








يالتربوأةالتسية الأسالت على السءيت ص؛* 
ّذكا••

ممممد 

ومنأنمتا شرور من باق ونعوذ تغفرْ ونونتعيته نحمده ض الحمد إن 
الأن وأشهد له هادي فلا يضلل ومن ، له مضل فلا اش يهده من ، أعمالتا صيتات 

ورسوله.ءبدْ محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إله 

الإسلاميةالثخصية بناء والتعاليم التربية أهداف أهم من فإن بعد أما 
بربهالطالب ر؛ءل في ثل يتموهدا اممه من هدئ عالئ المسالم للaلالب التكاملمة 

ودستررحياة منهج الإسلام إن حيث ريه شريعة من تعاليمه تميا مبه وصلته 
•شؤونها جمح قي الإسلامية للأمة 

حلافه عند وقدرا متزلة واحملاها وأحلها الاحممال أشرف من أن شك ولا 
والرسلالأنياء رسالة سوئ رسالة من تضاهيها لا والتي التدريس وخليفة وعلا 

ذلكواحتسب وأنفته تعالي دنه عمله االدرس أخلص سئماإذا لا اللام عليهم 
وفضلحير من للمعلم عما يكمف كيره ا أحاديذلف في ورد وقد ٠ افه عند 

^٠)١(١٠هئلأجر فله محر على دل أس هوله.: 

اك،مأ(لآآ.جمر من لك محر واحدا رجلا بك الله يهدي الأن وقوله.: 
^كهوأ٠لانماواترالأرضصاسمبيأإن :وقوله. 

٣٨/ ١ ]٣ وغيره ممركوب تعالي اف سبيل في اإلغازكا إعانة نغل - الإمارة كتاب ُالوويأا لم ما ١ ر 
٩٣-.]

، ٠٣٧• ر١ [ ٨٧]U/ طالب آبي بن ض مناقب باب - الصحابة نقاتل ٠المح٠—كتاب البخاري )٢( 
صهاض رصي طالب ابي بن علي اتل الصحابة—فض—اتل نق•التووى،-كت-اب لم م
[١٧٨/١٥.]



راتتربويةايممسل الآسددغ على الفقه؛غ الآجو|غ ؛ ٠٠
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•اخمء^١ا الناس سلم على لبملون الخوت رحى جحرئ 

حىالأرض في ومن المارات في س له لسششر العالم »وإن ت ونوله. 
ا-لانشالاء«لى.

التقبلومحالة اليوم ثباب هم الدين الأجيال مربي هو بحق محالدرس 
المج—الاتبعفى في يوفق من الهللأب هؤلاء ممن اف يئة ممثوموولوْ 

منسواهم عمن الاستغناء بها ؤيحمل الإسلامية الأمة تهم التي والتخصمات 
والتجاروالمادة والحتد والقضاة والامحلياء المدرسون ذلك ومن ونحوهم الكمار 
ذلك.وغير والرؤساء والمدراء والعلهاء الأعمال ورجال ون والفكر 

إسلاميةتربية تربوا إذا سئما ولا الإسلامية للأمة ثروة أعفلم الثياب إن 
ذلكوكان والآحرة. الدنيا ش عادة الونالوا بهم اممه نل الخير إلئ ووجهوا 

كلمن واستنناذهم الله بعد حمايتهم في ببا حمالمجتهد الماصح الخلص المدرس 
•الهلاك إلن بهم يودى منحرف دخيل فكر 

يعلمهمالذين طلابه وهم رعيته عن ومرول رغ الدرس إن وحيث 
عليهيجب لذا • ، ٣١رءبم0 عن مورل وكلم راع اكلكهم ت قال. كما ؤيربيهم 

فيالحقيقة هده صور عندما ووفق الشاعر أجاد ولقد لهم. صالحة قدوة يكون أن 

.• ٢٨٢ ٥٠[ ٣٨•  ٣٧٩]U/ المادة الاوم_بابفيكلسض |اكٍفة،.أبواب اكرمذي )١( 
محنصحح الألباني،ي صححه والخدث صحح، غرب حن حديث مذا الترمدئ; نال 

.٠٢١٦١آ•٣٤٣/٢اكر.ذيل
م.بابفىسلاشقهضافادةلآ/أأم[أآهاأ•.)آ(ءححساكرئنى.ايراب 

الألباني.صححه والخديث 
[٨٤]ه/ بإذنه يعملإلأ ولا محييه مال في وغأ العبد باب — الاستقراض ااالغتخلأ_كتاب البخاري )٣( 

علنوالجث الخائر وعقوبة العادل الأمير —فضيلة الإمارة —كتاب والووى• لم م[، ٢٤٠٩٠
الرفقلآا/آلآ[والالخذلداوم.



٧،•ث ارسعيإ هش أوغءهية 

تفقال الشعر من يئن 

يقتديبك الذئ المرء بك يهدى امتطعته فيما يالعالم عاملا وكن 

مربدنعيم في حير كل تنل وهداهم الررئ نفع علن حريصا 

ءليكنI ولده لعالم الخلفاء أحد قال أولأكما ه نفبإصلاح الدرس فسدأ 
شيء.كل في به يتأمون فالطلأب ا. لفك إصلاحك لأولادي تعليمك أول 

المدرسفإن لذا • ترك ما عندهم والنكر واليء الدرس فُل ما عندهم فالخير 
نفوسفي العفليم الأثر له ذلك لأن يقوله داعية يكون أن نجل بفعاله داعية 

الهللأب.

يوماش أمام عتها ميسال كبيرة وولية ومعقلتم أمانة تقلب ند فالدرس 
الطالبعقل بنداء العناية الدرس س فالهللوب صح. أم أحمفل مواء القيامة 
نبيه.ؤوستة اممه كتاب الصافن الينبوعين س المأحوذة الإسلامية بالثقافة وروحه 
اتبهالشفتنتي س دينه له ليسلم راسخة قوية لمماjية حصانة ءندْ لتكون 

ويعدهفضيلة كل إلئ مميله أعماله وتزكوا أحلاقه تتهيب لدلك ونتيجة والشهوات 

^؛١أن المارك الدرس ينسئ ولا قلبه. في اممه تعظيم جب بوذلك رذيلة كل عن 
سفكم بهم. لثقتهم افه بعد عليه علقواآمالهم قل والأولياء والأمهات لاباء اس 
الغيبفلهر في له محندعون واحترام تقدير كل للمدرس يكنون وولي وآم أب 

عندالدرس أخي فكن • الله دين عاّن والثبات الدؤية وصلاح والدال بالتوفيق 
كلفي تحال افه مراقة علن الحرص كل احرص ذلك ومل بهم لظن اص 

يرعاكوافه القيامة يوم افه عياب تنجوس أن عالك وسكناتك حركاتك 
ويحففلك.

الدرس\نابي وأحبلإحواني سيئا أقدم كيف ملما فكرت المطلق هدا وس 
عوياليكون الأمر بهذا العيون وهم والتربية التعليم ب؛ن جمعوا الذين والدرسان 



والتربويةالتييمية الآسلات على الأجوJق جأم 

بهفيعملون مهم المهللوب وبيان وجه أم علن الشريفة رسالتهم أداء علن لهم 
بحثفكتابه I الأول أما أمرين أحد نمي في فاثترحت، . فيجتنبوه والمخالف 

وأمالي الله رْ ييما بقدر فيه وأتوصع الهم الموصؤع لهذا عناصر فيه أج«ع 
الدارسومدراء تتعلق؛ااوجهين مختلفة أمثلة وصع علن فانتصر ت الثاني 

علنعرضها ثم آما ذكر0 تقدم ما حول تدور عامة وأمثلة والهللأب والدرسين 
لسين.الثاني الاقتراح فا/ت الفائدة. لتعم البلد هدا في المشائح كبار أحد 

سالمكبات س كثير في الحدود وبحتي إمحللاعي حسب أحد لم لأنتي الأول: 
بهميتصل وما المدرسئن خاصة فتاوئ إفراد في التوسع من بشيء ذلك إلن سمتي 

كونت الثاني والسبب • أوكتيب كتاب في وتدؤينها وؤللأب ومدراء موجه؛ن عن 
كثيرااممه فحمدت العلم. وطلبة المثاتخ س كثير إليه بقني سقد الأول الاقتراح 

سماحةعلن عرضتها ثم الأمثلة س ر نيما وحمعت به وامتعتت ذلك علن 
ومددهالله وفقه الخبرين عٍدالرحمن بن عبدالله الفاصل والمربي العلامة شيختا 

التيالفتاوئ لتلك مقدمة وكتب بيده وحررها عليها الإجابة علن ووافق بها فسر 
•وسميتها اجتهادا ترتيبها علن وحرصت موال المائة يربوعلن عددها كان 

تتعلقالتي بالفتاوئ بدئا والرمة« اضلمة اس على اشمهة »الأجوبم 
مبقمما تتعلق عامة فتارئ تم الطلاب ثم المدرمين ثم المدارس مدراء ثم Jالوجهين 

بهااستشهد الش الأحاديث وحققتا موال لكل عنوتأ ووصعت بترنيمها وقمت 
كافةفي والر؛ين المحلم؛ن إخواني بها يتفع أن نمالئ الأة أمال فتاويه. في سيخنا 
حسبناوهر الممتعان وافه الكرم لوجهه حالهبما عمالي يجعل وأن التعليم مراحل 

وسلم.وصحبه وآله محمد نيينا علن اطه وصلن النصير ونعم الولي فنعم 
وكبه

السعيندناصر محن مدالمحرمحر 
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المدرسغابعض من تقع التي الحالمات من وبعض ملاحظات هناك إن ثم 
همليهاالتبيه إلث الملاحظات تلك وتحتاج والدنيوي الشرعي العالم وطلاب 

حرصوفد أومتأولأ جاهلا بها تلبس من علئ ؤإنكارها علاجها قي عي وال
والدرسانيتعلق محا علن السيني ناصر بن عبدالعزيز الثسح أحونا 

فدونالمخالفات من فيه يقعون وما والأخلاق الاداب من والهنالمات والعللأب 
منيد بكن فلم الهللمب في وشدد عتها الحواب في ورغب ^، Jijتتعلق ثلة أم

ئالفلز حن قل والعمل للعالم ايين ااناص،حين الإخوة فهومن طلبه إجابة 
الذاكرةعلئ فيها معتمدا موجزة أجوبة عليها فكتبت الأسئلة هده يي وانامحل 

اشأعان وند الكلية في ثم المعهد في مدرسا كنت زمن أتدكرْ ما وعلئ والمهم 
مانعفلا الفلس وقدرة المقل جهد فهي والخلل النقص من فيها ما علئ إتمامها علن 
إخوانيمن فالمرجو عيب أو حطأ فيها كان ؤإذا منها للاستفادة نثرها من لدى 

فيآحرالملحمة!اف رحمه الحريري نال وفد النسيان محل والإنسان عليه التنبيه 
وعلافيه عيب لا من فجل  ٠٠٠الخللأ د فما تحد ؤإن 

لأداءالحلم حملة يوفق وأن والحمل الحلم علئ السامين يمن أن اممه أل ون
بالواجب.والقيام الأمانة 

وسلموصحبه محمد علئ الله وصلير 

ايربنهمدالرجمن بن همداف 
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ياسفصسسذعسمامرس

الاورس•ع رحلة لاذعا صٍثا أسلوثا يسصمل الوجه^ن يمض الله: وفمه ومثل ؤنإ 
ياتهكل و؛تةمى معه الكلام ويسيء ويجرحه *غاله بذكر معه فبدأ 

هوالأسلوبهذا فهل ومحاسنه. إيجاماته يذكر ئم ذلك في يالغ وأحٍائا 
هذاعلى الإجابة في الإفاضة لرجوا ذلك؟ س العكس على أم المد التربوي 
لأهمته.الموال 

واحددروسهم في ويتايعهم الماورّين أحوال يتفقد هوالذي الوجه فلجاب: 
الوزارةنبل من تعليمات عنده يكون ولابدأن الغالب في واحد كل عن فكرة 

أناؤيرئ واحدة بملريتة يتمك أحيائا الوجه إن ثم فبلها. من ثعث التي والرئاسة 
علئيلاحفل فتراه التعليمات تلك في جاء مما والتقيد بها الالتزام مدرس كل علئ 
وذلكسديد. غير هدا أن وأرئ ذاكرته فى رسمه ما يخالفون الذين الدرّتن أكثر 

مدةالدروس وباشرإلقاء التعليم طرق في وفكر العمل علن تدرب فد الدرس أن 
المعلوماتتلك توصل الش والوسائل الفتية الأساليب وعرف أونصيرة طويلة 

فالوجهانتباهه؟ يلفت وكيف أفهامهم؟ يجتدب كيف وعرف الطلاب أذهان إلئ 
سالأفكار هده ياحذ وأن التفهيم أسبان س يستعمله ما علن يشجعه أن عليه 

ويقبلفيها عيره عن ؤيسأله الملأحفلات له سن وأن الآ"محرين إليها ؤيرثد المدرس 
تلكوتكون بة أولمناسلب العامة التعليمات س بشيء إذاأحل اعتذاره 

ك؛ينايتساهل س المدرّان س أن لاحفل إذا لكن الدرس و؛ين بينه سرا اللأحذلات 
فانالإهمال هذا علمن ويتمر ؤيصر يالتعليمات يعمل ولا الأمانة بهذه يهتم ولا 

سبه ارتمجهاوماأحل الش الأحْناء له وي؛ين علميه الإنكار في يشدد أن الموجه علن 
نصحهإلئ المدرسة مدير يرشد أن الوجه فعلن يتمل لم فمتن • الواجبات 

المهللموبةالفائدة نحصل حتن غيره إلن العمل هذا س نقله في آوالعي وتوجيهه 
أعلم.والله 

,عيوبه ؛ مثاليه ( ١ ) 
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سدرسميارةواحد|ة

ويمضهمزيارة لأول الدرس شم الله هداهم الوجه؛ث بمض الله؛ وفمه ومثل وج 
والطععلمه تحامل الشظر وجهات في لاختلاف *درس س ٠ودم١ أخذ إذا 

للمدرسالوجه ذلك بمط ولم هممه على بممكس ثم رس ذهغه في ذلك 
الظالم؟س هذا لكون الإجراء هذا باتخاذه آثم الوجه فهل الشم• في حمه 
*أجورين؟أفتونا 

معهمفهويجلس توجيههم وعلث الدرسئن تميم علن مؤتمن الوجه فاجاب؛ 
ومتنوالتعليم الإلقاء قن الثلن الهلربمة له وسنن عمله ني أفرادهم مع ؤسحث 

ْنلديه مما منه وامترمد عيره وقسل دللثا في ه نامحنقصا أو حللا علمه لاحفل 
يتغاصنأن للموجه يجوز ولا التعلمم في ناجحة المدرس يراها التي المعلومات 

فيأوالخلل الاختناء علن فيقره معرفة أوسابق قرابة لأجل الدرسئن بعض عن 
سفردا الموجه يحمر فقد مرة لأول ناجحا يعتبره أن ولا التدريس ؤلريقة 

اكوريسمختل نائصا الثاني العام في يجده نم فاهما مستعدا فيجده مره المدرسن 
أنعليه ليس وهكذا أخري. مرة يوجهه أن فعليه منهج أوصعوبة لإهمال 
•احل عن ميتة يأحدفكرة الانتقادولاأن في ؤيثددعلميه لايعرفه من علن يتحامل 

ببعضواحل فيه اهل ندرس ش فقديحضره مرة لأول إذاأحهلآ المدرسين 
علمنوينبهه محاسنه له يكتب فالموجه له. ويستعد درس بكل يهتم فبعدم متعلقاته 
٠الأمور تستقيم حتئ ملبياته 

ّماممللأبشاصلدار،ئإذن
AiAقلهر أر معلومة في المدرس أخْلا إذا الممحالحة س هل الله: حفظه ومثل جج 

المعالومةنالك ويمحح الوجه يدخل أن القمل داخل التقصمر من شيء 
ذلكيكون أن الأولى أم الطلاب أمام الممل داخل شمحيره على ويبهه 



٠١  ٠٧٠والصوبة اوسية  iu-Viض الغتهية 

حدة؟على الدرس وب؛ن ينه ذلك ويكون الخما زس انتهي إذا الممل خالج 
وأنالطلاب عالئ دائاآ الدرس يلقي هوالذي الدرس أن علوم م

الدراسةالسنة قي درس كل ني مرة يحفره إنما االدرمان علن يفتش الذي الوجه 
المرحللدليل مخالما العلم قي خلة يعجر المدرس نته وفر الذي الختلمأ كان فان 

علننإن الأحرئ العلوم أوش الأداب أوفي الأحكام أوفي العقيدة في مواء 
العللأبيعتبرْ علميه إقرارْ فان الهللأب وأمام القمل داخل يبينه أن الموجه 
فىالخطأ كان إن أما للصواب. مخالثا ولوكان يه ؤيالمون فيمبلمونه له تصويبا 

أوفيالاختصارأوالإسهاب أوفي الإلقاء طريقة أوفي الترتيب أوفي الأسلوب 
وخالفهمفيدا ورآْ ذلك علمن الدرس مثئ وقد ونحوذلك الإيضاح ال ومح

الدرسلذلك إلماثه انتهاء يعد الفصل حايج ذلك محلاحثلة علميه أن فأرئ الوجه 
وتدنغلر وجهة له كان فرتما ءذرْ ولبتمع فيه وغ الذي بالخلمل ويخبره به فينفرد 
أمامتنقمه دون الصواب إلئ فيرجع بالخطأ يعترف وقد معه المحواب يكون 

التللأب.

^سومهرموقسة

داخلعهل١ئه على تؤثر قد صعة بظروف ممر المدرسن بمص الله: وشه ومر 
أرشٍة حالة أوبه •رما يكون كأن ما •رضوع بهمح يقوم عندما الممل 

زيارتهأراد س على يجب فهل ونحوذلك. أولاده أوأحد أبويه أحد وفاة 
الزيارةتلك عن الطر يمرق أن ذكر  ١٠والخال المدرمة هدير أو الوجه مواء 

على،أحدهما ولوأصن تميم؟ الزيارة تلك على يترتب كان إذا ميما ولا 
الثللم؟س هذا فهل مامب. غير تقديرا رأءهلا٥ )، ٠٥٥١داخل زيارته 
الحملفي محيره علئ توثر اش الثلروف هده له وقعت س أن سلئ، لا فاجاب: 

المرضنإن صعوبة أمره يزداد لا حتن الحصص س عنه يخلف أن يستحق أنه 
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أنيتحمل ولا غالبا الفراش صاحبه فيلزم القوئ ينوهن الأعضاء ينهك الدني 
يضيقُحسث شية حالة له ونعت من وهكدا يتبغي كما التدريس بعمل ينوم 

وضعفالناس عن وبعد وكرب وغم هم في دائما فتراه لسانه ينهللق ولا صدره 
شيءالنفس أصاب ولو عادي أمر فإنه أوالأقارب الأبوين أحل موت فأما • نحمل 

لئ.التيحمل ثم الميبة أول في يكون ذلك أن فالغالب والوهن لخزن اس 
ثمأويومتن كيوم العزاء ونت العمل س ؤإعفاء راحة هذا مثل يعش أن قارئ 

كالعادةالدرس بالماء يقوم سوف أنه وعرف ذلك يهللب فلولم عماله يواصل 
فيأن وعرف يحمله يقوم أن التزم فمتن للمريض بالشبة أما هوالأولئ. فدلك 
وقتيزار لا أن قارئ والتوصح. الشرح وفي المعلومات في وضعثا حللا إلقائه 
سالموجه ولا الدير يمكن ولا منه الاستفادة إمكانية ومعرفة للتقييم الدرس إلقاء 

ستقييمه يوحد بل حامحلتا تقييما علميه يكتب أن مخافة الفصل داحل نيارته 
يلاحفلونسوف بد ولا فإنهم المرض حدوث قبل العام أول عرفوه الدين الهللأب 

أويندولوقليلة راحة يعش فعندذلك عمله في الخلل لهم أويثلهر تغييرا فيه 
حتئواّتعداد تحضير إلئ تحتاج ولا إلقاؤها يصعب لا سهلة مواد تدريس إليه 

•النافي واض المرض من به ما يزول 



فناوى
ممقهداارءامحارس





وا1تربيداتاوسيغ الآستلت عيي الأ.ءوو،ت 

يقيئالاوارس •دراء بمص الله: حفظه ج؛رين بن عدالله الشيخ رسهااسلفضيلة 
نفوريسب \ ءو الميرة الدرسن عثرات ريتميد مغيرة كل على ريط'*ب 
كلمةمن فهل غيرالخكيم. أسلوبه نتيجة معه وممادمعهم سه الدرسن 
المدراء؟هؤلاء لمقل توجيهية 

ؤيلكبالحئ موظفيه مع يتعامل أن ريس وكل وال كل ننصح فأجاب؛ 
منممد الى والعميمارا مامتا العلتهلمق فى دل يالحمحا مبل معهم 

الدرسفإن • عليهم التسديد دون والمواظبة الخمور علئ العاملمين حث ورائها 
فإلزامهوالآخر. الأول محدد وفت له الذي الدرس وهوإلقاء معروف عمله 

أنإلا يه ؤإصرار له ظلم فيه العاديين كالموظفين كله الدوام وقت المستمر بالحضور 
التغاضيالمدير علمئ أن كما الامتثال فيلزمه أويعتدر يغيب لمن انتذلار عنده يجعل 

والعفوالمتفرر أو المشغول عير قبول وكدا ونحوهما كدقيمتين اليسير التأخير عن 
أداءعلئ والحرص والديانة الأمانة الدرس س علم ومتن اليسير. القص عن 

المدرسينؤيتحاهد ؤيحفوعته يحذره فإنه عذره وتحقق صدقه س ووثق الحمل 
حقومن تعالئ الله حق من عليهم يجب ما وبيان والإرشاد والوعظ بالمائح 

عملهمفي يخلموا أن يلزمهم عندهم أمانة هم الدين الهللأب حق ومن الولاة 
ويعونهميضرهم ما وليان ويفيدهم ينفعهم ما اكلاميذ تعليم علئ يحرصوا وأن 
منوالانتهاء الحصص وقضاء الوقت شغل قصدهم يكون ولا والملاح الخير عن 

ولذلكالنجاة طريق إلئ ويوصله حلقه يهذب ما اللمالب إلئ يمل أن دون القرر 
تحصلواقد فاهمين صالحين علم طلاب سج كات أيا الدارس كجو\س أن نشاهد 

العملإلن واندفعوا الحلم فنون س أنواعا وتزودوا المعلومات ص الكثير علن 
المعلمنصح بب بوذلك وأحلافهم وأعمالهم أبدانهم علن العلم أثر وظهر 

ضعفاءطلأتا تخرج نشاهدها المدارس س كثير بينما وتحربته المدض وانتباه وتوجيهه 



رالأتربريةالتسيغ اس عش اوغقه،ة ^ ٠٠ ٢٠
•ج————

الخالقاتوارتكاب العمل وتلة المعلومات ^١، ٠٧وصحاوالأخلاق لمهم اش 
المستعان.واض الأمانة أداء عن وغفلتهم والدراء المدرسن يإهمال ذلك ؤيكون 

ممدوت ضجة ثفلهر أن على يحرص الدارس مدراء بمض الله: رعاه ومثل وج 
'؛;ثالدرمة سعة تفلهر حم 'تمالتا ءلربمة ياي جسدة النهائي الامتحان 

ذجدْذرعا. به ضاق بمضهم ررب الهلاب كيرس فإذاأتمل الدارس. 
أرالكمل الaلالسs ياعد أحيانا عليه ريهنغط بل ريلاحمه الدرص بمولد 

يستحقلا الراسب أر الكمل ^، ١١٥١١ذلك بان عالنا أوأك؛ر بدرجة الراسب 
*عالأسلوب ذلك بمخذ أن للمدير يجوز يهل إمحلاقل. درجة لصف ولا 

النجاح؟وعولابتحق اكثالب لمجح الدرص 

بدلوعلئ الناير التعليم علئ الدرمين يحثا الديرأن علن الواجب فاجاب؛ 
وشحدالتلاميد أحوال وتفقد والتفهم والنمل الإقيال علن وحثهم للطلاب الخهد 

والسلوكالسيرة وحن والواظة والإدراك المهم علن وتشمحعيهم رى هممهم 
القملدخول نبل والاستعداد بالحففل والاهتمام الإلقاء ونت البال وحضور 
للعللأبوالتوجيه المحح علن العلم وحث الإشكال عن الدرس مع والبحث 
واختيارنتهم ابمتن لنالمناسبة الخوار ومنح فتهم أويتموق بمهم من وتشجع 
إبمالقي الأثر له يكون بحيث والأهلية الكماءة ذوى من الخلص الدرسين 

غيرهاعلن وتتقوق الدرمة تنجح وتعحوْ نثدلك الهللأب أذهان إلن الحلومجان 
الصدقلسان والد.رسون فيها الدير يكتب نة الهوالسمعة الهليثة النتيجة في 

معا فأمالعناية. في ا دونههي التي الأخرئ الدارس  ijyالحسنة,والذكرئ 

ئة.)١(صحالأن: 

عربمهم.استثاره هممهم: شحذ )٢( 



١٢ والتربوية التمليبمية الأسئإة عش الفقهية 'لأجوبة 

اهليالت\محجخلا يامر الامتحان محي ثم الحسنة الترسة عن والغفلة الإهمال 
هذافان ذلك، تحق يلا لن الدرجات، ثي والزيادة الأخطاء عن اصي والتغ

الذينوالماهة الكفاءة ذوي معرفة منها يقصد الامتحانات، هذه إن حسن، لايجوز 
يتولواأن أهل هم والذي واهتمام وصدق ومحبة يرغبة التعلم عالئ أقبلوا 

عليهاوتعود الدولة صالح وتخدم الجتمع وتنقع الأمة تهم التي الحساسة الناصب، 
اللاهيعلئ والإكبات، والإعراض الإهمال أهل ؤيعرف، الهلسبة اندة يالف

يصلحلا تمن المهم وقلة الإدراك، وصعم، والف_هاهةلا، البلادة وأهل والبaلالأت، 
الامتحانمحي والدرمتن الدير علئ أن أرئ هذا فعلئ الهمة الولايات، لتولي 
الما وإءْلاؤهم عض البمع أواليل المحاياة وعدم حف حق ذي كل إءهلاء 

طالبكل ؤإعطاء والإنصاف هوالعدل وذللث، أودرحت؛ن ولوبدرجة يستعحقوق، 
السريةيالأرنام والاكتفاء الهللأب، أسماء إخفاء في ر هوالوهذا يستحقه ما 

عنأويتغاصون نقصه يريدون من يعض علئ يتحاملون الدرسن يعض أن مخافة 
يأمرالله إن ؤ ت تعالئ لقوله هوالواجب، فالعدل . إليه مميلون ممن الهفوات، بعض 
.أعلم وافه أآآ ه والإحسان بالخيل 

ءو

.الكلام عن الإشاح وعد<م والبلادة والكسل العجز ت الفهاهة ( ١ ) 
.)\(مورةالحلاة،ا،
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نردما يسل اd؛•رسأن أحل، اإنمرم،ن مدير يكالف أح؛ائا امم4: وفمه رمثل وج 
ذلكفيرد وثالث ثان بعمل ويخير صلي من ليس هذا يقوله: الدرس 
محمودعملي لديرْ؛ قائلا الدرس ذللث يجتب ثم الإجابة• بممس الدرص 
ولافقط إئ أمدت الم باخمص خاص صلي أن بمي الممل داخل 
محلها؟وفي صححت الدرس ذلك إجابة فهل زيادة. 

داخلإليها يحتاج التي المهمة الأمور علمن ا_• والتالتعاون ينبغي فاجاب: 
أوكتابةمدرسي شاط قي أواشتراك مسألة أوبحث مقالات كإعداد المدرسة 
وأهالهاالمدرمة يتقدم توحي مهمة وتوجيهات أوإرشادات حائطية صحف 
الهدا أن شك ولا والأفكار والنصائح الأشطة بقوة زارها لمن قوية فكرة وتعُلي 
غرفةفي والانفراد الحانب هذا إهمال للمدير ينغي فلا انمن أو فرد من يحمل 
علميهبل المصل داخل مادته بالماء مدرس كل تكاليف علمن والاقتصار الإدارة 
الهمموشأددهم الهللابي النشاط مماعفة عالئ وهوالخرصى ذلك نوقا واجب 

بيتهمفيما التعاون علمن والموظفن والل.رس؛ن العللأب وحن، النافعة الأعمال علن 
تلفت،التي والفواتل. والتوجيهات الكتابات في والوقتر الخهد مجن شيء ويذل 

وغيرهمللتلاميذ والمصح الإخلاص أثارها من ؤيغلهر الزوار وتعجب الأنظار 
معهتعاونهم ؤإيداء اقتراحاتهم إبداء الدرمين فعلن المدرسة مدير ذللث، ترك فمتن 

الأعمالبعض تولي بعمهم أومن منهم الدير طيبا ومتن الحمح صالح في 
البرعلمن التعاون وهومن الخمع علمن يجب مما فذلك، الطلس، وتلية المبادرة فعليه 

ولاالأشطة هذه في ينل المال من شيء بن-ل إلن ذللأؤ لواحتاج وهكن«ا والتقوئ 
المديرلوطلب، وكذا ذلك، إلن المبادرة القادر علمن حما فان يذله من باهتهاد يضر 

فإنعلميه صرر ولا يعرفها ممن وهو المدرسة لمالح مهمة حاجة شراء أحدهم من 
الدرسإلقاء علن الاقتصار وعدم اله1او_ا تلبية والرفقة والصداقة الأخوة حق 
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وندبه يلحق ئ غيره لكن الأصلي هوالواجب كان ؤإن فدلك القمل داخل 
فلامتفرعا كان فمتن العمل. آخر إلن الوقت أول من كغير المدرس دوام أن عرف 

•أًُلم واش ابمح صالح في عملا غير سمر يعمل أن يحتقر 

خسمن أكر الماح دوام حضور عن الدرس تأخر إذا اللمه؛ رعاْ محتل لسقا 
للجهةالتأمحرورس ذلك بتسجيل المدير قام نم ذللئا على أرتزيد دقاثق 
منالتمرف عدا فهل رابه. التأخيرمن ذلك زسم الشهر نهاية انمية 
عنالديرالطلر ييض أن الأولى أن أم عليه ويوجر محله وفي محمود المدير 
المدرس؟ذلك ليكسب ذلك 

الدواموفت أول في البكر ور الحضالمدرمن علن الواجب 1ذاجلب: 
ونتمن شيئا عليه يفوت الذي الزحام مخافة نليلأ الوقت نلر بالتقدم والاحتياط 

الكافيالوقت ومكلف الرعية هزلأم عن مزول مأنه وذلك الدرس 
عنالتأخر ولا تهاونا التخلف له يجوز فلا والتعليم والتقرير بالشرح يشغله الذي 

وعلنالدرس س المرجوة الفانية تحمل حتئ العللأب نواحي بعد الفصول لحول 
اونالتهعن وتحذيرهم والتندم التبكير علن وحشهم الدرمان تماهد الدير 

سبد فلا إيماني ضمير ولا يسئ حافز معهم كن لم ولوقليلاإن والتخلف 
منوبع متن ثم • الدرس عن والوولية بالواجب والتذكير والتحريض الحض 
ولايعذره أن الدير فعلن ولاإهمال تفريهل ولا نصد غير عن قليل تأخر أحدهم 

احتاجضرورية أوحاجة الخلريق في أوزحام لوم عذره يقبل بل يوبخه ولا يزنبه 
بلعذر بلا تأخر إن فأما • أونحوذلك اكأخر جرائها س فحمل مصاتها إلي 

ولموالقرع الوبيخ ص يستفد ولم منه ذلك كرر ثم وتفريطا ؤإهمالأ تهاويا 
وسمرأولا راتبه ص فيحم باسمه يرع أن الدير علن فإن والوعيد بالخوف يتأثر 

أعلم.وافه بغيره ليستبدل المدرسة عن ؤإبحاده طرده له الكرار 
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^^لضائلأبمحاضاّأواسممم
اموجودأمقامةاواس(

سمواء الطلاب س لوعا ترفض اانمارس إدارات بمص الله؛ حمقك ومثل لقبما 
أرالaلالب من تميم مها كسرة لاعتبارات غيرهم أوس اللأي هذه أبماء 

ثمئاغرة. أماكن وجود •ع اسية ١^٧٥؛ في أوالضعف السيء الملوك 
الدرمتلتلك للانضمام ااوقان،متي الطلاب لأحد ففب الدرس؛أن أحد يأتي 
حكمقعا أوبعضها. بها التممن الهللأب لرد الضوابط تلك وضعت الم 
الضواطتلك بوضع الإدارة اجتهاد وعل ذ/؟  ١٠والخال الخفاعت طك 

هوض 
فلاأوردهم الهللأب لقبول وأنظمة تعليمات لديها الإدارة أن شك لا 1داج1ب: 

ولوكانوالرد القبول في بها وتقيدوا التعليمات نالك علئ تمثوا إذا عليهم لوم 
أولميدرس وهولم المن يه تقدمت من أن معلوم فأولأ شاغرة. أماكن عندهم 

فيوالبلادة الحمثل وسوء المهم ضعفا دليل ذللثا فإن الأولن المرحلة يتجاوز 
عنوالإعراخى الإهمال دب_ا ونديكون التعليم من تمالة الاسوعدم العلم 

أوالانثغالاللهووالاإم_ا علمن والإكباب الاستمالة عن والمدوي التعلم 
النقيةالغراتز وهذه المن به تقدمتا حتئ ية النقوالشهوات الدنيوية Jالخظوءل 

الإقبالفي ؤبمدق الاستفادة قي يرغبا من يوجد ند ذللثا و*ع تغيرها يمعبا 
الحامليكن لم إذا فيه الشفاعة قبول من مانع فلا ونصيه نيته مجن ذللثا ؤيعرفا 

والاختبارالتجربة يثرؤل القبول ؤيكون والتعصّكا الحمية أو القرابة عليها 
زملائهٍلريق عن ويعرف-ا الهلالجا به يشتهر الذي الميء الملوك وثانيا • العملي 

منفيها يدون وما الهللأت ملفات محلويق أوعن أولا فيها درس التي أوالمدرسة 
المملحيغلبا الذي الهلح في رامية جبلة أنها تكررها س يفلهر التي المخالفات 

الدارسفي دراسته وممكن فيه الشفاعة تقبل ولا قبوله في نائية لا هذا مثل فآرئ 



٢٥جيأج رادتربي|ع اوس4يغ الآسئاا طى الممهية الآ-ءرب،أ 

العقلثلة وسه العلمست الادة قي الضعف ووالثأأ . ؤيتفر يتوب حتن الأهلية 
منهاالتعييروالتحول يصعب النفس في ركيزة وهو الإدراك وصعقا الفهم وسوء 

و»عالقراءة ؤيكررون الدرس ؤيضاعقون الحهد سدلون فقد معذورون وهؤلاء 
الأفضلفمن شاغرة وأماكن لغ فر هناك كان فإن • نتيجة علن يحصلون لا ذلك 

فإنوانيين أو *واطتتن كانوا مواء العمل علن وحرصهم باتهم لخن يردوا ألا 
.أعلم واف والأسفادة والإدراك الفهم أهل به فالأولن اتكان محاق 

Jضرب٠صالأشاءاشضاض^
فيالا ممبة أشاء إحضار بميم ؤللابها الدرية إدارة فع الله: وفمه ومثل لستن 

يوضعململة ذهب، خام )ااموسا(، الشرط ذلك: ومن المالحة من ذلك 
لدواتصور الخلوي، من مع افمفص((، حب نحاء، أخرهلة مفاتح، فيها 

منهاوأحضرشئا الءاالب حالف، فإذا ونحوذلك. مسة مجلات الأرواح، 
الموال:الشيء. ذلك منه تاحد الدرمة إدارة فان فاكشف، *نها أوواجدا 

الأشاء.فهلبملف،أوذكر٠نطلأ، أوأكترثما واحدا اسمالمخ لوأحضر 
إلىأوبمال يك؛ن أوبمهلى فائدة فيه كان إن منه ويستفاد الدرمة في يقي 
ؤإقعارله الرادع العقاب ايخاذ مع بالله ويخونا ويمح  ٠٠٣١١١٥١١لمس 
بدلك؟أمره ولي 
وفيإيجادها علن فيحرص الهامة المصالح في المدرسة وكيل ينظر فاجاب: 

وموكلمكلفا أنه وذللثا تقليصها أؤ منعها في فيمس والعامة الخاصة الفاسد 
العواتقدون والحيلولة النافع الطم علئ تربيتهم في ليسعن الأٍلفال بهزلأء 

فيجهدهم يدلون الدين المدرستن معي ص الكاملة الاستفادة تمغ التي والحواتل 
يشغلما علئ الخللأب لإكاب، فليلا إلا تقبلا يلقون لا ثم والإعداد التحمير 

إلاالدرّة مدير يسع لا فلدللث، والتقبل الإقبال عن ُالقاووبا وصدودهم أذهانهم 



رالتربوبةالتسية الآسس هعى ارغقه؛غ الآ.>وبم ًثي ٢ ٦
وهوالموس• الشرط فاولأ . اسمححابها س والتحذير الشواغل تلمك مع ني الحد 

وقداستصحاب قي للطالب فائدة ولا إحضاره إلئ حاحة لا للمحلأنة الستعمل 
بهيقص الذي الممراض ومثلمه فيها ما وسرنة والحقائب الشاب ثق قي تعمل ي

المعاذيرمخافة الا>رسة إدخاله مغ تقتضي فالمصلحة . ونحره والثوب الشعر 
كانإن أوييعه المدرسة حاجة في به والأنمماع ذلك مصادرة فأرئ ورائه مجن المترب 

معهوحد فمن الذكور علن حرام الذهب حام • وثانيا • بثمنه والصدقة قيمة ذا 
ممغأن ه لبمنه تكرر لن ويجوز أمره لولي بإءء؛لائه أو مممادرته إما وعوقب عزر 
هذامثل عن هووغيره لينزحر المدرسة صالح في ثمنه ويصرف ّترجاهمه اس 

المفاتيحإلن بحاحة مررّاك«هاإنكان Lالةالفايحلأتئ وءالثا: الاستعمال. 
للممبثتمحثونها يالكشر لكن ذلك إلن داعية فالحاجة فيها. نفلمها التي 

فيهاله مغل ولا يد في يد س بها يعث معه فتراها بحة باليلحب كما واللعب 
أحدمع إليه وترد الدرس علمن الإنال عن يشغل ما وكل الح كمغ منعها فأرئ 

إلئالحاجة إلأونت يخرجها ولا حفي مخا *ي يخأها وان بها يعبث لا أن التعهد 
القصصس فيه فانية لا وما والملأهير الأغاني أشرطة ت ورابعا • ونحوها الفاتح 

أوأوتوبخ بقرب أحضرها س علمن والتشديد منعها أرئ والفكاهية الحيالية 
مائلأو دينية محاصرات عليها يسجل لن وبيحها عليه مصادرتها وأرئ تهديد 
ؤيوكلتقشر التي الحبوب هذْ •' وحامما أولن. فإتلأنها ذلك يمكن لم فإن علمية 

إلافتها يكن ولولم صحيا البدن تفر أحيانا ولكنها وؤلعامإ غذاء تكون ند لبها 
لبهينشغل حيث تعقله وعن الدرس ّماع علن الإمال عن الهلالب تشغل أنها 

المدرمةإدخاله مغ يلزم لذلك - فمه في وما بيديه ما علن ويقبل قلبه ويغفل 
التعزير.عن إتلافه ليكفي أهميته لعدم ؤإتلافه العللأب مع يوجد ما ومصادرة 

وهوصونحوذلك ؤيتحلمل يضغ الذي والملك الحلموئ استصحاب •' وسادسا 
سنؤع المدرسة وداحل الفصول داحل ومضغه أكله اعتياد فان ذلك وُع المباح 

عالئوالتشاديد منعه يحن لألك والكمال المروءة ينافي مما الهمة ونزول الرذالة 
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فيؤبمرف يصادر هذا نعلن ويعه. أوإهداءه إدخاله وأعلن أكله في تمادئ من 
•التصاؤير ت وسايعا نعله. علن ؤيوبخ الفاعل ؤيعاب أوخاصة عامة مملحة 

وصورمبرحات اء نصور تكون وقد تبادلها ويكثر الصور يستصحب من يكثر 
وانماوهتصويره حرم مجا في ويدخل يممع ولا يضر مما الأرواح ذوات من حيوانات 

ثملها قيمة لا لأته كامل محلمس أو تمزيق أو بحرق إتلافها يجب أته أرئ . لذلك 
يرتلعيا وزجره الفاتنة التصاؤير ميما الصورة هذه لثل إحضاره تكرر لن العقوبة 

وعلنمحرمة صور علن تحتوى التي تئة الالمجلات إحضار وثامنا! أمثاله. به 
مثلعلن التشديد قارئ لها أهمية أولا فامدة كلمات وعلن خاتكة مقالات 

الأخلاقفي ضارة إنها حيث فعلهم يناب مما وتعزيرهم وتويخهم هؤلاء 
حيثللشرح ، والإصاخة١١للمدرس الإصغاء عن ملهية ماغلة وأنها والاداب 

مسفي يقرأ أنه الدرس وإيهامل٢، الدروس إلقاء حال فيها ينظر بعضهم يشاهد 
منهاالمرجوة الفائدة وعدم لضررها أوتمزيق بإحراق إتلافها أرئ ثم الوضع 

فيهعا معهم والعمل العللأب أحوال في الطر لهم الدارس مدراء إن ثم غالتا 
•أعلم والاه برهان أكر والتجربة ولنملأنهم لهم والحر الصلاح 

سحإذاضسئدةواحدةمحاج
UةأوفيبعدهاJإبيثلأ

امتحانفي الواد كل اجتياز في يوفق الطلاب بمض الله: رماه ثل وم
أودوججن المائة تلمك في بمجح لكي ويحتاج واحدة مادة عدا النهائي 

ذلكاعدة مللإدارة أر المائة تلك لمدرس يجرز فهل أربنا. أر ثلائا 
يعدها؟التي للمرحالة وينجح الامتحان يجتاز حتى الهلاوسا 

والإنصات.الإصغاء الإصاخة; )١( 
خداعه.الدرس; )٢(إيهام 
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والصلاحيالت معروئا •ثاليا الهنالب هذا كان متئ يجوزذلك ماجاب: 
منوحط عانه رسا هناك أن وعرف والذكاء والمهم والخدوالنثاط والأسنا0 

الصوابغير علئ اُبمواب أونمور الفهم عنها نيا حاصة مسألة أوصعوبة درجاته 
عنهميعرف لم الذين الطلاب آحاد من كثيرا يقع هذا ومثل تفكير أونلة لعجلة 

بالتقدمؤيعرنون والتاحر والعمالة الإهمال من شيء ولا العبث ولا التساهل 
أوإلادرجتان عليه يبق ولم خاص عاس لأحدهم حدث فمتن عام كل ثي بق وال

يكسرتما آخر عاما صنته ني بقاءه فان ؤإعانته عنه الإغضاء قارئ أونحوها. ثلاث 
أهلمن كان إن فأما سذله كان الذي الخهد عن ويعوقه همته ويضعف نفه من 

عندولعل الإعانة يستحق لا أنه قارئ الغياب وكثرة اهل والتوالإهمال التفريهذ 
ذلك.في يرثيهم ما التعاليم من الإدارات 

سدالوىإذنصهه

أندون شخمي نمرض الدرست مدير خروج حكم ما الله: حمقك ومثل ]سلل 
مرجعه؟مع هز 

وأمانتهؤإتمانه بحلمه يوثق تمن عنه وكيلا أناب إذا إلا ذلك له يجوز لا فاجاب؛ 
منة الدرّعلن يرد ما في هوالرجع المدير أن وذلك العمل يختل لا حتن 

تأحرمن وملاحظة وتنظيمهم الدرسين تمراقثة وهومكلف والطلسات الأءلابات 
الحرصعليه ثم الوقت أول الهضور فعليه أونحوه لعذر أوتخلف بعمله أوأخل 

فيهمن يوكل أن بعد إلا شخصي لغرض يخرج لا وأن والتنظتم الترب علمن 
طويلةغيبة إلن احتاج ؤإن متمغ أومدرس أومراقب أووكيل نائب س الكفاية 

حتنوأهلها المدرسة لتدير غيره يوكل الذي مرجعه من رسمي إذن من بد فلا 
أعلم.وافه مغيبه س يرجع 

٠٠٠٠٠
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فإنولذا ^؛؛٧ س صيب لهم يكون الدارس يمض في الله: وفمه ومقل ]سثآ[ 
لاماراتالخمص بمص مسن مدرمين عن يخففون الدارس تلك مدراء 
أركونأوكقاطه اخمص صه خفمت، الذي الدرص ذلك من كر مها: 
يرJdافهل ما. أولسب آخر مجال في منه يستفاد موف الدرص ذلك 
لهوىالتمرف ذلك لوكان الخكم وما الصرف؟ ذلك في رهمادل محق 

نفسه؟في 

ليلقواتخرجهم ترب الذين الهللأب بعض مجيء بالتدريب يقمبمد غاباب: 
قدرةمعرفة به يحمل وهومما واخسارا لهم ممرينا الدارس بعض ني دروسا 

الدرسينبين يميل أن عاليه المدرسة مدير إن تم والشرح اء الإلقعلئ الهتالب 
يخنفحتئ بالسوية نصيبا واحد كل من ويأحذ الأساتذة علن التدريين فيونع 
إلئانتقل حممه من سيئا التدرب إعطاء يرغب لا مجن منهم كان فان عنهم 
يعتبرفإنه النمس هوئ لمجرد يجوز لا أنه فأركا بعضهم عن التخفيف فأما • غيره 
الحصصفي عنه التخنيف، وأراد المن كيرفي هناك كان إذا ولكن ومحللما حينا 
منبد فلا للمتدربثن أوعيره حممه إعطاء أما • جاز الدراسي العام طوال 

نصيبهتنقيص علئ ليوافنوا زملائه بقية يستأذن أن عليه وكذ.ا ذلك علئ موافقته 
يصرفونالذين النشاط أهل عن التخفيفا وهكذا المشقة مجن يلاقيه وما لعجزْ نظرا 

وتصحيحذلك إلن الطلاب وتوجيه الصحف ككتاية المدرسي النشاط في جهدهم 
إليهايحتاج التي الأنولع بعفس ممرانبة والقيام الفيدة اللصقات ورمم الأنيهناء 

ويعترفونذلك يعرفون المدرسين بقية أن بد ولا أهله عن يخفف أن مؤغ فهذا 
منأصعب تكون ند التي الهمة الأعمال هذه تولي ني والفضل بق باللزملاتهم 

جازرامح ومؤغ مبرر له التخفيف كان إذا وبالحمة • الفصول في الدروس إلقاء 
أعلم.يجزوافه لم النفس لهوئ العض مع أوميلا محاباة كان فإن ذلك 
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^سسمرائواتالأداواح
،LUtحكومة!رسواءكانت االدارس س تلاحظ،^١ الله: رءأْ رمثل لسآآ 

علىمعلمة أوبروايز الأرواح لذوات صور شكل على ملهمات صع 
منمجسمة لأشكال أر باليد أورمم الأرواح لذوات صورا تحمل اخاثط 
وماالممل؟ هذا حكم فما الدرمة. كلك كثاط ومرض الأرواح ذوات 

الوضوع؟هذا جول اإنمارس لإدارات ممحكم 

نحملهالصور ائتناء وعلن التمرير عمل علن الشديد الوعيد ورد فاجاب؛ 
تمالن!اش مال القدسي الحديث نمي نحالن اش حلق يماهي من علن بعضهم 

ءأفدالني.: قال آخر حديث وفي ، ١ ل ك-خلةيا< يخلق ذهمب ثمن اظلم ءرمن 
كأنهالممرر أن وماسا0 . ، ٢١اللهء بخلق يضاهون الذين القيامة يوم عذابا الاس 
صورهاممن خاص الوعيد إن ونيل • منله فيخلق اش حلق ؤيقلد ه نفيرح 

يناسذلك فكان نوح نوم من الحن الصتماثيل صوروا كالذين اممه مع لتعبي 
يوملهم يقال وأنه الأرواح ذوات الصور صنع لمن شديد وعيد ورد لكن • لمادتها 
وليسالروح فيها ينفخ أن كلف صورة صور من اوأن ، حلفتمء١٣ما ءأحٍوا القيامة: 

محللأيهميثغالوا لا أن أوأهلية حكومية الدارس أهل ننصح هدا فعلن • ،٤١ ١١بمافخ 

•الودي•-ملم ابماس-بابمصسمرل• 
للبخاري.واللففل [ ٩ ٤ / ١ ٤ ل الحيوان صورة تمرير غرم - والزينة الياس كتاب 

لمم*ل[ءأهههء، ]•ا/*التماؤير من ماوطئ اللباس—باب المحء—كتاب ٠ الخاري ( ٢١
واللفغل٨[ ٩ - ]إل/٨٨ الحيران صورة موير نح_ريم - والزنية اللساس 'النووي•—كتاب 

■ليخادي 
ل>ا/ا"بم'آ[»اهوه((،القيامة يوم المورين عذاب باب - اللباس كتاب ااالفتحاا- المخاري )٣( 

•[ ٩ ٢ / ١ ٤ ] الختوان تمريرصولة - والزينة الياس كتاب - النووي• ٠ ملم 
الروحنبها ينفخ أن القيامة يوم كلف صورة صور ص باب — اللحاس كتاب — 'الفتح• الخاري ، ٤١

تصويرتحرم — والزينة اللباس كتاب — •النووي• لم مأآء'؟ا*هه®،  ٠٧/ ا ل* بنافخ وليي 
الحيوان]أل/'آا'[.صورة 
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ذبا،دلو تعالث اض حلق بمل مما روح له حيرانا يمثل الذي الرسم التمويرأو بهذا 
الشجريرسموا أن نلهم وأعمالهم نشاطهم إظهار أرادوا ومتن • بعوضة أو 

.ونحوها الأملحة من القتال وأدوات الحديثة والصناعات والمباني والحبال 
تفوقند قوية ومعرفة نشاطا يمثل الحيطان علن إلصاتها ثم برسمها فالاشتغال 

إلئيحتاج ند والاحتراهمات الصناعات هذه فان • الأرواح لذوات التصاؤير 
ماؤإيدال منها فد ما لإصلاح ومصاغ ورش لها وصع وفد محإصلاحها عملها 
عدالطالب يفيد مقطعة أو كاملة رممها علن فالتي • أحزائها من حرب 

تصويرقاما . مجوصعه ؤيتمور الحرات ؤيعرف منها وهن ما ليصلح الحاجة 
فإناليدوي الرمم علن والقدرة الهارة معرفة سرئ منه تماد يفلا الحيوانات 

والكفوالرئت؛ن كالقالب مقطعة رممها جاز الحيوان أجزاء معرفة إلئ احتج 
ونحوهاالأمراصى ومداواة كالعلاج للتعلم فيتاح ذلك ونحو والأضلاع والقدم 
.اذجة بقدر ذلك ؤيكون 

ءيه ص ٠ ه 

سه(ساسامحسامرط

وعشرونأريع الخمص س الدرس لماب أن العلوم من ت الله حمفله ومثل ]سةآ[ 
بملوأحسائا به. انممول الطام حب أعلى كحد بؤع الأمفي حصة 
ذلكمدرمين كترة حب على أقل أو حصة كمشرين ذلك عن نمابه 

اكخمصذلك مدرسي أحد أن قدر فلو متدرلإن. وجود *ع أو التخصص 
عمانتقاله. فل حصة عشرين حممهم عدد وكان الدرسة تلك من النقل 
ذلكمن الددّمحا زملائه بقية على حممه بموزع إدالة قامت ذلك 

حقهممن مل فرفضوا. حصة وعشرين أريما مدرس كل لمال التخمص 
لوآثمون مم ومل حصة؟ ءثر,ون مو اللي نصابهم على والاقتصار الرفض 
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حمة؟.وعشرين أرث لمابهم لكن إذا يرموا ولم الرفض على أصروا 
الطلابلمالحة والتاعي اكُاون الاورس؛ن علئ الواجب آن شك لا فأجاب: 

مدرسةكل مدرسي أن وحيث وسلة باي إليهم العلم إبمال علن والعمل 
علننررت اش الدروس بجميع القيام عليهم فالواجب • التلامذ عن مؤولون 

الحتئ والعث-رين الأرع علن النماب ولوزاد حممي إلئ مت ونالطلاب 
تلكفي المنتظمون المدرسون يها والتيكالم، عليهم المقررة المواد تلك، ثرح يفور>ت، 

منفهوأولن ولوقليلا امتهناعوا إذا اختصاصهم غير من ولوكانت حتن المدرسة 
يقمحتن التعاون باب س ذلك وليكن المائة تللث، تدؤسبم وعدم الهللأب إهمال 
يقومواأن عليهم فان المدرّان أحد انتقل إذا وهكذا عنهم ليخففوا آخرون إليهم 

ذللئ،ويكون والعشرين الأرع علن انمساوهم ولوزادت موها ويقتبحممه 
أولياءفوصبم فقد التلاميذ. لهؤلاء يلزمهم ما وعلن الخير علن التعاون باب من 

بالتدريسبالقيام مدرستهم في التزمجوا فد إنهم ثم أبنائهم علن ووكلوهم الأمور 
فليلاالمدرسين عدد ولوكان فيها يلزم لما منهم فيول وذلك أورصوها واختاروها 

وتتجددالمواد تللئ، من ستفيدون حث لهم مصالحة التدؤيس تولي في إن ثم 
كثيرخير ذللث، وفي استطاعوا بما ؤيفيدونهم الهللأب علن ؤيتعرفون معلوماتهم 

أعلم.واش 



فتاوى
ممقداسرس





٣٥^٠^ والربوبة ادادسات الأسين على الأبوبة 

^سضامملأببمظجومذه
عاليومؤذية رسة يألفاظ ؛تالمظ الإخوة بمص الله: رعاه لسآآإوثل 

ونحووح عمى، غم، ا خميس، ا حمار، ا كلب، ا كقول: الهللأب 
وغمذلك؟الالغاظ •قلذه على الله حفظكم صلفكم فا ذلك• 

وحمامهوحدته ولينه وعاداته وفعاله موله معلما يكون المدرس فاجاب؛ 
إلاالتدريس يتولكن، لا أنه وذلك حير ندوة يكون أن فعليه • وقوته جايه وصعق 

الكلاماعتياده ذلك وس مدرسيه ص تعلم ويعد مكثفة ودراسات احتارات _• 
الألقابعن لسانه وصيانة الجديثة يتة الJالكال٠ات المملمق عن وابتعاده الخن 
رأئفمتئ وتلامذته أبتائه وب؛ن بينه وحشيه وتحدث منه التقبل عن تنفر الك، المنكرة 

ؤيؤنأسمائه حن يا يدعوه آن فعليه فهاهة أو غباوة أو نقصا أو خللا حدهم أس 
ؤيتقبلمنه يضل حنن خعكه علن وينهه خلق وحن بلمعلف ؤيرثده القول له 

كانفمن مدرسيهم بض الخلاميد عند كبير فرق محاك أن شك ولا وتوجيهه نصحه 
افهشاء ما إلا تعليمه إلئ ولايصغون لايحترمونه فإنهم كثيرا معهم متساهلا 

والكثيرمنهم فليل هويتكلم،ع بل فيه لاإنصات ودرسه له لاتاثير توله ؤيمبح 
صياعاجهده ذهب ند فهدا وتعليمه بنصحه مكترتئزأ١ا غير ؤيحثون يخوضون 

والكلماتوالشدة الصالف استعمل فد آخر هناك بينما وتغافله اهله نلزيادة 
أنتكقوله: أولخماعتهم لأفرادهم مخاطة قي الشديدة والألفافل النا؛يةل^ا، 

الفهموقلة ة والخيالغباوة ليم وندائه ثرية أو كلاب أوأنتم بهيمة أو حمار 
ونحووالصمم والمرض والعمئ بالأوجاع عليهم ودعائه الإصغاء عن والإعراض 

وعدمومقته بغمه ش وسببا منه التقبل عن منفرة الكلمات هذ«ْ فتكون ذلك. 
أذهانفي مرتسمة النابية الكلمات تلك تصح ثم وتعليمه نصحه س الاستفادة 

•مالن غير ٠ مكترعين غير ، ١ ر 
المةوابمض)آ(الاية:



ال1سات«الت>,ء,غالآ.ثلات د اسا الآ.ىوت ج  ٣٦
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ديدنهموتكون بعضهم مع فيتسنوه التلقي سن ني لها لسماعهم الخللأب 
القولمن والمحس السوء تلامدته علم ند المدرس هذا فيكون ، وهجيراهمر١ 

غيرعنفامن اقويا صعقغير لينامن الدرس وهوكون وحيرالأمورأوامهلها 

ؤإعراصاأوتلاما أدبا وء مأحدهم من يرئ ا منعني وتوله أناة ذا حليما 
وعدمالإعراصى نتيجة سوء ولغيره له ؤمحن والتخويما النصح معه ؤيستميل 

ؤيمغالأمثال ويفربج الدراسة عن والأبعاد بالتلرد ويهدده ذللث، وصد التقبل 
يصبحفهنالتا الكلام وفحش القول بذيء إلئ حاجة ولا يقول ما بصحة العللأبؤ 

أعلم.واف وأفعاله أنواله في قدوة 

سرهتارةوعدمإين1ره

التسجرفتارةدفاتر في اiاJرمتي إخواننا بمص بماهل الله: حفظه ومثل 
مومطلوب التأ• يحضر لا متهم الأخر والعض يحضر لا وأخرى يحضر 
المدرسةمدير وعلى زارْ إذا الوجه على وعرضه يرومه تحمير الدرس 

لوأخلمل امحم• يلجان من نمحكب وك مرص أر مرْ بملل أبوهما 
إثم؟يلحمه بهيا الدرس 

ذللث،ويكون أوانه نبل الدرس لإلقاء الاستعداد يراد؛التحقير فأجاب: 
إذاحتئ والقروح الكتبؤ ومراجعة يلقيه سوفا الذي المونحؤع وقراءة ؛ال3لالعة 

ستمكنه نلل؛ا وعلامة يشرحها سون، الخي ائل بالمقدألم كان الإلقاء في ابتدأ 
وموافقتهالهللأبؤ يسأله ما عن الخواب، علئ وقدرته الوصؤع علئ الكلام استيفاء 

ولاحهلمأ عليه ولايحففل كلامه س سيء في ينتقد لا ؛حبن، والصواب، للحق 
وذكرالتحضير دفتر في البحث، عناصر تسجيل قاما مشهور. أوقول دليل مخالفة 

•عادتهمودابهم )١(مءيرا٠م؛ 



٣٧حأم والتربويات ال1عاليمية الأسالة على المقهية الأجوبة  __-ءج.

لمأوالذي التدريس ش النيئ به يؤمر إنما ، iJUJiيسلكها؛محرف الش الطريقة 
منمطلوبا التحضير كان نإذا ذلك مع المواد لهدم ه تدرييتكرر ولم يتدرب 
الموجهيعرف ولكي والتعميمات بالتعليمات عملا أولئ علميه التمشي فإن الخميع 

لإيضاحوأوفن العمل قي أحمن وذلك التعليمات هع وتمش وتمكن ذوقدرة أته 
دفترفي جيل التلهذا لاأهمية أن المدرس رأئ ومتن التلاميذ أمام الدرس 

إثمفلا عمله وتكرر الإلقاء علمئ تدرب قد وأنه منه أهم علميه بموت وانه التحضير 
هيئةكأعضاء يعذرونه وهم المدرسة مدير ومن الوجه من يعتذر ولكن علميه 

أعلم.وافه العالية والمعاهد الحامعات في التدريس 

^هسبمئسلأجلمجا
أوثه1هةسءدرسأم

علىمروره بمد الغياب باخذ أحد بموم عندما الله'. وغمه ؤقنإومثل 
ولمصه تغاضى المدرس لكن غائب الهللأب أحد أن له بمب؛ن الفم—ول 

بدونله أخرنوط مدرس أوكون معه أوتهامحلف بمرقه لكونه غائتا يجله 
التمرف؟هدا حكم فها المدرسة. إدارة إلى الرجٌع 

أوبأرقامبأمحمائهم إما الهللأب يتفقدون مراقبون هناك أن المحتال |ذأجاب؛ 
حالوبكل • يلقيها حصة كل في المدرس إلن الغياب أحد يوكل وند مجالهم 

أوالمراقب التفقد كان سواء العللأب ُين والتسوية العدل فيها يجب أمانة ذلك فإن 
اؤلةأوومحأوحمية أوتعامحلف لقرابة ءلالب عن التغاصى يجوز فلا . الدرس 
الأعذارفي الطر في الملاحية للإدارة ؛ jwالغاماء أّرفع بعد نم مدرس 

لنبالشفاعت بأس ولا الغياب هذا مثل يعتاد يكن لم الذي البعض عن والصفح 
سله فيبين سيئا عنه الدير يعرف لا ومن الحضور علن والحرص بالواؤلبة عرف 



والتربويئالسيع الآسغ1،ت على الآجءو،ت ه  ٣٨
—.ج——ت

علئأوالتحامل الحاباة وعدم العدل وعاليه تحقه يلا ومن العفوعنه يستحق 
آعلم.واش ونحوم نفس لهوئ أحد 

ضجامحسسممرهطهددئإذن
أناءأحٍائاأودائما عماله دائرة من الدرس خروج *احكم الله؛ رعاه ومثل 
الخمامن بملي وأسالا الخما بدء نبل بمود ثم الدير إذن بدون انممل 

أركله الخما زمن يقرنه وفد لكمل وصوله فبل الزمن من سر جزء 
لصمه؟

يالدقيمةؤينتهي يبدأ وآخر أول محدد؛له المدرس عمل أن معلوم ماجاب؛ 
فإنذلك له يجرز فلا الدرس بحفي الهللأب عالن يفوت العمل وقت في ؛^١^ 

بالدرسليقوم زملاته أحد أوإناية المدير إذن من بد فلا صرورى عير هناك كان 
مرقأنه نحقق إذا ذلك ني عليه حرج فلا فراقه وقت في حروحه نأما بدله. 

متقرتةحممه تكون الدرّين بعض أن يع وقد له الذي الدرس بدء قل يحضر 
لقضاءالفرنخ حصة في الخروج فله ونحوذلك ة الخامتم اكالثة نم كالأولئ 

وتديلزمه الذي درّه س بعض فرات أس إذا أهله أوزيارة حاجة أوثراء شغل 
العللأبعلئ بها لايفوت قليلة كدقاتق الدرس أول س يفوته سر زمن عن يض 
٠أعلم واش الناهج قي المقررة المائل من شيء 

ارسشادا،1ءولإثميار
الماءفي يدرس أنه بحجة آخر راتب له يمرق مدرس الله؛ حمفله ومثل إس؛ج 

فماينمعه. أن ويريد جيدة معرفة يعرفه المدير لكون كذلك لس وعو 
يدرنالذي؛اخدم الراتب حكم وما والمدير؟ الدرس من لكل لميحتكم 

|ده؟التخلص ممكن وكبم، عمل؟ 



٣٩رامبو>غ السمية على المقيئة 

أنشك ولا وحور وميل محاباة فاته الفعل هذا للمدير يحل لا فاجاب؛ 
منبه ألزم مما يقوم وأن يحفر أن عليه اء مبالتدريس ألرم الذي المدرمى 

علهوحرم إله يحتاج لا وهو إناثه المدير علن حرم عمل له يكن لم فإن الدروس 
بلأكله له يجز لم له صرف فان ائي المبعماله يمم لم الذي الثاني الراتب أحذ 

ويقصدلدولته ينمح أن مؤول كل ننصح ثم والعوزين. الفقراء علن يه يتصدق 
لهيحق ولا العروفة مصارفه فئ ليمرف المال بيت توفير علن فيحرص لها الخير 

حيدةأومعرفة حمية لمجرد منه البعض يعش أن ولا فيه له حق لا ما منه ياحذ أن 
الما يعهليه ولا شيئا منه يبخس ولا حقه حق ذي كل يعر بل أونرابة أوصيانة 

الماللبيت أورده الاحرئ للجهة صرفه معينة لخهة مال ءندْ توفر ومتن يستحق 
أينمن ماله عن يسال اكا كما القيامان يوم عه وهومؤول عنده فهوأمانة 

القدمبه تزل أن فبل صرابا وللجواب حواتا للسؤال فليعد را، أنْقهااا رمحما اكتسبه 
الدم.ينفعه ولا 

وأقوم؛إبمالهمهدرسة أكترمن في أولاد ولي مدرس أنا الله: وقفه ومثل ولن 
وكداتدريس الأولى اخمة عندي يكون لا بأن الإدارة مع فت نوند 

الديرعلم بدون لوخرجت الخكم وما باس؟ هدا في فهل الأخحرة• الخصة 
ذلكلأيخلبمضبأضفلبان اiزلءلما إلى لإحضارأبماثي 

ا-زصإن؟وفت دخول 

راتبلك يصرف أن وعاليه التزمته الذي عملك علمن الهرص عليك فأجاب؛ 

[٨٦—  ٨٥/ U3والقصاص الحساب شان ش حاء ما القامة.باب صفة -ابواب •التحفة، الترمذي )١( 
سصحح ني الآJاني صححه والحديث مح، حن حديث الترمذي; قال  ٠٢٥٣٢•

الترمذي]أ/<بمأ[»-م\بماا.
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تكونأن علئ المدير يوافق أن باس ولا عنه تتأخر ولا به تخل فلا لدولة اس 
إلئأولادك لتوصل الأول الدرس عن تعض بحث الوقت ومهل في دروسك 
الحضورعلن الحرص مع منزلك إلئ أولادك لترد الأخير عن ونعف المدارس 

أحدعن التخميف وعدم المدرسن بين التسوية المدير وعن عمالك ابتداء وقت 
المقررةالدروس نصاب في غيرك •ع تستوي الدرس أيها فأنت أومنفعة. لمحاباء 

•أعلم واش والأ-تحر الأول عن الإعفاء لك حصل ؤإن مدرس كل علمئ 

صرصوها4لضشاس
فيبممل الخكوض عمله في تدريسه س فراغه بمد مدرس الله: رعاه ومثل لسثج 

ولاالأمامي عمله •ع صارض ولا ممن براتب فركة أر مرمة في الماء 
لمأم ذلك عن الحكوم عمله في الم-اذر ه رمأحجر وسواء به. يخل 

ذلك؟حكم فما يغره• 
كانسواء الوفليني عمله بغير الحكومي الوفلف اشتغال نفلاما يمغ فاجاب: 

فلاكالتيراس الحكومي عمله عن ينثغل ند أ)ه ذلك قى والعالة غيره أو مدرسا 
والإجابةللإلقاء والتأهب والراجعة بالمتلمالية تعد يولا له التحضير من يتمكن 

فينصور فيحصل والتقديرات والأمتلمة الإشكالات من العللأب قديلقيه ما علن 
أويقميالعمل وقت هاتفية اتصالات منه يحصل وقد الوخليني الواجب أداء 

فيبالتفكير الإلقاء حال البال منشغل يكون وند علميه بالاتصال أحيائا الدرس 
الحرصوعلميه المثاشر ريه ص الامتياز علميه أن فأرئ ونحوه. الإضافي عمله 
فلميتوقفذلك س مع فمتن مرتيا علميه يتقاضئ الذي العمل محن لرمه ما أداء علمئ 

ماترك فعليه التدريس عمل في والقصور والنقص بالخلمل ه نفس أحس ومتن 
عالئوتنثيهلهم موخلفيه أعمال تفقد الرئيس وعلمئ • ه ريله ولوأذن يعارضه 

مموالذين ؤ تعالن: فال وفد أمانة الوفلاتف بأن وتذكيرهم ينبغي كما العمل أداء 



٤١ عيرالتربوبة السبميئ الآ.ئلا؛ طلى الأبوبغ 
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^سشسيحأوراقالأمحار
الطلابلمجح التممح في بماهل الدرسrن بمض الله: حففله رمثل زسمج 

ليمهمتديمه في وناجح جحد مددس يقال للنجاح اعل يس من وفبمهم 
سلمحتى فمده أويكون والطلاب الإدارة قل من ممدح ثم ومن الهللأب. 

ذلكرأيت وقئ أخرى. أولأغراض والتمحح القاني الدرر أمئلة وضع من 
ورقةالدرس يقلب حيث التعير مائة ذلك ومقال الدرّمحا• بمس من 

فهلالورقة. ثلك نلرفي قراءة،U غر من يراها الم الدرجة ويضع الإجابة 
شرعا؟ذلك يجوز 

الهللأبمهتم علئ والحرص تدليه في الإخلاص المدرس علمن فاجاب؛ 
والشيهل.المجتهد الطالب أن فالغالب ذلك فعل فمتن وتمام بوصوح الدرس وأداء 
فييخفق وايلميد والمتغافل الهمل وأن إجابته في ؤيتفوق علمه وظهر نثاطه محرز 

الامتحانمحي تمل: كما للجواب أدائه في اهتمامه وعدم تساهله أثر ؤيظهر إجابته 
الوأن حفه حق ذي كل يعطي أن الدرس يلزم هذا نحف • أويهان المرء يكرم 

يزيدفلا يالعدل معهم يتعامل وأن والهفوات الإحاية في الاحطاء عن يتغاصئ 
أنإلا جوابه مص س يزيد ولا لضعفه هدا مع يتساهل ولا سيظا ولوكان هدا 

الذيإن ثم توئ الميتجاوز حتن أودرجتتن لدرجة المواد جميع ش يحتاج 
معومال الأمانة خان قد بالحرص الدرجات ويكتب التصحيح ش اهل يت

لّ الأجوبة قراءة في التساهل وكذا حرام الميل وهذا أوشفقة لقرابة الخنالب 

.٣ ٢ العارج.آية سورة ( ر١ 



رالتربوبةالتسية اس طى ارسهيات !^۶^ حو 

كثرتمواء الدرجات من ستحقه ما له يكتب ثم الحراب جمح يقرأ أن الواجب 
واشتمالالأسلوب صعق أو الإيراد علن والقدرة التعبير ثوة يعرف حتئ قالت آو 

مفهومةكلها دروسه بأن الشهرة الدرس يقصد أن يجوز ولا الخطأ عالئ الجراب 
نصدمآو المجتمع في يكره انتشار قصده كان سواء نححوا قد كلمهم تلاميد٥ وأن 

زمنيهلول لا حتن يالتصحح الإّراع أوأراد الثاني للدور التصحح من السلامة 
اعلم.وافه أداءالأمانات في مرحللارالحمل ذلك فكل التصحيح 

سساراهتاوىد>ط4(

يإصداروذلك الله على ابرأة في الدرسن يمض بماعل الله: وفمه ومثل لسآج 
ويحرمفحلل الطلاب. أحد نل من نال ما عد وذلك علم بغر الفتاوى 
غٍرقواه أن ( jruثم؛؛باح رعدا •كروم وهدا متحب هدا ويقول ويوجب 

وهوعلم طالب أته الهللأب يفلهرأمام حتى ذلك على والخامل صحيحة. 
ذلك؟حكم فما الفرعية. العلوم بمارمي بخاص لس وهدا كيلك لص 

أوالمفتي ض على ج علم بمير الله على الفتوى في السبمت الاثار هي وط 
الأ،ة؟أوعلى المشي على 
;بقوله عليه توعد الدى تعالن اش علن التقول من فان كير حْلأ هذا يأجاب؛ 

نجراوأضلأفي!ن)ئأ(بأا،فمن لأحدنامنه وأ( الأقاويل عتابمض هول ءؤولو° 
ولاؤ ت تعالن نال وقد منه ليس ما الشيع ني أدخل ممد علم بغير وحرم وحلل 
اساءأكابر كان لأسهوقد فيما مادسلكبه هف 

ولاؤ تعالن بقوله ويستدلون علم بغير القول من خوما كثترة ائل مش يتوقفون 

.٤٥، ٤٤٧.0)\(سورةالخا

.٣٦٧)آ(ّّورةالإصا».
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اللهعنى لقروا حرام وهذا حلأو هذا الكذب أنسئكم تصف لما نملوا 
أنسبن مالك آن روئ نمد . ، ١ ^٠١ يضحون لا انكذب الك على يفرون الذين إن 

معالباقي ني وتوقفا فمهل ارع في فاض مسألة أربعوف إليه رفع الهجرة دار إمام 
الإماموهكذا الإمام. هذا في ممتا ذللث، يكن ولم بعيد مكان من جاء السائل أن 

أرجوقال: الحزم إلئ احتيج ؤإذا دليلا فيها لايجد الخي ائل المعن يتوقفا أحمد 
الأن وغيره الدرس فعلئ • بالحكم الحزم دون وكذا كذا ينبغي أو أوأستحسن 

خارجةكانت! إذا ألة المرد الدرامي القمل في وهو مثل فان الحكم في يتجرأ 
الدرسخارج سئل ؤإن بإلقائه يقوم الذي بالدرس وانشغل الدرس موضع عن 

قيثلثا ؤإن اختماصه س هي س علن أحال علم بها له ليس المسألة وكانتا 
عنالدرمحن في ألون يمثمحاتخنا كبار كان وقد توقفط الدليل يستحضر ولم الحكم 
العلمنصف أدرى لا إن •' ؤيقولون أدري لا أدري لا احدهم فيقول المائل بعض 
العلم:أداب، قي النافلم ويقول ، مقاتله١٢أصييت، أدري لا أخهلآ وس 

خبرعنه أل تا مملي ما الأمر ذاك ياك أعإذا وقل 

عنهتزيغ أن هديتا واحذر فاحففلته العلم نمق فذالئا 

ائلالممن يلقن ما جواب الفمايل ذوي ا أعيفربما 

صواو4ش اكك اعترامئ عند جوابه عن بالمحمت، فيمكوا 

الشركمن أكثر يعتبر علم بلا الله علن القول إن • مشايخنا بعض وقال 
والإئمبطن وما منها ظهر ما المواحس ربي حرم إثما مل ؤ تعالن: بقوله واستدل 

الما الله عنى قولوا وأن اكiاد١ l٠به ينول لم ما بالله تشركوا وأن الحي بغير والأهم 

.١١٦النحل_آة سورة )١( 
عرصةللهلاك.لكن )آ(أمتضااه: 



والتربويةالضليسة على الفقهية الأجوبة ولإم 

بممالآ>رمماضمالإموممسماضمرنبما<. 
بلااممه علن القول ثم البغي من وهوأكثر الشرك ثم الإثم وهوأكثرمن البغي ثم 

بغيروتشريع الحكم علث وتحرؤ الدين ني تخرص لأنه الشرك من فهوأكم علم 
بهيقول فاته واستحضرْ الدليل علم إن فأما تشريعه في للرب فهومزاحمة مستتد 
أعالمما هذا تال فيه شك ؤإذا العلم. يكتم لا حتن المتوئ أهل من يكن ولولم 
ولاؤ • ت*~الن فقال العلم كتمان عن النهي ورد وند • عليم علم ذي كل وفوق 

ل>منئلوةيالحدث: . اضولمظونلآ< حا
المسنوأهل أحمد رواه . ناراالُأ، من بلجام القيامة يوم ألحم فكتمه علم عن 

•وغترْ الحاكم وصححه 

اكمعيجفى ورفضيالمساعدة فيه واتجلة لعمله المدرس إتقان علم 

فييمطون الدين الدرسن إخواننا لض نمحشكم ما الله: رعاه ومثل لسهج 
عنبمعون الذين االدرم>ان إخواننا بمض وكذا الاختبار؟ إجابة تمحح 
منعم والذين اخاجة دى إذا التمحح في الدرسن إخوانهم مساعدة 

مراجعةإلهم تند الذين الدرسن بعض في قولكم وما ، اكخمص؟ نمن 
بعضفي رأيكم رما الاصام؟، من -طها يعملونها فلا تمحيحها بعد الادة 

)ا(سورةالأءراف_آةمآ"ا.
٤٠ ٢ آية — البقرة سورة ( ٢ ) 

اشلغير اوتعلمه يه يعمل أولم فكتمه عالما تعلم من وعيد في باب - العلم كتاب — الرباني القح ر٣، 
م-يابماحاءفىنماناسلمللأ/اأص

مغكرامة باب • العلم كتاب — داود آبي سن صحح حس، حديث دالالتزمديت  ٠٢٧٨٧٠
[٤ ٩ / ١ ] نكمة علم عن مثل من باب — ماجه ابن سن صحيح ]آ/ا"هأ[ء1*اّآ•، الملم 

تال[ ١ ٠ ١ / ١ ] الملم كتاب - الصمحن علن الممتدرك صحح، الحديث I الألباني فال  ٠٢١٢٠
٠يخرجا© ولم الثيخن نرحل علن صحح الإستاد هذا ٠ الحاكم 



واثتربويةاتتعليمية الأسلة على اثفقهية الأحوبة 

غمأخرى لدرمت النهاثي الامتحان هائج تدفق ينجزون الدين الدرسن 
والأخطاء؟اللاحظات س كسنا علهم بموت ثما *تتامة بمجلة *درمثهم 

أفونا
ينبغيكما كاملة التاج إخراج ش العمل جمعا الدرسن علن إن فاجاب؛ 

أوعجالة بدون طالب كل تحقه يما ومعرفة اكمحح في يدقق أن ويجب 
كلإ-محناء واجبه فإن الليل من بجزء الهار ولووصل العمل في ولوناحر اهل ن

تفوتند الشديدة والسرعة العجالة أن حيث أونيادة بخس بدون حقه حق ذي 
يتجاوزأن ؤإما والقاتص للاحطاء يتمهلن لا أن فإما الملاحفنات من الكثير عليه 
وغوامضالدقة من الaلالب ءاأملأ0 يفوته أو الزيادة تحق يلا لمن فيزيد الخد 

تأنئفمتن أودرجات درجة ومخ اكشجح عليها تحق ياش الاسباطات 
إنثم حقه. حق ذي كل يعطي فإنه ومكتر يتأمل وآحره أوله الكلام ونتح وصر 

يتعاونأن بد فلا ها بندرييقم لم ولو المدرس واجب من المواد لخميع الصحيح 
كانؤإن . مريعة التاج يخرجوا حتئ الصحيح علن جميعا ؤيتساعدوا غيرْ مع 

ويعرفا هتدرييترلن اش المواد يتصمح يقوم مدرس كل أن الأصل 
علنوالحرص التعاون باب من ولكن غيرها عن وول مبوليس بتصحيحها 

خروجهاينتفلرون الدين العللأب ؤإراحة الناتج إخراج ني الإسرلع 
امتناعهإن نقول الأيام بعفس في فربغ ءندْ يكون قد الدرس لأن ونفلرا • الصبر 

يبنوالتعاون المروءة ينافي مما وهو الاهتمام وقلة كلأ يعتبر الصحيح من 
هوتتبعالذي التدقيق في يقال وهكذا الأمور. وولاة للمروماع والهل-اهة الإخوان 
والفلربتدقيقه يقوم إلنآخر بحاحة فإنه الأول الدرس يصححه أن بعد الحواب 

بتوليأمر من أن فأرظ الدرجة من عليها ما جملة كل وإعطاء الدرجات جمع في 
الذينالعللأب لغير كان ولو أوملل تضجر يدون كاملا يه يقوم أن التدقيق هدا 

علئانماون باب س ذك لكن عمله مسمن محن يكن لم ولو هوتدريسهم نولن 
تتمحتئ الحجلة وعدم الدقيق في اكاني وعليه الأمر أدلي طاعة باب ومن الحر 

المواددرجات جْع هي التي النتاج تدقيق في يقال وهكذا ينبغي. كما التيجة 
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يعونهمصعقاء نمراء الطلاب أمور أولياء من الكثير أن ثلثا لا فاجاب؛ 
فمنالمنزلية. الحاجات، وقضاء لأولادهم الضروري والقوت، الغذاء علير الحصول 
ؤإبمالالمرنة ، تخفيففي معهم عي والبهم الرفق المدرمتن عض الواحبا 

بمضهيشد كايغان للموس ءالموس فإن . إليهم وسلة اى المالية اعداته الم
للإعلأنات،أوأقمشة أوأفلام صحائف إلئ الدرس حاجة يدن، فمتئ ستتا|ا.أا، 
المساهمةعلئ المدرسين إخوانه أويحث، بتكلفتها يضع أن فعليه للتشاؤل أوأدواته 

ذلك،تعذر فإن والسرعات، الصدفات، وأهل والثروة الخير أهل س أويطلبا فتبا 
كانفمن القدرة. حسس_ا إحضارها في اهمة للمعموما الطلاب علئ عرصها 

نفساإلاافه فلايكالمؤ رزقه قدرعليه نيروس ما منها أحضر وسعة ذاجدة منهم 
يرفقواأن اء رجالأونالتدريس هيثة وأعضاء الدارس مدراء فننصح • ماأتاها 

فييحتاجونه مما يقوموا وأن يعجزهم ما يكلفوهم ولا يرحموهم وأن يالضعفاء 
لعلمهموذللئ، الحامملية والصحفسؤ والإعلأناته اليدؤية والأعمال التشاؤل مصلحة 

جاءولداحدهمفمنئ الفنراءالمعونين. س قديكونون أولياءالطلاب يان 
ألحثم أوأدوات، صحيفة أوشراء نماش إحضار مني طلبا الدرس إن I ونال 
هّوفعذراوانه منه لايقبل المدرس وذكرأن الهللب، في وشددعليهم أهله علن 

الحرجس أهله فيه يقع عما تسأل فلا منه طلبا مما يأت، لم إن يتأحرأوينفصل 
ليحلواأويقترضون أمتعتهم يحض أويبيعون الناس يتكفمون يحسثا والضيق. 

والإصرار.التفللم ؤيظهرون أوالمدرسة المدرس علئ يدعون فكم • الأزمة هذه 
فيحب،أحدهم مثل لوكان فيما والتنكر والنظر ذللثا ملاحظة الدرس فعلئ 

لنمه.يحبا ما للناس 

٠٠٠٠٠

كابلم«الووى« م، ٤٠٢  ١٤٦٠[ ١ ٩ ]>،/ ضراس ادقلالم_اب الخاوي»اكح«-ىاب )١( 
لآ'ا/هّاا[.وتماضدعم وت1و\طقه، الومنض تراحم - والأداب الرواكلة 
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سلياكثرسءاشاحملاضواص
 A_ محنأكبر الرياضة سلي الوياضة اكرية مدرمي بمص الله: رعا0 ومثل ٢

واالأء-؛؛نالساريات وجدول الأندية عن امملأب أمام فتكلم حجمها. 
عدالرياضة بمشاهمر وبمني عاليا الرياضة اشار واتي جرا وهلم ايارزين 
لتابمةمسافرة أوعسر مسافرة بملريقة للهللأب حث هذا وفي الكمار. 
موعة.والوالربة القروءة الإعلام وسائل همر أخبارها وسماع الباريات 

نفوسفي محركه الذي الميء أثرها رما الله؟ رعاكم ذلك في رأيكم فما 
امتحاناتهم؟وعلى العلمي تحميلهم علي وأثرها الإمماية اكاحية من الهللأب 

والقدرةوالمناعة والقوة الحركة علئ الحم تمرين الرياصة من القصد افأج1ب: 
شهإلئ يحتاج قد الإنسان فإن المشاق. علئ والمسر للأثقال الحمل علن المجيرة 

قدميهعلئ المشي ا'ستهلاع بدنية وقرة مناعة عنده كان فمنئ الأحيان. يعفى في 
منفينجو وغذ.اء0 ونوته متاعه رأسه علن يحمل أن واستهلاع أياما أو يوما ولو 

عنهمتبعد والبلاد صحراء في سيارتهم بهم تعطلت قوما أن حدث فقد الهلاك. 
نحووهم موضعهم في فماتوا ه نفإنقاذ علن ذوندرة منهم يكن ولم وليلة يوما 

علنوشبابها وعمالها حتودها تدرب الحكومات نرئ فليلك إساJا. الأربعين 
الرياضةفانية فهذه ونحوه الحؤع والصبرعلن الأثقال وحمل عي والالمشي 

فأما٠ الثقة وتحشم الحركة علن بدنه عرين من اللاعب علن يعود ما وهن البدنية 
أوأوالمرئية الموعة الإذاعة في سواء بعضهم إلي يالفلر والتفكه اللاعبين مقايلة 

للوقتهوإصاعة بل له أهمية لا ذلك أن قارئ ١ الأحبار محن عنهم ينثر ما 
ةوالناقوالتحاسد الفاسد من فيه ما رغم مبين وحران المالية للثروة وتقويت 

كونهفان بفائدة. الثاؤلر علمن تعود لا أنها •ع النفقات وكثرة المسافات وقطع 
النفلرثم الأنتذلار في ؤيجلس بدراهمه ويحجزمكاثا الباريات لمشاهدة هب ين. 

أحياناوالوثؤع والمخاطرة للزحام والرحؤع الانتهاء عند يتعرض ثم ساعات عدة 
عنعارية وأحaلار وأمحرار مقامي ذلك فكل ونحوذلك المرورية الحوادث في 



___نزيم.ح■؛راوتربويJI ،__ 4الآسس' ض السءيت 

اللاعب؛نأولئك في أحدانه وتقليب نفلره ريح تمن عليه يمول فماذا . الفائدة 
ويمضىءلاJاة أثمان مها فيبذل بأخبارهم تعتتي التن الم-حف لتلك قراءته وفن 

يعحثأن والرياضي المدرب فننصح . ار الأخبالم_راءةوتت_بع في طويل وقت 
منيحذرهم وأن والتعلم والمسابقة الميادين لحول علئ الرياضة هواة من الهللأب 
و؛ذللثالها لأأهمية اش الأتمار ونتع والروية ملع والالقراءة فئ الوقت إضاعة 

برزواإذا bطراؤهم الكفار مدح يجوز ولا • الضار عن والعد الا٠ع إلن يرثيهم 
دنيانافي ينفعنا ما في نتنافس أن علينا ؤإنما الرياضة في وتفوقوا الميادين في 

أعلم.واف وأحرانا 
هه ؛و 

ةولاإدرسبمإقس

علىويوكد اغرم فعل س الهللأب يعذر المدرمتي يمض الله: حففله إس؛جرمتل 
ألهذللث من قاما. قوله يناهض فعله ولكن السن في والترغيب الواجب فعل 

أووهويدخن• العلماء حرمه وفد ضارا لكونه الدخان شرب عن يهى 
فياجيماعة يشهد وهولا المسجد في جماعة الملأ٠ أداء على يحئهم 

دخلإذا علبمهم يسلم ومولا السلام إفشاء فضل في يرغبهم أر السجد 
را-زجابالإمحلأمى اللباس عن للهتالبات ممحدث المدرمة أوكون الممل. 
فماليفلر. أوملفتة أمقل من أو.غقوفة ضيقة ملابس تلبى وم الكامل 
وكذللثأومدرمة مدرمتا مواءكان الربي نمس على التنافهنى عدا خملورة 

خنا؟الله وجزاكم أواظالبة اممالب على 
فيقتدونندوة المدرس فان الذنب وأعغلم النكر أكبر من هدا 'ياجاب* 

صوابعلن أنه لاعتقادهم أفوئ بأفعاله اقتدارهم يكون وقد بأفعاله وكذا بأقواله 
السوءدعاة إن العلماء: بحفي يقول ولذلك تصويبه. دليل الأمر لهذا فعله وان 
فإذابأقوالهم الحنة إلن ويدعون بأفعالهم إليها يدعون النار أبواب علن وا جل
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أوللكانوا حما نالوا ما فلوكان تسمعوا. لا افعالهم نالت هلموا أقوالهم قالت 
بالمالثاس ؤ وجل: عز موله اليهود تعالن افه عاب وند له الماعالثن 

حكنوفد يتبعونه. ولا الني. يأمرون؛ات؛اع كانوا لما . ، ١ أنمكم وتنسون 
أئهاكم ١٠إلئ أحالمكم أن د أريوما ؤ ; ئال أنها سميب نبيه عن تعالن اض 
أثمهميحيرون التي والعاصي الشرك فعل عن كلهم للأنبياء وحاثئ . عةّ

تعالئفقال علم بلا القول عن الأمة هده من المومنن تعالئ افه نهن وقد عنها 
ال ١٠نموثوا أن الله محي فنا كر )T( تقلون لا  ١٠تمولون لم الذهزآموا أيها ا يؤ 

تفعلوا.ولم نلتم إذا لكر افه مقت كر أي البغض أشد واك . ، ^١٣)ج تضلون 
ايجاءت نال ه الشي عن عنه اممه زيدرصي بن أسامة عن المحيح ووردفي 

يدورالخمارمهاكما فيدور بملغه أقناب النارفتندلق في فلمي الما،ة يرم بالرجل 
عنوتنهانا باشروف فنا تأ،ر تكن ألم فلأن يا يقولون: انار أهل إله فحنمع برحاه 
أكثروند الئكروآده«رن. عن وأنهى ولاآتيه بالمعروف آمر كث فيمول: النكر؟ 

نمه.ؤيحرق للناس يضيء يالراج ومثلوه يفعل ولا يقول لن الذم س السلف 
تبعضهم قال كما ، ذلاJiفي الفلم س الشعراء وأكثر 

يمالتعلذا ان كك هلالمفغيره م لعالمالرجل ا أيهيا 

يمقمت وأنيه يمح كتما الفنن س التام لذي الدواء نمق 

حكيمفأنت ه عنإذا فا غيهعن وانهها ك ينفدأ اب

التعليموينفع منك ول بالقتدي ويقول تقما يقبل فهناك 

.٤ ٤ القرة.أية )١(مروة 
. ٨٨آية هود سورة )٢( 

)ّآ(سورةاكف.!ية\،م.
•،ي٣٢٦٧٠[٣٨١/٦يىضالولأ]رة(المخاريااابىبدء 

.[ ١ ١ ٨ / ١ يفعاله!؛٨ ولا يأمر من عقوبة الزهد- كتاب ءالووئُ 





واكربويةالتعليمية |لآسئلة على |ك^^ية الأجوبة ٥ ٢
.م———

الخمالكل قئ حنة قدوة يكون أن الدرس فعلئ به البداءة علئ والحث اللام 
نحث،التئ ات، المدرمس كثير في يقال وهكذا لام الإفشاء ا ومنهالشريفة 
التشيهوعن التقليد عن والبعد الحجادّإ وتمام والتتر الاحتشام علئ الهلالثات4 

يةالأكلس من تنكر مهو ما تفعل ذللئ، مع وهي والعاهرات، Jالكاذرارت، 
كونهاوكدا الضيق لباس عن النهي ورود مع الحم تفاصيل ^؛٧ التي الضيقة 

الرأةوان ورد وقد أوقدمها يبدوماقها يحيث، أسفله س المشقوق اللباس ترتدي 
فيبدوالمشي عند يتقلص أن مخافة ا  ١١٠ذراعاالأرض على يامها ترخي أن عليها 
ولاوالفاجرايت، ُالكافرات، تشبه فيه ما تلبس أن لها يجوز لا وكدا قدميها من شيء 

قدوةفالدرمة بها. الافتتان مخافة نحوها الأنفلار يلضت، الذي الغريب باللباس 
سوتربيه تعلمه لن نة حقدوة تكون أن عليها فواجبا والأفعال اللباس في 

٠االلم\ن ينايت، 

؛وبجءة-؛بجه

أصحابالدرسن بمض من رقعت التي الصائب من الله: وفقه ومثل لسعج 
لصالحيدرسها التي المائة لتلك ثلته امكشف، قلة وهم الدمئة النفوس 

هؤلاءكل لصحتكم نما الدنا. حaل١م من فيئا لينال بها ومتاجره دليوية 
الددسمن؟

المحتمةأوالحهة الوزارة إلن بأمره يرغ فإنه هذا مثل علم متن فاجاب؛ 

ر٥٨١- ١٣٥٨[»• ١١٨٦- ١٨٥]آ/ )ا(ساين.احه.كتابالاواس.ابذلارأة^^0؟ 
٥٣٥٢_٥٣٥١[«٥٩٨_٥٩٧/٨]_ذيولالماء النية المائي.محاب س ، ٠٣٥٨٣-٣٥٨٢

الرخمةفىإطالأزلرآة_س1نوالزية، اللماس الرياني_كتاب القح ا، ٥٣٥٤-٥٣-٣ه
المرمذىءاكحفة،أبوابالاواس_بابUثلارطرخ-تالرأةسثوبها]'ال/ها<آ_آا،آ[، 

والحديثصحيح، حتس حديث، المرمذئ: ؤال، ٠  ١٧٨٥®[ ٣٣٢أه/ اء المذيرل، فئ جاء 
صححه



٥٣جث رالتربو1غ التسية الآسئال،ت على اسهيت الآءوب،ت 

إنأونقله أوفصله متعاهدا كان إن عقيم ؤإلغاء طرده صلاحياتها من فان ممجازاته 
هذهونحع علن ائتمنته التي أوالوزارة الدولة حان قد لأنه إلا ذاك وما مواطنا كان 

وعدمؤإحفاؤها يها الإسرار ثم المواظبين الطلاب لمدارك مناسه وجعلها الأسلمان 
فهداوتعلمها وتفريغها طبعها تتولن التي الإدارة جهة سوئ عليها أحد إطلاع 
الأمانةحان فد يعتبر دنيوية مصالحة مقابل الطلاب بعض عليها أطير الذي 

صفةفي فيدخل والتعاميم التعليمات وحالفا لسرار0 يجنا ما وأفثئ والعهدة 
حبه.والله خان ائتمن إذا الذي ايافق 

ه ٠٠ه-ه 

سمسسبائتيودرما

الهللأبخصرصمةلأحد درسدروث بمصالدرمعنإذا الله؛ وزجوم؛لرهماه 
علىركز للْلاف ثال التهاني الامتحان وقرب فيها ندس التي المدرسة في 

فإذاالمائة طك لامتعان انخالب وهدم الأسان جاء فإذا وكذا كذا 
وخؤجآخر كما وقعت الدرص فالها التي والأمغالة بالطومات 

الدرسيأثم فهل المائة. تلك على إإجابم4 فرحا الامتحان لخنة س اكاالب 
الإثم؟في الطالب يشاركه رهل بذلك؟ 

حص—وصيةدروسا الهللأب بعض يملي أن الدرس مجنع فد أولأ فاجاب؛ 
بعضفإن الفصل في المائة تدريس في تقصيره من خويا وذلك باجرة منزلية 

فلاالفصول في أحدهم اهل يتما ^^١ الدنيا الحياة يريدون الذين المدرسين 
العباراتمجن الكير يترك بل تماما مرحها علن ولا المائة استيفاء ءالي يحرصن 
منمدرس كل فمغ عليه خفن ما لإيضاح استئجاره إلئ الطالب فيضهلر غامضة 

الدروسإلقاء علئ أصلا يحمله وذلك الهللأب لأحد خصوصية دروس إلقاء 
بالتمام.الأسلة علن والإجابة الهللأب وتفهيم العانئ ؤإيفاح هئ كما 



السميةالآسئاة على الممهية تي»ز 
ت""ؤ،٠٠ ء" 

أنولا إليها يثير أن الامتلة وصع الذي للمدرس يجوز لا ت ننول ت وثانيا 
خصوصهاائل معلئ يحثه ولا الأحبار مواصع علئ القللأب س أحدا يدل 
نفعالإحنمارأوالإيماء بهذا وقمدْ الامتحان في وصعها التي المائل يعني وهي 
ولوالأحبار ويتجاوزون معه ينجحون ما علن ودلألتهم أوالمللأب هدا 

الاختباراتهذه فان الخيانة س هدا أن شاك ولا الادة. تلك ش صعقاء كانوا 
علئأطلعه فمتئ المتغافل س الحريص وتمييز الضعيف س القوى معرفة منها فصد 

وتفوقبالنابل الحابل واختالخل الالتباس حصل ولوالإشارة الأحبار فقرات 
المدرسأن عرف وقد والنشاط. والحرص الذكاء أهل عن وتقدموا الضعفاء 

الاسئالةعلئ يْلني لا وأن الأمانة حففل علميه وأن وضحها التي الأسئلة علمئ مؤتمن 
يسلمهاحتئ وضحها يحد بها والإصرار إحقائها علمن يحرص بل أوبحيدا فربما 

فمتنصلته كانت مهما أحد كل عن أمرها يكتم ثم الممزول يد مثلرفة مختومة 
فيأتمللأسرار مفشيا للأمألأت حائنا أصح فقد الر هدا وأفشئ ذلك في حالف 

أوار الإخبهذا له يقع الذي الهلمالب وهكذا العمل. هذا يتولئ أن يصلح ولا 
فانؤإحباره تعليمه علن وتمثئ ذلك كتم إذا يأثم الأسئلة مواضع إلئ الإثارة 
كلهابالمائة يهتم بل بإماراته يعمل لا وأن الحيانة عن وتحذيره نصحه عليه الواجب 

ولوتفوقالمائة تلك فى ضعيما فيكون الدرس أشارإليه ما علن جهده يركز ولا 
أعلم.والله 

^^،امخءاسبوممرساسئء

إجا؛ةأوراق الدرس  ٤٠بقى درامي نمل كل لها؛أة م الله؛ حمظه ومثل لس؛ج 
هذهوتحتوى فهرين أو أقهر ثلاثة حصيلة يديمها الم الواد في الهللأب 
فيالدرس من القيمة الأمثالة على ؤإجابمهم الهللأب أمماء على الأوراق 



٥٥ح■؛ رالتربوية السعي؛ الآسدفت على الغعهية الأجءبة 

أووصماته الله أسماء ذكر محن الأوراق تخلوا رنلما يدوسه الذي المرر 
نحدثم وملم. عاليه الله صلى الرّول أوأحاديث ااكر!،ا المرأن س آيات 
بالأفيرميهاملها ولامحم الأور.اق هذه في امل مبالدرممح، بمض 

ذلك؟في الدرس اثم فهل متسخة. أماكن في أر الزبالة صندوق 
عالئيحرص وأن تعالئ اف أمماء يحترم أن ملم كل علئ يجب اداج1ب: 

أومناف كلام ُن آيات أوبعض تعالئ ذكرالله فيه ما وكن.اكل وتعغلمها رفعها 
ومتننمالئ. افه أسماء من أوأكثر اسم من يخلوغالبا لا الذي الض. كلام 

كلامهأو تعالئ الله أسماء من شيء فيها مجلات أو صحفا أو أوراق وجدت 

صحففي ؤ ت كلامه وصف في تعالئ قال فقد واحترامها رفعها وجدها من فعلئ 
إنتم الفرؤع تكون أن يجب وما أصلها هدا أي . مطهرة مرهوعة )؛T( مكرمة 

امتهايايعتبر والغايات والأقالار الأوساخ ومع الزبالات في ؤإلقاءها إهمالها 
الهاونهدا أن ومعلوم يتعفلتمه. أمرنا بما وتهاونا له واحتقارا تعالن اممه لكلام 

نمعنه. افه يعف ولم يتب لم إذا العياب فاعله يستحق كبير ذنب والامتهان 
والخطاياتالمعاملات من أشبهها وما الامتحانات أوراق مثل في العمل إن • نقول 

أنوصفاته تعالئ الله أسماء تخلومن لا مما ونحوها العربية والصحف والطالبات 
تبقئلا حتن تحرق أن فإما عنها اّتغنن ومتن طاهر ننليف مكان في وتحففل. تصان 
تمزقهاالي بالألأت أوتتلف الامتهان عن بعيد طاهر محوصع في أوتدفن ممتهنة 

أكثرالبلادفي هناك إن ثم مشاهدة. ظاهرة تثقن لا حتن صغيرا قلعا وتقطعها 
ملهالثها فيكتهب الي والأوراؤا الج-لألتا لحمع يحصصة رة كبصناديق 
تتلفمجوصع إلن تنقل ثم الأوراق نحوهده فيها يحففل الصناديق فهده ونحوها 

الامتهان.عن أوتصان فيه 

؛ا.;ا(ّررةءص_أيةما،



والتربويةال،عليمية الأسلة على الفقهية ا٢لآجوJة جو  ٥٦

مجءاكدإوساصودسملأب

وزارةضعةسفل الخموصية انمروس أن اتحلوم س اممه: رمحه ومقل ]جآ 
ميماولا ئازلهم في الطلاب بمض لويئس إثم الدرس على فهل العائق• 

اكللأبمن يأخذط الم الأجرة حكم ومحا مها؟ يدرص الم الدرمحة حللأب 
بالأجرة؟بمصرف يجوزفكيف لا كان ؤإذا لهم؟ تدريسه مقابل 

فيالذين الهللأب لخير حتئ الخصوصية الدروس مغ علم متن فاجاب؛ 
فيهاالش والخمومات للتعالم الخالقة وعدم المغ بهذا التقيد فعليه مدرسته 
فإنالمنازل في الهللأب بعض j؛LJ^_ وقام ذلك خالف فمتن للمهللأب مصلحة 

منهموأحدها يتدريسهم قام الدين الهللأب إلئ يردها أن فننصحه له تحل لا الأجر 
بالخملقام قد ولوكان بها يتصدق أن فحلبه المدة ط\ك أوقد لايعرفهم كان فإن 

المالهدا من يخرج بأن تنصحه المائة لهده هعلخا لكن تعبه مقابل الأجرة وأخذه 
قيويع ومن وعرصه لدثنه امسرأ الشبهات اتقن ومن المشتبهات من فإنه 

أعلم.وافه الحرام في وقع الشبهات 

^رشضسبشهةأالأحمبار

فياكللأب مملاحظة النهائي الامتحان في المدرس يكلف الله: رعاه ومثل لستآ 
أكملعلى عمل من إليه أنيط بما لايقوم بمضهم فتجدأن اللجان بمحع 
أووأخريقرأ'كاناأورمالة قيام الملاحظٍن من وغيره يجلس فمدرص وجه. 

اللجةريس من إذن بدون اللجة من يخرج رئالث وهويلاحظ لغرة 
مماكلأنا الأحر الملاحظ نمله مع مائل وخاص اللجة عن بمأحر وراع 

كلنميحكم فما ونحوذلك. الامتحان يزلون وهم الطلاب على يشوش 
الملاحقين؟.هزلأء 

منتونيعهم ويتم المدرسن واجب من الامتحان حال الهللأب مراقبة فاجاب: 



٥٧؛ aSوالتربوية السعي، الآسس- عُى \صة الآ.>وأغ 
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مقفنيام •مر بالواجب يقوم أن مراب في عمل به أن؛هل من كل وعلن الإدارة 
نظرهؤبمحدق جانب إلئ جانب من أوينتقل الصفوف من أومعهم الطلاب أمام 

أمانةولا صمير ءنالْ ليس منهم البُض أن وذلك نحوهم سمعه ؤيرهفا إليهم 
كتابمن أو ورقة أومجن زميله من نمله قي غفلته . ، اهتبلأ١ المراقب عنه غفل فتئ 

جانيهعن من أد أمامه من جراب إلن بمرْ أومد بعض إلن بعمهم هص أد 
منتبهالهموالبمر المع حاصر يكون أن المراقب فحلن وخائنة غش وذلك 

الهللأبمعفى مجالس عليه تخفئ مجلسا فلايجلمى عليه أوتمن ما علئ محافظا 
لايثتغلوهكدا . مرتفع موضع أو كرمي علن جلى الحلوس إلن احتاج فإن 

وكيلكالهللأب. إلئ النفلر عن يشغله إليه نطره كان إذا مصحما ولو كتاب بفراءة 

لوكما مكانه يحضر من أوسدل ينتهن حتن الأخبار موصع من يخرج لا 
أندون الامتحان نمول قي الدخول يبادر وهكذا . ونحوم التخلي إلئ احتاج 
الإنصاتالراقبين وعلن • المراقة محن وقت يفوته لا بحيث الحضور عن يتأخر 

يشوشمما ذلك قان بالكتابة الهللأب اشتغال حال أحد يتكلم ولا والكون 
يودئحتن الحاجة قدر علن واقتصر صوته به خفض كلام إلن احتاج فان عليهم 
.أعلم واف أهلها إلن الأمانة 

سميلزسقورههرعئه

يجلؤإمما فه جاء الذي الزمن لابمجل للدخول وقع إذا المدرسن يمض لسهم 
مجلصاحا ,٧ ٢ ٠ الساعات بمل كان نله جاء الذي الدرس زمن لمس 

لهل. ٠٦٠٢ بجل  ٦,٣٠الماعة بمل أو ^٦ ٠ أو 
ذلك؟يجوز 

إ،و»اله.امتغل t غمك ،شل ا١ 



والتربويةا1ت1يمية الأسلة على الخقهية الأجوبة حأم 
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ييالطلاب وهودخول وآخرْ أوله محدد ونته ا،لدرس أن شاك لا اد1باب: 
الممللدخول تعد يحتن يسير بزمن ذلك نبل يحفر أن وعليه الفصول 

محلولبؤإن النهار أول حفر يوم كل الأول بالدرس مطالبا كان فإن الدرامئ. 
لعدمالتبكير يلزمه ولا الثاتن الدرس لحول حنن إلئ التأخر فله الثاني يالدرس 
أولماالأول للمدرس سواء حضوره زس الدفتر فئ كتب وصل ومتن • إليه الحاجة 

لأنداره س حروحه وقت من الحضور يكتب أن ؤيجوز الصواب. ؤيتحرئ بعده 
يكتبأن وله الصدق تحرئ فعليه الدرس غير فأما العمل. لأحل كان إنما حروحه 
مدموأما • خروجه أو من كتب نحوه أ لزحام تأخر محإن خروجه أول من الحضور 
فيخرجغيره أما حروحه. عند فيوير عمله انقضئ إذا ذلك فللممدرس الخروج 

وبالجملةالدوام نهاية عند منزله إلئ يصل ما بقدر قليلا يتقدم أن وله الانتهاء وقت 
•والخروج الدحول في وتحريه الصدق اعتماد الحمح علن 

مسواغادهإذاضاسلس
سهوبمدضجه

يجدفإنه المدرية إلى الموجه بوصول الدرس بملم عندما الله: ونمه وآجوا-ئل 
القمل.في عليه الوجه لدخول امتمدادا جهد0 قصارى ويدل ويجتهد 

ويرفعالسورة على بها للكتابة الأفلام من بألوان ويأتي الوميلة فيحضر 
حللأبوييطرعلى الدرس عناصر ويكب فيه وبمحرك الممل في محوته 

فإنالدرمة من خروجه وبعد الوجه مجيء فجل وآما تامة. ميطرة الممل 
الدرصأخلاق من هذا فهل اهاله. ويتمميره فيعود قاما بمغير الوضع 
يودلم لكونه الله أمام عليه انحامب التمصير من هدا بمتبر وهل السلم؟ 
الوجه؟س لخوفه المطلوب الوجه على الأمانة 

تعالئاممه وجه بأداته يقصد وأن عمله فى يخلص أن الدرس علن اياجاب؛ 
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تعالئاض و)ان بينه أمانة التدريس هذا أن يعتني وأن الأخروي الحساب من وخوئا 
بالعملوالإخلال التقصير من منه عالم ما علئ يعائبه أن اف من الخوف فيتثعر 
هؤلاءوكل وقد ربه عليها ائتمنه ند أمانة التدريس هدا أن ؤيعتقد عاليه الواجب 
منالأمانة هده أخال وكدا أولياؤهم إليه أسلمهم ونل أمرهم إليه الهللأب 

بالواجبسيقوم بأنه ووثقوا الدروس هده إليه فوضوا قد فالإدارة المدرسة. 
يثعرأن وعليه الأمانة هده أداء علئ الحرص فعاليه محددا أجرا ذلك علئ وأعطوه 

اللهلوجه عماله في يخالعس أن عليه كان بدلك علم نمتن وآجلا عاجلا ؛المسؤولية 
الحيرلحصول ومحبة للمسلبن ونصحا الراتب س أخده لما واستحلالا نمالئ 

ينصحفكما . وولده ه لتفيحب ما للم|لم\ن يحب المسلم فان لم ملكل 
أولادمع يفعل فكذلك والتقوى والمهم والمعرفة المافع العلم لهم ؤيتمنئ لأولاده 
أنعلميه فالواجب التدريس هدا إليه موكول أنه وحيث السلمان س إخوانه 
أوله الوجه مدح أو الشهرة معمحبة الإخلاصى علئ يحمله ولا العمل في يخلمحى 
أنعليه بل خللا أو تقصيرا الوجه عليه ينتقد أن س أوالخوف الإدارة عند نحاحه 
الأوقات.جميع وفي الحالات كل في مخلصا نشيطا مجدا كله عمله في يكون 

فانوالوجه الفتش يحضره وهوالذي واحد درس في ويجد يجتهد الذي فأما 
بذاتعليم والله بأعمالهم المراتئن أوس الخائنين من يكون أن عليه يخاف هذا 

الصدور.

أوغالتاأحيائا هتأخرا يأتي كأن بعماله الدرس يخل عندما الله؛ رعاه ومثل لس؟ج 
بمطيلا أر الخمة عن بماخر أر المدرمة خايج حاجة لغر أو لخاجة ريخرج 
نهايةبماضاه الذي الراتب فهل أوأخرى. بملربمة بميمه أو حْه الدرس 

كاملا؟الراتب يسحق ولا آثم أله أم كاملا؟ بمنحمه شهر كل 
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يشككا منه يتصدق أن فعليه كاملا تحفه يلا مده والخالة أنه أرئ فاجاب؛ 

محددعمله المدرس فان فيه. أونرء؛ل أضاعه الذي الوقت ذلك يقابل وهوما فيه 
الدرسذلك تلقي لأجل تواجدوا الدين بالمللأب •ّلميء الفصل أن حيث بالدقيقة 

منغيوم الهللأب وي3لاب ميفقد فإنه الخمور عن تأخر فمتن آخره إلن وله أس 
يستفيدوالم وزمائا ونتا علميهم أضيأ محي بتاحره فيكون الدرس ذلك لهم يشغل 

فانهحاجة لغير أو لحاجة خرج من وهكذا • عوصا ذلك علمن وهوياخذ شيئا فيه 
اعةأوساعة حممثلا هو الذي الدرس ش شغله منه المطلوب الزمن قي فرط ئد 

أوالمدرسة في شيئا منه أضاع إذا ؤيأنم كله الزمن بهذا لب مقلل فإنه إلاربعا 
الدرسشغل إذا ؤيأنم عنه الإعلان بعد الفصل دخول عن تأخر وكذاإذا خارجها 

.ونبمتوها الحالية والأخبار الدرس عن الأجنية كالحكايات بالموضؤع له لاصلة بما 
الطلابعلن ان الزموحفط بالإخلاص وتوصيه الإهمال عن الدرس فننصح 

•العمل مقابل الأجر من أحذْ ما له يحل حمحا 

سويضصورئواتالأداواح
|الرمم،الفئة مدرس سما ولا المدرسمح، الإخوة بمص الله؛ حمقك ومثل رسؤث 

صورعلى نحتري ؛وسلا أو برسم الطلاب يكلمون والاجليزي وانملوم 
نرجوبيانذلك. رلعو حشرات أو يور أو حيوانات س الأرواح لذوات 
يأثممل بهذا الْلالب الدرس ولوألزم ألة. ايمهذه في الشرعي اخكم 

وأمهبئ لفصل الحيوان رقة على حطا الهنالب وضع لو رأيكم وما المدرس؟ 
التصوير؟حرمة يرفع الخمل هذا فهل وجسمه. 

1أخدوأنهم . الممورينءرأ، اولخن التصوير مغ في كثير أدلة ورد فاجاب: 

.٠٥٩٦٢[٠ا٤٠٧/١]•الصور لعن من باب - اللماس كتاب ءالتح" الخاري ٢ ١ ر 
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اثروحيضمحوا أأن ؤيكلفون: خكم«لأا. ما أحيوا لهمأ ويمال عذاتاءرأد الماس 
أواش كخلى ؤيخلقرن اش حلق يضاهون بأنهم ذلك علل لكن • صوروْااأُاآا فا 

وأصبحتالأزمة هدْ قئ الماس تومع ثم نوح. كقوم وعبادتها الغلوفيها خوف 
عملهافي العذر الكو_ر والمص منها التخلص وصعب الأماكن ملء الصور 

فيالصورة رمم لن وهوخهلآ المرآة في يغكس مما بعضهام فشبهها وانماتها 
مستقر.ولا ثان فهوغير المرآة فى الخيال بخلاف ويستمر يثت أوالثوب الورقة 

وفيهاعامة الأحاديث ولكن • قلل لها التي يالجمة يختص الوعيد آخرون ونال 
وهويعملمثل»إلألطختهاءأْ،. وفي إلاضتهاءرأل صورة الأتدع قوله: 

لأتهالهي في لايدخل الكاميرا بالة المموير أن آخرون وزعم • ونحوها الئوشة 
الممريرقي الماس تومحع فقد حال وبكل • ان الأنأوذلك الدابة تلك قلل حبس 

وتعلمواوتحوها العلوم درس في بالرسم مئ يما ذلك ومن فيه اهلوا وت
قدلكن ذلك يعم الوعيد أن شك ولا العلم فنون أحد وجعلوه باليد المموير 

وماالحم محتويات معرفة وقانية الرمم علن والقدرة الفن لفائدة فيه امح يت
يتسامحمما ذلك ولعل المثيل. علن وقدرته الْلالب حذق معرفة وكيلك بداخله 

إذاوكيلك كله. والخم الوجه يصوروا لم إذا أمرْ يخف ولعله الرسم في معه 
والاحتياطالخم. عن الرأس أوقهلعوا القفا فرمسموا الرأس رسم إلئ احتاجوا 

هدهفي المستعملة والأجهزة والسيارات والكائن والأدوات والمانئ ابل رسم 
إذاثم المثيل في مهارته علئ يدل وما وحذقه الهلالب قدرة معرفة ففيها الأزمنة 

•٠ ١ ٤ ٠ النتوئ رنم ١ ص٨ الأحاديث تخرج تقدم )ا(،)آ(،)"ا( 
-الجائز أبواب ءاكحفة( الترمدئ ، ٣[ ٦ ]U/ المر بتوبة الأم - الجائز محاب •الووئ« لم م)٤( 

سصحيح حن، حديث النرمذئ: ئال ]ا/خ'أآا[ا؛ه'ا• المر توية نن حاء ما باب 
~داود أبن سن صحح ٠،  ١٩٢ ٠٠[ ٤٣٦]y/رنمت، إذا القبورء تسوية — الجائز كتاب — ائي الن

الأuتي.صححه والحديث  ٠٢٧٥ ٦٠[ ٦٢• ]Y/ القبر تسوية باب»ي 
[.]a/١٧وترسها الرتئعة القبور *دم علن الدلل - الجائز كتاب - الرباني المح )٥( 
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إثمفلا للتعليمات اباعا يذلك العمل المدرس فألزم الوزارة من إلزاميا الرمم كان 
هذهاتبلع إلا للمدرس ندرة ولا متأولأن فهما ألزمهما س عن الإثم ؤإغا عليهما 

الصورةعالئ الطالب وصع إذا ثم التلمالب. وكذا العمل عن أبعد ؤإلأ التعليمات 
الرأسرمم كان ؤإن الوعيد س يخنف فلعله الخد س الرأس ينمل حطا 

•أعلم والله الوعيد ني يدحل ثد والوجه 

سةسدطههاس

كتابفي التي العلومات بمقل محمورة اانمرس وظبمة مل الله: وفقه ومثل 
طريقعلى وحشه بالله وربمله اكنالب بمرمة الأعمام الطلرإلى المرردون 

ذلك؟ضد س وتحذيره اخٍر 

والتيالهلمالب علئ الممررة المتون ايضاح مطالب الدرس أن الأصل 1داجاب: 
النبذةتلك علئ ينتصر فتراء عمله في يخل الدرّان بحص لكن تدريسها التزم 

والمتعلقاتالإيضاح س شيئا إليها يضيف ولا قراءتها ؤيكرر القللأت بأيدي التي 
أوالموصؤع عن أجنبي أوبكلام يالصت يشغله الحصة من ونت عندء فيمض 

المقررةالراد مرح في يتوسع أن عليه وكان لها أهمية لا تافهة وأحبار برالات 
علمهايذكر والعبادات الشرعية الأحكام وفي بها تتعلق معلومات إليها ويضيف 

والمصالحالحكم يذكر وكذا النفوس قرارة في معناها ويرمخ يثبتها ما لأدلة اس 
ؤيوضحوالنافع الفوائد س بها للعامل يحصل وما تحقيقها علن تترتب التي 

منالشخصية والأحوال المعاملات في وما والنواهي الأوامر في الشريحة أهداف 
تلحقالتي والشرور الأضرار ص مخالفتها في وما النفوس بها تطمئن التي الحكم 
والهمجيةالنوصئ من فيه لااشرع المخالفة الأم وقعت بما الأمثال يضرب ثم بالأمة 

الأسواختلأل البلاد وزعزعة الأحلأنية والفامد الحي والتخلف، والانحلال 
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الطلابويتشئه الخنة يالتريية الاهتمام الالرءس علئ وهكدا ٠ الامتقرار وعدم 
شكرهووجوب وألائه نعمه ومعرنة وعبادته تعالئ اف محبة علن الأول من 

يتلقئصغره من التلممذ لأن وذلك، التعدية بالعم والتذكير بمقاله والاعتراف 
أعمالهمني وآمرة ندوة ويراهم بهم يثق وأجاندة مثائخ عن المعالومامت، هده 

وترهيباوترغنا ؤإرثادا ووطا نافعا علمنإ عنهم تلقن نمتن وآرالهم وتفكّرهم 
كاملةنسخة ؤيكون الحياة مدئ بها يتأثر لاشلث، ناته تربوية وأحلائا حنة وآدابا 

نةحنوحيهاولاتربية منهم يلق ولم المدرسون أهمله إن نأما ومعلميه ليرميه 
أنإلا تعالن افه وبحبادة بربه جاهلا ينتأ فانه وأهدافه الإملامي بالدين تعريما ولا 

الصالحين.يتولن وافه مخلمين ام وجلمؤإحوة صالحين لأبوين اطه وفقه 

سالآششامإضاصه0ة
»الكمءوتر«الالي الخامب جهاز الدارس بمض في يوجد الله: رعاه ومثل ؤج 

علاقةلها لمس راكي الخاصة أغراضه في يسممله الدرمين بمض أن إلا 
ذلك؟حكم فما التة بالصل 

الكاتبفي التي والأدواتر الآلأتt بعض تعمال اسفي امح يتادلج1ب: 
الآلأُت،تك عش ينثر ولا للحاجة الاستعمال كان إذا الحكومية والدارس 
والأفلامالكاتب، وأبواك النسخ وآلة والأوراق الستندات، تصوير كالة والأجهزة 

بوامهلةبأهله كاتمحاله العامل من ير اليبالعمل لأتتأثر أنها وذللثج والحابر 
الاليالحاسب، فأما للعادة. مظاريمج أو أوراق وأحد حهلاب كتابة وكدا الهاتف 

فيكثيرة نفقة يتحمل بحبثج كثيرا ذللث، كان فإن الامتعمال بهيا تأثره في فينفلر 
العامالمؤول بإذن إلا الاستعمال هدا يجوز فلا أوالأدوات الكهرباء في مصروفه 

فيهيتسامح مما ويكون يفره لا فإنه يسيره تكالمته كانت، إن أما الإدارة. تلمكر من 
أعلم.وافه الرخيصة الأدوات من كغيره 
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سمالإداط(أوفيسواسب
ثماجتمم) فراغ عدعم لكن إذا اانمرس؛ن إخواننا بمص الله: حمقك ومثل لسآج 

بمضالإدادهاأوفي أحد أوفي الددسن إخوانهم بعض أعراض في وسوا 
الفابفاك الذي الكلام هذا لكن ومواء الذيء السيء بالكلام اكللأب 

حكمذلك؟فما أمكذبا. حما 

فيهمورد ما رغم ولغيرهم للمدربن العامة اطلماب من الغيبة أمر اياجاب؛ 
أنأحدكم أبمحب بنضا ئنضكم يغتب ولا ؤ تعالن: اض قال فقد الوعيدالشديد من 

مماأخاك بأنهاذكرك الغيبة وقدفرالبي. برأ١ا• ميئاهكرهتموه أحنه لحم يأكل 
هذاسحامحك ؤ نهوالبهتان كدتا فيه الكلام كان ؤإذا تقول ما فيه ولوكان يكرْأى. 

هناكفراغهم يشغلوا أن وغيرهم المدرمحم؛ن للإخوان فنصيحتي . ، عظيم بهثان 
أوأوالأخلاق أرالأدب الدين علم في مواء النافعة الكتب في والقراءة بالبحث 

وزملأءهمإمحوانهم يحترموا وأن الحياة هانْ في المفيد العلم من ليتزودوا الأجتماع 
يتبعواولا يحتقروهم ولا يتنقصوهم فلا ونحوهم ومحنالب ومدير مدرس من 

إلالإعان بمض ولم بماله سآسم سر يا ارنوع: الحديث في ورد فقد عثراتهم 
وسعورته الله دء عوراتهم لع من فإنه عوراتهم ولاممعرا الوص لاتوذوا فيه 
.، صححر٤ بإساد داود وأبو أحمد رواه محته جوف ولوفي بممححه عورته الله ءبع 
نميرة(أنه ®تحنى وكذا كدا صفية من ثك حت عتها الله رصي عانثة فالت ولما 

.١ ٢ الحجرات—آية صررة )١( 
ا.١ ٤ ٢ ١; ]٦ الخة تحرم والآداب. والملة الر •الورى•-محاب لم م)٢( 

.)مأ(مورةالور_آيةأا
نيباب - الأدب كتاب - داود ايي صن صحح [، ٢٦١/١٩تالسة من الترمب - الرباني الفتح أ٤( 

صحح.حن الفةتم/"اآا،[»أبى؛أقالالأبني; 
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*ألييأن المي. وأخر • ، ١ ارجتهءل الحر مماء لو•زجت كلمة قلت القد فقال: 
ومحتنالتوبة عليهم فالواجب . إخوالهم٠أ٢، أعراض في اسن استْلالة الربا 

واشدلك من والتوبة وثليه السالم عيب عن والإعراصن تنقصه وعدم بالمسلم الغلن 
اعلم.

ه٠^٠٠ 

ضداصرثاكك

لرابهالشاك لمرف المالث إلى الدرس بموجه عدما الله: وفض ثل ومزس؛آا 
فتركهاأوأك؛ر أرأقل هللة عشرون المرق بعد الغك عند يقي الشهري 
عنتنازل المدرس أوأن ايغلث م هلل وجود لملم إمحا النلث عند المدرس 

ذلك؟حكم فا أوكاهله. كفاهتها إما الهلملأت نالك 
فيهفيتامح القيمة قليل القد من النؤع هذا فإن ذلك في حرج لا فاجابء 

فيالهللأت هازه يثبت الثاني الهلرف أن العتاد إن ثم إليه الحاجة وعدم لقلته 
الأشهرمرور ومع قليلا ولوكان ابا حعندهم نتح قد كان إذا المدرّس اب ح

قدعادة الدرس أن حيثؤ مجموعة الدرس فيمضها ريالأت الهلل تلك من يجتمع 
لمفان اسمه وتحت ابه حفي ترصد ولوقليلة الريالات يعفى البنك عند يترك 
للبنكنفعا ذلك يعد ولا الهاللأت تلك ترك في حرج فلا حابا البنك عند يمتح 

توفرتفال النقود تلك أهمية لعدم المنتبهة أعماله علئ له معاونة أو الرئوي 
فاليهلالبوعشرين أوبخمس أوبعثر ههلأت بخص كالقرش الهللأت عندهم 

أعلم.واض عليه حرج فلا تركها فإن حقه من فهي بها 
صححهوالحديث  ٣٠٢٠٣٤٠[ ٠ ٦ t/ ] ١ ٩ رنم القيامة—باب صفة الترمذي—أبواب س صحح ( )١ 

ص■
أحدهمايإسادين الزار روا، الذرى: ئال ٥[ • ٤ ]م/ والرهيب اكرغيب [، ١٤٣٣]اكححة )٢( 

والحديثلم/مآه[اااه'أاا الغيبة م باب - الأداب كتاب - داود أيي س صحيح قري، 
الآرانى.صححه 



اتسيةالأسلة على الفقهية الأجوبة جأم  ٦٦

حتزوسناكفي وفته س ضد الدرس بمض الك: رءاْ ومثل رسءج 
اياصةالكتب لعض لخة  ٧٠٠أو القرآن أوقراءة صلاة؛اظات ب؛ن الخمص،1 

يالهالذي اكب س المالي أوفي الaل١واة على قليلا أواسترخاء الكتة في 
ذلك؟في حؤج الدرس على فهل ا-دمص. ؛رة كس 

La :إلقاءوهوونت والآخر الأول محدد عماله فإن ذلك ني عليه حرج لا باب
بعدفاله المنزل أوني النصل لحول قبل له وحضر وتأهب له اسعد أن بعد الدرس 

حيثالحصص ُين فراغه أوتات وني المح ش ه نفيريح أن الدرس س الفرنغ 
أوشراءحاجته لقضاء الخروج س فيتمكن الحصص ( juهمغ له يحمل ند إنه 

وقتهغل لالمصلئ في أو المدرمه مكتبة في أويجلن لأهله أو ه لنمصيء 
أوالحديث أوس منه تسر ما وحفظ القرآن وقراءة والتحضير والمداكرة 

أوالمصلئ في يضهلجع أن له كما ونحوذلك. أوتارخ أدب كتاب من الاستفادة 
كنرةس يناله الذي والإرهاق الإلقاء تعب بعد ه نفليريح الدرّين غرفة في 

فيالمدرس وأوقع المعلومات أصعقا رمما النفس إرهاق فإن وتواليها الحصص 
وصعق،لعجزْ منه والاستفادة انتاحه اويقل العللأب يصر الدي والمخالفة الخهلآ 

كاملا.الدرس لإلقاء نحمله وعدم بنيته 

حسبالإدارة نبل س يرض بإفراف الدرمون يكلف الله: حففله ومثل لسآآإ 
دخولوبوابمي والملاعب المدرمةكالهلعم في معية هواقع في التخممات 

فييوجدون لا الله هداهم الدرمعن يمض نشاهد ثم والمدرس؛ن الهللأب 
هؤلاء؟كل فمالميحتكم لابمواجدمهللقا. وبممحهم موائهم 

ومصلحةحير فيه أن حيثا الخير علئ التعاون باب س الإسراف هدا فأجاب; 



٦٧م ثالضب>بات اسمية الآسلالة على التقهية الأجوبة 

أنشك ولا والواثف الرافق لهدم ورصاعة ممدة إهماله وفن الخمح علن تعري 
أنفأرئ والإفساد والتلاعب العبث، عن حفثلها عليه يترتب، عليها الإشراف، 

والمشارب،الطاعم أحوال يتفقد أومتاع كناظر تخصصه هدا من تكلف أن للإدارة 
وكذاهومحرم وما يضر ما ؤإدحال اد والموالتعفن الأضرار عن ؤيحمفلها 

الإداريينمن ا بههومكلف من وجد فإن ونحوذللئ، والمداحل الملأعس، ترسبإ 
للمميلحةحفظا عليها يالإشراق، الدرسين بعض إلزام المدير فعلن ؤإلأ بذللثه ألزم 
الذيالإهمال وليحدر نيام حتر الأمر بهذا وليقم ربه افه فلميتق يذلل—، ألزم ومن 

.أعلم واف أومفاسد مفسدة عليه يترتب، 

أضصدقاءراسشش4^سمما
اللهابملاهم الدين اادرمتي الإخوة لض نممعتكم محا الله: ونقه ومثل لسْآأ 

رعناإنمرس؛ان إخوانهم ألظار عن خمية يفريونه حيثا الدخان يشرب 
محمطع؟وقئ الكريهة رائحه أفواههم في يقي الشرب بمد ولكن اكللأب 

فهوالهلحم وحبسثؤ الرائحة حبسثؤ أنه ت فأولا محرم الدخان شرب مأجاب؛ 
الحمدض.أحره في ولا افه يم أوله في لا المحباه ؤيخلي الفا0 ينس عنه فيل كما 
قيمستكرهة فراتحته حلمسائه إلن يتعدئ بل صاحبه علن ريحه خبث يقتصر ولا 

لرائحتهالمدخن استهلا؛ة يعتبر ولا أهله غير من شمه من كل يها يحي الناس مشام 
صاريالصحةأنه ت وثانيا • بأنفه الخراء فهويدهده التس تستهلسبؤ الخعل حشرة فان 

السرطانمرض يسب، أنه ذكروا حسثإ العتبرون الأطباء وضحه كما يئنا صررا 
الدممجاري يضيق وأنه الكر وداء الفجأة وموت؛ العال وكثرة الرئوي والسل 
القوئفي والخور والضعف الهزال بب ؤيمؤالنافحة الأطعمة إلن الشهية ؤيملل 
فييل فائدة غير في للمال إتلاف أنه ونالتا الفتاكة. الأمراض من ذللث، وغير 

الثياكنإخوان والمبذرون وتبذير حرام مهللثا المال فاتلاف ظاهرة مضرة 



والتربويةالتعليمية الأسلة على الفقهية الأحوبة حرم  ٦٨
———

نالكما النفس عند محبوب ا،يال أن وذلك المرنين يحب لا واض ؤإمراف 
•^٢، لشديد الحم لحب وإل ؤ I ونال . ^١، جما حثا المال وتحثون ؤ تعالئ: 
جهيداجهدا وبدل وتحصيله المال جمع في الإنسان تعب فمتن عيانا مشاهد وهدا 

العلماءبعض نال وقد ؤإحراثه إتلافه السفه من فان وتملكه إليه الوصول في 
•نالوا فيه؟ يقال ما درهما يوم كل البحر في يلقي رجلا لوأن أرأبمم • لتلاميدْ 
لأنهحراما يعتبرالدخان هدا فعلن الدخان. شارب منه أجن ■' فال • مجنون 
أنوتمنعه به تحار الكافرة الدول فإن ولهذا للنفس ؤإصرار للمال اد ؤإفإسراف 
صحةعلن حفاظا والحافلات والهلاترات والمجتمعات الدوائر في يثرب 

تأثيرْلقوة يتعاطاْ أن الشاب ممنعون ولهدا تعامحليه تقليل علن وحرصا المواطنين 
حالأؤإطاله منه الإقلاع علن يحرص أن يه ابتلي من ننصح ثم وبدنه صحته علن 

ويتركهيدلك ويجزم نفسه علن يعزم بان عليه الله يره من علن ير يسبل وذلك 
فقدهعند البدن علن يوثر الذي النيكوتئن مادة من فيه ما ألم علن ؤيمبر كليا تركا 
أونفس صعق له ولوحصل العزممة وقوة والتجلد التحمل مع أله يزول لكن 

بعنوانالتي التنا رسبقراءة وننصح النهاية في يزول ذلك فإن قوة أوتحذير دوخة 
طبيس،اا،نغلر في ءالدحيتة I كتاب وبقراءة الإسلام،. في وحكمه مادته ءالتدحين 

أعلم.والله الدحان حول كتب مما ونحوها ، التدحين، تثْلل كيف ١٠وكتاب 

٠ص ه ه ه 

سرة

شمافةماتا يلمون الذين الدرسن يبض توجؤهكم *ا الله: رعاه ومثل ؤ؛ج 
الفخذ؟نمق إلى تمل نميرة مراويلأت وغتها 

,٢ ٠ المجر—آية صورة ( ١ ) 
,٨ آية — العاديات صورة ( ٢ ) 



ج،لآوالتربوية الضليمية الأسئلة على الفقهية الأجوبة 

موظهورالذي النكر من ذلك علن يترتب ما ويان نصحهم عليكم فاجاب: 
ال؛نالشي. أن الأملس حرهد عن الحديث قي ورد فقد العورة من شيء 

الركبةإلئ الرة من الرجل عورة حد أن العلماء ذكر وند • ^٢، عورْاا ءالمخذ 
أوخارجهاالصلاة في مواء عورته متر علن يحرص أن اللم علن فواجب 

وأنالعورة منه ترئ ولا المخي حجم لاممئل الذي الصفيق اللباس بارتداء وذلك 
يتيسرلم فإن ولونه حجمه ومميز اللحم وراتها س يرئ الش الشفافة الثياب يتجنب 

ويدلكالوكبتين تحت ما إلئ ساترة غلينلة سراويل لبس س بد فلا الساتر الثوب له 
يبهللالخفيف الثوب وراء العورة ظهور أن شك ولا الكامل الستر له يحصل 

أعضائهس يرونه فيما يتكلمون حيث ومهزأة مسخرة الإنسان يصير إنه ثم الصلاة 
أعلم.واض سمعته يسيء ما عن الإبعاد فعليه أويقلونه منه ييسخرون 

في^^(سساثءالتطقدتي 
ثمةاهموةٌ(

لإخذالحيي سام اكللأب نجيل عد أنه يلاحظ الله: حففله ومثل زس؟آإ 
./١ ه أو ٢ ٠ ك اسم إدارة فل م اكاقدين إخوانا وبمات لأبماء نبة 
هدافي فهل أوأكر. فيشفع الدرمتي أحد يأتي الخلل اكتمال فمد 
آثم؟إنك قفع قد لن يمال ثم رمن للطام مخالف عدا أن أم باس 
كانؤإن وبناتهم أبنائهم تدريس تمل في حق لهم العانيين أن أرئ فاجاب؛ 

بقيفإذا أولا الواطنون الدرمة في يسجل أن فالأصل أولن الوطنيون 

٠٢٩٤ ٨٠[ ٦٤]a/ الفخذعورة ماجاءأن باب — والاداب الاصتثدان أبواب — ءاكحفهء الترمذي ( )١ 
٣[٠ ٣ / ٤ ] التعري عن النهي باب - الحمام كتاب - داود أبي سن حن، حديث الترمذي: نال 

.٠ ٢ ٢ ٤ ٥ ٠ ٣[ ٦ ٤ ]Y/ الترمذي من صحح ني كما الهدث صحح والآلاني ٤«، • ١ ٤ ٠ 



والتربويتالتعليمية الأسلة على اأمقهية الأجوبة حآم 
———

نجيلني الحق لهم التماتدين فإن ة الدرّني وفولغ الفصول ش متسع هناك 
فيالُشرين علث تجهم زادت ولو الفصول تلك ممتليء حتن بناتهم أو أبنائهم 

أوالرئاسة مل من المقدر بالعدد المدراء من تقيد فمن المحدد المدر أوعن المنة 
حصلولو فارغة أماكن هناك كان إذا لعضهم ءندْ الشفاعت من ماح فلا الوزارة 

فقراءمتهم كيرا فإن لهم يشفع أن ان فلملأنالمحتمل والضيق الزحام من شيء 
فيهاتوحد لا أو بعيدة تكون ند التي الأهلية الدارس قي التسجيل علميهم يثق 

•فافضراُجروارا، غاث والكفاءة الأهلية 

^جسلإشاصأواتجرحفاصر
فيإمماله أو أدبه قالة بسب الهتالب ضرب مدرس الله: رممه ومثل ويآ 

أنالضرب شجة فكانت •1 لسبب أر مدرسه رجه في صوته أورفع واج؛اته 
ساعده.عفلم أوكسر وجهه أوم يده في جرحه أو رأسه في الدرس شجه 

رأكم؟في الدرس تحام النخل هوالإجراء فما 
فانممنؤع الحد هدا إن يصل الذي الضرب فان الكبير الخهلآ من هدا فاجاب: 

ومتنالقول في والإغلاظ والتشديد والتهديد والتويخ النصح الدرس عن 
رطبأوعود أوحل أوحط أوبسير بالي فليكن والتأديب الضرب إن احتاج 

الضربفي وثدي حالف فمتن الأعضاء ر كولا الثجاج به يحصل لا لن 
وأسالااسنه في أوجرحه أوالوجه الرأس في سجه أن فحصل أوبالحجارة بالعصا 

الدرسولأن مجتهدا لكونه ذلك، ش قصاص لا أن فأرئ منه عظما أوكر الدم 
الردوعن الإهمال عن الأدب سوء عن ونحييرهم أمثاله وزجر وزجره تادييه فصل 

صححهوالحدث ]ّا/ا"ا"؟[ا'هأآ؛• الشف_اءة باب؛ي _ الأدب كتاب داود- آبي سن صحح )١( 
ض



٧١؛ ٠٢١السيميغ الآساة ض السهيات الأجوبة 

الدرسعلئ واعتراض تقص نه وما الفصل الموت؛ي ورفع الدرس علن بقوم 
وتدالأولياء يمح لم إن والجروح الثجاج تلك أرش الدرس علن أن وأرئ 
حكمإلئ قيرمع ومنامسات ملابسات لوحود للقاصي التراغ إلئ الحاجة تدعو 

٠أعلم واف الخلاف يرنع الذي القاصي 

شءلهدساسةومضل
امايفعل ولم بشيء يمضهم أو الهللأب يمد اليومين بحض الله: رعاه ومثل لس؛آ 

الهللأببعض يهدد اليومين من الأحر والّعض اهله أوكلمجاله 
أسماءهمأويريع درجات عكهم يخصم بان الؤدب؛ن أوغجر الضعاف 

ممللم ولكم ذلك وغم أوبضربهم الشهر امححان م أويحرمهم للإدارة 
وانضباطوتخومه الْلالب ردع التهديد لهذا اخامل إن حث ذلك من شئا 

الهيالكذب من ذلك بمتبر فهل القمر. من عليه هو ما وعلاج ملوكه 
بمعل؟لم إن يأثم وهل قرعأ؟ ء؛ه 
الحتن الهلاوس، عن وتغاصسا وصمحا عفوا يعد ؤإنما كدتا يعد لا فاجاب: 

والتخويفوالتويخ والتهديد التعليم إلئ بحاجة الهنالب أن شك ولا يتضرر 
أوسوءأدب منهم أورأئ تمل وتفريطاوعدم إهمالاؤإصاعة منهم رائ ممتن 

بحمؤيخوتهم يتوعدهم أن له فإن الثمرح إلئ ؤإصغاء إنصات وعدم ولعبا همئا 
اوتهممكتابة أو الإدارة إلئ باسمائهم رغ أو الدراسة س فصل أو الدرجات في 
اهلالتعن وانزجارهم ارتياعهم رجاء وتميم ونحوذلك لفاتهم مش 

فلاتوعدهم ما يفعل لم ومتن للواجبات والتنامي التغافل وعن بالدروس 
عنوالعافين ؤ I تعالن تال وقد العفووالصفح باب س ذلك فان كاذبا يحب 

ؤونيمموا; بقوله القاذف عن بالعفو وأمرتعالن • المحستينؤأر١، يحب والله الناس 
. ١٣٤)ا(مرر؛ألءمران_آة 



ُالتربوياتالأسيات الآسثوات على ارسهيات  ٧٢
————

0ء' 0  ٠٢

ا.لأ١ لكم الله يغفر أن تحسون ألا وليصفحوا 

ئساممسائيد|ءلسله
يرديهولا بممله يخل الذي اانمرس راتب في رأيكم ٠، الله: حنمفله ثل زسآْاومح

ونحوذلك؟الخضور وعن اخصص عن كنأحره الطلوب الوجه على 

يتمدقأن بع )[فالمشتبهات من وأنه شك الراتب حل ني أن نرئ ماجاب؛ 
أنشك ولا بها أخل الي والخمعس أصاعه الذي الزمن أوبمقدار فيه ثك بما منه 

ويرفعونيفتقدونه الهللأب فان ناخر ومتن يالدقيقة يسدأ محدد عماله الدرس 

علنويضع العمل ويختل مشهورا معالوما مغيبه ويكون المدرسة مدير إلئ الأمر 
الاهتمامالدرس فعلن هذا وعلن • يستفيدوا ولم فيه يتعلموا لم وفت الهلملأب 

علنالحرص أيقنا وعليه اهل التوعدم عماله أداء في والاجتهاد بالدروس 
دخولهتبل له والاستعداد الدرس لإلقاء والتأهب والبحث والمذاكرة التحمير 

منكثير تسامل لوحفل وقل وا-صه من شيء يخل ولا سغي كما يوليه حتن 
التيالسابقة بالمعلومات والاكتفاء يلمونها التي بالواد اهتمامهم وعدم المدربن 

لتعدالمعلومات وتغير يان النس عليهم يطرأ ما رغم الدرامة مراحل في تلقوها 
سنحدد ما ومتلمالمة المعلومات وتحديد والمراجعة التحضير ص بد فلا العهد. 

ماويستحل ذمته وتبرأ بالواجب ليقوم التغيرات من المواد علن طرأ وما العلوم 
أعلم.والله المهللون الوجه علن أدام الذي العمل مقابل له بمرق 

ائايىائىاءوأص

ءهسجالقمل في أوأكفر ءل١لب استفز المدرمينإذا بمص الله: وفمه رمثل لسآج 
الرر_آةآآ.)ا(صرة 



٧٣خمث والتربوي1ت التعليمية الأسده على الأجوبة 
٧٠-

غايةفي الأمثلة أوبمبمل درجات بممحمم إما التهديد أسلوب إلى ولخا وتاثر 
•حكم؟ تربوي أسلوب هذا فهل الشؤح• عن أوأمك المعوبة 

يومكل يقابل أته المدرس عرف وقد العاهل المدرس يكون مكيا ما 1د1باب: 
حقيعرنوا ولم أدبهم يكمل ولم أفكارهم تنضج لم الن-ين العللأب من عددا 
إلتهيرثيهم لما ومخالفة أدب سوء مهم يلاحفل بدأن فلا المربي فغل ولا العلم 

الإصغاءوقلة الموت ورغ والمدوي واللعب العبث متهم يحصل ما وكثينا 
ويستعملالأمر في وثبات ونودة أناة ذا حليما العلم يكون أن بد فلا ونحوذلك 

شيءس مع ولا شيءإلاذاله في كان ما الرفق أفإن وناديهم تعليمهم ثن الرفق 
الطلابينصح أن الواجب فإن محله في الإغلافل ؤيستعمل يالهءرال إلا 

الولكن يخافوا حئ والتهديد والإءلأظ■ التشديد عليه أن كما الأداب ؤيعلمهم 
أوتصعيبالدرجات س شيء بحم بهم الإصرار علئ الغضب يحمله 

بالحلمينتفعون الكثير وأن والتخويف بالتهديد يتأثرون أنهم فالغالب الاحتبار. 
السيرةوحس التأين س العصوي بذلك فيحمل الهفوات عن والتغاصي 

أعلم.واف والسلوك 

ءإيءبم؛إيهءبج

مجامدساضمجا

والحرمة.اخل بثن ما الجممة مسالة في الكلام كشر الله: رعاه ومثل لسلْا 
المالمن ملغ قهربجمع كل نهاية في يقومون المدرسن مض أن صورتها: 

القهرنهابة وفي الاتفاق حسا مهم ممن لشخص وبعطى وابهم رس 
الخمعةفي شارك من كل يأخذ حتى وعكذا لشخصأخر سلى الفاني 
المسألة.هذه في الله وفمكم عدكم الراجح هوالقول فما لمسه. 

[.١٤٧_١٤٦/١٦والملأوالآداب_كلارشتاير ا.سالم«الوويأىب 
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إنولامعحدورحث فيهامضرة وليس فيهامصالحة يهافان لابأس اداج1ب: 

ولازيادة بلا هي كما عليه يردونها ثم ؤيال ألف شهريا زملاءه يقرض منهم كلأ 
أومنزل تأثيث أو دين لقضاء حاجة منه س وهو لبعضهم مضلية ففيها نقص 
بدينالتاجر من اشتراه فلو يجده لا فد رفح بثمن حاجة شراء أو ينقد سيارة شراء 

لحاجتهالحمعية هذه في ؤيقدمونه يه يرفقون فزملاوه الثمن في عليه لزاد أوأماط 
نهمأقرضوه ما يرد حتئ زيادة بدون شهر كل رابه من ذلك يرد هو ثم الماسة 

سعةعنده س ؤيتاحر يليه الذي ثم ماسة حاجة يه من الأول الأشهر في يقدمون 
عشرةأوكل سنة كل واحدة دفعة المجمؤع هدا ياحد منهم كلأ فإن ذلك وْع 

فبقىمن ؤإبات المجموعة ال٠الح وتقييد عندهم دفاتر في الأسماء تقد •ع أشهر 
هاتفهورقم مهم واحد كل عنوان أحذ في الاحتياط ومع شهر كل يلزمه وما 

حتئالإدارة تلك من أوينتقل يتوهن أن مخافة وباليه مكنه وعنوان وحفيفلته 

لمونيالاحتياطات وبهذه ٠ افترضه ما منه أويستوفوا أفرضهم ما إليه يوصلوا 
ينتفعلم القرض فإن منفعة جر قرض إنه يقال ولا والتقديرات لاعتراضات اس 

سورد ما ومعلوم علميه حقق فقد المقترض هوأما كما قرضه إليه رجع ؤإغا 
جرالذي القرض عن ورد والنهي عنه للتخفيف المحتاج اللم قرض في الثواب 

العلماءكبار هينة علن الآلة هذه عرضت وقد كذلك ليس وهذا للمقرهم، منفعة 

فيهاكتب ثم التفائا ذلك يعيروا ولم منهم أوفردان فرد وشذ عليها فوافقوا 
البحوثمجلة قي نثر وقد وافيا بحثا الجرين عبدالعزيز بن عبداممه الدكتور 

الأنه نقول وبذلك حولها الكلام واستيفاء المسألة مناقشة بحثه س وظهر العلمية 
الحهالةعن والبعد والتحري بالاحتياط فيها عمل إذا فيها محذور ولا بها بأس 

اعلم.وافه والمحذورات 



٧٥ج رالترJودال التسية الأس1غ عش [سهية الأموبة 

،يجمحديرصلإ|امسها
مفرمن قدومه بمد مواء هدية لليوم الدرس أعدى إذا الله: حفظه ومثل رسمها 

الخاكن؟كالتا في الهدية يوله حكم فا يسافرأصلأ. أرلم 
وندالحسة ونوة الصداقة عالئ دل الش الهاوية هذه بقبول باس لا ذاج1ب: 

نيورد وند المفرد. الأدب ني البخاري رواْ . نحاما1(را، انهالوا الحدث في ورد 
تخصهإليه امحدئ من مصلمهحة يستهدف الهدي كان إن لكن كثيرة أحاديث الهدية 

أصحابهين والمماواة العدل عليه السلم أن ودلك قبولها حرم غيرْ علن وتهدمه 
الهديةنل إذا الدير كان فاذا أونحوها هدية بسبب أحد •ع الميل وعدم يإحوانه 

لهأوسمح تأحر إذا عنه وعض الحصص تصاب عنه وحقق الهدي هذا إلئ مال 
حوفالقبول له يجز ولم استمالته لأجل له الإهداء يجز لم ونحوذلك بالغياب 

عرفإن فأما . السوء فلن به ويقلون الآحرون يعيبه نقد بذلك أوالتهمة الحيف 
أونفعهإليه أهدي الذي نحوهدا أوالتحير الميل وعدم والإنصاف الحيل ه نفمن 
غيرأومنفحة ممثلها هديته علمن الهدي يكاقئ أن ويستحب الهدية يقبل أن بآس فلا 
ونحوها.بالدراسة يتعلق ما 

^لإدارخإابماوناصر

ج4اءةبمدهلأةاأطلأب

لمليالإدادهث بمض مع اليدسمحا س مجموعة نحن الله: رفقه ثل ومزسآج 
داخلالطلاب كسهل وذلك راجحة لملحة الطلاب بمد الفلهر صلاة 

ذلك؟في رأيكم فما الصلاة 
قدولكن واحدة حماعة الأحتماع الأولئ كان ؤإن بدلك بأس لا 1ذ1داب: 

[_وسثتالأUني.٥٩٤/٤٦٢يرتملصةص١٢٢النرد_بابوول الأدب )ا(صحح 
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أوحراسة أر ممرامة السعض أولانشغال امان لضيق الجماعات تعدد يجوز 
يجوزوهأكدا كالاتصالأت تركه ممكن لا أو إهماله يجوز لا الذي العمل لتجزئه 

وا،لرافنالمرين بحص فيتاحر الصلاة داخل وتعلم ترتيب إلن الطالب احتاج إذا 
تلاميذعن عرف فقد واللعب العث عن ويأحمذلونهم الطلاب صفوف ؤيرتسون 

والالتفاتوالتدافع الصلاة في الحركات كنرة التومهلة وبعض الأولئ المرحلة 
وتأديبمراقبتهم من يد ولا فكان الصلاة د يفمما وتحوذلك، واللعبا والضحك، 

الصلاةمن الانتهاء بعد ثم الصلاة في ومخالفة عبثا أويتعاؤلئ بالواحب، يخل من 
ؤيتعلمونالهللأب يتأدب وJذللأ، فرصهم ويصلون أخرئ حماعة هؤلاء يقيم 

أوأركانها من بشيء إخلال منهم يغ ولا خهلرها وعظم وأهميتها الصلاة احترام 
للصلاةاحترامهم يفلهر وتعليمهم وتأديبهم مراقبتهم تكرار ومع واجباتها 

اباواجتؤإيمايا تآدبا ؤإما للمرانبن وهيبة محوئا إما ويخضعون فيها ويخشعون 
أعلم.واش 

ضامملأب1ذاكامحاساثءطدء
صيزة*عاملة الهللأب س فنة بمامل المدرسن بمض يوجد ت الله رعاه ومثل زسْإآ 

أوبالواجبات( بمعلق فيما مواء بلده أبماء من إذاكانوا اكللأب بقية عن 
فهلأمورهم• تسهل يغة موضؤع أي في أوالشماعة أوالامتحان الفاركة 

ذللئ،.نرجوبيان فرعي؟ وجه اكيزة العاملة لهذه 

هووعمله إليه. أ؛اؤهم أسلمهم الذين العللأب علئ موممن الدرس غأجاب؛ 
وبذلواستفادتهم نفعهم علن والحرص والتوجيه والنصح والتفهيم التعليم 
وعليهوالإهمال الإعراض وس الثر س وتحذيرهم إليهم الخير إيصال في الوسع 
ونحوأوومحلن وقرابة عصة أو لحمتة بعضهم مع والتحيز الميل وعدم بينهم العدل 

؛؛نواعدلواالله ءاتموا ; ه اش نال وقد والظلم الجور من الفعل هذا فإن ذلك 
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معهمنيقوم بينهم العدل قعليه كالأولاد الدرس مع نالتلاميد أرلأدكم٠أ١ا. 
وكذاأقوالهم إلئ والإصغاء الإلهاء قي بينهم ؤيعدل الدرامية بالواجبات حميعا 

أوله بالثماعة بعضهم يخص ولا أوالنهائية الشهرية لاختباراتهم التمحح ني 
لهيجلب التحيز هذا فإن تواه مأورقع ءذر0 فول أو أمجرم تسهيل في عي ال

أمرتهأو بلده أبناء مع الخفي أو  ٠٢٠١١٥١١بالميل واتهامه محيرته في والهلعن الفلز محوء 
استحقاقفي محواء كلهم الهللأب إن حيث عدالته في يقدح مما وذلك مبرر بدون 
إنلكن • مصلحتهم من هو فيما للجمح ومشاركته لهم وسماعته علميهم عطفه 
العلمعالئ والإقبال والمواظبة والحففل والذكاء والنشاط بالصلاح متميزا منهم رأئ 

ؤإعراصاوصدودا وغلظة حفاء آخرين ومن للتصاح والتقبل للخير والاستقبال 
والحالفإنه والتوجيه بالوعفل تأثر وعدم التقبل عن ؤإهمالأوتأحرا وبلادة وغفلة 

منالزيادة علمئ وحثهم وتشجيعهم علميهم بالإقال الأولتن يخص أن يجوز هده 
أفعالهمؤإنكار والعيب التنقص ؤيريهم الاخربن عن ويعرض الحميدة الصفات 

ؤإنكاره نفورفع واظب لمن تشجيع فيه ؤإنما ظلم ولا جور ذلك ني يكون ولا 
معاليعلن للاخرين حث ذلك وفي ؛النصائح يتاثر ولم الواجبات أهمل من علمن 

.1ءلم واش الرذائل علمن والترفع الأمور 

ضالأطااةوشالسيح
البعث الأسئلة وضع في المدرس تشديد في رأيكم ما الله: حمش ومثل لسآج 

بمححكان اكمحيح في التشديد وكذلك بجدارة إلا الطاف يجح 
وكلعبارة كل صد حلويلأ ويجلس وخمسها وريمها الدرجة بممفا الدرس 

ضبللأبدأن-كونالإجابةكافيالمر؟كلمةولأملالخواب 

اااوووى«سالم «، YaAU>[ ٢٥• ]ه/ الهبة ني الإثهاد الهة_باب كتاب •الفتح، الخارى )١( 
للبخاري.واللفظ . [ ٦٧/ ا ]١ الهة في الأولاد مص تفضيل كرامة الهات- محاب 
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ذلك.بين الومط بل الزاني اهل اكولا الكثير التنديد يجوز لا اد1داب: 

وتوسعاونشاطا حرصا الدرس رأواس نإن كمايوجهون غالبايكونون نالعللأب 

والتابعةوالخففل أنهم علئ ؤيحرصون ؤيجتهدون يجدون فإنهم لإبماح اش 
الأجوبةؤليراد عدهم التمير وقوة نشاطهم ني الدرس توجيهات دتفلهرآثار 

فيأودقته التمعحح أور الأمثلة ونحع في الدرس تشديد يهمهم فلا كاملة 
بالوادالعناية ثليل الشخصية صعيف الدرس كان إن أما الدرجات. وصع 

العانيإيضاح ولا التلاميذ تفهيم يهمه لا للدرس والإعداد التحضير في متساهلا 
زيفكرون ولا للدروس غالتا يهتمون لا فإنهم التلاميذ أفهام إلن وإيصالها 

الحلتمحعثون ويأفهامهم وتتلي العائئ حل عن عجزهم ويعتقدون هم أنف
حالوبكل فهمه والنجس عليهم ابهم ما لهم يثرح لم المدرس بأن ويتعللمرن 

العاتيووضوح فهمهم نحقق ند كان فان الهللأب حال يراعي أن الدرس فعلن 
يضعأن فله السنة أعمال في أجوبتهم س لهم مناقشته س ذلك وعرف لهم 

جيداوهضموها اثادة عرفوا ند أنهم لثقته التصحح في ويدقق قوية كاملة الأمثلة 
بلالتمحيح في عليهم يشدد لا أن عليه ولكن كافيا جوانا يجيون موف وألهم 

المقرر•ش ما ص يكن لم ئن للمراد الموافق أويالمعتن باللفظ مواء الخوان يقبل 
منيتأكد ولم تفهبمهم في نمر قد وأنه المعتز لهم يتضح لم ألهم عرف إن أما 

وضعفي التشديد له فليس مستواهم صعق وعرف ينبغي كما العاتن مرح 
فيمعهم اهله نمقابل ذلك في عيهم هل يبل التصحيح في ولا الأسئلة 
أعلم.وافه والإيضاح الشرح 



موالتربوية اسبمية <_ على السءيات الآ.؛موع 
_____نزيم.

سةاواكتوىضط

لإهادةالإحمبارإلأضحالأuمج
الدرسصحح وقئ ئ كمل الشهري الامححان إجراء بمد الك: ومحه رس؟ْاومتل 
أو^١ ٣٥٠٥أخذ ص الهللأب س؛٠، فيكون اكمل لذلك الامتعان أوراق 
لإعادةفرصة بمطه أن للمدرس يحق فهل درجات. ثمالي س ضممة درجت 

لمةاممرصة إتاحة عايه وجب فرصة لوأعهلاْ و،ال ثامة؟ *رة الامحالة 
أخرىفصول أوس الأصل شس س مواء انمدل باب من اكللأب زملائه 

جوازبميم بمال و،ال خرطا؟ ذلك أوليس الشاكلة لقس على كانوا إذا 
الأ»هحان.رةئوة؟إعادة 

ؤإرثادهموتقرممهم تعليمهم ني يجتهد أن الدرس علن اذاداب؛ 
ؤللمبدون عائلا يكون الممحح وأن واحدة مرة الاحتار أن لهم سن ذلك وبعد 
مامهم كلأ ؤيحهلي أخرهم كما امتحانهم يجرى فهناك أحد مع أوتساهل لأحد 

الخلقحن منه ولوعرف عليه آوشمقة أولئرابة به رحمة هدا يريد ولا يستحقه 
الأخلاقوسوء الإعراض عليه لاحنل الذي الأخر ينقص ولا والاجتهاد والتمجل 

أنذرهمبعدأن لخميعهم ولا الممحالي الاختمار لأحدهم يعمي أن له وليس 
منأعير نقد واكمهم والإنصات الذاكرة عن والتغانل الإهمال س وحذرهم 

بماالفصول بعتس علن وشدد مستواهم فوق أمثلة أءsإاهم أنه ندر إن لكن انذر 
الأسئلةفي غلعل بسبب ا-لط؟ أن وسن الخهلآكلهم منهم فحمل أفهامهم تدركه لا 

الاختبارلهم يعيد أن عليه فهناك العاقل الذكي يفهمها لا بحيث نمير أوسوء 
فوقالتي الحملة تلك عن يتسامح أن وله حمل عما إليهم ؤيعتذر جميعا 

فأماالأسئلة. جملة س عليهم ها فلايحال فيها الغلمل منهم وغ والتي مستواهم 
خهلآولا فيها تعقيد لا لهم مناسبة لكونها الأسئلة بحل ناموا الذين الفصول بقية 
وا1لهأءلم.لذلك الرر لخدم لهم حاجةإلأإءادةالأ.تحان فلا 
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من\ومجن،او\

صفاتفه أوأحب الطلاب أحد عرف إذا اإلدرم^ن يمض الله: رعاه ومثل زسغهإ 
فرصةأءهلاْ الامتحان في أحمق والاجتهادثم والخد واكلين كالخالق مم؛ة 

درجةلكون الامتحان •نه؛إعادة أولى غيره بان علمأ امتحانه لإعادة أحرى 
ذلك؟في سماحتكم رأى فما أقل. غيره 

اللهإن ؤ ت تعالئ اض ئال العدل حلاف هذا فإن ذلك ألايمعل أرئ فأجاب: 
نحكموا1اسأن البض حكتم ؤوإذ١ تعالئ: ونال ا. والإحسان^١١يأمر؛الخدًل 

وناصحامريا أمامهم وقام سراء علمهم فد الدرس أن وذلك . بالنيل
فعليهالامتحان أسلة قي يتهم موى وقد عنه التلقي في امتووا فكلهم ومدرما 

مهمتقدم فمن يمتحقونها التي الدرجات ومنح التصحيح في سهم يسوي أن 
والعصيانالميتة الأخلاق ذوى من ولوكان يستحقه ما أءهلاْ يالحراب وأجاب 

لهيزيد أن دون جوابه بقدر أءهلاْ الحواب في أحهلآ ومن وممرطأ مهملا ولوكان 
وأهلالخير إلئ والدعاة الصالحين س كان ولو الامتحان له أويحيد الدرجات في 

محلهفي فيكون والتقدير والإكرام العفووالصفح فأما الأخلاق. وحسن التدين 
والعفوعنالاجتهاد علي؛ وحثه إليه النصح وتوجيه القابلة عند تشجيعه مثن؛ 

إذاونحوم التأخر في ءلرْ قبول وكدا معلوم شيء عن أواستفسر مال إذا خطنه 
فيهيجوز فلا الفصل محللأب يعم الذي الاختيار في فأما ونصحه صدنه عرف 

فيه.٠لاهرا وعييا الدرس في مهلحنا يتخذ مما والتفضيل التمييز 

)\(ّورةاكءل_آة•؟.
. ٥٨التاءءآية سورة )٢( 
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^يبحءامحسمائإيىاّء

هيسإوك4واخلأصداضاضل
أوراجاته غي وأهمل الطالب، فمتر إذا الدرسن بمص الله: حفظه ومثل رسج 

وهوعلىالقمل في أونحرك الدرس إذن بدون القمل في كلام مه صدر 
رغجرذلك.أولص حبا أوأكل الراح باب محن نمله أوضرب مسلم 

القملفي أوأبقاه أوأغلها كلها اخمة وجرمه القمل س الدرس أخرجه 
أوأعلى إلى ومحييه واحدة فدم على واهما أوكونه أعلى إلى يديه راقنا وافما 

سلائمة لفلركم في بمضها أو الإجراءات هده فهل مرحا• ضرتا ضربه 
الربي؟الدرس ذلك 

الماقعالعلم يعلمهم وأن نة حتربية العللأب يربي أن الدرس علن فأجاب؛ 
قيوالشدة موصعه قي الين معهم تعمل فوأن الحس متا والوالأدب 

بحثالتأديب عن وصلب وقسا عمن قد من بينهم يوجد أنه ثلثا ولا مجوصعها 
يوبخأن الدرس فحلن المدرسة قيالواحبامت، والإهمال التقصير منهم يحاءان> 

لهمفيحدُث، يتأثروا أن رجاء والتوبخ والتفرع ، ١ ااعن.لل س ويكثر ذللمثج علئ 
السبقوحصول الكمال علمن وحرصا بالواجيات واهتماما ؤإقبالأ انتباهنا ذلك 

مقعدهوهوفي الحركة كثرة وكذا إذن بدون القمل في الكلام وأما والتقوى. 
وكذاالأتردلع معه يحصل تما ذلك علن التأديب من بد فلا الأدب. محوء مجن فانه 

حالةالبهلخ ■صبا وأكل العلملثا ومضغ القمل في بينهم ارب التقفي يقال 
فانجثة الالأحلاق ص ذلك كل والكل والتقاعس التناعس وكذا التدريس 

فهووالتحذير أوبالتعليم والتوبيخ أوبالتقرع والتوجيه بالنصح الإرتداع حمل 
يخرجأن فله الخال بحسب معهم الشدة المدرس استعمل يحصل لم فإن الأولن 

والتأنيب.والتويخ الاوم ٠ العذل ( ١ ) 



وارترJويئالتعليمية اماساإة هلي 'لفقهية الأجوبة خو  ٨٢
————————————

عالئالفصل ني أويونفه الدحول من بمعه أن وله الحصان تلك من العاث ذلك 
إذامرح غير صرتا يضربه أن وله أعلئ إلن يديه كرغ شانة ر1حالة أويكلفه قدميه 
امتح-انهدرجات من أوأكثر درجة بحم يتوعده أن وله يجدي مما ذلك كان 

الفسقعلن وأصر الهسن بالتأديب يتأثر لم إذا يفعل إنما ذلك لكن وهكذا الشهري 
اعلم.وافه والمدرس الدرس واحترام التأدب يحمل وبدلك والمخالفة والعصيان 

٠٠٠٠٠



٨٣حو رالتربوبد السب على العصية الأجوبة  ———-ج•

ارسضددءث4اضلبئ4ار
ل4اش\م المغار رخاصة الطلاب من الدرسن يمض بمللب الله: وفمه ومثل استآا 

منبإقرار وشدضا احراما له يقومون اكللأب أن أو القمل دخوله محي 
ذلك؟حكم فا منهم• اتحمل هذا على اكرس 

بممئلأن أحب أمن كقوله. شديد وعيال فيه ورد فقد ذلاكا يجوز لا فأجاب؛ 
ونالصحح. ند بالسنة أهل رواه ، ١ التارال س مقعده فلبمبوأ نٍاما الرجال له 

فيحلفه، هم رعصا*الآا. بعضها يعفلم الأعاجم يقوم كما تقوموا ®لا .ت 
علىيمومحون والروم فارس خمل فلون ران'كدم ومال جالتا صلن لما الصلاة 
كراهيتتهمن يعلمون لما يقوموا لم رأوه إذا الصح-اية وكان ،. خمودار وعم ملوكهم 

للمدرسالتلاميذ منام فيه فيدخل عام وهذا ا. وصححه الترمذي رواه ■ ٧>^، 
إدخالمن فيه لما ذلك، علن يعودهم ولا ممنعهم آن فعليه الفصل. أودخل أقبل إذا 

العمومحيث من هذا العباد علن والتكر الاغترار علن وحماله ه نففي الإعجاب 
منعاليهم قائم لن العامة أو افحة للم—مسالحالمن قيام ذلك ٌن تثتن ؤي

أوللمتستل {وف ؤئقنع الداخل نصي، لا وحتن، ذلك مح، حرج فلا أصحابهم 
المصافحة.

صاحبهقال الذي البيت فأما 

رسولايكون أن العلم كاد التجيلأ وفه للمعلم نم 

للرحلالرجل ننام كراهية في جاء ما رالأداب—باب الاستئذان أبواب الترمذي؛اكحمة، )١( 
/a[٢٠ ]الرحلنيام في داود—باب أبي، مس صحح حن، حديث، الترمذي: قال  ٠٢٩٠ ٤٠

سحه^^ل-ل'آ/آخبم[الأهمإ«واس 
الألباني،صعقه والحوت  ١١٢٠رقم للرجل الرجل ننام في أيبرداود-باب محباس )٢( 

القادرمد المحاب محغق نال I ^١٤ ٤٧٠[ ٠٣٦زا■/ للداخل القيام الأءرل-فى جاهع 
صحح.الحديث معز ولكن ا صعفيإمناد،  '•الأرناؤو»ل 

[.١٣٣. ١٣٢الأُومبالإيم]إ/الملأة_اتام •الرويا_كتاب لم م)٣( 
للرحلالرحل قيام كراهية فبر جاء ما —باب والاداب الأّتنذان أبواب ٠ 'التحفة الترمذي )٤( 



راوتربوو1لالتسي« الآءئ1،؛ طى الغقهية الآ.ءيوغ ح؛مآ  ٨٤
————^

القيامعن الهي ني عام ايع بل الفuم هدا قاله الذي للمن صحة فلا 
منبمعهم كان الرسول. أن ْع بالرسول تشيهه قي بالغ وتد وغيره. للمعلم 

الكبروالإعجاب.إلن يودي الذي البصل ومن له الخام 

^لأّطساةمحااادساسض

١^دون الصغار اكللأب الكرم القرآن مدرس يلزم هل الله: رعاه ومثل لسآج 
لا؟أم هلهارة على إلا اكحف ص وعدم بالوضوء 

ذلكفيعم الصحف لمس الخدشن من الهلهارة اشتراؤل نالمختار نعم فأجاب: 
عنهينوي موليه أو وليه فإل فصد ولا نتة له لتس الهلمل ولولكن لكلكير الصغير 

احتراميعلمهم أن الدرس فعلمن والحليم اكاديب باب من وذلك الحدث رغ 
الجاسةواجتناب الهلهارة أمر في علميهم يندد وأن أفلفارهم نعومة منذ القرأن 

واكحففلوالوضوء اكهلهر صغرهم في ؤيعتادوا والماحي المصاحف ليحترموا 
احيالممحبة عالن ساعدهم مما وذلك الوضوء نواقض ويعرفوا الأحداث عن 

علمعلن ليتشاوا القوس في مكانته ومعرفة اش كلام ومحبة ونفلافتها واحترامها 
شأنه.وعفلم القرآن بأهمية وشن 

سوةصسوإمارهضذمم

أرلرملهم بمفقوا أن الْللأب س بمللب المدرسن بمص الله: حففله ومثل لس؛آإ 
الإجابةفي الهنالب رفق إذا رلاسما ذلك إنكاره وعدم المدلس س يإقراد 

أرالحائزة لأخيه أر الدرامة في أولتفرقه الامتحان في كاملة درجة أوأخد 
ذلك؟حكم فما أخرى. لأماب 

الحديثفي ثبت فقد العللأب من الذكور حق في الصفيق يجوز لا اياباب؛ 



Aoم؟ رالتربويت التسي، الآسئأات على اوسهيان الآ.>ءوة 

تعالئاف عاب وقد ونحوها. الصلاة نى إليه الحاجة عند ، للماءءل اكصفيق |ان 
إلأالين عند صلاتهم كان ومحا ؤ ت تعالئ نوله قي كما التمفيق باستعمال الكفار 

صدئله يكون الدي اكصفيق والتهيئة الممر ذاإلكاء بل٢ا. ومدية نكاء 
يجوزفلا منه والتنفير فعالهم إنكار دليل بدلك عيثهم أن ولاشك يمع وصرت 
منذلك في لا والطلاب الأطفال من ولو فعالهم محاكاة ولا ذلك في ماليدهم 
يمغهدا فعالئ الحاهالية لأهل الأعمئ والتقاليد السيئة العادة هده علئ تعويدهم 
يقرهمأو به يكلفهم الذي المعلم علئ وينكر سبب لأية التصفيق هذا عن الطلاب 

وفيهتعالئ النه كبرياء امتحضاء فيه الذي بالتكبير ذلك استبدال وممكن عليه 
الطلابيتبعه ثم بالتكسر يبدأ أن وللمعلم ونحوه التفوق الهنالب بذلك الإعجاب 

المسامةإلئ لهمهم حفزا به يحصل مما أوأكثرفهذا مرة أصواتهم بذلك رافض 
جاتزةأحذ علن به يحمل الذي الصحح للجواب والتأهب بالدروس والاهتمام 

الثيءءمن التعجب عند أوسحأّآ، يكبر النمٍا. رركان وقد رفتعة أورتبة سية 
للشيءالاستغراب إظهار ولقصي النقائص عن وتنزيهه نمالئ افه تعظيم لقصد 

أعلم.والثه التجدد 

ضكداشاصلسضرس
تحركإذا اكلالب على ثدييا غهد1ا يغضب الدرسن يمض الله: رفقه رمثل لسمآإ 

يحركأر نحوزميله أويلتفت الأرض على رجله يحرك كان القمل في 

مسلم١«، ٢ •  ٣٠[  ٩٣للماءل"ا/ انممق اكلأة_باب في العمل المخاري»الفحاا_كاب )١( 
.[ ١ ٤ ٨ / ٤ ] الصلاة في شيء نابها إذا ا،لراة وتصضق الرحل تسح - الصلاة كتاب ٠التووى٠ 

هم.الآة:)آ(سورةالآمال،
نال« YYU»\[ ٣٣٩]I■/ قثم كرىنس.نكان اكن_باب اااتحفة«_ايراب الترمذي )٣( 

تبلكممن الذين محن لتتبعن نوله. باب - ارباني المنح صحح، حن حديث ت الترمذي 
]ا/هها[قالا>ماوالا;سْيو.



رالتربويداسمية الآّئلد عش السهية الآ.ءووت خ*؛  ٨٦

الهمودأن أر شخمتا تسهدفه اركات سْ أن بمشي فالدرس الaالارلة. 
هماديانلأنها ا-يركات هذه تمرير الأولى فهل نحاحه. عدم أو امتمرازه 

الأمهدا نرجوتوضح السد؟ على ابلوس طول نتيجة *فموية وليت 
وعملكم.علمكم في الله بارك 
والتقلبالحركة كثرة البلؤغ دون الذين الأطفال طسعة من أن معلوم فاباب: 

إمساكويصعب ؤلويلأ النازل في آبانهم هع جلوسا نحدهم أن يصب ولهذا 
حكمةفيها الحركات وهذه المجلس في ساعة نمض ة الخامدون الذي الهلفل 

حركتهمإن فأقول والمملما المملسا علن وتعويدها أبدانهم تقوية وهي عظيمة 
والتغيرالتنقل كثرة المدرس تغرب يفلا العادية الأمور من الدرامية الفصول فى 

علنأحن هي بالتي تدربهم أن وعليه ونحوذلك المقعد وتحريلث، والالتفات 
بغيرهالانتعال وعدم الدرس لشرح والتأمل المع ؤإلقاء والاستفادة الأمان 

منرأئ ومتن المفيد النافع العلم في وترغيبهم وتوجيههم نصحهم عليه ثم 
تردعهبحقوبة تخصيصه له جاز متعمدا الدرس عن وصدودا ؤإدبارا عبثا أحدهم 

يعانه.لن ذللث، رفع أو 

^سساءسيةاسميىسص
جوافهاوإسوسرهشس

ولاتفتا بالهئاف لايهتم الذي الدرس في ما؛ولكم الك: رعاه وآجوّئل 
بوضعيهتم ولا الطلاب بعن يميل بالشررولا وبماهل حلما ولا ترمة 

تلقاءمن المروة الواضح بمص بممحذف ذللث ر»ع باكمحضسر ولا ثلة الأم
الراتب؟لشض الشهر نهاية في وتمكتره همه ولكن نمه 
مؤتمنالدرس فإن للأمانة ؤإصاعة ؤإهمالأ خيانة تعتبر الممات هذه فاجاب: 

•يشغلها التي الوخليفة علن ومؤتمن يدرسها التي المواد علن ومؤتمن الهللأب، علن 



s٨٧«؛ اسعي، الآسس طلي  ..ارب.

ا.لأ ربا فيء "تل على الله وكان ؤ نمالئ اش من الخوف ءاو_ه فالواجب 
مااش علن يخفئ ولا ونجواه مره ؤيعلم الأحوال كل في يرام ربه متحفرأن 

تعالناش من المولية تشعر فيالأمانة هذه علن والناقثة الحاب من ولابد فعله 
أداءعلن ؤيحمله له ملازما تعالن النه من حوفه ؤيكون بملها ومن الدولة مجن ثم 

ماجهلوهليعلمهم إليه أمورهم أولياء أملمهم الدين باللاميذ فيهتم كاملة الأمانة 
والعملالتعلم علن تربيتهم علن ؤبمصرص الخير لهم ليحب لهم وينصح 

منوالتمل التلقي الوّعفى وبذل ب والاجتهاد والخد العلم سمة ؛ي وترغيهم 
أ-محلافهمويهذب المعاني ؤإدراك الفهم علن يساعدهم ما إلن ويرشدهم المدرس 

ولكتابهلله اكصسحة االدأان الني.: لقول الدين من هذا فإن أفهامهم ويصحح 
حىأحدكم الأيرس ه: وفال لم. موعامحهم0رأارواه اسث ولأتحة وكنه 
أنعلث يحرص بل القرر شرح في يتساهل ولا • دمه«لص يحب  ١٠لأخيه بمب 

جليةواصحة الهللأب أفهام إلن العاني إيصال وعلن المقررة المائة جمح يوضح 
الإشكالاتعلن والإجابة والتفهيم التعليم في بينهم العدل عليه أن كما 

الفصل؛التحضيرلحول فبل الاستعداد أيصا وعليه الخميع مع والتجاوب 
والهلريقةفعلها المتللوب والكيفية ميثرحه ادوى المس ومعرفة الراد وفهم والقراءة 

وصربوالخراممل بؤرة المثل الإيضاح وسائل واستعمال للالقاء النافعة المثلن 
الذيالمقرر س شيء له يجوز لا كما الأنتاه ؤيثير الأنفئار يلفت وما الأمثلة 

ومارالزمان بقدر وضعت الناهج فان شرحه يكمل أن عليه بل تدئيه إليه وكل 
دونبوضوح الدروس إكمال فاستهلاءوا الناصحون المخلصون تدريسها علمن 

الأمثلةووضعت كله المقرر وفهم الهللأب تعلم بذلك وحصل أواحممار حذف 

آه.الآة:)ا(ّورةالآحزاب،

،٠١٣٠[ ٧٣/ ١ ] لنمه يحب ما لأب يحب أن الإممان من باب - الإممان كتاب ءالفتح، البخاري )٣( 
آ.١ ٦ / y ] اك لقنحب ما لأحيك تحب أن الإممان حمال من الإيمان ُالوويُ—كتاب لم م

لاJخارى.واللففل 



والتربويةالضلمية الأسئلة على الفقهية الأجوبة خو  ٨٨

فلاالطلاب علن يشددوا ولم وصعها في المدرسون ناهل ولم اكرر جمح علئ 
الطلابحذق جوابها من يظهر لا الأهمية فليلة أسلة بوصع اهل التيجوز 

الأفهامتدركها لا أوغامضة صعبة أسئلة بوضع ولا؛التنديد القرايح وجودة 
•الموفق واش أوساطها الأمور وحتر 

^سبممةابمهاهممهة
صنله وكان بلده خارج المفر أراد إذا المدرسن بمص الله: حمفته زسهآإومثل 

طريقعن مفر ورقة لمأخد مدرمته إدارة إلى بموجه أن أحدهم من طلب 
ومصالسعودية الخطوط إلى بها يذهب ثم /' ه ٠ بواقع الخومغمضة 

الخاصةالتذكرة تلك من تقيد يالمدرس هذا إن ؟ fjولدم. بامم تذكرة 
شرعا؟ذلك له يجوز فهل لمافربها. بولده 

الدولةوضعته يالتلاميد يختص التخفيض هدا لأن ذلك له يجوز لا فاجاب: 
بهمالحاجة أن ومعرفة الدراسة مواصلة في ولترغيبهم لحلهم لقلة عنهم تخمينا 

هداأسباب من ونحوه هدا فكان أوخارجها الملكة داخل المفر إلئ تضهلرهم قد 
العاهدفي العللأب سوئ التخفيض هدا يأخذ أن يجوز لا هذا فعلئ التخفيض 
وأخيهكأبيه للطالب نرييا انر المذلك ولوكان الحكومية والحامعات والمدارس 

عدمالءلالب علن أن كما يستحقه لا ما وأخذ الكذب استعمال ذلك في فإن 
ويانهو كما بالأمر يخبر أن إلا فريه أو أيام له الطالب ولوكان ذلك في الماعدة 

عندذلك جواز النفلام في كان أو بذلك له سمح فإذا أخيه أو لأبيه التذكرة أن 
الحاجةعند إلا التخفيض هذا استعمال عدم ال3لالب علن أن كما بأس فلا الحاجة 

سوئحاجة هناك يكن لم فإن الضرورة عند إلا التذكرة هذه يأخذ فلا المفر إلئ 
حاجةأسد هو لن الراكب هذه ليوفر يجوز فلا حاجة بلا والمير والفرجة النزهة 

أعلم.إليها.واض 
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^لأuبارماءالأصاشامج
صرغائوائ،إنائري

إقرارحول الرياضية الترمحة •يرمي لإحوايا توجيهكم ما الاه؛ وفمه ومثل ]سآج 
إماامحالمات بمص وفيها الرياضة ملابس يرتدون الذين للْللأب بمضهم 

ملابسارتداء أو ،فه جزء أر الفغذ نمق مدو نمسرا السروال كون 
اكانتيلعض الأرواح لذوات صرر عليها ابالغايلء نمى ما وص رياضية 

مئونأم انمعن مأم كفارا كانوا وسواء اللامي أوبعمي ١^؛^ أوبممل 
منةمعاني طٍاتها في نحمل الأجسة عالىِالرصجملباسة 

لالغا؛ة؟

ثمأولأ اادرمين علن تقع والوولية ة الألبهذه إنكار الواجب فاجاب؛ 
.إحضارها اكلاميذ من يطلب هوالذي المدرس إن حيث ياسأ الأولساء علن 

وسواءالهللب تلية من بدا يجد فلا أمره ولي علن إحضارها في يشدد فالطالب 
الذيبالأستاذ الظن وحسن حكمها أوجهل ومعرفته بفطرته الولي استنكرها 

الواجبوهذا إئرارها وعدم إنكارها الموولن علمن فالواجب • ْللمبها في ثدي 
فانالمائة. تلمك أهل من يكونوا ولولم وزملأء0 المائة ومدرس المدرسة مدير يمم 

حجميمثل صيما كان أو الفخذ بعض معه ؤلهر ما سواء منكر القصير السراويل 
وزورمنكر ذلك أن ولاشك تماما عريان لبه س أن النانلر إلئ يخل العضوحنن 

رواء، أومت\١ م فخذ إلى ولاتتفلر فخذك محرز الأ الني.: عن روي فقد 
مرفوعاالأسلمي وجرهد جحش بن النه وعبد بماس ابن عن وروى • أبوداود 
إلئيدع الفتيان س ذلك نلهور إن ثم البخاري. علقه كما عورةا(أ أاالمخد 

نال ٦٨٧رقم ٣ ١ _U له غعند الت سر ني باب - الجنائز كتاب داود- أبي س ضعيف )١( 
الكتابمحقق نال  ٠٣٦٣• ]ه/اها[الالعورة سر الأءرل-في جاُع جدا، ضعف الألاني؛ 

حن.حديثا وهو الارتاروط؛ الهادر همد 
• ٠٤٦٠الفتوئ رنم ٤ ٣ ص مد؛رتخريجه )٢( 



رادترو>اعاوس4يغ الآسأغ ض [لفي  kifjfiiجث 

افرحمهم السالف كان ولفد الحرم. الفعل بهللب إليهم ا،ليل وسب الفتة 
الحمالمن فيهم لما والاثرياء الأغنياء أولاد ميما الأحداث صحبة عن ينهون 

اللباسص نجردوا إذا مما فكيف دائما بلازمهم ممن فكيف إليهم نظر لن الفاتن 
اللماسذلك وراء عوراتهم وتمثلت البياض ناصعة أذخاذهم وبدت العتاد 
السراويلفليكن للرياصة خاص ياس ص يد يكن لم إذا هذا نعلن • الضيق 
ساترةالفانيلة تكون وهكذا فوقها وما للركبة ساترا يكون كما فضفاصا واسعا 

العتادكالدراعإلا الشباب هؤلاء من يبرز فلا والعضدين والمنكبين والعلن للظهر 
لذواتالصور نحمل الي الفانيلأت ارتداء ينكر وهكذا والعنق. والرأس والساق 
صورولوكانت مهللثا ومحوها ا ١^٠٧١١ بملص ءالأمر من ورد لما الأرواح 
يالعاصيمشهورين أشخاص صور كانت إذا فكيف أوذباب أونحل بعوض 

هذهفلبس ارا أوكفلمين مكانوا مواء واللحابين وال٠ثلان والفتانين كالغتين 
الألبسةأن كما الحرام عن مندوحة الحلال وفي الرياصة في شرطا ليس الأكية 

ثمناأيسروأرحص تكون وفد محكان كل في متوفرة التماثيل هذْ س السالة الباحة 
يجوزلا وهكذا والفاقة الفقر عليهم يغلب الذين الأمور أولياء علن هل وأس

أوكتاباتصور بها الي ية الأكولا ونحوها ، القلأسل في التي الصور ارتداء 
وتركهااستوردها من علن ذلك إنكار فالواجب حثيثة. معاني تحمل أجنبية بلغة 
أوالمثتملةالحرمة الأكية هذْ ترؤج علن له عقوبة وتتلف تكد حتئ ءندْ 
أعلم.وافه الحرام علن 

هء؛؛- ٠ ص 

أرقميما كان مواء طويلا ياستا يلس الدرسن بمض اللت رعاه 

. ١١٣٨٠الفتوئ رنم ص٧٣ تخريجه ( )١ 
كالطاتية.الرأس علن يوصع اللماص من مع ت القلانس )٢( 
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فماكعجه. نحت ويكون بالطااون« ٠ سمى ما وهو طويلا مروالأ 
محذور؟اباوطلون« يمي ئ لس في وهل الدلل؟ مع ترث ذلك حكم 
أوالدرسان.لامدرس؛ن مواء 

فيجببأتواله يهتدون مما أكثر بأفياله يقتدون للطلاب قدوة الدرس غاباب: 
أنولاشك لتلاميدْ نة حقدوة يكون وأن والإيمان التموئ يظهر؛طهر أن عليه 

السنةوردت وقد مكروه ومنه واجب ومنه مباح ومحنه هوحرام ما منه اس اللب
أحمدرواه ، ١ فهو شوم تشه امن الني. قول في بالكفار التشبه تح-ريم 

ذلكيجر وتد وعاداتهم تعفليمهم دليل ذلك في بهم التشبه أن وذلكا وأبوداود. 
يكنلم المئ؛اونه1الون اللباس هذا أن ولاشك الباطن في بهم التشبه إلن 

البلادمن كنيرا أحضع الذي الأفرنجي الاسعمار بدء قبل السالمان عند معروئا 
وأيقناجيل، العن وصدهم ودولأ أمما ومحلل وسيرته وأفكاره لعاداته الإسلامية 

شبيهافيكون والاليتين الفخذين حجم يمثل صيما يكون عاده الثنهللون هذا فان 
نحتأوينزل الأرض إلئ يصل طويلا يكون أن الب الغفي لأبد ثم اري يالع

اماالوعيدالشديدكقوله. س ئاوردفيه الحرم اللباس س وذلك الكعب 
وعيدورد وقد مححيح، ند بأحمد رواه ال؛ارااأى فمي الإزار من الكعب تحت 

الحديثوفي ا• ٌسلاأ صلاة شل لا الله 1أن ورد حتئ السبل عقوبة في شديد 

الشهرةلبى في باب — الياس كتاب - داود أبي سن صحبح ، [ ٥ ' آ/ ت احمد الإمام مد )١( 
صحح.حن حدث : الأJانى ئال  ٤٠٣ • ١ > [ ١٧٦ / Tل 

ىب٥٧A٧[•٢٦٨/١^^ص"_بابuأئلستىضفىانرل•)مأ(الخارى,اك؛ح,ىب 
الازارس الكمغا نحت ٌا باب - ائي النمحن صحح ، [ ٤ ٦ ٢ T/ ت حنبل بن احمد الإمام مد 

لم/ا^-ا[»مآآا'أ«.

نال■  ٨٨٤رنم ٤ ٠ هسه الإزار إسال ني حاء ما اللباس-؛اب داود_كتاب أبي صن ؛ صعق)٣( 
بنحمف امنادْ الحديث: علن نعيما  ٠٧٦[»١ ٢٣٨. ٢٣٧ل١; الصابح مشكاة في الاياني 

،ااقطاد، ابن كماثال وهومجهول الدني كيروهوالأنصاري أبي بن يحين أبرجعفروخمه 
•ومم نقد الحدث إستاد صحح نمن ; الحديث،. لن أنه وفي 
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إنثم • ، الكسنءل وي؛ن يته فما حمج ولا الساق صف إلى السلم اأزرْ الصحيح 
وندنظرهم مرصع ؤيكون للناّس تخايل عادة الطويل اللبا'س هدا يلجس الذي 

الواجبإن نقول هذا فعلئ إلهءرى. الله يبمفلر لم ح؛لأء ثوبه جر اس الض. قال 
فاللباسأعماله، قي نة حقدوة يكون أن العلم ءلالب ويالاحص الإنسان علئ 

مترالملأة في ؤيلرم الركة إلن المرة ما؛ض أي انمورة بستر هوما الواجب 
غالبايستر الذي للبدن الساترة أوالدراعئ هوالقميمى المستحب واللباس العاتق 

الغريبانماس والمكروه الساءين وأعلمئ والخمدبن والمنكين والظهر كالتلمن 
.ونحوهم بالكفار والتشبه الإسبال والحرام ساترا ولوكان الأنظار يلفت الذي 

المدرسينمن عليكثير منها أوأحذشيء اللم^ حلق ظاهرة 

الشرعيةافنالفات بمص بارتكاب الدر٣ن بمض يبماهل الله: حفظه ومثل نسيج 
النشاراوأكئرها اخالفات أبرزتلك وهن أومكروها منة ذلك أن معمدا 

فماوالمربون. القدوة بالهم علنا أوكئر قل •طها قيء أوأخن اللحية حلق 
ذكر•ع اخالفة هدْ في القول نرجوبسءل ذلك؟ في الشرعي •والحكم 

الأدلةوكلأمبضساسلمفيذس
هوأسفلالذي الذقن وعالئ اللحيتن علئ النابت الشعر هي اللحية فاجأب: 

الرحالميزة فاللمجية المرأة. دون الرجل ش نمالئ اض أنبته الشعر وطا الوجه 
جعلولذلك وونار ومة وجمال نينة أنها كما والمرأة الرجل بتن وهيالفارذة 

والحديث ٠٣٤٤٩٠[ ١٧٧ ]y/ الإزار مرصع ندر في باب - الالاس كتاب - داود ابي سن صحح )١( 
الأناني.صححه 

صحح V٠٧٩/ حرالإزار] ش التغاليط باب — الزينة سائي—كتاب النصن صحح )٢( 
والحديث.  ٤٠٣  ٤٣٠[ ٠٧٧ ]آ/ الإزار إسال قي حاء ا مالياس-باب داودكتاب ابي صن 

الأنانى.صححه 
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الصحيحني ثت وقد ، عانثةرعن الصحيح في كما المهلرة حمال من إعفازها 
.وأعفوا الشوارب انموا الني. نول 

ءأحفوانال أحر حديث في وكدا تكبروتكثر تعفوأي حتئ اتركوها أي 
اسى«لم.ووفروا الشوارب 

أخروهاأي الأحىا<أ؛، آخر وفي وافرة• واتركوها أبقرها أي 
معافاةتركها والمعتئ وافية اتركوها أي ا ا٧حى٠ر ٠أوفوا لفظ وفي وأطيلوها، 

نيةالرحل في اللحية أن ولاشك نتف، أو أوحالق بفص لها التعرض وعدم 
وامتحنفعلرته انعكست فمد واستثقلها امتفدرها ومن وكمالا وبهاء وحمالا 

كثرةذلك وسبب ويقصرها يحكها من بكثرة الأزمنة هده في ابتلينا وقل- • القبيح 
هداأن اواس بعض إلئ فخل ونحوهم النصارئ من الواذا-؛ن في الفعل هذا 

هدافحملهم السالمين من عقولا ا،لفكرينأم هؤلاء وأن علمية وثقافة ورقيا تقل-ما 
التشبهومن الأعمئ التقليد من هذا أن ولاشك واتباعهم تقليدهم علن الخيال 

دخلاالجوس من اثتئن أن ورد ظد • وأتباعهم المجوس محاكاة وس عنه المنهي 
أيرينا بذلك أمرنا ونالا لحاهما وحلقا شواربهما وفرا - وهل النحم،. علن 

احتجاجفأما . ، ^١٠٧١٠١٦وفص اللحة بإعفاء ^ ربي »لكن فقال. كسرئ 
[.١٤٧]"آ/الفطرة حمال - الهلهارة كتاب ااالووي'ا ملم )١( 
.٣[ ١ ٤ ; ١٧]اللمة وس الشارب بمص ارباني-الأمر الفتح )٢( 

د٥٨٩٢[•٣٦١/١اشاس-باvضمالأنكارل•محاب 
محيهريرة ايي حديث وش ]"ا/؟ا'"ا[مانمه: انارى فح في اش حجررحمه ابن الحافظ ذكر ر٤( 

وحدت[ ١٤٧ت"آ/لم مصحيح إلئر رجعت ونا والهمزة، بالحيم وقسطت ارحنوا لم م
•ارحتوا،لنقل أجد ولم ا١أرحوااا ا١أحفوا،والثالثة والثانية ٠أءفوااا الأولئ مختلفة رواياتيالفاظ 

موقيل بالحيم أرجوا ما*ان ابن يند وتع وانه ١[:  ٥١"أ/] الشرح ي اش رحمه النووي نال 
٥.. انحفيظا الهمزة فحيننا بالهزة أرحوا واصله الأول ممض 

.١[ ]م٧٤ الطهارة_حصالالفطرة •الووى«_كتاب مسلم )٥( 
السادسةالمنة — الطبري نفخ ، [ ٢ ٧ • / ٤ ت مللناالفرس رئ كإلن بمنه - والتهابه ال-ا-اية )٦( 

_\•0^[.٦00]٦إ
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يفعلهلم الفعل فهذا لحيته من القبضة عالئ زاد ما يقص عمركان ابن بأن العض 
رءوسكممحبق؛ن ؤ ت الئ نموله نوتأول الإحرام من التحلل يعد إلا 

منورآه للوحه والتقصير للرأس الحلق ب؛ن يجمع أن فأحب . ، ١ وممم؛رين
ولابحلق لا للحية لايتعرضون فكانوا الممحابة بقية ذللث، في وحالفه الرأس 

تكونلا حتئ والتحّقن والتمر بالمهل لحيته يجمل أن المستحب لكن ير بتقم 
أعلم.والله الظهر تنوم ملتيدة 

حقضاتراسوإدقاءسه
وهوئبمسرردإأقزعه

لزومهموشعر طويلة أظفارهم المدرسن يمض أن يلاحظ الله: رقمه ومثل نسبمج 
ترجمهس فهل بالقنع،االتوااسىاا مى يسما وهذا يمض س أطول يمضه 
للهللأب؟قدرة أنهم سما ولا الموضوع هذا حول 

خانسوء ندوة يكونون لا حتئ المملوك هدا عن يتغيروا بأن ننصحهم فاجاب: 
تقذرفمالفلفر داخل في يجتمع الوسخ لأن الفطرة خصال من الأظفار تقليم 
المجاسةبه تعلق وتد الطهارة فتبطل تحته ما إلئ الوصوء ماء وصول ويمغ ه مالام

بهافيعلق حده بعض بها يحك وند للنجاسة حاملا فيكون بالماء امتنجئ إذا 
فوقزاد ما وهوأخذ والقص ظثبا؛التقليم حاء فلذلك ورائحته العرق وسح 

بالأظافر.قبضه يستلزم ما أولقبض حليه لحلث، يحتاجه ما منه ؤيترك الأصح 
والامتخدادالإبمل وكف والغارب الأظافر قص U؛ اتحديد الصحيح في ورد وفد 

بابس وذلك وهوالأولئ حمعة كل ذلك فعل والستحب يوماأ(لأا يارسن 
وكفللهلهارة والاحتياحل وتنفليفه البدن تحن وس الإيمان. من هي التي الذلافة 

م\آ.الآة:)ا(مورةاكح،
ا]"T/ الفطرة الءلهارة-خمال كتاب ارالووي' ملم )٢( 
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اشخلق وند قلدهم ومن الثرين مخالفة باب ومن المتنكرة والروائح الاذئ 

يخصالفيعمل متظرْ يقبح ولا صورته يشوه لا أن فعليه مويم أحن في الإنسان 
١١٠^وعلئ المروءة علئ ؤيحاففل الفهلرة  الهيتةفي بدا إذا ان الإنلأن المهللوب  ٥١
معهالخلموس ممل ولم قوله وتبل منه القرب واستحب النفس إليه انبهك الحسنة 

ففيالتواليت عمل قاما عنه. وتعرصن منه تنفر النفوس فإن الشين المغلهر بخلاف 
بأنهوفر ، القنعءر عن ايبمهى افه. رسول سمعت نال عمر ابن عن الصحيحتن 

صبيارأئ الض. أن السن دني • والحانير1، الناصية في شعرا ترك رأسه حلق إذا 
النهيعلئ أجمعوا وفد كاها(لآا. ذروا أو كله ااااحاقوا فقال ه رأمبعض حلق قد 

أوغيرهمالنصارئ س بالكفار تثبه وفيه الشيهلان وهوزى الخلقة يثوْ لأنه عنه 
أنأفعاله في وأسوة هوقدوة الدي المدرس فعلن • فهوءته»(ار'آ، بقوم تب اوس 

علنوالمحاففلة السنة باتثاع يتميز وأن والقس—اق بالكفار والتشبه التقليد عن يبتعد 
اعلم.والله العقول وامتحنتها الناس عليها افص فهلر التي الفهلرة خصال 

محاامسر4وصآم
ليعدكان في أوبممل شركة أر هومة عده مدرس الله: رعاه ومشل نسآج 

الالدولة نظام يا'ن عالما أولاده أوأحد زوجته بامم ذلك وجهل هم؛ة مبع 
انمل؟يجوزذلك فهل عمين. بعن بالخمع يسمح 

iL^Ls سايرلح نجارة أو ة مومأو ثركة أو دكان في الحمل له يجوز لا ؛!؛
أوالحمل وقت خروجه فيكثر الوفليفي العمل عن قلبه يشعل ذلك إن حيث معينة 

•اورويأ_كتابلم م، ١٠٥٩٢ I [ ١٣٧٦; • ل القزع البس_باب •الفح،_كاب، اوخأرى )١( 
١[.• • اكنعل؛ا/ وايية-ما،ة اللباس 

والخدين، ٠٣٥٣٥٠[ ٧٩• ]آ/ ذؤابة له المي ى اكرجل_باب، داود_محاب أبي س صحح )٢( 
الألباني.صححه 

■ ٠٦٧٠الفتوئ رنم ٥ صرا٦ تخريب تندم ، ٣١



والتربويةالضلبمية الأسلة على الفقهية الأجوبة غو 

التدريسعن ٠^٠!^ عملأوْ به أويتصل بالتجارة لاشتغاله الحضور عن يناحر 
التحميرعن والحرفة بالتجارة انشغاله وهكذا ومخاطتهم اتصالهم حال 

حفهمالهللأب فسخس تماما يدرس ولا يتأهب فلا الدروس لإلقاء والاستعداد 
ولايحتاجونمرتبايكفيهم الدولة أعطتهم وقد . الدولة في الوءلفين بقية وهكذا 

أوزوجته باسم الجل جعل فعله يسوغ ولا الحكومي، العمل يزاحم لحمل معه 
سنسبة أو براتب أجير أو ابنه هو العامل كان إن أما . فيه يعمل كان إذا ابنه 

ذلكفلعل العمل بهذا يهتم ولا به ينشغل ولا ذلك في يساهم لا وهو الأنتاج 
.أعلم واش الدولة تعاليم لايخالف 

^ساهيةساممااماوسوشامء

قدمهاإذا الaلالج، س الهاوية شالون المدرسن بمض الله: حمفله ثل وملس؛ج 
سايةهتواضعة الهدية وسواءكانت فعوره جيح عدم بحجة بممه الهللب 

يضهلا أر يضه موف ^١ ١١٥١١محن أخدها عند الدرس كان وسواء جيدة أو 
حكم ١٠٥الأخرين الهللأب كشأن فانه يكون بحيث عليه توثر لا أنها بمنى 
ايوال.هدا على الإجابة في القول بمط نرجو ذلك؟ 

الحيفامن للشص وأسلم الظنون عن فهوأبعد القبول عدم له أرئ 
أوونحوها وكرامة ودفتر كقلم متواصعة الهدية ولوكانت سميرا ولوشيئا والميل 

علنولوأمن ذلك ينبل لا أن فالأولن وة. كأو أوكتاب اعة كالثمن رفيعة 
أحسنمن حب علن مجبولة القوس فإن الهنالب ذلك والميل،ع الحيف مجن ه نف

فلنبجائزة حظي أو الهلمالب ذلك تفوق فمتن الفلز به ياء قد أنه وذلك إليها 
جبرأو لعذر والغياب التاحير عن أعفي ومتن الهدية تلك بسبب ذلك أن غيره 
فقدولوأحفاها حتن الهدية لأجل عنه بالعفو الدرس ذلك، اتهم درجاته في نقص 
الرد___، عن له ؤيعتذر بالهيئة جاء الذي العنالب، يفغ أن وعاليه آثارها. تغلهر 



٩٧حآم واJتربوعLات اممانم4ي،ت طلى الممهية الأجوبة 
ج———ت 

عنديض • غيره إلن الهدية ؤبمرف عيره يمل أن رجاء ثعورْ يجرح لا حتن 
أوتقريبالسوق من متاعه أوحمل بيته إلن السيارة في كإركابه اليسيرة الفعة 

هومما وخدمته غيره مع استفاقته وكدا ذلك إلئ الحاجة عند أوكتابه أوثوبه نعله 
مماومدحه هوأهاله مما وتكرممه المجالس من له والقيام الصف قي كتقدممه معتاد 

لغرضذلك فعل يكون أن إلا فيه حرج لا ذلك فكل حاصرا ولوكان فيه لاكدب 
كانإذا الميادلة الهدية عن ي»ض أن ويمكن الهي، في حل يد فإنه بالدراسة يختص 

تلالهدية فإن تحابوا ءتهادوا بحدث عملا عليها مكافأته ويقبل مابما إليه يهدتم( 
والدمن الهدية لايتبل أن الدرس علئ نم . ، المدرال وحر رتذمب المخمة 
شفيكون ابنه عالئ وشمقته مودته استجلاب الإهداء بب حميكون فقد التلميد 

يسيءما عن والعد والاعتزاز الترهع إظهار المدرم( فعلي، وحيف جور ذلك 
الموفق.وافه واريب الشاائ، أويجاو_ا المعة 

يروالأقلأموالأودايىاسة
بامم4للأمإضهاثض،ة

الأفلاموكذا اسوير لألة الدرس امسال خمر ما اممه: وشه ومثل وآج 
اليخمية؟لأغراضه بالمدرسة صلق ما وكل والأوراق 

والأدواتالألأت هذه ان فذلك من شيء يجوز لا أته الأصل فأجاب؛ 

مطتم،ااسة«ضاباضلأءص_، ٠٢
حديثاكرمذي: نال،  ٠٢٢ ١٣٠[ ٢٧٦- ٢٧٥لأ/ الهدية ض ام. حث ني حاء ما باب 

)مال(احمدالنا؛ نال، ]ها/اأ'ا[ والهدية الهبة كتاب - الرباني الفتح الوجه، مذا من غرب 
نةالشرح آيصا، الخاففل صعقه مرالمدني معشر وأبو • ام وأبومعشرمضعف غريب ونال 
حدا،ضعيف وأبومعشر ت الارتاووط ونعيب الثاويس زمر الكتاب محقنا تال [ ١٤١تاُ/ 

الإرواءني وكدا  ٠٣٧٨٠رقم ٢ ص٣٤ اكرمدى( س ضعيف ني كما الحديث ضعيف والألماني 
. ٠٥٣٠اكرئ تخريجه»_U٤رقم تقدم الحديث لفثل وأول ٠، ١ ٦ •  ٤١٠[ ه لأ/ 



راJتربوJةانسب الآسل1ات على المنهية م
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يحتاجومما الدرّة ممصلحة متعلق هو الذي الحكومي الإداري للعمل حمصت 
مدر'سينمن الأفراد اصتعملها نمنئ الرّمية والراحعات المعاملات ني إليه 

أومللدها يففد اّتدمالهإ فإن الشخصية أغراصهم في ومجوفلضن ومحللأب 
طاقتهانوق وهي الدرّة تحملها وأورايا مدادا تهلك وتمالأ أوتستغرق قيمتها 

أوالإصلاح في أوالإدارة الوزارة ومراجعة إبدالها استعمالهاإلئ بعد وتحتاج 
العملوتوقف الراجعة في وقتا الحهة أو الدرّة علن يضيع مما ونحوذلك التغيير 

تتعلقأوراق كتموير الضرورة عند اليسير الشيء عن ذللث، من يعفن قد لكن 
الإدارةفي الذي بالقلم أوكتاية الدرّة في مته طلسث، أووثيقة حنينلة أو بالعمل 
والأوراقالأقلام توفر عند ذللث، ؤيكون لناصية مية رّورنة أوفي ماصة لحاجة 

أوالحاجة عند الرسمي الهاتمؤ استعمال في يقال وكدا منها تلم، ما إبدال وسهولة 
الأفرادبه تعز يمجا تعالئ اش ير وقد عنه عدل مندوحة عنه وجد فإن الضرورة 

والاكتفاءحمله وسهل نقله نير فالهاتمؤ الخاصة. الدوائر أجهزة استعمال عن 
الدالعن والاكتفاء الأقلام حمل ر نيوكدا والإدارات المكاتب يخص U عن ؛4 

أديانمن شيء استعمال إلئ الأفراد أحد احتاج متئ وبالخملة طويلة. مجدة 
يقدرجازالاستعمال تكلفة أو نقص ذللث، علن يترميؤ ولم ونحوها الدرّة 
•تعالن اف يعفه يتعفف ومن اف يغنه يتغن ومن والضرورة الحاجة 

صءواوناتاسث
 ]vالللأهل س أوغيره صراني مدرس يقوم أن يجوز هل الله: حمفله ومثل ]_؛

يمانتدريس يولى أن يجوزكذلك وهل اليين؟ أبماء تدريس اياطلة 
اياطلة؟اللل أمل س أوغٍرهن مرايامث، مدرسات السانمين 

شيناأوالئاديانيون أوالهتدوس التمارئ يتولئ أن ثرعا يجوز لا اذ1جاب؛ 
الواجبأن مع لمكاتتهم رفعا نلل؛، ز فإن المسالمين بلاد في الشرعية الأعمال من 



حأموادضبوي4 ايتطيبمية الأسنلة على اممههية الأجوبة 
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بدنيةوخدمة وهندمة يدؤية كصناعة الدنيوية الأمور فأما شانهم وتصغير إهانتهم 
ولوتقاصوالهم إذلال استخدامهم وش مسخدمن لاعتارهمم جار ذلك ؛إن 

منذلك مولن محن يوحد لا أن بعد ولوكثيرا مال لهم وبدل مرسا ذلك علن 
نيوالعمل وتكريرها المعادن واستخراج الآيار حمر ني تخدمون فيالملم؛ن 
يوجدحيث المسالمون يتولاه آن فالأصل التلرص فأما ونحرها والحرف الصاع 

فإنونحوها المناعية المراد قاما الشرعية المواد في الدروس بجمح يقوم ُن فيهم 
يقومملم يوحد لم وإن كافر يتولاها أن يجز لم يحنها س المسلم؛ن في وحد 

بقدريدرسها من الكفار س ب احتلب صرورئة وكانت البلاد حارج ولومن بها 
اليهوداستعمل الّ؛ي أن ثنت وند مامته إلن يرد ثم عنه تغنن يحتن الحاجة 

ولمعرفتهميالحهاد المسلمن لانشغال بها النيام إمكان مع كعمال ، حيبرر علن 
عمرأن ثبت وتد • عنه الثه رمحي عمر أجلاهم عنهم امتغنن فلما البلاد باستغلال 

بعدتعزومم ولا اف وضعهم أن يعد لاترفعوهم ت مال عته اف رضي الخaلاب بن 
حياتهآخر في ه الشي أمر وند • ا اا؛لهأ أبعدهم وند تقربوهم ولا اف أذلهم أن 

مغزلهم سقوا فلم فيها يتملكوا لا أن أي ، العربل حزيرة من المثرين بإحراج 
أعلم.والله زمان كل في المسلمين أئمة عمل هدا وعلن ، قطاي٦ 

[١ ٧ ]ه/ الزارعة ني ين اليثترط لم إذا باب - والزارعة الحرث كتاب الخاوي )١( 
.٢[ ١ • ل/ • ] والزارعت اناة الممحاب •الروي• لم م، ٠٢٣٢٩•

[.٩٦٨الذ.ة]آ/الرعة_ضلفىالأتاةبآض والمح الشرب )٢(الآداب 
٣[١ ٢ زآ/ انمرب من الّهود إحراج والوادى-ياب الحنة كاب •الفتح• الخاوي )٣( 

العربجزيرة من والنصارئ اليهرد إخراج باب والستر" ابهاد كتاب - ملم صحح ، ٠٣١ ٦٨٠

■شيء امتلاك مجن ممكنوا لم القرين ان هذا البخورومعتن عود عرص مجوصع مغرتنطار٠ )٤( 



را1ضبيبةاسبمية الأسئيت على اسهية امآجربة م، '١ '
^لسماسواساسب

 U،_ الطاياتبمدرص أعمى نمر مدرس قوم أن يجوز مل الله: ويقه ومثل
ر»1نمافوق؟ ١،^^ م وطالبات طلا، يهم لممل أودرس ايالخات؟ 

طلا،يهم لممل اكدريس أر للهللأب اضلمة تدريس حكم 
الإملأمة.اللأي س كير في مقاهي وهذا فوق؟ فا التوسهل من رطاليات 

حيرا.القه رجزاكم باصل ذلك نرجويان 

عندإلا لهن ومشاهدا مدرسا النساء أمام يقوم لا الرجل أن الأصل فاجاب؛ 
أوهثاكلهنوجرههن إل سنظر للأي أنه وذلك والتحجب التستر وح الضرورة 

الافتتانأسباب من ذلك كل أن ومعلوم معهن يتنانش أن ولأيي أصواتهن ويسمع 
ولودونالطالبات تدريس الرجل تولي يجوز لا هذا وعن سعص بعضهم من 

أنللمرأة ما نخير التعليل من ذكر لما البالغ؛ن للهللأب المرأة تدريس ولا البلمؤغ 
الدراسةاحتلاط وأما الأثر. في ذلك ورد كما الرجال يرائ ولا الرجال لأترئ 

أكبرمن ذلك< فإن اء والنالرحال ( juالمدارس وحمع الإسلامية البلاد بعض في 
فإنأوامرأة. رحل نون وسواء وفثوالفواحش الكرات إن الدوافع 
الغراتزيثير مما ببعض بعضهم واحتكاك الشابات جانب إن الشباب جلوس 
الشهوةالإنسان في تحار اف ركب وند الزا ف\حشة اقتراف إلئ الهمم ربعي 

البالغالشاب أن ولاشك الغراتز هذه إن الميل غريزة فيه وجعل ية الحن
أنلأبد والصحة العمة مع القوة كمال وأء0لاْ حلقه اض أكمل ند الذي الكلف 

جنبهإن جالسة الشابة المرأة كانت فمتئ العادة بحكم النساء إن اليل فيه يوحد 
جسدهاإن ؤينفلر ؤيسمعها وجهها بصاحة تقابله أو بشرته تمس صاح ل كن 

اللهجعل فمد الشابات ن يمال وهكذا الله عصم س إلا منثورشهوته ولابد فإنه 
فهلرةص الذي الجماع نعل إن لهن الجاذبة والشهوة الرجال إن الميل فيهن 

أصبحشيء هذا ؤإن سليمة قلوبنا إن بمولهن: عبرة ولا الإنسان نؤع في وغريزة 
عنلتخفيف الاختلاط إن داعية الحاجة ؤإن نكر يلا الكرر ؤإن عادا 



موالتربويل السب (لآّدالت على اليقهية 'لأب 

فتنصحالأنوال. هذه يخالف فالشاهد . الخاطتة الدعاوي من ونحوذلك، الدولة 
قيالدارس تلك ني منهم أحدا يدخل لا وأن وبب بناته عالن يغار أن اللم 
•أعلم وافه يعده أو البلؤغ نبل سواء الدراسة مراحل من مرحلة 

الرحلةم ميما ولا أعمى رجل اyاJات بتدريس قام إذا الله: رعاه رمنل إسهج 
صه؟بالخجاب يلرس فهل فوق فما الومهلة 

جترءاتما الحديث وني لايراهن لأنه ونحوم الوجه تغءل؛ة لايلزمهن فاجاب: 
أمحديث فآما يشهوه. إليه الفلر لهن يجوز لا ولكن ا انمرلأ١ أجل س الامتياز 

يرانا®لا هوأعمن أليس تلن . هغهء ءاحتحأ فقال مكتوم أم ابن لحل لما سالمة 
صعقهلكن وصححه الترمذي رواه فقد تمارا؛ه،رآا؟ ألتما أثتما أأفع.ياوان تال; 

إليهالفلر عن نهاهن إمما فإنه ذللث، وهع عنها. الراوي لضعف العلماء بعض 
كاشفيدائما ممنون الرحال أن فالأصل ؤإلأ عنه الصدود هو الاحتجاب، فيكون 

بلاوالمرأة يتفلرونإليهن ند الرجال لأن إلا ؛الاحتجاب النساء يؤمر ولم وجوههم 
كانفإن إليه تتفلر فلابدأن والمابمة الحاجة عند الرحل مخاًلبة إلن تحتاج ند شلث، 

لمم،  ٤٠٦٢ ١ ٠ [ ٢٦ا/ ١ المرل 1جل س الأ,طوان الأّحذان_باب، محاب ألاكع« الخاوي )١( 
مل١٣٦/١٤مماب،الآداب_نحريماكiرفيس،اض]

الرجال،من اء سالناحتجاب، ثي اء جما والآداب_باب الامتثذان أبراب، >اكحمة< الترمذي )٢( 
 /a[٥١— ٥٠ ]٣٣٦ص الترمذي سن صعق حلسثإحسنصحح، تالاكرمديث  ٠٢٩٢٨١٠

انسا٠:ون_٠١٨٠٦٠[٢١١/٦الإرواء]
٠حزم ابن نال ت ونال الضعناء ذيل في الدمي أورده هذا يّهان ت تال ص٣٨١ وفي مجهول 
وهومعارض وله ت الألباني وتال الحديث عمب جهالته الئ السهمي أثار وقال تلتآ مجهول. 

الحبشةإلن اننلر وأنا بردائه يسترني ه اض رصول كان نالت عنها اف رصي عاتثة حديت 
فإنهمكتوم أم ابن بيت في اراعتدي عنها أفه رصي تيس بنت فاطمة وحديثا السجد، في يلعبون 

عليهما.متفق والحديثان يراكء فلا ثيايلثا تضعان أعمن رجل 



والتربويةالسيق !_ ض اوسهيات الآ.>مأا ج  ١٠٢

فكذاالخوان فالأصل ؤإلأ الفتنة منه حيف إن وكذا ذلااث، حرم بشهوة إليه النظر 
.أطم وافه والأسفار الأتاع إلن لحاجتهن الأص الدرس زم الطاس 

ككمهورت4ضضةه

شكاتهمصرف في بمأخرون الله اكرس؛نهدامم يمض الله: حمفله إس؛جومعل 
الخاصالوم وم المرق تاريخ الشكات في سجل حيث الشهرية 
إلاشكه يمرق فلم ١^٠^ يمض فهرفبماعل كل نهاية محن والمشرون 

فهلعوالسمي. الملث أن لأشك الفترة تلك خلال وفي أيام. عدة بمد 
صرفه؟على القدرة *ع البك في ؤإيمائه الغيلث يجوزتأخمصرف 

والأعدادوالتحضير يالتي الانشغال لعذر التاحير هذا أن يظهر فاجاب: 
بهالماسة الحاجة لعدم ذلك أن ويكن البنك س الراتب لاستلام ضيغ لا حث 

^نكوديعة به الاحتناظؤ لأحل تركه أن ويمكن إليه حاجته تبدو حتئ فيتركه 
ولويدحره الذي رصيده فيه يولع البنوك أحد في حاب له مدرس كل أن الغالب 

استغلالهعلئ له ندرة ولا إليه يه حاجة لا وصاحبه منه يتقيد فد البنلك كان 
الشالمصارف في يودعه أن حاجته عن زاني الحار له س فننصح فيه والانحار 
لهجاز إسلاميا بنكا وحد فإن والقرن والسعي الراجحي كثركة يالربا لأتتحامل 

إنتاجلها أومحوسسة ثركة وحد إن وكذا معه أويثترك عنده يولع أن أواستحب 
الريحمن بجرء كمفاربة به يشترك من لوأعطاه وكذا فيها ساهم إسلامية وفواتي 

علناعدتهم ممجن ذلك ش لما ونحوها البنوك عند إيداعه س حير ذلك، فكل 
٠والعدوان الإثم علئ التعاون س فإكون الرئوية والمكاسب الأعمال 

٠٠٠٠٠



____نحيم,١* ٣ رالتربويت التسية الأسداأ على الممهية الأجوبة 

أوانمرالي الطالب مع السلم الدرس بمعامل كف الله: ونمه وسئل نس؟ثإ 
صاسمكاعوسفيبمضسالهوديأوءمصاسأعل 

uدةفي ولأبا الأية الدارس يمض في كا البلاد وفي،م0 الإملأمة 
يعنوهل الدرمة؟ مجد في جماعة الفلهر صلاة أداء وعد ^؛؛ ٥١القرآن 

محه؟ذلك ستمريوا ولا يعذروه حى كافر أنه ايانمحن سللأب الدرس 
الإسلام؟في للدخول لدعوص •رانا ءع4 يحاول وهل 
انمسركونإثما ؤ الحكومية الدارس ش بوله قعدم بمقل ماجاب؛ 

محاسنعلئ علئ صغره قي يربئ فإنه أحدهم نول الأمر امتلرم فإن لأ١ا نجس 
بهيدين الذي الدين ومنه الكفر حال له يثرح التوحيد مادة وفي وتعاليمه الإسلام 

والمخالفاتالخافضات من فيها وما للإسلام المخالفة الأدان كل بمللأن رمتن 
للأديانوسخه الإسلام فضل فكره في يطع أن رجاء الذلاءرْ والأحهناء 

معبالدعوة بماثر ولم كفره علن أصر فإن والتبديل التحريف مجن فيها لما الأحرئ 
أنيجبا يا ومعاملته ؤإذلاله إهانته من فلأيي علميه السنوات ومرور تكرارها 

ولاالجالس في يجوزتصديرهم لا إنه الفقهاء: تال كما الدميون الكفار به يعامل 
تسليمهموبعد حاللمثا ا أوكيفأصبمتا أوبكيف باللام ولابداءتهم لهم القيام 

وممنعونأيديهم وتحر وقوفهم وطال منهم بمليبا ما أحذ عند وبمهنون بعليكم يرد 
القرآنولولدرس المصحما ص ومن والخنزير كالخمر دينهم شحائر إخلهار من 

اللهمساجد بممر إثما ؤ تعالئ; لقوله المسالمين مساحد لحول ومجن تحس لأنهم 
العتيدةالإسلامأوفي في يخالف ممن الْللأب ؤإذاكان . مذآس؛١^١٢٢

الدوامونتا يما مالخماعة ع بالصلاة يلزمون فإنهم والصوفية كالرافضة 

الآة;ا/'ا.)ا(ّورةالتوة،
الآة:خا.)آ(ّور؛اكوية،



السبالآسلت ملي الغتهية الآ-ءءب،ت ^ ٠٠٢

منكفر ولواعتمدوا وحدهم الصلاة أومن التخلف من ممكنون ولا والدرامة 
الانخدلععن الهللأب يحذروا أن االدرمؤين علن أن كما الرافضة عند كما سواهم 
كالروافضالتدء؛ن وكذا والهندوس والمرذيتن المحارئ من الكفار باولاد 

الخالقةالحل أهل وكل والمرفيتن والحدامحنوالعلمانين والبعيتن واشورقين 
يعاملواوحتئ لثسههم ملع والإليهم الإصغاء من يحدروا حتئ السنة أهل لمعتقد 
أعلم.واش أهله هم الذي والإذلال والإهانة بالاحتقار الكفرة أولخك 

سلي؛،

تدرسفكيف أوشن الكرم القرآن مدرمة حاضت، إذا الله: رعاه ومثل جق؛ 
أوحاضت إذا للطالة بالمة كذلك بمال وهل لالطاuت؟ الكرم القرآن 

ننمست؟

أومدرسة كانت سواء الماس لمدة عادية إجازة تمح أن للفاء العتاد ادأج1ب: 
العلمالباتتميع علن انتصرت أواكدريس الدراسة إلئ اصهلرت فإن ءلالمة 

تضعأن ولها أوبالإثارة ؛اللفغل الاخؤتاء لهن تصحح الخهلأ وعند لهن واستمعت 
بالطرالقراءة تتابع والعلمالة ونحوم بعود الورتات وتقلب الطاولة علئ المحق 

ابنروئ لما وذلك ا زميلتهأوْع الطاولة علن أو كرمي وهوعل المصحف في 
أهلرواْ ا ١ الئرآنءل س شبما والخاص ا-نم-، بمرأ »لأ نال: الني. عن عمر 

والكثفيس]آ/أأ_م؛[ىلسقاضس_ابمبمهماءْامآنضالخب 
الخجانيضعن وروايته ماش بن إّاعيل نيه الارناووط: وشب الثاؤص زمر الكتاب 

عبدين الغيرة عن أحدسا ، ٤ ص"؟ الداوقطي عند آخران ءلرقان وله وعزامنها، صعيمه 
صالحاني اءثل إ*محمدين عن عمروالثاني ابن عن نانع عن عمة بن موّن عن ارحمن 

فأبومجهولا رجلا نه أن مع وعدا اريلعي: الخانفد قال عب بن موّن عن معشر أبي عن رجل 
تعليمهقي شاكر أحمد الشيخ الخديثا هدا صأحح وند عليه يتاع أنه إلا مستضعف رجل معشر 

ً[ ٢٠٦/١صعقسثكاتيالإرواء]ى١٢٣٨،٢٣٧/١عاداكرمدي



حآموالتربوية التعليمه الأءث^ت عش الأجوبة 
____نزيم,

والتايعتنالمحاية من العلم أهل أكثر نول أنه وذكر الترمذي وامتغريه • المسن 
أوالنسيان حامت، إذا القراءة ني للمحائص رحموا العلماء بعض لكن يعدهم ومن 
يجوزكما أية بعض قراءتها ؤيجوز لازم وتدرص كاحتار محرورة هناك كان 

لأنالأحادبث،فىالهيءنوذلك الأوراد الشتنكرني بالآا.ت، والدعاء الذكر 
تصريحاالعلماء بحص حالفها فلذلك، •قال مجن نخالو لا والخاتص للجنس، القراءة 

أعلم.واض أوظلويحا 

صيس

سدضاصئاساهتصر
الممدينتهن عن ثمل قرية في تدرمن الدريان يمض اف: حفه ومثل رسآج 

فهل*درمان. أرثلاث مدرمتان عديم بان فمرعلنا اه ميسكتها 
الخاجةلكون شهريا *ادي ملغ ثابل محهن أجم مائق مع يركتن يجوزأن 

*يبتنهن؟داخل الدرمة لوكانت اخكم وما لا؟ أم لدلك داعية 
الغءهلانإلاكان بارأة يخلورجل |لأ لحدين، بالأ-محأية الخلوة تحوز لا ف1د1دأ: 
ثالقهماءرا،.

حازالمسافة تلك، قطع إلن داعية والأحة ملوكا والهلريق عددا كن إذا ولكن 
معهنمحارمه أوإحدئ زوجته يستمحّيح أن السائق علئ لكن للضرورة ذلك، 

غجرالماء مع والممازحة العاكسة عن زوجها علن تغار التي الزوجة ؤيختار 

القرآنيقرآن لا أنهما والحاتفس الخنس، م حاء ما ياب، - الترمذي محن صعيم، في رقال،  ٠٠١٩٢٠=
•متكر إنه ت  ١٨رقم ص٢١ 

الدخولكرامة باب؛ي - الرصبع أبراب ~ الترمذي محن صحح آ ١ ٨ / ١ ل أحمد الإمام ند م)١( 
وبنانالخلوية النفلرإلن الشكاح_باب اكابح_كاب مثاكاة •٢[  ٤٣]ا/ الغسات علن 

إمحنادءصحح.^: تال١٧٧! ٣١ ١٨٠[٩٣٥العورات]أ/ 



رالتروي0التسيئ ألأ'.،غاة عض : u،_iالآءو،ال 

إلئواليل الظن سوء عن بعتدا ثقة موما مأموئا الساتق يكون أن ولابد الجارم 
عامراالطريق ؤيكون أو<ساعتين ّاءان مسيرة عن اذة اذس_سعد لا وكذا الحرام 
نحمليدون والاحتجاب التستر غاية ني المدرسات كون وكدا وآيين ذام؛ن بالمارة 

تمالمازحة إلن يجر الذي الكلام لي السائق مع يتجارين لا وان أونرج أوطب 
أوأكثراعة كبعيدا المكان كان إذا استن محن أكثر عددهن يكون وأن الغازلة 
للحاجةذلك يكون أن ولابد ترابيا الْلريق ولوكان النائية كالقرئ البلاد خارج 

يوميامعهن التردد الحارم علمن أويثق لهن محارم هناك لايكون بأن ة المام
وسواءمهلمتنات أمتان ؤيرجعن معه يدهب معينة يأجرة موثق سائق مع فيتففن 

أعلم.واش لمة مكل من الهللوبة الشروط تمام ح أوطالبات مدرسات كن 

عادةالكامل الخجاب يسن اضاقدات الملومات يمض الك: ويقه ومثل 
وتيماالمواطات الملومات أخواتها حولهاس وحاءثمن سبمع مجاراة 

أوبلدها إلى سافرت فإذا السات. صائم رئامة نل س عيها المفروض لاكفل١م 
وجههاتكشف بلدها في اكدريس تمارس عدما أوحى الرق إلى خرجت 

•عالأجانب للرجال الوجه كشف حكم فما الوجه. متر بوجوب ترى ولا 
ذلك؟في ذ/الأدلة 

الفتنةإليه يالنظر يحمل وهوالذي المحاسن هومج«ع المرأة وجه فأجاب: 
يسنروكأنه إسفارا كشفه ؤيسمئ والحمال الزينة محل لأنه الشر إلئ والأjدذاع 

نرجنولا ؤ موله: عنه نمالئ اف نهن الذي الترج وهوأيما الزينة من غيره عن 
الحاهليةكعادة والمحاسن الوجوم تثلهرن لا أي ا. ب<أ١ الأولى الجاهلية نرج 

"امأ.الآية:)ا(ّررةالأحزاب،



١• ٧  ٠١٠٠رالتربوبت اوتسيا؛ ض؛لأسممت الغقهية الأجيب٠ 

ؤيحدقالأنظار يلفت الوجه إبداء إن حيث الرنح وهوالبناء البرج من واشتماله 
اءونوبناته النص. اء نافر أمر وند • مرتفع يرج كأنه بعند من إليه الكل 

أيا ^١ جلابمجن ٌت عزإوأ' يدمحر ؤ • تعالن اتربقوله ايبالياس اإلؤٌنين 
الرجالأكناإذاحاذاناI عائثة وقالت الوجوه ومنهاأجسادهن ؤيغط؛ن يتسترن 

.جاوزو؛اكئماْ<رأ، وجههافإذا جئابهاعلى إحدانا مدك محرهات ولحن 

للزوجإلا الزينة إبداء عن النساء تعالئ اف نهن وقد الإحرام في تسترمحن فهذا 
وجههاكثفت نمن الأية. بنوكهن إلأ ذبمتهن يدين ولا ؤ بقوله؛ والمحارم 

نمالئتال وكذلك للقرآن مخالفة وذلاائ، الحارم لغير نيتتها أبدت فقد 

أمرهاالرأس. به ينهلن ما والخمار . ، ؤ<ر٤ جيوبهن على بخمرهن وتضربن ُؤ 
الفتنةأن ولاشك الخيب فتحة يتر حتئ الرأس فوق من حمارها تسدل أن تعالن 

الضربعن نهاهن كما الرأس هومدخل الذي الخيب فتحة من اشد بالوجه 
فيالذي الخلخال بصوت حتن أي نيتتهن مجن يخضن ما يعلم حتن بالأرجل 

ءاير'م؛|ن•' فقال التاء ذيول عن الجي. سئل وتد • بالثوب مستورا الساق أمقل 
هوأمقلالمرأة وذيل ،. ذراعاءل اهرخئن ت فقال سدوأقدامهن؟ إذا شل؛ 'مراء 

يقدرالأرض علن الثوب يدللن أى يرحلن أن أمرهن الأرض يلي الذي الثوب 
وفدبالوجه، فكيف القدم في هذا كان فإذا مشيهن عند سدوالقدم أن مخافة ذرنع 
•ه موبهن على بنترص ؤوتضرنن تعالن: نوله في وغيرْ هماس ابن نال 
.٥٩الأية؛الأحزاب، سورة ر١( 

•،يم١٨٣٣l[٤١٦/٢فىسمثصوجمهات
ايييزدبن س وني المحاب: سق عدالقادرالارازوط قال •  ١٣• ٤ • ٣[ ١ ]•ا/ الأصول 

[٨٢٣]أ/ المايح مشكاة في الألباني وقال صعيف، ومر الكوني الهاشمي المرشي نياد 
إمنادْحد.،•ه\"آ«;

ام.الآة:)مّورةالرر،
ام.الآة:)ا(سورةالور،

٠٢٩٠الفتوئ رنم ٣ صى١ تخريجه تقدم ره( 



والتربويةاتليمية الأسلة على الفقهية الأجوJة جحمأم  ١٠٨

مالرأة اتهؤت وتد للمتظر. واحدة عينا وتدي صفيق خمار وجهها تغطي • نالوا 
الإحرامهمر ش تله أنها علن وهودلل • والةمازين«لاا القاب لس عن الإحرام 

إنتقول هدا فعلئ انمن حدتة لأييدومحوئ بحيث الفتحات ضيق كان ولكنه 

الإسلاميالدين يتعالسم يالتزمن أن عاليهن أحد ند والوافدان التعاتدات هؤلاء 
إنهنحيث لكن ولاينكشفن يتبرجن لا وأن و\ذثوآ تحكم التي التلال هذْ داحل 

الامحتعمارأثرفيها قد والش بالموانان نحكم التي بلادهن *ي اليرج هذا تعودن ند 
فيوالسرج فور المن ومنعهن أيديهن علن الأحد الواجب فإن الأنرنحي 
الإسلامتعاليم تقتضيه وكما بدلك العهد عليهن أحذ كما والمجتمعات الأسواق 

نتنةتكون لا حتئ جاءت حيث من وردت عقدها ألغي وعاندت أصرت فمن 
.فه كله الدين ؤيكون 

صهسعاا،مةياممطدوامها 

لانشغالهاالأمري وا-بم-ها تخل المدرم١ت كشرم الله: رعاْ وسئل لسآج 
هؤلاءكل توجيهكم فما الزؤح. أوحق الأولاد حق في كسير باكدريس 
المدرسات؟الأخوات 

وخدمتهزوجها حال ؤإصلاح منزلها بحفغل مكلفة الزوجة أن لاشلث، فاجاب: 
ونحووالأواني الثياب وغل المنزل حاجة وتولي وتنظيفهم أولادها وحضانة 

أوغيرهتدريس في توظفت فمتن زوجها. منزل في الزوجة من هومعتاد مما ذلك 
رجعتفمتن النهار من كيرا جزءا الوظغي بالعمل انشغالها الضروري من فانه 

نواهاوانهكت والتعليم الإلقاء من تعست ند البدن مرهقة تكون أنها فالمادة 
غالبايأتي حنث الحال تلك في زوجها يحتاجه وما الهلعام إصلاح عليها فيصعب 

[٦٣زم/ والحرمة للمحرم الطيب من ينهن ما العبد-باب جزاء كتاب •المتع• لبخاري ا٠ 
٠١٨٣٨٠.



٠والتربوية اثضليميق |لأسثلات على اتغقهية رلأحوبة 

جوعتهيد طعامآ أو غداء له يجد ولم جاء قإذا العمل ثمل من مرهق متعب وهو 
منزوجته وْع ه نفيحدث؛ي عما أل تفلا نحوها أو قهوة من يشتهيه ما ولا 

أوالفرقة عنه ينتج وقد والكراهية السغضاء يسب الذي والخيال والخصام العتاب 
أولادهاوتربية بيتها ؤإصلاح زوجها بخدمة القيام االرأ0 علن إن فنقول العذاب 

بالحروفومكناها وكونها برزقها القيام الزوج وعلئ الوظيفة علئ ذلك وتفديم 
عمايتغاصئ أن متهما كل وعش الحياة تتتثلم بينهما وبالتعاون تعالئ افه أمر كما 
اليسير.القص من يرام 

سالإئوإمادايىت

وسالتدريس في ممرن اللومان بض أن يلاحظ الله: حمفله ومثل لسآةإ 
ولحوذلكلادروس والتحضير الخصوروالانصراف في التسامل ذلك 

رأكمفا الذرية. الله يرزقها أن بمد ولاسيما باليت *شغولأ ذمها لكون 
اكدريس؟في حالها هذْ كانت س استمرار في 

أوكان ذكرا فالمدرس • بها الوفاء بجب أمانة التدريس أن علم ند ماجاب؛ 
التيالهلريقة واستحضار والاستعداد للدرسوالمهلالعة التحضير عليه يجب أش 

والتعليماتالقروح ويقرأ فيتذكر الأفهام إلئ العاني إيصال علئ معها يقدر 
ولحلاهل نفمن بونحوح. إلقائه من ؤيتمكن الدرس يهضم حتن والحواشي 

يقمولم منه يستفاد لا مما الأذهان ومغل الوقت أصاع فقد استعداد يغير القمل 
علنوهكذا أوأش ذكرا كان وسواء الراتب به يتحل الذي عليه بالواجب 
نبلالانصراف وعدم الدرس ابتداء أول الحضور في الوقت ملاحفلة اال.رّين 
عملهمن نقص فقد الونت، من جزءا التللأب عش وفوت ناحر فمن انتهائه 
منكله للدرس القرر الوقت إن حيث الانتهاء قبل حرج س وكذا عليه الواجب 

ذهنهاينشغل المدرسات س الكثير إن وحيث بشغله يطالبوا أن لهم المحللأب حق 



وادمبوي4امميبت الآسلأت عش الأأ؛مه مأم 
•٥—ن—ن

يتسعولا ينغي كما التحضير تطح تفلا وحاجاته النزل وثان وولدها سينها 
يتركننصحها فانا المطلوب الإلقاء من تتمكن ولا والتأم، للاستعداد ونتها 

المدرسةرزقت، فمتن والتمكن الأهلية ذواُت، من لغيرها المجال وفح الوظيفة 
بزوجهاذهنها لانشغال الاستقامة لها الأفضل فإن ببت، ربة وصارمتح ذرية 

والتأم،للتحضير التفرغ وعدم المنزل أحوال ؤإصلاح أولادها وتربية وحاجاته 
وفيأولادها مع عملها من متهلث، ويدنها عدول وذهنها تأتي بحيث والمداكرة 

منهناك فإن الحمح في مهلرد هدا إن نقول ولا القليل إلا منها يستفاد فلا بيتها 
ولأينقصهاالثبتإ عمل يضرها ولا حاصرا وقالها وفادا ذهنها يكون من المدرسامحت، 

حائمةاستقدام زوجها من طلبتح أوثلاثة اثنتن ولديت، إذا من ومنهن الأولاد تربية 
أولادهاتربية الخادمة وتولي والمفامد الأحطار من ذللث، علن يترتب، مجا رغم 

وحدمةبيتها إصلاح تتولن أن الأولن وكان بالوظيفة الانشغال بعذر وحضانتهم 
التعليمعلن الزوجان ؤيتعاون إليه نحتاج وما بالفقه يقوم وهوبدوره زوجها 

المستعان.وافه والإصلاح 

^^(اواصيراواسراصاق
ايولإوائأم٥^^^١ 

ماهلن مباللاتي المدرسات لعض مسحتكم ما الله: ونمه تل وم
يمائاأرالوجه غaلاء أوكون أوالرقع ياللفام مايسمى لص من الخجاب 

ونحوذللث؟أوضيقة محيرة الشاب كون 
وجمحالوجه علن التام واكحجب، الكامل يالتتر لمة مكل ننصح فاجاب: 

فعليها؛فتنة محل وم، عورة المرأه الدن؛إن 

تحالن:ؤوهمنفىمحومح'هلاا.
٨٣■: ٠٥١)\(ب\لأحو\ب.< 



حوواJترJويت الضليمية الأسلأت على الفقهية الأجوبة 
._ت_تن,

نفسررفإنكن الأثر في ورد كما للفتتة سبب للرجال وبروزها خروجها أن وذلك 
•الأمواتءرأ، وتودين الأحياء 

تورةم سارة قي محرمها مع تركب أن للخروج احتاجت متئ عليها ت وثانيا 
سإوهاالأمملارولأضإوهاالأبمار.

أووالمدارس والأمواق المجتمعات لحول إلن احتاجت متئ وثالثا 
الساترالصفيق اللباس ارتداء عليها وجب التااس نحمع أوأماكن المستشفيات 

حنوعلئ ها نفحفظ علئ حريصة متعقفة امرأة لكل معتاد هو مما البدن لخمح 
أوشفانةضيقة ثياب من الأنفتار يلفت ما كل عن وتبتعد ولأهلها لها السمعة 

المارارصأهل س الدين الصنف صفة فيماوردفي فتدخل عمانحته تثق 
مجممثل إنها حث يالحارية ثبيهة الأكية هده فإن . الخارياتءرأ، الكاسيات 

البشرةلون يرئ ولرثتها والعضدين والمنكسس والحجيزة واكليين كالحدر المرأة 
منهاوالقرب متابعتها إلئ الرجال يعص ويدلح الفتنة يدعوإلئ مما وذلك 

مزاحس يحدث عما أل تولا جنب إلئ جنتا ايرنها ومبها والاحتكاك 
لبسوهكدا ذلك وراء وما وتودد وتغزل هاتفية واتمالأت ومواعيد ومجكالمات 

أوالقدمالساق يبدوبياض بحيث الخانبين أحد ْع أوالشقرقة القصيرة المياب 
أيالماء ذيول عن محتل اش. وردأن وقد • ستره يجب مما العورة من ونحوم 
ذداعاايرخمح، ت فقال • إدابدوأقدامهن ت فقيل شراه ايرخن ت فقال الثياب أثلمراف 

فإنهاالعلريق ني أوسارت الأسواق يحلن إذا أنها ومعناه . ، عده٠ل يزدن ولا 
مخافةالمشي عند يتقلص ولا القدم؛ن يستر حتئ ذرلع قدر قدمها تحت ثوبها ترحي 

يوافماحورات غير مأزورات لآ[وجمو1 فقال جنازة مع اء نرأئ ئا عته اش رصي ء-عر تول وص )١( 
—الحتائز كتاب الرزاق— عبد —مصنف الأحياء، ومفتنات الأموات ياموذيات ولاتدفن نحعلن ما 

. ٤٠٦٢٩٩٠[  ٥٧]r/الخام اياع الماء مغ باب 
.[ ١ ٩ • ١; ]٧ منها اف اعاذئ جهنم باب •النووي، مسالم )٢( 
.، ٢٩•الفتوئ رقم ٣ صزا تخريجه تقدم )٣( 



رالتربوبةالسيئ اس على الغتهية ؛ ٠٢
'V؛^•———

غطاءعليها ما وأهم • والساق القدم إبداء بتعمد نكيف القدم من سدوشيء أن 
تسترفلابدأن جيوبم'ب<لا،. عز بخمرض وتضر.ز ؤ تعالن: لقوله الوجه 
مجمعالوجه فإن بالوجه مروره يعد الخيب يستر بحيث المفيق بالخمار الوجه 

يياضورائه من يرئ بل وجهها ستر لا الشفاف الخناء أن ولاشك ا،لرأة محامحن 
ومكداالوجه جمح عن لوأسفرت مما أشد بها الفتة تكون فربما ولونه الوجه 
البلوئبه عمت وقد منتون لكل فتة فانه الأن المشاهد أوالكام النقاب لباس 
فتخرجالمن فتحات نومع حيث ساتر غير أنه رغم لباسه النساء س لكسر وزين 

ؤإمماالفتة بها فتعفلم والمحاجرأ"أا والأجفان والحاجب والأنف ، الوجنتازل 
لخمحسترة الحدفتن«ع بقدر فتحتان فيه وهوالذي الساتر النقاب في رحص 
اشس الخوف الملمة فعلئ النفلر يمغ لا حفيئا حمارا فوفه تلبس وف الوجه 
القس.عن والبعد تعالئ 

عالكعب له حداء فن المدرسات أحوامحا بعض الله: رعاه رمثل 
دبمضهنغرمحة نمات الشعرمدومحه لفلهر الرأس يكحمن ويمضهن 
فماالخلف. من الرنجة محتمف إلى بمل لا أنه لدرجة الشعر يمصرن 

المدرمات؟هؤلاء لمقل لمحكم 
فالتمحومرئية. مدرسة لكل ثم لمة ملكل النصح بدل عليكم فاجاب؛ 

فيجبا. ادميحة|(أ !الدين لحديث الوين واجب وهوس ويوهب مايبيع أعلن 

ا'أ.الآ؛ة:)ا(ّورةالور،
الخدين.من ارتنع ما الوحتتان؛ ر٢( 

الطامالشنحصانمن.)٣(الحاجر: 
الإممان_اوليناشحتلآ/يم;ا.ام>الووى«ئاب )إ(م



٣١ والتربوية الضليعية املآسالة ملى الغقهية الأجوبة 
.ُّحبم.

الضبحةمول وعليه أوامرأة رجلالكل، سنة أوترك، محظورا نعل من كل نصح 
رحللمه مواء المالي الكعب نكارة في ولاريب ولأملثه نصحه. لن والدعاء 
السيرني الاحتلال من ليه ما رغم الزمان هذا ني الكثير به ابتلي وند أوامرأة 
الأندامرؤوس علن الوظء ؤيعتاد مشيه يتوازن لا حيث الأسان علن والضرر 

هذاكان ئا ولكن الأرض علن الرجل يسط من الإنسان اعتاده مجا حلاف وذللث، 
هؤلاءإليه اؤع يتمما أصح الغرب، مجن احتلي، ومما الأنغلار يلفت، مما الحداء 

ويصم.يعمي الثيء وحبلنا الفهلرة حلاف كانتخ ؤإن الغربية بالأفعال المعجبون 
الوجهكثف، عن فضلا الرأس كثف عن غيرها أو مجدرسة لمة المننصح وهكذا 

العهرإلئ دعوة فإنه الأجانيج الرجال أمام تكثفها كان إذا الخهلمبج ؤيثتد 
المدرسةوننصح الأعمئ والممليد الحياء "؛^٠ إلئ العفيفايت، لغير ودعابة والفاحشة 

الرأمحنسعر تربية في رستها فالمرأة ٠ النكر من ذللمثؤ فإن وقصه الحر تقصير عن 
ندرظفيرة كل مجن تقص أن الإحرام من التحلل عند إلا لها يرخص ولم وإ٠لاكه 

فحلكما ، كالح٠ةر يكون حتئ رأسها تقمر أن المكاح من ة للأيورخص امملة 
غيرفأما . الرجال في طممهن انقي وحين متهءرأى. بمد . الم زيجات ءذللث 
وتجعلهوالترح بالمشهل وتكرمه شعرها نوش بل التقصير لها يجوز نلأ ة الأي

ممندلأزواجهن بل اء النس لكشر نين ولقد وخلفها جانيها عن ونروئا ظفاتر 
تقليدهي مما الغربية الممات وهكذا التقصير هذا وعاداتهم بالغرب، أعجبوا 

أنح؛تى تقصيره أوتنؤع كالمدرجات سعرها تجعل بحيث والعاهرات للكافرات 
•شعورهم في بالرجال شييهة فتكون الغلمر ثلامة س أتل إلا منه محقن لا يعصه 
منهبشيء ابتليت ومتن الأعمن التقليد هذا عن تبتتعد أن لمة المالمرأة علن فتقول 

عنكله شعرها تر توأن عنه والإقلاع التوبة عليها فإن أولءجايإ لمأويل 
يحملونالذين من فتكون غيرها تضل لا حتن الفعل بهذا ا؛تلجتا إذا الماؤلرين 

مامملنسمشمالراسإلنص•)ا(ايىة: 
.[ ٤ ]أ/ الخل ؛ي اناء س الخءض_اشرالتب مماب •الورى• سلم )٢( 



والتربويةالأسلة على الأجوبة 

•أعلم واش علم يغتر يضلونهم الذين أوزار ومن أوزارهم 

وسهابحءصإا)اقاض(ا

الأظايروصمغهاإطالة اانمرسات يمض على يلاحظ الله: حففله ومقل لسآج 
ولاسيماالملمة خلق س هذا فهل اأاياداكأرء مي يوهوما الأظافر بمللأء 

الرمحة؟

يالعلمةفكيف الملمة المرأة من نة الخالأخلاق من هذا ليس غاجاب: 
وبخصالالإسلام اخلاق التحلي المدرمة علئ فالواجب السالمين لينات والمرية 
باللحمالتصق ما إلا الفلمر من يبض لا بحيث للأفنافر التقليم ومحنها الفهلرة 

للمحاففلةشرعت التي القعلمرة حمال وهكذا ونحوه أسسوع كل ذللث، وتعاهد 
وأسوةقدوة المدرسة أن ولأسلث، اياسس، الخن والمغلهر والنفلافة الكمال علئ 
إثمعليها حرما السيء فعلها ويكون بها يقتدين فالء؛لاليات وتعلمه، تريه من لكل 
الغربُّن وردت شنيعة وفعلة متكرة كاسمها فإنها الماكير وأما فيه. تبعها من 

وأنالأصاغ هذه استعمال بعدم الملمة فننصح الملمين اء نإليها اؤع فت
تترلث،وأن والشعر والأظافر الأيدي في والكتم كالحناء ال-اح الخماب علئ تقتصر 

وتحولوهوالأءلافر البدن من جزءا تغْلي ولأنها وغرابتها لنكارتها الماكير هذه 
والدرسانعموما المسالمات فعلئ • الطهارة فلأتتم الهلهارة في الماء وصول دون 

أعلم.واف يخالفه عما والبعد التقيد؛الشرع حموصا 

وهئ4تويأإبياضط

هللناوص ثوبها أوم بدنها م الدرسة مملب حكم ما الله؛ وفقه ومثل رسآحإ 



ا١ ٥ ٠ واJتربوJة ايممنمبمية الأطلد عش اليمهه الأجوبة 

ذلك؟في مآتحة فهل الدرمة. حارس ولاسيما بالرجال تمر موف 

رسولنال ت قال عنه اش رصي موصئ أبي فمن ثديي وعيد فته ورد اياجاب؛ 
رواه3اوة«را، فهي ريحها يجدوا قوم محلى فمرت امصهلرت امرأة أأءا ه اف 

ماالنساء أطب 1 تال أته عنه.٠ وست، الترمذي. وصححه السن وأمل أحمد 
بالزعفرانوممر الترمذي. وحسنه المن أهل ريحه«أأارواه وخمي لونه ظهر 

فيوكان الناس الخروجإلن أرادت ماإذا علن وحمل والعصفر كالورس ونحوم 
سذلالثv وغير والريحان بالك تممليب أن نلها زوجها عع فأما . رجال الهلريق 

منظاهر ؤيح ومجاله العود ودهن الورد بماء المرأة ممليب أن ولاشك • العهلورات، 
هممبها وتتعلق إليها الآنفلار يلمتا ذللث، إن حيث الفتة أسبابؤ هوس العهلورارت، 

علننالراجس، . أوتلويحا تصريحا نمها إلئ كالداعية فتكون النفوس صماف 
مثلفي ورد الذي الثديي الوعيد من والحذر ومفسدة فتة فيه عما الابتعاد الملمة 

0عوبفعلها بقولها تعلمهن لالهلالسا'ت( قدوة هي اش المدرسة ولاسيما الفعل هذا 
أوذهابا طريقها قي ومن الميارة ثاني وكذا المدرسة كحارس بالرجال تمر غالبا أنها 
فبهلونه وظهر ؤيحه حفي وهوما لها اياح الْليب هملن الانتصار فعليها إيابا 

أعلم.واف والمحارم اء التأمام والحمال الزينة تحمل 

ممبمحل_ابثحاءفيما؛دح
مجاء رالآداب_ابئ الامتياز أبواب •التحفة• الترمذي ، ٠٤ ١٧٣•٤[ • ١ ]أ/ للخروج 

صححصحح، حن حديث •الرالترعذي; ٠ ٢  ٩٣٧•[ ٥٨]a/تهلر؛ المرآة خروج كرامة 
لكاء.بناي،لمهأ-ا[ءيميإ«ىلالآبني:ساكاتي-كتابي_بابماكرْ 

حن.الخالين، 
٠[٩ ]A/ اء واكالرحال ف، ني جاء والآداب_ما الأستثذان ابواب •التحفة• الترمذي )٢( 

صححهوالحاوبمث، الوجه، مذا من ء_ري؛، حن حديث، ت الترمذي نال ٢[ ٩ ٤ ' — • ٢  ٩٣٨•
المساءويما الرجال حلمه ب،ن القمل باب — ائي التس صعيح •ي كما اني الألب



رالتربوبدالمم،يغ الآسلت عش اوسهي« الآ.ءووان حأم ١ '١ 

مّاسرةاٌاوالأجاس

وعدمأكمهن بإخراج ماطن الدرسان أخواها يمض الله: رعاه ومثل زس؟ق 
الدرمايناحارس ناولت إذا اليومان بمص أن يلاحفل مترأقدامهن. 

يرىوأحيائا كمها أبدت ذلك لحو أو معاملة أو نقدية عملة أو ورقة إما 
الرجالمن كبر ومعل م تكون حيث الدرمة من خروجها عد ذلك 

المالمحارة محوجهةإلى وم بماتهمأوأخواتهم الذينبمفلرون الأجاب 
الله؟وفمكم ذلك حكم فا بجتها. إلى تقلها 

يدنهالخمح الكامل ياكتر خصوصا والدرمة عموما المسلمة ننصح اداج1ب؛ 
محرماليس الدرّة حارس لأن وذلك منها الأجانب للمرحال بدت إذا لاسيما 

وتبلالمدرسة محيط من خرجت إذا وهكذا منه الاحتجاب فعليهن للممدرسات 
أوبناتهم أخد يثمملرون رجال هناك كان إذا التستر عليها بيتها إلئ للسيارة ركوبها 

الأجانبأمام عورة كلها فالرأة يدنها من شيئا أمامهم تبرز فلا الهلالثات مولياتهم 
يدينولا ؤ ت تعالن نال وند الخفية الزينة من نإنهما والكف القدم ذللئ، ومن 

أوالكف في حلما لبت، إذا وبالأخص الأية. ^^١، أوآبائهن بنوكهن إلأ ذبمتهن 
.نتهنزيمن يحغ؛ن  ١٠يشم بأرجلهن يضربن ولا ؤ ت مالن قال فقد الماق 

عنوغيره مالك روئ تقد وحدها ولوكانت، حتئ بالتستر الصلاة في أمرت وتد 
الذيالسابغ والدؤع الخمار في ®تصلي المرأة: في قالت، عنها افه رصي سلمة أم 

أتصليه اف رسول سألت، أنها عنها أبوداود وروئ ةدميها*لم. فلهور يغيب 
ءلهودبمض مابمأ الدمع كان ®إذا قال؛ إزار؟ علمها يس وحمار ليع في الرأة 

المرأةني ه افه رسول قال ت قالت ملمة أم عن السن أهل وروئ .  ٢٤١٠فدمها
الآةا*ا.)ا(مرةاورر،
اما.الآ؛ة:)أ(سورةالور،

سنا«iال ٥٢٦[»٤٣٦_٤٣٥/٢سافاب]
=هدا ررئ ت ايوداود وتال مقال، تيه دينار بن اش عبال بن الرحمن عبد ت وشعيب زمر الكتاب 



ا ١٧حأج السين الآسظة على الأم؛*' 
'^y.•

ءفذراث: JUب إياس أتر-مشنا«ةاكأمس: نال: ذكرالإزار حض 
لأتنيعاوه8را،.

لأمهاتاس. رمول ارخص نال: عمر ابن عن ماجه وابن أبوداود وروئ 
لهنقذيع إلما يرملن فكن د؛تا فرادص امتزدنه ثم دجنا الذيل في الوص 
علننحرم ذراعا الاندام نحت ذيولهن يرمحن الصحابيات كان ذإنا ا. ذراعالأ 

*يالإممان لضعف أولن المهد هذا ففي الجوي العهد في التكشف مخافة الأرض 
المسلمةالمرأة فعلن • يعدم وما النفلر إلن الدوائر وكثرة الزمان أهل من كثير 

فتنة.لاتكون حنن بدنها جمح ستر علن الحرص 

I^A^j  أرربماءلآباؤس بماهلن اليومان أخواها كشرمن الله؛ حففله ومثل
سائقمع المت إلى وارجؤع لنمدرمة باخضر لهن بالمماح أزواجهن 

كونه، الحكم ض بمرق وهل شرعا؟ ذلك حكم فما وحدها. أجم 
فمر؟افة كمصه الليأوخارجة ومط مدرمتهافي 

محرمءل'آ،.ذي •ع إلا بارأة رجل يخلون ءلأ : نال الني. أن فاجاب:ست 

وابنذئب أبي وابن جم بن ئسماء؛إ( غثاث بن وحمص مفر بن لبكر انس بن مالك لحديث ا ً
اميلن تحريابه ه، الني يدكراحدمنهم لم سلمة أم عن امه ننيمن محمدبن عن إسحاق 

فيكا الألباني صعقه والخالث موالصواب، وثقه ٢ ٨ • / ١ التلخيص في الهائل وقال سلمة 
: ٠٧٦٣٠[ ٢٣٨/ ١ ] الصائح مشكاة ثي وفال ١ ٢ ٦ - ١ ٢ ٥ رقم ٦ • ص داود أبي مس صعق 
سنالضعيف في كماحققته ولامرقوئا مرفوعا لا إسناده لايصح أنه علن موقوف أته الصواب 

)ها<،ا'ا<(أه.

.٠٢٩٠الغترئ رقم ٣ ١ ص تخريجه تقدم )١( 
اكوئ)آآ(.)آ(تقدمنحريجهصاآرقم 

الغيبةعلن والدخول ذومحرم إلا بامراة رجل يخلون لا النكاح-باب كتاب *القح• البخاري )٣( 
أوعيرهج إلن محرم *ع الرأة محمر — الحج كتاب ٠ النووي ٠ ملم ، ٢٠٥٢٣٣٠[ ٤٢زه/ 

ل؟/ا'-اا.



ي|لتروو1ةالسصغ الأ'سلت على ائغقهيغ الأجوبة  ٠٠٠٠ ١١٨

وأجمدالترمذي رواه ثاكهما«أا، الغ-ٍهلان إلاكان بارأة رجل خلا أءا أيقنا وتال 
تثورحتن العورات قي الكلام من بينهما يحمل لما ذلك ولعل • الحاكم وصححه 

تزولأن ويمكن أومقدماته الزنا في يسر أن ه نفيتمالك فلا منهما كل مجن الشهوة 
الليداخل ذلك كان إذا ميما أوصي ولوامرأة معهما ثالث بوجود الخلوة 

الشديدةللضرورة معه ركوبها يجوز وند الوكة الموالطرق الأسواق في والجر 
أوالحيران اء نولومجن معها يركب من نحد ولم شيء إلئ حاجة أوشدة كمرض 

•عتركب أوالطالية كالمدرسة للحاجة السير الشيء عن ونديعنئ الأنارب 
يحدثكما يسيرا وقثا غيريا نزول بعد محه وبض قليل بز*ّن غيرها نبل السائق 

يمر؛الأخرياتحتئ وحدها معه الأولئ تركب حيث الْلالبات نقل سيارات في 
كاناإذا أجنبي انق ممجع المرأة ركوب يجوز لا حال ويكل النزول عند وكدا 

متعااشد فإنه البلد خارج وأما لفرورة. إلا البلد داخل ذلك ولوكان وحدهما 
والهالةفلابد بينهما والكلام المحاطات تحدث ما وغالبا تطول ند المدة إن حيث 
محارمهأوإحدئ زوجته الاس بامتصحاب وذلك غيرهما معهما يكون أن هده 

معيركن اء ناتفق فانه يوم أونصف يوما كانت مواء السير مدة معه لتكون 
السائقكان إذا يؤغ ذلك فلعل أوساعتين ساعة مسيرة النائية المدرسة إلئ رجل 

أمنالوكا مالهلريق وكان السوء يهن يقلن لا موثوقات النساء ومجمؤع مآموئا 
أعلم.واف الحاجة بقدر ذلك فيجوز 

محسوالإجازةالأسمواه

سالراحة م الاضطرارية الإجازة من الامضادة حكم U الك: وآجو-ثلرعاْ 
أوالممرأولإنحازعمل الأقارب بمص أوزيارة العمرة أداء أولأجل العمل 

ولحوذلك؟الله إلى للدعوة 

ذلكني لما العمل أثناء في إجازة أحذ من يتمكتون فلا المدرسون أما اذأج1د،؛ 

.٠٨٠•الفتوئ رثم »_A1 تخريج* تقدم ( )١ 



٠٧٠رالتربوبز !]سمية الأسظ، على الآ.ْيوة 
——ذك

الميميةالإجازة تكفيهم بل للمراد المحدد الوقت وتفويت الهللأب إصاعة من 
أنالإجازات هده في ولهم اون الفم.بين التوسهلة الفصلية الإجازة أو الطويلة 

فرمأو أعمال انحاز أو الأقارب بعض نيارة أو عمرة من يثاون لما افروا ي
صرورةهناك كان ؤإذا المدة هد0 قي متوقف العمل إن حيث ذلك غير أو للدعرة 
قامابدا مته يجد لا صرورى أومفر مريض أومرافقة كمرض بقدرها أحد شديدة 
الإجازاتوفي الأسؤع إجازة في بها يقوم أن فاله والزيارة والعمرة الراحة 

أحدلهم فأبح كله العام في يستمر عملهم فإن المدرسين غير قاما العامة الرسمية 
فيأيام عثرة لهم وندر ذلك ونحر أوالنزهة أوالعمرة السفر أو للراحة إجازة 
•أعلم والله معروفة عادية إجازة لهم أن كما عليهم فاتت ؤإلأ أحدها إن السنة 

٠٠٠٠٠





اوىفت

|تعاإقاسلأب





ا ٢٣ ٠٠٠٠را1ضبيبة الممميغ الأّغ1ال عش اسهيت الأ.>مبال 

مجاامصرسائايى

بمضيرمى كأن سئة مالوكات الطالب من صدرت إذا الله: وفمه وسئل 
الرادبمص أوماؤلى نذرمه مع أوأماء بدية بكلمات الهللأب زملائه 

غهلولحوذللث. أوإحضارصورخلجة أوأشرهلةفامدة الضارةكالدخان 
ذلكع يجمع أم بالله؟ وتخومه وانمح التوجيه على علاجه في فتمر 

عاكوعل الْللأب؟ جميع ليراه علتا ذلك يكون وعل ال-دني؟ العقاب 
تمرقلكونها تقريرذلك الدرمة لإدارة يرك أم اكرب عدد في ضابط 

المشكلة؟تلك ملابات 

يلزمهاالتي الإدارة عالئ اللموكيات هذه ني المسؤولية أن لأشك فاباب: 
والمخالفاتالامحلمام من ملامتهم علن والخفانل أحوالهم ونتع الْللأب مرانبة 
ددةم والهام متهيئون فإنهم اليلؤغ دون كمن الصغر محن قي كانوا إدا ميما 

يدعونهمالذي والمفسدين للمغواة فرية يقعوا كي ؤإغوائهم لإنتتاصهم نحوهم 
وهوالذيالدحان شرب وأخطره ذلك وأقبح والنكرات الرداثل ني الونؤع إلن 

الاختيارعن أل تفلا فيه ونعوا فمتن والجهال السفهاء من الكثير به يتلمن 
والمخالفاتوالعميان والفواحش الكرات محن فيها يقعون الي والأضرار 

الدخانشرب وهويتحاطن اللؤخ دون محنالب علمن عثر فمتن الأشرار وصحبة 
وتريعتردعه الي وعقويته يده علن الأخذ الإدارة واجب فإن المدرسة ولوجارج 

ؤإيمافبضرب عاليه عقوبته وتكون تعامحليه من وأكثر واستمر أصر إذا أمثاله 
مرصهالأجرب كالبعير فانه المدرمة من الهلرد النهاية وفى اختبار وحرمان 

بخفيةنمحعمحه هدا مثل عرفوا الذين المدرس؛ن وواجب رعة ؛الأصحاء إلن 
وكذاالدوي الداء هذا عن تنتج التي والأمراض الأضرار من ونحذيرء وتخويفه 

بدعاةالإنخداع عن الخصعس أثناء في الهللأب يتمحوا أن عموما المدرسن علمن 
لهمويتمبوا العكر الماء في ليصه!ادوهم والحهال السفهاء يدعون الذين الضلال 
المرضهدا من التحذير الهللأب •ع الدرس أكثر فمتن الشيليان وحبائل الفخاخ 



والتربويةالتسية الأسلة على الفقهية الأجوبة حام  ١٢٤
———

نيالوتوع له يزين من إلئ ولايرعوى حذرْ فاخذ الغافل يب ذلك فلعل الفتاك 
الرذيلةوالأقوال الداءة عن العللأب ينصح وهكذا • نحوه أو الدخان تماش 

والقلبوالقذف والعيب بالسباب أوبعضهم العللأب ورمي الكلام في والسخافة 
صدرتفمتن والفضل المروءة أهل يتعززمنها التي الكلمات وسيء القال وشنع 

فإنالدرمين مع فمل اءة أوإمزملائه حق ش سيئة كلمات العلملأب أحد من 
اتهوملأبالهنالب حالة إلئ ذلك في والمرجع منامسا تراه مما تعانه أن لها الإدارة 

وآدابهأخلاقه في والنفلر لحجته أو لعذره والملع اءة الإسهذه علئ حمله وما 
مماكل فيعاقب الأوصاف هذه في الهللأب بقز الكثير التماوت يح أنه ولاشك 
عنهسمعة نشر أوإلئ الدراسة من والحرمان الهلرد إلئ الأمر ولووصل يستحق 

المدرسةأوخارج الفصول دامحل به وتشهير جرمه عن ؤإعلأن المدرسة داخل في 
إلن١^١>، وانجذاب مهم في تماديهم إلن تودي هزلأء عقوبة في التهاون فإن 

فيمعه أويدخلها الماجنة الأغاني أشرؤلة يروج من يعاقب وهكذا محاكاتهم. 
ينمحفتارة معهم لايتساهل المتبرجات للنساء أويحضرالصورالخليعة الفصول 

يفيدالمح بأن عرق إذا والأخرة الدنيا في العقوبة من ؤيخوق ذلك يفعل من 
ليسأنه يحرق وأحيائا والإمتثال القبل إلئ أقرب الخفي الممح يكون وقد معه 
والضرببالحلي البدنية العقوبة إلئ فيحتاج الماصح من يستفيد ولا للنمح أهلا 

منأنه عرف ؤإن سرا بذلك اكتفئ انزحاره رجي فإن ممثله يتزجر الذي والمسر 
منومع مرأئ وعلئ الهللأب أمام العقوبة إعلان إلئ احتج الممسيين الدعاة 
مرفوعاالأيجلدبردة أبي عن ت الحل في فقدورد العقوبة في قاماالضابهل الحمح 

جلدهنا والحلي عليه متفق ئا،الى«أا، الله حدود س حد في إلا أمواط عشرة فوق 
اكأديبهذا فإن محة الء وتى العرض تدنس وصفات أخلاق عش تأديب 
ماغفلا أومعصية ذنب علئ عقوبة في كان إن قاما أسواط عشرة علئ ف؛-ه يقتصر 

المحاصىعلئ الحقوبات هى تعالئ اض حدود لأن أسوامحل عثرة علن الزيادة من 
أعلم.واف وتحديدها تقديرها يرد ولولم 

سود_بابكااسمضوالآدب؟]آا/\خا[|مإلآ«،ي
•[ ٢٢١/١١رأسواطاكريرل»الروى«محابالحدود-؛د 



١٢٥حء؛ رالتربويت اوسي؛ الأسممة على أوغةءية 
____نزيم.

سبنمسعساّو4ٌ1

يجدلم اكللأب س لمقات اضرب استعمال حكم ما اللدن رعاه ومثل لسآذ 
ردعهمض مجا لهم اضرب امممال يكون وفد والوجه؟ المح مهم 

وأكثره؟اضرب اقل وكم اضزير؟ من لوع اضرب وعل وامحاؤلهم 
والدينالاحلفال فهناك عليهم الحكم في يخالفون الهللأب أن لأشك فأجاب: 

وكنرةوحفة حركات منهم ونحرى والعليس قه العليهم يغلب اللؤخ دون 
الهلويلالقعود غالتا أحدهم علئ ؤيمعب واكنال_ا الحركة طعهم فان اصعلراب 

وشوالقعود والقيام التنقل إلن الميل فيهم اه جعل فليلك واحد مجلس في 
كلامإلئ يصيغون فلا وصعلهم تعليمهم يصعب هزلأم فمثل ذلك في الحكمة 

بالضربوذلك معهم القوة استعمال إلئ الربي فيحتاج توجيها يتبلون ولا 
باليدبالضرب اكتض فان الحاجة بقدر بل محدود حد له وليس الرج غير الكافي 

التشفيمنه القصد فليس عليها يزد لم بالواحدة اكتفئ فإن الومحل يستعمل لم 
يفلهرأو الأدب الهنالب يسيء عندما المعلم يجد0 فد الدي والحنق العيفل وشفاء 

تعمليأن أومدرمتا والدا كان مواء المربي فيلئ نابتة بكملة أويتكلم المخالفة 
إلئالتوسهلة مرحلة وتحاوروا أشدهم بلغوا قد من فأما ؤيزحره. يردعه ما معه 

الرجالنميغ بلغوا وقد والتغفيل السفه عنهم زال قد هزلأء فان أوالحامعية الثانوية 
والنصحالتوبيخ معهم يستعمل هؤلاء فمثل تعلمهم و٠لال تدربوا وقد العقلاء 

الأموالونتيجة العصيان عاتبة وسوء والتجاهل الحهل مغبة من والتحذير 
وهذااللفات وتسويد الدرجات ونقص لحرمان با ؤيهددون السيئة والأعمال 

•أعلم ونحوواض الضرب إلئ يحتاجون ولا معهم يكفي غالتا 

صتهاضااصماهمس
ّاه1ئلإهزدثها

منالألتهاء أوبمد الهائي الامتحان في الطلاب من كير الله: حمقك ومثل إسآآ| 



ر|1ضبييغ|رسيال |لآطلة عش ا]سهيغ |لآ.ءيوة ؤع  ١٢٦
والكةالشرعية اسوم محها،مررات والم القررات كتب يلمون الا،تحان 

أروالأرصمة الشوايع في أر القمامة صناديق في وغيرما والتأريخ الخرية 
الكتبتلك أن العلوم رمن الشكلة؟ مذه حول توجيه من فهل ءزفولها. 

وضدة.ناقة علوم على نحوي 

ومنفعتهالعلم ني له لارغبة من يفعله ؤإغا يجوز لا الفعل هذ غاجاب: 
نراءتهيعودإلئ لا المقررثم من أوالنجاح الرحلة نحاوز لأجل يدرسون كالذين 

والعلوموالأدب الشمع علوم من تعلم ما ينمن ما ومرعان اهتماما يعيره ولا 
بفتحالتعليم قي جهودا يذك تعالئ اش أيدها الدولة أن ولاشك الإحتماعية 

وراءمجن والممد وتوزيعها الكتب وطح الأكفاء الدرسن وتعن المدارس 
البحثعلن وقدرته الكتب محتويات علئ واطلاعه ومانته الهناف فائدة ذلك 

وحففلهتلقاه الذي العلم عن الإعراض يه يليق فلا والتعليم والعمل والاستفادة 
استفادالش الكتب يتلك والاحتفاظ والمذاكرة المراجعة عليه بل فيه واختبر وقرأه 

الزهديه يليق فلا موجزة ولوكانت النافعة العلوم من الكثير علن لإحتوائها منها 
لهامعإحراقهاأدإهانتهابالرص ذلك من دآبح الأثمان وبيعهابأرحص فيها 

وذكروأحاديث آيات س تحويه  ١٠رغم والأوساخ الأقذار مواصع وفي القمامات 
ونحرهاوالرياصيات أوالصناعات الدنيوية بالحلوم تتعلق ولوكانت عالئ تض 

أوإحراقها فالأفضل يها للإنتفاع صالحة تعد ولم الإمتحمال س نمنك إن لكن 
خاصةأماكن في أوتدفن طاهرة أماكن في لتحففل الماحق أوراق مع جمعها 

المتحان.واف4 الامتهان عن يعيده 

^س؛رص(إذااسبماشء
ينما فقرات بمممن مسرحي حمل المدرسة في يقام الله: وفمه إسمبماومثل 

إلىيلجا الطلاب بمص يرى ذلك. وغير وأناشيد رمحيات مشاهد 



ا ٢٧مآ رالتربريت اوسمي؛ الأسس عش 1دممهيغ الآ.ءوبئ 
———ن.>يم.

عاداتواكممرس اكممق فهل ذلك. أعجه واكممرإذا التممق 
اسم؟وئمهاماسمم؟

محيصلاتهم كان ونا ؤ ت تعالئ بقوله الخ-اهلية أهل اش محاب ند فاجاب؛ 
اليدينوهوصرب التصفيق والتهيئة الصفير فالكاء ، ^١١ رمدية إلأنكاء اتت 

محدمنرئ هذا ٌُلتى بعيد من بمع صدئ لذلك يظهر حتئ بالاحرئ إحداهما 
ذلكآولغير المثل أولإصابة مشهد من للإعجاب مراء ونحوه التصفيق جواز 

عنديفعله النثي كان الذي بيح والت٠ابالتكبير التمحفيق استبدال وممكن 
هيبتهواستحضار تعالن الرب تعظيم ^5؛، دال لأنه اوذلك أوالإنكارال التعجب 
الصلاة؛ي للياء يستعمل نإنه التصفيق بخلاف شيء كل من أكبر وأنه وكبريائه 

حاصايالطالباتالمسرحي الحفل كان نإن محيالرجال صوتها رنع عن المرأة لهي 
•يسمعونهن رجال هناك يكن لم إن الذكير اختيار *ع الصفيق لهن جاز 

صإذامحشالأخارهاممحسه
^قاتم1مةأوضربمة

أحدالدرس أوساعد الأمشحان في الهيالب غش إذا الله: رعاه ومحل زسآج 
أوتولىالهائي الإمتحان في أوباحرى بملربمة معلومة سديب الهللأب 

ويأثممحرم انمل هذا فهل بنمه. الaلالب المحٍحة الإجابة الدرس'ممابة 
غشأس فوله. في يدخل الخش ذلك وهل والدرس؟ اكلالب س كل 

غيرمن الهتالب الم؛درمها الواد جميع يشمل الغش وهل هغىا<أ'أا؟ فلءس 
امقتاء؟

الآة:0'ا.)ا(ّورةالأنفال،
٠! ٦٢٠الغتوئ رنم صرأّآه تخريجه تقدم )٢( 

لإممان_ملخهستاضط]آ/بم



والتربويةا1ثوااي4ية الآسلة على السهبت الأجوبة حأم ١  ٢٨

المشترىلخدبمة السمة انمة المش المب إخفاء الأصل ني الغش فأجاب: 
فتاكفيها يده فادخل ؤلعام صبرة علمن مر الض. ان ٌببه الذكور فالحديث 

كيأعلام م جطته }علا ت فقال الطر يعني الماء آصابتته ت فقال الباغ فال بللا 
استعملثم فهوغش حفي عيب الهلمام في البلل هذا أن يعني اداسا<لا٢ يراه 

وعدمزميله أومن ورقة أومن كتاب من الإمتحان عند الطالب نقل في الغش 
صعيفوهو أويتفوق يٌ*؛ح بُمث هوالمهللوب كما وحفظه ذاكرته علن اعتماده 

لكونهله كفنا وليس الوظيفي العمل ويتولن آهلالجاوزتها ولمس الرحلة فيقطع 
الحرابعلئ أوالراهب الدرس لوأعانه وعكدا حفظه غير علن النجاح ش اعتمد 

غشذلك وكل الصواب يكتب حتن أوأشارإليه الهللوب المحح له أوكتب 
الطالبحدق معرفة لقمي الأمثلة وصع أن وذلك وخيانة لايجوزوخد١٤ 

ذاكرتهوصعق أوبلادته له وكؤإهماله أوصعقه الإحايت علن وئدرته وحدارته 
محنهمؤيفرق والأوراق الصحف من معهم ما ويبعد الراقبة في عليهم يشدد فلهذا 

يحرمفإنه الغش حاول أو غش أنه عليه عثر فمن مأمونون مراتبون بهم ؤيوكل 
ومخادعةخيانة نمه له تول ش رادعا الحرمان هذا ليكون الفصل الإمحتتيارذلك 

دراسيةسنة ويدرسونها العللأب علئ تقرر التي الراد كل في لايجوز الغش إن تم 
ومجاوتدؤيمها تقريرها فإن واللغات والهندصة كالحبر أهمية ذات تكن ولولم 

مجنؤيتفيد ال3لالب لفهمها ذلمثا كل التفهم في ^^٠ ٣٣من الدرسون يبدله 
الحابلواختلهل الحهد صلع فقد الغش من الراتب مكنه أو فيها غش فمتن دراستها 

وافهوالجامعات الوزارة نحذره مجا وذلك وظاليم ررأ، ن؛ض يفرق ولم بالنابل 
اعلم.

ممبالإ؛ان_مل.سسمضمات^ه'\[.
.جناحأ وايواها طيرايا رأرفعها الطيور اشد رهو معقوف متتار له المر حاد طائر •' نر ( ٢ ) 

ظاوم:ذكرالخام.



ا ٢٩ج•؛ رالترJودات التسي، 1لآسنيىت ض الغتهية ^ ٠٠١"

^ث4شذاساثاثامط
١^٠^أو؛ظJك١ت ١^^، محن شيط ا1طالب لوأتلف الله: حمقك وستر إسْج 

ونحوذللث.أوالمعدأواكلاواأن أو أوالساب أوالروحة كالكٍف 
وقعاضء لذلك إيلافه كون مح، بمرق وض بستم؟ أمره ولي يلزم فهل 

فكم.الله بارك ذللي نرجويان أوخطأ؟ عمدا منه 
أوامرْ ولي يغرمه أومجنون صي من غيرالمكلف إتلاف فإن نعم فاجاب: 

ملمأن الولي علن أن ولاشك أوأكثر الدية 'ك ب أوجرث نلأ كان إن عاقك 
ويتحملالمخالفة علئ ؤيضربه والهدوء والتأدب أوالمدرسة المسجد احترام أؤلفاله 

دد.لكولعلمه أوالمالك المجد به يتضرر أوحهلآ أواعتداء إتلاف مجن منه يحدث ما 
مثلوذلك أوتفرر أوإتلاف اد فعنه سج الذي واللب العبث كثرة عن ينزحر 

تلففأما أوسكين بحجر الفرش أوتمزيق أوالكرمي الباب كسر في يب الت
منمالأيعرف ومكذا المالك علن يدعب ذلك فإن الصنعة وفدم بالإستعمال ذلك 

البلاطفي أونحيب تلف من المؤجرة الدارس في كثيرا يحصل كما أتلفه 
والحيطانالغرف في وانساح وتلوث والمجاري والنوافذ والأبواب الأت والغ
بآنلمعرفته الدار أجرة يرفع ولذلك بإصلاحه والتزم ذلك علن المالك أفدم وقد 

ومنازلهمآبائهم ملك في حتن ذلك مثل منهم يحدث ال الأؤلفالللأب كثرة 
والتأديبالتعاليم في الحهد باول مع فيهم التمحكم العالمون ولا الأولياء ولأيتهلع 

ماؤإيدال وهن ما بإصلاح هيامهم الإجار عقد عند الوزارة علن المالك اشترط فإن 
كثلهامن أو الوزارة اشترطت إذا وكذا ذللث، لنمها إلخ ومكيفات< مراوح محن تلف 

دهأفما أوإبدال بإصلاح مجهiالبتهم العلملأب أولياء علن والمدربن المدراء محن 
•ا (^ ٠٠١٠فرو على ،المسلمون الحديث في لقوله ذللث، لنمهم أولادهم 

الناسبان الملح ش اض. لمول ص ذكر ما ؛اب، - الآ-ىكام ابواب، *رالتحمة، اكرمذي )١( 
كتاب،- داود ابي سن صعح صحح، حن حديث، كرميي; قال  ٨٧/ ٤ ت 

صحح.حن \لأو\ني: تال  ٠٣•  ٦٣![ ٦٨٥زآ/ الملح ني الأتقب_باب 



اأضلي4ياتالآسالة على المقهيات الأجوبة ^١؛^  ١٣٠
—ع

د4عاممأافائيضشالأمحارض
محوبمسواسادعا

امضاداكشقي؛نأله وبمد ما •ادة في الطاف غش إذا الله: وفقه ومثل لسآج 
فهادون جذا صيرة ودقة طريق عن موال من أوكرة موال إجاية من 

الادةنالك من بمؤرم فهل بالرشامة يمي ما وم ينق بخهل معلومات 
صه؟امضاد الذي السؤال إجابة درجة تلض أم فها وبمجررامبا 

cJifالتعليم اصطلاح إلن الغش أوحاول غش من معانة ز ترجع ^^٠؛ ١٥
تتفقالتي والتطمات التعليمات في لالطلأب وتعلنه أوالإدارة الوزارة تنفلمه ما 

تقلني اصهللاحا الغس لمقلة وتستعمل عام كل العللأب أمام وتعلنها عليها 
نيأويقدروجوده يقلن ما فيها يلخص أوورئة كتاب من الإمتحان حالة 

ؤيعرفأمره يخض وقد الراهب عليه يعثر وئد خفية منها فقل الامتحان أمثلة 

ذلك•ع ثم الغفلة كثير الإدراك صعيف المهم باليد الهللأب بعض كون في ذلك 
إلئمستواه يصل لا حيث وغيره كتاب من امتفاد أنه علئ يدل ما جوابه في يوجد 

أوكلي حرمان من الإدارة تراه مما عوتب نقله حال عليه عثر فإن المعلومات تلك 
كلهذلك ؤيكون ة المدرممن أوطرد لذلك اعتياده لعدم عنه أوعفي جنتي 

إهمالومن ذللئ، أوصد واتزان عقل من يه ا يتمقوما الهلال_ا حال ؛حسا 

واجتهادوجد أومحوافلبة وتخلف، غياب وكثرة ؤإهمال تساهل ومن وعبثا ولب 
علئوتهلبق يقتصرعليها محددة عقوبة ه أعرففلا ذللث، أودون للواجيات وأداء 

أونحوذللث،.أداءالواجبات في أوتساهل بغش أوهم غش من كل 

٠٠٠٠٠



١٣١عي التسية)'لتوص' الآسس طلي اممم،ا؛ الأجءبة 

سبديلصص
جماعةالدارس ص كلم في تمارس التي الخماعات س الله: حمفله ومثل ]سقآ[ 

ادوارفضالسمح جماعة يمدرس الذي القمل حكم فما المح 
ضانرانحامدينأوأما-بات والأعلام الأئمة س بمدهم جاء أومحن المحابة 

يمضعلى أوتدريب النكرات يمض محاربة أوكمة امحمع في وقمتا 
الساجدفي اخماعات •ع الملأة على أواخاففلة الوالدين كر الخ-ر حمال 

ونحوذلك؟السوء قرناء س أوالتحذير 

وردوكدا المعروفة المحسوسة يالاشياء الأمثال صرب القرآن في كثر فاجاب؛ 
السامعفي أرا وأفلهر الفهم في وأبس النفس قي أوقع التمشل إن حث السنة *ي 

أثرهسض لذلك وتدبره تفهمه علمن والعقل والبصر المع لأحتماع والنانلر 
الأمثالنالك مثل بإظهار يآس فلا أومعناه لفظه يئسئ ممعه من يكاد ولا محلويلأ 

كثيرةبرية في نزلوا جماعة معه رجلا لوأن كما والسنة الكتاب في المضروبة 
ثمحولهم وأبصروا فنفلروا وأضرمها ليلا نارا فاوفد والحفر والمرتقعان الأشجار 

الأشجارفي يحشرون حالكة ظالمات في ؤيبقون يتحيرون فإنهم بسرعة أطفأها 
هنارا امتوقد اثذي كمسل هتلهم ؤ ت تعالئ فوله مثال وذلك الحفر في ويشلون 

والدوابالفراش فجمل نارا امتوفد رجل كمثل »ءثلي الشي. نول وكذا 
اضالمفيدة التماثيل أن ارئ هذا فعلن إلح رسءلأا يحجزم وجمل فتها بمس 

بعضدور تمثيل في يقال وهكذا بها بأس لا منه تفاد يمثلا أوتفرب نمة نجكي 
وبيانفمالهم إظهار بذلك وفمي كذب ولا تنقص فيه يكن لم إذا الصحابة 
العذابعلئ صبرهم كتمثيل بعدهم لن الأفعال هذه في فدوة ليكونوا جهودهم 

.١٧الآة:)١(ّورةاJقرة،
سلم، ٠٦٤٨٣٠[ ٣٢٣ا/ ]١ انماصي الانتهاءهمن الرذاق_باب كاب او-خارى،القح• )٢( 

.[ ٤ ٩ ١/ ]٥ أمه همالن ه نثقته الفضاتل- مماب االووى« 



رايتربوبةالسا الآسس' هش السيئة الأجوبت خو  ١٣٢

الغزواتمن شيء وتمثيل ذلك يعد وظهورهم انتصارهم ثم الثرين من والأذئ 
أوإمام لقمه مجا يعص تمثيل يالعدووهكذا والظفر والمر النمر غيها حمل الش 

حتنالخالق العدو اقغ وكيف والحلي الجن نحمل وكيف لف المن ع-الم 
الأمةمن أوزد المجتمع فيها يقع مشكلة تميل وهكذا حجته وأظهر اض أظفره 

علنتكون وأمثالها المشكلة هذْ حل يها يفلهر طريقة وذكر علاجها ؤيمب 
تلكمجن الصالحون أكثر ولقد ونعت مئ علاجها ليتموروا الحاصرين مجن مشهد 

يفلهركمارعلماتناوازوهاولم من فاندنهاوحفرهاجمع وظهرت التمثيلمات 
أنهايتحققون الحاصرين أن ع كذب أنها يحجة التأحرين يعص من الإنكارإلا 

المثالهدا شاهد فإذا السماع يحفرها لم ندممة لقمحتس أوتمثيل *حيالية مصمص 
الهادفالتمثيل جواز أختار فانا علاجها وتصور فكرة عنها وأخذ حفرها فكانه 

اعلم.المفيدواش 

مارسداخلسطوخاصا

طلابتهم ومخالفات ومشاكل كايا حول كلمة من هل الله: وك ومثل 
يلي:فا وعملها أوخارجها المدرسة داخل مواء الدارس 

الدرمة.من بالهرب ولأميها بالسيارة الضمحبمل - ١ 

الكفر.بلاد من إلما وفدت الشعروالي فمات بمض — ٢ 
الأظار.٣-إطالة 
السوء.،—رناء 

أحدهما.أر الأبوين علم بدون الدرّة عن الهياب — ٥ 
الشاب.اسال — ٦ 

فيالحماعة شام عدما الفلهر صلاة أشاء في والكلام بل والحركات اللعب . ٧ 
الدرّة.



١ ٣٣خؤم والتربويات ادتعاد«يات الأسلة منى اتممهية الأجوبة 

وممالممل داخل *لابسهم الْللأب يرك عند*ا الشاب أو اخماب *ن السرقة — ٨ 
•قمح.الفصل وباب رياضة حصة لوجود اللاعب إلى *توجهون 

الخاء.أشوؤلة مائل —٩ 

بالتوالمتا{.ممى ومو*ا المنع —  ١٠
ءا—ة,عغرة خمس أو عشرة أرع عمره لهنالب السيارة ؛يادة — ١ ١ 
لذواتصورا تحمل أو ميتة **اني وتحمل الأجسة باللغة جملا تحمل ملابس — ١ ٢ 

الأدواح•
*زمورالدرّة.-القمز ١٣

ذكره؟تميم *١ نحاه الدرمة ؤإدارة دورالدرس ما 

عنالخروج سب يثة وممنكرة الأشياء هذه أن هم وافإعلم فاجاب؛ 
منالترسة سوء عن نتج إنها ثم العلم محيالب سلوك قي الاستقامة وعن الاعتدال 

الأولادممالح عن والإنثغال والغفلة الإهمال وعن الأمور وأولياء الأبوين 
سماعوعلئ اللهوواللعب علن الامحلفال نثاة سب نحدث وقد بهم العناية وعن 

الأبمنها يتمي الش الفاتنة الصوروالتمشيليات وروية الهلرب وآلات الأغاني 
منويودعها الفيديووالكم—وتر أجهزة لأولأد0 فيجتلب وصيانته الولد حففل 

والترفهالتسلية ذلك وراء من ويقصد الطاع منه وتنقر الأسمّاع ممجه ما الأفلام 
عنوالبعد للإحراق الخالب في سب ذلك أن علم ومجا والصيانة والحفغل 

وتاكوالخيالات الصور إلا ألف ولا يعرف لا الخفل يشأ حث الإمتئامة 
فيندعوالمهلربات ااءإرإان أولتك أسماء ؤيستحشر والعمات والملاهي الأغاني 
وأهلالخير أهل مجالس ومن المالح والعمل النافع الخلم من وينفر نحوها 
الشنيعةالأفعال من البلؤغ بحال منه يحدث عما تسال فلا المحيح الالتزام 

وندماأسما كفيه ويعص تقويه عن والده فيعجز التعْاوة والأتيهناء والعاصي 
أولادهممن اء والأوليالأباء تكن اشوكم الص_يفا في الالين نحيع كمن ويكون 



والتربويةالت٠اليمية الأسلة على المقهية حآج  ١٣٤

الخالقاتوكثرة والآذع1ل الممال وسوء وة والقبالشدة يعاملونهم حيث 
الدخانوتعاطي السينات عالئ والأكباب العاصي إدمان علن نقادة والإنتتادات 

اللهوواللعبعلن الهرات ؤإدمان الصلوات وترك والخيرات والمسكرات 

ممامضرة فيه أوما له أهمية لا فيما الو؛لاتالة ل الأموا ؤإتلأف الماد وأنولع والقمار 
هنفينفع لا الجتْع علن وثملا وكلأ أهله علن عالة الطالب كون إلن يودي 

أبناءؤيتتقد ه نقيزكي ذلك و*ع الواطشن عن وأذاْ شره ولايكف أمته ولايخدم 
والإدراكوالفهم التفكير صاحب وأنه غيره من وأعرف أذكن انه ؤيعتند جنسه 
غايةالإنتكاس.وذلك 

وتمكنهقدرته به يثلهر السيارات مائة ني وهونفس التفحبل فعل فأولأ• 
حوادثيب ؤيسسأخه!اء ويخ،ي القريب والدوران لسرعة الوقوف فيكثر 

حيرةقي طريقه هوفي ممن غيره ويوفر الماس يمنع أنه ولاشك واصعلدامات 
فعلهعلئ وشجعه السيارات من مكنه الذي أمره ولي علن فيه والعهدة وارماك 

بغيرهافثلله يدلها وعندالحادث السيارة علن يسالعله الآ؛اء كيرامن إن بحيث 
القرتعند المفحيهل امتعمل إن وبالاحهس الدراسة من يمكن أن أهلا ليس هدا 
القيادةمن يمثعه أن وليه ؤيتعهد يتوب حتئ ؤإبعاده طرده الناب فن المدرسة من 

الصارمة.العقوبة لينال الدولة لولأة تسليمه الناسب ومجن يرتيع حنن 

الثباتمن لكثير وزين الحلاقون فيها تقس المي الشعر تصان فعل وتانيا؛ 
للمفلهروتقبيح وشثن تأخر الحقيقة في وهي الحمال *ي وغاية وحضارة تقدم أنها 
المقاليدهذا أن ولاشك الحلاقن س الفحل هذا يتولن لن المال ولفح ارة الحمع 

ؤيجدرودناءته رذالمه وينلهر لب  ١١٥١بايزري هومما الشى والتشويه الأعمن 
مماصارمة عقوبة عليهم ؤيفرض حازما مؤقتا هؤلاء من يقف أن والريي بالمدرس 

يعاقبأن بعد منزلمه س ونقص معنوية وتحطيم ؤإيقاف صرب مجن وسعه في 
أمثالهليثزحر ؤإبعاده طرده الدرسة مدير يملك التكرر و*ع أونويته رأسه بحلق 

السافلة.الأخمال هذه عن 



٠١٣٥ ^ ٠٠٠والتربوية ادت،د4ية الأسممة على الفقهية 

\شضواض لفطرة مخالفة الآظفارفىصأوفىاس إطالة وثاث•• 
تعاليرش وعصيان الدنيثة الأخلاق لذوي ورمز للحلمة وتشويه عليها الناس 
قصهاني لهم وحدد والسنة الفعلرة الأنلفارص تقليم ان أخر الذي رسوله ولأمر 
الفعلرةخمال محبة علئ أولاده تربية الأمر ولي نملن الأكثر علن يوما أربض 
يهليلس يعاب أن الصلاحية وللمدرس ذلك يخالف س وعقوبة السنة ومحبة 
والغرين.للسملة أو تساهلاأوعنادا أفلفاره 

الفامديناء والحيالسوء قرناء س يحذرولده أن بالأب يجدر ورابعا 
علىءالرء المرنؤع الحديث ني ورد ومد بجلسائه يعرف المرء فإن الإيمان وصعقاء 

»لأسبإلأيالأحر الحديث دينسسلرأيمسيخالل|أا،وفى 

جلساءالتحذيرس في ونثرا نفلما العلماء أؤنال وند الخ الكيرءرى ونافخ المسك 
الإتتران؛يهذا يوقعهم بحيث هم حالس علن الميتة آثارهم وبيان السوء 

واللوامحلالزنا س الفواحش وفعل والخيرات المسكرات تعاطي س الك اله
بحقوالتهاون الصلوات وترك الأغاني وسماع الدخان وشرب ذلك ومقدمات 

يصحبس عقوبة المدرس صلاحية ص يكون هذا نعلن الوالدين وحق تعلن افه 
الحضورعن تخلفه وكثر الفال عليه إذا؛لهر والإبعاد ولوبالعلمرد ال الفأهل 

الواجبات.وأداء 

حنحدث اكرمذي: نال  ٠٢ ٤٨٤٠[ ٤٢]U/ باب  ٣٢ازعد_ الترمذي،اكحفةأ_ضاب )١( 
يجالسيؤمرأن من باب — الأدب داودكتاب ابي محسن صحح غريب، 

الحديث.حسن والألباتي 
صحةيي جاء  ١٠٠الزمحد—باب _اماب ءاكحفهء الترمدي ، [ ٣٨]y/ حيل بن أحمد الإمام مند ، ٢١

أبيسس صحح الوجه، هدا من نعرفه إغا الحدث هدا ت الترمدي تال ]U/ الومن 
٠الحدث حمن والألياني م\اهآءهإ•؛• ]T/ يجالس أن يؤمر مجن الأدب—باب كتاب داود، 

ُاالرويا'مسلم ، ٠٥٥٣٣٠[ ٥٧٧]ه/المسك والميدسباب الدباتح كتاب ®الفع• البخاري )٢( 
[١٧٨/١٦اJرء]ترناء ومجاية انمالحتن ة مجالاورواسانوالآداب_اصساب كتاب 

للخارى.واللففل 



رالتربوبتايسيت الأسالة على الفقييت الأجوبت حلم  ١٣٦
ج———

التخالضنالطلة في هدا ؤيكثر الدرمة عن والتخلف الغياب كثرة وحاستا 
مقدموعدم وعماله يحرنته الأب لإنشغال ^داؤهم يدلك يثعر ولا ومعتن حما 

اتاداالو٠ؤمن الإستفادة وعن الواجبات حل عن معهم الماول وعدم لأولاده 
يعرفلا وهويليد يحضر أن نيخجل الاستعداد وترك الإهمال الطالب من فيقع 

الوقتذلك به ينشغل عما تأل ولا أبويه من علم همتر عن غيابه فتكثر سيئا 
يريدفيما فيخره رويته وصعق وجهله تعقيله ويهتلل١ا يتلقفه مجن يجد فوف 
منزلهإلن أتل المدرسة من الخروج ونت نرب نمتن تافهة أوهدية أكلة مقال 
أويهانالمرء يكرم الامتحان عنر بمال كما إلا ذلك يكثف ولا الهللأب كاحاد 

الهنالبيتخلف ؤإخيارهم بالأولياء والاتصال الهللأب تفقد المدرسة أهل فواجب 
أوالإختبار ولويحرمانه التخلف كثرة علئ محاقثته ثم عيره عن والبحث يوم كل 

لعدمأبويه بإذن تخلفه لوكان حتئ درحاته من والتقليل المواد يعص قي ترمحيبه 
الغياب.كثرة •ع الدراسة اجت٠اع 

وهومحرمالك-حب تحت الثوب وجر الال-اس إطالة وهو الإمجال •' وسادسا 
والافتخارالتكثر لأهل ميما وأصح وغيرهم الهللأب م، البلوى به عمت وتد 

وتقوممهمالعلملأب تأديب في الملاحية لالمدرّان إن وحينر والخن الثروة وأهل 
المعصيةهده لثل الإنكار ترك ش كبرئ مسؤولية عليهم أن فآرئ المحرم فعل عند 
منولا نصحهم ممن يقبلون فلا الذنب هدا في لهم يعتبرإذنا عليها إقرارهم *إن 

•والري؛ن المدربن بإترار احتجاجا علمتهم أنكر 
المدرمةفي اتيمت إذا الصلاة في والعبث الحركة يكثرمزالأطفال وساينا: 

حسهمما والتداف، والناخر والتقدم اللعب وكثرة الملأة صلب في التكلم وكذا 
فيالحركات كثرة طبعهم من الأطفال أن علم وند وسهوا عمدا الصلاة يعلل 

الصلاةفي الحركات عن تاديبهم يجب لكن الأحوال ساتر وفي والراكب الجالس 

■إهماله بتغل تشله؛ يهتل )١( 



١ ٣٧رالتربوبة اسب الأستلت ض اوسءيت الآ.جرو،ن 

لهرادعل يكون مما والعٍث الحركة منه كثرت من وعقوية قيها الحثؤع وتعليمهم 
ولغيرْ.

نقودامرق مواء أوثيابهم زملائه -حقائب من شيئا مرق من عقوبة I وثامنا 
عنوالملة الإهمال عدم الطلاب وعلن المتالكات محن أوشيئا مدرمية أوأدوات 
نالكيحفظ من توكيل المدراء وعلن ؤياصة أولخمة للصلاة الخروج عند أمتعتهم 
يعاقبأن لزم بسرقة آوهم مرق من علئ عثر نمتئ و١لمر١تيين الخدم من الأمتعة 

.المدرسة في المؤول يراه ما حب أوالطرد أوالتنكيل أوالتأديب بالضرب 
أونفراسماعا الأغاني علن الإذاعات فتح الاياء من كثير يمتاد ت وتاسعا 

اقتناءعلمن يحرصون نم ومن والهلرب الغناء محبة علن الأطفال من الكثير فينشأ 
المدارسداخل وبيعها وإهداؤها تبادلها يحمل حتن الماجنة الأشرطة تلك 

الأخذوالدرب المدرس دور فإن ذلك ومع التريية سوء ص نتج ذلك أن ولاشك 
المدرسةفي أوأدخلها تعاطاها س وعقوبة الأشرطة هده مغ في والقوة بالحزم 
لهرائعة العقوبة تكون بحيث والترؤيج أوللدعاية أوالإهداء للبيع سواء 

ولأمثاله.

ذلكيفعل من وعقوبة الشعر قصات حكم الثانية الفقرة في تقدم ت وعاشرا 
سأجزاء كحلق ءنه*لا، النهي ورد الذي وهوءالقنع بالتواليت سمئ ما ومنه 

أوحلقهالشعر بقية بقص فعله من الإنكارعلن فيجب أوموحره أوأطرافه الرأس 
علميه.ؤيتمر ذلك يتعاطن س عقوبة مع 

السياراتقيادة س أولادهم بمين الأولياء بعض يتساهل عثر وحادي 
أرواحإتلاف مجتها ينتج واصعلدامات حوادث ثب يمما المراهقة من في وهم 

ذلكس الأولاد تحذير والمدثر المدرس ودور الأولياء علن هنا والوولية وأموال 
•الموفق وافه الأولاد هؤلاء عن يعرفه مما ؤإفادتهم بابائهم والاتصال 

.٠٦٩٠الغترئ رنم ٥ مزآ تخريجه نندم )١( 



واوتربوي4ايعليمية الأساة عيي الممهية الآجوبة عا؟م ١  ٣٨
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صررولها أحنسة بلغات مشبوهة كتابات نحمل الأكمة هده عثرت وثاني 
نييتركوها وأن عنها يعرصوا أن الأولياء ننصح الأرواح ذوات من حيوانات 

نييعودوا لا أن رجاء عليهم ي فتفالأرصة تأكلها حتئ التجار مستودعات 
الذينالهللأب مع في يتمثل كير واجب والمدراء الدرمؤ؛ن وعلئ مثلها استيراد 
تمحثوهاولاييخلعوها حتئ الفصول فى الدخول من الأكمة هده يرتدون 

حتناللابس هده عن سيئة فكرة الهللأب يأخذ وبدلك الخمائب داخل ولوكانت 
لوحودمشتبه لباس علئ أصر من معانية المدارس ولمدراء الحياة مدئ يجتنيوها 

عنالاخرين ينفر مما وذلك للمعتاد أومخالفة شديد أوصيق أوبهلول كتابة 
المخالفات.

المدرسةمن والخروج الحيهتان تملق الطلاب من كثير مجن يخ •' عثر وثالث 
يحمرونالذين والتغافل الإهمال أهل مجن وتقع رذيلة وفعلة يتة معادة وهذه 
المدراءوعلئ للأسوار التسلق طريق عن يخرحون ثم الأب أوطاعة الروية لمجرد 

أوولوبالهلرد غيره به ؤيرتيع يردعه مما ومعاقبته بذلك عرف س وتفقد مراقبتهم 
والإرشاداتالتعليمات مع التمثي ولالمدرس\ن الإمتحان لحول س الحرمان 

وافهونحوها الأمور هذه علاج في الرؤساء أومن الوزارة من يتلقونها الص 
المستعان.

^ممومكاٌاءزاء

يسوءفهم المدرسنمتكئون يمحابون الهللأب كشرس الله: رعاه ومثل إسبمآ 
بابمن ولحوذلك لباسهم وفي حركاتهم رفي كلامهم في وبملدولهم 
الْللأب؟هؤلاء كل نصيحتكم فا والضحك. الاستهزاء 

التيالل.نيثة الأفعال عن ه وتفعرصه يصون أن الدرس ننمح فاجاب: 
يدخلونالمدرسين س كثيرا فان والزملاء الهللأب عند منزلته وتحهل نيره تسقط 
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وتقديرتقبل موصع يكون ولا الطلاب بمحترمهم فلا واستعداد تأهب بدون العمل 
وهزوانححكة أحدهم التللأب فخد بارزة ومة ثخمية لأحدهم يكون ولا 

وتحووساهله ؤإلماته وكلامه لباسه قي نيره من وحط ه نفأسقط وهوالذي 
عرصهفي والتكلم الحرية وجود وغيرهم الهللأب من تغرب فلايذلك 

:القديم الشاعر فال وند سرته والتهكم له والنقص 

لعفلماالقوس قي ولوعفلموْ صانهم صانره العلم أهل أن ولو 
نحهماحتن اع يالأطممحياه ودنوا فهاتوا أهانوه ولكن 

المدرستنمن ويخرون يهزون وأنذالهم الهللأب سملة من كسرا إن ثم 
الكمبفوق اللباس ورلمع اليمة إعفاء في لتعاليمها والهلبشن بالة الملتزمجين 

سالهللأب أولتك إن حيث النافعة الشرعية العلوم وتعلم العبادات علن والحث 
تفاصيلوعن والتقربات العبادات تعلم وعن الدين عن والمدوي الانحراف أهل 

العيوببه ويلمقون ذلك يتولئ الذي المدرس يستثقلون فهم والحرام الحلال 
إلنذلك يتجاوزون ثم والرجحية والتاحر والضعف بالقص ؤيرمونه ويلمزونه 

همبأنفيربوا أن هؤلاء مثل فصح كدبا يميه مما وثنه وأفعاله بحركاته السخرية 
وأهلهالدين علن بالشروالحقد وصمهم ونيها بهم تزري التي الأعمال هده عن 

علمئؤإرثادهم هزلأء مثل علئ الإنكار والمدراء الدرسن عموم علن ينجب 
الشرعيالعلم في مكانته وبيان منه والتقبل له والدعاء الخير يعلمهم من احترام 

العلمأهل من ؤيخر وهواه غه قي يتمادئ من عقوبة ثم الأساء هومتراث الذي 
الأخذس فلابد والقلب للحيب أوأفعالهم أنوالهم ويحكي فيهم ليس مما ؤيعبمهم 

الباقون.ليرتيع ذلك منه تكرر س عقوبة في والشدة أيديهم علن 
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سسبابالإساب

محعجبالإعجاب يس شط ضن الطالبات بمض الال4; حفه ؤنتناومئل 
رفيوسرحهاوئامها كلامهاوحركاتها فقلدهافي ممدرمتها الهلال؛ات 

هدْكانت مواء عاطمتا ارتباطا بها الإرتباط على ونحرص فيء كل 
كسرجاب مها أحرى أومدرسة ليها أمور كنجرمن في مقصرة الدرمة 

ذلك؟في الل4 حففلكم رأيكم فما والإمتقامة. الملاح من 
وقدوبفعله بقوله يعلمهم وأنه لتلاميده ندوة العالم أن العلماء ذكر فأجاب: 

الدرسعالئ يتأكد لذلك بالقول الاقتداء من أثوئ الفعل الإقتداء يكون 
قياللباس ورغ اللحية إعفاء ني كما بتعاليمه والعمل بالدين التحلي والمدرسة 

يلزمهناء التحق وني ونحوذلك والكرياء التيختر عن والعد الرحال حق 
فتكبالخير في بها الإقتداء يتم حتن ونحوذلك الأقدام وستر والتحجس، التستر 
أحرابدلك 

الكثيرإن حيث ثر قدوة تكون فإنها الإسلام بتعاليم اهلمت تإذا ما بخلاف 
إلخواللباس ، والنراتأ١ والمنية الحركات في المدرسات يحاكين لهلمالثات اس 

يهتدين؛المؤمناتوأن الخات بالميعملن أن اللمالسات ننصح فانا ذلك وْع 
سحاصا كان إذا الإعجاب هذا إن ثم المخالفات العاصيان ويخالفن القانتات 

سواءحركاتها جمح في بها التنبه علن تقتصر بحيث المدرسات ياحدئ الaإالبة 
سالإعجاب هذا يوتره ما وهكذا بالإعجاب يمن وهوما حؤلآ أم صوابا كات 

الاقتداءالواجب فان الدين أمور بعض في التقصير مع حنن العاطفي الإرتثامحل 
التقيديجوز فلا والمريية المدرسة -حالفته ولو والصواب الحق واتثاع الصلاح بأهل 

•أعلم واف والصواب الخطأ بين غيرتمييز س فعل كل في واباعها واحدة عدرمحة 
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رةاعطاسبواثطاداتشاص|ط

الرحلةتعلم يكون الإسلامية السلال من كشر في الله: حمقك وسئل لسآآج 
ربمومالواحد القمل في ات JUaرالالهللأب بتي، مخثكئا الابمداسة 
ولاسماالإسلامية البلاد بمض وفي ومدرمات ماورسون( بمدرسهم 

فماالخا،عة. حتى فوق فما الابمدالية الرحلة من الاختلاط يكون المرى 
السلبية؟أثارة هي وما ذلك؟ حكم 

هدهإن حيث الاختلاط هذا من بلادنا سالمت أن نمالئ اض نحمد غاجاب: 
الأن للمرأة  ١٠الأثر،حير قي ورد وند تعاليمه وتهلثق الشريف تحكم المملكة 

أمامنور والالتبرج اء الم^، تعالي، الله حرم وند . يرونهاء ولا الرجال ترى 
تتعاله وقال الأية. لأي لتهن لتم إلا زينتهن يتدين ولا تعاله؛ؤ كقوله الأجانب 

قالت*وليخرجنالمجد في، الصلاة في، لهن، رخم، ولما • لأم محوبكن ي فرن وؤ 
أنوذكر الرجال من، لقربه أي . ، أولهاءر النساء صفوف اوفر وفال . هلاتءرأ، 

المجدرم.في صلاتها من أفضل بيتها فب، المرأة صلاة 
وأمرهن،الرجال صفوف عن، وبعدهن اعتزالهن، مع الصلاة في هذا كان فإذا 

مح،لهن( يرحمي( فكف ممروطهن، متلقفات وكونهن، الرجال نل بالانصراف 
ولوفيرالفتيان مع اكرامحة تتلنير الفتاة كون أن ولاشك الرح-ال، مع اكراس_ة 
وتظهرالحياء به يقل ومما يهم والاحتكاك بالشباب التعرف عض، يجرنها مما صغرها 
ولوحتئ، حياتها بقية فؤ، ستمر معها جبلة ذلك ؤيكون وحارتها المرأة رعونة 

.٣١الأية: )أ(مررةالور، الأصوات. )ا(المرات: 
.٣٣الابن: )م(ّررةالأ-ماب، 

إلئالتاء حروج تاب — الصلاة كتاب — داود أيي سس صحح له/آبماآ، احمد الإمام ند م)٤( 
«.٥٢٩[ء١١٢السجدت١/'

٠[ ١ ٥ ٩ / ٤ ] ؤإقامتها الصفوف الصلاة-تسوية كتاب ٠لالتووي٠ ملم ( ٥ ) 
لاممآاا[ال»مآها(الجد إلئ الشساء حروج ؛ي باب — الصلاة كتاب — داود أيي سس صحح ( ٦ ) 

الألباني.صححه والخديثا 



رالتربو1ةالتست الآسلغ عش الفقهيء الأ.ءوبق ج  ١٤٢

ّةعثر اتي بعد إلا تجاوزها لا اض الأيتدائية المرحلة بمد الاختلاط انفصل 
أوالعاثرة الستة قي تبالخر وقد مراهقة تكون السن هذا في فإنها أوأكثر عمرها من 

فهيمتين سع الجارية بلغت إذا عنها اش رصي عالثة نالت وقد منها قريبا 
تعوعمرها بماسة بنن الجي. إن فالكاح من من ٠—ريت اأي امرأْأ 
شفإن بعدها مما فكيف الابتدائية الرحلة فى المفاسد هدْ كانت فإذا • ، مّئتزر 

الزينةغاية وفي الشباب غاية في الفتاة تكون وابممعية والنانوية المتومهلة المرحلة 
الذينالفتيان في يقال وهكذا الرحال إلئ وتميل الشهوة معها تمتد والجمال 
فلاغالبا الشرتان وتتلأفن بها ؤيحتكون جانيها إلئ ون ؤيجلمعها يدرسون 

منذلك بمد وما ونفلر وتثمم ومغازلأت معاكسات من بينهم يحمل عما تسال 
والتقبيلومقدماته الزنا فعل منها يتج التي والاجتماعات واللقاءات المواعيد 
التراضيحصل إذا الفواحش هد0 مح ترئ لا الدول تلك ولكن ونحوه واللمس 

ستطيعولا عليها لأبيها ولاية فلا نفسها في الحرية لها المرأة إن بل الْلرفئن بتن 
وماالمدارس تلك في المبدئي الاختلاط هذا آثار س كله وهذا تختاره مما متعها 
بدونالثبات توييس والمرأة مقابلة النساء تدريس الرجل تولي آثار ومن بمدها 

الحاففل.قافه حجات 

صبميح، ٢[ ٠ ٨ ٤/ ت التزويج علئ اليتيمة إكراه في جاء ما باب — النكاح أبواب ُالتحمة٠ الترمذي ( ١ ) 
[.٣٢٣/١سس١كرُدي]

!،٥١ ٠٨٠[ ١٣١]ا،/ متن سع ست رص بامرأة بن من باب النكاح— كتاب الالضح٠ البخاري )٢( 
[.٢٠٧.الصنترةترلجالآبام المكاح.جواز مئمءالوويءكتاب 



عامةفتاوى 

نمقتلما تتعلم 





١٤٥غأث والتربوية التع1يعية الآسئلة عش الفقهية الأجوبة 

اانمرس^نأحد يقوم الدرية في مسرحي حفل يمام عدما الله: وفمه ومثل لس؛تز 
متحرك.فيلم في أوسمها ا-دمل قمران كل بمموير الهللأب أوأحد 

الهللأب*ع ولقاءات ومل وكلمات أناشد لإن ما اخفل.تنوعة وفقرات 
ذكر؟ ١٠التمويرواخال حكم فما الدرسمحاولحوذللث بمض *ع أر 
الآقJمونمشايخنا فمتعه الكاميرا بالة ميما المموير قي حلاف نحدد اداج1ب؛ 

والشيخباز ابن الشيح سماحة ثم إبراهيم ابن شيخنا سماحة مطلما منعه قي وكتب 
الأدلةلعموم بالغ وحكموا مواء الحمع اعتبروا وقد وغيرهم التويجري حمود 

ماءأحًوا لهم بمال وأنه التارلأى في محصور رركل وأن ا(أا، المورين »ض قيها التي 
التاحرينيعص نم وتحوذلك ا الروحءر٤ فيها ابمفخ أن ويكلف • ، حلةءما<ل 

اثموروملأت البلوئ بها وعمت وانتشرت تمكنت أن يعد أمرها في تساهلوا 
الحفائظقي الحمع وحمالها والولفات والمجلات الصحف بها ومحلفحت والأماكن 

ضروريةشبه وأنها محسوسة فانية فيها ولموا الشخصية والبطافات والحوازات 
لكُنليمنمور ولا تحالئ افه خلق مضاهاة بها بمصي لا وأنه والأسفار التنئل في 
يتلكوالاحتفاظ ذلك يعد منها الاستفادة وهي فائدة الأنشهلة هذه حفغل في ثم 

أوالزوارالخللأب مع واللقاءات الهادفة والتماثيل المفيدة والكلمات الأuشيد 
فيهمحاوور ولا سائما كان كما عمليا ليس التصوير وكون الأفكار تلك وحففل 

أوالخهلب يتلك الاحتفاظ يقمد ؤإغا تعالئ الله حلق مضاهاة يه ولأيقصد 
منحلئ إذا مباحا بح يمالبررات هذه ْع فلعله والفائدة للد.كرئ الات المق

٠أعلم وافه ونحوذلك المتبرجات الماء وصور المحدورات 

ه ٠٠ه ه 

. ٠٣٨٠الفترئ رمم صزلأم تخريجه تقدم )١( 
•[  ٩٣/ ا ٤ ت الحيوان تصويرصورة نحركم والزينة اللباس كتاب النووي*  ١٠ملم )٢، 

٠١٤٠رقمالفترتىص حرجمما تقدم )٤( )٣(، 
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لأجلممرك فلم في الرياضي اامهرجان فقرات صوير حكم 
الدراسيالعام خلال المدرسق إبرازأمطة 

المنةنهاية في رياضي مهرجان الدارس بمص م يمام الله: وهماه ومثل إسآتآ 
والممنالخل رشد الأقدام على الخممةكالمابمة الألعاب بمص بمخلله 

بممويرالطلاب أوأحد الدرسن أحد شوم ثم ذلك. وهمجر أعلى إلى 
•عحة الصور لعرض أفرؤلة في أوبمضها فقراص كل أي الهرجان وقاتع 

نموربمصوأحيائا التحرك،( اكلم )ابيمي وهوما الصورة مصاحبة 
فيهابميم واكي المهالة المارة ولاسيما الفصول ين القدم كرة *باريات 

أوكرةالملة ككرة أخرى نمة أوفي الماراة التنمرفي للفريق كأس عادة 
إبرازألفعلةمنه انمرض كان إذا خامة المموير ذللث حكم فما الaل١لرة 
كله؟الدراسي الخام خلال الدرمة 

وظاهرونحوها الكاميرا يالة الحديث التصوير حكم في حلاف وئع اذ1جااب: 
فاعلهولعن المموير ذم الأحاديث،ي لعموم ذللث، مغ الأفلمان مشايخنا كلام 

بعضلكن نؤع وبأي آلة وبكل وأشكاله التصوير أنولغ وهويعم بالنار ووعيده 
أوثابتة أفلام في الصور تلتقهل- الص الأجهزة هده أن رأوا رأيهم تمر المآحرين 

ورأواالأولئن عند معروئا ليس جديد شيء هي الأجسام هياكل وترسم متحركة 
الحنلأتيشهد لم ممن الأفلام تلك رأئ لمن تتضح ة محومفائدة فيه أن 

رسممع كلمات من فيها ألقي وما نشاط من عرض نمورما حيث والهرجانات 
منالمدرسة به تنوم ما يعرف أو تفوقه يفلهر بحيث ابق أوالمتاللاعب أو التكلم 

هلم«الكوا يأن لغيرهم حث، ذلك وفي المفيدة الأعمال ومن الكبيرة الأنشعلة 
واممهوأرئ والفواتد والكلمات المسامات هذه مثل قي وهم ينافوأن الملك 

المخوفةة ل• الفوعدم التصوير هدا في الفائدة تحقق علئ بتتونف الحواز أن أعلم 
أعلم.وافه صحح غير أوالغ يالإياحت المْللق القول يكون وبدلك 



ا ٤٧حأم والتربويء ا1ثواومية الأسلة صلى اتفقهية الأجوبة 
———

وشراثهاواقساتهاالعواغات سط حكم 

الدارسبمض في والخلوم المية لأترسة *ا،ارض شام اللي: حفظه ومثل ؤقنآ 
أويالشراء مواء محنطة وديدان وحشرات وطيور حيوانات ونحضر 
جقةنحفظ الم الواد قراء ويتم الدرمة داخل التحيط أوبممل بالاقتاء 
التحيط؟مسالة في القول بمط ح ذللث في أفتونا اخيوان. 

قيمنها يستفاد ئد لأنه القاصر عالمي حب ياولك بأس لا أرئأنه فاجاب؛ 
أجزاؤهاعليه تحتوي وما المخلوئات وخواصي الأحياء علوم ودروس الفنية التربية 

أعضائهاوتركيب حلقها ئي العجيسة والايات العلوم س قيها وما وحرامها 
يحفظبدواء علاجها هر التجيهل أن وحيث تركيبها عضووكيفية كل ووفليفة 
حتئوالشحم والغ اللحم ويجففا الروح وتخرج كاملا الهيكل ؤيقي الخشمان 

والتدكرللاعتبار وتيقئ الحثة بهذه يحتفظ ثم ة الخالوالروائح النس عنه يزول 
كلخصائص التلاميذ تعليم في منها يستفاد أن ؤإما حلقها عجيب قي والتفكر 

وندعلاجها يتم وكتفا العاهات من لها يعرض وما منها حزء كل عفوووظائف 
وماأعضائها وخصائص الحيوانات أحزاء تركيب، حول الكتابة من العالماء أكثر 
مفتاحكتابه في القيم ابن ذك في كتب رأيته س أحن وس الحجائجا من فيها 
وفيؤ •' نمالئ نوله علن تكلم وكذا ار والاعتبللعنلة ذلك وذكر عادة الدار 

القرآنأقسام في التبيان كتابه في ، ١ أنمكموفي )ج ثنموك؛أن ١لأرضآي١ات، 
بعنوانمهلبوعا كتابا التأحرين بعض كتب وقد الإنسان حلق عجاتب، في ونومع 

الأعضاءمن الإنسان في ما عجاسب في وتوسع الجهول( العالم ذللت، )الإنسان 
والصيدالأنعام كبهيمة الحيوان تحنيهل س ماغ لا هدا فعلن ونحوذللثا والمفاصل 
لوظائفوالتعلم منها الإمتفادة القصد ؤيكون والديدان والحشرات والهليور 
علن٧ الخالق قدرة علن ودلالتها خلقها عجيب من وعبرة فكرة وأخي أءضائها 

٢١•الآة:)١(ّورةالذاريات، ،٢.
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مهاروح لا صور إنها ثيل ؤإذا اكها ؤإمونائلها بشرائها بأس ولا مق مثال غ؛ر 
أحرجتأنها إلا أعضائها من شيء مها يغير لم تعالن اض حلق ولكنها نعم نقول 
علاجهاسوئ فيها لنا وليس وتكوسه اف حلق نهي تتحرك بها التي الأرواح منها 
أعلم.واف اف حلقه كما الهيكل يض حنن 

٠٠٠٠٠

مرحىحفل عندمايقها التصوير |آلخ للذكرى صور التقاط حكم 

المدرمتغي رياضي أومهرجان 
ديامحمأومهرجان مرحي حمل اليائس يمض في يمام الله: وفقه ومثل إسْآج 

التمويربالة للذكرى صرر اال؛قاءل الهللأب أوبمض الدرسن بمص ف؛موم 
سلوعا بذلك خاصة لوحة في منها وبمرض »يالكامرا« نمى ما وص 

الأدلة.بجان *ع التمرير؟ ذلك حكم فما للمدرسة. التقاط 
بالتمويريلحق هل بالكامجيرا التصوير ني مشايخنا اختلف مد اداج1ب: 

نيداحل لأنه مجهللخا ذلك منعوا ذالأفل.مون كراهة يدون أويباح الغ ني اليدوي 
وللأمركيفية أى أوعلئ وسيلة باى مجمور كل تعم الأحاديث ولأن التمرير اسم 

ماُين نرق عير من صورة فيه بيتا تدحل لا الملائكة بأن والإخبار الصورة بعلس 
محمودوالتح إيراهيم بن محمد الشح ذلك ني كتب وند أوبالألة باليد رمم 

بنالعزيز عبد سيخنا وكن١١ العموم كلامهما وحلاهر تعالن اف رحمهما التويجرى 
يعضهافي رحص إنه تم عمومها علئ وأجراها الأدلة ذكر فقد المفيد اليان في باز 

ذلكأصح حيث والشهادة والحفينلة الحران لأجل التموير حكم عن مثل لما 
أنفرأوا الكاميرا بالة التصوير في النفلر آعادوا العاصرين يعص إن نم ضروريا 

يقصدلا وأنه الل.ول جمح في البلوئ به عمت مما وأنه بكثرة مستعملا أصح ذلك 
غالتاالناس لتبمر عمادتها ولا الصور تعفليم يخاف ولا اف حلق مضاهاة به 

هووليس الشخص ذلك لهيكل حبس الفعل هدا ولأن ذلك في المحدور ولعدم 



ا ٤٩م رالتربويت الضسغ الآسس~ على الس،ية الآ->>ب،ت 
•^^٠———————————

ظهرالتي التعاليل من ذلك ونحو هذه يقابل لما رمم هو ؤإمما الإنسان عمل 
صورالتقاط عدم الأولئ إن أنول فأنا الآلي التمرير هذا أمر في التخفيف بها 

النشاطاترمم وأما ذلك ني الخلاف لوجود ونشرها ورممها الأسخاصى 
لقصدونحوذلك المهرجان ني عرض وما المستعملة والأجهزة اليدؤية والأعمال 
ومنبذلك بأسا أرئ فلا المشاط هذا علن الآحر؛ن ؤإطلاع والمائدة الذكرئ 

اعلم.واف أفتاه مجن علن والبة احتتاره نله والمومع احتارالمرخص 

الأرواحذوات من الخالية تمويرالمناظرالطبيعية حكم 

فيالثاط جماعات س جماعة تقوم الدارس يمض الك:في رعاه ومثل 
أرالاستراحات لإحدى •فلارحلة الإملأمة التوعية كجماعة الدرمة 
باليومالدرمة إدارة س موافقة يمد »ترية8 خلوية أورحلة الخداثق لإحدى 
لإلتقاطاابالكا«يراا( ممى  ١٠رص النمور آلة •عهم فيصهلحبون والوقت 

والخيالوالياه الأرواحكالأئجار ذوات فيها ليس طيعية صورلماظر 
خاصةلوحة بالصورفي نشاطها بمرض الخاعة تللثا تقوم ثم ونحوذلك. 

ذلك؟يجوز فهل بالدرمة, 

أوالبحارالثاني أو الخيال أو الشجر تصوير فإن ذلك من ماح لا 1داداد،: 
ونحوهااليد؛الأقلام بعمل المصوير ولوكان حلاف بلا جانز والجداول والأنهار 
مامكل ترمم المي الكاميرا اكصور بآلة كان إذا ذلك جواز الأولن فطريق 
فواتيالهلبيعية الماطر لهذه الصور هذه ني إن وحيث ومنحرك ثابت من أمامها 
ذلكوأن يها بأس لا أن فأرئ عنها غاب ومن حمرها من تعم ومواعغل وعبر 
أعلم.واف حضروه الذين علن ونمره الحهد هدا إصاعة من أولن 

٠٠٠٠



والتربويةا1تثي4ية الأسلة طى المقهية الأجوبة حأم ١ ٥ '

اسرٌةداخل المجاراة مجريات إيقال ^جل الصاغرة اسمماو 

قدمكرة م كائن مواء الدرمة م مارة تمام عدما الله: حمفله ومثل إستزآا 
سممهصوت لها صا؛رة مله اياراة تلاك حكم فإن السلة ار الْلاثرة أو 

عرفاياراة صقرحكم ما ومحي الجاراة مجريات إبماف لأجل اللاعنون 
امشسالحكم فما المانرة. من الموت مذا اؤللافه معي اللأمون 

بها؟الماريأت لإدارة المافرة 

النشوةمن اح ليسيحمل لما للهووالطرب يتخذ المغير أن الأصل فاجاب: 
الأجراسصرب ني يحمل كما يزاوله الذي أوالعمل ير الئي والشامحل 

اضuب ولذلك الملأس تعمل؛ي ت١^، والأء_واد والطثايررى والطوورا، 
إلأنكاءوتمدنهاتت صد صلائهم وماكان ؤ تعالئ: قوله الثرين 

نيتاعح مد الحالة فيهذْ لكن أونحوه أوالفم سواءبالة هوالمنير نالمكاء 
حملولا سماعه يتلذذ اللهوولا عنه ينمي لا الصفير هذا إن حيث ذلك 

منهيفصد ؤإنما معمية علئ أوالاندام البهلالة علئ يبعث ولا به تلذذ ا*ع لي
هؤلاءعلن يه بمحكم وما إيقافها ونت ومعرفة الماراة هذْ في العمل دء معرفة 

أوالأخطاء من بعمهم علئ يلاحفله أومجا لهم والتشجيع لهم الدح س البارين 
واممهالقاصد لهذه الصاغرة لهذه الحكم باستعمال بأسا أرئ لا هذا فعلن القامحى 

اعلم.

*****

بمريعلب يقرب جلد وجهتن من كل علن يند متديرة جوناء للهولكلمتدوق آلات ت الطبول )١( 
الأصوات.لأحداث أوعودين 
\}طوبذ\تض>شميل.آلات )أآ(اسير: 

هم.الآة:)'ا(ّورةالأمال،



٥١ ١ حد؛ والتربوبع اسب الآسدى؛ على ارسهي4 الآءوأغ 

الأسوخفى واحدة حمن وميها واسيث ااقرآن مائة 

المتوسطةالمرحان في 

مالكر!،ا ^^٠ ١١مائة يميب ١^٠ جدا الؤم-ف من ا1اله: وقفه ومتر جحتنإ 
منفي اخديث مادة ومنالها الأمؤع في واحدة حمة التومهلة الرحالان 

الإنحلزيةواسات واتحلوم كالرياضيات أسمان مهما أقل اكي الواد يمض أن 
فهلالأمبؤع. في حمتان والأشعالء ءالرسم النمة مائة بل حمص أربع 
والخديثالقرآن حمت على الزيادة بملالة للسووين توجهونها كلمة من 
القرآن؟سما ولا 

عدةوالوولين والدراء والمدرسن الهللأب من الكير لورغ حبذا فاجاب؛ 
كتابيعْلتى أن رجاء ومديرها الدروس تحديد عن للمولن ومراجعات محللبات 

نعالئبه العناية ونالت حقه اض كلام بخس نقد يستحقه ما العناية من نمالئ اض 
منحفله ني يزيدوا وأن كيره عناية يولوه وأن لربهم لكتاب سهوا أن الزولن 
بمهيالطالب فترئ نراءته يحن س بل المران يحفظ من تل فمد الحمص 

منالكثير ترئ بل قرأ إذا يمهم ولا يمرأ كتف يعرف وهولا كلها الراحل 
يختملم والأعوام العام أحدهم علئ نياتي بالقرآن يهتمون لا ونحوهم الحامعيتن 

إذاعنهم اض رصي الصحابة كان ولقد يتضمنه ما يعرف لا فإنه ءرأْ ؤإن القرآن 
نالواوالعمل الحالم مجن فيها ما يتعلموا حتن يتجاوزوها لم عثرآيات فرأوا 

يبدأأن العلفل ولي علن أن العلماء ذكر وقد حميعا والعمل والعلم القرآن نتعلمنا 
يقرألمن يشترمحلون مشائخنا وأدركا تحالئ اض كلام إليه يحبموا حتن بالقرآن تعليمه 
منكله وذلك العلوم بقية في يبدأ أن قبل حفظا القرآن يكمل أن الحلم في عليهم 

العلومينابيع تفجر ومنه علم كل أصل لأنه يتعلمه واهتمامهم بالقرآن عنايتهم 
ائخدواءوُى إن رب يا الرسول ومال ؤ •' تعالن بقوله المثركن افه ذم ولقد كلها 
مجنيكون وتدبره راءته قعن راض الإعأن ولاشك باراا مهجورا الئرآن هذا 

''آ.الآة;)أ(ّورةالفرقان،



والتربويةالغييب الآسلة ملى اثغقهية الآجوب4 حآم  ١٥٢
■م———

ولنذكرليدبرواآيات؛ ؤ • تعالئ نوله *ي وتعمله وردالأمربمدبرْ وند هجراته 
بهالعمل علئ والحرص معانيه وتفهم تحقاله ْع نراءته والتدبر ا ب<ر الالءاب أولوا 

والحساحط فله القرآن من حرقا |؛را من أجركمرفان فيها مهللثا نراءته إن ثم 
ضغنايأتي و1الهرآن الررةأار'أا الكرام قرة ال*ع اواإلا،اربالقرآن بعشرامةالها*ألإ، 

عنهوتمر عليه وتدل القرآن تفر فإنها ه الني سنة وهكذا به العامين ، لامكءر٤ 
حتنحقها وإعaلاؤها بها العناية السؤولين علن فالواجب الكبرئ الأهمية ولها 

يجبالذي الشرعي العلم من وحفل دينه أمر في وفهم فقه مع المتعلم يخرج 
به.الحمل 

انمدرسنسن المدارس بعض فى التعنبات 

محاالمدرسة داخل نحزبات المدارس بمص في يرجد الله: رمحاه ثل ومإسبمعج 
بجنهموالحقد والحد والغضاء العداوات تظهر لدلك ونمجة الدرمن 

وعلغرعا؟ ذلك حكم فما . ٢٠٠٠ونحريشه؛؛الشٍءلان كسد من عدا وكل 
ايلمالب؟على سيء أثر لها 
يحرصواوأن بينه٠أ فيما يتحايوا أن عموما الم\ن اذعلئ الواجب يأجابء 

جميعالأنهم وذلك والمنازعات الخلافات عن والبعد والصحبة الوفاق علن 
علنيخهم دينهم وأن واحدا نبيا ويتبعون واحدا رنا ويعبدون واحد يدين يدينون 

فقدوالخماعة السنة أهل عقيدة علن والوحدانية والتقارب والاجتملع الاتفاق 

الآة:هآ.)ا(سورةص،
الأجرمن ماله الترآن من حرئ فرأ من ؛ي جاء ما باب - الهران فضاتل أبواب الترمادى'التضة• )٢( 

/a[١٨٢ ]الوجه.*ذا من غريب صمح حن حدت الترمذي: تال . ٠٣• ٧٠٠
•لم«الووى م«، ٤  ٩٣٧٠[ ٥ ٦ • ]A/ )صس( ررة A( • ) الممير كاب »الفتحأ الخاري )٣( 

•[ a٤]٦/ القرآن حاففل وصرما_فضيلة المسافرين صلاة كاب 
.[ ٩ • "/ vlالقرة وسورة القرآن قراءة فضل وتصرها- سافرين الصلاة رالتووى• مسلا ( ٤ ) 



ا ٥٣خمّم واJتربوية اونعاإي4ية الآسلات طى 

نمالئ:موله لي كما والخلأفات والافتراق التحزب عن تعالن اف نهن 
عاليهواجتمعوا ، CjJUتمسكوا أي ، بار١ نمرقوا ولا جمجعا اش بحل اعتصموا وؤ 

هناوالهي واحتلموا تمرقوا كالذين تكوئوا ولا ؤ ت تعالن تال وكما 
عالهاهالفت محا القرآن راقرزوا ويقول أصحابه ُان الخلاف يكرم ه الني ولقدكان 

القدرقي سازعون وهم أصحابه علئ مرة وحرج هقوما«أّآ، احتلفتم فإذا قلوبكم 
ومالمفخذوه منه علهتم ما بض يمضه الله الأتضربواكاب وقال عليهم فنضب 

ومكانواحدة إدارة نحمعهم الذين المدرمثن فتنصح ، عاك|ر إلى فكلوه تعلموه 
وأنوالمنهج والوجهة الكلمة قي والاتفاق الأحتماع علن يحرصوا أن واحد 

يرجعونمن محاك يآكن ولم ألة مأو حكم في حلاف بينهم ونع ومتن لأيتنازعوا 
هذايكون ولا اجتهاده علن أحاه واحد كل فيقر نصيب مجتهد لكل فإن إليه 

الآخرينوعيب الاحتناء وشع والانتقاد والمقامحلمة للبغض ببا مالاختلاف 
فكيفعموما المسالمين ب؛ن حرام كله ذلك فإن معلوماتهم في والقدح وثلثهم 

يسرقد أنه ولاشك غالبا يرم كل في يجتمعون الذين والأصحاب ؛الزملاء 
الوعثلفي الأنتضابلْ، إلن مميل من محاك أن بحيث الوجهان في اختلاف 

.١٠٣الآة!عمران، آل سورة )١( 
١٠٥الأية؛عمران، آل سورة )٢( 

علوبكمعب اتلفت ماالقرآن اقرءواضائلاكرآن-اب )م(اوخارىااص«ممب 
متبسههن والتحذير القرآن متشابه ابيع عن العالم—اوضر كتاب ُالوويا ملم ، ٠٠٥ ٦ ٠ ال 

[.٢١٩لأا/حا'اآ.

الموائد-ومتع الروائي مجمع نحميق قي الراني بغية ، [ ١  ٨٥زآ/ حنبل بن أحمد الإمام ند م( ٤ ) 
أبراباكرطي»اسة« ، ٠١١٨٥٣٠سرلب/آا؛[ 

تالاكرطي:ضث٠٢٢١٦٠[٢٨مضفيالقدرت٦/.
اه،يها يتفرد غرائب له االرى وصالح االري، صالح حدث من الوجه هدا من إلا تعرفه لا غريب 

،نالالآبنيفيثكاةافائ]ا/.م[
٠حن وسده ؛ ٠٢٣٧٠

الاحمحاروالايجاز.)ه(الأنضاب: 



١٥١  ،?■V ير،ألت!، التس،ة الآستأغ د. السة (لآ.ءء>غ

وكداللفرتة مسا ذلك يكون قلا والإسهاب التومع إلئ مميلون وآخرون والإلقاء 
مهمفلكل التكاسة منهج إلئ وآتم الدهموة في الوعظ مهج إلن أحدهم لومال 

•الموفق واف الآ■يرين منهج في أحدهم تقدح ولا واختاره رأثه 

للطالبالْدرمة وممافعق والطالبة سارّة انمدرس ممافعق حكم 

أرلالهلاJة الدرس أر ت LJلالهلاالطالب مماقحة حكم *ا اس؛ وفض ومثل رس^^آإ 
حكموما الخموص؟ بمغة هدا لنماورسة أوالدرس لنمدرمة الaلالب 

الخموم؟وجه على مه الأجسة للمرأث الرجل *ماقحة 

عائثةنالت فقد ال-الح الاجتي مماقحة البالغة للمرأة يجوز لا غاجاب: 
كانفإله السعة عند بمني قط امرأة يا الله. رسول يد مست، رها عنها: اف رصي 

حرمفليلك الشهوة يثير مما وأنها ممامة المصافحة أن ولاشك ، بالكلامءأ يابمهن 
عرالطالب ذلك في فدخل له محرما ليست امرأة أي بدن ممس أن الرحل علئ 

العلملأباختلاط الدول بعض في يوحد كما واحد نصل في ولوكانوا الهلال-ات 
معأوالدرس واحدة أوغرفة مدرسة ولوجمعتهم الدرسان •ع المدرس وهكذا 

أمامالمدرسة وكدا أسنلتهن عالئ ؤيجيب يعلمهن أمامهن ولوكان الهلاو_ات 
أحداأوالمرصة الطسة تصافح أن يحل لا الأطاء في يقال وكذا الذكور الطلاب 

وكذالها محرم غير مريص أو ؤلبيب قابلها إذا مديدها لها يجوز ولا لدرسين اس 
مصافحةالرحال س لأحد يحل لا ونحوهم والسائق والخادم الصيدلي في يقال 
أوالقلوب ولوصفت دائما أويخدمها يصحبها ولوكان محارمه س ليت امرأة 

وافوالنكر المحشاء انتشار وسائل س ووسيلة شرعا محرم فذلك الثمة وحدت 
أعلم.

»الورى،ملم «، ١UY  ٢٤١[  ١٦]"؟ا/ اء المّسعة الآحكام_؛اب كاب البخاري«الفح« )١( 
١[.• / ١٣الإUرة-كمةبمةالاءتمحاب 



٠١٥٥■^ لا>ضبءبغ السب اس على الممهية الآ.؛>وة 

ارمهارس

ر٠ماكمااءةالوضوع ر؛ماكمى 
٩اض حفنله جرين بن اف عد العلامت الشخ فضيلة نقم 

٥القيمة 

لئوىء*لقإمحص[
٣١ المدرس •ع اللأيع وهجومه العنيف الموجه ملموب أ ١
١٤واحدة يزياره للمدرس الوجه قيم ت ٢
٤١ ش الطلاب أمام الشرح أثناء للمدرس الوجه مقاطعة ٣

إذنبدون القمل 
٥١ صعبة بفلروف وهوممر للمدرس الوجه يارة ز ٤

الدارس[صلق،،•داء ]فناري 
٩١ اليسيرة الدرسين وتصيدهم الدراء نديد ت ٥
٠٢ لذلك الت>قين غير العللأب س كثير نجاح سهيل ت ٦
٢٢التدريس غير عمل أي المدير من يرفض لمدرس ا ٧
٣٢ العتية للجهة ورفعه المدرس تأخير المدير نجيل ٨
٢٤أواللموك الن لعامل الئللأب بعض نجيل ففل ر ٩

شاغرةوجودأماكن مع أوالضعف 
٢٥الش الأشياء بعض احفار من طلابها المدرمة إدارة مغ  ١٠

صررفيها 

٢٧واحدة مائة علميه يقي إذا النجاح في الهنالب اعاوة م ١١
درجاتأوارع ثلاث إلن نحتاج 

٢٨إذن بدون الثخصية لأغراضه الحمل محن الدير خريج  ١٢
مرجعه

٩٢ بعض دون المدرمحان بعض عن الحصص تخفيف ١  ١٠



والتربويةاداد4يت عش اك^هية الأ،؛خمه ^٠٢  ١٥٦

رذماكسالوضهمع الفتوى رنم 

٣٠صورا تتضمن والتي الحائط علن اللمحقات تعليق حكم  ١٤
الأرواحلذوات 

٣١حمص تونيع المدرمض مض رفض من الإدارة مؤنق  ١٥
ااادرسةمن انتقاله بعد عليهم زميلهم 
]داوى

٥٣ ومؤذية ميتة Jالفاظ الطلاب علئ اادرس تلفظ ١ ٦ 
٣٦تارة إحماره يئن ما التحضير لدنتر الدرس إهمال  ١٧

إحضارهوعدم 
٣٧لأجل ّجب بدون الغاتب الئالب عن الدرس تغاصي ١ ٨ 

آخرمدرس س ثفاعت أو معرفة 
٣٨إذن بدون عمله مقر س المدرس خروج  ١٩
٣٨وهولم اء المفي للتدرص آحر راتب المدرس أحذ  ٢٠

يدرس

٣٩والأخيرة الأولن الحصة بعدم للمدرس الماح  ٢١
لحاجة

٤٠اء المفي آخر وعمل التدينس ب؛ن المدرس جمع  ٢٢
٤١الإحتار أوراق تمحح يي المدرس اهل ن ٢١٠
٤٢علم بغير الفتاوئ بامحدار اض علمن المدرس جرأة  ٢٤

٤٤ المساعدة ورفقه فيه والعجلة لعمله المدرس إنمان عدم ٢ ٥
التمححفي 

٦٤ المدرمة هاتف المدرس استعمال ٢ ٦ 
٤٦الثمن غالية أشياء بإحفار للمهللأب المدرس تكليف  ٢٧
٤٨في حقها س أكثر باءaلادها فيها والمبالغة الرياضة مدرس  ٢٨

والخارجالداحل 



١ ٥٧ ٠٠٠٠والتربويت اتاريء،يت الأسممت على فقهيات J١الأجوبة 
——

رتماك«ضءةالوضوع رئمالفبرى 
٩٤ عمله يخالف المدرس نول  ٢٩
٥٢دنيوية لممالحة الاختبار أسلة المدرس كثف  ٣٠
٥٣للطلاب خموصية درومتا يعش الذي الدرس اعدة م ٣١

غيرماشرْ؛يالاختارالنهائيالدينيدرسهمبطريقة 
٤٥ تنقمن واش الطلاب إجابة أوراق الدرس إهمال ٣ ٢ 

غجرصناديق نى اف أمماء س وكثير الطلاب أصماء 
نفلنة

٥٦الخصوصية الدروس إء-هلاء مقابل الأجرة الدرس أخد  ٣٣
للمهللأب

٥٦لخنة ني الهللأب علمن يرانب الذي الدرس ال إهم ٣٤
الأخيار

٥٧حضوره زس تجل عند الأمانة الدرس تحري عدم  ٣٥
لقرعمله

٥٨وفتوره الوجه بوصول علم إذا واجتهاده الدرس نثامحل  ٣٦
خروجهوبعد مجمنه قل 

٥٩كاملا للراتب أحده هع بعمله الدرس إحلال  ٣٧
٦٠علن تحتوى ومائل بإحمار الْللأب الدرس تكليف،  ٣٨

الأرواحلدوات صور 
٦٢القرر كتاب من العلومات نقل علئ الدرس انتحار  ٣٩

الخمالعلن العللأب بتربية العناية إلئ النظر دون 
باللهوربهلهم الحميدة 

٦٣النخصية أغراصه في الالي الحامب الدرس اّتعمال ٤ ٠ 
٦٤أوفي المدربن إخوانه بعض أعراض في المدرس ومع  ٤١

الطلاببعض أوفى الإداريثن أحد 



والتربويةادتادي4ية الأسلة على الفقهية الأجوبة ١٥٨
X}.

رقماكسالرص الفتوى رقم 
٦٥الشيك( مرق عند للنك الهللأت عن المدرس تنازل  ٤٢

٦٦المادات( يعص بأداء المحت؛ن ومتا الدرس اثغال 
٦٦الدرّة داحل التوٌي اشرايه المدرس؛ي إخلال 
٦٧فيه ني رائحته قاء مع لالالحاذا ا،لدرس شرب( 
٦٨نميرة مراؤيل ونحتها الشفافة الشاب الدرس لس 

٦٩في التعاندين أبناء بعض نجيل ني المدرس شفاعة 
لهماكررة ية الناكتمال بعد المدرمة 
٧٠أو الشج إلئ يصل مبرحا صربا الهلااب الدرس ضرب 
أوالكرالجرح 

١٧ لممالحة أويهددهم بشيء الهللأب( يعد الذي المدرس 
يفعلولم 

٧٢بعماله يخل الذي الدرس راتب 
٧٢وأئارْ امحتفزْ الذي الءلال٣( س الدرس موقم( 

٧٣المدرسين التي الجمعية 
٧٥للمدير هدية الدرس تقوحآ 

٥٧ الفلهر يصلون الإداري^ن وبعض الدرم؛ن س مجموعة 
الطلابصلاة بعد جماعة 

٧٦س كانوا إذا الهللأب بعض >،ع الخنة الدرس معاملة 
بلدْأبتاء 

٧٧التصحيح وقي الامئلة وصع في الدرّ-ئن بعض تشديد 
٧٩نرصة تنوئ الممنخمفس اال9لاللإ_ا المدرس إعء؛لاء عدم 

الأخت؛ارإلأفيحالأتممةلإعادة 
٨٠متدينا ولوكان لالعلالس( الاختمار الدرس إعادة عدم 

ومججتهدا

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨



١٥٩^ ٠٠رالتربوبل انس: الآستاة طى المقيئة الأجوبة 

الوضهمعالفتوى رقم 

٨١اليء الطالب مع الدرس وتخذْ الذي الأمثل الإجراء  ٥٩
القملداخل وأخلاته سلوكه قي 

٨٣القمل لحوله عند للمدرس الهللأب قيام  ٦٠
٤٨ المحق ص أراد لمن بالطهارة الطلاب، المدرس إلزام ٦ ١

البلمؤخدون ولوكان 
٨٤ؤإتراره الدرس بحضرة الفصل داخل الطلاب، محمتق  ٦٢

ءالئذللث،
٨٥داخل نحرك إذا الهلال، علئ الثديي المدرس غض،  ٦٣

نمدغير من الفصل 
٨٦جمح س الطالث، ثخمية ببناء الدرس امتمام عدم ٦ ٤ 

عملهفى وتقصيره ؤإهماله جوانبها 
٨٨المخفضة ابنه بتدكرة المدرس مفر ٦ ٥ 

٨٩الرياصية الملابس بارتداء للطلأبف الرياضة مدرس إقرار  ٦٦
الشرعيةالمخالفات يعمن وفيها 

٩٠مئ با جمة وءساصالعلويلة الملأس الدرس لبص  ٦٧
»ُالمطالون«

٩٢من كثير عند منها شيء أوأخد اللحن حلق ظاهرة  ٦٨
الدرّ؛ن

٩٤بعض حلق وكذا ُلويلة أظفاره بترك الدرس اهل ن ٦٩
اربا1قرعاوهوماسممئ ؤإبقاءبعمه الرأس 

٩٥آخر وعمل التدريس بتن المدرس جمع  ٧٠
٩٦أمره ولي أوُن اللمالب س الهدية الدرس نول  ٧١
٩٧والأوراق والأنلأم التموير آلة الدرس تعمال ام ٧٢

الشخصيةلأغراضه بالعمل المتعلمة 





ح*؛التسيغ الآ.،د1ئ على اممقيية الآ،مب1؛؛ 
—

رفماكسالرس اكوي رنم 
بالطلاب[صالق ^ ١٥]

١٢٣من نمير الض اليثت لوكيات البعض معالخة طريقة •٩ 
الطالب

١٢٥النصح معهم يّني لم العللأب من لفئة الضرب استعمال ٩ ١ 
والتوجمه

١٢٥قي الشرعية العلوم مها مما اكررات كتب العللأب رعي  ٩٢
أوتمزيقهاالثارع أوفي القمامة صناديق 

١٢٦شيء أعجبهم إذا وتصغيرهم العللأب تمحميق  ٩٣
١٢٧باكلافالإثمإذاضشالأمحاروممامس  ٩٤

مياثرةغير أو *ماشرة طريقة ذلك ني ماعده 
١٢٩أثاث مجن شيئا ابنه أتالف إذا الطالب أمر ولي موولية م ٩٠

الدرمة

١٣٠ني غش الذي الهل-الب مع التخذ الناسب الإجراء  ٩٦
واستفادمعه وجدت صغيرة ورنة طريق عن الامحار 

منها

١١٣ المسرحي للتمثيل الئللأب ممارسة  ٩٧
٣١ ٢ الدرسة داخل الدارس طلاب تهم ومخالفات نفايا  ٩٨

وخارجها
١٣٨استهزاء حركاتهم وتقليد للمدرستن المللأب نية  ٩٩

٤١ ٠ باب س عاطما ارباطا ا ممعلمتهاله1السة ارباط ١ ٠ ٠
صارأو ناغ أص كل في وتقليدها الإعجاب 

١٤١الدراسة نى والطالبات الهللأب اختلاط حعلورة ١ • ١ 
سق[مما 

١٤٥متحرك فلم ني السرحي الحفل فقرات تمرير حكم  ١٠٢



رالتربوبةالصليب الآساة عش الغتهية الآ.ءوبت حأم  ١٦٢

لفم
٣

٧

'٨

الوضيعكتوى 

١٤٦متحرك فلم في ارياصي المهرجان نقرات تصوير كم ح ١
الدراسيالعام خلال المدرسة أنشعلة إبراز لأجل 

١٤٧واتتنائها وسراتها الحيوانات تحنيط كم ح ١
١٤٨شام عندما التحوير بالة للدكرئ صور التقاط حكم ١

المدرسة*ي يناصي أومهرجان مرحي حفل 
١٤٩الأرواح ذوات، من الخالية الطيعة المنانلر تحوير كم ح ١
١٥٠داحل الماراة مجريات إيقاف لأجل الحافرة استعمال ١

المدرسة

١٥١فى واحدة حصة ونصيبهما والحديث المرأذا ادة م ١
التوسهلةالرحلة في الأسبؤع 

١ ٥٢المدرمخن بتن المدارس بعض في لتحزبات ا ١
١٠٤ومماقحة والهلالمة للمدرسة الدرس مماقحة كم ح ١

لإءلالبالمدرسة 

١٥٥الفهرس 




