ط وَبى لَِعْبٍد آِخنٍذ 

غْ  نه ، م  ، َأْشَعَث َرْأس 
ِ
، بِِعنَاِ  َفَرِسِه فِي َسبِيِل اهلل َبنُرٍة َتنَدَماه 

اَ  فِني الِحَراَسنِة، َو ِْ  َكناَ  فِني  ِْ  َكاَ  فِي الِحَراَسنِة، َكن
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، َو ِْ   ننْؤَ ْ  َلننه  الُسنناَتِة َكنناَ  فِنني الُسنناَتِة،  ِِ  اْسننَفْأَ َ  َلننْل ي 

 .(1)«َشَىَع َلْل ي َهُىعْ 

ومنن  النمننا   الم مننة يف الرسننل موسنني عليننه 

 مي خي  حي جي يه زئٱ لىرعنننو :السنننالم عنننندما تنننال 

 [.٢٢الهعرا : ] رئ ٰر ٰذ يي ىي

ما هو عليه م  النعل الخاصة لما  حيث تماهل   

كا  تومنه يعيهنو  النذل وال نوا  وضننل العبودينة يف 

 فرعو .ظل ح ل 

 اهلل:قيام العالقات ع   الحب يف  .4

بي  بني البهر تفأسنه علنى  العالتا  العامة   

 المماعننة والصننف طننار العنندل ومنننع الظلننل ول نن  يف 

ل فننإ  العالتننا  تفأسننه علننى الحننب إلتامننة المسننل

                                                 

 .(2887) البخاريأخرجه ( 1)
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 رئ حئ  جئ  زئٱ :تعنننالى المرصنننوص تنننالنينننا  الب

 [٥٤المائدة: ]

 حت جت هب مب خب  حب  زئٱ تعنننننننالى:وتنننننننال 

 [.٤الصف: ] رئ مج حج مث  هت مت خت

و  ي نننو   لنننل يف ظنننل أجنننوا  العنننداوة والبغعنننا    

 تال تعالى:يف ظل أجوا  الحب والرحمة وال راهية بل 

 [.٢٩الىفح: ] رئجن يم ىم مم خم زئٱ

  ..بسط الشود  والحري:5 

هل المىاهيل يف الرتبية الحركية حيث وهي م  أ

  ممننال لالسننفبداد وت مننيل اسفننواه وتعطيننل عمليننة 

مننداو   الفى يننر فالحريننة مفاحننة للمميننع ونفيمننة 

 تعنالى: لنل كثينرة تنال  ملزمة والنصنوص يف الهور 

 [.٣٨الهور : ] رئ ٰى ين ىنزئٱ
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.تأكيىىد الحاعىى: ل ةيىىاد  جيىىة إ مماعىى:  إ ٦

 .حاع:بإماد  وإ  ماد   إ ب

والطاعنننة نوعنننا  شنننرعية و دارينننة وكالهمنننا 

مح ننوم بالهننر  حيننث   طاعننة لمخلننو  يف معصننية 

َ  َطاَعنننَة فِننني َمْعِصنننَيٍة،  ُِنَمنننا الُطاَعنننة  فِننني »الخنننالن 

وِ   دارينننة معنننبوطة بنننالنظل والطاعنننة اإل، (1)«الَمْعنننر 

واللننوائح ويف  طارهننا ي ننو  ا نعننباس منن  ال ننل و  

الننندي  لفأكيننند مى نننوم  ممنننال للىوضنننى حينننث جنننا 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم زئٱ: ا نعباس تال تعالى

 [.٦٢النور: ] رئين ىن

ومننا أعظننل مننا حققفننه الرتبيننة النبويننة يف عمليننة   

سفنذا  من  أول نل اسعنراب ا نعباس   لفخر  القادة ا

                                                 

 (.1840)، ومسلم (7257) البخاريأخرجه ( 1)
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المفىلفننني  يف البادينننة لي وننننوا حملنننة رسنننالة وصننننا  

 حعارة ح مت البهرية ترون  م  الزما .

 اإقتالم:.التحاوع وترا 7

جنننا   نصنننوص الهنننريعة مؤكننندة ا عفصنننام 

وا ئفال  ونبذ الفىر  وا خفال  بل جنا   بمنا هنو 

عن    وم الفطاو  الذي هو تننا،لأبعد م   لل وهو مى

الرأي الذي يراه صاحبه صواب  لنرأي أخينه النذي ينراه 

خطأ  م  أجل ا ئفال  وتره ا خفال  وتد جنا  هنذا 

أبو لم  بعث ما  لى اليم  ) ملسو هيلع هللا ىلص وصية النبي المى وم يف

َرا َوَ  »:   فقال ل ماموسى اسشعري ومعا  ب  جبل َيسِّ

َرا، َوَتَطاَوَعا َوَ  َتْخَفلَِىنا نَىِّ َرا َوَ  ت  َرا، َوَبهِّ وتند  ،(1)«ت َعسِّ

جا   ممارسة الصحابة ل ذا المى وم يف عندة مواتنف 

د حينث كنا  ينروي من ا ما كا  يىعله عبد اهلل ب  مسعو

                                                 

 (.1733)، ومسلم (3038) البخاريأخرجه ( 1)
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الممننع بنني  الصننلوا  يف منننى ويصننلي  ملسو هيلع هللا ىلصعنن  النبنني 

خلف عثما  ب  عىا  الذي   يممع الصلوا  رضني 

نناهلل «ر  َشنن ال   الِخنن»: ا سنن ل تننالا فلّمنن عننن ل جميع 
(1) ،

وبذلل أرسى لقاعدة عظيمة م  تواعند الهنريعة وهني 

   .)البيا  واجب والخال  شر

  .م:التسام  وهو من المفاهيم العظي.٨

حيننث يفسننامى اإلنسننا  علننى منن  اعفنند  عليننه 

 وظلمننه محفسننب  اسجننر عننند اهلل تعننالى تننال تعننالى:

 جح مج مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جبزئٱ
 [.٤0الهور : ] رئ مخ جخ مح

 يئ ىئ  نئ مئ زئ زئٱوتننال تعننالى:    

 [.١٩٩اسعرا : ] رئ مب زب رب

                                                 

 ( وصححه األلباين.1960أبو داود )أخرجه ( 1)
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  ىقيق يف ىف يث ىث زئٱ: وتننال تعننالى  

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 [.٣٤ فصلت:] رئ من زن

را  .المناصحة والنقد البنا  عند ظ ور ا نح٩ 

ع  ال ند  أو ظ نور الممارسنا  السنالبة لقولنه علينه 

يَ  » والسننننالم:الصننننالة  يَ  النُِصننننيَحة   ُِ  النننندِّ  ُِ  النننندِّ

يَ  النُِصيَحة    « النُِصيَحة   ُِ  الدِّ
ِ
نوَل اهلل وا: لَِمنْ  َينا َرس  َتنال 

نْؤمِنِيَ ، َوَعناُمفِِ ْل، لُِلِه َوكِفَ »َتاَل:  ُمِة اْلم 
ولِِه، َوَأئِ ابِِه َوَرس 

ْسلِِميَ ، َوَعاُمفِِ لْ  ُمِة اْلم 
 .(1)«َأْو َأئِ

ا علنننى الرفقنننا  واإلخنننوا  وعلنننى الصننن.١0

 ىل مل خل زئٱ تعالى:ال نا  المصاحبة للطرين تال 

 خن حن يمجن ىم  مم خم حم جم يل

                                                 

، وصههححه (4199) لنسهها  ا، و(4944) أبههو داودأخرجههه ( 1)

 األلباين
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 يي ىي مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من
 [.٢٨ال  ف: ] رئ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 التربي:: وسائ   ا:سادس   

وتبننل الحننديث عنن  وسننائل الرتبيننة يمنندر بنننا 

الفأكيد على مسألة م مة وهي أ  العملية الرتبية تنطلنن 

البعنند الننااين  ولننيه منن  البنناط  عنند المننواين )منن  الب

)الظنناهر  وفننن تعبيننر المى ننر علنني عننز  بيمننوفيفش 

 هننا حركننة يف   تنننا ،هننناه عمليننة  صننالو أو  )فلننيه

سنألة تمربنة تفنزام  منع وجنود طاتننة م النروو،أعمنا  

 ا  طبيعة جوانية خالصة تغير بقوهتا الخاصة اإلنسا  

ر بع م   ا  اإلنسا  ..... الخي نه تحول ين ا.كلي  ا تغيير  

و  توجد تندريبا  أو تنواني   اإلنسا .والهر يف باط  

و  تأثيرا  خارجية يم   هبا  صالو اإلنسا  ف ل ما 

 فحسننب.هننو أ  تغيننر السننلوه تسننفطيعه هننذه اسشننيا  

 )ويعيففالىعيلة والر يلة ليسفا منفما  مثل الس ر 
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ية تلقائيفنا   همنا نفنا     اليقظة الروحية وال دا  تائال  

الروو ....... ومن  وج نة نظنر الندي  كنل تنأثير  حركة

خننارجي للقعننا  علننى الهننر   يثمننر ..... وهننذا هننو 

الموتنننف  السنننبب يف أ  الفننندريب   تنننأثير لنننه علنننى

للقننول بننأ  الفنندريب    )ويننذهباسخالتنني لإلنسننا  

يصنع  نسانا مخلصا  بخال  الفنه ة والفي تعني عنده 

را لطيىنا علنى نىنه داية الموانينة الفني تحندل تنأثيال 

الفنه ة فاعلية غينر مباشنرة  تياسه.   اإلنسا    يم   

تدخل  لى القلب ع  طرين الحب والقندوة والفسنامح 

بقصد  حدال نهاس جواين يف نىنه اإلنسنا  والعقاب 

أمنننا  اإلنسنننا ،..... ثنننل يقنننول:) الفنهننن ة تنفمننني  لنننى 

بواسننطة الفعلننيل  للحيوانننا .فإنننه مصننمل  الفنندريب

  ته يل المواطني  النذي  يطيعنو  القنانو  لنيه يم 
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وتد  العادة،بوا،  م  ا حرتام بل بدافع م  الخو  أو 

  .(1) ابلة ي و  ضميرهل ميفا ومهاعرهل 

وتنند أطلننت النقننل يف ال ننالم أعنناله عنن  فلسننىة 

مع ا على أساس النظنر ملية الرتبوية لي و  الفعامل الع

للبعد الباطني )المواين  لإلنسنا  ولنيه الرتكينز علنى 

الظنناهر)الااين  الخننالي منن  النندوافع الباطنيننة وهنني 

 رة الحرية وا خفيار وفلسنىة اسخنال  بعيندا جوهر ف

ع  النظرة المادية لإلنسا  الفي تفماهل جنوهر النروو 

  ية اإلنسننا  وبفلننل الىلسننىة يم ننالمعننا عنن   نسننان

الفعامننل مننع وسننائل العمليننة الرتبويننة يف صننناعة جيننل 

 المسفقبل.

وهنالننننل عنننندة أسنننناليب ووسننننائل للرتبيننننة 

 -يلي: اإلسالمية نممل ا فيما 

                                                 

 (.181/183)اإلسالم بين الشرق والغرب / من بتصرف (1)
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 حق مف خف حف جف زئٱ تعنالى:.الرتبية بالقدوة تال ١

 [.٢١حزاب: اس] رئ حك  جك مق

 مي  خي حي زئٱ تعننالى:.الرتبيننة بالموعظننة تننال ٢ 

 رئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 [.١٣قما : ل]

 ٰى زئٱ تعنالى:.الرتبية بالعقوبة أو الفحىينز تنال ٣ 

ال  نننننف: ] رئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

٨٦.] 

.الرتبيننة بالقصننة و تصننل القننرآ  كل ننا عنناة ٤ 

تننال  وتربيننة وهدايننة ورحمننة للمننؤمني وعظنة وتعليمننا 

 جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جعزئٱ تعنننالى:

 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك
 [.١١١يوسف: ] رئ  جن مم خم حم جم
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.الرتبيننة بالعننادة وهننو تحويننل الخيننر كلننه  لننى ٥ 

 النية.سلوه مرتسخ كالعادة مع  حعار 

 وال نره وكنلبية بفىريغ الطاتا  )الحب .الرت٦

الطاتا  الحيوية  واإلسنالم وجنه هنذه الطاتنا  كل نا 

روي ع  أبي أمامنة رضني اهلل عننه  ؛لف و  يف سبيل اهلل

، ) :تالملسو هيلع هللا ىلص أ  النبي 
ِ
، َوَأْبَغنَض فِني اهلل

ِ
َمْ  َأَحُب فِني اهلل

يَما َ   .(1)  َوَأْعَطى لُِلِه، َوَمنََع لُِلِه َفَقِد اْسَفْ َمَل اإْلِ

يوجنند فننرا) يهننغله  أ ىننرا) ).الرتبيننة بمننو ال٧

 [.٧الهرو: ] رئ حي جي يه ىه زئٱ الهر  تال تعالى:

.الرتبيننة باسحنندال )الرتبيننة يف م ننة اتم ننت ٨ 

عاين الصا وتحمل اس   ويف المدينة  لنى  لى غرس م

                                                 

وقهال ابهن  (،9083أخرجه الطهااين   العجمهم األوسه  ) (1)

 .اال أعلم به بأس   :باز
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والمذلننة و بننا  العننيل  ،رد العنندوا  ورفننض الخعننو 

  .مرد هلل وتحقين الفوا، وال د  يف الحالي  هو الف

 واهلل أعلل.

 

 :كفبه

 د. حس  سلما 

 م٢0١٩فااير/ /١١


