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The human society consists of two main pillars; male and female. 

A woman can play a vital role in a society if only she is brought up 

with care, love and justice. Islam does not only address the 

significance of upbringing of daughters, but also defines her role in 

a society. This research is aimed to identify the fundamentals of 

the prophetic practice and guidance regarding upbringing girls 

before and after marriage. The article comprehensively discusses 

the importance of grooming daughters along with some 

fundamental principles regarding raising girls. Moreover, the 

article addresses the solution of the issues come across while 

upbringing of their daughters, including social, cultural and 

moral problems. The article applies descriptive and applied method 

for the research. The research brings a viewpoint that marriage – a 

Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him) has a 

distinct significance in a Muslim society and raising a female baby 

needs a higher level of attention. Various findings and 

recommendations are presented very precisely in the conclusion.  
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 امللذمت

ل الخغ، خلهها هللا حػالى لخٍىن غماد اإلاجخمؼ مً مىؿلو نىله حػالى:  بن البيذ هي رلَ اإلاخلىم البششي اإلاَش

ْوَحْحِن  َجَػَل ِمْىُه الضَّ
َ
ى""ق

َ
ث
ْ
ه
ُ
َش َوألا

َ
ي

َّ
ًاهذ في غطش ما  1الز يبىغه الزي ال ًىػب، ولهذ  قالبيذ هي ؤظاط اإلاجخمؼ ٍو

خشحها مً ظلماث  ت جىاصنها، ٍو نبل ؤلاظالم حػِش في داثشة الهىي والظلم والهىان، قجاء ؤلاظالم لُػُذ للبشٍش

وؤظهش دوسَا في َزٍ الخُاة وخّهو لها  الجاَلُت بلى الىىس والهذي، وؤلاظالم جىاُو نػُت البيذ وبحن واحباتها

م، و  َخمام ؤلاظالم بالبيذ َى اَخمام هابؼ اخهىنها ولم ٌؿكل غنها، بل ؤوالَا ًل الشغاًت ووقاَا خهها مً الخٌٍش

ا بخالقت هللا غلى ألاسع، ونذ ؤغؿاَا ؤلاظالم مً ضمُم َزا الذًً الزي ًشقؼ مً نُمت ؤلاوعان لٍُىن حذًش  

دُؿها  مٍاهت ظامُت بػذ
ُ
تها، وحػل لها مٍاهت ج بها ؤلاظالم هكعها وؤغؿاَا خٍش َِذَسث وغاغذ خهىنها، قَى

ُ
ؤن ؤ

ُ  .الشخمت والخب ا ألسبؼ ًان ؤب   البىاث، قهذلُه الطالة والعالم َى ؤقػل مشب وخحر نذوة في الخػامل مؼ غ والشظى

ت   وال ا مثل العُذة قاؾمت سضخى هللا غنها،بيخ  بىاث، سباًَ وؤدبهً وؤخعً جشبُتهً، ختى ؤزمشث جلَ التربُت الىبٍى

م َى الزي ًشظم لىا ؤبػاد جشبُت البىاث ومبادئها  شَ في ؤن الهذي الىبىي الشٍشل بدٌمخه البالؿت ومىهجه الهٍى

  وبُان قػاثلها في الذهُا وآلاخشة.

مُىله وجدذًذ مالمذ حػخبر ألاظشة مً ؤَم مٍىهاث اإلاجخمؼ قهي التي جدذد مالمذ شخطُت الكشد مً خالُ 

مت وحؿشط قُه الثهت بالىكغ وخب  شخطِخه، ولها الذوس الهام في جيشئخه غلى قػاثل ألاخالم والشماثل الٌٍش

الخحر وخب الىاط والخمعَ بالهُم ؤلاظالمُت، وألاظشة التي ال تهخم بتربُت ؤؾكالها وجيشئتهم جيشئت ظلُمت غلى جلَ 

شَ جهذم للمجخمؼ الػشس، ؤما ألاظشة التي جدشص غلى جشبُتهم جشبُت خعىت اإلابادي والخطاُ الؿُبت قةنها بال 

ا قةنها جٍىن نذ ؤَذث للمجخمؼ الخحر ًله. نذ حاءث التربُت ؤلاظالمُت شاملت للٌُكُت التي ًتربى غليها ألاوالد رًىس  

 
 
ت مً خُث ؤداء الىاحباث الذًيُت والعلىيُاث والػاداثوبهاز ظشة ؤن الخعىت، وال جيسخى ألا  ا لجمُؼ الجىاهب التربٍى

وتهذف َزٍ الذساظت بلى بُان ألاظغ التي نام غليها مىهج  ألاوالد ؤماهت في ؤغىانهم ظِعإلىن غنهم ًىم الهُامت،

في جشبُت البىاث في ملسو هيلع هللا ىلص في جشبُت البىاث وجىغُذ يُكُت جؿبُو ألاظغ التي نام غليها مىهج الشظُى ملسو هيلع هللا ىلص الشظُى 

زٍ الذساظت جخخاس اإلاىهج الىضكي لٍي  .لتي جىاحه جشبُت البىاث في اإلاجخمؼ اإلاعلمألاظشة مؼ ببشاص اإلاشٌالث ا َو

مؼ البىاث في جشبُتهً وجىحيههً ملسو هيلع هللا ىلص جطل وانؼ خاُ جشبُت البىاث في مىهج الىبىة ورلَ مً خالُ حػامل الشظُى 

في ملسو هيلع هللا ىلص : "مىهج الشظُى َىاى بػذ الذساظاث راث الطلت بمىغىع َزا البدث ومنها .للخحر وحػذًل ظلىيهً لؤلقػل

ت" سظالت لىُل دسحت اإلااحعخحر في ؤضُى التربُت نذمتها مىاُ مىسخى غلي دبابش،  التربُت مً خالُ العحرة الىبٍى

  .ظهاد غبذ هللا بجي غؿا في مجلت الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت .واإلاىهج الىبىي في جشبُت ألاؾكاُ مهالت يخبها د

 المأهميت جربيت البىاث في إلاس

مً البىحن والبىاث جشبُت بظالمُت واغُت ؤظاظها ألادب  ؤوالدَا هي التي حػخجي بتربُت العػُذة اإلاعلمت بن ألاظشة

ًاهذ الثمشة اإلاشحىة مىه ؾُبت، وآلاباء وألامهاث ًلما ؤخلطىا  وألاخالم الكاغلت، ًلما ؤخعيذ ألاظشة جشبِخه 

ػالى وسخؿه ًىم الهُامت، وبخاضت نػُت جشبُت البيذ، قهي وضخىا في جشبُت ؤوالدَم ابخػذوا غً ؾػب هللا ح

مً ؾحر  جدخاج بلى ؤن جدظى مً اإلاعلمحن حمُػهم بإغلى دسحاث الاَخمام، وؤن ًىقشوا لها ًل ؤظباب الىجاح،

 .االتربُت، بل باإلاعاواة والػذُ وؤلاخعان بليهم حمُػ   فيالزيش جكشنت بُنها وبحن 

كت التي جبحن رلَ الكػل ما ًلي:  ت الشٍش  ومً ألاخادًث الىبٍى
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ؾحر جمشة قإغؿُتها بًاَا، قهعمتها  اغً غاجشت نالذ: "دخلذ امشؤة مػها ابيخان لها حعإُ، قلم ججذ غىذي شِئ   .1

ه، قهاُ: مً ابخلي مً َزٍ البىملسو هيلع هللا ىلص بحن ابيخيها ولم جإًل منها، زم نامذ قخشحذ، قذخل الىبي 
ُ
اث غلُىا قإخبرج

 2".مً الىاس ابصخيء يً له ظتر  

لت، بذاقؼ الترؾُب في خعً الاَخمام  ومً خالُ َزا الخذًث ٌعخػمل ؤلاظالم ؤظلىب ؤلاؾشاء باإلاٍاقإة الجٍض

مً ؤلاًثاس غلى الىكغ والػىاًت  احاهب   ابتربُت البىاث، وال ؤحُض مً دخُى الجىت، قُإحي رلَ الخذًث مطىس  

 3.والخىاقغ للخدكحز خالب، زم ًزيش اإلاٍاقإة  ومىظش  آظش  الخاهُت غلى البىاث في مشهذ

 4".مً الىاس ايً له حجاب   غليهً قطبر "مً ابخلي بصخيء مً البىاث ملسو هيلع هللا ىلص: ناُ سظُى هللا  .2

عخكاد مً نىله   اظبب   ابلخ"، ؤن ؤلاخعان بلى البيذ الىاخذة ظٍُىن ؤًػ  .... ."مً ابخلي مً البىاث بصخيءملسو هيلع هللا ىلص: وَُ

 5.للخطُى غلى العتر مً الىاس

مً الاَخمام بالبىاث وخعً جشبُتهم ما دقؼ ؤصخابه: ألن ًشوا ؤهه "لِغ ملسو هيلع هللا ىلص َزا ونذ بلـ مً وضُت الشظُى 

 6".غلى ضاخب زالر بىاث ضذنت، وال حهاد، لخاحتهً بلُه، وشؿله بهً، والػىاًت بتربُتهً

َُ ومً غظُم حشٍشل جشبُت البىاث والاَخمام بهً ؤن هللا ح ْ
ِه ُمل

ّ
ً غلى البىحن في نىله حػالى: "ِلل ػالى نذ نذم ريَش

 
 
از

َ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ُّ
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َ
ش ٌَ  ً

َ
َشاه   .َوَيَهُب إلِا

ْ
ي

ُ
ُحُهْم ر َضّوِ

ًُ و 
َ
  اؤ

 
از

َ
ْجَػُل َمً  اَوبه ٍَ َو

أُء َغِهُم  
َ

ش ِذًٌش" اٌَ
َ
ه َغِلٌُم ن  7ِبهَّ

 
 
، قعبداهه يهب إلاً ٌشاء بهاز ً الزًىس  اقاإلهجاب ؤمش ًٍىن بهػاء هللا ونذٍس جمؼ آلخٍش ويهب إلاً ٌشاء الزًىس، ٍو

ً بالػهم بخلي آخٍش  .وؤلاهار، ٍو

م مدمذ هبِىا الـمؿلؼ غلى ظحرة بل  خُاتهً،في حمُؼ مشاخل  خظحن باَخمامه الشذًذ ؤن البىاث نذ ًجذ ملسو هيلع هللا ىلص الٌٍش

م مػهً ًايذ  مً قشوم قشدًت، قهمه الػمُو لىكعُتهً وؾباجػهً وشخطُاتهً وما قيها بن حػامله الشافي والٌٍش

ت، هكعُت، وخاحاث هخه الخٌُمت، ملسو هيلع هللا ىلص وحه غلى رلَ قهذ وبىاء   ودواقؼ قؿٍش  وؤظلىبه التربىي اإلاىاظب، اإلاشبي بؿٍش

كت جكُؼ باألمثلت ويخب العحرة بلى خعً جشبُتهً وسغاًتهً، مً َذًه الجمُل في حػامله  الشاجػت وألاخادًث الشٍش

 .وجىحيهىا للبىاث وحػلُمىا به في جشبُدىا الشخُم لالنخذاء

ضة الجيعُت مثل بشباع داقؼ  ت، قةشباع الؿٍش جدخاج الكخاة اإلاشاَهت بلى الضواج: ألهه مً الخاحاث الىكعُت والػػٍى

ت معخهشة، قخٍىن خاحتها الجىع والػؿش، والكخاة في مشخل و لخٍىًٍ خُاة ؤظٍش ت اإلاشاَهت جٍىن في بذاًت الؿٍش

ت، قىجذَا داثمت الخكٌحر ويثحرة الخُاُ خُى رلَ، قالكخاة اإلاشاَهت نبل الضواج مػؿشبت  ججاٍ الجيغ آلاخش نٍى

ى ا لضواج، ولًٌ برا اإلاشاغش وحشػش بالؿشبت والهلو، قخدغ ؤنها بداحت بلى شخيء حعًٌ وجؿمئن وحعخهش بلُه َو

ل جلَ  ضوُ الهلو، ًو جضوحذ الكخاة ؤضبدذ ظايىت الىكغ ومشجاخت الباُ معخهشة ومعخهلت بدُاتها ٍو

زٍ وػمت هكعُت واحخماغُت يبحرة مً وػم الضواج التي ًمىدها هللا جباسى وحػالى للكخاة  الاغؿشاباث في هكعها َو

  8.بزلَ الخإلل والخجاوب

حػالى وظىت مً ظيخه في خلهه، ونذ خث وسؾب بلُه دًيىا الخىُل، قخلبي الكخاة مً قالضواج َى مً آًاث هللا 

ًاهذ في بِذ ؤَلها جدهو حُمؼ سؾباتها هجذَا جخؿب بلى صوج وجيخهل مػه بلى غش  خالله هذاء الكؿشة بػذ ؤن 

 ًْ ْم  الضوحُت لخىمى وجخكخذ بُنهما وسود اإلادبت وألالكت واإلاىدة والشخمت، ناُ حػالى: "َوِم
ُ
هُكِعٌ

َ
ًْ ؤ

م ّمِ
ُ
ٌ

َ
َو ل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
اِجِه ؤ ًَ آ

شُ 
َّ
َخَكٌ ًَ َهْىٍم  ِ

ّ
اٍث ل ًَ

َ
ََ آل ِل

ََٰ
 ۚ ِبنَّ ِفي ر

 
 َوَسْخَمت

 
ة َىدَّ م مَّ

ُ
َىٌ ِْ ْيَها َوَحَػَل َب

َ
ُىىا ِبل

ُ
ْعٌ

َ
د ِ
ّ
ا ل ْصَواح 

َ
، ملسو هيلع هللا ىلص، والضواج مً ظىت الشظُى 9وَن"ؤ
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ـ بلى بُىث ؤصواج الىبي  ا، قهالىا: وؤًً هدً ملسو هيلع هللا ىلصلىبي ٌعإلىن غً غبادة املسو هيلع هللا ىلص ونذ حاء َس ، قلما ؤخبروا يإنهم جهالَى

ملسو هيلع هللا ىلص ؟ نذ ؾكش هللا له ما جهذم مً رهبه وما جإخش، ناُ ؤخذَم: ؤما ؤها قةوي ؤضلي قجاء سظُى هللا ملسو هيلع هللا ىلصمً الىبي 

لٌجي ؤضىم وؤقؿش، وؤضلي وؤسنذ،  قهاُ: "ؤهخم الزًً نلخم يزا ويزا؟" ؤما وهللا بوي ألخشايم هلل وؤجهايم له،

  10.مجي قلیغ ضوج اليعاء، قمً سؾب غً ظىتيوؤج

ضة الجيعُت: قُخمخؼ بزلَ ًل مً  م ًشبـ بحن اإلاشؤة والشحل، قهى الىظُلت اإلاششوغت إلشباع الؿٍش والضواج غهذ يٍش

ت الطالخت وسغاًتهم  و خالُ وشٍشل، ومً خالُ رلَ ًخم غماسة ألاسع واإلاشاسيت في جيشئت الزٍس الضوححن بؿٍش

 11.وسقي ألامتلُهىمىا بنهػت 

مىه(  البذ )الضواج شش وؤضبذ شػاس به، الضواج والاظتهضاء الخهلُل مً ؤَمُت البػؼ ظاَشة لىخظ غىذ ونذ

ظهش خاُ الشخظ نبل وبػذ الضواج، قةرا   بل جكجن البػؼ آلاخش ناغذة لذيهم، ًُ ٍاجحر الزي  في اظخخذام الٍاٍس

ػَهل ؤن ًإمش به سظُى هللا  اًان الضواج شش   ٌُ ًان الشظُى ملسو هيلع هللا ىلصَل  ب ًإمش بالشش خحن ناُ: "ًا مػشش الشباملسو هيلع هللا ىلص ؟ َل 

َزٍ ظىتي قمً سؾب  ..التي ناُ غنها "وؤجضوج اليعاءملسو هيلع هللا ىلص ؤجٍىن ظىت الشظُى  12"مً اظخؿاع مىٌم الباءة قلُتزوج

ى الشخمت اإلاهذاة ؤن ًإمش بالشش، لًٌ نذ ؤضبدذ شػاساث َاالء حعبو ملسو هيلع هللا ىلص خاشاٍ  اغً ظىتي قلِغ مجي" شش   َو

  .، قٍل ما حاء في يخاب هللا غض وحل صخُذ ومؿابو للػلمملسو هيلع هللا ىلصؤنىاُ سظىلىا 

ت والضواج ظىت ػت بلهُت، و هبٍى  والكاخشت، والشزور بلى الطذانت غً الضواج ولجإوا لًٌ اإلالخذًً غضقىا شَش

مُت قٍاهذ ألامشاع ال جيعُت اإلاػذًت والايخئاب، ولهذ وغؼ يثحر مً شبابىا مً الجيعحن ؤمام الضواج خىاحض َو

ًاإلااُ والذساظت والعً ظاَمذ في بنىاغهم بها وظاثل ؤلاغالم في ظل ؾكلت ؤو حؿاقل مً الىالذًً  ومؿالب مثالُت 

اقت الضوحُت التي حػؿُنها ألاظشة للكخاة رَانهم، قالثهؤغً اإلاػالجت واإلاطاسخت مؼ ؤبىائهم إلصالت َزٍ الخىاحض مً 

ت وغاؾكُت،  اوالشاب ال بذ منها، قهي مهمت حذ   قهي ججػلهم معخػذًً إلاا بػذ الضواج مً معاولُاث مادًت ومػىٍى

م الضواج  يما ججػل الضوححن ًخػامالن بىىع مً الىضج والخشص غلى بهجاح الخُاة، ونذ وضل الهشآن الٌٍش

 باإلاُثام الؿلُظ قهى غ
 
ان

َ
م ِمُث

ُ
َن ِمْىٌ

ْ
ز

َ
خ

َ
  اهذ وزُو، ناُ حػالى: "َوؤ

 
ِلُظ

َ
"اجهىا هللا في اليعاء قةهٌم ملسو هيلع هللا ىلص: ، وناُ 13"اؾ

  14".ؤخزجمىًَ بإماهت هللا واظخدللخم قشوحهً بٍلماث هللا

 في جشبُت البىاث في مشخلت ما نبل الضواج وما بػذٍ غلى ؤظغ ومً ؤَم َزٍ ألاظغ ما ًلي: ملسو هيلع هللا ىلص ًهىم مىهج الشظُى 

  حسً الاخخيار:

و ألاخز بػحن الاغخباس غذة ؤظغ  ب ؤلاظالم في خعً اخخُاس الضوج الٌلء غىذ جضوٍج الكخاة: ورلَ غً ؾٍش
ّ
سؾ

 15.ومػاًحر منها ما ًخخظ باإلاػمىن ومىه ما ًخخظ باإلاظهش

ُدىا  16.ًالخظ ؤن اإلاخدلي بالذًً والخلو َى اإلاهذم غلى ؾحٍر ًاث الهشآهُت وألاخادًثوالىاظش بلى آلا  ٌِ ه
َ
ناُ حػالى: "َوؤ

ْػِلِه 
َ
ُه ِمً ق

َّ
ِنِهُم الل

ْ
ؿ ٌُ َهَشاَء 

ُ
ىا ق

ُ
ىه

ُ
ٍ ًَ ْم ۚ ِبن 

ُ
ْم َوِبَماِثٌ

ُ
ًْ ِغَباِدي اِلِخحَن ِم ْم َوالطَّ

ُ
اَمىَٰ ِمىٌ ًَ

َ ْ
ُه َواِظٌؼ َغِلٌُم" ۗألا

َّ
، وناُ 17 َوالل

شغىن خلهه ودًىه قضوحىٍ، بال جكػلىا جًٌ قخملسو هيلع هللا ىلص: سظُى هللا 
َ
 18".قعاد غٍشؼ و ىت في ألاسع"برا ؤجايم مً ج

إحي في اإلاشجبت ألاولى نبل ؤي مػاًحر ـ الخُاة ٍو ؤخشي: ألن اإلاػاًحر  ورلَ اإلاػُاس َى ؤَم وؤقػل مػُاس في اخخُاس شٍش

ت وشٍلُت، قكي َزا الخذًث ًإمش الىبي  ت ودهٍُى ي ملسو هيلع هللا ىلص ألاخشي التي جإحي بػذ رلَ هي مػاًحر زاهٍى ًان َمْشضخِ بتزوٍج مً 

ًان قاظذ الذًً ظحئ الخلو ال ًيبغي جضوٍجه، قكُه خث غلى اخخُاس ألاصواج  زا ًذُ غلى ؤن مً  و، َو
ُ
ل
ُ
الذًً والخ

ال  لهُت، ويثحر مً آلاباء ال يهخم بهزا الجاهب غىذ جضوٍج ابيخه: قال ًخخاس لها وألاخز في الاغخباس اإلاَا
ُ
ث الششغُت والخ
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ًان قاظذ  ملسو هيلع هللا ىلصالشحل الزي ؤسشذ بلُه الشظُى  في  افي دًىه ظِئ   ا، وبهما ًخخاس لها الشحل الزي يهىاٍ َى ختى لى 

  .خلهه، ال مطلخت للمشؤة مً الاسجباؽ به

شٍل الػاداث 
ُ
َعّحر خُاجىا وخُاساجىا بذء  وفي مجخمػىا ح

ُ
مً الخػلُم واهتهاء  بإظالُب  اوالخهالُذ الاحخماغُت ؤظعا ح

و ألاَل بلى الضواج غً  َ، قبحن الخؿبت غً ؾٍش الضواج، قىجذ ؤظالُب مخخلكت لذسحت الخىانؼ في اخخُاس الشٍش

و ؤلاهترهذ، وفي الىانؼ الخالي ال ًىحذ مدذداث ومػاًحر  ا الخاضت زابخت غىذ اخخُا ؾٍش س الضوج، قلٍل قخاة مػاًحَر

 
 

ىاى مً جدلم بشاب ؾجي ووظُم،  خعب ما جدلم به، قهىاى قخاة جدلم مثال بشاب ؾمىح وال تهخم بالشٍل، َو

 .وؾبُػت وظشوف ًل قخاة وؤخشي جدلم بشاب مخذًً، قاإلاػاًحر جخخلل خعب زهاقت وجكٌحر 

زيش غبذ "وبرا جهذم الضوج الٌلء للكخاة وهي نذ ؤبذث مىاقه تها ومىؼ وليها صواحها قهذ غػلها غً الضواج، ٍو

: الػػل َى مىؼ اإلاشؤة مً التزوٍج بٌكئها برا ؾلبذ رلَ، ناُ حػالى:  ض الخمُذ: مكهىم الػػل وخٌمه قُهُى الػٍض

" ًَّ َُ ى
ُ
ْػُػل

َ
 ح

َ
ال

َ
زا في  19"ق الخهُهت ونذ وحذ في اإلاجخمؼ مً ٌػػل مىلُخه ال لعبب ششعي وبهما ألؾشاع وؤَىاء، َو

، ونذ وسد في العىت ما ًكُذ بدشمت رلَ: ألن الىالًت في الخهُهت وفي مكهىمها الششعي والًت اال ًجىص ومدشم ششغ  

ظىاء  –بضالح وسؤقت وسخم ال والًت حعلـ وؤَىاء وؤؾشاع، وبرا خاد الىلي غً َزا اإلاكهىم الششعي حاص للمشؤة 

ا الخايم  -اؤو زِب   اًاهذ بٌش    .الششعي لخيخهل الىالًت بُ مً بػذٍؤن جشقؼ ؤمَش

ذ ؤن ًٍىن شٍشـ خُاتها، ناُ  ملسو هيلع هللا ىلص: ومً ظماخت ؤلاظالم وغظمخه ؤن ؤغؿى للكخاة خهها في صواحها ممً جشؾب وجٍش

ولِغ لىالذَا ؤن  20"ال جىٌذ ألاًم ختى حعخإمش، وال جىٌذ البٌش ختى حعخإرن، نالىا: يُل برنها؟ ناُ: ؤن حعٌذ"

ذٍ ؤو ؤن ًشد ؤو ًؿشد مً َى يلء لها ا غلى ؤن جتزوج مً سحل ال جٍش   21.ًجبَر

ذ الكخاة غلى الضواج مً  يَش
ُ
م نذ ونل بجاهب الكخاة في مثل جلَ اإلاعاثل الخعاظت، قةرا ؤ ذي سظىلىا الٌٍش َو

ت  ذٍ قةن صواحها مشدود، قػً خيعاء بيذ خزام ألاهطاٍس ذ رلَ، قإجذ ؤن ؤباَ"سحل ال جٍش ا صوحها وهي زِب قٌَش

 22."قشد هٍاخهملسو هيلع هللا ىلص سظُى هللا 

 هظر الخاطب إلى خطيبخه

م  لخهُا غلى ؤن ًٍىن مػهما ولي ؤمش ملسو هيلع هللا ىلص ؤسشذ الىبي الٌٍش بلى ؤن ًىظش ًل مً الخاؾب واإلاخؿىبت ؤخذَما لآلخش، ٍو

  23".قلُكػلالكخاة، "برا خؿب ؤخذيم اإلاشؤة، قةن اظخؿاع ؤن ًىظش بلى ما ًذغٍى بلى هٍاخها 

بيخه مً سئٍت مً ًخهذم لخؿبتها بذجت الخهالُذ والػاداث، قخلَ الخهالُذ ًجب ؤن اقػلى ألاب اإلاعلم ؤال ًمىؼ 

ػت هللا لخٌم الىاط، قػً اإلاؿحرة بً شػبت ناُ: ؤجِذ الىبي  ػت ؤلاظالمُت ولِغ ؤن جخػؼ شَش جخػؼ لخٌم الشَش

بليها قةهه ؤحذس ؤن ًادم بِىٌما"، قإجِذ امشؤة مً ألاهطاس  قزيشُث له امشؤة ؤخؿبها، قهاُ: "ارَب قاهظش ملسو هيلع هللا ىلص 

ا قهالذ: بن ملسو هيلع هللا ىلصقخؿبتها بلى ؤبىيها وؤخبرتهما بهُى الىبي  ا رلَ، ناُ: قعمػذ رلَ اإلاشؤة وهي في خذَس ، قٌإنهما يَش

 24.ؤغظمذ رلَ ناُ: قىظشث بليها قتزوحتها ؤمشى ؤن جىظش قاهظش وبال قإوشذى، يإنهاملسو هيلع هللا ىلص ًان سظُى هللا 

للخىاقو الكٌشي واإلاُُى  الِغ قهـ اإلاىاقهت غلى الشٍل واإلاظهش، وبهما ؤًػ  "ولػل الهذف والخٌمت مً الشئٍت 

  25."ججاَاث ختى ًدطل اثخالف وجىاقو الهلىبوؤلا

: "ألاسواح حىىد مجىذة، قما حػاسف منها اثخلل، وما جىايش منها اخخللملسو هيلع هللا ىلص قػً غاجشت نالذ: ظمػذ الىبي   26".ًهُى

 وجكاليف الزواجالصذاق 

ان مىه غلى مذي ضذنه وحذٍ في ؤلا  ى بَش  جباؽ والضواج بها،س الطذام َى خو مً خهىم اإلاشؤة غلى الضوج، َو
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  و
 
ا بالخىان والػىاًت وؤلايشام: لزلَ ظماٍ هللا ضذان  27.ادلُل غلى جدمل اإلاعاولُت والتزامه هدَى

 
 
ت

َ
ًَّ ِهْدل اِتِه

َ
َعاَء َضُذن ِ

ّ
ىا الي

ُ
مت ،قكي َزٍ آلاًت28"ناُ حػالى:"َوآج بإن ٌػؿىا مهىسًَ "ًإمش هللا حػالى اإلاامىحن  الٌٍش

ػت مىه حػالى قشغها غلى الشحل المشؤجه  29."بال بشغا صوحخه اقال ًدل له وال لؿحٍر ؤن ًإخز مىه شِئ  ،قٍش

ومً حعهُل دًيىا الخىُل لبىاء ألاظشة اإلاامىت اإلاباسيت وغش الضوحُت العػُذ الزي ؤظاظه الشخمت واللحن والِعش 

م" ً ألاظشة الطالخت، قخٍىن هي ؤبىى اليعاء بانلهً مهش   ملسو هيلع هللا ىلص حػل هبِىا الٌٍش ناُ  .30"االضوحت اإلاباسيت ؤظاط جٍٍى

ًِ اإلاشؤة ؤن ًخِعش خؿبتها،ملسو هيلع هللا ىلص: سظُى هللا ْم
ًُ  ًْ  31".وؤن ًخِعش ضذانها، وؤن ًخِعش سخمها "ِم

، قهذ صوج الشظُى غلُه والطالة والعالم ملسو هيلع هللا ىلص وظىت الىبي  ذًه َى غذم اإلاؿاالة في الطذام، قخحر الطذام ؤٌعٍش َو

"لػلَ حئذ جخؿب قاؾمت؟ ملسو هيلع هللا ىلص: بىاجه غلى الِعحر مً الطذام، قػىذما حاء غلي ًخؿب قاؾمت ناُ له الشظُى 

اُ: َل غىذى مً شخيء حعخدلها به؟ ناُ: ال وهللا ًا سظُى هللا، ناُ: قما قػلذ بالذسع ناُ: وػم ًا سظُى هللا، ن

م، ناُ: ارَب قهذ صوحخٌما وبػث  التي يىذ ظلخخٌها؟ ناُ غلي: وهللا بنها لذسع خؿمُت ما زمنها بال ؤسبػماثت دَس

 32".بها بليها

ػخبر  كي لُلت صواج قاؾمت ناُ ق.33"الِعش في الىلُمتقمً مظاَش الضواج "مً العىت يزلَ الِعش في الىلُمت،َو

 ُ ـ مً ألاهطاس ؤضاع مً "ملسو هيلع هللا ىلص: الشظى ًا غلي، بهه ال بذ للػشط مً ولُمت، ناُ ظػذ: غىذي يبش وحمؼ له َس

 34."رسة

بماء قخىغإ مىه، زم ؤقشؾه ملسو هيلع هللا ىلص ٌعً لُلت الضواج الذغاء للػشظحن، قكي لُلت صقاف غلي مً قاؾمت دغا الىبي  يما

 35"."اللهم باسى قيهما، وباسى غليهما، وباسى لهما في شبلهما غلى غلي قهاُ:

ا لُل ملسو هيلع هللا ىلص ؤما حهاص الػشوط "قػً غلي ؤن سظُى هللا  َحُه قاؾمت بػث مػه بخمُلت، ووظادة، مً ؤدم خشَى لـّما َصوَّ

 36".وسخُحن وظهاء وحشجحن

شاء،قهزا الجهاص البعُـ َى ح ا "هاص ظُذة وعاء الػاإلاحن الَض ًان ؤبَى ا بما شاء لٍاهذ الذهُا ولى  ذ ؤن ًجهَض ًٍش

 37."ؾىع ًذٍ، ولٌىه ؤغشع ؤَل بِذ غنها

 الزوحت ومسؤوليتها ججاه شؤون بيت الزواحيت

بن مً اإلاهام الػظُمت واإلاهمت التي جخدملها الضوحت في بُتها مً ؤُو لخظاث صواحها هي معاولُتها في سغاًت مطالر 

العُذة قاؾمت خحر نُام مً خذمت ملسو هيلع هللا ىلص ة وعاء الػاإلاحن خبِبت سظُى هللا قهذ نامذ ظُذ"اإلاجُز والػىاًت بشاوهه، 

كت، قجاءث حشخٍي رلَ للشظُى  وجؿلب مىه ملسو هيلع هللا ىلص بُتها وسغاًخه، قخؿدً بالشحى وحعجً ختى ؤزش الشحى في ًذَا الشٍش

 38."اخادم  

، قلم ججذٍ، قزيشث رلَ لػاجشت احشٍى بلُه ما جلهى في ًذيها مً الشحى وحعإله خادم  ملسو هيلع هللا ىلص قهذ ؤجذ قاؾمت الىبي 

ؤخبرجه، ناُ غلي: قجاءها ونذ ؤخزها مػاحػىا قزَبىا ههىم قهاُ: "مٍاهٌما"، قجاء قهػذ ملسو هيلع هللا ىلص قلما حاء الشظُى "

خـما بلى قشاشٌم،  بُيىا ختى وحذث بشد نذمُه غل ضذسي، قهاُ "ؤال ؤدلٌما غلى ما َى خحر لٌما مً خادم؟" برا ؤٍو

 وؤخزجما مضجػٌما، قٌبرا 
 
  اؤسبػت وزالزحن، وظبدا زالز

 
 39".وزالزحن، قهزا خحر لٌما مً خادم اوزالزحن، وؤخمذا زالز

ًان  جهىم غنها بالػمل الشام،  وخٍي "بإههحػُنها  امً الكهش بدُث ال ٌعخؿُؼ ؤن ٌعخإحش لكاؾمت خادم   غليونذ 

 40."قٍان غليها ؤن جىكشد بهزا الػبء الثهُل
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ىِكْو الشحل ملضم باإلهكام غلى ؤظشج ُُ ، لهىله حػالى: "ِل ه وجىقحر حمُؼ مخؿلباث ألاظشة مً ؾػام وششاب ويعاء وؾحٍر

ا بِ  ْكع 
َ
ُه ه

َّ
 الل

ُ
ل ِ

ّ
ل
َ
ٍ ًُ  

َ
ُه ۚ ال

َّ
ٍُ الل ا

َ
ا آج ىِكْو ِممَّ ُُ لْ

َ
ُه ق

ُ
ِه ِسْصن ُْ ِذَس َغلَ

ُ
ً َظَػِخِه ۖ َوَمً ن و َظَػٍت ّمِ

ُ
ُه َبْػَذ ر

َّ
ْجَػُل الل َُ ا ۚ َظ ََ ا

َ
 َما آج

َّ
ال

ا" ُغْعشٍ  ْعش  اخدعاب لؤلحش "َزا : لزا قةهه مً باب بخعان الضوحت ؤن حشاسى صوحها خذمت بُتها وسغاًت شاوهه و41ٌُ

 42."لظشوف صوحها مً ؾجى ؤو قهش اغىذ هللا ظبداهه وحػالى وغً ؾُب هكغ منها وجهذًش  

ًاهذ مىاسدٍ مدذودة وال جمٌىه مً بخػاس خادم ت لها حعاغذَا في ؤغماُ وغلى الضوحت ؤن جهىم بخذمت صوحها برا 

غلى مجُز هظُل ومىظم ًملٍا الزوم والجماُ  االبِذ، وجدشص غلى جىقحر الشاخت والعٌُىت له، وؤن ًهؼ هظٍش داثم  

وحػل ألاؾكاُ مهزبحن هظُكحن: رلَ ًله مما جهىم به الضوحت الزيُت اللبهت "وجيعُو وججمُل للماثذة وللؿػام، 

وغىاؾكها ججاٍ صوحها وؤؾكالها ومجزلها، قهزا ٌػخبر مً خعً الخبػل للضوج الزي خث الجمُلت بإخالنها ودًنها 

 43."غلُه ؤلاظالم

ُبخه ونذسجه، بل غلى  ومعاغذة الضوج لضوحخه في ؤغماُ اإلاجُز لِغ قُه ؤي خشج ؤو غُب ؤو بههاص مً سحىلخه َو

ان مىه لها بدبه وجهذًٍش إلاجهىدَا وجؿُب   ا، االػٌغ قزلَ بَش ؤن ؤغماُ البِذ مً مهام "قبػػهم ٌػخهذ  لخاؾَش

ًان ٌعاغذ ؤَله دون ؤي  خ  ت وؤغظم صوج غشقه الخاٍس اإلاشؤة قهـ ولِغ للضوج ؤي دخل، ؾحر ؤن ظُذ البشٍش

 44."خعاظُت واهضغاج يما هشاٍ الُىم مً بػؼ ألاصواج

ًان الىبي "قهذ ُظئلذ غاجشت:  ًان ًٍىن في مهىت ؤَله: ملسو هيلع هللا ىلص ما  حػجي خذمت ؤَله، قةرا خػشث ًطىؼ في بِخه؟ نالذ: 

 45."الطالة خشج بلى الطالة

 اعخىاء ألاهل ججاه ابىتهم بعذ الزواج

ذخل غليهً الكشج والعشوس، قهذ صاس ملسو هيلع هللا ىلص مً َذي الىبي  ً بػذ الضواج ٍو ًان ًضوَس في سغاًخه لبىاجه بػذ الضواج ؤهه 

 غىه، قذخل غليها قهاُ: "ًا بيُت، يُل ؤم ًلثىم سضخي هللا غنها بػذ صواحها مً غثمان بً غكان سضخي هللاملسو هيلع هللا ىلص الىبي 

 بػذ قاؾمت صاس يما" 46".ؤما ؤهه ؤشبه بجذى ببشاَُم وؤبَُ مدمذملسو هيلع هللا ىلص : بػل، قهاُ الىبي  وحذث بػلَ؟ نالذ خحر 

الزي ًكُؼ بالشخمت والخىان والخٌمت واإلاىغظت ملسو هيلع هللا ىلصؤًام واظخمؼ الػشوظان بلى يالم الىبي بثالزت صواحها

 47."الخعىت

ى في ؤضػب الظشوف،  ًان ًكٌش قيهً َو ولم ًًٌ ٌشؿله غلُه الطالة والعالم غً بىاجه سضخي هللا غنهً شاؾل، بل 

ًاهذ سنُت سضخي هللا غنها مٍشػت  الخشوج لبذس ملسو هيلع هللا ىلص قػىذما ؤساد الىبي  ملسو هيلع هللا ىلص قإمش الىبي "إلاالناة نَشش وضىادًذَا 

 48."غهاصوحها غثمان بً غكان سضخي هللا غىه ؤن ًبهى في اإلاذًىت لُمش 

 اعخىاء ألاهل ججاه ابىتهم بعذ الطالق

  نذ جٌثر الخالقاث بحن الضوححن وحعخمش 
 

 بلى خذ ؤن جطبذ الخُاة والػششة بُنهما معخدُلت: قال ًٍىن ؤمامهما خال

 
 

، قال بذ مً  بال اللجىء بلى الاهكطاُ، قالؿالم ٌػخبر خال لٌثحر مً اإلاشٌالث، ولًٌ ًجب ؤن ًٍىن َى آخش الخلُى

 
 

يثحرة لخىجش الػالنت الضوحُت واللجىء   ا، قال شَ في ؤن َىاى ؤظباب  مػشقت ظبب وخهُهت الخالف بحن الضوححن ؤوال

ؿشقحن غً ًل الهادت بحن الضوححن واإلاطاسخت مً ال ولػل مً ؤَم َزٍ ألاظباب غذم وحىد الخىاس "بلى الؿالم، 

ػِش يال  ما ًذوس مً مشاغش مً ؾشف ججاٍ آلاخش، ويخم غذم الشغا والؿػب: قخدذر جشايماث في الىكغ َو

ث ؤو جكٌحر  49."الؿشقحن في غالم بػُذ غً آلاخش، قُخخزا نشاس الؿالم غىذ خذور ؤي مشٍلت دون جٍش
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دضن ؤَلها  وفي بػؼ الخاالث نذ جؿلو الضوحت بعبب الظلم والػذوان: قدشػش البيذ بالخضن والظلم والههش ٍو

سنُت وؤم ًلثىم سضخي هللا غنهما نذ ؾلهخا مً غخبت وغخِبت ابجي ؤبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤن ابىتي سظُى هللا "لخضنها، والػضاء في رلَ 

م   بإهملسو هيلع هللا ىلص لهب بعبب ؤنهما نذ ضذنخا ما ناله الشظُى الٌٍش
 

ش ، قهذ جضوج اه هبي َزٍ ألامت: قإؾػب رلَ الٌالم نَش

"ملسو هيلع هللا ىلصغخبت بً ؤبي لهب مً سنُت بيذ سظُى هللا  بَّ
َ
َهٍب َوج

َ
ِبي ل

َ
َذا ؤ ًَ ْذ  بَّ

َ
سؤسخي "ناُ ؤبى لهب:  50، قلما هُض نىله حػالى: ج

 ُ ؤمش ابىه " لم ًٌخٍل ؤبى لهب بزلَ بل ا، وؤًػ  51"مً سؤظَ خشام بن لم جؿلو بيذ مدمذ: قكاسنها نبل الذخى

 52".غً دغىجهملسو هيلع هللا ىلص مىه ؤهه بزلَ ٌعخؿُؼ ؤن ٌشؿل الىبي  اظى  ملسو هيلع هللا ىلص غخِبت بإن ًؿلو ؤم ًلثىم بيذ الىبي 

ًان رلَ الخذر له بالـ ألازش غلى نلب وهكغ البيخحن الطبُخحن، ولًٌ  وزباث  بِذ ضبر ملسو هيلع هللا ىلص بِذ سظُى هللا "قهذ 

ل واظدعالم لهػاء هللا، قعشغان ما جزَب غً الىكغ الخضن   53."وتهذؤ وجًى

بابىدُه غً دغىجه، ولم ٌشو غلُه ؾالنهما: قهذ هجاَما ملسو هيلع هللا ىلص قهذ خاب ظً اإلاششيحن مً نَشش قلم ٌشؿل مدمذ 

م   اضالخ   امنهما صوح   اهللا مً مدىت الػِش مؼ خمالت الخؿب وؤبي لهب، زم ما لبث ؤن ؤبذلهما خحر   مً الىكش  ايٍش

 .غثمان بً غكان سضخي هللا غىه اإلاشهىد لهم بالجىت: رلَ َىالثماهُت الزًً ظبهىا بلى ؤلاظالم وؤخذ الػششة 

ددعبىا ألاحش مً هللا حػالى برا لخو " وفي رلَ دسط غظُم مً دسوط الهذي الىبىي للبىاث وألاَل بإن ًطبروا ٍو

 54."اقعىف ٌػىغهم هللا حػالى خحر   االؿالم بالضوحت ظلم  

ت لؤلظغ مىهج الشظُى   البىاث ما نبل مشخلت الضواج وما بػذٍ: في جشبُتملسو هيلع هللا ىلص الخؿبُهاث التربٍى

مجالعت ألام البىتها اإلاهبلت غلى الضواج قدعخمؼ بليها وجىانشها في ألامىس التي جخػلو بالخُاة الضوحُت،  .1

بطُاؾت غهل الكخاة وقو ؤقٍاس صوحُت ومكاَُم صخُدت، قاألم حعخؿُؼ ؤن جٍىن نذوة البىتها مً خالُ مػاملتها 

ًش ظشوقه برا مشع وبغاهخه غلى ؤغباء ألاظشة، وحؿشط في هكعها اخترام الضوج، قخٍىن ألام لضوحها بالخعجى وجهذ

للضوحت الىاجخت ؤمام ابىتها، والخإيُذ غلى ؤن ؾاغت الضوحت لضوحها في اإلاػشوف لِغ مػىاٍ مدى  اهمىرح  

 .شخطُتها

ما غىذ بنذامها غلى الضواج  .2 ألنهما ؤيثر منها خبرة بالخُاة ًيبغي للكخاة ؤن جإخز بشؤي والذيها وحعدشحَر

 .والخػامل مؼ الىاط

ى الضوج الزي ًدمل ضكاث الذًً ملسو هيلع هللا ىلص الاَخمام باخخُاس الضوج الٌلء للكخاة يما ؤسشذ الشظُى  .3 َو

لو، إلاا قُه مً ضالح البيذ وؤوالدَا، قػلُه الخدهو مً العااُ غً الشاب مً هاخُت خلهه ودًىه في الػمل 
ُ
والخ

و مً َى مشهىد لهم بالطالح والخحر، يما ًمًٌ للىلي، الجلىط مؼ الشاب غذة مشاث  وبحن ؤضذناثه غً ؾٍش

هت جكٌحٍر  .إلاػشقخه غً نشب ومػشقت شخطِخه وؾٍش

دغىة الكخاة اإلاعلمت الىاغُت ألن جٍىن خٌُمت غىذ اخخُاس صوحها: قال جهل غىذ حماُ اإلاظهش ومظاَش  .4

اط البِذ الضوجي الىاجر العػُذ، ولًٌ رلَ لِغ مػىاٍ ؤن الؿجى والثراء، بل جهل غىذ الذًً والخلو قهما ؤظ

خعً اإلاظهش مؿلىب، بمػجى ؤن جىاصن قال ًؿغى الشٍل غلى اإلاػمىن ؤو  اجشضخى بالهبُذ والزمُم، ولًٌ ؤًػ  

 .الػٌغ، قمً خهها ؤن جخخاس الشحل الزي جمؤل شخطِخه غُنها ونلبها وغهلها

ًان ظحئ العمػت والعحرة قةهه مً واحبه وجمام معاولُخه  ن ٌعدشحر ابيخه في ؤمش خؿُبهاؤغلى ألاب  .5 برا 

جب غلُه ؤن ًطشقه غنها  .غذم اظدشاستها في ؤمٍش ٍو
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6.  ً شاَا بشٍل واضر ختى ٌعخؿُؼ ًل منهما جٍٍى العماح للخاؾب بشئٍت الكخاة اإلاشاد خؿبتها، قتراٍ ٍو

ا خدذر ؤخذَما مؼ آلاخش، مؼ وحىد ولي ؤمَش   .قٌشة غً آلاخش، ٍو

ؿاالة في اإلاهىس وؤن ًهىُػىا بالهلُل، ولًٌ في الىنذ هكعه ال ًبخعىا خو الكخاة في اب .7
ُ
خػاد ألاَل غً اإلا

ا: ألن رلَ الطذام مً خهها، مؼ الخىظـ  ا، قال ًدىاصلىا بلى خذ الظلم في َػم خهىنها، بل ًشقػىا مً نذَس مهَش

ضواج، وختى ال ًٌثر ؤبىاء الضها وجٌثر الكىاخش في ؾلب اإلاهش مً الشاب، ختى ال جخػؿل الكخُاث والشباب غً ال

 .والجشاثم الاحخماغُت، وختى ًضوُ الظلم غً الػباد والبالد

الخإيذ مً ضذم سؾبت اإلاخهذم ووحىد الىُت للضواج مً الكخاة، وؤن ًجمؼ اإلاػلىماث غىه نبل ؤن ًذخل  .8

شي الكخاة، قال بذ مً ؤن جٍىن الشئٍت بػذ الخإيذ مً حذًت  الخاؾب وبػذ اإلاىاقهت غلُه ختى ال ًدطل البِذ ٍو

َكَ الخؿبت
ُ
 .حػلو نلبي بُنهما زم ج

: بزيش الضوحت اظخػاهت .9 قخخؿلب وجهىي غلى اإلاخاغب والطػاب باهلل، وجهذًم  هللا حػالى غلى ؤغباء اإلاجُز

خػاس خادم قىم ؾانخه برا لم ٌعخؿُؼ ب غلى مطاغب الخُاة وغذم جدمُل صوحها ألاَل الىطُدت البىتهم بالطبر

  .لها

 لها وجهذًش   .11
 
 امىه بجهىدَا وبزباج   اوغشقاه   امعاغذة الضوج ومػاوهت صوحخه في بػؼ ؤغماُ اإلاجُز مشاسيت

  .مىه لخبه لها

، قػليهم الاَخمام بإوالدَم والعااُ غً ؤخىالهم ومعاغذتهم ونذ اجىاصن غالنت ؤَل الضوححن مػ   .11

لضم ألامش الخذخل في الخالقاث قٍُىن الخذخل باإلاشىسة والىطُدت الطػاب ومشاسيتهم ؤقشاخهم وصٍاستهم، وبن 

هت حػُذ بلى البِذ وألاظشة حى الطكاء والىد بحن الضوححن ختى  قهـ: ورلَ مً ؤحل ؤلاضالح والخىقُو بؿٍش

 .ظػادة الضوححن ًداقظا غلى اظخمشاس 

عت جشيها وغذم الىاقػت، باالغماُ بةشؿالها لها مكُذ َى  بما وضشقها الكخاة بؿانت الىالذًً اَخمام .12  قَش

و غً قمثال  للكشاؽ، ب وفي الهادقت اإلاؿالػت ؾٍش ُ  ؤغماُ غلى الخذٍس م نالهشآ وخكظ اإلاجز  ألاسخام وصٍاسة الٌٍش

ت الجمػُاث في ومعاَمتها ؼ في الجماعي والػمل الخحًر  ًالشظم الهىاًاث ومماسظت وألاًخام الكهشاء معاغذة مشاَس

اغت ومماسظت ت قكيها الٍش خُت. ؤلاظالمُت لؤلمايً  والعكش الشخالث ويزلَ وحعذَا، لػهلها جهٍى  الخاٍس

خل الضوححن مشٌالتهما بىكعيهما دون ؤي جذخل مً ألاَل ؤو ألاضذناء: ألنهما برا عجضا غً رلَ قلً  .13

ً غلى جدمل معاولُت ألاظشة وجشبُت ألاوالد ومىاحهت ضػىباث الخُاة، يما ؤن غليهم ا غذم بخشاج ؤظشاس ًٍىها نادٍس

ت جامت  ابلى ألاَل: مما ٌػجي ؤن الضوححن مؿالبان بةداسة دقت الخُاة مػ   اخُاتهما خاسج خذود البِذ وخطىض   بعٍش

 .اختى ًظل البِذ له خشمخه وخطىضِخه وال ًطبذ مشاغ  

 ببػاد في بترو اإلاىغؼ مػالجت الىالذًً غلى قُجب لها، ظِئت ضذًهت ايدشاف غىذ للكخاة الىالذًً خىاس  .14

هت مػها الخىاس  بكخذ قٍُىن  ابىتهم، غً الكخاة جلَ  والػالناث ألاخالم مىغىع غً بالخدذر مباششة ؾحر  بؿٍش

ا وحهت غً للخدذر قشضت ٌػؿُاَا وؤن الاحخماغُت،  ومً الطذًهت، في  جخىاقش ؤن مً بذ ال  التي الطكاث في هظَش

 بها. وجخمعَ الػىاد حعلَ وال  غنها باالبخػاد جهخىؼ ختى العِئت تالطذًه جلَ في العىء بىهاؽ بنىاغها ًمًٌ رلَ خالُ

ت .15 ت الػالنت جهٍى  وؤمان، غؿل مً ألاظاظُت الاخخُاحاث جىقحر  اإلاهم ومً الكخاة، وبحن الىالذًً بحن ألاظٍش
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 الكخاة بلى ألام جهشب مً بذ قال  اإلاشاَهت، بلى وغاؾكُت مشخت ؤحىاء بلى ونعىة حكاء مً اإلاىحىدة ألاحىاء وحؿُحر 

ً، اَخماماتهً غلى ألام ظخؿلؼ وبزلَ مػها، والخىاضل يطذًهت ومػاملتها  ضىسة ألام ظخٍىن  زم ومً وؤقٍاَس

 ابىتها. جه جكٌش  غما واضخت

ا ودغم زهتها بىكعها وجهبلها: مما  .16 ت بًمانها وضبَر جكهم الىالذًً وألاظشة البىتهم اإلاؿلهت بمعاهذتها وجهٍى

عاغذَا غلى ب طاب ٌشجػها َو
ُ
ًجاد خُاة حذًذة ظىاء بالذساظت ؤو الػمل وججذًذ سوخها وهكعُتها ختى ال ج

  .ابااليخئاب والػضلت، وؤن ًايذوا لها ؤهه ظبداهه وحػالى ظىف ٌػىغها خحر  

 هخائج البحث

 .ًجب ؤن هخػلم مً اإلاىهج الىبىي التربىي في جشبُت البىاث نبل الضواج وبػذٍ وبػذ ؾالم البيذ -

 .بهزا الطذدملسو هيلع هللا ىلص الػىل ألاظشي غذ البىاث واجباع ظىت هبُِىا ًجب جىنل  -

، وبالخالي مً ؤساد اإلاعاَمت في جشبُت ألاحُاُ قلُدعً جشبُت  - جشبُت البيذ في الخهُهت جشبُت للجُل بإظٍش

 البىاث.

هت غملُت.ملسو هيلع هللا ىلص جشبُت البىاث قٍشػت بظالمُت مهذظت ؤيذ غليها الشظُى  -  بؿٍش

 الخىصياث والاكتراحاث

ت والخكٌحر في خلها وجىغُت آلاباء وألامهاث لتربُت البىاثًجب حمؼ  -  .اإلاخخططحن في الهػاًا ألاظٍش

ت -   .ًجب جذَسغ الؿالب والؿالباث في اإلاذاسط والجامػاث خهىم ألاظشة ويُكُت حػامل في الخُاة ألاظٍش

البدث غً  .وحػامله مؼ بىاجه سضخي هللا غنهًملسو هيلع هللا ىلص الػمل غلى يخابت بدىر مكطلت غً خُاة الشظُى  -

 .ؤظباب قَ ألاظشة

غ اإلاىاد الذساظُت قهـ بل ًجب ؤن ٌػخبرن جشبُتهً  - ًيبغي للمػلماث ؤن ال ًهخطشن واحبهً بخذَس

اث ظىاء   ً داخل اإلاذسظت ؤو خاسحها.َاإلظالمُت والىكعُت واالحخماغُت مً األولٍى

ت ما  - لم وشػش معاولُدىا ججاَهً األمت جنهؼ بنهػت اليعاء مً داخل البُىث، ال ًمًٌ النهػت التربٍى

 بجذ وبخالص.
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