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 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 الحسج هلل والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا  سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبعج...

 املقديت: 
تختبط نذأة التعميع اإلسالمي ارتباشا وثيقا بطيػر اإلسالـ واالىتساـ 
بجراسة القخآف الكخيع وليحا الغخض ضيخ مشح بجاية العرخ اإلسالمي 

، فأخحا عمى عاتقيسا ياف ىسا: الكّتاب والسدججاف أساسمعيجاف تعميسي
 تجريذ القخآف الكخيع ، والعمـػ الذخعية والعخبية األخخى.

ألىسية التعميع وأىسية السعمع ودوره الكبيخ في تشذئة جيل  ونطخا  
بأكسمو، فقج ترجى عجد كبيخ مغ السؤرخيغ وعمساء التخبية السدمسيغ في 

السبادئ الخمقية التي تقـػ عمييا ميشة دراستيع ومؤلفاتيع لحكخ األسذ و 
التعميع وما تدتجعيو مغ صفات خمقيو وشخوط أساسيو وقجرات شخريو 

 ومػاىب شبيعية يشبغي تػفخىا لجى السعمسيغ والسؤدبيغ. 

فسشح ضيػر اإلسالـ والكّتاب حسل عمى عاتقو أمانة تعميع األشفاؿ 
افة إلى الحداب واإلمالء، الرغار القخآف الكخيع، والقخاءة والكتابة، باإلض

وشاركو في حسل ىحه األمانة السدجج حيث أىتع بحمقات الجرس التي 
يعقجىا العمساء لصالبيع، كالحمقات القخآنية وحمقات التفديخ والتجػيج وعمـػ 

 .(ٔ)وغيخىا واألدبالحجيث، والشحػ 

اإلسالـ واتداع نصاؽ دائختو، انتذخت الكتاتيب في  انتذارومع 

                                                           

، ٔبػػغ دىػػير: عبػػج المصيػػا ، الكتاتيػػب فػػي الحػػخميغ الذػػخيفيغ ومػػا حػليسػػا، طا (ٔ)
 .ٜـ، صٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔمكتبة ومصبعة الشيزة الحجيثة، 
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بالد اإلسالمية، وأصبحت مغ أىع مخاكد تعميع األشفاؿ، وكاف مغ أصقاع ال
يتػلى تعميع الرغار في ىحه الكتاتيب، يدسى معمسا  أو مؤدبا ، وعمى الخغع 
مغ االختالؼ بيغ السذخؽ والسغخب في تعميع األشفاؿ في الكتاتيب، إال أف 

 .(ٔ)التعميع بذكل عاـ يبجو عمى وتيخة واحجة حتى مع اختالؼ الصخيقة

  يشكهت اندراست: 
ولقج كثخ التأليا في أخالقيات ميشة التعميع وآداب السعمسيغ 
والستعمسيغ فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ )آداب السعمسيغ( لإلماـ دمحم بغ 

العجيج مغ كتب الخحالت التي كتبيا بعس الخحالة  إلىسحشػف إضافة 
فدجمػا مذاىجاتيع  الحيغ قجمػا إلى مكة والسجيشة بغخض الحج أو العسخة

 في ىاتيغ السجيشتيغ السقجستيغ.

كسا فخضت الجولة عقػبات مشاسبة لبعس الدمػكيات السشحخفة التي 
قج ترجر مغ بعس السعمسيغ كإيحاء األشفاؿ والتعجي عمييع بالزخب 

 السبخح.

لحلظ أردت تدميط الزػء في بحثي ىحا عمى )دور السحتدب في الحج 
 اتيب في العرخ السسمػكي والجولة الدعػدية(مغ ضاىخة العشا في الكت

                                                           

 .ٓٗ٘-ٖٚ٘ىػ،صٜٖٛٔ،ٗالخحسغ، مقجمة ابغ خمجوف،ط ابغ خمجوف: عبج (ٕ)
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يف ضىء يا سبق ميكٍ أٌ تتحدد يشكهت اندراست يٍ خالل 
  :انتساؤالث انتانيت

 ؟ما ىى الذخوط الػاجب تػافخىا فى السؤدب -ٔ

دور السحتدػب فػػى معاقبػة السػػؤدب الػػحى يعاقػب التالميػػح عقابػػا    -ٕ
 ؟مبخحا  ويػقع عمييع اإليحاء الذجيج

لكتاتيب فى الحجاز فػى العرػخ السسمػػكى والجولػة ما ىى أىسية ا -ٖ
 ؟الدعػدية

 هدف اندراست:
مدؤولية السعمع السدمع ودوره  إبخازليحا البحث ىػ  األساسياليجؼ 

في تقجيع التخبية اإلسالمية واألخح بيا كأساس لتصػيخ شخرية األشفاؿ  
 فيع الثسخة.

جة لخعايتشا ىحه الثسخة وصمحت نتي أيشعتلمسجتسع فستى ما  األولى
 ليا واىتسامشا بيا صمح السجتسع  بأكسمو .

فالخفق ثسخة ال يثسخىا إال حدغ الخمق ، وال يحدغ الخمق إال بزبط 
قػة الغزب وحفطو حج االعتجاؿ وألجل ىحا أثشى الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص عمى الخفق 

فق وبالغ فيو، ولقج وردت العجيج مغ اآليات القخآنية التي تحث عمى الخ 
ػا ِمْغ َحْػِلَظ(  والميغ مشيا قػلو تعالى: )َوَلْػ ُكشَت َفطًّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلنَفزُّ

َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة  وقػلو تعالى: )اْدُع ِإَلى   ".ٜ٘ٔ"سػرة آؿ عسخاف اآلية 
كسا وقف الحكاـ والخمفاء  ،"ٖ٘ٔ"سػرة الشحل اآلية  َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة(

مدؤوليات السحتدب وميامو مياـ  إلىحه الدمػكيات بالسخصاد فأضافػا لي
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ججيجة كاألشخاؼ عمى مؤدبي الكتاتيب ومخاقبتيع، بل ومعاقبتيع في حاؿ 
 بالزخب السبخح أو التجخيح. األشفاؿتعجييع عمى 

وىحا ما سأركد عميو في ىحا البحث حيث سيتع تدميط الزػء عمى 
عمييا مغ  اإلشخاؼيا، ودور السحتدب في الكتاتيب وكيفية الجراسة في

اختيار السعمسيغ، ومخاقبة سمػكياتيع ومعاممتيع مع األشفاؿ، وصالحيتو 
العقػبة عمى مؤدبي األشفاؿ الحيغ يقػمػف بزخب  إنداؿالسصمقة في 

 .وإيحائيعاألشفاؿ وتعشيفيع 

السجيشة  أواالىتساـ بالكتاتيب سػاء في مكة  إفوالججيخ بالحكخ 
ا مغ مجف الحجاز ضل مدتسخا حتى بعج العرخ السسمػكي، حيث وغيخى

أصبحت الكتاتيب تابعو لسجيخية السعارؼ العامة، وصجرت الكثيخ مغ 
األوامخ السمكية التي تشز عمى أىسية التعميع، ومخاعاة شالب العمع 
والتمصا معيع، وعجـ التعخض ليع بالزخب، بل أوججت الكثيخ مغ 

 .إيحاء أوا ردع الصالب السخالفيغ بجوف عشا العقػبات التي مغ شأني

ونحغ ىشا ال نخفس العقاب، فسغ أمغ العقػبة أساء األدب، ولكغ 
نخفس العشا والتجخد مغ اإلندانية، ذلظ العشا الحي قج يجعل الصالب 
يخفس التعميع أو يشدحب مغ الكتاتيب والسجارس ، ويفزل الجيل واليخوب 

 الجراسة.الذػارع لمعب والسخح عمى  إلى
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 أهًيت اندراست: 
 :تكتسب اندراست أهًيتها يٍ خالل

 إبخاز دور السحتدب فى الحج مغ ضاىخة العشا فى الكتاتيب  -ٔ

تػضيح دور السحتدب فى تشذػئة جيػل مدػمع وغػخز قػيع التخبيػة  -ٕ
 اإلسالمية فى ىحا الجيل. 

شػػخؽ العقػػاب مػػغ جانػػب السػػؤدب مػػع عػػجـ وقػػػع إيػػحاء تػضػيح   -ٖ
 عمى الصالب.

معاييخ لصخؽ التأديب وكحلظ لمسعمسيغ وعجـ إيػحاء الصػالب وضع  -ٗ
 والتعجى عمييع بالزخب السبخح.  

 يُهج اندراست: 
الحي يقـػ  وكحلظ السشيج التاريخىالسشيج الػصفي  ةالباحث استخجمت

دور عمػػػى التدمدػػػل السشصقػػػي لذفكػػػار، و ذلػػػظ مػػػغ خػػػالؿ الػقػػػػؼ عمػػػى 
تاتيػػب فػػى العرػػخ السسمػػػكى السحتدػػب فػػى الحػػج مػػغ ضػػاىخة العشػػا فػػى الك

 .والجولة الدعػدية
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 يصطهحاث اندراست: 
 احملتسب:

بغيػخ مقابػل. وال يخيػج إال ابتغػاء  تصػعػا الحي يقـػ بالعسل الخيػخي ىػ 
نا  يصمق عمييا الحدػبة. كانػت ىي وضيفة وأحيا مخضاة هللا تعالى. والحدبة

األمػخ بػالسعخوؼ والشيػي عػغ  تقـػ بتصّػع مغ الحيغ يػّدوف تصبيق القاعػجة
ومشيػػا  .هللا ودوف مقابػػل. أي انيػػع يقػمػػػف بيػػا احتدػػابا  لػجػػو السشكػػخ

مرػػجر احتدػػابظ االجػػخ  و هللا ومشيػػا )السصػػػع()محتدػػب(. أو تصػعػػا  لػجػػ
عمى هللا واحتدب فيو احتدابا واالحتدػاب شمػب االجػخ والحدػبو فػي االجػخ 
اي حدغ التجبيخ والشطخ فيو  وىي نطػاـ اسػالمي مػغ شػأنو االشػخاؼ عمػى 

 السخافق العامو وتشطيع عقاب السحنبيغ

 انعُف: 
 والسعشػيػة جيةالجدػ العقػبػات مػغ بدمدػمة التخبػػي  العشػا يتسثػل

 الخػػؼ مػغ حالػة الػى بيػع والتػي تػؤدي األشفػاؿ تخبيػة فػي السدػتخجمة

 سمبا  عمى تشعكذ التي الشفدية العصالة مغ نػع والى الجائع والقمق الذجيج

 .واإلجتساعي الحاتي تكييفيع مدتػى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 انكتاتيب: 
أصػػػليا تخجػػع إلػػى أقػػجـ  ،الكتاتيػػب بزػػع الكػػاؼ، والجسػػع لُكتػػابا

ومبػادئ  القخآف الكخيع ػ األماكغ األساسية لتعميع الشاشئة حفظالعرػر. وى
 .القخاءة والكتابة

اءة والكتابة، وىػ مغ الكتاب: جسعو كتاتيب، وىػ مػضع تعميع القخ 
السؤسدات التعميسية السيسة التي كاف ليا دور ميع وبارز في تثقيا 

 .(ٔ)الرغار، وتخبيتيع التخبية اإلسالمية الرحيحة

ػػب بػػو مػػغ ُيْختػػار لتخبيػػِة الشاشػػ    :مػػؤدِّب: املؤؤبد  لقػػب كػػاف يمقه
  .وتعميِسو

 حماور اندراست: 
 ى:وتتسثل محاور الجراسة فى ثالثة محاور وى

 أوالً: شروط املبد  وَظاو انتعهيى فى انكتاتيب. 

ثاَيًا: احملتسب ويهايه فى يىاجهت ظاهرة انعُف فى 
 انكتاتيب. 

 ثانثًا: انكتاتيب فى انعصر املًهىكى واندونت انسعىديت. 

                                                           

بيػػػخوت ،  –ابػػػغ مشطػػػػر: أبػػػػ الفزػػػل جسػػػاؿ الػػػجيغ، لدػػػاف العػػػخب، دار صػػػادر  (ٔ)
ٔ/ٕٓٙ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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ملبد  وَظاو أوالً: انشروط انىاجب تىافرها فى ا
 :انتعهيى فى انكتاتيب

ودوره البارز في تشذئة جيل بأكسمو، كاف نطخا  ألىسية وضيفة السؤدب 
 البج أف تتػافخ فيو صفات معيشة وشخوط دقيقة مغ أىسيا:

أف يكػف صحيح العقيجة، باعتبار العقيجة المبشة األولى، فإف  -ٔ
صمحت صمح ما بعجىا، لحلظ وجب عمى اآلباء فحز عقيجة معمع أبشائيع، 

يييع أو مؤدبيع كاف فمقج نذأ صبياف كثيخوف عقيجتيع فاسجة، الف فق
 .(ٔ)كحلظ

 .(ٕ)أف يكػف مغ أىل الفقو واألمانة، حافطا  لكتاب هللا -ٕ

مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ األشفاؿ، إذ عميو تعميسيع ما يصيقػف  -ٖ
تعمسو مغ القخآف الكخيع أو الخط العخبي، وذلظ يكػف في كل يـػ مغ أياـ 

ببصالف الجراسة فييا، وىحا ما األسبػع عجا أياـ اإلجازة التي جخت العادة 
 .(ٖ)اشتخشتو إحجى وثائق الػقف السسمػكية عمى السعمع أو السؤدب

                                                           

 ـ،ٖٜٜٔمرػػخ، ،ٕط الػشقع، الػىػاب، معيػج الػشعع ومبيػج الدػبكي: تػاج الػجيغ عبػج (ٔ)
 .ٖٓٔص

 .ٕٓٙـ ػ ص ٜٙٚٔفي أحكاـ الحدبة،  ة، معالع القخب ابغ اإلخػة، دمحم بغ دمحم (ٕ)

وىػػي وثيقػػة األشػػخؼ شػػعباف، أنطػػخ القحصػػاني: راشػػج أوقػػاؼ الدػػمصاف األشػػخؼ   (ٖ)
 .ٜٚـ، صٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔشعباف عمى الحخميغ، الخياض، 
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 :يف انعصر املًهىكي َظاو تعهيى األطفال يف انكتاتيب
ىتساما  كبيخا  وعشاية القج أىتع الػاقفػف بشطاـ تعميع األشفاؿ األيتاـ 

، وقت جمػس (ٔ)يبالغة، فقج حجدت حجة وقف شاىيغ بغ عبج هللا الحدش
السؤدب واألشفاؿ مغ الرباح إلى العرخ عمى أف يختسػا يػميع الجراسي 

 .(ٕ)بقخاءة السعػذتيغ وفاتحة الكتاب وأوؿ سػرة البقخة وآية الكخسي

كسا أف مجة الجراسة مخىػنة بسجى استعجاد الربي وقابميتو لمتعميع، 
قة وحج البمػغ مع وميػلو، كسا أخح بعيغ االعتبار بمػغ الربي سغ السخاى

مخاعاة التجرج في التعميع والخفق والتمصا في تعميع األشفاؿ مغ باب مخاعاة 
 .(ٖ)قجراتيع الخاشئة واستعجادىع لسا يتقبمػنو مغ السعارؼ والعمـػ

ونطخا لتفذي بعس االنحخافات في ميشة التجريذ كزخب األشفاؿ 
ف ذكخ ػوالسؤرخ سػف فقج حاوؿ عمساء التخبية السدم ضخب مبخح وتعشيفيع

خيغ مشيع، يىحه الطػاىخ في دراستيع ومؤلفاتيع حيث شغمت أذىاف الكث
فتشاولػا األسذ والسبادئ الخمقية التي تقـػ عمييا ىحه السيشة السيسة، 
كسا وضحػا شبيعة ميشة التعميع. وما تدتجعيو مغ صفات خمقيو وقجرات 

فكثخ التأليا في شخرية ومػاىب شبيعية يشبغي تػافخىا لجى السعمسيغ، 
أخالقيات التعميع، وآداب السعمسيغ والستعمسيغ، فكاف أوؿ مخجع عمسي كتب 

                                                           

ىػ شاىيغ بغ عبج هللا الحدشي الصػاشي، حج بالشاس وولي نطخ الببخسػيو، تػػفي  (ٔ)
 ـ.ٕٔٗٔىػ/ ٘ٔٛعاـ 

( ، دار الػثػػائق القػميػػة. انطػػخ ٕٙحجػػة وقػػف شػػاىيغ الحدػػشي الصػاشػػي، رقػػع ) (ٕ)
 .ٔممحق 

، ٔابػػػػغ مدػػػػكػيو: أبػػػػػ عمػػػػي أحسػػػػج دمحم، تيػػػػحيب األخػػػػالؽ فػػػػي التخبيػػػػة، ط (ٖ)
 .ٖ٘-ٕ٘ـ، صٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔ
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 .(ٔ)فييا )آداب السعمسيغ( البغ سحشػف، ثع تبعو الدبكي والغدالي وغيخىع

ومغ ناحية أخخى فخضت الجولة عقػبات مشاسبة ورادعة لسثل ىحا 
 مى أدوات العقاب:الدمػؾ، ولكغ قبل أف نتصخؼ لحلظ البج وأف نتعخؼ ع

 انفهكت: -1
وتدسى الجحيذة أو السذمة، وىي خذبة شػيمة أسصػانية بقجر 
شػليا متخا  تقخيبا وىي مغ خذب األثل وتكػف مثقػبة مغ شخفييا حتى 
يػضع فييا الحبل الحي يخبط مع الجيتيغ وتخافقيا السرصعة التي يزخب 

 .(ٕ)بيا عمى رجمي الصفل

 املصطعه: -2
ء مدتقيسة عشجما يزخب بيا السعمع تحجث صفيخا  وىي عرا ممدا

 الصػلةوتيفيا في اليػاء، وتكػف مالزمة لمفمكة وتما معيا وتجعل خما 
 .(ٖ)التي يقخأ عمييا السؤدب أو السعمع

                                                           

؛  ٛٛىػػػػ، تػػػػنذ،ص ٕٜٖٔابػػػغ سػػػحشػف: ابػػػػ عبػػػجهللا دمحم، آداب السعمسػػػيغ ، (ٔ)
 ٜٓىػػػ ، صٛٓٗٔ، احيػػاء عمػػػـ الػػجيغ ، الصبعػػو األولػػى ، الغدالػػي: أبػػػ حامػػج دمحم

 .ٜٔقسبخ: محسػد، ميشة التعميع في التخاث العخبي، ص؛

عبػػج العديػػد دمحم: الكتاتيػػب فػػي نجػػج قبػػل التعمػػيع الشطػػامي، جخيػػجة الجديػػخة،  ،الفػػايد (ٕ)
 .ٔٔص ،ٕٗالعجد

 .ٔٔمخجع سابق، عبج العديد دمحم:  ،الفايد  (ٖ)
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 انبغيهت: -3
العقاب قجيسا يعمق بػاسصتيا الصالب في وضع خاص ثع  أدواتمغ 

 .(ٔ)همغ جدج ةمتفخق أنحاءيقـػ السصػع بزخبو في 

 طريقت انعقا  بانفهكت:
يصخح الصالب أو الصفل عمى ضيخه ويخفع رجميو، ثع يصمب السؤدب أو 
السعمع مغ أكبخ الصالب سشا  أف يجخل قجمي الصالب الحي استحق العقاب 

يزيق عمى  ىبيغ الحبل والخذبة وتجار الخذبة فيجور معيا الحبل حت
عخ بألع الزخب، ثع يسدظ قجمي الصالب حتى ال يخخجيا مغ الفمكة إذا ش

بصخفي الفمكة رافعيغ قجمي الصالب السعاقب وبعجىا يقـػ  اثشافشالباف 
، وبعج الزخب (ٕ)السؤدب بزخب الصالب عمى قجميو بالسرصعو أو الخيخزانو

يجبخ عمى الخكس حتى ال تتػـر رجاله ألنيا قج تشتفخ مغ الزخب، وعادة 
وعشجما يمحق والج الصفل ابشو في  يتغيب الصالب السعاقب في اليـػ التالي،

حمقة الكتاتيب قجيسا  فإنو يقػؿ لمسؤدب أو السعمع: )لظ المحع ولشا العطاـ( 
وعادة يحسل معمع الكتاتيب قمبا  شيبا ، حيث ، أدبو وأضخبو ونفخح بحلظأي 

كاف يتأنى أغمب السؤدبيغ في معاقبة األشفاؿ أو الصالب وال يشدلػف عمييع 
بل استخجمػا التجرج، فالحنب األوؿ يعفى مشو ، ويعاتبو  العقاب مباشخة،

عمى الثاني عتابا  غيخ مباشخ كأف يقػؿ لو: إف فعل كحا وكحا قبيح، 
والثالث يعاقب عميو عتابا  مباشخا ، فإف عاد إلى ذلظ ضخب ضخبا  خفيفا ، ال 

والرخامة فكاف يعاقب  بالذجة، إال أف بعزيع اترا أذيةشجه فيو وال 

                                                           

 .ٔٔصمخجع سابق،  تاتيب في نجج،الفايد: الك (ٔ)

 .ٕ – ٔانطخ الذكل رقع  (ٕ)
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ب عمى ابدط األخصاء أو الحخكات، كسا كاف يحسل بعزيع العرا في الصال
يجه دائسا  ويمػح بيا يسيشا  وشساال  ليخىب بيا الصالب الرغار، مسا أدى إلى 
ىخب الصالب مغ الكتاب وكخىيع ليا أو التأخخ عمى معمسيع، كسا ولج 
لجييع عجـ الخغبة في مػاصمة دراستيع، وأصبحػا يفزمػف اليخوب إلى 

 .(ٔ)الذػارع لمعب والسخح عمى الجراسة

                                                           

 .ٓ٘ – ٜٗابغ دىير: الكتاتيب، ص  (ٔ)
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يىاجهت ظاهرة انعُف  ثاَيًا: احملتسب ويهايه فى
 : فى انكتاتيب
 دور احملتسب يف يراقبت املبدبني:

نتعخؼ عمى دور السحتدب في الحج مغ ضاىخة العشا وردع  أفقبل 
 السعتجيغ مغ السؤدبيغ البج واف نعّخؼ الحدبة ومياـ السحتدب.

عمى هللا. واحتدب فيو احتدابا،  األجخرجر احتدابظ الحدبة لغة: م
 (ٔ)، والحدبة حدغ التجبيخ والشطخ فيواألجخواالحتداب شمب 

ضيخ  إذاضيخ تخكو ونيي عغ السشكخ  إذافي الذخع: أمخ بالسعخوؼ 
 (ٕ)فعمو

شُكْع ُأمهٌة َيْجُعػَف ِإَلى اْلَخْيِخ َوَيْأُمُخوَف  قاؿ هللا تعالى: } َوْلَتُكغ مِّ
 .(ٖ)اْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف {بِ 

 أهى يهاو احملتسب وواجباته:
 (ٗ)بيغ الشاس واإلصالحبالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ  األمخ -1

                                                           

الفيػمي:احسػج دمحم، السرػباح السشيػخ، مكتبػة  ؛ٚٙٛ-ٙٙٛ/ٕابغ مشطػر: المدػاف،( ٔ)
 ٕ٘ـ، صٜٚٛٔلبشاف، بيخوت، 

، ٖلجيشيػػة، طالدػػمصانية والػاليػػات ا األحكػػاـالحدػػغ عمػػي بػػغ دمحم،  أبػػػالسػػاوردي: ( ٕ)
العبػػػاس احسػػػج بػػػغ عمػػػي، صػػػبح  أبػػػػ؛ القمقذػػػشجي: ٕٓٗىػػػػ، صٖٜٖٔ ،ةالقػػػاىخ 

 .ٔ٘ٗ/٘ىػ،ٕٖٖٔ ،ةالقاىخ  االعذى في تاريخ االنذا،

 .ٗٓٔعسخاف: اآلية  آؿسػرة ( ٖ)

وضيفػة الحكػمػة اإلسػالمية ،  أو اإلسػالـابغ تيسيو: تقي الجيغ احسج، الحدبة فػي ( ٗ)
 .ٔٔ، صةمك
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 .(ٔ)الدمصاف التي ترل في شكل مخاسيع أوامختشفيح 

، ويعاقب مغ السدمسيغ بارتياد صالة الجساعة في مػاقيتيا إلداـ -2
 (ٕ)بالقتل، كسا يمدميع بإقامة الجسع وأمابالزخب والحبذ  أمالع يرل 

 األذاف. أوقاتالتذجد مع السؤذنيغ، واختبارىع في  -3

محاربة البجع واالتجاىات الذاذة والجخيمة عمى السجتسع  -4
 .اإلسالمي

 (ٖ)مشع الستصفميغ عمى العمع مغ التجريذ كي ال يزممػا الشاس -5

لكتاتيب، واختيار معمسييا، والتأكج مغ سالمتيا، عمى ا اإلشخاؼ -6
 .(ٗ)وإيحائيعومشع السجرسيغ مغ ضخب التالميح 

ليال ونيارا، ومخاقبة السكاييل والسػازيغ،  األسػاؽعمى  اإلشخاؼ -7
، ومغ ثع الزخب بذجه واألوزاف األسعاروذلظ لسشع الغر والتالعب في 

الرشاعات والبياعات عمى يج كل مغ تدػؿ لو نفدو الغر والتالعب في 
 .(٘)وغيخىا

بشطافة الذػارع القخيبة مغ السدجج الحخاـ والسدجج  إلدامو -8
 .(ٙ)الشبػي 

                                                           

 .ٕٛٛ/ٖبمػغ القخى،  العد بغ فيج :( ٔ)

 .ٕٔ، ص اإلسالـابغ تيسيو: الحدبة في ( ٕ)

 .ٕٚلقباؿ: الحدبة السحىبية، ص( ٖ)

 .ٕٚص ،ة؛ لقباؿ: الحدبة السحىبيٓٗ٘، صةابغ خمجوف : السقجم( ٗ)

 ٖٔ، صاإلسالـفي  ةابغ تيسيو: الحدب (٘)

  ٕٚٛ/ٖالعد بغ فعج : بمػغ القخى، ( ٙ)
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االحتداب عمى مغ يطيخ عمى سصح الكعبة، وعمى سصح سائخ  -9
 إالالسداجج ؛ ألف الطيػر عمييا مكخوه، وال يتخح في السدجج بئخ لساء، 

 .   (ٔ)ما كاف قجيسا فانو يتخؾ كبئخ زمـد

انت تفخض عمى السؤدبيغ رقابة صارمة مغ قبل السحتدبيغ وأباء وك
إلى وضيفة السحتدب مدئػليات أخخى  أضيفتاألشفاؿ بذكل خاص، حيث 

فكاف مغ سمصتو مخاقبة سمػؾ السعمسيغ لحسميع عمى االلتداـ بآداب 
السيشة، كسا كاف السحتدب يعاقب أو يحيل إلى القزاء السعمع الحي يتدبب 

لمستعمع أو الصالب، أو يريب بالتما أحج أعزاء  في ضخب مبخح
، ومع ذلظ لع تكغ تكتذا كل الحاالت أو يتع ضبصيا ولع يدتصع (ٕ)جدجه

السحتدب أف يقزي عمى كل السخالفات واالنحخافات السيشية في التعميع، 
 بل أحيانا  نججىا تتحجى كل سمصو.

                                                           

، ٔط الػجيغ، ، نرػاب االحتدػاب، تحقيػق مػئػل عػدبػغ دمحم عػػض الدشامي: عسخ( ٔ)
،  ٗٙىػ، صٕٓٗٔدار العمـػ

حدغ: أمشية أحسج، رسالة السعمع في اإلسالـ ومجى فيػع السعمسػيغ ليػا فػي العرػخ  (ٕ)
الحػػػجيث، أبحػػػاث مػػػؤتسخ السشػػػاىج التخبػيػػػة فػػػي ضػػػل الفمدػػػفة اإلسػػػالمية والفمدػػػفة 

 ٖٔـ،صٜٜٓٔ،ةالحجيثة، القاىخ 
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مصاف وىحا يطيخ جميا  فيسا حجث لسؤدب األيتاـ بسجرسة الد
، (ٖ)، فقج ضخب األميخ سػدوف الفقيو(ٕ)، دمحم بغ مػسى الطاىخي (ٔ)قايتباي

مؤدب األيتاـ ضخبا  خفيفا  تحت رجميو، وسبب ذلظ أف بعس األيتاـ قج شكا 
إلى السحتدب قدػة السؤدب عمى الصالب في الكتاتيب حيث يقـػ بزخبيع 

األشفاؿ، صاح ضخبا  مبخحا ، فسا فخغ السحتدب مغ ضخب الطاىخي، مؤدب 
الطاىخي: يا مدمسيغ أشيجوا أنشي ما ضخبت في حخاـ أو غيخه، فتخػؼ 
السحتدب مغ مقػلة السؤدب، وقاؿ: تذتكي عمي فأمخ بو، فزخب عمى 
مقاعجه، وُحبذ، فخمع باب الحبذ، وتػجو إلى كاتب الدخ وشكا إليو، 

سؤدب ، وقاـ السحتدب بسشع ال(ٗ)فأعصى كل واحج مغ األيتاـ أربعة محمق
مغ مباشخة عسمو في مكتب األيتاـ، إال أنو أعيج مخة أخخى لسباشخة عسمو، 
والدبب في عػدتو، ىػ اشتخاط الػاقف أف يكػف الطاىخي مغ السجرسيغ 

                                                           

 ةىػػػػ كانػػػت خالفتػػػو حافمػػػ٘ٔٛاي السحسػػػػدي األشػػػخفي ولػػػج عػػػاـ قايتبػػػاي: قايتبػػػ (ٔ)
ىػػ .الذػػكاني: دمحم بػغ عمي،البػجر ٜٔٓعػاـ، تػػفي عػاـ  ٛٔبالحخوب، امتج حكسو 

 ٓ٘/ٕ، اإلسالميالصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع، دار الكتاب 

جة دمحم بػغ مػسػى الطػاىخي الذػافعي، نػدؿ مكػة مػع أبيػو فشذػأ محفػظ القػخآف والعسػ (ٕ)
 ٙ٘/ٖوالسشياج، وال يعخؼ متى تػفي، الدخاوي: الزػء الالمع، 

 ةاألميػخ سػػدوف الفقيػو: ىػػ سػػدوف الطػاىخي بخقػػؽ الفقيػو، كػاف كبيػخ الجخاكدػ (ٖ)
تمسيح لمذيخ الجيغ الجخكدػي، وكػاف أعجػبػة فػي دعػػى العمػع والسعخفػة، مػات عػاـ 

 .ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٖـ، الدخاوي : الزػء الالمع ٖٕٗٔىػ/ ٕٙٛ

 ةلو حمق، وجسعو محمقات،وىػ نػع مغ الشقػد الفزي أصبحانو  إلىمحمق : ندبة  (ٗ)
الػػجراىع والػجنانيخ.ابغ فيػػج:  ة؛ وىػػػ فػي اصػصالح بعػػس العامػةالتػي ضػخبت فػػي مكػ

 أـ،جامعػػػػػػػػػػة ٔالقػػػػػػػػػخى،ط أـالػػػػػػػػػػرى بأخبػػػػػػػػػار  إتحػػػػػػػػػاؼ عسػػػػػػػػػخ بػػػػػػػػػغ فيػػػػػػػػػج،
 .ٜٜٗ/ٗـ،ٜٛٛٔالقخى،
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 .(ٔ)في الكتاتيب

عغ الحخميغ  السدئػليغورغع ما تبيشو الحجثة مغ مجى رعاية 
يؤخح عمى الػاقف  الذخيفيغ وعصفيع عمى األيتاـ، االىتساـ بيع، إال أنو

اشتخاشو أف يكػف الطاىخي مغ السجرسيغ، بل وإرجاعو لسباشخة عسمو مخة 
 .(ٕ)أخخى، رغع ما يترا بو مغ قدػة في التعامل مع األشفاؿ

هللا  دمحم بغ عبج ةالسشػر  ةكسا أترا مؤدب األشفاؿ في السجيش
 ةالذج. بقجرتو عمى التعامل مع الربياف، غيخ أنو كاف يدتخجـ (ٖ)الدبتي

 .(ٗ)في معاممتيع بالتخػيف والتيجيج

السحتدب كاف لو دور كبيخ في ردع السؤدب مغ تخػيف  أفوالبج 
عغ مخاقبة الكتاتيب وترخفات  مدئػؿالصالب وتيجيجىع باعتباره 

 وسمػكيات السؤدبيغ بيا.

وىكحا يتزح وبذكل جمي مجى أىسية دور السحتدب في ردع بعس 
عمى  اإلشخاؼ، حيث حسل عمى عاتقو الصالب  إيحاءالسؤدبيغ مغ 

                                                           

 أـالػػرى بأخبػار  إتحػاؼالقػخى فػي ذيػل العديػد، بمػػغ  الجيغ عبج العد بغ فيج: عد (ٔ)
 ٓٚٚ/ٖ،ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٕىػ،ٕٕٗٔالقخى، أـالقخى، جامعة 

مػػغ خػػالؿ  ةوالحزػػاري لسكػػ الدياسػػىالدىخانػػي: عػػائس دمحم عػػائس، التػػاريخ   (ٕ)
 أـكتػػػػػػػػػػاب نيػػػػػػػػػػل السشػػػػػػػػػػى، رسػػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػػراه غيػػػػػػػػػػخ مشذػػػػػػػػػػػره، جامعػػػػػػػػػػػة 

 .ٛٓٙ-ٚٓٙـ،ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔالقخى،

فػػي بػػالد السغػػخب، الحسػػػي: يػػاقػت، معجػػع  ةذػػيػر ندػػبة الػػى سػػبتو وىػػي بمػػجه م (ٖ)
 ٕٛٔ/ٖبيخوت،  -دار صادر البمجاف،

،الخيػػاض، ٔفػػي العرػػخ السسمػػػكي،ط ةالسشػػػر  ةالػػخحسغ، السجيشػػ السػػجيخس: عبػػج  (ٗ)
 .ٖٕٗص ىػ،ٕٕٗٔ
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الكتاتيب، واختيار معمسييا، والتأكج مغ سالمتيا، ومشع السجرسيغ مغ 
 ضخب التالميح والتعجي عمييع بالزخب السبخح.

قجيع، يجعل حياة السدمسيغ  إسالميومسا الشظ فيو أف الحدبة نيج 
، ومخشج حاذؽ، في جسيع شؤوف ةحياة فاضم ، فالسحتدب مخاقب حاـز

 ةسػاء كانت اقتراديو أو اجتساعيو، ومفتر عاـ فيسا يخز الحيا ةالحيا
الثقافية والسحىبية، كسا أنو واعظ ومخشج ومشاضل مغ أجل سيادة الحق 

 .(ٔ)الباشل وإزىاؽ

                                                           

 .ٛٚلقباؿ: الحدبة السحىبية، ص (ٔ)



 

 

 

833   

 :ًا: انكتاتيب يف اندونت انسعىديتثانث
اىتساـ الجوؿ بالكتاتيب ومعمسييا وشالبيا، وولػىع جل  تابعنو 

عمى  أخحتقامت الجولة الدعػدية التي  أف إلىيتيع، اىتساميع ورعا
وتذجيع أولياء األمػر عمى تعميع  عاتقيا مدؤولية االىتساـ بالتعميع

 بغ عبجالعديد بغ عبجهللا الذيخ سجيخ قاضي فقج وجو،  أبشاءىع
 عمى وأمخائيا سجيخ أىالي كافة( ىػٜٕٓٔ – ٖٕٚٔ) العشقخي  عبجالخحسغ

 فييا حجد قج وثيقة بسػجب معيغ أجخ ودفع ذلظ عمى وحثيع أبشائيع تعميع
 :يمي كسا األجخ

 .دخالو ويدسى الجارسيغ دخػؿ عشج واحج رياؿ - ٔ

 .عع جدء إتساـ عشج رياؿ نرا - ٕ

 .الستبقية الكخيع القخآف أجداء مغ جدء كل عمى رياؿ ربع - ٖ

 .الختامة وتدسى الكخيع القخآف ختع عشج رياالت عذخة - ٗ

 .البخ مغ صاعيغ االري وفي - ٘

 .التسخ مغ وزنات خسذ الرغخى  وفي - ٙ

ضع الكتاتيب لمسجارس ، ووضع ليا القػانيغ والقػاعج، وحخص كسا تع 
العديد رحسو هللا كل الحخص عمى االىتساـ بالصالب واالرتقاء  السمظ عبج

لخقي وحزارة الذعػب، فقج أصجر أمخ  األولىبالتعميع، باعتباره الشػاة 
ـ يشز عمى تذكيل لجشو لإلشخاؼ عمى ٕٜٚٔىػ / ٖ٘ٗٔاـ ممكي في ع

تعييغ  أوالجروس في السدجج الحخاـ بسكة سػاء في اختيار الكتب الشافعة 
 األساتحة.
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صح التعبيخ  إفىحا السجمذ  أوىحه المجشة  إنذاءوكاف اليجؼ مغ 
عمى تشفيح الدياسة  اإلشخاؼعميو )مجمذ السعارؼ(،  أشمقوالحي 

 .(ٔ)ا وتشطيع مخاحل التعميع ووضع نطاـ تعميسي في الحجازالتعميسية كمي

 ونقد حتددث يهاو اجملهس وصالحياته كانتايل:
 السػافقة عمى ميدانية السعارؼ. -1

 السػافقة عمى تعييغ السعمسيغ وعدليع عشج الزخورة. -2

 .وإقخارىاوضع بخامج التعميع ومشاىجو  -3

 يمـد بذأنيا. الشطخ في التقاريخ الػاردة مغ السجارس واتخاذ ما -4

 اختيار الكتب السقخرة. -5

 عمى االمتحانات الخاصة بالسعمسيغ. اإلشخاؼ -6

 تذجيع التأليا والتخجسة ومشح السكافآت السشاسبة. -7

 وضع األنطسة السختمفة، والخاصة بالتعميع. -8

 .(ٕ)إصالحياالشطخ في حاؿ الكتاتيب ومتابعتيا والعسل عمى  -9

لسعارؼ عجدا مغ ـ أصجرت مجيخية إٜٛٔىػ / ٖٚٗٔوفي عاـ 
( مغ نطاـ السجارس عمى ٘ٙالشطع التعميسية لمسجارس، حيث نرت السادة )

                                                           

ىػػ، ٕٜٖٔلفكػخ،عبجهللا: عبجالخحسغ صالح، تػاريخ التعمػيع فػي مكػة السكخمػة، دار ا (ٔ)
، ٗٔ؛ الحقيػل: سػميساف عبػػجالخحسغ، نطػاـ وسياسػة  التعمػػيع فػي السسمكػػة، طٜٛص

 .ٖٔـ، صٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ

الذػػيخ: عبػػجالعديد عبػػجهللا، لسحػػات مػػغ التعمػػيع وبجاياتػػو فػػي السسمكػػة العخبيػػة  آؿ (ٕ)
 ٛٔالدعػدية، ص
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 :كاألتيمشع العقاب في السجارس مشعا باتا، وحجد الشطاـ عقػبة التالميح 

وقػؼ الصالب خارج السكاف السخرز لجمػسو كعقػبة في حاؿ  -1
 البديصة. واألخصاءاليفػات 

التػبيخ االنفخادي،  أماعقػبتيا  بالشدبة لمسخالفات الكبيخة كانت -2
مشع الصالب مغ الفدحة مع تكميفو بعسل  أوالتالميح،  أماـأو التػبيخ 

 ، أو الحجد في السجرسة بعج االنتياء مغ الجرس.إضافي

 أووفي حاؿ كاف خصأ الصالب فادحا فكاف يعاقب عميو بالصخد السؤقت 
 الشيائي.

ة االبتجائية بالسجيشة ـ شمب مجيخ السجرسٜٕٜٔىػ / ٖٛٗٔوفي عاـ 
السشػرة مغ مجيخ السعارؼ العامة، وضع الكتاتيب الخاصة بالصالب تحت 
إشخاؼ السجيخية العامة، ليكػف وضع الكتاتيب أكثخ تشطيسا  ورسسيا  مع 

، وقج (ٔ)تباعيااشخؽ التجريذ الحجيثة وإلداميع ب أساتحتياتػجيو تعميع 
باإلشخاؼ عمى التعميع في  وافق مجيخ التعميع عمى ىحا الصمب، فأمخ

الكتاتيب، كسا تع تحجيج اختبار نرفي لمصالب في الكتاتيب في عاـ 
 .(ٕ)ـٖٜٔٔىػ/ ٖٓ٘ٔ

ولع يتع االكتفاء بحلظ بل وتأكيجا عمى عجـ اتخاذ العشا في الكتاتيب 
ـ يقزي بسشع ٖٜٚٔىػ / ٖٙ٘ٔوالسجارس صجر قخار آخخ في عاـ 
سجرسيغ عمى مخالفتو فديتع تصبيق الزخب في السجارس، ومغ يتجخأ مغ ال

                                                           

 .ٚٔالحقيل: نطاـ وسياسة التعميع، ص (ٔ)

 .ٗٓٔىػ، صٜٖٔٔ أوؿالتخبػية، العجد الخابع، ربيع  وزارة السعارؼ، الشذخة (ٕ)
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 .(ٔ)الشطاـ في حقو، بل ويتخح ضجه الجداء الراـر دوف تخدد

السسمكة العخبية الدعػدية بتعميع الفتيات والشداء حيث  اىتستكسا 
انتذخت الكتاتيب بذكل كبيخ في الحجاز، وخاصة في مكة، وججة، والسجيشة 

البشيغ الخسسية، في عيج السشػرة، خاصة إذا عخفشا أنو مع ضيػر مجارس 
السمظ عبج العديد، تشاقرت كتاتيب البشيغ، بيشسا ازداد عجد الكتاتيب 
الخاصة بالبشات، وىي ال تختما عغ مكاتب الربياف في مشيجيا وشخؽ 
التعميع بيا، وعادة يصمق عمى معمسة الفتيات في الكتاتيب )الخػجو(، 

وعجـ انتياجيا القدػة  وغالبا  ما تستاز الخػجة بأخالقيا، وسساحتيا،
والزخب مع الصالبات، غيخ أف بعس الخػاجات كغ يحسمغ الخيدراف، كسا 

 .(ٕ)استخجمت بعزيغ الفمكة لعقاب الصالبات

ويتزح مسا سبق أنو البج وأف يتأنى السعمع أو السؤدب في معاقبة 
يشدؿ عمييع العقاب مباشخة ،  األشفاؿ سػاء في الكتاتيب أو السجارس وال

دتخجـ التجرج ، فالحنب األوؿ يعفى مشو، ويعاتبو عمى الثاني عتابا بل ي
فعل كحا وكحا قبيح، والثالث يعاتب عميو  إفغيخ مباشخ كأف يقػؿ لو: 

، أذيةشجة فيو وال  ذلظ ضخب ضخبا خفيفا ال إلىعتابا مباشخا، فاف عاد 
كسا يشبغي عميو مكافأتو عمى الجسيل، وأف يأذف لو في بعس األوقات 

 .(ٖ)المعب ليدتخيح مغ تعب األدب والتعميعب

                                                           

 .ٛٛٔ-ٚٔالحقيل. نطاـ وسياسة التعميع، ص  (ٔ)

العمسيػػة واألدبيػػة لمسػػخأة فػػي السجيشػػة  ةالطيػػار: نجػػاح بشػػت دمحم، بػػجايات الحيػػا (ٕ)
 .ٗ – ٖانطخ الذكل  .٘السشػرة ، ص

حسػػج مػسػػػعة ؛ شػػمبي: أٖ٘-ٕ٘بػػغ مدػػكػيو: تيػػحيب األخػػالؽ فػػي التخبيػػة، صا (ٖ)
 .ٕٕٚ/٘ـ، ٜٛٚٔ، مرخ، ٙالشطع والحزارة اإلسالمية،  ط
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 دراستَتائج ان
 اإلسالـ، ومع انتذار  اإلسالـضيخت الكتاتيب قبل بدوغ فجخ  -1

واتداع رقعتو ، انتذخت الكتاتيب ، وأصبحت مغ أىع مخاكد تعميع األشفاؿ 
وتذجيعو لمعمع  اإلسالـماّسو في ضل حث  إلييا ةخاصة بعج أف بجت الحاج

 والعمساء.

الكتاتيب  ىي تحفيظ الرغار  إنذاءانت الغاية األساسية مغ ك  -2
عخض الدػر القرار مشو ، ومعخفة الخط ،  إلى إضافةلمقخآف الكخيع ، 

 وبعس متػف األحاديث وعقائج الدشغ وأصػؿ الحداب وغيخىا.

اىتع الػاقفػف بتعميع األشفاؿ في الكتاتيب اىتساما بالغا، فجعمػا  -3
 مجى استفادة الصالب.لو نطاما خاصا بو يزسغ 

تشاوؿ الكثيخ مغ عمساء التخبية السدمسيغ والسؤرخيغ أىع األسذ  -4
والسبادئ التي تقـػ عمييا ميشة التجريذ، نطخا لتفذي بعس االنحخافات 
في ىحه السيشة، كزخب األشفاؿ وتعشيفيع أو التصاوؿ عمييع بالمفظ 

 والتجخيح.

مػكي مثل الفمكو ضيخت الكثيخ مغ أدوات العقاب في العرخ السس -5
 أو الفمقو والسرصعو والبغيمو.

 أوالفمكة والعرا ىسا وسيمة العقاب لمصالب  أوكانت الفمقة   -6
بعس السؤدبيغ كانػا يحسمػف العرا في يجىع  إفالصفل السخص ، كسا 

ىخب الصالب مغ الكّتاب وكخىػه وفزمػا  إذالتخىيب الرغار فال عجب 
 راسة.المعب في الذػارع والسخح عمى الج
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لعب السحتدبػف دورا ميسا وبارزا في ردع بعس السؤدبيغ  -7
 الخارجيغ عغ قػانيغ ونطع التعميع.

عادة ما يحسل مؤدبي الكتاتيب قمبا شيبا وليشا في تعامميع مع  -8
عمى  األشفاؿبعزيع اترا بالذجة والرخامة في معاقبة  إف إال األشفاؿ
 .األمػرأبدط 

خؽ التعميع بيا عبخ العرػر تتابع اىتساـ الجوؿ بالكتاتيب وش -9
 السختمفة، وولػا الصالب جّل اىتساميع ورعايتيع.

 إلى، سعى ء الجولةمشح أف وحج السمظ عبج العديد رحسو هللا أرجا -11
التعميع  فأسذ في  إلىتصػيخ وتشطيع مخافقيا السختمفة ووجو جّل اىتسامو 

وىػ  خاصا ييتع باإلشخاؼ عمى التعميع وتشطيسو ىػ جيازا  ٖٗٗٔعاـ 
 مجيخية السعارؼ العامة .

العديد لمسجارس، ووضعت  تع ضع الكتاتيب في عيج السمظ عبج -11
 ليا القػانيغ والقػاعج التي جعمتيا أكثخ تشطيسا ورسسيو.

تع تذكيل لجشو لإلشخاؼ عمى الجروس في السدجج الحخاـ، كانت  -12
 .ةميستيا تعييغ السعمسيغ األكفاء، واختيار الكتب الشافع

 الدياسةوضػح  إلىمياـ مجمذ السعارؼ مسا أدى تع تحجيج  -13
 .ةفي تمظ الفتخ  التعميسية

والتي كاف مغ  التعميسيةأصجرت مجيخية السعارؼ عجدا مغ الشطع  -14
 أىسيا الشطاـ الحي نز عمى مشع العقاب في السجارس.

تأكيجا عمى مشع العشا في السجارس ، صجر قخار في عاـ  -15
س ومعاقبة مغ يتجخأ مغ ىػ يقزي بسشع الزخب في السجار ٖٙ٘ٔ
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 السجرسيغ عمى مخالفتو.

 أيزا  بتعميع البشيغ، اىتست  الدعػدية العخبية السسمكة اىتستكسا  -16
 ةوججه والسجيش ةبتعميع الفتيات، وقج انتذخت الكثيخ مغ الكتاتيب في مك

 تختما عغ كتاتيب البشيغ. ، وىي الةالسشػر 

( بأخالقيا ةخػجعادة ما تستاز معمسة الفتيات في الكتاتيب )ال -17
وسساحتيا، ولكغ ىحا ال يسشع وجػد بعس الخػجات الالتي تسيدف بالقدػة 

 في تعامميغ مع الفتيات ، بل واستخجاميغ لمفمكة كعقاب لمصالبات. ةوالذج

 تىصياث اندراست
االىتساـ بالتعميع فى الكتاتيػب وتػجريذ العمػـػ الجيشيػة الرػحيحة  -ٔ

 الشذ  القخآف الكخيع. لسا لمكتاتيب مغ دور ىاـ فى تعميع 

ضخورة إعجد معمسى الكتاتيب وتجريبيع إليجاد القػجرة لػجييع عمػى  -ٕ
إخػػخاج جيػػل ججيػػج وأف يكػنػػػا معمسػػى الكتاتيػػب عمػػى قػػجر وكفػػاءة لتعمػػيع 

 األشفاؿ. 

االىتسػػػاـ برػػػحيح الػػػجيغ مػػػغ جانػػػب معمسػػػى الكتاتيػػػب لسػاجيػػػة  -ٖ
 الفكخ الستصخؼ واألفكار الخاشئة والستذجدة. 

راسػػة الجيشيػػة فػػى نفػػػس األشفػػاؿ وتػػخغيبيع فػػى دراسػػة الج غػػخس -ٗ
 القخآف الكخيع وعمـػ الجيغ. 

معاقبة السخصئيغ مغ األشفػاؿ مػع مخاعػاة أال يقػع أذى نفدػى أو  -٘
  بجنى عمييع نتيجة لمعقاب.
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 (1املهحق رقى )
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 (1انشكم رقى )
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2انشكم رقى )
 

 



 

 

 

833   

 (3انشكم رقى )
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 املصادر واملراجع
 املصادرأوالً: 

 ،ةالحدػػب أحكػػاـ فػػي ةالقخبػػ معػػالع، أحسػػج بػػغ دمحم:  ةاألخػػػ  ابػػغ -ٔ
  .ـٜٙٚٔ لمكتاب، العامة السرخية الييئة شعباف، دمحم تحقيق

 وضيفػػة أو اإلسػػالـ فػػي الحدػػبة، أحسػػج الػػجيغ تقػػي: تيسيػػو ابػػغ -ٕ
 .ةمك اإلسالمية، الحكػمة

 الخابعػػة، الصبعػػة خمػػجوف، ابػػغ مقجمػػة، الػػخحسغ عبػػج: خمػػجوف  ابػػغ -ٖ
 .ـٜٛٚٔ/ ىػٜٖٛٔ

 ٕٜٖٔابػػغ سػػحشػف : أبػػػ عبػػجهللا دمحم، آداب السعمسػػيغ، تػػػنذ، -ٗ
 ـ.ٕٜٚٔىػ/

 ةالصبعػ القػخى، أـ بأخبػار الػػرى  إتحػاؼ، فيػج بغ عسخ: فيج ابغ -٘
 .ـٜٛٛٔ القخى، أـ جامعة ،األولى

 عسػاد تحقيػق ، األخػالؽ تيحيب، أحسج عبجهللا أبي: مدكػيو ابغ -ٙ
 .ـٕٔٔٓ الجسل، مشذػرات األولى، ةالصبع الياللي،

 -صػادر دار العػخب، لدػاف، الجيغ جساؿ الفزل أبػ: مشطػر ابغ -ٚ
 .الصبع سشة ذكخ بجوف  بيخوت،
 دت بيخوت، – صادر دار البمجاف، معجع، ياقػت:  الحسػي  -ٛ

 ، الػػػشقع ومبيػػػج الػػػشعع معيػػػج، عبػػػجالػىاب الػػػجيغ تػػػاج:  الدػػػبكي -ٜ
 .ـٖٜٜٔ ىػٖٔٗٔ مرخ، – الخانجي مكتبة ، الثانية الصبعة
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 القػػػخف  ألىػػػل الالمػػػع الزػػػػء، عبػػػجالخحسغ بػػػغ دمحم:  الدػػخاوي  -ٓٔ
 .ـٕٜٜٔ/ىػٕٔٗٔ، بيخوت -ة الحيا مكتبة دار األولى، الصبعة التاسع،

 القػخف  بعػج مػغ بسحاسػغ الصػالع البجر، عمي بغ دمحم: الذػكاني -ٔٔ
 الصبع سشة ذكخ دوف . مياإلسال الكتاب دار الدابع،

 إتحػاؼ ذيػل فػي القػخى  بمػػغ، عسػخ بػغ عبجالعديد: فيج بغ العد -ٕٔ
 القػخى، أـ جامعػة الخيػػر، أبػػ عبػجالخحسغ تحقيػق القػخى، أـ بأخبار الػرى 
 .ىػٕٕٗٔ

الغدالػػػػػػػي: أبػػػػػػػػ حامػػػػػػػج دمحم، احيػػػػػػػاء عمػػػػػػػـػ الجيغ،الصبعػػػػػػػو  -ٖٔ
  ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔاألولى،
 بيػػخوت، لبشػػاف، مكتبػػة السشيػػخ، السرػػباح، دمحم حسػػجأ :الفيػػػمي -ٗٔ
 .ـٜٚٛٔ

 صػػػشاعة فػػػي األعذػػػى صػػػبح، أحسػػػج العبػػػاس أبػػػػ: القمقذػػػشجي -٘ٔ
 .ـٜٗٔٔ/ ىػٕٖٖٔ الكتب، دار االنذا،

 والػاليػػػات ةالدػػػمصاني األحكػػػاـ، عمػػػي الحدػػػغ أبػػػػ: السػػػاوردي -ٙٔ
 القػاىخة، – البػابي مرصفػػى ومصبعػة مكتبػة شػخكة الثالثػة، الصبعة الجيشية،
 .ـٖٜٚٔ/  ىػٖٜٖٔ
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   انعربيت املراجع:  ثاَيا
 فػػي وبجاياتػػو التعمػػيع مػػغ لسحػػات، عبػػجهللا عبػػجالعديد:  الذػيخ اؿ -ٔ
 .السسمكة
 السسمكػة، فػي التعميع وسياسة نطاـ، عبجالخحسغ سميساف: الحقيل -ٕ
 ىػٖٕٗٔ عذخ، الخابعة الصبعة

 عيةالجام الجار السحتدب، – السحمية ، اإلدارةعمي حداف: حالؽ -ٖ
 ـٜٓٛٔ بيخوت، – والشذخ لمصباعة

 فيػػػع ومػػػجى اإلسػػػالـ فػػػي السعمػػػع رسػػػالة أحسػػػج، أمشيػػػة: حدػػػغ  -ٗ
 ضػل فػي التخبػيػة السشػاىج مػؤتسخ أبحػاث الحػجيث، العرخ في ليا السعمسيغ
 ـ،ٜٜٓٔ،ةالقاىخ  الحجيثة، والفمدفة اإلسالمية الفمدفة

 ومػا يغالذػخيف الحػخميغ فػي الكتاتيػب، المصيا عبج: دىير بغ   -٘
 .ـٜٙٛٔ/ ىػٙٓٗٔ الحجيثة، الشيزة ومصبعة مكتبة ،ٔط حػليسا،

 عػػد مػئػػل تحقيػػق االحتدػػاب، نرػػاب، دمحم بػػغ عسػػخ: الدػػشامي -ٙ
 .ـٕٜٛٔ/ ىػٕٓٗٔ ، العمـػ دار األولى، الصبعة الجيغ،

 الحػػخميغ، عمػػى شػػعباف األشػػخاؼ أوقػػاؼ، سػػعج راشػػج: القحصػػاني -ٚ
 .ـٜٜٗٔ/  ىػٗٔٗٔ الخياض،

 الجدائػػػخ، األولػػػى، الصبعػػػة ، السحىبيػػػة الحدػػػبة، مػسػػػى :لقبػػػاؿ -ٛ
 .ـٜٔٚٔ

 سػشة ذكػخ بػجوف   العخبي، التخاث في التعميع ميشة محسػد،: قسبخ -ٜ
 .الصبع
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 التعمػػػػيع قبػػػػل نجػػػػج فػػػػي الكتاتيػػػػب، دمحم العديػػػػد عبػػػػج: الفػػػػايد  -ٓٔ
 .ٕٗالعجد الجديخة، جخيجة الشطامي،

 الفكػخ، دار ،ةمكػ فػي عالتعمػي تاريخ، صالح عبجالخحسغ: عبجهللا -ٔٔ
 .ىػٕٜٖٔ

 العرػػخ فػػي السكػػي الحػػـخ فػػي الػضػػائا، دمحم فاشسػػة: السبػػاركي - ٕٔ
 .ـٕٗٔٓ/  ىػٖ٘ٗٔ مكة، تاريخ مخكد األولى، الصبعة السسمػكي،

 السسمػػكي، العرػخ فػي السشػػرة السجيشػة، عبػجالخحسغ: السجيخس -ٖٔ
 الخياض، – الميةاإلس والجراسات لمبحػث فيرل السمظ مخكد األولى، الصبعة
 .ـٕٔٓٓ
 أوؿ ربيػػػػػع الخابػػػػػع، العػػػػػجد التخبػيػػػػػة، الشذػػػػػخة السعػػػػػارؼ، وزارة -ٗٔ
 .ىػٜٖٔٔ

 لمسػخأة واألدبيػة العمسيػة ةالحيػا بػجايات، دمحم بشػت نجاح: الطيار -٘ٔ
 .الصبع سشة ذكخ بجوف  ، السشػرة السجيشة في

 ،ٙط اإلسػػػالمية، والحزػػػارة الػػػشطع مػسػػػػعة، أحسػػػج: شػػػمبي  -ٙٔ
 .ـٜٛٚٔ مرخ،

 والحزػػػاري  الدياسػػػي التػػػاريخ، عػػػائس دمحم عػػػائس: الدىخانػػػي -ٚٔ
 أـ جامعػة مشذػػره، غيػخ دكتػػراه رسػالة السشػى، نيػل كتػاب خػالؿ مػغ ةلسك

 .ـٜٜٜٔ/ىػٜٔٗٔالقخى،
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