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دور األسرة يف تهيئة الفتبة ملىاجهة التحديبت 
 بعد الزواج من منظىر الرتبية اإلسالمية

 *عمر بن حسن بن إبراهيم الراشدي

 

 

حاءث َظٍ الضعاؾت لخلٟذ هٓغ ألاؾغة بلى الضوع الهام لها في جغبُت الٟخاة وبٖضاصَا إلاخُلباث الخُاة الؼوحُت، خُث حاءث  _امللخص

ٗغى ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة ؤَمُت  البدث في ٧ىهه ٌؿهم في الخض مً وؿب الُال١ اإلاتزاًضة في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، َو

ت.  ًٗها في باعة اَخمام اإلاؿاولحن في اإلاجاالث الاحخماُٖت، والجهاث اإلاؿاولت ًٖ الانالح ألاؾغي، واإلادايً التربٍى بٗض الؼواج، ٍو

عاؾت مىهج البدث الىنٟي )الىزاث٣ي( الظي ٣ًىم بالجم٘ اإلاخإوي والض٤ُ٢ للسجالث والىزاث٤ اإلاخىاٞغة طاث الٗال٢ت و٢ض اؾخسضمذ الض

ً ٖلى بحاباث ؤؾئلت  اتها بهضٝ اؾخيخاج ما ًخهل بمك٩لت البدث مً ؤصلت وبغاَحن جبَر بمك٩لت البدث ومً زم الخدلُل الكامل إلادخٍى

لضعاؾت: جغبُت الٟخاة في اإلاىٓىع التربىي ؤلاؾالمي هي جغبُت مخ٩امل مً ٧اٞت الىىاحي الجؿمُت البدث، و٧ان مً ؤبغػ هخاثج َظٍ ا

والىٟؿُت وال٣ٗلُت والاحخماُٖت، وفي حاهبها الاحخماعي هي تهُئت للٟخاة لخ٩ىن هاجخت في بِذ الؼوحُت و٢اصعة ٖلى مىاحهت جدضًاث بٗض 

ت الؼواج، خُث ًىحض ج٣هحر خ٣ُ٣ي مً اإلااؾؿاث ال الم  -تربٍى في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث بٗض  –ألاؾغة، اإلاضعؾت، اإلاسجض، ؤلٖا

الم في عؾم ٓهغ في جًلُل ؤلٖا برػ َظٍ الخ٣هحر في صوع ألاؾغة في جغبُت وصٖم ومؿاهضة الٟخاة إلاىاحهت جدضًاث بٗض الؼواج، ٍو  الؼواج، ٍو

ت مً الخدضًاث ٧ل واخض  جهىع زاَئ للٟخاة ًٖ وا٢٘ الخُاة الؼوحُت، ولظا ٞمً الُبُعي ؤن ج٨خى٠ خُاة الٟخاة بٗض الؼواج مجمٖى

 للخُاة الؼوحُت بمٟغصٍ، وحك٩ل ٧اعزت ٖلى الخُاة الؼوحُت في خا٫ احخماٖها، ؤو بًٗها ما لم ًخم جيكئت وتهُئت 
ً

مجها ٌك٩ل تهضًضا

ت مً الخىنُاث مً ؤبغػَا بً ت مىحهت للٟخاة في مىاحهت الٟخاة إلاىاحهتها. و٢ض ؤونذ الضعاؾت بمجمٖى جاص بغامج بٖالمُت جغبٍى

الخب والجيـ والغوماوؿُت، وبوكاء بُىث زبرة مخسههت في الخُاة الاحخماُٖت لضعاؾت  اإلاؿلؿالث التي جستز٫ الخُاة الؼوحُت في

 .الٓاَغة الاحخماُٖت

 .مىاحهت ،صتمبا ،التربُت ،مىٓىع  ،الؼواج ،الخدضًاث ،الٟخاة ،ألاؾغة ة:تفااحياملكلمات ال
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 منظور  من الزواج بعد الاحديات ملواجهة التفااة تهيئة في ألاسرة دور 

 إلاسالمية التربية
 املقدمة. 1

الخمض هلل الظي حٗل اإلاغؤة هي الؿ٨ً الخ٣ُ٣ي للغحل، والاؾخ٣غاع       

آلامً لؤلؾغة، باإلاغؤة الهالخت حؿخمغ الخُاة ؾُٗضة؛ ولى ٧اهذ في ٧ىر 

٤ًُ البِذ وال حؿخ٣غ الخُاة؛  نٛحر، وبٛحر الهالخت حهضم الؿ٨ً ٍو

ولى ٧اهذ ألاؾغة حؿ٨ً ال٣هىع اإلاكُضة، ٞاإلاغؤة آًت مً آًاث هللا، ٢ا٫ 
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وؤن الغحل ٌؿ٨ً ٨َظا ًسبر اإلاىلى بإن اإلاغؤة آًت مً آًاث هللا،       

ى البِذ  -بلحها ٞهي ؾ٨ً صازل ؾ٨ً  ٞالبِذ وؿ٨ً ُٞه، واإلاغؤة  -َو

وؿ٨ً بلحها، وبطا لم ًخم بٖضاص وازخُاع َظا الؿ٨ً بٗىاًت ٞاث٣ت 

ومىانٟاث زانت ٞهىا ج٣٘ ال٩اعزت، وهي مٟاع٢ت ٦بحرة خُث وٗض 

الٗضة، ووؿخٗحن باإلاهىضؾحن والسبراء مً ؤحل بٖضاص الؿ٨ً اإلااصي 

الظي وؿ٨ً ُٞه، وجهمل وهدؿاَل في بٖضاص الؿ٨ً الظي وؿ٨ً بلُه، 

ولغبما لم ًٌٛ ٖىا حما٫ الؿ٨ً اإلااصي وؾٗخه، ٞإنبذ البِذ جخُم 

ال ًُا١، ًضٞ٘ ؤلاوؿان للبدث ًٖ م٩ان آزغ للغاخت ُٞه وللهغب مً 

 .مكا٧ل الخُاة الؼوحُت

ضة لهظا اإلابضؤ      ت اإلاُهغة مٍا ، وما٦ضة ٖلُه، و٢ض حاءث الؿىت الىبٍى

خُث خث الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى جغبُت وعٖاًت الٟخاة: "مً 

خحن  ى، ويم  -ٌٗجي بيخحن-ٖا٫ حاٍع ختى جبلٛا، حاء ًىم ال٣ُامت ؤها َو

  [2]."ؤنابٗه

والٗى٫ في الٛالب ٩ًىن بال٣ُام بمئىهت البضن؛ مً ال٨ؿىة والُٗام  "   

٩ًىن في ٚظاء الغوح؛  والكغاب والؿ٨ً والٟغاف وهدى طل٪، و٦ظل٪

 بالخٗلُم والتهظًب والخىحُه وألامغ بالسحر والىهي ًٖ الكغ وما بلى طل٪"

ىا البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤن َظا الًٟل اإلاغجبِ بتربُت البىاث، [3] ، َو

ًخُلب حٗلُمها وبٖضاصَا للخُاة الؼوحُت وجدضًاث ما بٗض الؼواج، 

ت بجملت مً الخىححه اث للمغؤة بُاٖت ػوحها، خُث حاءث الؿىت الىبٍى

اًت بِذ الؼوحُت  .ومؿاولُتها ًٖ ٖع

ا ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم: "     بطا نلذ اإلاغؤة زمؿها ونامذ قهَغ

وخٟٓذ ٞغحها وؤَاٖذ ػوحها ٢ُل لها اصزلي الجىت مً ؤي ؤبىاب 

[ و٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم في بُان مؿاولُت اإلاغؤة: " 4الجىت قئذ " ]

ُخه، ٧ل٨م عإ و٧ل٨م مؿاو  ُخه، ؤلامام عإ ومؿاو٫ ًٖ ٖع ٫ ًٖ ٖع

ُخه واإلاغؤة عاُٖت في بِذ ػوحها  والغحل عإ في ؤَله ومؿاو٫ ًٖ ٖع

ُخه،  ُتها، والساصم عإ في ما٫ ؾُضٍ ومؿاو٫ ًٖ ٖع ومؿاولت ًٖ ٖع

ُخه" [ ، وال ًم٨ً ؤن جضع٥ الٟخاة 5] و٧ل٨م عإ ومؿاو٫ ًٖ ٖع

ج٣م ألاؾغة بتربُتها واٖضاَا  مؿاولُتها، والتزامها َاٖت ػوحها، مالم

ى مً الىاحباث واإلاؿاولُاث اإلاترجبت ٖلى الىالضًً،  لهظٍ اإلاغخلت، َو

ٞةجهما بإصاء َظٍ اإلاؿاولُت ًدُٓان اإلاؿلم بمغا٣ٞت الىبي نلى هللا 

ُت، ٚاقان لها،  ٖلُه وؾلم في الجىت، وبًُاٖها ٩ًىهان مًُٗان للٖغ

ُت، ًمىث ًىم ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ما مً ٖبض ٌ ُه هللا ٖع ؿتٖر

ُخه بال خغم هللا ٖلُه الجىت" ى ٚاف لٖغ  ].2] ًمىث َو

هغ       ٞةطا ٧اهذ َظٍ الخىححهاث بةٖضاص الٟخاة في ػمً الىبىة، ٖو

ت، والخدضًاث بؿُُت، والخُاة ٚحر م٣ٗضة، ٞما ٖؿاها ؤن ه٣ى٫  السحًر

اث التي جدٝغ الٟخاة ًٖ صو  عَا في في ػمً الخدضًاث، وقضة اإلاٍٛغ

ض لها خُاة ٚحر مؿخ٣غة، َمها الكهىاث، ومؿاولُتها البدث  ألامت، وجٍغ

ًٖ مىاٞؿت الغحا٫ في ؾبا١ مدمىم وجدضًاث ال جيخهي، في ْل ُٚاب 

ت مً ؤم جسلذ ًٖ صوعَا في التربُت، وؤب مكٛى٫  اإلاؿاولُاث ألاؾٍغ

بماصًاث الخُاة، هخج ًٖ ٧ل طل٪ ٞخاة ال حٗٝغ مؿاولُتها الؼوحُت، 

ال جضع٥ ما هي م٣بلت ٖلُه مً جدضًاث بٗض الؼواج، ألامغ الظي ؤصي و 

ٟا٫ وال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل اصة وؿب الُال١، ويُإ ألَا  .بلى حؿإع ٍػ

 دراسةمشكلة ال. 2

ْهغث مك٩لت َظا البدث مً زال٫ مخابٗت وؿب الُال١ الغؾمُت       

صٖىي ٞسخ  29اإلاٗلىت مً وػاعة الٗض٫، خُث ط٦غث ؤلاخهاثُت ؤن 

 في اإلادا٦م، وؤن بخهاءاث  6ه٩اح و
ً
وػاعة » صٖاوي زل٘ مىٓىعة ًىمُا

 خاالث ػواج زال٫ ٖام 10خاالث َال١ م٣ابل ٧ل  7الٗض٫ حكحر بلى: 

، ومً زال٫ هٓغة جدلُلُت لهظٍ اليؿب، [6]
ً
ا ظٍ اليؿبت جتزاًض ؾىٍى ، َو

اب ٞحها ًجض الباخث ؤن اإلاك٩لت مغ٦بت وم٣ٗضة، وؤن مخٛحراث ألاؾب

مخٗضصة، ٞال ًم٨ً ٖؼوَا بلى َٝغ بُٗىت، ول٨ً مما ال ق٪ ُٞه ٖلى 

عؤؽ َظٍ ألاؾباب ومً ؤَمها َى ي٠ٗ صوع ألاؾغة في بٖضاص الٟخاة 

ضاص إلاىاحهت الخدضًاث  لخدضًاث ما بٗض الؼواج، وؤع٦ؼ ٖلى يغوعة ؤلٖا

 
ً
ضاص للؼواج، ٞالؼواج له مخُلباجه، ًٞال ًٖ  إلاا بٗض الؼواج، ولِـ ؤلٖا

ؤن بٌٗ َظٍ الخدضًاث في الخُاة الؼوحُت اإلاٗانغة ٢ض جخإزغ ٞخٓهغ 

 .بٗض ؾىت ؤو ؾيخحن ؤو زالر، ؤو ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر

ٞاألمغ ًىظع بالسُغ، واإلاك٩لت جؼصاص، ومباصعاث الخلى٫ اإلا٣ضمت      

٢لُلت وزجىلت، واإلاٗالجاث ٖلى مؿخىي الك٩لُاث واإلآاَغ، صون 

–غج٨ؼاث ألاؾاؾُت التي هي مدايً التربُت الاهُال١ مً اإلاىُل٣اث واإلا

الم  ، خُث هي اإلاؿاولت ًٖ جغبُت -ألاؾغة، واإلاضعؾت، واإلاسجض، وؤلٖا

وبٖضاص الٟخاة للخُاة، ومجها الخُاة الؼوحُت، وما ٖؿاها ؤن ه٣ى٫ بطا 

ت بُجها جهإع وجىا٢ٌ في جغبُت الٟخاة  ؤصع٦ىا ؤن َظٍ اإلادايً التربٍى

 َى  وبٖضاصَا؛ ول٨ىجي ٖلى
ً
٣ًحن بإن ؤ٢ىي َظٍ اإلادايً وؤبلٛها ؤزغا

ألاؾغة، ل٨ً ًجب ؤن جًُل٘ بهظا الضوع ٖلى الىحه الظي ؤعاصٍ هللا 

مجها في جغبُت الٟخاة وبٖضاصَا، وؤعاصٍ عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم، ولظا 

 :البض مً جىاو٫ مك٩لت البدث مً زال٫ زالر مباخث هي

للخُاة الؼوحُت في مىٓىع التربُت  اإلابدث ألاو٫: مباصت جغبُت الٟخاة

 .ؤلاؾالمُت

 .اإلابدث الثاوي: ابغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج

اإلابدث الثالث: مالمذ الضوع ألاؾغي التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت 

 .الخدضًاث

 دراسةأهميـة الأ. 

الؼواج ألامغ بُان صوع ألاؾغة في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت جدضًاث ما بٗض  -1

 ال١ اإلاتزاًضة في ــب الُــً وؿـــفي الخض م -ولى بال٣لُل –الظي ٢ض ٌؿهم 
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 .اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

ٖغى ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج، وويٗها في  -2

باعة اَخمام اإلاؿاولحن في اإلاجاالث الاحخماُٖت، والجهاث اإلاؿاولت ًٖ 

تالانالح ألاؾغي، واإلادايً الت  .ربٍى

جيب٘ ٢ُمت َظا البدث وؤَمُخه مً ٧ىهه ٌؿعى لخ٣ضًم عئٍت ؤنُلت  -3

مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت ًٖ مباصت التربُت ؤلاؾالمُت في بٖضاص 

الٟخاة لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى مىاحهت مخُلباث وؤٖباء الخُاة الؼوحُت، 

ُه، وبهما هي  باٖخباع ؤن الخُاة الؼوحُت لِؿذ ٧لها ٖؿل، ؤو جٞغ

باث وخ٣ى١، بل هي ج٣اؾم للمؿاولُت، وجباص٫ وج٩امل في ألاصواع واح

 مً الؼوححن
ً
 .٧ل بدؿبه ٦ما وحهذ به التربُت ؤلاؾالمُت ٦ال

بْهاع صوع ألاؾغة في التربُت ؤلاؾالمُت، وجدضًض مؿاولُاث الىالضًً  -4

في جغبُت الٟخاة، وال٣اء الًىء ٖلى زُغ اَما٫ َظا الضوع خُىما ال 

٤ جى  ححهاث التربُت ؤلاؾالمُت، وماهي الىخاثج اإلاترجبت ٖلى ًاصي ٞو

 .الخ٣هحر في بٖضاص الٟخاة للخُاة الؼوحُت وجدضًاث ما بٗض الؼواج

 دراسةأسئلة الب. 

الؿـاا٫ الغثِـ للبدث: مـا صوع ألاؾغة في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت 

 .الخدضًاث بٗض الؼواج مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت

ُت الخالُـتو حكخ٤ مىه ألاؾئ  :لت الٟٖغ

 ما مباصت جغبُت الٟخاة للخُاة الؼوحُت في مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت؟ -

  ما ابغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج؟ -

ًاث في ما مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدض -

 مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت؟

 دراسةأهــداف الج. 

 :الٗـامالهضٝ 

عؾم مالمذ الضوع التربىي لؤلؾغة في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث      

 بٗض الؼواج مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت؟

ُت اإلاكخ٣ت مً الهضٝ الٗام والتي جد٣٣ها الضعاؾت  :ألاَضاٝ الٟٖغ

ٖغى مباصت جغبُت الٟخاة للخُاة الؼوحُت في مىٓىع التربُت . 1

 .ؤلاؾالمُت

ًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج مً وا٢٘ الخُاة ابغاػ الخدض. 2

ت، ومٗى٢اث اؾخ٣غاع الخُاة الؼوحُت  .الاحخماُٖت واإلاكا٧ل الاؾٍغ

اؾخيباٍ مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث . 3

م  ٤ مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت ومً زال٫ جىححهاث ال٣غآن ال٨ٍغ ٞو

 .والؿىت اإلاُهغة

 دراسةمنـهـج الد. 

ى: " الجم٘ اإلاخإوي والض٤ُ٢ للسجالث  اإلاىهج الىنٟي )الىزاث٣ي( َو

، ومً زم -مك٩لت البدث  -والىزاث٤ اإلاخىاٞغة طاث الٗال٢ت بمىيٕى 

اتها بهضٝ اؾخيخاج ما ًخهل بمك٩لت البدث  الخدلُل الكامل إلادخٍى

ً ٖلى بحاباث ؤؾئلت البدث " ]  [، مؿخسض7مً ؤصلت وبغاَحن جبَر
ً
ما

٣تي الاؾخيباٍ والاؾخ٣غاء في جد٤ُ٣ طل٪  .ٍَغ

 :وفي يىء َظا اإلاىهج ٢ام الباخث بما ًلي

ت التي وعصث في قإن جغبُت . 1 حم٘ آلاًاث ال٣غآهُت، وألاخاصًث الىبٍى

م  الٟخاة، وجدلُلها في يىء الخٟاؾحر والكغوح اإلاٗخمضة لل٣غآن ال٨ٍغ

 .والؿىت اإلاُهغة

م اؾخيباٍ مباصت بٖضاص وجغ . 2 ٤ جىححهاث ال٣غآن ال٨ٍغ بُت الٟخاة ٞو

ً ألانُلحن للتربُت ؤلاؾالمُت ا اإلاهضٍع  .والؿىت اإلاُهغة باٖخباَع

اؾخٗغاى ابغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج مً زال٫ . 3

ت،  اؾخ٣غاء وا٢٘ الٟخاة في الخُاة الاحخماُٖت، وؤبغػ اإلاكا٧ل الاؾٍغ

 .الخُاة الؼوحُتوؤزُغ مٗى٢اث ومهضصاث اؾخ٣غاع 

حك٨ُل مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث . 4

م والؿىت اإلاُهغة لؤلؾغة في  مً زال٫ بعقاصاث وجىححهاث ال٣غآن ال٨ٍغ

 .َظا الكإن

 دراسةحدود اله. 

 :ج٣خهغ خضوص َظا البدث ٖلى الخالي

ُت: ٠٣ً َظا البدث في خضوصٍ  ُت ٖىض الخضوص اإلاىيٖى اإلاىيٖى

ههىم ال٣غآن والؿىت اإلاخٗل٣ت بتربُت الٟخاة، وؤَم الخٟاؾحر والكغوح 

 .اإلاٗخمضة

الخضوص اإلا٩اهُت: ج٠٣ الخضوص اإلا٩اهُت لهظا البدث ٖىض بُان وا٢٘ 

الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باٖخباع ؤن 

بُٗت ل٩ل صولت مخٛحراث ؤوحضث السلل في ْهىع جد ضًاث جدىاؾب َو

هٗب ؤلاخاَت بها في بدث ٦هظا    .جل٪ اإلاخٛحراث، ٍو

 دراسةمصطلحــات الو. 

ٟها بحغاثُا، بدؿب ما ٣ًهضٍ الباخث في  مهُلخاث البدث جم حٍٗغ

٠ اللٛىي والانُالحي  د٤٣ ؤَضاٞه، بٗض اؾخٗغاى الخٍٗغ البدث ٍو

الضعاؾت  بدؿب اإلاٟغصة والخاحت بلى طل٪، وجم بًغاص حمُ٘ مهُلخاث

٠ بدُث ٌٛجي ًٖ بًغاصَا في زىاًا البدث  .التي جدخاج بلى حٍٗغ

 في البدث: مجمىٖت 
ً
صوع ألاؾغة: ٣ًهض الباخث بضوع ألاؾغة بحغاثُا

ت الىاحبت التي بظلتها ألاؾغة في جغبُت الٟخاة وتهُئتها للخُاة  الجهىص التربٍى

ىححهاث الؼوحُت وما بٗضَا مً جدضًاث ؾىاء ٧ان بك٩ل مباقغ مً ج

وبعقاصاث، ؤو ٚحر مباقغ مثل الخإزحر بال٣ضوة والسلُت صازل ألاؾغة ٖلى 

 في ج٣بل وجىا٤ٞ 
ً
 مُٗىا

ً
ها ق٩لذ ؾلى٧ا ؾلى٦ُاث الٟخاة، والتي بمجمٖى

 .الٟخاة م٘ جدضًاث ما بٗض الؼواج

ت  ت ألاصاءاث وؤلاحغاءاث والجهىص التربٍى تهُئت الٟخاة: هي مجمٖى

حر اإلا٣هىصة ا وهي  –لتي جبظلها ألاؾغة بهضٝ حٗل الٟخاة اإلا٣هىصة ٚو

، وؾُٗضة  -ألاهثى الكابت 
ً
، ومخىا٣ٞت هٟؿُا

ً
، و٢اصعة حؿمُا

ً
واُٖت ٣ٖلُا

، ٖلى الخىا٤ٞ م٘ جدضًاث ما بٗض الؼواج 
ً
، ومؿخٗضة ٖاَُٟا

ً
عوخُا

 .لخد٤٣ الىجاح والاؾخ٣غاع في خُاتها الؼوحُت

 لىحه م٣ابلت ج٣ابل قِئىاحهت: اإلاىاحهت حٗجي في ألانل "اإلا
ً
حن وحها

 ].8جىاٞؿُت، ؤو نغاُٖت، ؤو مباقغة " ]

 مً مٗجى اإلاىاحهت: " ؤي الٗمل التربىي 
ً
والظي ٣ًهضٍ الباخث بحغاثُا

البىاجي والى٢اجي الظي ًم٨ً ؤن ج٣ىم به ألاؾغة مً ؤحل تهُئت الٟخاة 

٣لُت  إلا٣ابلت الخدضًاث بٗض الؼواج ب٣ضعاث حؿمُت وعوخُت وهٟؿُت ٖو

اَُٟ ت، لجٗل خُاتها الؼوحُت ٢اصعة ٖلى جسُي الهٗىباث التي تهضص ٖو

 .اؾخ٣غاع وهجاح الخُاة الؼوحُت

الخدضًاث: حاء في مسخاع الصخاح، في ماّصة )ح ص ا( ٢ىله: " وجدّضًُذ 

خه الٛلب ] خه في ٞٗل، وهاٖػ : بطا باٍع
ً
[ ، "و)خضا( الخاء والضا٫ 9ٞالها

باِعٍه  ًُ ي ٞالها، بطا ٧اَن  خدضَّ ى١، ٍو ى الؿَّ والخٝغ اإلاٗخل ؤنٌل واخض، َو

ى مً َظا ألانل؛ ألهه بطا ٞٗل بت، َو
َ
ل
َ
ه الٛ ُٖ ىاِػ طل٪ ٨ٞإهه ًدضٍو  وٍُ
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ا٥َ لهظا ألامغ، ؤي ابُغْػ لي ُٞه " ] ًَّ [، "جدضي 10ٖلى ألامغ، ٣ًا٫ ؤها ُخَض

الها َلب مباعاجه  [، ومىه ٢ى٫ مجاَض: 11في ؤمغ" ]الصخيء خضاٍ ٞو

ض " ]" خلسو مً طل٪: ؤن ٦12ىذ ؤجدّضي ال٣ُّغاء ٞإ٢غؤ، ؤي ؤحٗمَّ [، ٍو

ت الخدضي في اللٛت ًضوع خى٫ مٗجى الؿى١، واإلا باعاة واإلاباعػة واإلاىاٖػ

 .والخٗمض لصخيء ما

٫ ٦مي ؤو       ر ؤو جدىُّ ى ٧ل حٛحُّ َدض، َو
َ
: حم٘ ج

ً
وؤما الخدضًاث انُالخا

ْىعي، ًٟغى مخُلًبا ؤو مخُلباث مدضصة جٟى١ بم٩اهاث اإلاجخم٘ آلاهُت، 
َ
ه

[، 13بدُث ًجب ٖلُه مىاحهتها، واجساط ؤلاحغاءاث ال٨ُٟلت بخد٣ُ٣ها ]

ها ٦ما٫ عج ٗٞغ مي بإجها: " ألامىع اإلاًٗلت، ؾىاًء ٧اهذ ؾُاؾُت، ؤم َو

ا٢خهاصًت، ؤم ز٣اُٞت، ؤو ٖلمُت، والتي جٟغى مخُلباث مُٗىت ال بض مً 

ا " ] حَر  ].14جٞى

وحٗٝغ الخدضًاث في اإلاجا٫ التربىي بإجها: "بٌٗ ال٣ًاًا       

اث اإلادلُت  واإلاك٨الث التي جىاحهها التربُت في الٗهغ الخالي ٖلى اإلاؿخٍى

٢لُمُت والٗاإلاُت وجؼصاص خضتها في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع لتزاًض الخ٣ٗض وؤلا

ٗت واإلاخالخ٣ت بؿبب الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي  والخٗٝغ للخدىالث الؿَغ

ت  الهاثل، وخضور حٛحراث ومؿخجضاث احخماُٖت وا٢خهاصًت مدؿاٖع

 ].15] وػٍاصة خضة اإلاك٨الث بإهىاٖها"

٣هض بالخدضًاث في َظا البدث: مجم         ت الهٗاب، وال٣ٗباث، ٍو ٖى

واإلاؿاولُاث، واإلاىا٠٢، وألاصواع ٚحر اإلاخى٢ٗت التي جىاحه الٟخاة بٗض 

الؼواج هدُجت ُٚاب التهُئت و٢هىع التربُت، في ْل حٛحراث احخماُٖت 

، والاهٟخاح اإلاٗغفي وازخالٍ 
ً
حضًضة هاججه ًٖ ج٣اعب الٗالم ج٣ىُا

 لىجاح
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
واؾخ٣غاع واؾخمغاع  الخًاعاث؛ والتي حك٩ل تهضًضا

 .الخُاة الؼوحُت

مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت: الغئٍت الٗامت والخهىع الكمىلي للتربُت 

م والؿىت  ؤلاؾالمُت مً زال٫ جىححهاث وبعقاصاث وؤخ٩ام ال٣غآن ال٨ٍغ

ت اإلاُهغة الىاعصة في جغبُت وبٖضاص وتهُئت الٟخاة للخُاة الؼوحُت  الىبٍى

وجدمل اإلاؿاولُت، وجغبُت ألابىاء، وبصاعة ومخُلباتها مً خ٣ى١ الؼوج، 

 ،
ً
ا ، ؤو ٖٞغ

ً
ا قاون اإلاجز٫، مما َى مً واحباث الٟخاة اإلالؼمت بها قٖغ

 لتهُئتها للخُاة الؼوحُت 
ً
 واضخا

ً
ا  جغبٍى

ً
ها جهىعا والتي حك٩ل بمجمٖى

 .ومخُلباتها البٗضًت

اإلابضؤ: لٛت" اإلابضؤ: اؾم ْٝغ مً بضؤ، و ًجم٘ ٖلى مباصت ، و َى في 

ألانل م٩ان البضاءة في الصخيء ؤو ػماهه، ٞمبضؤ الصخيء ؤوله، وماصجه التي 

ًخ٩ىن مجها، ٧الُحن مبضؤ ؤلاوؿان، ٦ما ٢ا٫ حٗالى: " و بضؤ زل٤ ؤلاوؿان 

ها، ٦ما ه٣ى٫ (، ؤو ماصجه التي ًتر٦ب مج7مً َحن" )ؾىعة السجضة، آًت 

و ال٣اهىن ، و مباصت الٗلم ؤو السل٤ ؤو الضؾخىع ؤالخغوٝ مبضؤ ال٨الم

 ].11هي: ٢ىاٖضٍ ألاؾاؾُت التي ٣ًىم ٖلحها و ال ًسغج ٖجها " ]

وؤما اإلابضؤ في الانُالح وفي اإلاٟهىم الٟلؿٟي: " ٧ل ما ٌٗخ٣ضٍ اإلاغء 

، ؤو ؤّي  ًّ  في جىحُه ٖمله، في الؿُاؾت، ؤو ألازال١، ؤو الٟ
ً
٩ىن مازغا ٍو

ما٫ " ]  ].16ٖمل مً ألٖا

٣هض باإلابضؤ في مىٓىع التربُ ت ؤلاؾالمُت: " ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت ٍو

ها التربُت ؤلاؾالمُت ؤو اإلاىهج  ن في مجمٖى ِىّ
َ
٩

ُ
واإلاىُل٣اث الٗامت التي ج

ت ال٣ىاٖض وألاؾـ وألا٩ٞاع اإلاؿخيبُت  التربىي ؤلاؾالمي، ؤو هي مجمٖى

ت في ؤلاؾالم ؤو  ت التربٍى  مً ال٣غآن والؿّىت التي ج٣ىم ٖلحها الىٍٓغ
ً
ؤؾاؾا

 ].17ؾالمي" ]اإلاىهج التربىي ؤلا 

وبىاًء ٖلى ما ج٣ضم مً حٍٗغ٠ للمباصت في اإلاىٓىع التربىي         

ؤلاؾالمي، ٩ًىن اإلاغاص بمباصت جغبُت الٟخاة للخُاة الؼوحُت هي: ال٣ىاٖض 

م والؿىت اإلاُهغة،  وألاؾـ واإلاىُل٣اث اإلاؿخيبُت مً ال٣غآن ال٨ٍغ

والتي ال ًم٨ً اإلاخٗل٣ت بتربُت الٟخاة وبٖضاصَا للخُاة الؼوحُت، 

ِ ٞحها، ٖلى ؤؾاؾها جخ٩ىن ال٣ُم، وجىٓم قاون  الدؿاَل ؤو الخٍٟغ

الؼوححن، وحٗٝغ اإلاؿاولُاث، وحؿخ٣غ الخُاة الؼوحُت، خُث حك٩ل 

 في جغبُت الٟخاة وتهُئتها للخُاة الؼوحُت
ً
 مغحُٗا

ً
 .بَاعا

 الدراسات السابقة. 3

ت مً َضي 18حاءث صعاؾت ال٣غشخي ]       [ بٗىىان الضالالث التربٍى

الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في الخٗامل م٘ البىاث. وجدضزذ الباخثت ًٖ 

ٗض الخضًث ًٖ  ٌُ الؿبب الظي صٞٗها ل٨خابت البدث، خُث ٢الذ: " 

اهذ   ٖو
ً
 وخضًثا

ً
اإلاغؤة مً اإلاىايُ٘ الهامت والجاصة، ٞاإلاغؤة ْلمذ ٢ضًما

ع ْاإلات مؿخمضة مً الٗاصاث والخ٣الُض، التي خغمذ البيذ بؿبب ؤ٩ٞا

خ٣ها في الخُاة، وخ٣ها في الخٗلُم، وخ٣ها في الٗمل، ٦ما ٖاهذ اإلاغؤة 

مً الٗلماهُحن واإلاؿدكغ٢حن الظًً خاولىا ؤن ًله٣ىا باإلؾالم تهمت 

ْلم اإلاغؤة، وخاولىا اؾخٛاللها في مسُُاتهم بهىعة بكٗت، ولظا ٞةن 

ت في َضي الىبي نلى هللا  الضعاؾت ؾٗذ بلى جبُحن بٌٗ الضالالث التربٍى

ٖلُه وؾلم في الخٗامل م٘ البىاث، وجإؾِـ مىهج جغبىي للبىاء ألاؾغي 

 ٖلى َضي الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في الخٗامل م٘ 
ً
 ٢اثما

ً
جإؾِؿا

البىاث، ومؿاٖضة ال٣اثمحن ٖلى قئىن ألاؾغة اإلاؿلمت ٖلى جد٤ُ٣ 

ت جدؿم  ٤ والغخمت والؿ٨ُىت، وجإنُل خ٣ى١ البىاث خُاة ؤؾٍغ بالٞغ

ُما ًخٗل٤ بىحه الكبه  لى وحكضص. ٞو ِ، ٚو التي و٢ٗذ بحن بٞغاٍ وجٍٟغ

م٘ الضعاؾت الخالُت، ٞالضعاؾخان اَخمخا ب٣ًُت الٟخاة مً خُث ببغاػ 

ت في َضًه نلى هللا ٖلُه  الجاهب الخإنُلي اإلاؿخمض مً الؿىت الىبٍى

ى ازباث ؤن التربُت ؤلاؾالمُت وؾلم في جغبُت الٟخاة و  الخٗامل مٗها، َو

حاءث بتربُت عا٢ُت في مًامُجها وؤؾالُبها لتربُت الٟخاة في حمُ٘ ما 

ظا َضٝ مكتر٥ بحن الضعاؾخحن. وازخلٟخا مً خُث  جخُلبه خُاتها، َو

ى خكض  ؤن الضعاؾت الخالُت ال جغ٦ؼ في البدث ٖلى الجاهب الخإنُلي َو

ىت، إلزباث اإلاىهج التربىي، ب٣ضع ما جغ٦ؼ ٖلى الىهىم مً ال٣غآن والؿ

ت ٠ُ٦ حٗض الٟخاة للخُاة  ى مؿاٖضة ألاؾغة ٖلى مٗٞغ َضٞها الغثِـ َو

 في مىاحهت 
ً
ت ٖلى وحه السهىم، وزهىنا  والخُاة ألاؾٍغ

ً
ٖمىما

الخدضًاث التي جىاحهها بٗض الؼواج للمؿاَمت في الخض مً وؿب 

 .الُال١ اإلاتزاًضة واإلا٣ل٣ت

وج٠ًُ َظٍ الضعاؾت جدضًض مباصت جغبُت الٟخاة في التربُت      

 بإبغػ الخدضًاث اإلاٗانغة التي جىاحه الٟخاة 
ً
ؤلاؾالمُت، ٦ما جىعص ٖغيا

بٗض الؼواج، زم ج٣ضًم مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت 

٤ مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت ومً زال٫ جىححهاث ال٣غآن  الخدضًاث ٞو

م والؿىت اإلاُهغة، وال ق٪ ؤن ٖغى الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة، ال٨ ٍغ

٤ مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت لتهُئت  ووي٘ الخهىع التربىي لؤلؾغة ٞو

ى ؤلاياٞت في َظٍ  الٟخاة إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث َى ه٣ُت الخمحز، َو

ت جخٗل٤ بتربُت الٟخاة  .الضعاؾت ًٖ ما ؾب٤ مً صعاؾاث جغبٍى

[ بٗىىان صوع التربُت ؤلاؾالمُت في تهُئت 19صعاؾت اإلاال٩ي ]وحاءث        

البىاث للخُاة الؼوحُت، خُث ؤوضخذ الباخثت ٨ٞغة بدثها ب٣ىلها: " 

ىاثضٍ، وقغوٍ  جخًمً َظٍ الضعاؾت جىيُذ مٗجى الؼواج وؤَضاٞه ٞو
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ازخُاع الؼوححن، وخ٣ى١ ٧ل مجهما ٖلى آلازغ، ٦ظل٪ بُان ؤَمُت ألاؾغة 

ؤَمُتها في التربُت، ٦ما جًمىذ اإلاهاصع ألاؾاؾُت لتربُت في ؤلاؾالم، و 

البىاث وتهُئتهً للخُاة الؼوحُت، وبُان ألاؾالُب والُغ١ اإلاىاؾبت 

لتربُت البىاث، وجًمىذ الضعاؾت الجىاهب التي ًخم تهُئتها في البيذ، 

 للخُاة 
ً
واؾخٗغاى اإلاؿاولُاث التي ًجب ؤن جلم بها البيذ اؾخٗضاصا

ل َظٍ ؤلاًغاصاث مضٖمت بىهىم ال٣غآن والؿىت وآلاعاء الؼوحُت، و٧

ت التي جُٟض ٧ل ؤم مجتهضة في جغبُت بىتها. والضعاؾخان اج٣ٟخا في  التربٍى

 ٤ تهُئت الٟخاة للخُاة الؼوحُت، مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، ٞو

م والؿىت اإلاُهغ،  ً الغثِؿحن ال٣غآن ال٨ٍغ جىححهاث وبعقاصاث اإلاهضٍع

ت اإلاؿخسضمت في جغبُت البىاث، وحٍٗغ٠ وبُان ألاؾال ُب والُغ١ التربٍى

ألاؾغة والبيذ بالىاحباث واإلاؿاولُاث اإلاترجبت ٖلحها. في خحن ؤن 

الازخالٝ ٨ًمً بحن الضعاؾخحن، ؤن الضعاؾت الؿاب٣ت ٢ضمذ صوع التربُت 

ؤلاؾالمُت في تهُئت البيذ للخُاة الؼوحُت، بِىما الضعاؾت الخالُت جغ٦ؼ 

ظا ٣ِٞ ٖلى  صوع ألاؾغة في تهُئت الٟخاة مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، َو

هٕى مً الخسهو، بطا الضعاؾت الؿاب٣ت ٖامت في صوع التربُت 

ؤلاؾالمُت، ول٨ً َظٍ الضعاؾت تهخم بضوع ألاؾغة وجل٣ي الًىء ٖلُه، 

باٖخباع ألاصواع مخٗضصة للجهاث اإلاؿاَمت في جغبُت الٟخاة، ٦ما ؤجها تهخم 

م٨ً  بما ًدضر غ١ الخٗامل مٗها بىجاح. ٍو بٗض الؼواج مً جدضًاث َو

جلسُو ؤلاياٞت في الضعاؾت الخالُت في التر٦حز ٖلى صوع ألاؾغة مً 

مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت باٖخباٍع الضوع الغثِـ واإلاازغ في جغبُت الٟخاة، 

. وببغاػ 
ً
ت ألازغي ٌٗخبر ؤ٢ل جإزحرا وما ؾىاٍ مً ؤصوع للمدايً التربٍى

دضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج وال٣اء الًىء ٖلحها، و٦ُُٟت الخ

تهُئت الٟخاة إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث، وبُان صوع ألاؾغة في جغبُت الٟخاة 

لخسُي ٧ل الخدضًاث، وجد٤ُ٣ خُاة ػوحُت مؿخ٣غة. وحك٨ُل مالمذ 

صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث مً زال٫ 

م والؿىت اإلاُهغة لؤلؾغة في َظا بعقاصاث  وجىححهاث ال٣غآن ال٨ٍغ

الكإن، وبُان مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، الكامل وال٨لي الظي لم ٌٟٛل 

 .حاهب مً حىاهب التربُت والٗىاًت باإلوؿان في ٧ل حىاهب الخُاة

[ بٗىىان الضوع التربىي للىالضًً في 20وحاءث صعاؾت الجنهي ]      

ؿلمت في مغخلت اإلاغا٣َت. وجلسو الباخثت ٨ٞغة بدثها جيكئت الٟخاة اإلا

اًت مً ؤي مغخلت،  ب٣ىلها:: " بن مغخلت اإلاغا٣َت ؤقض خاحت بلى الٖغ

 في خُاة الٟغص، ٞةما اؾخ٣امت ٩ًىن الاهدغاٝ 
ً
 َاما

ً
ألجها حك٩ل مىُٟٗا

، وبما اهدغاٝ ج٩ىن مٗالجخه نٗبت وقا٢ت، مما ًخُلب 
ً
بٗضَا هاصعا

ت ٧املت قضًضة الالخها١ والاخخ٩ا٥ والخىحُه، بط مً الىالضًً جغبُ

ت  ا، وج٣ٍى ًترجب ٖلى الىالضًً مؿاٖضة الٟخاة ٖلى جؼ٦ُت هٟؿها وجُهحَر

٣ُٖضة مغا٢بت هللا حٗالى والسكُت مىه، وجىيُذ مهضع الؿٗاصة 

الخ٣ُ٣ُت للٟخاة اإلاغا٣َت، وصٖىتها بلى اإلاداؾبت اإلاؿخمغة للىٟـ، 

اٖت، والبٗض ًٖ اإلاٗهُت، والاؾخٛال٫ ومجاَضتها بالهبر ٖلى الُ

الخؿً مً الىالضًً إلاا لضي الٟخاة مً ٢ضعاث في َغ١ السحر وجىححهها 

إلاا ُٞه نالخها". والضعاؾخان اقتر٦خا في مىيٕى الٟخاة، والتي ؾمُذ في 

الضعاؾت الؿاب٣ت باإلاغا٣َت، بط جىاولذ َظٍ الضعاؾت صوع الىالضًً في 

ؤن الضعاؾت الخالُت جدىاو٫ صوع ألاؾغة، والتي  جغبُت اإلاغا٣َت، وال ق٪ في

ظٍ ه٣ُت  ًمثلها الىالضان في التربُت والخىحُه وؤلاعقاص للٟخاة، َو

ؤقترا٥ بحن الضعاؾخحن. في خحن ؤن الضعاؾت الؿاب٣ت اؾخٗغيذ جغبُت 

اإلاغا٣َت مً الجىاهب الخالُت: الٟهل ألاو٫ جىاولذ الضعاؾت: الخيكئت 

ا٣َت، وفي الٟهل الثاوي جىاولذ الخيكئت الغوخُت والجؿمُت للمغ 

ت، وفي الٟهل الثالث جىاولذ الخيكئت الجمالُت  الىحضاهُت وال٨ٍٟغ

مً الىاخُت  –اإلاغا٣َت  –والاحخماُٖت، ولم جخُغ١ لخيكئت الٟخاة 

ىا وحه الازخالٝ خُث تهخم  الجيؿُت، وال جيكئتها للخُاة الؼوحُت، َو

اة للخُاة الؼوحُت وما ٣ًابلها مً الضعاؾت الخالُت بجاهب تهُئت الٟخ

ى ؤمغ حضًغ بالضعاؾت. وجبرػ ؤلاياٞت في َظٍ  جدضًاث بٗضَا، َو

الضعاؾت في حاهب ٖغى الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج، 

وبعقاص ألاؾغة في ٦ُُٟت تهُئت الٟخاة إلاىاحهت َظٍ الخدضًاث وجسُحها، 

غى مالمذ صوع ألاؾغة في تهُئت الٟخاة إلا ىاحهت الخدضًاث بٗض الؼواج ٖو

ظا ٌٗض بياٞت لم جخُغ١ لها ؤي مً  ٤ مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، َو ٞو

ى َضٝ ؤؾاؽ مً ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت  الضعاؾاث الؿاب٣ت، َو

إلاؿاٖضة ألاؾغة لخ٣ىم بضوعَا التروي لتهُئت الٟخاة للخُاة الؿُٗضة، 

خباع ؤن تهُئت واؾخ٣غاع ألاؾغ بالخض مً ْاَغة الُال١ اإلاخٟكُت، باٖ

الٟخاة للخُاة الؼوحُت وما ٣ٌٗبها مً جدضًاث مً ؤَم مؿاولُاث 

 .ألاؾغة

 .اإلابدث ألاو٫: مباصت جغبُت الٟخاة للخُاة الؼوحُت في مىٓىع ؤلاؾالمُت

: مباصت جغبُت الٟخاة للخُاة الؼوحُت
ً
 .ؤوال

 في البىاء الاحخماعي لؤلؾغة؛ بط هي     
ً
 مهما

ً
ؤ الؼوحت حؼءا ٖلى  -جدبىَّ

مدىع الخُاة الؼوحُت، ولئن ٧ان الؼوج ًخ٣اؾم م٘ ػوحخه  -الخ٣ُ٣ت 

ت؛ ٞةن  ٣ىم بجؼء ٦بحر مً اإلاؿاولُاث ألاؾٍغ ت، ٍو مهماث الخُاة ألاؾٍغ

ٟها مً اإلاهماث  -الؼوحت 
َّ
ت، و٧ل بما خباَا هللا حٗالى مً الُبُٗت الٍُٟغ

ت  ت؛ بط بن جٟى١ مؿاولُتها في الجملت مؿاولُاث الؼوج ألا  –التربٍى ؾٍغ

حلَّ مؿاولُاجه ٖامت، جخمثل في الى٣ٟت الىاحبت، وؤلاقغاٝ التربىي 

الٗام، في الى٢ذ الظي جىٟغص ُٞه الؼوحت بالخمل التربىي ألا٦بر، خحن 

ت ب٩ل جٟهُالتها وبمٗٓم مٗاهاتها، ختى بجها  مً  -جسىى التربُت ألاؾٍغ

خٗظب ألالم، لدؿ -ٍٞغ امتزاحها بمك٣ت ؤلاهجاب والتربُت والسضمت 

 .وجغضخى الجهض، وجدمض اإلاٗاهاة، و٦إجها حؼء مً ٦ُاجها، وجغ٦ُبها الُٟغي 

بن َظا الُٗاء التربىي مً الؼوحت ال ًم٨ً ؤن ًبلٜ مضاٍ       

ٗض الٟخاة للخُاة الؼوحُت 
ُ
د٤٣ ؤَضاٞه اإلايكىصة بال خحن ح اإلاُلىب، ٍو

لها لل٣ُام بمهماتها ألاؾ ، ًَا
ً
 قامال

ً
ا  جغبٍى

ً
ت ججاٍ ػوحها بٖضاصا ٍغ

تها؛ بدُث جخىحه هدى ػوحها بما ؤوحبه هللا حٗالى ٖلحها، واؾخدبه  وطٍع

اًت  ت بالٖغ لها مً ألازال١ الٓاَغة والباَىت، وجخىحه هدى الظٍع

 .والخٟٔ، م٣خىٗت بإَمُت صوعَا في ٖملُت الخ٩ازغ والتربُت والبىاء

همت لخد٤ُ٣ بن ٢ًاًا ٦ثحرة مً ؤمىع الؼواج، والٗال٢اث الؼوحُت اإلا

الؿٗاصة ال جؼا٫ مذجىبت ًٖ ؤطَان ٦ثحر مً الٟخُاث، ٨ًخىٟها 

م مً ويىخها في مىهج ؤلاؾالم، واؾخٟايت الٗلماء  الٛمىى، ٖلى الٚغ

في الخضًث ٖجها، وبُان حىاهبها، ومً َىا جٓهغ ؤَمُت التربُت الؼوحُت 

 خاهُت، ومغبُت نالخت
ً
 ].21] للٟخاة الىاقئت لخ٩ىن ػوحت نالخت، وؤما

وؾٝى وٗغى إلاجمىٖت مً اإلاباصت التي حاءث بها التربُت      

ؤلاؾالمُت، وهي جمثل مىُل٣اث و٢ىاٖض عثِؿُت في جغبُت الٟخاة 

 لؤلؾغة في الهضاًت في جغبُتها، 
ً
وبٖضاصَا للخُاة الؼوحُت، ج٩ىن مغحٗا

٤ مغاص هللا ومغاص  حؿاٖضَا ٖلى التربُت الصخُدت للٟخاة لخ٩ىن ٞو

هللا ٖلُه وؾلم، وجد٤٣ الىجاح والاؾخ٣غاع لها في خُاتها  عؾىله نلى
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الؼوحُت، وج٩ىن ٦جؼء ؤؾاؽ في جغبُت وبٖضاص الٟخاة ال ًم٨ً الدؿاَل 

 ٦ما جغبى الٟخاة جغبُت صًيُت، وحؿمُت، وعوخُت، وهٟؿُت، 
ً
ُٞه، جماما

البض مً جغبُتها للخُاة الؼوحُت، ٞلِؿذ اإلاؿإلت جٝغ جغبىي، بل خاحت 

 م٘ مخٛحراث الٗهغ٢اثمت ا
ً
 .ؾخجابت لُبُٗت اإلاغؤة، وجٟاٖال

والباخث لً ًىعص اإلابضؤ الضًجي في جغبُت وتهُئت الٟخاة للخُاة        

الؼوحُت باٖخباٍع ألانل في التربُت ؤلاؾالمُت، وألاؾاؽ في جغبُت الٟخاة 

ا في َظا اإلابدث جغح٘ بلُه، وجهضع  اإلاؿلمت، و٧ل اإلاباصت التي هظ٦َغ

ظٍ اإلا  :باصت ًم٨ً بًغاصَا ٖلى الىدى الخاليٖىه، َو

 :مبضؤ جد٤ُ٣ الُٟغة -ؤ

ْاَغة الؼوحُت ْاَغة ٖامت في الخُاة ال٩ىهُت، جىُب٤ ٖلى حاهبُه:       "

اإلااصي واإلاٗىىي، ٞدكمل ٖالم ؤلاوؿان والخُىان والىباث: خُث ْاَغة 

الم ألا٩ٞاع:  الم الجماص: باإلاىحب والؿالب، ٖو الظ٦غ وألاهثى، ٖو

لسُإ، و٦ظل٪ اإلاكاٖغ: ٞالغيا ٣ًابله الًٛب، والؿغوع بالهىاب وا

ظا الدكبُه م٘ الٟاع١؛ بط ال ًم٨ً ؤن جىُب٤ الؼوحُت  ٣ًابله الخؼن. َو

ال ؤهه ًض٫ في ٖالم ؤلاوؿان ٖلى الؼوحُت في هٓام ال٩ىن مً ٧ل وحه، ب

 [، "21ٖلى ؤن هٓام" ]
ً
 مدهىعا

ً
الؼوحُت لِـ صاثغة ي٣ُت وال ؤ٣ٞا

 ٖلى 
ً
ؤلاوؿان ؤو الخُىان ؤو الىباث؛ بل َى ؾىت ٧ىهُت ٧لُت م٣هىعا

مذ ؤٞغاص ٧ل هٕى  مغجبت، اجسظث م٩اجها في ؤهىإ ال٩اثىاث ٧لها، و٢ؿَّ

ذ في ؤخض ال٣ؿمحن بؿغ ًسال٠ الؿغ الظي 
َّ
٢ؿمحن ؤو ػوححن، وخل

ُٗي ؾىت هللا زمغتها بةًجاص الىٕى بال بطا 
ُ
خلذ به ال٣ؿم آلازغ، وال ح

غان،  ].22واحخم٘ الؼوحان " ] الخ٣ى الّؿِ

تها هدى        بن جد٤ُ٣ الُٟغة اإلاىحىصة صازل الٟخاة، بخد٤ُ٣ هٖؼ

الؼواج لهى جىحُه عباوي، لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن الظ٦غ وألاهثى، لخد٤ُ٣ 

ظٍ الاؾخجابت  كى اإلاىصة والغخمت، واهجاب اليؿل، َو الؿ٨ً، ٞو

ت بمُل ٧ل َٝغ َلزغ إلقبإ اخخُاحاجه الٍُٟغ ت، والىٟؿُت، الٍُٟغ

 ًْ
م ّمِ

ُ
٨

َ
٤َ ل

َ
ل
َ
ْن ز

َ
اِجِه ؤ ًَ ًْ آ والاحخماُٖت آًت مً آًاث هللا، ٢ا٫ حٗالى: " َوِم

ِلَ٪ 
ََٰ
 ِبنَّ ِفي ط

ً
 َوَعْخَمت

ً
ة َىصَّ م مَّ

ُ
َى٨ ِْ َل َب َٗ ْحَها َوَح

َ
ُىىا ِبل

ُ
ْؿ٨

َ
د ِ
ّ
ْػَواًحا ل

َ
ْم ؤ

ُ
ِؿ٨ ُٟ ه

َ
ؤ

ُغوَن ")ؾىعة الغوم، آًت
َّ
٨ َٟ َخ ًَ ٣َْىٍم  ِ

ّ
اٍث ل ًَ

َ
 (.21 َل

ت، بسل٤ آم زم ؤجبٗه        بضؤ َظا الجاهب الُٟغي مىظ زل٤ البكٍغ

ؿخ٣غ بلحها، وما ػا٫ الىاؽ ٌؿخجُبىن لىضاء  بسل٤ ػوحه لِؿ٨ً َو

م،  ٤ بال الكىاط ممً اهخ٨ؿذ َُٞغ الُٟغة، وال ًسغج ًٖ َظا الٍُغ

 ٞهى ًباقغ جد٤ُ٣ 
ً
ا ؤو مً لم ٌؿخُ٘ ألمغ آزغ، وؤما ٧ل مً ٧ان ؾٍى

، لُد٤٣ ؾىت هللا في ألاعى، الاؾخجابت 
ً
 وحٗبضا

ً
ا ت للؼواج قٖغ الٍُٟغ

وإلاا ٧اهذ الٟخاة جمثل َٝغ الخُاة اإلاؿخ٣بلُت، وحب ٖلى ألاؾغة جغبُتها 

ُت،  وتهُئت "٢ىاٖت الٟخاة اإلاؿلمت بهظا اإلابضؤ مً الىاخُت الكٖغ

والىاخُت ال٣ٗلُت والىا٢ُٗت ألامغ الظي ًضٞٗها هدى الؼواج وؤلا٢با٫ 

 م٘ َبُٗت ٖلُه، و 
ً
ت، واوسجاما الخىٗم بمباهجه مىا٣ٞت لُبُٗتها البكٍغ

 ].21الخُاة، وهٓامها ال٩ىوي" ]

المي ٖلى       وفي ْل ُٚاب التربُت الؼوحُت للٟخاة، و٢ىة الخإزحر ؤلٖا

اإلاغؤة، والضٖىة للمؿاواة بحن الظ٦غ وألاهثى، ْهغث بٌٗ مٓاَغ الخمغص 

ٌٗٝغ بدباص٫ ألاصواع، ٞلم حٗض  ٖلى َظا اإلابضؤ ال٩ىوي الُٟغي، ُٞما

٪ في نىاٖت الخُاة، واهجاب  الٟخاة م٣خىٗت بضوعَا ؤجها َٝغ قٍغ

اث(،  وجغبُت ألاحُا٫، ولظا حاَغن بٌٗ الٟخُاث بما ٌؿمى ْاَغة )البٍى

ى اهخ٩اؾت في  ت، ولٗب صوع الغحل، َو ى مً الخمغص ٖلى الُٟغة ألاهثٍى َو

ت، وحُُٗل الؾخمغاع وؿل ا ت، ولم ٨ًً لُدضر َظا الُٟغة الؿٍى لبكٍغ

ت ألازغي في الاَخمام  ألامغ، بال بُٛاب صوع ألاؾغة، واإلادايً التربٍى

 .بالتربُت الؼوحُت، وجد٤ُ٣ مباصت التربُت ؤلاؾالمُت

 :مبضؤ اقبإ الخاحاث –ب 

ت بلى الجيـ، هي خاحت ملخت لضي الغحل        ٍؼ بن الخاحت الٍٛغ

ت ال بض م ً بقباٖها، وؤلاقبإ في التربُت واإلاغؤة، وهي خاحت ٍُٞغ

٤ الؼواج الكغعي، و٧ل ما زغج  ً ٍَغ ؤلاؾالمُت ال ٩ًىن بال بالخال٫، ٖو

ًٖ َظٍ الضاثغة، َى اهدغاٝ في ؾلى٥ ؤلاوؿان ًٖ الؿىاء، ولظا 

حاءث جىححهاث التربُت ؤلاؾالمُت للكباب، وهي حكمل الظ٦غ والاهثى، 

ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ًا باإلاباصعة بالؼواج إلاً مل٪ الاؾخُاٖت، ٢

مٗكغ الكباب، مً اؾخُإ مى٨م الباءة ٞلُتزوج ٞةهه ؤٌٚ للبهغ، 

 ].2وؤخهً للٟغج، ومً لم ٌؿخُ٘ ٞٗلُه بالهىم ٞةهه له وحاء " ]

 مً      
ً
ٌ َغوبا ضم الٞغ ٞاإلاباصعة مً اإلاغؤة ب٣بى٫ الؼواج، ٖو

َبُُٗت  اإلاؿاولُاث، وعٚبت في ا٦ما٫ الضعاؾت، َى اؾخجابت مجها

ظا ؤمغ ًجب ؤن  إلقبإ خاحاتها مً الخب، والجيـ، وؤلاهجاب، َو

 في وعي الٟخاة وجغبُتها، وال ًخد٤٣ بال بتربُت نالخت جإزظ 
ً
٩ًىن مؿخ٣غا

ُاب َظا الضوع مً ألاؾغة،  ٤ جىححهاث التربُت ؤلاؾالمُت، ٚو الٟخاة ٞو

ت ال٣غاع في َظا ألامغ مً ألاؾغة للٟخاة صون جىحُه وبعقاص، ٢ض  وجغ٥ خٍغ

ٌ الؼواج اإلاب٨غ، وبالخالي ج٣٘ في ايُغاب بحن  ًجٗلها جإزغ ألامغ، وجٞغ

ظاع  باتها في جإزحر الؼواج أٖل صواعي الخاحاث وبقباٖاَا، وبحن ٚع

ضم ال٣ضعة في الؿُُغة ٖلحها  مسخلٟت، وعبما جدذ يِٛ الكهىة، ٖو

باتها ج٣٘ الاهدغاٞاث الؿلى٦ُت، وج٩ىن هدُجت لخٍٟغِ ألاؾغة في واح

بتربُت الٟخاة، وتهُئتها للخُاة الؼوحُت، وإلاا ٧ان السٝى مً الؼواج 

ٌ ٖىض الٟخاة، ًيخج  والخدضًاث بٗضٍ في بٌٗ ألاخُان َى مىلض الٞغ

ىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها  ٖىه اهدغاٝ ؾلى٦ها اؾخجابت لخلبُت اخخُاحاتها، َو

 .إلاا لم ج٨ً مهُإة لدكبٗها بالخال٫، و٢ٗذ في الخغام

 :الؼواج جإَُل للغقض مبضؤ –ج 

ال جبلٜ الٟخاة ؾً الغقض بمجغص بلٙى ؾً الاخخالم، ٞمٗلىم ؤن      

 لِـ 
ً
ُت، ول٨ً خخما بلٙى الاخخالم َى بضاًت مغخلت الخ٩ال٠ُ الكٖغ

 ؤن جغجبِ مغخلت البلٙى بمغخلت الغقض، " و٢ض اج٤ٟ ال٣ٟهاء ٖلى 
ً
ا قَغ

ُت، ُُٞا  بجمُ٘ الخ٩ال٠ُ الكٖغ
ً
لب بإع٧ان ؤن البالٜ ًهبذ م٩لٟا

ا مً الىاحباث ٦ما  حَر ؤلاًمان الؿخت، وبإع٧ان ؤلاؾالم السمؿت ٚو

ُت، ٦ما جغجٟ٘ ٖىه الىالًت التي ٧اهذ  ًُالب باحخىاب اإلادٓىعاث الكٖغ

ال٢ه،  ٖلُه، ٧الخإصًب والخُبِب والخٗلُم، ُٞصر ػواج الظ٦غ َو

ه وحؿخإطن الب٨غ، وجب٣ى الىالًت الخالُت ٖلُه، ٞال جغجٟ٘ ٖىه بال ب بلٚى

ِةْن 
َ
اَح ٞ

َ
٩ ىا الّىِ

ُ
ٛ

َ
ا َبل

َ
ى ِبط َخاَمى َختَّ َُ ىا الْ

ُ
الغقض، ل٣ى٫ هللا حٗالى: "َواْبَخل

ُهْم " )ؾىعة اليؿاء، آًت 
َ
ْمَىال

َ
ْحِهْم ؤ

َ
ىا ِبل ُٗ َ

اْصٞ
َ
ٞ 

ً
ضا

ْ
ْؿُخْم ِمْجُهْم ُعق

َ
 (.6آو

حن: البلٙى والغقض،       ٞٗل٣ذ آلاًت صٞ٘ اإلاا٫ بلحهم ٖلى خهى٫ قَغ

٩ىن صٞ٘ اإلاا٫ وبظا ًدبح ن ؤن البلٙى ٚحر ٧اٝ في صٞ٘ ألامىا٫ بلُه، ٍو

ى: خؿً الخهٝغ في اإلاا٫، وال٣ضعة  مغجبِ م٘ البلٙى بؿً الغقض َو

 خؿىا
ً
 .ٖلى اؾدثماٍع واؾخٛالله اؾخٛالال

ى: الخبظًغ للما٫ وبهٟا٢ه في ٚحر خ٨مت،  ٨ـ الغقض: الؿٟه، َو ٖو

بي في جٟؿ ٗٝغ الغقض باالزخباع، ٢ا٫ ال٣َغ م: َو حَر : ٢ا٫ ٖلمائها ٚو حٍر

 مً ماله ًبُذ له الخهٝغ ُٞه، ٞةن هماٍ 
ً
ال بإؽ ؤن ًضٞ٘ بلُه قِئا
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، و٢ض  وخؿً الىٓغ ُٞه ٣ٞض و٢٘ الازخباع، والغقض ٢ض ًإحي م٘ البلٙى

 لتربُت الصسو واؾخٗضاصٍ وح٣ٗض الخُاة 
ً
 جبٗا

ً
 ؤو ٦ثحرا

ً
ًخإزغ ٖىه ٢لُال

حمهىع ال٣ٟهاء، ٞةطا بلٜ الاحخماُٖت وبؿاَتها، ٞلِـ له ؾً ٖىض 

 ٦ملذ ؤَلُخه، واعجٟٗذ ٖىه الىالًت اإلاالُت، ٞدؿلم 
ً
الصسو عقُضا

بلُه ؤمىاله باجٟا١ ال٣ٟهاء، وبطا بلٜ ٚحر عقُض لم جضٞ٘ بلُه ؤمىاله ختى 

اًت إلاهلخخه، ومداٞٓت ٖلى ماله "]  ].23ًخد٤٣ عقضٍ، ٖع

هٝغ  و٢ض هوَّ ال٣ٟهاء ٖلى ؤن الٟخاة ال جبلٜ مغخلت     " الغقض، والخَّ

ال٩امل في قاوجها السانت بال بٗض ؤن جسىى زبرة الؼواج، ٞبمجغص 

ها الاخخالم، وػواحها، وبهجابها: جخإَل مباقغة إلاغخلت الغقض ال٩امل  بلٚى

باجٟا١ الٗلماء.. ولً جيخهي مٗاهاة اإلاغا٣َت ومك٨التها، ولً جهل مضاَا 

لل٣ُام بإٖما٫ البالٛحن، اإلاغخلي ٖىض الكباب بال ٖىضما ًخإَل ؤخضَم 

ً ألاؾغة وؤلاقغاٝ ٖلحها، وال٣ُام بداحاتها " ] [، وفي 21مً ج٩ٍى

الخضًث ٢ا٫ ٖلُه الهالة والؿالم: "بطا جؼوج الٗبض ٣ٞض اؾخ٨مل 

 ].24هه٠ الضًً، ٞلُخ٤ هللا في الىه٠ الباقي" ]

٨ظا ٞةن جإَُل الٟخاة للؼواج اإلاب٨غ َى اوسجام م٘ َبُٗتها،      َو

ى مىهج التربُت ؤلاؾالمُت، وبٖضاص ل ها لى٣لها بلى مغخلت الغقض، َو

وبسالٝ الضٖىاث الضولُت اإلاٗانغة التي جىصخى بخإزحر ؾً جؼوٍج 

غيت لل٣ل٤ الىٟسخي   لالهدغاٞاث الؿلى٦ُت، ٖو
ً
الٟخاة، ٞخجٗلها نُضا

مً ٞىاث ؾً الؼواج ٖلحها، وخغماجها مً الىطج والِٗل خُاة الغقض 

للؼواج وججاوػ الخدضًاث اإلاترجبت ٖلُه، َى تهُئت  ال٩امل، والخإَُل لها

جل٣اثُت لها لخهبذ امغؤة هاضجت ٢اصعة ٖلى جدمل مؿاولُاتها في 

 .الخُاة، وال٣ُام بضوعَا في اإلاجخم٘ زحر ٢ُام

 :مبضؤ التهُئت والتزوٍج للٟخاة واحب صًجي ال جٝغ جغبىي  –ص 

ا بن جغبُت الٟخاة بخإَُلها للخُاة الؼوحُت            الىاجخت، وججهحَز

لخدمل ومىاحهت جدضًاث بٗض الؼواج، ال ٌٗض في جغبُدىا ؤلاؾالمُت مً 

م٨مالث التربُت، وال جٝغ التربىي ًيكض الجمالُاث والظو١، بل َى 

واحب صًجي ٖلى الىالضًً، ومؿاولُت ًداؾب ٖلحها الكإع الخ٨ُم، 

 .وؤؾاؽ مً ؤؾـ التربُت

اإلاؿاولُت ٖلى الىالضًً لخضًث: " ٧ل٨م عإ ٞهي في الضًً حؼء مً         

ُخه، والغحل عإ  ُخه، ؤلامام عإ ومؿاو٫ ًٖ ٖع و٧ل٨م مؿاو٫ ًٖ ٖع

ُخه واإلاغؤة عاُٖت في بِذ ػوحها ومؿاولت ًٖ  في ؤَله ومؿاو٫ ًٖ ٖع

ُخه، و٧ل٨م عإ  ُتها، والساصم عإ في ما٫ ؾُضٍ ومؿاو٫ ًٖ ٖع ٖع

ُخه"]  ].5ومؿاو٫ ًٖ ٖع

َظا ههج الهالخحن في جغبُت البيذ، وتهُئتها للؼواج، زم  ل٣ض ٧ان          

ٖغيها ٖلى الغحل الهالر، ٞهظا قُٗب ٖلُه الؿالم ٌٗغى ػواج 

ه٨َِدَ٪ 
ُ
ْن ؤ

َ
ِعٍُض ؤ

ُ
ي ؤ

ّ
ا٫َ ِبِو

َ
ابىدُه ٖلى مىسخى ٖلُه الؿالم، ٢ا٫ حٗالى: "٢

ْحِن". )ؾىعة ال٣هو، آًت 
َ
اج ََ  (.27ِبْخَضي اْبَىَتيَّ 

بتها ُٞه لهالخه، ؤو ٞةن ٖغى اإلا       ٟه ٚع غؤة هٟؿها ٖلى الغحل وحٍٗغ

ا، وال  ًٞله، ؤو ٖلمه، ؤو ٚحر طل٪ مً زها٫ الضًً حاثؼ قٖغ

ها، مً خضًث زابذ البىاوي  ًٚايت ُٞه، بل َى مما ًض٫ ٖلى قٞغ

ىضٍ ابىت له، ٢ا٫ ؤوـ:  -عضخي هللا ٖىه  -٢ا٫: "٦ىذ ٖىض ؤوـ  ٖو

وؾلم حٗغى ٖلُه هٟؿها، ٢الذ:  حاءث امغؤة بلى الىبي نلى هللا ٖلُه

ًا عؾى٫ هللا ؤل٪ بي خاحت؟، ٣ٞالذ بيذ ؤوـ: ما ؤ٢ل خُاءَا 

بـــواؾىؤجاٍ واؾىؤجاٍ! ٢ا٫: هي زحر مى  ي نلى هللا ٖلُه ــي الىبــذ ٞــ٪، ٚع

 ].5وؾلم ٞٗغيذ ٖلُه هٟؿها " ]

 مً خضًث ٖبض هللا بً ٖمغ      
ُ
 -عضخي هللا ٖجهما  -وؤوعص البساعي ؤًًا

اب ٖغى ابيخه خٟهت ٖلى ٖثمان بً ٖٟان عضخي هللا ؤن ٖمغ بً السُ

 ].5] "ِـ بً خظاٞت الؿهمي عضخي هللا ٖىهٖىه خحن جإًمذ مً زى

٤ مً َغ١  ٍغ ب ُٞه َو  ومٚغ
ً
ولظا ٧ان ًٞل جغبُت الٟخاة ُٖٓما

الجىت، وؾبُل بلى مغا٣ٞت الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٢ا٫ نلى هللا 

خحن ختى جب ى ٖلُه وؾلم: " مً ٖا٫ حاٍع لٛا حاء ًىم ال٣ُامت ؤها َو

وفي ؾجن ابً ماحه وخؿىه ألالباوي ٢ا٫  [،٦2هاجحن ويم ؤنابٗه " ]

نلى هللا ٖلُه وؾلم " ما مً عحل جضع٥ له ابيخان ُٞدؿً بلحهما، ما 

 ].25صخبخاٍ ؤو صخبهما، بال ؤصزلخاٍ الجىت " ]

وٍجها، ولظا وال ج٨خمل جغبُت البيذ وؤلاخؿان بلحها، وبٖالتها بال بتز        

، ولى ٢ضم ما ٢ضم مً حىاهب 
ً
٧ان ًٖلها ومىٗها مً الؼواج مدغما

ْن 
َ
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َ
ل ْٗ

َ
(؛ ألن ًٖل الٟخاة ؾبُل لٟؿاٍص 232ح
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ٌ، ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم: "ِبط ْغَيْىَن ِصًَىُه ٍٖغ
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 ].26] َوز

بن جمام التربُت للٟخاة َى تهُئتها للؼواج والؿعي في جؼوٍجها مً ال٠٨ء 

 .الظي ًغضخى صًىه وزل٣ه

 :مبضؤ التهُئت الجيؿُت الصخُدت -َـ 

ٟخاة لٟهم وجُب٤ُ الخُاة الجيؿُت في خُاتها َى بن بٖضاص وتهُئت ال      

ى حؼء مً الضًً، ٞيؿاء الصخابت لم  حؼء مً التربُت ؤلاؾالمُت، َو

ًمىٗهً الخُاء مً الخ٣ٟه في الضًً، وؾاا٫ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه 

وؾلم ؤص١ وؤزو ألاؾئلت، بل وبزباٍع بسهاثو ٖال٢ت اإلاغؤة م٘ 

يب ابىت ؤم ؾلمت ًٖ ؤم ؾلمت ػوحها، وون٠ الخا٫ ال٣اثم له، ًٖ  ٍػ

٢الذ: حاءث ؤم ؾلُم بلى عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٣ٞالذ ًا 

عؾى٫ هللا: بن هللا ال ٌؿخدحي مً الخ٤ ٞهل ٖلى اإلاغؤة مً ٚؿل بطا 

اخخلمذ، ٢ا٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم: "بطا عؤث اإلااء " ُٞٛذ ؤم 

ؤو جدخلم اإلاغؤة ؟، ٢ا٫: "وٗم  و٢الذ ًا عؾى٫ هللا: -حٗجي وحهها  -ؾلمت 

 ].5جغبذ ًمُى٪ ٞبم ٌكبهها ولضَا " ]

ظٍ مؿإلت حيؿُت في ٚاًت ألاَمُت، ٞالٟخاة جغي باإلاىام ما ًغاٍ          َو

ىا البض ؤن جخٗلم  الكاب مً مضاٖباث وبزاعة قهىة وعبما بهؼا٫، َو

ىا في مضعؾت الىبىة جخٗ ضمه، َو لم ألاخ٩ام ال٣ٟهُت في خالت ؤلاهؼا٫ ٖو

الخ٨م الكغعي، وجخٗلم الخىحُه التربىي، حاء في بٌٗ الٟاّ َظا 

ا ما الخضًث " ٢الىا بن ؤم ؾلُم ٢الذ ًا عؾى٫ هللا اإلاغؤة جغي في مىامه

؟ ٢الذ: لٗله، ًغي الغحل ؤًجب ٖلحها الٛؿل؟، ٢ا٫: َل ججض قهىة

٢ا٫: َل ججض بلال ٢الذ: لٗله، ٢ا٫: ٞلخٛدؿل ٞل٣ُتها وؿىة ٣ٞلً لها 

خىا ٖىض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞالذ وهللا ما ٦ىذ ٞطخ

 ].27ألهخهي ختى ؤٖلم في خل ؤها ؤو في خغام" ]

في ٞالخُاء لِـ له م٣ام َىا، ؤم ؾلمت ُٚذ وحهها خُاء، و        

"، ول٨ً في مضعؾت الىبىة ًخم الغواًت ألازغي اليؿاء ٢لً: "ٞطخخىا

ىا الاؾخٟؿاع ًٖ حىاهب خؿاؾت في اإلاؿإلت،  وبمهاعخت واضخت، َو

ت مهمت، ٢ض ج٩ىن اإلاغؤة ٦بحرة ومتزوحت وججهل بٌٗ ألامىع  لٟخت جغبٍى
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الجيؿُت، ؤم ؾلمت ج٣ى٫ مؿخٛغبت: "ؤو جدخلم اإلاغؤة ؟!"، ألامغ الظي 

ًْ بٖضاص الٟخاة حاهب التربُت الجيؿُت، وؤن جمض  مَّ ًَ ًا٦ض ؤن ً

بُٗت اإلا ك٩لت، ؤو الؿاا٫ باإلاٗلىماث التي جىاؾب الٗمغ واإلاغخلت َو

ض مً الٟخاة ؤن ججخيبه  خه، ؤو الخىبُه ٖلى حاهب هٍغ اإلاُلىب مٗٞغ

، ؤو ؾلى٦ُاث جخُلب ؤن جخٗلمها ٢بل الؼواج لدؿخ٣ُم خُاتها،  وجدظٍع

٪ خُاتها  .وحؿٗض قٍغ

ض اًًاح لهظا اإلابضؤ، ًجب ؤن هبحن اإلاغاص بالتربُت الجيؿُت،          وإلاٍؼ

الٟغص باإلاٗلىماث الٗلمُت والسبراث الهالخت خُث ٣ًهض بها: " جؼوٍض 

والاججاَاث الالػمت والؿلُمت بػاء اإلاؿاثل الجيؿُت ب٣ضع ما ٌؿمذ به 

همٍى الجؿمي والٟؿُىلىجي وال٣ٗلي والاهٟٗالي والاحخماعي في بَاع 

له لخؿً الخىا٤ٞ في اإلاىا٠٢ الجيؿُت  الضًً وألازال١ مما ًَا

ايغ واإلاؿخ٣بل، مىاحهت وا٢ُٗت ومىاحهت مك٨الجه الجيؿُت في الخ

 ].28جاصي بلى الصخت الجيؿُت " ]

ل٣ض ؤ٦ضث التربُت ؤلاؾالمُت " ؤن ؤلاؾالم لم ٌٟٛل الجاهب الجيسخي        

لضي ؤلاوؿان ٣ٞض جدضر ٖىه ال٣غآن بإؾلىب مهظب حمُل، ٢ا٫ حٗالى: 

ُخْم وَ 
ْ
ى ِقئ

َّ
و
َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
 َخْغز

ْ
ىا

ُ
ج
ْ
إ
َ
ْم ٞ

ُ
٨

َّ
 ل

ٌ
ْم َخْغر

ُ
٦

ُ
ْم" )ؾىعة "ِوَؿأئ

ُ
ِؿ٨ ُٟ ه

َ
 أل

ْ
ُمىا ّضِ

َ
٢

ي 223الب٣غة، آًت 
ً
ط

َ
َى ؤ َُ ْل 

ُ
٢ ٌِ ِدُ

َ ْ
ًِ اإلا

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
ل
َ
ْؿإ ََ (. ، و٢ا٫ حٗالى: "َو

ْغَن  هَّ
َ
ُ

َ
ا ج

َ
ِةط

َ
ُهْغَن ٞ

ْ
ُ ًَ َى  ًَّ َختَّ َُ ٣َْغُبى

َ
 ج

َ
ٌِ َوال ِدُ

َ ْ
َؿاء ِفي اإلا ِ

ّ
 الي

ْ
ىا

ُ
ِزل

َ
ت ْٖ ا

َ
ٞ

ُه بِ 
ّ
ُم الل

ُ
َمَغ٦

َ
 ؤ

ُ
ث ُْ ًْ َخ ًَّ ِم َُ ى

ُ
ج
ْ
إ
َ
ٞ " ًَ ِغٍ ّهِ

َ
َخُ

ُ ْ
ِدبُّ اإلا اِبحَن َوٍُ ىَّ ِدبُّ الخَّ ًُ َه 

ّ
نَّ الل

 222)ؾىعة الب٣غة، آًت 
ُ

ث
َ
ٞ اِم الغَّ َُ  الّهِ

َ
ت

َ
ل ُْ

َ
ْم ل

ُ
٨

َ
ِخلَّ ل

ُ
(، و٢ا٫ ؾبداهه: "ؤ
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ْم َوؤ

ُ
٨
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ًَّ ِلَباٌؽ ل َُ ْم 
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ى ِوَؿأِث٨

َ
(، 187ِبل

 
َ
َؿاء" )ؾىعة اليؿاء، آًت و٢ا٫ حل قإهه: "ؤ ِ

ّ
َمْؿُخُم الي

َ
(، و٢ا٫ 43ْو ال

 ًَ ِظً
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ْ
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ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َبّحِ

ًُ ِلَ٪ 
َ
ظ

َ
(، 58" )ؾىعة الىىع، آًت ٦

ْمَجى" )ؾىعة ال٣ُامت، آًت  ًُ ِجّيٍ 
ً مَّ  ّمِ

ً
ت َٟ ُْ

ُ
ُ٪ ه ًَ ْم 

َ
ل
َ
: "ؤ (، 37و٢ا٫ حل ط٦ٍغ

غاٝ، آًت  " )ؾىعة ألٖا
ً
ُٟا ِٟ

َ
 ز

ً
ْذ َخْمال

َ
ا َخَمل ََ ا كَّ

َ
ٛ

َ
ا ح مَّ

َ
ل
َ
و٢ا٫ ؾبداهه: "ٞ

ىَن ِفي 189 ُٟ ا٦ِ َٖ هُخْم 
َ
ًَّ َوؤ َُ َباِقُغو

ُ
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َؿاِحِض" (، و٢ا٫ حل حالله "َوال
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 187)ؾىعة الب٣غة، آًت 
َ
ث

َ
 َعٞ

َ
ال

َ
َدجَّ ٞ

ْ
ًَّ ال حِه ِٞ َغَى 

َ
(، و٢ا٫ ؤًًا ً: "َمً ٞ

" )ؾىعة الب٣غة، آًت  َدّجِ
ْ
 ِحَضا٫َ ِفي ال

َ
ُؿى١َ َوال

ُ
ٞ 

َ
 (.197َوال

٣ت مهظبت ٣ٞض وعص       وحاء في الؿىت بقاعاث هدى الٟٗل الجيسخي بٍُغ

[، 2"وفي بً٘ ؤخض٦م نض٢ت " ]ٖىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫: 

[، و٢ا٫: "لى ؤن ؤخض٦م 29و٢ا٫ ؤًًا: " بطا ؤحى ؤخض٦م ؤَله ٞلِؿختر" ]

[، و٢ا٫: "بطا حام٘ ؤخض٦م ؤَله 2بطا ؤحى ؤَله ٢ا٫: بؿم هللا... " ]

[، و٢ا٫ ٖلُه الهالة والؿالم: "ول٪ في حماٖ٪ 29ٞلُهض٢ها " ]

صًث في َظا ٦ثحرة (، وألاخا62/2م، م 2001ػوحخ٪ ؤحغ")الخىبلي، 

 .حضا، وبهما ؤعصث ؤلاقاعة ٣ِٞ

خُث ٣ًى٫ بٗض ؤن ؤوعص َظٍ الىهىم مً ال٣غآن والؿىت ٖلى       

التربُت الجيؿُت: ".. هىُل٤ مً َظٍ ألاصلت والخىححهاث، بلى جإنُل 

ى الخث٠ُ٣  التربُت للمؿلم واإلاؿلمت في حاهب َام مً خُاتهما، َو

هب ًترجب ٖلُه ٦ثحر مً الجيسخي اإلاىًبِ، ٞةن بٟٚا٫ َظا الجا

ُت والىٟؿُت والاحخماُٖت" ]  ].30اإلاداطًغ الكٖغ

وبىاء ٖلى ما ج٣ضم مً ٖغى، ًخبن لىا ؤن تهُئت الٟخاة للخُاة        

ت   ومٗٞغ
ً
٣ال  ٖو

ً
ا الؼوحُت ومىاحهت جدضًاث بٗض الؼواج ٌؿخلؼم قٖغ

، ؤن ٩ًىن مً يمً بغامج بٖضاص جغبُت الٟخاة، التربُت الجيؿُت
ً
لما  ٖو

مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، بدُث حٗٝغ الٟخاة حؼء َام ًٖ الخُاة 

 .الؼوحُت، وج٩ىن ٢اصعة ٖلى الىجاح ٞحها

ت الخ٣ى١ والىاحباث -و   :مبضؤ التهُئت بمٗٞغ

، وؤلاإلاام بالىاحباث التي       
ً
ا ٞغ  ٖو

ً
ا ت الٟخاة للخ٣ى١ التي لها قٖغ مٗٞغ

، ٌٗض مً ؤَم مباص
َ
ا ٞغ  ٖو

ً
ا ت جغبُت الٟخاة وبٖضاصَا ملؼمت بها قٖغ

ت اإلاغؤة  للخُاة الؼوحُت ومىاحهت جدضًاث ما بٗض الؼواج، ٞإما مٗٞغ

لخ٣ى٢ها ٞل٩ي ال جُالب بإ٦ثر مما َى م٣غع لها، و٢ض جٟؿض الخُاة 

 وال 
ً
ا الؼوحُت مً ٦ثرة مُالباث الٟخاة لؼوحها بإمىع ٚحر واحبت ال قٖغ

، و٢ض ٩ًىن ٚحر ٢اصع ٖلى جلبُتها، ٞخ٩
ً
ا  لهضم الخُاة ٖٞغ

ً
ىن ؾببا

ت الٟخاة للخ٣ى١ التي ٖلحها ٞل٩ي ج٣ُم الٗال٢ت  الؼوحُت، وؤما مٗٞغ

الؼوحُت ٖلى الىحه اإلاُلىب، ُٞدهل لها ألاحغ مً هللا بدؿً هُتها، 

وجىجر الٗال٢ت ببراٖت جبٗلها وجلُٟها م٘ ػوحها، وبخإصًت خ٣ى٢ه ٧املت 

 .ٖلحها

         
ً
في الٗال٢اث الؼوحُت، لسهه ل٣ض وي٘ هللا للؼوححن صؾخىعا

 ًَّ ُه
َ
ؾبداهه وحٗالى في حؼء مً آًت، خُث ٢ا٫ ؾبداهه وحٗالى:: "... َول

ِؼٌٍؼ َخ٨ٌُِم"  َٖ ُه 
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 (، "خُث ٣ًغع هللا ؾبداهه وحٗالى ٢اٖضة228)ؾىعة الب٣غة، آًت 

ُٖٓمت مً ٢ىاٖض الخُاة الؼوحُت، حٗخبر ؤؾاؾا مً ؤؾـ الخٗامل 

والخ٣ى١ بحن الؼوححن، ومً ألاع٧ان الُٗٓمت في ٢ُام ألاؾغ ٖلى الٗض٫ 

[ " ولهً ٖلى الغحا٫ مً 31: ]-عخمه هللا  –والغخمت، ٣ًى٫ ابً ٦ثحر 

الخ٤ مثل ما للغحا٫ ٖلحهً، ٞلُاص ٧ل واخض مجهما بلى آلازغ ما ًجب 

 لهظا اإلاٗجى: ًٖ 363/1باإلاٗغوٝ " )م ٖلُه 
ً
(، حاء ٖىض مؿلم جإ٦ُضا

حابغ ؤن عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ في زُبخه في حجت الىصإ: 
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 ]2ِباإلا

ت بً خُضة ال٣كحري ًٖ ؤبُه       وفي خضًث بهؼ بً خ٨ُم ًٖ مٗاٍو

ن عؾى٫ هللا ! ما خ٤ ػوحت ؤخضهاًا ًٖ حضٍ ؤهه ٢ا٫: 
َ
؟ ٢ا٫: " ؤ

ًِغِب الَىحَه، َوال 
َ
َؿَِذ، َوال ج

َ
ا ا٦د

َ
ا ِبط ََ ٨ُؿَى

َ
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ا َ

َ
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هُجغ ِبال ِفي الَبِِذ " ]
َ
ذ، َوال ج ٣َّبِ

ُ
 ].32ج

و٢ا٫ و٦ُ٘ ًٖ بكحر بً ؾلُمان ًٖ ٨ٖغمت ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٫: "       

ً للمغؤة ٦ما  ً لي اإلاغؤة؛ ألن هللا ٣ًى٫": بوي ألخب ؤن ؤجٍؼ ؤخب ؤن جتًز

[ " ِٝ ُغو ْٗ َ ًَّ ِباإلاْ ْحِه
َ
ل َٖ ِظي 

َّ
ُل ال

ْ
ًَّ ِمث ُه

َ
 ].33َول

َظا َى اإلاٗجى الٗام لآلًت، ؤن لليؿاء مً الخ٣ى١ مثل ما للغحا٫          

ًَّ ِمثُل(، الخمازل  ُه
َ
ٖلحهً مً الخ٣ى١، ول٨ً لِـ مٗجى َظٍ اإلاثلُت )َول

الخ٣ى١، ٣ًى٫ الُاَغ ابً ٖاقىع في بُان الخمازل  الخام بحن ألاػواج في

اإلا٣هىص في الخ٣ى١: " واإلاثل ؤنله الىٓحر واإلاكابه: و٢ض ٩ًىن الصخيء 

مثال لصخيء في حمُ٘ نٟاجه، و٢ض ٩ًىن مثال له في بٌٗ نٟاجه، وهي 

وحه الكبه، و٢ض ْهغ َىا ؤهه ال ٌؿخ٣ُم مٗجى اإلامازلت في ؾاثغ ألاخىا٫ 

و ؤهىاٖا ؤو ؤشسانا؛ ألن م٣خضخى السل٣ت، وم٣خضخى والخ٣ى١: ؤحىاؾا ؤ
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ٗت، الخسال٠ بحن ٦ثحر مً  اإلا٣هض مً اإلاغؤة والغحل، وم٣خضخى الكَغ

ها بلى  ؤخىا٫ الغحا٫ واليؿاء في هٓام الٗمغان واإلاٗاقغة، ٞخٗحن نٞغ

ٗت: ٞال  ُىُه جٟانُل الكَغ ِ
ِّ َب

ُ
مٗجى اإلامازلت في ؤهىإ الخ٣ى١ ٖلى بحما٫ ج

م ؤهه ََّ َخَى ٣ُمَّ  ًُ
َ
بِذ ػوحها وؤن  -ؤي جى٠ٓ  –بطا وحب ٖلى اإلاغؤة ؤن ج

َخَىَم ؤهه ٦ما ًجب ٖلُه  ًُ ججهؼ َٗامه ؤهه ًجب ٖلُه مثل طل٪، ٦ما ال 

ؤلاهٟا١ ٖلى امغؤجه ؤهه ًجب ٖلى اإلاغؤة ؤلاهٟا١ ٖلى ػوحها، بل ٦ما ج٣م 

بِخه وججهؼ َٗامه، ًجب ٖلُه َى ؤن ًدغؽ البِذ وؤن ًدًغ لها 

   والٛغبا٫، و٦ما جدًً ولضٍ ًجب ٖلُه ؤن ٨ًٟحها ماهتاإلاعجىت 

لى َظا  الاعجؼا١ ٧ي ال تهمل ولضٍ، وؤن ًخٗهضٍ بخٗلُمه وجإصًبه، ٖو

 ].34ال٣ُاؽ " ]

وبىاء ٖلى ما وعص في مٗجى اإلاثلُت، ٞالخ٣ى١ والىحباث التي ٖلى      

 :الؼوححن جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن

ا جاما: مثل خ٣ى١ وواحباث ًدؿاوي ٞحها ٧ل مً الؼوححن حؿ -1 اٍو

بخؿان اإلاٗاقغة، و٢هغ الُٝغ ًٖ ٚحر ما ؤخل هللا لهما، واإلامازلت في 

اًت " الغحل عإ ٖلى ؤَله واإلاغؤة عاُٖت في بِذ ػوحها "،  وحىب الٖغ

 .والدكاوع في الغيإ، وهدى طل٪

وخ٣ى١ وواحباث ج٩ىن بحن الؼوححن ٖلى وحه اإلا٣ابلت، ٧ل بدؿب  -2

بم٣خضخى الُٟغة والسل٣ت والكٕغ والخ٨مت، ومغح٘ ما ٢ًاٍ هللا ٖلُه 

ٗت وجٟانُلها، ٦ما ج٣غعٍ الؿىت اإلاُهغة، وبدؿب ؤهٓاع  طل٪ بلى الكَغ

 .اإلاجتهضًً

      ،)
ٌ
ًَّ َصَعَحت حِه

َ
ل َٖ ض٫ ٖلى َظا الخ٣ؿُم ٢ىله حٗالى في آلاًت )َوِللّغَِحا٫ِ  ٍو

 :-عخمه هللا -٣ًى٫ الُاَغ ابً ٖاقىع 

 :م٣هضانوفي َظا الاَخمام " 

ما  م اإلاؿاواة بحن الغحا٫ واليؿاء في ٧ل الخ٣ى١، جَى ؤخضَما: صٞ٘ جَى

 (.)ولهً مثل الظي ٖلحهً باإلاٗغوٝ مً ٢ىله آهٟا

وزاهحهما: جدضًض بًثاع الغحا٫ ٖلى اليؿاء بم٣ضاع مسهىم؛ إلبُا٫ 

ظٍ الضعحت هي ما ًٞل  َبٗا في الجاَلُت، َو م اإلاُل٤ الظي ٧ان مخَّ بًثاَع

ج ٖلى ػوحاتهم: مً ؤلاطن بخٗضص الؼوحت للغحل صون ؤن ًاطن به ألاػوا

ض في ال٣ىة الجؿمُت، ووٞغة ٖضص  بمثل طل٪ لؤلهثى، وطل٪ ا٢خًاٍ التًز

ؤلاهار في مىالُض البكغ، ومً حٗل الُال١ بُض الغحل صون اإلاغؤة 

ض في ال٣ىة ال٣ٗلُت  واإلاغاحٗت في الٗضة ٦ظل٪، وطل٪ ا٢خًاٍ التًز

ل٪ حٗل اإلاغح٘ في ازخالٝ الؼوححن بلى عؤي الؼوج ونض١ الخإمل، و٦ظ

في قاون اإلاجز٫؛ ألن ٧ل احخمإ ًخى٢٘ خهى٫ حٗاعى اإلاهالر ُٞه 

ًخٗحن ؤن ًجٗل له ٢اٖضة في الاهٟها٫ والهضع ًٖ عؤي واخض مٗحن مً 

طل٪ الجم٘، وإلاا ٧اهذ الؼوحُت احخمإ طاجحن لؼم حٗل بخضاَما 

حل ألن به جإؾؿذ الٗاثلت؛ وألهه مغحٗا ٖىض السالٝ، وعجر حاهب الغ 

مٓىت الهىاب ٚالبا، ولظل٪ بطا لم ًم٨ً التراح٘ واقخض بحن الؼوححن 

الجزإ لؼم جضزل ال٣ًاء في قإجهما، وجغجب ٖلى طل٪ بٗث الخ٨محن" 

ِلِه 34] َْ َ
ًْ ؤ

ًما ّمِ
َ
ىا َخ٨

ُ
ث َٗ اْب

َ
ِجِهَما ٞ ُْ ُخْم ِق٣َا١َ َب ْٟ [، ٦ما في آًت: " َوِبْن ِز

ًما 
َ
ِلًُما َوَخ٨ َٖ اَن 

َ
َه ٧

َّ
َجُهَما ِبنَّ الل ُْ ُه َب

َّ
٤ِ الل ِ

ّ
َىٞ ًُ ًخا 

َ
ِغٍَضا ِبْنال ًُ ِلَها ِبن  َْ َ

ًْ ؤ
ّمِ

ِبحًرا " )ؾىعة الب٣غة، آًت 
َ
 (.35ز

واإلاغح٘ في جدضًض َظٍ الخ٣ى١ والىاحباث َى )اإلاٗغوٝ( ٦ما       

ة، ط٦غث آلاًت، وفي َظٍ ال٩لمت صالالث ُٖٓمت، وبقاعاث بلى ؤمىع ٦ثحر 

 ىلتهً مً الخ٣ى١ ـى بٗــــاء ٖلـــه: " ولليؿـــه اللـــضي عخمــً ؾٗـــ٫ ابى ـــ٣ً

 .واللىاػم مثل الظي ٖلحهً ألػواحهً مً الخ٣ى١ الالػمت واإلاؿخدبت

ى: الٗاصة      بن مغح٘ الخ٣ى١ بحن الؼوححن ًغح٘ بلى اإلاٗغوٝ َو

سخل٠ طل٪  ت في طل٪ البلض وطل٪ الؼمان مً مثلها إلاثله، ٍو الجاٍع

مىت وألام٨ىت وألاخىا٫ وألاشسام والٗىاثض، وفي َظا صلُل بازخالٝ ألاػ 

ء  ال٩ل ًغح٘  -ٖلى ؤن الى٣ٟت وال٨ؿىة واإلاٗاقغة واإلاؿ٨ً و٦ظل٪ الٍى

هما،  بلى اإلاٗغوٝ ٞهظا مىحب ال٣ٗض اإلاُل٤، وؤما م٘ الكٍغ ٞٗلى قَغ

ا ؤخل خغاما ؤو خغم خالال " ]  ].35بال قَغ

٣ى٫ ابً ٖاقىع ]       )باإلاٗغوٝ( الباء للمالبؿت، واإلاغاص  [: " و٢ىله:34ٍو

ه ال٣ٗى٫ الؿاإلات اإلاجغصة مً الاهدُاػ بلى ألاَىاء ؤو الٗاصاث  به: ما حٗٞغ

ى ما حاء به الكٕغ هها ؤو  ؤو الخٗالُم الًالت، وطل٪ َى الخؿً، َو

ُت ؤو اإلاهلخت الٗامت التي لِـ في  ٢ُاؾا ؤو ا٢خًخه اإلا٣انض الكٖغ

جُل٤ اإلاٗغوٝ ٖلى ما ٢ابل اإلاى٨غ، ؤي: الكٕغ ما ٌٗاعيها، والٗغب 

ولليؿاء مً الخ٣ى١ مثل الظي ٖلحهً مالبؿا طل٪ صاثما للىحه ٚحر 

ٗت، وهي  ٣ال، وجدذ َظا جٟانُل ٦بحرة جازظ مً الكَغ ا ٖو اإلاى٨غ قٖغ

 (.463/1)م  . "ًً في مسخل٠ الٗهىع وألا٢ُاعمجا٫ ألهٓاع اإلاجتهض

قإن اإلاغؤة ٞهي ق٣ُ٣ت الغحل،  ٞالتربُت ؤلاؾالمُت اَخمذ بةنالح     

واإلاغبُت ألاولى في اإلاجخم٘، ٞلظل٪ قٕغ مً ٢ىاٖض الٗضالت ما لم ٨ًً 

ٗت وال في ٢اهىن، ٞؿب٤ بلُه ؤلاؾالم   ٖلى وحه ألاعى في قَغ
ً
مٗغوٞا

الخى٠ُ، وحاء بةنالح خا٫ اإلاغؤة وعٞ٘ قإجها؛ واعج٣ى بها مً مخإ ًغزه 

خإ، ٞجٗلهً ق٣اث٤ الغحا٫، لهً الغحا٫، ٦ما ًغزىن ؾاثغ اإلاا٫ واإلا

مثل الظي ٖلحهً مً الخ٣ى١ والىاحباث، ال ًًُ٘ لهً ٖمل وال ؾعي، 

وصوعًَ في الجهىى باألمت، ٖامت، وببُتها زانت ال ٣ًل ًٖ صوع الغحل 

 .بدا٫

وزالنت َظا اإلابضؤ ؤن التربُت ؤلاؾالمُت حاءث بتربُت الٟخاة في       

 وواحباث، وؤلؼمتها بد٣ى١ الجىاهب الؼوحُت، وخٟٓذ للٟخ
ً
اة خ٣ى٢ا

وواحباث ٖلى وحه السهىم في ما ًخٗل٤ بدُاتها الؼوحُت، ولظ وحب 

ت خ٣ى١  ً، جيكئت الٟخاة وتهُئتها للخُاة الؼوحُت بمٗٞغ ٖلى ألابٍى

ت مالها مً خ٣ى١  الؼوج واؾخٗضاصَا لخُب٣ُها في حٗاملها مٗه، ومٗٞغ

ر مجها، ٞدك٤ ٖلى الؼوج وواحباث ٖلى قغب٪ خُاتها ٞال جخُل٘ ؤ٦ث

ى ٧اعزت جضمغ ألازال١ وجيكغ الٟؿاص، وجًُ٘  ٣٘ الُال١ َو ها، ٍو ٨َُٞغ

ألاؾغة، خُث بن مً ؤبغػ ؤؾباب الُال١: " ي٠ٗ الث٣اٞت الخ٣ى٢ُت 

لضي اإلا٣بلحن واإلا٣بالث ٖلى الؼواج ، ما هي خ٣ى١ الؼوحت ٖىض الؼوج ؟ 

٧ل َظٍ ألامىع في وماهي خ٣ى١ الؼوج ٖىض ػوحخه؟ وماَُت الؼواج؟ 

[، ألامغ الظي ًاصي بلى 36الٛالب ٚاثبت ٖىض اإلا٣ضمحن ٖلى الؼواج " ]

ِ في اإلاُالبت بالخ٣ى١، ٞخهبذ الخُاة الؼوحُت  ؤلاٞغاٍ ؤو الخٍٟغ

٦ئِبت، قبحهت بمد٨مت ًبدث ٧ل واخض ًٖ خ٣ى٢ه وواحباجه ٖلى 

 الُٝغ آلازغ، صون ؤن ًلتزم ؤو ٌٗٝغ ما ٖلُه مً خ٣ى١ وواحباث،

 ًيخ٣لىن بلى اإلادا٦م، ولجان انالح طاث 
ً
با ولغبما في بِئت ٦هظٍ ٢ٍغ

 .البحن، ولغبما و٢٘ الُال١

لظا ٞاإلاؿاولُت ٖلى الىالضًً ججاٍ جغبُت وتهُئت الٟخاة للخُاة        

ت بد٣ى١  الؼوحُت ٦بحرة، ومً آٖم َظٍ التهُئت ؤن ج٩ىن ٖاٞع

ٗت ؤلاؾالمُتالؼوحُت وم٣خىٗت بد٣ى٢ها التي ؤوحبتها لها الك  .َغ

 .اإلابدث الثاوي: ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج

: ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحه الٟخاة بٗض الؼواج
ً
  .ؤوال
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جدضي ازخالٝ وا٢٘ الخُاة الؼوحُت ًٖ اإلاٗهىص الظَجي الظي عؾمه  -ؤ 

الم ٖجها  .ؤلٖا

 في اإلاؿلؿالث وألاٞالم  -ٖالم ازتز٫ ؤلا بن        
ً
الخُاة  –ممثال

الؼوحُت في الخب واإلاكاَض الغوماوؿُت بحن الؼوححن والخٟجن وؤلابضإ 

 لضي الؼوححن ؤن 
ً
 طَىُا

ً
حن، ختى ؤوحض مٗهىصا في َظا الباب مً الُٞغ

مكاَض الخب والجيـ والٛغام بحن الؼوححن هي الخُاة الؼوحُت الهاهئت 

لُىم مً الؿُٗضة، ولظا " ٌكخ٩ي ٦ثحر مً ألاػواج وال ؾُما الؼوحاث ا

الجٟىة وال٣ؿىة الٗاَُٟت مً اػواحهً خُث ال ًىلىجهً ؤصوى ٢ضع مً 

اإلاٗاملت الٗاَُٟت وال٨الم الخلى الغوماوسخي وال حهضوجهً جل٪ الىعصة 

الخمغاء وجل٪ اللمؿت الخاهُت الضاٞئت التي ٧ان حهضحها الؼوج لؼوحخه في 

ا  حَر في حؿض اإلاجخم٘ التي هسغث  -ألاٞالم الٛغبُت والٗغبُت والتر٦ُت ٚو

او التي ٣ًغؤون ٖجها في اإلاجالث  -الٗغبي ٖلى مضاع ٣ٖىص مً الؼمً 

والغواًاث؛ وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ًْ الؼوحاث اهه َاإلاا ان ألامغ ٦ظل٪ 

ٞمً اإلاا٦ض ان اػواحهً ال ًدبىجهً او لِـ لضحهم ؤي ؤخاؾِـ 

 .عوماوؿُت او مكاٖغ ٖاَُٟت ججاَهً ومً َىا وكإث اإلاك٩لت

وهي مك٩لت ج٩اص ج٩ىن مً ؤَم مكا٧ل الٗهغ وهي مك٩لت زُحرة        

 ومخ٨غعة ومىحىصة لضي ٦ثحر مً البُىث الؼوحُت وبضؤث بٌٗ 
ً
حضا

بُت  الجهاث والخىُٓماث الاحخماُٖت جسهو صوعاث جث٣ُُٟت وجضٍع

[، وألامغ ًخُلب بٖاصة الىعي بد٣ُ٣ت الخُاة الؼوحُت 37إلاداعبتها" ]

مما ًترجب ٖلُه ٞهم الؼوحت بُبُٗت الخُاة  بخهىعاتها الىا٢ُٗت،

، وهي في مٟتر١ 
ً
ىا ج٣٘ الؼوحت في جدضي لم حٗض له مؿب٣ا الؼوحُت َو

َغ١ بما ؤن ج٩ىن لضحها ال٣ضعة للخٗاٌل م٘ وا٢٘ الخُاة الؼوحُت بٗض 

ج٨ك٠ ألا٢ىٗت بٗض ما ٌٗٝغ بكهغ الٗؿل، ٞةطا اؾخُاٖذ الخٗاٌل 

 .وحُتٞهى بضاًت الىجاح في الخُاة الؼ 

وبن لم حؿخُ٘ الخٗاٌل وجٟهم َبُٗت الخُاة الؼوحُت ٖلى خ٣ُ٣تها      

ظا ما ًٟؿغ ٦ثرة   ؾخيكإ اإلاكا٧ل الؼوحُت، َو
ً
ا ٞدخما ا ومَغ بدلَى

ٗذ الٟخاة ؾ٠٣ جى٢ٗاتها  الُال١ بٗض اه٣ًاء قهغ الٗؿل، خُث ٞع

ض مً الخُاة الؼوحُت بُٗتها مما حٗلها ال جٍغ  ولم جضع٦ها ٖلى وا٢ٗها َو

بال الخب والغوماوؿُت، ولِـ لضحها اؾخٗضاص لل٣ُام بب٣ُت ؤصواع الخُاة 

الؼوحُت ألازغي، ألامغ الظي ًيكإ ٖىه نضمت ٢ض ال جٟى١ مجها الٟخاة بال 

 .بهضمت ؤ٦بر وهي نضمت الُال١

ظا زُإ ٦بحر اعج٨بخه ألاؾغة في جغبُت وبٖضاص الٟخاة لخدضًاث ما        َو

٤ ما بٗض الؼواج خُث جغ٦تها ج بجي جهىعتها وؾ٠٣ َمىخاتها ًٖ ٍَغ

الم ًٖ الخُاة الؼوحُت ألامغ الظي حٗلها ٚحر ٢اصعة  جخل٣اٍ مً ؤلٖا

لخسُي َظا الخدضي الظي ج٨ك٠ لها وهي لم حؿخٗض له، و٢ض ج٩ىن ال 

جمل٪ اإلاهاعاث الالػمت للىجاح، ؤو لِـ لضحها الاؾخٗضاص للخدى٫ ًٖ َظا 

 .ٖالم ًٖ الخُاة الؼوحُت ب٣ٗلهااإلاٗهىص الظَجي الظي ؤخضزه ؤلا 

الم بًجاصٍ في الخهىعاث الظَىُت           ومً ؤزُغ ما اؾخُإ ؤلٖا

للٟخُاث ًٖ الخُاة الؼوحُت، ما ٌٗٝغ بالسغاٞاث الثالر وهي: "زغاٞت 

٪ اإلاثالي، وزغاٞت الٗل الهاصت، وزغاٞت الؼوج مهباح ٖالء  الكٍغ

 ].38] الضًً"

٪ مثالي مً ا        حن ٞالجمُ٘ حٗترحهم الُٗىب، لظا ال ٞال ًىحض قٍغ لُٞغ

جدلمي بؼوج مثالي، نبىع ٖلى ؤزُاث٪، مؿاٖض ل٪ في ألامىع اإلاجزلُت، 

 نالخا، ول٨ً 
ً
 لغيا٥، ٣ٞض ٩ًىن ػوحا

ً
متهاون في بٌٗ خ٣ى٢ه َلبا

، وبالخالي الِٗل ب٨ٟغة الؼوج اإلاثالي هي نىعة بٖالمُت 
ً
لً ٩ًىن مثالُا

وهي ؤقبه بالسغاٞت، ٞإًٞل البُىث ٖلى  جسال٠ وا٢٘ الخُاة الؼوحُت،

ت ومغبي ؤلاوؿاهُت نلىاث عبي وؾالمه ٖلُه، ٧ان  ال١، وزحر البكٍغ ألَا

ٗغى ًٖ بٌٗ  ٣بل َو هجغ، ٍو دب ٍو ًٛب مً وؿاثه، ٍو ًغضخى َو

اتهً  .جهٞغ

ًٛبن،         وباإلا٣ابل ٦ً ػوحاث الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًغيحن َو

ٓهغن  دببن ٍو ًً، ٍو ٞغ ًُٗ ٍو ظٍ هي َبُٗت الخُاة ٍو زالٝ طل٪، َو

الؼوحُت في ؤَهغ البُىث وؤًٞلها، ًهىعَا نلى هللا ٖلُه وؾلم 

بىن٠ ص٤ُ٢ ب٣ىله: " ال ًٟغ٥ مامً مامىت بن ٦ٍغ مجها زل٣ا عضخي 

[ "  ًىُب٤ ٖلى الؼوج ٞال جخى٢٘ مىه 2مجها آزغ ؤو ٢ا٫ ٚحٍر
ً
[، وألامغ جماما

٨غ  ُٗي اإلاغؤة اإلاثالُت اإلاُل٣ت، ٞهى ًدب ٍو ًٛب، َو غضخى َو ٍ، ٍو

لُه واحباث  إزظ، وله خ٣ى١ ًُلبها وال ًغضخى الخ٣هحر ٞحها، ٖو ٍو

ًاصحها، لظا البض ؤن جىاحه َظا الخدضي بخٟهم وا٢٘ الخُاة الؼوحُت ٖلى 

 .َبُٗتها ووا٢ٗها

الم في اإلاٗهىص الظَجي للٟخاة هي:          ؤما السغاٞت الثاهُت التي نىٗها ؤلٖا

، وهي جهىع وا٢٘ الخُاة الؼوحُت ٖلى ٚحر وا٢ٗها، زغاٞت الٗل الهاصت

وججٗل الٟخاة جخهىع الخُاة الؼوحُت بإجها خبِب ًضزل ٖلى خبِبت 

 لخٟخذ ُٖىحها ببِء 
ً
دىحى حاهبا ا وعصة خمغاء ٍو ً٘ بجىاَع ٤ ٍو هاثمت بٞغ

لخجض َظٍ الهضًت اإلاٗبرة بجاهبها، وبٗض الؼواج ج٤ُٟ الٟخاة ٖلى جدضي 

ؤن جصخى مب٨غة لخٗض اُٞاع الهباح، و٢ض جىام ًخُلب مً الٟخاة 

وجٟخذ ُٖىحها ٖلى نغار الؼوج ًُلب مالبؿه، ؤو َٗام ٚضاثه، ؤو 

 في مٗهىصَا الظَجي، وبحن وا٢ٗها 
ً
ظا ًسل٤ جًاعبا لِؿإلها ًٖ ؤمغ ما، َو

اإلاٗاف، ٞال حؿخُُ٘ ؤمام َظا الىا٢٘ بال باالوسخاب والهغوب والخظمغ 

ْض إلاىاحهت َظٍ ألامغ الظي ٢ض ًىنلها ب َٗ ُ
لى َلب الُال١؛ ألجها لم ح

 .الخدضًاث

ى ما           الم في ٣ٖل الٟخاة، َو وؤما السغاٞت الثالثت والتي ؤوحضَا ؤلٖا

 لٟخاة 
ً
٣هض به الظي ال ًغص َلبا ٌؿمى بالؼوج مهباح ٖالء الضًً، ٍو

ؤخالمه، ألامغ الظي ال ٌٗضوا ٧ىهه زغاٞت جسال٠ الىا٢٘، ًيخج ًٖ َظا 

٤ ٧اَل الؼوج ب٨ثرة  الخهىع  ٞخاة حكٗت ال جخى٠٢ مُالبها وصاللها، جَغ

ا بإهه بسل مىه، ؤو ٖضم خب لها، ؤو  َلباتها، ُٞعجؼ ٖجها الؼوج ٞخٟؿَغ

ٟاع٢ها لٗضم  ها ألحل طل٪ ٍو ؤهه ٌؿخجُب ٞخث٣ل ٧اَله الضًىن، ٨َُٞغ

اء بمخُلباتها   .٢ضعجه ٖلى الٞى

الساَئت التي بٗض َظا الٗغى لصخيء مً الخهىعاث الظَىُت       

الم في ٣ٖل الٟخاة ًٖ الخُاة الؼوحُت وفي ْل اَما٫ مً  ؤخضثها ؤلٖا

ألاؾغة مً بٖضاص الٟخاة إلاخُلباث ما بٗض الؼواج ًيكإ صماع الخُاة 

 مً ألاؾغة في 
ً
 ٞٗاال

ً
كى خاالث الُال١، ٞاألمغ ًخُلب صوعا الؼوحُت ٞو

 .التربُت والتهُئت للؼواج وجدضًاث ما بٗض الؼواج

 .جدضي ه٣و اإلاهاعاث الالػمت لىجاح الخُاة الؼوحُت -ب 

ت مً       الخُاة الؼوحُت جدخاج ؤن ج٩ىن الٟخاة مؼوصة بمجمٖى

 في مدًجها ألاو٫ 
ً
لخىاحه  -ألاؾغة  -اإلاهاعاث التي ا٦دؿبتها جغا٦مُا

جدضًاث الخُاة الؼوحُت، والظي ٌٗىِىا َىا اإلاهاعاث التي جدخاحها الٟخاة 

ث والهٗىباث التي جىاحهها بٗض الؼواج، خُث حِٗل لخخجاوػ الخدضًا

 مً الاج٩الُت ٖلى الٛحر، وعبما عؤث ألاؾغة ؤن 
ً
الٟخاة في بِذ ألاؾغة ٢ضعا

م ٨ًٟىجها حمُ٘ قاون الخُاة،  الىاحب ؤن جغ٦ؼ الٟخاة ٖلى صعاؾتها َو
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وال ًخم جدمُلها شخيء مً اإلاؿاولُاث ٞال ج٨دؿب اإلاهاعاث الالػمت 

ؾىاء اإلاهاعاث الٗملُت ؤو اإلاهاعاث الٗاَُٟت، ؤو مهاعاث لىجاح الخُاة، 

الخىانل وخل اإلاك٨الث، وبٗض الؼواج جىاحه الٟخاة حملت مً 

م٨ً ٖغى ٖلى ؾبُل  الخدضًاث التي تهضص هجاح الخُاة الؼوحُت، ٍو

اإلاثا٫ بٌٗ اإلاهاعاث التي جٟخ٣ضَا الٟخاة وهي الػمت لىجاح الخُاة 

 .الؼوحُت

ىعوا ٞخاة لم حٗخْض ٖلى صزى٫ اإلاُبش في بِذ ألاؾغة، ل٨م ؤن جخه      

وال ٖلى جى٠ُٓ البِذ وجغجِبه خُث ٧اهذ ج٣ىم ب٩ل جل٪ ألامىع ٖجها 

الساصمت ؤو ألام، ٠ُ٨ٞ ؾخىاحه مؿاولُاث البِذ مً ؤمىع الُبش 

والخى٠ُٓ وهي ال جمخل٪ مهاعاث نىاٖت الُٗام، وال مهاعاث الٗىاًت 

 .وؤؾاؾُت ال ج٣ىم الخُاة الؼوحُت بضوجها باإلاجز٫ وهي مهاعاث ٖملُت

وباإلاثل الٟخاة التي ال جمل٪ مهاعاث الخىاع، ومهاعاث الاؾخمإ      

وؤلاههاث الجُض، ومهاعاث خل اإلاك٨الث، ٠ُ٦ لىا ؤن هخهىع 

نمىصَا ؤمام جدضًاث ج٣لباث الخُاة الؼوحُت ؟، ؾ٩ُىن ألامغ في ٚاًت 

ىا ؤمام الٟخاة  ً ال زالث لهما، بما مداولت حٗلم الهٗىبت ٖلحها، َو زُاٍع

َظٍ اإلاهاعاث وألامغ ًخى٠٢ ٖلى ٢بى٫ الُٝغ آلازغ وجٟهمه للٟخاة 

، ول٨ىه ًدخاج 
ً
م٨ً لها ؤن جىجر ٞاألمغ لِـ معجؼا وجدلُه بالهبر، ٍو

٢ضعة ٖلى الخدضي وعٚبت في الخٗلم والخُٛحر وؾ٩ُىن الىجاح خلُٟها، 

ب  ول٨ً َىا الٟخاة جججي هخاج جغبُت ت في الٗىاًت بخضٍع ٢انغة ؤو مَٟغ

 .الٟخاة وبٖضاصَا للخُاة الؼوحُت وجدضًاث ما بٗض الؼواج

ؤما ألامغ آلازغ مً اإلاٗاصلت ٞهى ي٠ٗ الٟخاة ؤمام الخدضًاث       

اإلاٟاحئت لها، وجإزحر التربُت اإلاسملُت التي ٖاقتها ٖلحها ٞخازغ الاوسخاب 

الخٗاٌل م٘ جدضًاتها، ؤو ؤجها مً الخُاة الؼوحُت ٚحر ال٣اصعة ٖلى 

٢ض ال ٣ًىي ٖلحها الؼوج  –٧الساصمت والخجهحزاث  –جُالب بمُالباث 

٣ُٞ٘ الاوسخاب مً ٢بل الؼوج، بما هدُجت لٗضم نبٍر وحٗاوهه مٗها، 

ىا الىدُجت واخضة وهي الُال١ في  اء إلاخُلباتها، َو ؤو لٗضم ٢ضعجه للٞى

طل٪ ٧ان مً هخاج جغبُت  ٧ل الخاالث وجضمحر الخُاة الؼوحُت، و٧ل

ت للٟخاة لم تهخم بمؿخ٣بل الخُاة الؼوحُت  .ؤؾٍغ

 .جدضي الٗمل اإلاؿخمغ في بِذ الخُاة الؼوحُت وجدمل اإلاؿاولُت -ج 

َظا الخدضي ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ه مً خُث ٧ىن الٟخاة جمخل٪      

اإلاهاعاث الالػمت للىجاح في الخُاة الؼوحُت، ول٨جها لم ٨ًً لضحها 

ا بٗض الؼواج مً  الخهىعاث ال٩اُٞت لدجم اإلاؿاولُاث التي جيخَٓغ

ٟا٫، ؤو الٗىاًت والاَخمام بالؼوج، ؤو الٗمل باإلاجز٫  خُث جغبُت ألَا

الظي ال ًيخهي، ؤو الٗمل زاعج اإلاجز٫ والٗىصة بلى اإلاجز٫ الؾخ٨ما٫ صوعَا 

٪ خُاتها ٚحر مخٗاون، وال ٨ًترر  صون جى٠٢، الؾُما ؤجها ٢ض ٩ًىن قٍغ

ٟا٫ والاَخمام لدجم  الٗمل الظي جماعؾه، ولِـ له صوع في جغبُت ألَا

 واإلاؿاولُاث قا٢ه
ً
 .بهم، ٞؿ٩ُىن الٗبء ٦بحرا

٣ض لىِخٔ في الٟترة ألازحرة اهدكاع ز٣اٞت الالمباالة وألاهاهُت ٞ       

والاؾتهخاع والهغوب مً جدمل اإلاؿاولُت؛ مما جغجب ٖلُه يُإ خ٣ى١ 

ي يُإ ألاوالص بُجهما هدُجت جسلي ؤخض ؤع٧ان الؼوحت ؤو الؼوج وبالخال

ب في جدمل مؿاولُت  ألاؾغة ًٖ مؿاولُاجه؛ ٞالؼوحت التي ال جٚغ

 ًُّ باء، وجٓل جم ألاؾغة و٢ًاء خاحاتها وجٓل حك٩ى وجخىح٘ مً ٦ثرة ألٖا

بما ج٣ضمه لؤلؾغة ٖلى ٢لخه مً زضماث، وجظم الُىم الظي جؼوحذ ُٞه 

ُاة التٝر والجلىؽ ؾا٦ىت وجغي ؤن وؤهجبذ ؤَٟالها، وجخى١ بلى خ

٣ت،  الؿٗاصة في الىىم لؿاٖاث َىا٫ والهغوب مً اإلاؿاولُت بإًت ٍَغ

تر٥ الٗبء  ت ٍو ىا٥ الؼوج الظي ًتهغب مً جدمل اإلاؿاولُت ألاؾٍغ َو

تر٥   مً اإلاا٫ ٨ًٟي ؤو ال ٨ًٟي، ٍو
ً
٨خٟي بمىدها ٢ضعا ٧له ٖلى ػوحخه، ٍو

مً الغحا٫ مً ًدباهى بإن ماٖضا طل٪ مً مؿاولُاث، بل بن َىا٥ 

ػوحخه هي التي جخهٝغ ب٩ل ؤمىع ألاؾغة، بن ٖضم جدمل اإلاؿاولُت 

ؾىاء مً الؼوحت اإلاتربُت ٖلى الٗؼ والضال٫، ؤم مً الؼوج اإلاتربي في 

ؿهغ ٖلى عاخخه هي ٖىانغ جاصي لٟكل الؼواج  ؤخًان مً ًسضمه َو

ألاػواج لٗضم ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت ومىاحهت الخدضًاث، ٨ٞثحر مً 

ٟاحاون  الُىم ٌٗخ٣ضون ؤن الؼواج مجغص اؾخ٣ال٫ بُٗضا ًٖ ألاَل، ٍو

ٟا٫ وما ًدب٘ ٧ل َظا مً ؤمىٍع ٢ض ال جسُغ  بمؿاولُاث الؼواج وألَا

ض ألاؾغة الٟخاة ٖلى جدمل  لهم ٖلى با٫، وال ق٪ بن ٖضم حٍٗى

ضم ٢ضعة ٖلى الخٗاٌل ٖلى  اإلاؿاولُت هخاثج مًغة بالخُاة الؼوحُت، ٖو

 .باث وجدضًاث الٗمل بٗض الؼواجمخُل

[: ٖلى" ؤن الؼواج وا٢٘ ال خلم، ومؿاولُاث 39] وجا٦ض الهاٖضي      

وج٩ال٠ُ ال جد٤ُ٣ اَخماماث وجُلٗاث وآما٫ ٣ِٞ، وخحن ًضع٥ 

ٍٕ و٧ل٨م مؿاو٫ ًٖ  -الؼوحان ؤن ٧ل مجهما مؿاو٫ ًٖ آلازغ  ٧ل٨م عا

ُخه  بظ٫ ٚاًت حه -ٖع ٗخجي به، ٍو ضٍ لغاخخه ٞهظا خاٞؼ له لحهخم َو

وؾٗاصجه، ٞةن الخُاة خُجها ج٩ىن ج٩امل وجٟاٖل وحٗاون، ال نغإ 

 .وهضًت ومؿاواة "، ؤو جدمل للمؿاولُت لُٝغ صون َٝغ

 .جدضي البروص الٗاَٟي وعوجحن الخُاة الُىمُت -ص 

        
ً
اإلاغؤة بُبُٗتها جىص ؤن حِٗل صٝء اإلاكاٖغ، والٗىا٠َ ٢ىال

ا   مً ٧لماث لُُٟت حكَٗغ
ً
ٗال بإهىزتها، وبدب ػوحها لها، واخخُاحه ٞو

 .بلحها، ٦ما جدخاج هي بلُه، وحؿعى لغياٍ وؾٗاصجه

و٢ض ؤمغها ؤلاؾالم صًً الخب، واإلادبت والدؿامذ، وال٩لمت الُُبت        

ذ الىٟىؽ، وجبٗث ألامل والخُاة، وخث الؼوج ٖلى بَغاء  التي جٍغ

ا، وبظعا لبظوع الث٣ت، وا  لساََغ
ً
إلادبت واإلاىصة بحن ػوحخه ومضخها حبرا

الؼوححن، ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم لجابغ: " جؼوحذ ؟ " ٢ا٫ وٗم: ٢ا٫ 

، ٢ا٫: ٞإًً ؤهذ مً الٗظاعي ولٗابها ؟ وفي 
ً
 ؟ ٢لذ: زِبا

ً
 ؤم زِبا

ً
ؤب٨غا

ت جال  ؟ وفي عواًت ٞهال جؼوحذ ب٨غا ٖبها وجالٖب٪عواًت ٞهال حاٍع

 ].40؟ " ]ًاخ٨٪ وجًاخ٨ها وجالٖب٪ وجالٖبهاج

اصة ج٩ىن البضاًاث ألاولى للؼواج الٗال٢ت ٞحها ملُئت باألقىا١            ٖو

واإلادبت والغوماوؿُت واللهٟت، بضاًت مً ال٣ٗض في السُبت، زم الكهىع 

 .ألاولى في الؼواج، وعبما جمخض بلى ؾىىاث

سُم           وجمضخي ألاًام، ٞخٟتر الٗال٢ت بحن الؼوححن، وجبرص اإلاكاٖغ ٍو

حٗاوي الخُاة الؼوحُت مً جغا٦ماث ج٣ٟضَا الهمذ ٖلى الؼوححن، و 

دؿلل اإلالل والغوجحن للخُاة بحن الؼوححن، ٞخخىاعي الٗىا٠َ  تها، ٍو خٍُى

ٛغ١ الؼوج في ؤٖماله  ؿىص اليؿُان والالمباالة، َو واللهٟت والكى١، َو

واعجباَاجه زاعج البِذ، وحٛىم الؼوحت في جغبُت ألاوالص وعٖاًتهم، 

 ومجغص ٞخهبذ اإلاكاٖغ الضاٞئت 
ً
والخب بحن الؼوححن والخٗبحر ٖجها ٢ىال

اث حمُلت، ًترخم ٖلحها الؼوحان  .ط٦ٍغ

بن البروص الٗاَٟي بحن الؼوححن ٌٗض ؤخض ؤَم اإلاك٨الث التي جاصي      

بلى ج٨ٟ٪ ألاؾغة، ٞمجغص ؤن جيخهي ألاقهغ ألاولى مً الؼواج والتي جدىي 

ضزل ٧ل مً الؼوححن في  مٗتر٥ الخُاة ألاًام واللُالي الخاإلات، ٍو

الٗملُت، ختى ٌكٗغان بال٨أبت واإلالل، وز٣ل ج٩ال٠ُ الخُاة وبغوص 
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الٗال٢ت بُجهما والاههغاٝ بلى الخُاة الجاصة، و٢ض ٌؿتهل٪ ٖىاَٟهما، 

 ].41] الُٟل الظي ًغػ٢اهه بٗض طل٪

ت للٟخاة تهُئتها للخُاة الؼوحُت           و٧ان مً الىاحب في التربُت ألاؾٍغ

ٟها بُبُٗت الخُاة الؼوحُت صون جغ٦ها للخهىعاث  مً زال٫ حٍٗغ

الساَئت ختى حؿخُُ٘ ججاوػ مغخلت البروص الٗاَٟي باإلاهاعاث الؼوحُت 

ت خ٤ الؼوج، وعوح اإلاغح  التي جمل٨ها مً خؿً اللبا٢ت واللُا٢ت، ومٗٞغ

والخٟجن في حظب الؼوج واؾٗاصٍ ٖلى ؤؾاؽ ٢اٖضة: ٧ىوي له ؤمت ٨ًً 

 
ً
 .ل٪ ٖبضا

٢اث الاحخماُٖت والخإزحراث الساعحُت ٖلى الخُاة جدضي الٗال -ٌ 

 .الؼوحُت

ا         ًٗ ً، ٞىدً حمُ خإزغ باَلزٍغ ؤلاوؿان ٧اثً احخماعي بُبٗه ًازغ ٍو

مداَىن بكب٨ت مً الٗال٢اث الاحخماُٖت اإلامخضة واإلادكٗبت ٞحها 

ألا٢اعب واإلاٗاٝع وألانض٢اء والؼمالء، و٧ل واخض مً َاالء له جإزحر ما 

ا بحن الؼوححن ٖلُىا و 
ً
ٖلى ٖال٢اجىا بك٩ل ؤو بأزغ، والؼواج لِـ اعجباَ

 .ٞدؿب، وبهما َى الخ٣اء ز٣اٞت بث٣اٞت واعجباٍ بحن ٖاثلخحن

ضم جغبُت الٟخاة وتهُئتها لٟهم َظا الخباًً والازخالٝ ال٣اصمت        ٖو

خماص ٖلى الظاث وخٟٔ ألاؾغاع  بها ٖلى الاؾخ٣اللُت والٖا ٖلُه وجضٍع

اث َى جٍٟغِ مً ألاؾغة ججاٍ بٖضاص الٟخاة للخُاة والسهىنُ

الؼوحُت، ومىاحهت الخدضًاث بٗض الؼواج، ٞدُىما جيخ٣ل الٟخاة للخُاة 

الؼوحُت وهي ٧اهذ في ؤؾغة مسخلٟت والؼوج ٢اصم مً ؤؾغة مسخلٟت 

باٖت وؾلى٦ُاجه التي اٖخاصَا، ِٞؿعى لٟغيها ٖلى  ل٩ل مجهما جغبِخه َو

ظا الخباًً وه٣و السبرة لضحهما، ٌؿعى ٧ل مجهما الُٝغ آلازغ، وؤمام َ

 ٩ًىن ألا٢غب 
ً
البا مىمه، ٚو للبدث ًٖ مؿدكاع ًبث له هجىاٍ َو

لالؾدكاعة ؤَل الؼوحت وؤَل الؼوج، ال ؾُما بطا ٧اهذ ألاؾغة حكٗغ 

بىدُجت جغبُتها وؤن ابىتهم ٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخ٣اللُت وبصاعة قاون 

صسهُت ال ٌؿخُُ٘ خل اإلاك٨الث خُاتها، ؤو ٧ان الؼوج ي٠ُٗ ال

ومىاحهت الخدضًاث، ٖىضَا ًخضزل ألاَل في خُاة الؼوححن، ٞخىجم 

اإلاكا٧ل الؼوحُت بؿبب الخضزل الٗاثلي، ؤو بؿبب ؾىء ؤلاعقاص الٗاثلي 

لهما، ٦إن حؿدكحر الؼوحت ؤمها في مكا٧لها الؼوحُت ؤو ٌؿدكحر الؼوج 

سهُت، والتي ٢ض ال ج٩ىن والضاٍ ِٞكحران ٖلُه مً زال٫ ججاعبهما الص

هاجخت ُٞى٨ٗـ ٞكل ألاَل في ججاعبهم الؼوحُت ٖلى خُاة الؼوححن 

 .الجضًضًً

وبهظا ًدبحن ؤن الخإزحراث الاحخماُٖت الىاججت ًٖ ٢هىع التربُت       

ضاص الؿلُم للخُاة الؼوحُت ومىاحهت الخدضًاث بٗض الؼواج  ضم ؤلٖا ٖو

ت، ومضمغة إلاؿخ٣بل الٟخاة، و٧ان ج٩ىن هخاثجه ٧اعزُت ٖلى الخُاة الؼوحُ

ت،   ؤن ًخم جغبُت الؼوححن ٖلى اخترام السهىنُاث ألاؾٍغ
ً
ألامغ ؾهال

 ًٖ 
ً
وألاؾغاع الؼوحُت، وا٦دؿاب مهاعاث خل اإلاك٨الث بهضوء بُٗضا

ت ؤن خل اإلاك٨الث واخخىائها مً الؼوححن في  ً، ومٗٞغ جضزالث آلازٍغ

٤ الصخُذ والؿلُم لخلها، و  متى ما جضزل آلازغون في مهضَا َى الٍُغ

 .خلها ٞةن اإلاك٩لت ؾدخٟا٢م وؾخسغج ًٖ هُا١ الؿُُغة

 .جدضي الاؾخٗضاص لئلهجاب وجغبُت ألابىاء -و 

ضم ألازظ        ا٢ها ب٨ثرة الخمل والىالصة، ٖو بن بحباع الؼوحت وبَع

 بالُال١ مً ٢بل الؼوج ألامغ الظي 
ً
بؿُاؾت جىُٓم اليؿل وعبُه ؤخُاها

 هٟ
ً
 مً زال٫ ٨ٌٗـ ويٗا

ً
 بضهُا

ً
 ٖلى الٟخاة مً هاخُت، وبحهاصا

ً
ؿُا

 
ً
مخاٖب الخمل، ؤو بؿبب ؤويإ التربُت واإلاخابٗت الصخُت لؤلبىاء ؤمغا

ى مك٩لت م٘ ؤ٦ثر اليؿاء  لم ٨ًً في ج٨ٟحر الٟخاة واؾخٗضاصَا للؼواج، َو

، ٠ُ٨ٞ ؾ٩ُىن الخا٫ م٘ ٞخاة لم ٨ًً في 
ً
جغبُت وؤًٞلهً اؾخٗضاصا

ُه والخب والغاخت والضٖتخُاة خاإلات بالجَزاؾخٗضاَا ؾىي  ؟!، ت والتٞر

ولغبما في ؤخؿً ألاخىا٫ هي ال ج٨ٟغ في َظا ألامغ بال بٗض ؾىىاث مً 

 ؤو َٟلحن 
ً
 واخضا

ً
لى ؤ٢ل ج٣ضًغ هي ج٨ٟغ بهجاب َٟال الخُاة الؼوحُت، ٖو

ضم  بال٨ثحر، وخُىما جٟاحإ بٗض الؼواج بُلب الؼوج باإلهجاب اإلاب٨غ ٖو

بت ف ي جىُٓم الخمل، ولغبما ؤل٣ى ٖلحها ب٩امل اإلاؿاولُت في التربُت الٚغ

 ما هجض ؤهه بٗض الخمل ألاو٫ جبضؤ اإلاك٨الث 
ً
اًت لؤلَٟا٫، ٞٛالبا والٖغ

 .الؼوحُت التي ٢ض جاصي بلى الُال١ والاهٟها٫ بحن الؼوححن

٦ثرة ؤلاهجاب ٌٗخبر بحهاص هٟسخي وبضوي لؤلم، بؿبب آالم الخمل      

ها ٖلى والىالصة وا لًِٛ الٗهبي الظي حِٗل ُٞه ألام بؿبب زٞى

م مً مؿاٖضة  الُٟل، وبؿبب مخابٗت ألام اإلاؿخمغة لُٟلها، ٞٗلى الٚغ

الؼوج في جغبُت ألابىاء بال ؤن ألام هي مً جخدمل الجؼء ألا٦بر مً 

ٟا٫ و٢ذ ؤ٦بر مً الؼوج، بؿبب  اإلاؿئىلُت، ألجها ج٣ضخي م٘ ألَا

ىصجه مخٗ  .ب بلى اإلاجز٫ اوكٛاله في الٗمل ٖو

ٟا٫ بٟاع١ ٖمغي ٢لُل، ٌٗخبر مً ؤنٗب الخجاعب        بن بهجاب ألَا

التي جمغ بها اإلاغؤة ألجها لً ججض الى٢ذ ال٩افي لالَخمام بىٟؿها وبصختها 

وعقا٢تها، ٦ما ؤجها ؾخٗاوي مً جغبُت ألابىاء، ٞالُٟل في ٧ل مغخلت 

ت ًدخاج بلى مٗاملت زانت وصعحت ٦بحرة مً الاَ خمام، وبالخالي ٞةن ٖمٍغ

ٟا٫ ؾُجٗل ألام ٚحر ٢اصعة ٖلى جلبُت اخخُاحاتهم،  ج٣اعب ؤٖماع ألَا

اًت والاَخمام  وؾُدغم َاالء الهٛاع مً الخهى٫ ٖلى التربُت والٖغ

والخب والخىان، جل٪ ألاخاؾِـ التي ًجب ؤن ٌكٗغ بها الُٟل في 

إلاساَغ ؾىاء مغاخله ألاولى، وبالخالي ٞةن ٦ثرة ؤلاهجاب له ال٨ثحر مً ا

ٟا٫  .ٖلى ألام ؤو ٖلى ألَا

٦ما ؤن ٦ثرة ؤلاهجاب ال ًازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى الخالت الصخُت       

للمغؤة ٣ِٞ، ول٨ً له ال٨ثحر مً ألايغاع الىٟؿُت ؤًًا، ٦ما ؤهه مً 

ألامىع التي جازغ ٖلى الٗال٢ت الؼوحُت ُٞما بٗض، هٓغا لٗضم اَخمام 

لى٢ذ لظل٪، وؤًًا بؿبب اَخمام اإلاغؤة اإلاغؤة بىٟؿها ألجها ال جمخل٪ ا

بك٩ل ٦بحر بإَٟالها، ألامغ الظي ؾُجٗل الؼوج ٌكٗغ باإلَما٫، ومً 

َىا جبضؤ ال٨ثحر مً اإلاك٨الث الؼوحُت، ٨ٞثحرا ما ٌك٩ي الؼوج مً ٖضم 

وحىص و٢ذ لضي الؼوحت ختى جلبي َلباجه، ٦ما جسخٟي ٧ل مٓاَغ الخب 

 .بإجها لم حٗض جدبه والاَخمام، ألامغ الظي ًجٗله ٌكٗغ 

 مً الٟخُاث الالحي لم ٨ًً لضحهً جهىع إلاا ًم٨ً       
ً
ولظا ٞةن ٦ثحرا

ؤن جاو٫ بلُه الخُاة الؼوحُت بٗض الخمل وؤلاهجاب ال ٌؿخًُٗ 

الهمىص ومىاحهت الخدضًاث التي حٗتريهً، وهي جدضًاث ٦بحرة بد٤، 

ىا ٣ً٘ ما ٌؿمى بالهغوب مً مىاحهت اإلاك٩لت في الخُاة الؼوحُت  َو

لى٢ذ الخالي ٖىض الؼوححن الُال١، وال ٌٗجي الخل وؤ٢غب الخلى٫ في ا

جدمل الٟخاة للمؿاولُت بمٟغصَا، ول٨ً بالخٗاون والخٟاَم بحن 

حن، وال ًم٨ً ؤن جخد٤٣ َظٍ ال٣ٗالهُت في خل اإلاك٨الث وألاؾغة  الُٞغ

ضاص اإلاب٨غ للخُاة  لم ج٣م بىاحبها ججاٍ جغبُت الٟخاة وبٖضاصَا ؤلٖا

 .بٗض الؼواج الؼوحُت ومىاحهت الخدضًاث

اإلابدث الثالث: مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت 

٤ مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت  .الخدضًاث بٗض الؼواج ٞو
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ًم٨ً ؤحما٫ مالمذ صوع ألاؾغة التربىي في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت      

الخدضًاث بٗض الؼواج مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت في زالر مالمذ 

 :ى الىدى الخاليؤؾاؾُت ٖل

 .ملمذ صوع ألاؾغة مً زال٫ التربُت ٚحر اإلاباقغ للٟخاة •

ضاص اإلاباقغ للٟخاة •  .وملمذ صوع ألاؾغة مً زال٫ التربُت وؤلٖا

وملمذ التربُت الٗالحُت وصوعَا في مؿاٖضة الٟخاة في جسُي الخدضًاث  •

 .التي جىاحهها بٗض الؼواج

اإلاباقغة لؤلؾغة ٖلى خُاة الٟخاة بٗض اإلالمذ ؤألو٫: جإزحراث التربُت ٚحر 

 :الؼواج ومٗالجت التربُت ؤلاؾالمُت لها

٢ض ج٩ىن التربُت في ؤطَان بٌٗ ألاػواج َى ما ًخم ج٣ضًمه مً      

ى ما ٌٗٝغ بالتربُت اإلا٣هىصة، وؤما ما  جىححهاث مباقغة لؤلبىاء، َو

تربىن ٖلحها وحٗمل  ًدضر صازل ألاؾغة مً مماعؾاث ٌكاَضَا ألابىاء ٍو

ٖلى حك٨ُل خُاتهم في اإلاؿخ٣بل، ٞةن بٌٗ ألاؾغ ال ٌٗخ٣ضون ؤجها مً 

ظا الىٕى َى ما ٌٗٝغ بالتربُت ٚحر اإلا٣هىصة، ؤو ٚحر اإلاباقغة،  التربُت، َو

 في خُاة ألابىاء
ً
 وحك٨ُال

ً
 وؤ٦ثر ٖم٣ا

ً
ى ؤقض زُغا  .َو

٘ ٞالٟخاة التي حِٗل في ؤؾغة ال جدترم ٞحها ألام ألاب وال حؿخم     

اث بُضَا ال بُض الؼوج،  ل٨المه وج٩اص ج٩ىن ال٣ىامت في ٧ل الخهٞغ

ٞخيكإ ٖلى َظٍ الؿلى٦ُاث وحٗخاصَا ختى جغي ؤن َظا َى الهىاب، 

وؤن َظٍ الؿلبُت مً الؼوج هي مثالُت وجٟهم للخُاة الؼوحُت، ٞةطا ما 

ض ؤن ج٩ىن  جؼوحذ ؤعاصث مً ػوحها ؤن ٩ًىن وسست مً ؤبحها، وهي جٍغ

 ال ٣ًبل بال ؤن وسست مً 
ً
ؤمها، ٞخ٩ىن نضمتها ٦بحرة خُىما ججض ػوحا

ى ناخب ال٣غاع في الخُاة الؼوحُت ٞخيكإ  ٩ًىن َى ناخب ال٣ىامت، َو

ما ٌٗٝغ بمداولت ٧ل واخض مً الؼوححن ه٣ل ججغبخه التي ٖاٌكها في 

ؤؾغجه بلى وا٢٘ خُاجه الؼوحُت، وجمغ الخُاة الؼوحُت بما ٌٗٝغ بٟغى 

٤ مٗهىصٍ الظَجي الظي جغبى ٖلُه في بُئخه الؿُُغة وجغوٍ ٌ آلازغ ٞو

ت ٢بل الؼواج ألن التربُت ٚحر اإلاباقغة التي ق٩لذ خُاجه جخد٨م  ألاؾٍغ

اجه في بِذ الؼوحُت الجضًض  .في شسهِخه وجهٞغ

بن ألابىاء ٌٗخبرون آباءَم ال٣ضوة اإلاُل٣ت ومهضع اإلاٗاٝع       

بإمىع الخُاة، بن َظا  واإلاىا٠٢ وألازال١ وآلاصاب و٧ل ما ًخهل

ؼة ؾببها عابُت ألابىة وألامىمت! ولظل٪ حاء في  الؿلى٥ َى بمثابت ٍٚغ

 
َّ
ىٍص ِبال

ُ
ًْ َمْىل الخضًث ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا٫: " َما ِم

َؿاِهِه  َمِجّ ًُ ْو 
َ
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َ
َصاِهِه ؤ ٍُ ُحَهِىّ َبَىا

َ
إ
َ
َغِة، ٞ

ْ
ُ ِٟ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُض 

َ
ىل ًُ ["5.[ 

ٞمهما بظ٫ آلاباء مً حهض في جىنُت ألابىاء وجىححههم ٞما لم ٨ًً         

٦المهم م٣غوها بٟٗا٫ جض٫ ٖلى نض٢هم ٣ٞلما ٩ًىن م٣ىٗا باليؿبت 

لؤلبىاء، ٞالؿلى٥ الؿىي لؤلب ؤ٦بر وؤبلٜ في الخٗبحر مً الخىحُه بلى 

 الؿلى٥ الؿىي ! الخٔ ٠ُ٦ ًؼاخم٪ َٟل٪ ٖلى سجاصة الهالة وؤهذ

دكهض  سجض ٍو غ٦٘ َو صون ٧لمت واخضة مً جىححهاج٪ جهلي في بِخ٪ ٍو

ِه [42]
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ؿِئت مً ؤؾباب م٣خه، وخهى٫ ًٚبه، ألا٢ىا٫ الخؿىت باألٞٗا٫ ال

ض َظا الهى٠ مً الىاؽ بإقض ؤهىإ الٗظاب والسؼي ًىم  َّٖ ٣ٞض جى

ال٣ُامت؛ إلاا في َظا الؿلى٥ اإلاخىا٢ٌ مً جإزحر سخيء ٖلى اإلاتربحن، 

حن مىم اإلاخل٣ِّ  .ٖو

 ض ؤزبدذ الخجاعب ؤن اليلء ًخإزغون في ؤخ٩امهم ألازال٢ُت بال٨باع ــو٢    

في َظا الجاهب بإ٢غاجهم الهٛاع؛ لظا ٞةن ال٣ضوة  ؤ٦ثر مما ًخإزغون

 في التربُت، ٣ٞض ال ًدخاج اإلاغبىن 
ً
الُُبت ًم٨ً ؤن ج٣ىم بضوع ٦بحر حضا

ت بطا ؤوحضوا ال٣ضوة الهالخت، ٞةن ٢مت  بلى ٦بحر حهض في الٗملُت التربٍى

الُٗاء التربىي ًم٨ً ؤن جخد٤٣ بجهض ٌؿحر، وفي الجاهب آلازغ ٞةن 

 مً زال٫ الجهض التربى 
ً
٤ قِئا  ٞةهه لً ًُد٣ِّ

ً
ي مهما ٧ان حجمه ٦بحرا

اإلاىأٖ والىهاثذ صون ال٣ضوة الهالخت في ؾلى٥ اإلاغبحن، ومً اإلاٗلىم 

ؤنَّ "ٞا٢ض الصخيء ال ٌُُٗه، ٞمً لم ٨ًً ناخب زل٤ ال ًم٨ً ؤن ًغبي 

غ١ ووؾاثل التربُت  ٚحٍر جغبُت ؤزال٢ُت، ولى ٖٝغ ٧ل ؤؾالُب َو

  -ٗاثغ الخٗبضًت ألازال٢ُت"؛ ٞالكَّ 
ً
ا ؤلاًجابي  -مثال بطا لم ٨ًً لها جإزحَر

ٖلى ؾمذ اإلاغبحن اإلاخٗبضًً، ٞةن الكباب ٌٗخبروجها مًُٗت للى٢ذ، 

ا  و٦ظل٪ اإلاباصت ألازال٢ُت وال٣ُم الاحخماُٖت، بطا لم ًجضوا مٓاََغ

م لها  مخمثلت في ؾلى٥ ال٨باع: ٞةجهم ٩ًىهىن مً ؤ٦ٟغ الىاؽ بها، وؤ٦ثَر

 ،
ً
وعبما ْهغ ٖلى ؾلى٦هم الخىا٢ٌ والترصص بحن مٓاَغ الؿٗاصة ه٣ضا

والخٗاؾت، ٨ُٗٞؿىن بهظا الؿلى٥ اإلاًُغب وا٢٘ اإلاجخم٘ اإلاخىا٢ٌ 

   .مً خىلهم

الخٔ ٠ُ٦ ٌعجؼ ؤب مضزً ًٖ ب٢ىإ ابىه بتر٥ الخضزحن !!       

لخٗلم ٢ُمت التربُت بال٣ضوة، وهي بخضي مماعؾاث التربُت ٚحر اإلاباقغة، 
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 (.3-2آًت 

بن ٖلى اإلاغبحن ؤن ًضع٧ىا ؤن التربُت السل٣ُت ٢بل ٧ل شخيء جبجى       

السبرة الٗملُت؛ ألن ال٣ُم جخى٠٢ ٖلى اإلاى٠٢ ؤ٦ثر ب٨ثحر ٖلى ؤؾاؽ 

ٔ وؤلاعقاص، وه٣ل الهىع  ت، ٞال ٨ًٟي ٞحها الٖى مً جى٢ٟها ٖلى اإلاٗٞغ

ت مً الخغ٧اث، وبهما هي   ه٣ل مجمٖى
ُّ
واإلاٗلىماث، ٞالتربُت لم ج٨ً ٢ِ

ه٣ل مىٓىمت مً ألا٩ٞاع، والٗىا٠َ لهىاٖت ال٩اثً نىاٖت 

جخم٘ مً الىحهت الهىاُٖت الٟىُت، والىحهت احخماُٖت، وبصزاله اإلا

ظا ال ًخم ب٨ماله اإلاُلىب بمجغص بًها٫  الغوخُت في آن واخض، َو

صون ؾلى٥ ٖملي وا٢عي في ٢ىالب مً  -مهما ٧اهذ صخُدت -اإلاٗلىماث 

ت اإلاسخلٟت واإلاخ٨غعة، التي ٌِٗكها اإلاتربي م٘ مً ٣ًىم  اإلاىا٠٢ التربٍى

 .بتربِخه

 مً َظٍ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت لخإزحر التربُت ٚحر اإلاباقغة       
ً
واهُال٢ا

وؤَمُتها، ٞةن الٟخاة ؤخىج ما ج٩ىن لل٣ضوة الهالخت في الىالضًً 

وألا٢اعب واإلاٗلماث، خُث ٣ًلُّ اخخ٩ا٦ها بباقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ لٗضم 

البروػ، ٞخ٣ل بالخالي ٞغم الخإزغ بال٣ضوة لخ٣خهغ ٖلى اإلاداعم مً 

 ؤ٦بر الغحا٫
ً
، وبٌٗ اليؿاء، في خحن ًجض الكباب مً الظ٧ىع ٞغنا

لل٣ضوة في الخُاة الاحخماُٖت مً الٗلماء، وألاشسام، والؼمالء ؤ٦ثر 

ب٨ثحر مما ججضٍ الٟخُاث، ومً َىا ٞةجهً ؤخىج بلى جإزحر اإلاغبحن في ألاؾغة 

مً: الىالضًً، واإلاداعم، والهالخاث مً الىؾِ اليؿاجي لخد٤ُ٣ مبضؤ 

ٕ الخاحت بلى ال٣ضوة، وخهى٫ الخإزغ الؿلى٧ي الًغوعي المخثا٫ بقبا

 وال٣ضعة ٖلى مىاحهت 
ً
ال٣ُم وألازال١ ؤلاؾالمُت في ؾلى٦هً مؿخ٣بال

"
ً
 ].21] الخدضًاث ٢اصما

ىا ًجب الخإ٦ُض ٖلى يغوعة ٢ُام ألاؾغة بضوعَا التربىي ججاٍ             َو

ُت ٚحر اإلاباقغة في بٖضاص الٟخاة للخدضًاث بٗض الؼواج، واؾدثماع الترب

ت بحن  ا٦ؿاب الٟخاة ؾلى٦ُاث بًجابُت مً زال٫ ج٣اؾم ألاصواع ألاؾٍغ
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الىالضًً، وج٣ضًم هماطج ألاصواع الجمُلت بحن الؼوححن ؤمام ُٖىحها، مما 

ًجٗلها جيكإ في حىي ؤؾغي خمُض ٌؿاٖضَا ٖلى ٞهم الخُاة الؼوحُت 

الم ل٣ٗلُاث ال  ًٖ اؾخالب ؤلٖا
ً
ً ٖلى وا٢ٗها بُٗضا ٟخُاث، وج٩ٍى

جهىعاث ٣ٖلُت زاَئت، ج٩ىن مً هخاثجها ٞكل الخُاة الؼوحُت، ولظا 

 
ً
 .ٞةن اإلاهمت ُٖٓمت والضوع التربىي لؤلؾغة ٦بحر ومازغ حضا

ضاص اإلاباقغ للٟخاة ٖلى مىاحهت  اإلالمذ الثاوي: صوع ألاؾغة في التربُت وؤلٖا

 :الخدضًاث بٗض الؼواج

م في جغبُت البىاث قٝغ ٦بحر للمؿلم        ألهه ًخإسخى بالغؾى٫ ال٨ٍغ

نلى هللا ٖلُه وؾلم بط ٧ان ؤبا ألعب٘ بىاث ٞغباًَ وؤصبهً وؤخؿً 

ت بيخا مثل الؿُضة ٞاَمت عضخي  جغبُتهً ختى ؤزمغث جل٪ التربُت الىبٍى

   هللا ٖجها، التي ؤوعص البساعي ٢ى٫ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم لها

اجه " ؤما جغيحن ؤن ج٩ىوي ؾُضة وؿاء  ؤَل الجىت ؤو وؿاء ٢بُل ٞو

 ].5اإلاامىحن " ]

وفي الخضًث الظي عواٍ مؿلم ٣ًى٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم: "        

خحن ختى جبلٛا حاء ًىم ال ى ٦هاجحن ويم مً ٖا٫ حاٍع ٣ُامت ؤها َو

"، وفي ؾجن ابً ماحه ٢ا٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم " ما مً عحل ؤنابٗه

اٍ ؤو صخبهما، بال ؤصزلخاٍ جضع٥ له ابيخان ُٞدؿً بلحهما، ما صخبخ

 ].24الجىت " ]

ولُٗٓم َظا ألاحغ حؿخد٤ جغبُت البىاث ؤن جىلحها ألاؾغة ٖىاًت        

َمل في 
ُ
٦بحرة زانت بطا ج٣ُىا بالٗا٢بت الؿِئت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ بن ؤ

جل٪ التربُت، ول٩ىن بٖضاص الٟخاة للخُاة الؼوحُت مً اإلاهام اإلاؿاولت 

ٖٓمى، ٞةجها صازلت في ُٖٓم ألاحغ اإلاترجب ٖلى  ٖجها ألاؾغة مؿاولُت

جغبُت الٟخاة، الؾُما وؤن ؤلاَما٫ في َظا الجاهب مً التربُت ًترجب ٖلُه 

مً اإلاٟاؾض في خُاتها الؼوحُت ومىاحهت جدضًاث ما بٗض الؼواج ما َى 

٧اٝ لهضم خُاتها، وعبما ؤصي بلى اهدغاٞاث عبما جضمغ خُاتها في الضهُا، 

 .آلازغة وتهل٨ها في

ت مً الخىححهاث       ولظا ًجب ٖلى ألاؾغة ؤن جضعب الٟخاة ٖلى مجمٖى

واإلاماعؾاث والخُب٣ُاث اإلاباقغة في َظا السهىم ل٩ي ج٩ىن حاَؼة 

م٨ً ؤن هىعص هماطج مً الضوع التربىي  للىجاح في خُاتها الؼوحُت، ٍو

 :اإلاباقغ لؤلؾغة في بٖضاص الٟخاة ٖلى الىدى الخالي

 :قغة للٟخاة ٖلى مهاعاث الُبش والىٓاٞتالتربُت اإلابا -1

بن مً آٖم الخدضًاث التي جىاحهها الٟخاة بٗض الؼواج َى مُالبت      

ٗمت، والاَخمام باإلاجز٫ مً خُث الىٓاٞت  الؼوج بالُبش وبٖضاص ألَا

ب اإلاىاؾب مً ٢بل ؤؾغتها  والترجِب، وبطا ٧اهذ الٟخاة لم جخل٤ الخضٍع

 لً جىجر في َظ
ً
ٍ اإلاهمت ولً جٟي بهظٍ اإلاؿاولُت، و٢ض ال ٞةجها خخما

٩ًىن لضي الؼوج الاؾخٗضاص للهبر والخدمل ومؿاٖضة الٟخاة ختى 

 .جخٗلم اإلاهاعاث الالػمت، وجىجر في جد٤ُ٣ اإلاُلىب مجها

و٢ض اػصاصث مك٩لت ٖضم اج٣ان الٟخاة إلاهاعاث الُبش والىٓاٞت م٘        

ضم الاخخُاج بلى الٟخاة وحىص الساصمت في ألاؾغة، و٢ُامها بهظا ا لضوع، ٖو

مً ٢بل ألاؾغة إلاؿاٖضة ألام، وعٚبت ألاؾغة ؤن جخٟٙغ الٟخاة للضعاؾت، 

ٞخىجر الٟخاة في الضعاؾت، وجغؾب في مهاعاث الخُاة الؼوحُت 

ألاؾاؾُت، ولظا ؤنبذ مً ؤَم الىاحباث اإلاخدخمت ٖلى ألاؾغة، ؤن 

مباقغ وم٣هىص؛ جضعب الٟخاة ٖلى مهاعاث الُبش والىٓاٞت بك٩ل 

 .لخىجر في خُاتها الؼوحُت

ٟا٫ -2  :التربُت اإلاباقغة للٟخاة ٖلى مهاعاث الخٗامل م٘ ألَا

الخٗامل م٘ الُٟل ًدخاج بلى مهاعاث زانت، مً خُث الىٓاٞت،       

اًت، ول٩ىن الٟخاة لم حؿىض بلحها مؿاولُت الخٗامل م٘  والخٛظًت، والٖغ

 مجها ٖلى ؾالمت الُٟل، ؤو ؤزىتها الهٛاع، و٢ُام ألام بهظا 
ً
الضوع خغنا

 مً اإلاؿاولُاث 
ً
ضم بُٖاء الٟخاة قِئا بؾىاصٍ للساصمت واإلاغبُت ٖو

ٟا٫، ًجٗلها حؿ٣ِ في الخٗامل  ب ٖلى مهاعاث الخٗامل م٘ ألَا والخضٍع

، ومك٣ت مًيُت، ل٩ىجها 
ً
 ٦بحرا

ً
م٘ ؤو٫ مىلض لها بٗض الؼواج، وججض خغحا

اًت لكاون  ٟا٫ في خُاتها، وال جمل٪ اإلاهاعاث لم جخضعب ٖلى الٖغ ألَا

لت للىجاح في َظا الباب  .اإلاَا

 ٖلى مهاعاث       
ً
جُا ضَا جضٍع ب الٟخاة وحٍٗى ولظا ًجب ٖلى ألام جضٍع

ٟا٫ وطل٪ بةؾىاص بٌٗ ألاصواع لها بدؿب ٧ل مغخلت  الخٗامل م٘ ألَا

جمغ ٞحها، لخ٨دؿب مً زال٫ طل٪ السبراث الٗملُت، وج٩ىن ٢اصعة ٖلى 

 .الىجاح في بِذ الؼوحُت

 :التربُت اإلاباقغة للٟخاة ٖلى مهاعاث الخٗامل م٘ الؼوج وخؿً الخبٗل -3

ل٣ض ؤوحب الكٕغ الخ٨ُم ٖلى الؼوحت حملت مً الخ٣ى١ التي ال       

حؿخ٣ُم الخُاة الؼوحُت بال بامخثالها وال٣ُام بها، اؾخجابت ل٣ى٫ هللا 

بما ًٞل هللا بًٗهم ٖلى بٌٗ حٗالى: " الغحا٫ ٢ىامىن ٖلى اليؿاء 

(، وفي الخضًث 34وبما ؤه٣ٟىا مً ؤمىالهم " )ؾىعة اليؿاء، آًت 

غة عضخي هللا ٖىه ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا  الكٍغ٠ ًٖ ؤبي ٍَغ

ا، وخٟٓذ  ٖلُه وؾلم: " بطا نلذ اإلاغؤة زمؿها، ونامذ قهَغ

جىت ب الٞغحها، وؤَاٖذ ػوحها، ٢ُل لها اصزلي الجىت مً ؤي ؤبىا

 [4]." قئذ

٤ مً َغ١ صزى٫ الجىت،             بن َاٖت الؼوحت لؼوحها باإلاٗغوٝ ٍَغ

وؾبُل إلاغياة هللا ؾبداهه وحٗالى، ول٨ً َظٍ الُاٖت لِؿذ مجغص 

اؾخجابت باعصة إلاا ٣ًىله الؼوج لؼوحخه مً ؤوامغ، ول٨جها ٞىىن ومهاعاث 

لى مجخمٗت جدخاج ؤن جخ٣جها الؼوحت لخهل بلى ٢لب الؼوج وجدهل ٖ

عياٍ ومدبخه، وحؿٗض به وحؿٗضٍ، والق٪ ؤن الُاٖت اإلاد٣٣ت لضزى٫ 

الجىت هي َاٖت جضزل الؿغوع ٖلى ٢لب الؼوج، وجد٤٣ له الؿٗاصة، 

ظا بجملخه ما ٌٗٝغ بدؿً الخبٗل مً الؼوحت لؼوحها، وخؿً  َو

ً  :الخبٗل ًغح٘ بلى ؤمٍغ

بٗذ ؤخضَما: َبعي؛ ًخٗل٤ بُبُٗت الؼوحت، وزل٣ها، وسجُتها التي 
ُ
َ

ٖلحها، ٞمً اليؿاء مً ج٩ىن: لُُٟت، هبحهت، إلااخت، ومجهً مً ج٩ىن: 

ٚلُٓت، ٚاٞلت، بلُضة، وال نلت لظل٪ بإمغ الهالح والخ٣ىي، ؤو يض 

ظا مٗغوٝ في حمُ٘ بجي آصم  .طل٪، َو

ىا٫ بالخسل٤ والخُب٘ والسلُت والتربُت، وعبما ٞا٢ذ  ًُ ْؿِبي: 
َ
الثاوي: ٦

 .ناخبخه ناخبت الىٕى ألاو٫ 

 .ومً نىع خؿً الخبٗل التي ججلب مىصة الؼوج وعضخى الغب

غاء الل٠ُُ، وه٣ل الثىاء الخؿً الظي ٢ض  -ؤ  ال٩لمت الُُبت، وؤلَا

 .حؿمٗه مً اإلادُِ الاحخماعي

ضم  -ب  الخإه٤ في اإلآهغ، في اإلالبـ، والكٗغ، والغاثدت، والُخلي، ٖو

ذ الكٗغ، الخبظ٫، بل جتهُإ بالك٩ل الجظاب، والغاثدت الُُبت، و  حؿٍغ

٘ اللباؽ  .وزالٞه وجىَى

السضمت السانت، ال مجغص السضمت اإلاجزلُت الٗامت، بمٗجى: ؤن جباقغ  -ج 

اًت ػوحها في ؤمىعٍ السانت، الصسهُت، وال جضٕ طل٪  الؼوحت ٖع



355 

كٍٗغ بإجها ؤولى الىاؽ به، وؤجها ال جغضخى ؤن 
ُ
لبىاتها، وزاصمتها، بل ح

 .ًؼاخمها ؤخض َظٍ اإلاهمت

ا بهم ٖع -ص  اًتها ألَل ػوحها، وج٣ٟضَا لهم، وبحابتها صٖىتهم، واخخٟاَئ

دمله ٖلى اإلاباصلت  م، ٍو خباٍ، والامخىان، والخ٨ٍغ ٌكٗغ الؼوج بااٚل

 .باإلاثل

ا،  -ٌ  ًٖ ا وقغ ًٗ  ؤبىائها وبىاتها ٖلى ِبغ والضَم وعٖاًخه، ٞالٛالب َب
ُ

َخث

ي مجهم هٕى ٢هىع ؤن ًجٕز ألاوالص بلى والضتهم، ؤ٦ثر مً ؤبحهم، وعبما حغ 

ظ٦غ ؤبىاءَا، وجلٟذ اهدباَهم بلى بٌٗ 
ُ
٣ت ج ٞى

ُ
ؤو ج٣هحر، ٞالؼوحت اإلا

 .اللُاث٠ والض٢اث٤، التي حُٛب ًٖ بالهم

ُبخه، واؾخ٣باله، وجىصٌٗه، وعٖاًخه  -و  ج٣ٟضَا لؼوحها في خًغجه، ٚو

ِمً خؿً الخبٗل: الترخُب به ٖىض صزىله، 
َ
خا٫ مغيه وحٗبه، ٞ

٢ل ٖىض حلىؾه، ومكاع٦خه َٗامه، ومىامه،  وج٣ضًم قًِئا مهما

٣ُِض ؤخىاله َٟ  .وجىصٌٗه ٖىض زغوحه، والخىانل مٗه في ؾٍٟغ وجَ

اث الخُاة الُىمُت،  -ػ  مااوؿت الؼوحت ػوحها بما ٌٗغى لها مً مجٍغ

 .ومهاعخخه، وم٩اقٟخه بما ٌٗترحها مً هىاػ٫ 

ا لؼوحها الهضًت بحن الُٟىت والُٟىت، ٞالهضًت ح -ح  ؿل بَضاَئ

السسُمت، ولى ٢ل زمجها، وطل٪ ًدٍٟؼ ٖلى اإلا٣ابلت باإلاثل، وطل٪ مما 

ا َع ِ
ّ
َجظ متن الٗال٢ت الىصًت بحن الؼوححن وٍُ ًُ [43.[ 

وبٗض َظا الٗغى البؿُِ ٞةن ألاؾغة التي ال حٗض الٟخاة وجؼوصَا      

اء  بهظٍ اإلاهاعاث وحٗلمها َظٍ الٟىىن، ٞةجها ؾخ٩ىن ٚحر ٢اصعة ٖلى الٞى

 لغياء  بهظٍ الٛاًت
ً
الُٗٓمت وهي بؾٗاص الؼوج وعياٍ التي ج٩ىن ؾببا

 .هللا ٖجها، ومً زم صزىلها الجىت

اإلالمذ الثالث: التربُت الٗالحُت وصوع ألاؾغة في مؿاٖضة الٟخاة ٖلى 

 :جسُي الخدضًاث التي جىاحهها بٗض الؼواج

بنَّ جضزل ألاؾغة في خُاة الٟخاة الؼوحُت، بما ؤهه جضزل بًجابي           

ما٫، ومؿاٖضتها في جغبُت ألاوالص، ب الضٖم واإلاؿاهضة لها في بٌٗ ألٖا

باء،  وحٗلُمها بٌٗ اإلاهاعاث في نى٘ الُٗام، وجىححهها ٖلى جدمل ألٖا

ما٫، وجسُي بٌٗ اإلاك٨الث الؼوحُت الٗابغة،  والهبر ٖلى ٦ثرة ألٖا

ت مىحىصة في ٧ل بِذ  ٟها بإن السالٞاث الؼوحُت واإلاكا١ ألاؾٍغ وحٍٗغ

 الؾُما بطا ٧ان الؼوج عاى مً ا
ً
 مدمىصا

ً
لبُىث، و٧ل َظا ٌٗض جضزال

 .ًٖ طل٪

وؤما الخضزل الؿلبي َى ما ٣ً٘ مً بٌٗ ألاؾغ ججاٍ الٟخاة،            

بدُث ال ٌؿمدىن لها باالؾخ٣ال٫ في خُاتها بؿبب خاحتها بلحهم، بما 

ٟا٫، ؤو  لبها مؿاٖضتهم في جغبُت ألَا لهٛغ ؾجها، ؤو لٗملها َو

م في خل بٌٗ اإلاك٨الث، ؤو لخاحتها اإلاالُت لهم، ؤو لؿ٨جها الؾدكاعته

بت الؿُُغة ٖلى  ىا جبضؤ الخضزالث الؿلبُت بٚغ مٗهم في بِذ واخض، َو

، ؤو الخىححهاث للٟخاة بالؿُُغة واهتزإ 
ً
الؼوج، ؤو اؾخٛالله مالُا

ى ما ٌٗٝغ بالخضزل الؿلبي اإلاضمغ للخُاة  ال٣ىامت مً الؼوج َو

 .مً ؤخض ؤؾباب الُال١ الؼوحُت، بل ٌٗض

 ٖلى ألاؾغة ججاٍ الٟخاة َى          
ً
٣ال  ٖو

ً
ا والضوع ألاؾغي الىاحب قٖغ

صٖمها الضٖم ؤلاًجابي في جسُي الخدضًاث التي جىاحهها بٗض الؼواج 

م٨ً بًغاص بٌٗ ألامثلت  الظي ٌؿاٖضَا ٖلى جسُي جل٪ الخدضًاث، ٍو

ىاحهت الخدضًاث ٖلى الضٖم ؤلاًجابي الظي ًٟترى ؤن ج٣ضمه ألاؾغة إلا

 :بٗض الؼواج

٤ جىححهاث  .1 الخضزل ؤلاًجابي في خُاة الؼوححن ًجب ؤن ٩ًىن ٞو

ى الخضزل اإلاكغوٍ بإن ٩ًىن في خالت الك٣ا١ بحن  م، َو ال٣غآن ال٨ٍغ

، وؤن ٩ًىن بيُت ؤلانالح، ٢ا٫  الؼوححن، وخُىما ٌكٗغ ألاَل بالسٝى

ِجِهَم  ُْ ُخْم ِق٣َا١َ َب ْٟ ًْ هللا حٗالى: )َوِبْن ِز ًما ِم
َ
ِلِه َوَخ٨ َْ َ

ًْ ؤ ًما ِم
َ
ىا َخ٨

ُ
ث َٗ اْب

َ
ا ٞ

ِبحًرا(. 
َ
ِلًُما ز َٖ اَن 

َ
َه ٧

َّ
َجُهَما ِبنَّ الل ُْ ُه َب

َّ
٤ِ الل ِ

ّ
َىٞ ًُ ًخا 

َ
ِغٍَضا ِبْنال ًُ ِلَها ِبْن  َْ َ

ؤ

 (.35)ؾىعة اليؿاء، آًت 

ا١ وما زالُه مً شخيء مً        ٢ا٫ الب٣اعي: " وإلاا بحن خا٫ الٞى

الخها الؼوج، ؤجبٗه خا٫ اإلاباًىت والك٣ا١ اإلادىج ألازال١ التي ٣ًىم بةن

بلى مً ًىه٠ ؤخضَما مً آلازغ ٣ٞا٫: )وبن زٟخم( ؤي ؤحها اإلاخ٣ىن 

ال٣اصعون ٖلى ؤلانالح )ق٣ا١ بُجهما( ؤي الؼوححن ٩ًىن ٧ل واخض مجهما 

في ق٤ ٚحر الك٤ الظي ُٞه آلازغ، وال ٩ًىن طل٪ بال وؤخضَما ٖلى 

البحن لُُٟض ؤن َظا الٗمل بهما ٩ًىن ٖىض باَل، وؤياٝ الك٣ا١ بلى 

السٝى مً ق٣ا١ )ٞابٗثىا( ؤي بلحهما لئلنالح بُجهما بةههاٝ اإلآلىم 

مً الٓالم )خ٨ًما مً ؤَله( ؤي الؼوج )وخ٨ًما مً ؤَلها( ؤي الؼوحت، 

َظا ؤ٦مل ألن ؤَلهما ؤ٢غب بلى بػالت ؤؾباب الك٣ا١ مً بُجهما، ألجهم 

إل ٖلى بىاًَ  لى خ٣اث٤ ؤخىالهما، والؼوحان ؤحضع بااَل ؤمىعَما ٖو

 ].44ؤ٢غب بلى اَالٖهما " ]

٤ َظا الخىحُه الغباوي، ؾ٩ُىن بةطن هللا          بنَّ الخضزل الظي ٩ًىن ٞو

ضٖمها   في نالر الٟخاة، ًىهٟها مً و٢ٕى الٓلم ٖلحها، ٍو
ً
 بًجابُا

ً
جضزال

ٗ ىحهها إلاٗالجت حىاهب ال٣هىع ٖىضَا، َو ُض في حٗضًل ؤزُائها، ٍو

٣ها الصخُذ وفي ؾُا٢ها اإلاؿخ٣ُم  .ألامىع بلى ٍَغ

اًت الُٟل بطا ٧اهذ . 2 مؿاهضة الٟخاة في اإلاؿاَمت مً ؤؾغتها في ٖع

ٖاملت وال جىحض مغبُت ًم٨ً الاؾخٗاهت بها، الؾُما بطا ٧ان الؼوج 

ٌ الساصمت واإلاغبُت، والٟخاة ٖاملت، ٣ٞض ٩ًىن جضزل ألام بةؾىاص  ًٞغ

اًت َٟلها ؤزىاء ٖملها ل٩ي ال جخٟا٢م اإلاك٩لت الٟخاة في َظٍ الخا لت بٖغ

ظا جضزل بًجابي ًضٖم  بحن الؼوححن وحٗه٠ بالخُاة الؼوحُت، َو

ؿهم في اؾخ٣غاع الخُاة الؼوحُت  .الٟخاة، َو

ا ٖلى بصاعة قاون اإلاجز٫، و٢ض  -3 ضَا وجهبحَر مؿاهضة الٟخاة بخٍٗى

خاة هي ازخالٝ وا٢٘ ؾب٤ ؤن ؤقغها بلى ؤن مً الخدضًاث التي جىاحه الٟ

الم في مٗهىصَا وجهىعاتها  الخُاة الؼوحُت اإلاٗاف ًٖ ما بىاٍ ؤلٖا

ظا ًهُبها بهضمت هٟؿُت جدخاج بلى صٖم وجضزل بًجابي  الظَىُت، َو

ُٗجها في مهاعاث الُبش والخى٠ُٓ،  مً ألاؾغة، ًصدر لها الخهىع، َو

ؿضحها الىهاثذ للخٟاّ ٖلى الاَخمام بؼ  وحها ومىاػهت وجغجِب اإلاجز٫، َو

ألامىع، ولِـ َظا الضٖم بهٟت مؿخمغة ل٩ي ال حٗخاص الٟخاة الاج٩الُت، 

 في هُا١ ػمجي مدضص، لخإل٠ الٟخاة 
ً
ا  وجغبٍى

ً
 وحٗلُمُا

ً
 مدضصا

ً
وبهما صٖما

 .الخُاة الجضًضة وج٣ىم بىاحباتها بىٟؿها وجىٗم باالؾخ٣اللُت في بُتها

للضوع ؤلاًجابي لضٖم َظٍ زالنت لبٌٗ هماطج مً الخضزالث      

ى صوع ج٣غعٍ آًاث  الٟخاة في هجاح خُاتها الؼوحُت بٗض الؼواج، َو

ال٨خاب والؿىت اإلاُهغة، وبهظا ًخ٣غع لضًىا في َظا اإلابدث ؤَم زالر 

مالمذ مؿخمضة مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت لضوع ألاؾغة في صٖم الٟخاة 

ؾىاًء مً خُث الضوع إلاىاحهت الخدضًاث التي ٢ض جىاحهها بٗض الؼواج، 

البىاجي لؤلؾغة في تهُئت الٟخاة للخُاة الؼوحُت، ؤو الضوع الى٢اجي 

لخدهُجها وجؼوٍضَا باإلاهاعاث لخجاوػ الخدضًاث بٗض الؼواج، ؤو الضوع 

٤ الضٖم ؤلاًجابي  الٗالجي في صٖمها ومؿاهضتها بٗض الؼواج ًٖ ٍَغ
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ى  حهها لخل الظي ٌؿىضَا لخد٤٣ الىجاح في خُاتها الؼوحُت، ٍو

هم  ٣ت َاصثت ج٣ىم ٖلى الخىاع، ٞو مك٨الث الخُاة الؼوحُت بٍُغ

  .الُٝغ آلازغ وخ٣ى٢ه، والخضزل اإلاكغوٍ لخل اإلاك٨الث بحن الؼوححن

 :ملخص الناائج

 :مً ؤَم الىخاثج التي جىنل بلحها البدث ما ًلي    

بن جغبُت الٟخاة في اإلاىٓىع التربىي ؤلاؾالمي هي جغبُت مخ٩امل مً  -1

٧اٞت الىىاحي الجؿمُت والىٟؿُت وال٣ٗلُت والاحخماُٖت، ومً حاهب 

الخيكئت الاحخماُٖت َى تهُئت الٟخاة لخ٩ىن هاجخت في خُاتها الاحخماُٖت 

و٢اصعة ٖلى مىاحهت جدضًاث بٗض الؼواج، ولظا مً زال٫ اؾخٗغاى 

ت جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن التربُت  ههىم ال٨خاب والؿىت الىبٍى

ء مً ؤؾاؽ جغبُت الٟخاة، وؤن التربُت ؤلاؾالمُت ُٚذ الاحخماُٖت حؼ

 .حمُ٘ حىاهب َظٍ الخيكئت

ت  -2 ألاؾغة، اإلاضعؾت،  -ًىحض ج٣هحر خ٣ُ٣ي مً اإلااؾؿاث التربٍى

الم  برػ  –اإلاسجض، ؤلٖا في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث بٗض الؼواج، ٍو

ة إلاىاحهت َظٍ الخ٣هحر في صوع ألاؾغة في جغبُت وصٖم ومؿاهضة الٟخا

الم في عؾم جهىع زاَئ للٟخاة ًٖ  جدضًاث بٗض الؼواج، وجًلُل ؤلٖا

 .وا٢٘ الخُاة الؼوحُت

ت مً الخدضًاث ٧ل واخض  -3 ج٨خى٠ خُاة الٟخاة بٗض الؼواج مجمٖى

 للخُاة الؼوحُت بمٟغصٍ، وحك٩ل ٧اعزت ٖلى الخُاة 
ً
مجها ٌك٩ل تهضًضا

م جيكئت وتهُئت الٟخاة الؼوحُت في خا٫ احخماٖها، ؤو بًٗها مالم ًخ

إلاىاحهتها، ولظا ٧ان مً ؤبغػ هخاثج َظٍ الضعاؾت ابغاػ َظٍ الخدضًاث 

 .ولٟذ هٓغ اإلاغبحن بلحها للٗىاًت والتر٦حز ٖلحها في جيكئت وتهُئت الٟخاة

٧ان مً هخاثج الضعاؾت ألاؾاؾُت ؤجها ٢ضمذ لؤلؾغة زالر مالمذ  -4

بٗض الؼواج، ل٩ي جإزظ بها  عثِؿت في تهُئت الٟخاة إلاىاحهت الخدضًاث

حر اإلا٣هىصة، ؤو  ألاؾغة في ٧اٞت اإلاغاخل ؾىاء في جغبُتها اإلا٣هىصة ٚو

 .مؿاهضتها وصٖمها ومكاع٦تها ٖلى اإلاك٨الث التي حٗتريها بىجاح

 الاوصيات

ت مً الخىنُاث لُد٤٣ َظا البدث  ًغي الباخث يغوعة ط٦غ مجمٖى

ي مٗالجت مك٨الث الٟخاة الضوع اإلاُلىب مىه، ولُهبذ له وا٢٘ ٖملي ف

 :و٢ًاًا الُال١

ت مىحهت للٟخاة بذجم  -1 جىصخى الضعاؾت بةًجاص بغامج بٖالمُت جغبٍى

المي في اإلاؿلؿالث التي جستز٫ الخُاة الؼوحُت في  و٢ىة الضحل ؤلٖا

جب ؤن ًًُل٘ بهىاٖت َظٍ البرامج  الخب والجيـ والغوماوؿُت، ٍو

اة الاحخماُٖت، وبالضعحت ألاولى اإلااؾؿاث ال٨بري اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا الخُ

 .وػاعة الٗمل والخىمُت الاحخماُٖت

جىصخى الضعاؾت بةوكاء بُىث زبرة مخسههت في الخُاة الاحخماُٖت  -2

لضعاؾت الٓاَغة الاحخماُٖت، واإلاؿاَمت م٘ اإلااؾؿاث الاحخماُٖت في 

 .جىحُه ونىاٖت ال٣غاع

بُت  -3 للم٣بلحن ٖلى جىصخي الضعاؾت بهىعة ٖاحلت بغبِ صوعاث جضٍع

ا١  الؼواج ب٣ٗض الؼواج، بدُث ال ًم٨ً بحغاء ال٣ٗض مالم ًخم اٞع

ضاص للخُاة  بُت مٗخمضة لئٖل قهاصة خًىع الؼوححن لضوعاث جضٍع

 مثل الٟدو الُبي ٢بل 
ً
الؼوحُت، وؤن ًهبذ َظا ؤلاحغاء الؼامي جماما

 .الؼواجي الظي ؤزبذ ٞىاثضٍ وحضواٍ

ب ألاؾغة  -4 ت في بٖجىصخي الضعاؾت بخضٍع  اب ـــضاص الكبـــٖلى بغامج جغبٍى

، والتر٦حز ٖلى نىاٖت الخىا٤ٞ في خُاتهم للىجاح في خُاتهم 
ً
 وبهازا

ً
ط٧ىعا

 .الؼوحُت واحهت جدضًاث الخُاة الؼوحُت
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ABSTRACT_ The current study aimed to draw the attention of the family to its important role in 

raising and preparing girls for the requirements of married life, and the importance of this research 

rose from its contribution in reducing the increasing rates of divorce in the Kingdom of Saudi 

Arabia. And also it presents the most important challenges facing girls after marriage, to put them 

as the initial priorities for people and agencies that are responsible about social fields, and the 

educational incubators. The study used the descriptive approach (documentary), which depends on 

careful and accurate records and available documents collection related to the research problem, 

and then a analyzing their  contents in order to obtain any  evidences that relate to the problem of 

study and proof the answers  of the study  questions, The results of this study showed that: girls’ 

education from the Islamic educational perspective is an integrated education in all physical, 

psychological, mental, and social aspects, especially social parts related to  girls’ preparation to be 

successful in the marital home and to be able to face the challenges after marriage. there was a real 

ignorance of the educational institutions - family, school, mosque, media – preparing girls to face 

the challenges after marriage, this ignorance clearly appears in the role of the family in raising and 

supporting girls to face the challenges after marriage, and also it appears in misleading media in 

showing the wrong perception for girls about the reality of marital life, so it is normal that girls’ life 

after marriage is surrounded by a set of challenges that each one threats the marital life, the thing 

that makes a disaster on marital life in case of being together, or some of them, unless an action of 

preparing girls is done to face them. Finally, the study recommended the necessity of finding 

educational and informational programs directed to girls to face serials that reduce marital life in 

love, sex and romance. Also the study recommended the need of establishing centers that are 

specialized in social life to study this social phenomenon. 

KEYWORDS: Family –girls– challenges - marriage - Perspective – education – principles – facing. 

 

 


