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فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا اْلعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا )              
لَيْنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا اْلكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَ

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَْلتُمْ ( 88)إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي اْلمُتَصَدِّقِنيَ 
قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ( 88)بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 

قِ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّ
قَالُوا تَاللَّهِ ( 89)وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اْلمُحْسِنِنيَ 

قَالَ لَا تَثْرِيبَ ( 89)لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِنيَ 
 . (89)عَلَيْكُمُ اْليَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِنيَ 

 

 صدق اهلل العلي العظيم
 (عليه السالم)سورة يوسف 
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 املقدمة
 

احلمــهلل ر را العــاال والوــسال والســسم علــ   ــ  األنــام                

.. حممهلل وعل  آلـه الطيـبل الطـاهر       ورسوله ارسلل حبيب اروا

 ..أما بعهلل 

تبهللأ ااضامل الرتبو ة واالجتماعيـة مـ  م ـا واسـتيعاا مـا                   

 ..ميك  استيعابه م  دستور احلياال العظيا ؛ القرآن الكر ا 

علـ  ومـ     الااختوـر  تـه هللود ة البحث ، ستكون من جيوحمل            

سـورال  وسـف   ) ـ تمل  بااومنوج  األعل  ميه ه ااضامل ، مقتور هذ

  ) ااباركة.. 

اانّور مبعجزال الرسول األكرم حممهلل بـ  عبـهلل    و نطل  البحث            

 :م  اآل ة ااباركة  ، (َاآِلِه َوَسلَّاُر َعَلْيِه َو َص َّ)ار 

 (4)ِتْلَك َآَ اُت اْلِكَتاِا اْلُمِبِل  )

هـو اابـار    والنعمـة والرةـة ايةيـة العظيمـة ،     م و كتاا            

 ونعـيا   ـ  و، واضح مبا حيمله لإلنسان مـ   ـ  الـهللنيا    الو، بل اا

 ..األ رو ة   اامتهللادات

ــو  وتو              ــرات ووض ــ  مبوش ــا  تعل ــهللعا م ــمون و  ــات ااض ج 

  :ايرشادي والرتبوي 

 .. (0)َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْا َتْعِقُلوَن  ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآًنا )
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البحـر الزا ـر    ؛ هـذا الكـر ا  مرتبط بالقرآن جع  وتعقلون ؛             

، اسـتيعابات اينسـان   منـه  الذي ال حيهلله إال ار سـبحانه وتعـاىل ، و  

ميه ما  تحق  مـ  تطـورات علميـة     واسرتشاداته لك  عور ، مبا

 ..ومعرمية وثقامية وحضار ة 

القـرآن   بـه ار تعـاىل   بلغـة مـا أنـزل   مـرتبط  موشـر  وعربيا ؛              

لمعــان  البسغــل ل ســتوعب احملتــو  جانــب منــه مــا ، والكــر ا 

وإ وـال الكلمـة بسـسمة    ، حلهللث دقة ترمجة ا، ووالبيان والبهلل ع 

وقوت ـا البنـاءال لوـرو  الفكـر اينسـانل      ، واحملتـو   والف ـا  اللغة 

 ..احملبة اامتهللال م  ايميان و

، مبـا  ااتكاملـة   والتعليميـة  احللقـات الرتبو ـة  انسيابية و             

حوـيلة اآل ـة   ممـا ممعـه     اجوانبتنبع  اليت األ سقية هللعم ا م  

 :ااباركة الكرمية 

َنْحُ  َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَ  اْلَقَوِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا  )              

 (3)َن َوِإْن ُكْنَت ِمْ  َقْبِلِه َلِمَ  اْلَغاِمِلَل اْلُقْرَآ

ــة               ــص القرآني ــة ،  مالقو ــن و والكرمي ــامل  م ــ  ااض من 

لـه   ة البارزال ، وههلل  للناس اخلاصة والعامـة ، ولكـ ج جعـ َ   ياتياحل

 ..، بعهلل الغفلة والضياع والتخبط  واالجتماعل رتبويال رشهللاا

ــان               ــص   مالبي ــ  القو ــ  أحس ــتق  م ــاد ُ س ــة والرش وااوعظ

القرآنية ، اانبع النقل واان و األ سقل والرتبوي واالجتمـاعل ، مـ    

واقع احلهللث واالستف ام ، للوصول بالعامل إىل أدق وأروع ما  تا النفع 

 ..األم  واألمان والسسمة ما ميضل به م  به م  اعتبار وِعرب ، و

امتــهللادات ا ، وإ وــال ااعلومـة   وبـال   ببليـ    تحقــ ومنـه مـا              

 ..التارخيية 

أ سقـل ال  نضـب   ووالعظيا مي ا ، إن ا عامل تربوي وتعليمل             

 ..النظر إليه بعلومه ومعارمة وحكمته  عنهلل َمْ  أحس 
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ــة الفــرد                ــة الــوعل وثقام ــم  علــ  أهمي ــا  ش ــرال ،  –وم األس

البيئيــة والعوامــ  ااشــرتكة ؛ جمر ــات و ،وامتــهللادات ا امتمعيــة 

ااستقلة والتابعـة ، ومـا  تعلـ  بالتنميـة األسـر ة واالجتماعيـة ،       

للبناء األسري  ةااخططو سب الو، االجتماعل   اتكاملو  اتضامنبو

 ..االجتماعل  –الرتبوي 

البـهلّل مـ    حراكه الزمـانل وااكـانل وااـوقفل ،  عـ  أن     و             

احلضـارات واللقامـات والسـسمة     باحلرا  ااعاصـر وتطـور  االهتمام 

مــ  ااعاصــر األســر ة واعمعيــة وامتمعيــة ، مبــا ميــرُّ بــه العــامل 

 ..الفضاء ااعلوماتل اتساع و، تل والرقمل تشكي  البناء ااعلوما

م  مضامل ما ورد يف القرآن الكـر ا ، الـذي  بـهللأ    واالنتفاع             

 ..؛ الهللنيو ة واأل رو ة  ثمارهاة وباحلياال الهللنيو 

جوانب م   معاعةعل  قتور يس البحث بأن؛ ذكر الوحرّي ب             

مبـا   ،وبشك  خمتوـر ومركزـز   ، ااضامل الرتبو ة واالجتماعية 

 .. لسورال ااباركةم  هذه ا ميك  االستنارال

بهللأ ت،  ةعياالجتما -ة الرتبو  الهللراسة للجوانبكون مهللار يسو             

ــري     ــك األس ــ  بالتماس ــا  تعل ــرال ، وم ــاء األس ــ  بن ــل إىل  ، م لينت 

  ..االستنتاجات اانبلقة م  حماور البحث 

 ، إن شاء ار تعاىلوالتوجه ، وم  ار نستمهلل العون والتومي               

 .. لوصول إىل ما  رضيه حنو ما ميك  ا
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 املبحث األول 
 اسك والتفككاألسرة بني التم

 

نضـوي تـت   ، من ا ما  معاعات متعهللدال ، سيتضم  اابحث               

ر األبعاد و طورال التفكك األسري ، مبنظو، متاسك األسرال ؛ ُبعهللي 

، يف القرآن الكـر ا   ديف ضوء مضامل ما ورالرتبو ة واالجتماعية 

ــف       ــورال  وس ــوو يف س ــذا اخلو ــهلل ب  ــا نسرتش ــذات م ..  وبال

 : ل حملاور كاآلتوستكون ا

 .مهلل   ومفاهيا : أواًل 

 .متاسك األسرال : ثانيًا 

 . طورال التفكك األسري : ثاللًا 

 

 ..مدخل ومفاهيم : أوال  
 

البنــاء األســري ، طبيعــة  ــرت   مســتقب  الشــعوا واألمــا ب             

لكون األسرال نواال امتمع ، وباستقامت ا تربو ـًا وأ سقيـًا ، تـهللعا    

 ..ة اعمعية وامتمعية االستقام

ــاع                 ــا االجتم ــام عل ــان اهتم ــذا ك ــربامو  Sociologyول وال

التنمو ــة للمجتمــع ، ومــا تتطلبــه مــ   طــط إســرتاتيجية قابلــة  
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ومسئمـة وماعلـة ومنتجـة ومسـتهللامة ، ومنـه مـا  تعلـ         ، لتنفيذ ا

..التعليمية  –باخلطط ايسرتاتيجية الرتبو ة 

4

 

األ سقل ، ليكون هو العمود الفقري  –ز اعانب الرتبوي و رب           

استقب  استقامة اللقامات واحلضارات ، مبا ميه استقامة األمكار ، 

ــلوكية     ــة والس ــات األدائي ــنفال ، واالماه ــو ة لل ــات الس والتوج 

..القومية واستقامة األعمال 

0

 

السعل  تكون توج ات ا ، Educationمالرتبية  وعمومًا             

وبلورت ا مبشاركة  أو الفرد ، كمال الشخصرحلة االابر ا

اخلارجية ؛ مبا مي ا األسرال البيئة البيئة الهللا لية و: تكاملية بل 

..وااهللرسة وااوسسات الرتبو ة وايعسمية وامتمعية 

3

 

وهنا البهلّل م  ايشارال اا مة والضـرور ة إىل أّن البنـاء الوضـعل               

بية اانوب عل  اانح  الهللنيوي ، خيتلف ع  البناء التشـر عل  للرت

 ..البناء الرتبوي آثار وامتهللاد ، ومنه ما  تعل  بايةل 
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وم  إسرتاتيجيات الرتبية ايسسمية ، أن جعلـت آثـار الرتبيـة                 

يف احلساا كحقوق احلقوقية ، أن ال تقادم  اوأمعاةا وانعكاسات 

 ..وغ  اانظورال من ا روي ، اانظورال األ  –الهللنيوي 

ــ               ــا  ع ــاء مم ــية بن ــامين ،  Personalityالشخو ــه مض ه ل

لسـلو   ؛ الفردي واعمعل وامتمعل لالعميقة ، و كون الهللاعا 

 .. Social Behaviorاالجتماعل 

إالز الـرك  اآل ـر   ،  Socializationوما التنشئة االجتماعية              

ــهللاعا ــاغ   ال ــغ  الش ــة ، والش ــة الرتبو  ــط  للعملي ــعل اخلط لواض

 ..الرتبو ة الشاملة 

علــ  الــرغا مــ  ا ــتسف الــر    ، و لتقــل عنــهللها اعميــع              

الفلســفية امتمعيــة ، بكــ  مــا  ــهلل   مــ  الظــروف والتحــوالت 

التنشـئة  ااكانية والزمانية وااوقفية ، لبناء تفاصـي  اخلطـط يف   

 ..االجتماعية 

ــر ،                ــو  الفك ــا حمت ــا مي  ــات و مب ــيامر  ــاء و،  ةالنفس البن

، وكيفيــة  امتــهللادات ا اارتمجــة كســلو و، األ سقــل والرتبــوي 

التعامــ  مع ــا وتنميت ــا وايســ ام يف تطو رهــا ، وتطــو ر أدوات ــا  

 مـوثرات الضـبط االجتمـاعل    وأدوارهـا وواائف ـا ومـا  ـهلل   مـ       

Social Control   الرتبو ة  –لبناء النظا االجتماعية احملق..

4

 

؛ الـيت هـل    Familyاألسرال  ، ولذا البهلّل م  األ ذ بنظر االعتبار             

 ..رابطة القرابة بض ا بالبعض اآل ر بط أمرادها بعتراا، اعماعة 

والبناء الفلسفل وختتلف أوضاع األسرال با تسف امتمعات               

، حتــ  أّن مهللرســة علــا االجتمــاع وج ــات األد ــان ااعــول عليــه وت

                                                 
0
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األسرال اـاهرال اجتماعيـة ال بيولوجيـة ، تكونـت      أن الفرنسية تر 

..ع  حقوق وواجبات 

4

 

جممـوع  ؛ م ـو    Family Institutionنظام األسـرال مف وم أما              

القواعهلل واألسال االجتماعية اليت ةا األهمية اعوهر ة يف تكـو    

حبسب  وائوـه   ، وتقي  متطلباته ووجوده االجتماعلامتمع 

،  شــك   النســ  مــ  األدوار االجتماعيــة اارتابطــة مــا ااتميــزال و

وتربيـة  ، وبتنظيا العسقات اعنسية بالزوا  ب ا ، وااعا   ااتعلقة 

..وبناء العسقات القرابية ، األبناء 

0

 

مــ  أواصــر مــا ممعــه و ،باألســرال  احمليقــةخــا ر ااتعــهللد وت            

وبناء ، الرتبية األسر ة  عسئقية ، ويف مقهللمة ااخا ر ، أسلوا توجه

 .. الفكر – األ سق

ــهللما             ــ  وعن ــه   رتس ــوام مكونات ــرد  بق ــ  الف ــون، دا    ك

الـــهللرع الـــواقل مـــ  االحنـــراف وخمـــا ر التوج ـــات  ، بتماســـكه

 ..والطروحات الفكر ة اانحرمة 

ــ              ــهللات  وم ــا ر والت هلل  ــهلل اتااخ ــة  ، والتح ــ  بالبيئ ــا  تعل م

 ..ن ا ما  تعل  بالبيئة اخلارجية األسرال ، وم –الهللا لية للفرد 

العوام  ااستقلة والعوام  التابعة ، وااوثرات من ا ما  تعل  بو           

اانظــورال وااــوثرات غــ  اانظــور ، ومــا  تعلــ  بتطــورات ومســتو   

                                                 
0
/ النظرام األسرري بررين التررام والمعاصررا ؛ مرع دراسررة      / هاشرم حسرين ناصررر المحنرك    : راجرع   - 

مررؤتمر األمومررة الم مونررة وتنظرريم األسرررا الررذي إقامترره جمعيررة تنظرريم األسرررا العراقيررة بالتعرراون مررع  

وبرنرراما األمررم   االتحرراد الرردولي لتنظرريم األسرررا والمكتررب اإلقليمرري لتنظرريم األسرررا للررو ن العربرري      

 . 0994/  0ك/  8 – 6المتحدا اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ، في بغداد 

ترر ثير الجوانررب االقتصررادية واالجتماعيررة الرتكرراب الجريمررة ؛ مررع / هاشررم حسررين ناصررر المحنررك  - 

ي والبحرث العلمري ووزارا   المؤتمر العلمي األول المشترك بين وزارا التعليم العرال / دراسة  ميدانية 

 .0993/  2ت/  00-9في / الداخلية 

النجرف  / دار أنباء للطباعة والنشرر  / علم االجتماع في نها البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د

 . 05ص /  العراق/ األشر  
2
 . 05ص / المصدر نفسه  / علم االجتماع في نها البالغة/ هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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، نظا احلياال  وما  هلل   ضم ية وغ  الطبيعية ، التغي ات الطبيع

..م  موثرات التغي ات الذاتية وااوضوعية 

4

 

التوجي ات وااـواع  الرتبو ـة القرآنيـة ، لتبقـ      ههلل  وتظ ر              

الشا وة يف توجيه اينسانية حنو أعم  وأدق وأوسع وأبعهلل وأقو  

لكـ  زمـان    مياته وثوابتهبعمو ااسئا، البناء ايسرتاتيجل الرتبوي 

ــ        ــة أو غ ــه التقليهلل  ــان مبفاهيم ــواء ك ــف ، س ــان وموق ومك

 ..يف عاانا ااعاصر الرقمية ، ب  وحت  التقليهلل ة 

ــة ، أن                ــة والتعليمي ــات الرتبو  ــ  ااوسس ــب م ــا  تطل ــه م ومن

تستقل مـ  هـذا ااعـل النقـل الـذي ال  نضـب ، ااواكـب عميـع         

 الـيت ت تـهللي ب ـا   العقسنيـة  لتجع  منه البوصلة العوور والظروف ، 

لقيادت ا إىل بر األمان ، واستمرار ة بناء ،  كمن وامتمع  –األسرال 

اخلطط وايسرتاتيجيات اليت ال تتقادم مي ا احلقوق ، ومتتهلل حت   وم 

 ..احلساا يف العامل األ روي 

األبعـهلل   وبشك  عام ؛ ومما  شم  ايسـسم علـ  ااشـروع                 

االجتماعل الذي  –واألمش  واألوسع م  االسرتاتيجل للبناء الرتبوي 

 : شم  عل  

 ..ااشار ع أو ااوسسات الرمسية  -

 ..ااشار ع أو ااوسسات شبه الرمسية  -

 ..ااشار ع أو ااوسسات غ  الرمسية  -

                                                 
0
 : ينظر مثاًل  - 

- popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – Hall , Inc. , New Jersey , 

1987. 

 - Perry John and erna " the Social web ; an Introduction to Sociology " 

2ed , adepartment of Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

- Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. , America , 1987. 
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وبــهللوره  شــرت  يف البنــاء الرتبــوي علــ  م ــا الرتبيــة اللقاميــة      

:لرتبو ة وبالشك  اآلتل واللقامة ا

4

 

 ..البناء الرتبوي اابين عل  إمكانيات جات الفرد  -

 ..البناء الرتبوي اابين عل  ايمكانيات األسر ة  -

 ..البناء الرتبوي اابين عل  ايمكانيات اعمعية  -

 ..البناء الرتبوي اابين عل  ايمكانيات امتمعية  -

هللولـة واحملـيط ب ـا ؛    البناء الرتبوي اابين عل  إمكانيـات ال  -

 ..الو ين وايقليمل والعاال 

 ..ااشرتكة  البناء الرتبوي اابين عل  ايمكانيات -

ــهللات والتحــهلل ات وااخــا ر ااخرتقــة                  ومــا  رتتــب مــ  الت هلل 

االجتمـاعل مـ   ـسل نقـاض الضـعف يف البنـاء        –للجسهلل األسـري  

ـ     –الرتبوي  وال الكائنـة يف الـربامو   األ سقـل ، واةـهللر يف نقـاض الق

واخلطط وتطبيقات ا ، الستلمار الفرو ااواتية للتنميـة والتطـو ر   

 ..االقتوادي  –االجتماعل 

 :مضًس ع  ااوثرات ااتبادلة بل      

 ..ااوثرات ااتبادلة للتكو   البيئل  -

 ..ااوثرات ااتبادلة للتكو   الوراثل  -

 ..الوراثية  –ة ااوثرات ااتبادلة ااشرتكة البيئي -

تكامـ  مع ـا ، وهـو     ومنه ما  تعل  بالرغبة والقهللرال ومـا                 

ــوي       ــاء الرتب ــل ، والبن ــوي النفس ــاء الرتب ــه ؛ البن ــم  علي ــا  ش مم

                                                 
0
مجلة ينابيع / السلوكيات األخالقّية وبناء األسرا والمجتمع  /هاشم حسين ناصر المحنك : ينظر  - 

 . 2115أيار   -نيسان / العدد الخامس / السنة الثانية / النجف األشر  / 

/ النجف األشر  / مجلة ينابيع / فّية والثقافة التربوية التربية الثقا /هاشم حسين ناصر المحنك  -

 . 2114آذار   -شباط / العدد الثاني / السنة  األولى 
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  االجتماعل ، والبناء الرتبوي الفلسفل ، والبناء الرتبوي االقتوـادي ، 

 ..اللقايف واحلضاري والبناء الرتبوي 

ومنطلقات أ سقيات األعمـال ااتنوعـة ، والركـائز القـائا                   

 ..التعليمل  –علي ا البناء الرتبوي 

ــع                   ــته ووض ــ ا يف دراس ــا تس ــاه ، ومم ــه واالم ــذا التوجُّ وب 

ــة ؛    ــوم متنوع ــة ، عل ــو التكاملي ــة حن ــة وااتج  ــات ااتنوع العسج

ـ      وم البيئيـة  كعلا االجتماع وعلـا الـنفال والعلـوم الرتبو ـة والعل

 .إخل ..  والبيولوجية واالقتواد ة والسياسية وايدار ة

االجتماعيــة ،  –ســ ا يف امــاالت الرتبو ــة ومــا  نضــو  و               

ســواء كــان جلــك مبــن و تقليــهللي أو غــ  تقليــهللي ، ويف عوــرنا  

احلاضر ما  هلل   ضم  ااناهو الرقمية لك  احملتو  ، أو ما  تطـور  

 ..ن و مبتهللع جهلل هلل أو  نبل  م  م

وهو ما  ش  ايسسم له الطرق ااعّبهللال القومية اليت ال تتعارض               

، ااـبين علـ    مع اعع  التكو ين للخل  واعع  التشر عل ايةل 

 ..أساس ةا ة ك  شلء 

َمُ ـَو   َوَ ْرُزْقُه ِمْ  َحْيـُث َلـا َ ْحَتِسـُب َوَمـْ  َ َتَوكَّـْ  َعَلـ  ارِ      )             

سـورال   (3)َحْسُبُه ِإنَّ اَر َبـاِلُ  َأْمـِرِه َقـهلْل َجَعـَ  اُر ِلُكـْ  َشـْلءر َقـهلْلًرا        

 .الطسق 

 رزقه ، جع  ، قهللرا ، لرأ نا ما دقـة بنـاء   : ولو قاربنا ملًس ، بل              

الفكر الرتبوي واالجتماعل القائا عل  أسـاس احلـرا  والتفاعـ     

رونة والنتائو ااستهللامة ، وما  نعكال علـ  األمـ    واالنسيابية واا

 ..امتمع –واألمان اامتهلل م  الفرد ، مرورًا باألسرال 

ما  تكام  يف البناء الهللنيوي ااودي إىل ما  تحق  مـ   منه و             

 سله إىل البناء األ روي ، مبعن  احلقوق ُمشَرعة ال تقف عنهلل عتبة 

 ..االجتماعل  –و وثر عل  البناء الرتبوي الهللنيا ، ومنه ما  تأثر 



 06 

وأساسه وبناءه اانبل  م  ااكونات الفكر ة ، ااوثر عل                  

مستو  سوي النفال ، وااوثر عل  مسـتو  قـو ا السـلو  واألمعـال     

وقناعتـه   واألعمال ، ونتـائو جلـك ، مـع عـهللم إغفـال نّيـة الشـخص       

 ..وهو ما  وشر عل  عمله  وانهللماعه ،

القــرآن الكــر ا عــ  كــ  هــذه التكو نــات  كشــف و              

ن وااكان وااوقف ، وأومنوججـًا منـه ؛ سـورال    اوغ ها ، بس حهللود الزم

 ..   وسف 

ومضمون م  مضامينه ، كان هذا البحث ااختور وااستمهلل               

 .. أهميته الرتبو ة ومعاعاته حبسب ما تقتضيه حمهللود ته 

ـ وم  ار التومي  للوصول إىل ما  رضيه                 ، و سـ ا  ز وجـ   ع

 .. تعاىلإن شاء ار .. األسري  –يف  هللمة امتمع اينسانل 

 

 متاسك األسرة: ثانيا  
 

هـل األسـرال ؛ بنظام ـا    و أول ما تبهللأ الرتبية ، م  نواال امتمع              

 ..تقال انتظام ا وتنظيم ا وان

بـاألا واألم   ، ااتملـ  ك  عضو مي ـا  وبطبيعة احلال ، مإّن               

عليه مـ    رتتب وما ،  مي اودوره  ومكانته  عرف مكانه، واألبناء 

 ..،، وعسقات وتعاون واجبات وحقوق 

، ويف  ليعة األمور االجتماعية ، وصول مكرال بنـاء األسـرال                 

ومسـتو   بو ـة ،  كـرال الرت الفسـسمة  ووصول األبو   بالطفـ  إىل  

مستوعب ، من ا كهللور  اعذا واالستقطاا الرتبوي بناء يف االقناع

بنـاء جسـر احملبـة    ، وأداء منفـذه  منتجه  ووايفة، للتنشئة القومية 

بناء قنوات ، واالنطسق لااتماسكة ودال بل أمراد األسرال الواحهللال واا

 .. يئة اخلارجية م  العسقات اينسانية مع احمليط االجتماعل والب
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، والـوعل  وحينما تكون األلفـة بتوجيـه الرتبيـة الوـاحلة                    

ــري  ــاعل  -األس ــ  أبن االجتم ــو   عل ــا  األب ــون انفت ــا ، ،  ك ائ م

 ..توجيه أبوي استيعاا وب واالنفتا 

، الوـراحة ااتبادلـة   متطلبـات أ سقيـة   مـ    منه مـا حيمـ   و             

االسرتشـاد  مـا تققـه مـ     و، ال الواحـهللال  أمراد األسروتبادل اآلراء بل 

 ..وااوانسة 

ِإْج َقاَل ُ وُسُف ِلَأِبيِه َ ا َأَبِت ِإْنل َرَأْ ُت َأَحهلَل )  ؛  وصورال م  صوره              

 .. (1)َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمالَ َواْلَقَمَر َرَأْ ُتُ ْا ِلل َساِجهلِل َ  

ز ، عام  الف ـا ااتبـادل ، والطمأنينـة بـل األا     وهنا مما  رب             

وإبنه ، ااتوالهلله ع  مسـتو  التنشـئة األسـر ة ، وااكانـة وتبعيـة      

 ..األدوار ، ومراكز القوال األسر ة 

استيعاا الهللرس الرتبوي بل أمراد األسرال ، رمبا و م ا ولتفاوت             

عسقـات  ات للت هلل ـهلل تـودي إىل   ، ثغـرات ، نقاض ضـعف و عنه  نتو 

مـا ميتـهلل إىل مسـتو  التـأث  علـ       ، ومنه األسر ة روابط األ و ة وال

 .. العسقات اينسانية

 ، نوـب عـيين ومتابعـة نـ  ار  عقـوا      وهو ما كـان                

 .. هوحذر هوحرص هوموقف هانتباهو

ْ َ ـاَ  َعَلـ    َقاَل َ ا ُبَنلَّ َلا َتْقُوـْص رُ ) ؛  ماو تجسهلل جلك عنهلل              

.. (5)ِإْ َوِتَك َمَيِكيهلُلوا َلَك َكْيهلًلا ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْلِإْنَساِن َعهلُلوٌّ ُمِبٌل 

4

 

للبيئـة   دقـة اسـتقراء الـن   عقـوا      وهنا ممـا  تضـح ،                

علـ  الفكـر   البشـر ة  الغرائز و اعوانب العا فية األسر ة ، وتأث 

ــنفال ــات  وال ــهللد االماه ــيطانية ، ، وتع ــة والش ــية ااسئكي النفس

النفال ااطمئنة ، والـنفال األمـارال بالسـوء ، والـنفال     : لتنقسا بل 

                                                 
0
المجلرد  / مجمرع البيران فري تفسرير القررآن      / الشريخ الطوسري   : سريكون المرجرع الرئيسري للتفسرير      - 

 .هجـ  0381/ إيران /  هران /  2ط / الخامس 
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ــة ، ــرقو اللوام ــهللد   ــتفك   تع ــات  ال ــتسف جمر  ــه ، وا  واماهات

 ..وتفاع  وحرا  وتوجه السلو  بل االستقامة واالحنراف 

لفـرو  ، ومسـتو  ا وما  ـنجا عـ  تـهلل ات تعـهللد الزوجـات                    

ــة  ــر   الرتبو  ــهلل ث وااعاص ــا احل ــارخيل ، ومنظوره ــا الت ، ، مبنظوره

 ..األبناء الزوجات والتوام  وانسجام التفاها وومستو  مرو 

نخـر يف  الـذي   الغ ال واحلسهلل األعم  و التنامال ما  طورالو              

 ..، إال  ل  يف استقبال اان و الرتبوي عق  اينسان 

 كـون   حينمـا ال والسـيما  ، حت  بـل األ ـوال   جماله و أ ذ              

 ..نور الرتبية الواحلة ااقنع مما حيمله اينسان م  

الف ــا واالســتيعاا الرتبــوي ؛ علــ  مســتو   مــا  ــوثر ومنــه              

 ..لتفاع  معه بإ ابية ا وثر عل  مستو  و، وااوعظة احلسنة 

معلت ـا  ، ع  النفال األّمارال بالسوء تف ااخا ر ، عنهللماتظ ر و              

جمر ات ا السعقسنية والـس إنسـانية ، ليضـيع    و للحقائ  ، ااشوهة

نتظامــه ، وعمــ  ااــوثر التحــهللي الاينســان بــل تشــو ه الفكــر و

، واالنقياد السلوكل الفوضوي ، بأههللامه وغا اته ، اعامح النفسل 

 .. ِلما حييط، ورمبا ميتهلل ليهللمر بشك  أهو  ، جاته واآل ر 

، ممـا تـبل   (  َلا َتْقُوْص ُرْ َ اَ  َعَل  ِإْ َوِتَك) والوقا ة عنهلل ؛               

 : بناء مهلل  أهمية 

      النفال الرتبو ة ، ومنه معاعـات علـا الـنفال الرتبـوي ، يف

 ..هذا امال 

  النفال األسر ة ، ومنه معاعات علا النفال األسري ، يف هذا

 ..امال 

 تمعية ، ومنه معاعات علا النفال االجتماعل ، النفال ام

 ..يف هذا امال 
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   الرتبيــة األســر ة ، ومنــه معاعــات علــا االجتمــاع ، وعلــا

 ..االجتماع األسري ، وعلا االجتماع الرتبوي ، يف هذا امال 

     الرتبية امتمعية ، ومنه معاعات علـا االجتمـاع ، يف هـذا

 ..امال 

الفكـــر والـــتفك   بنـــاءوجـــود مشـــكلة يف ونتيجـــة              

النظـرال الرتبو ـة واألسـر ة ، تـربز  خمـا ر      إشكالية ووالتفكر ، 

 ..   وت هلل هللات عل  أم  الفرد ااتمل  بيوسف

 مم  عواقب كشف الر  ا أما لذا حذره أبوه الن   عقوا              

 :أ وته 

 ( َمَيِكيهلُلوا َلَك َكْيهلًلا )

مـع  عـ  االاليـة يف التعامـ      الـن   عقـوا   ابتعـهلل   وب ذا             

توالـهلل ااشـكلة ،    ، ومنـه  توقعات ا ور األزمة النفسية بـل األبنـاء  

وجلــك لوجــود التوــورات اخلا ئــة لــهلل  األبنــاء ، وااقومــات وأجــواء 

 ..الفكر والنفال احلاضنة اليت تساعهلل عل  تشكيل ا 

هلل ااشكلة أو العقهللال توعنهلل  مضًس ع  وجود العام  ااساعهلل             

 ( . ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْلِإْنَساِن َعهلُلوٌّ ُمِبٌل) زمة ؛ األ

وهــل احللقــة اافرغــة للطاقــات بامــاه تــهللم ي ، كيفمــا               

 ..متللت ، وبأي صورال تفاعلت مع احلهللث 

ت يف اماالاألسر ة  –الوحة النفسية و البيئة و لعب مستو             

واحلـرا  العـا فل ،   ، وباخلووو لهلل  األبنـاء يف ااواقـف   الرتبو ة 

، احملبـة  االتـزان يف  مبسـتو  و بيعـة   وما تولهلله م  الشـعور لـهلل  ا   

 ..اايول األبوي ، الهللور البال  يف التوورات لهلل  األبناء اماه و

ولو عهللنا ألص  اخلسمات وااشاك  األسر ة ، بل األبـو   ،                

أو بل األبناء ، لرأ ناها م  الناحيـة الرتبو ـة ، أمـر  بيعـل ، لكـ       
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ااخــا ر تكمــ  يف التعوــب والتعــالل مــ  ج ــة ، أو عــهللم م م ــا  

 ..والسيطرال علي ا ومعاعت ا 

 : مم  اامك  أن تكون            

   تتبســط باالســتعهللادات والتفــاها أعقـهلل أزمــة ومشــكلة ،

يتا حلـ ا وترجـع األمـور    وايرادال عل  حل ا بشك  ودي ، م

 ..إىل جمار  ا اينسانية 

    وخبسمه ؛ ممك  يف أبسط اخلسمات ، حت  عل  مسـتو

الــرأي البســيط ، أن تتحــول إىل مشــاك  وأزمــات ، حينمــا 

 ظ ر التعوـب والتكـابر والتعـالل ، وعـهللم االسـتعهللادات      

ــا   ــه إىل جمر ات ـ ــاها ، متتجـ ــية للتفـ ــة والنفسـ الفكر ـ

 ..الشيطانية 

العسقـات األسـر ة   : مسـتو   وخما ر ااعادلة الكائنـة بـل                

، ع  ج ـ  أو  بل األبناء والتفرقة واايول احلميمية ، واماه التمييز 

التــأزم مســتو  مــ  بغــ  ج ــ  ، أو بــوعل أو بــس وعــل ، تــودي إىل 

 ..األسر ة العسئقل بل األمراد 

ـ و ايـول العقسنـل  ا عنـهلل ، و ظ ر العام  اعـاجا              تقطاا االس

ل األزمة بـايرادال وااعاعـة إىل   حْواألسري التكاملل بوعيه ، الذي ُ 

 ..ود وحمبة ووئام 

أو ااســبب  الطــارد اايــول الـس عقسنــل  عنــهلل، والعامـ  النــامر             

 ل اخلـسف حـوْ ُ الـذي  األسري ، اانظور منه وغ  اانظـور ،   للتفكك

 ..وصراع وعنف  ة ومشكلة ، وتفاقم ا إىل أزمةإىل قضي البسيط

، مبا يف البيئة الشيطانية ااتولهللال وباخلووو األزمة األسر ة             

 ..سلو  النفال والفكر وال توجه حلقات تمله م 
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مـ   ـسل   ، حتـ   استفحال الوـراع   يف فروال –قوال الوتظ ر            

األمور ، ليتحق  ما  كون  أبسط تتعااا عنهللا رمبووج ات النظر ، 

 ( . ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْلِإْنَساِن َعهلُلوٌّ ُمِبٌل) ؛ التطبيقات عليه 

 بل مهلل  تأث  آلية الفكر الرتبـوي  ، ل وااخطط اابّسط اآلت            

 :عل  النفال والسلو  

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 ت هلل هللات متاسك األسرال  بل( 4)خمطط 

  

ابنـه   نـ  ار  عقـوا    منه حّذر ، وجه الرتبوي الوقائلوبت            

مــا  وخمــا ر مــ  عواقــباألســرال  وبيئــة بنــاء ، حلما ــة  وســف 

 ،النفسـل   –احلرا  الفكري جلك حيملوا أبناءه لزوجته األ ر  م  

  ــوديولـ  السـلو    مبوثراتـه ع   سـري  احلما ـة ، لكـل ال  ومنـه  

 ..إىل الوراع والعنف  بشرورها

ومضـامل  أبعـاد  تأ ـذ   الكرميـة ،  اآل ـة كما تبل ، مـإن  و            

؛ تربو ـــة ونفســـية واجتماعيـــة ، مـــا تكـــون ، من ـــا متعـــهللدال 

الفهم  قصور

واالستيعاب 

 ويالترب

 

الحسد 

والغيرا 

 والحقد

 

تفعيل النفس 

ارا بالسوء األّم

 المدمرا

 

 

 المعلومات المرتدا
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، وعلـا  االجتماعل  –علا النفال الرتبوي ب ما له عسقة وباخلووو

 ..االجتماع الرتبوي 

ــسمة ســياقه،  األســري - تكامــ  ااضــمون الرتبــوي أمــا               وس

 لس تيـار  ا ام ما سب  ، ومـا حلـ  ، ومـا ميتـهلل    ، واستهللامته التأهيلل 

 : له استقب  ااخططايةل م  ا

َوَكَذِلَك َ ْجَتِبيَك َربَُّك َوُ َعل ُمَك ِمْ  َتْأِو ـِ  اْلَأَحاِد ـِث َوُ ـِتاُّ    )             

ْ ـَك ِمـْ  َقْبـُ     ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَل  َآِل َ ْعُقوَا َكَما َأَتمََّ ـا َعَلـ  َأَبوَ  

 .. (6)ِإْبَراِهيَا َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌا َحِكيٌا 

، و علمك بعـهلل هـذا    خيتار  و وطفيك: ومعن   تبيك               

سـب  ابااك، تتا النعمـة ايةيـة العظيمـة    و،   االصطفاء واال تيار

، بعــهلل مــا تــتا مرحلــة ســب احلكمــة ا، ومك ةيــااعرم – ةالرتبو ــ

ااعوقـات لقـو ا الرتبيـة النموججيـة حلمـ       بطـات و احملالوقا ة مـ   

  ..الرسالة ايةية وم ام ا 

علـ    مقوماتـه  ومما  تبل ، أهمية بناء الفكـر واكتسـاا              

الرتبـوي  أسال علمية ومعرمية ، وأهمية الوصول إىل مرحلة النضـو  

ـ     اد علـ   والتعليمل ااتميز والكفيـ  للوصـول إىل مرحلـة االعتم

 ..وإدارت ا الذات بلورال 

ومنه أهمية استهللامة ما  سـم  بالتنميـة البشـر ة للقـهللرات                  

عنهلل ، وايقناع وتو   الفش  إىل جنا  وااواهب  اعاجبة بالتحلي  

لتنمية الرتبو ة واالجتماعية الكفيلة حبما ـة اينسـان كفـرد    ا

 ..ومجاعة وجمتمع وكأسرال 

ــ  إدارال                   ــو م ــر  ، أال وه ــه آ  ــر وج ــة و ظ  ــاك  معاع ااش

التغـي  ، وإدارال قـوال العزميـة    ، ومـ  إدارال  ، ومـ  التفـاوض   واألزمات 

منــه ااــبين علــ  الوــرب وعــهللم االستســسم لضــغو ات التجربــة ، و 

 ..، الهللاعمة لقو ا ااس ال كسب اا ارات واخلربات 
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ته وموقعـه وموقفـه ، اآلنـل    مساحته وشخوصه وتوقي ولك ٍّ             

 ..وااستقبلل 

 : ل بااخطط اآلتجوانب م  جلك  وميك  توضيح             

 

 

 

  

 

 

 

 

  ووصية بل (  0) خمطط 

 التعليمل - اسرتاتيجية تكام  البعهلل الرتبوي

 

التكامــ  االســرتاتيجل   ووصــية واماهــات ميلــ منــه و             

ضمنه مـ  الوـياغة والتنفيـذ وتقـو ا     التعليمل ، وما  ت -الرتبوي 

ر اجتماعيـًا  األداء ، مع مراعاال البيئـة الهللا ليـة واخلارجيـة ومـا  ـوث     

الوصول إىل األههللاف والغا ات ، وجمر ات  تحق وعقائهلل ًا علي ا ، لي

 ..ااخا ر  -الفرو ، والوقا ة م  ؛ الضعف  -استلمار ؛ القوال 

و وتكام  أبعاد اسرتاتيجيات ا ؛ والهلللي  عل  سسمة النتائ              

َوُ ِتاُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَل  َآِل َ ْعُقوَا َكَما َأَتمََّ ا َعَل  َأَبَوْ ـَك ِمـْ     )

 ( .. َقْبُ  ِإْبَراِهيَا َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌا َحِكيٌا

تمل  األسري وامتمعل ، ومن ا ما   وميتهلل ااضمون الرتبوي             

َلَقـهلْل   )لسائلل ، واالعتبار مبا جر  عل   وسف وأسرته ؛ حبيلياته ل

  .. (7)َكاَن ِمل ُ وُسَف َوِإْ َوِتِه َآَ اٌت ِللسَّاِئِلَل 

االختيار 

 واالصطفاء

 

 

وفق على التعليم 

 برناما مخطط له

 

نتائا تنفيذ الخطط 

 ةالتعليمي - ةالتربوي

 
 

 المعلومات المرتدا
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الفقـه األسـري وامتهللاداتـه الرتبو ـة      وهو جانب مما  تضـمنه             

ر ات ، ومنه ما  تبل عل  أهمية االابرال والورب عل  جمواأل سقية 

 ..البناء األسري ، وايصس  والوس  الرتبوي 

قـوال   مضـامل  وللتماسك األسري أهمية بالغة تنبع مـ   ـسل              

ـ   و ايميـان  ومـهلل  ، الرتبو ـة  األواصر   االقتـهللاء  ا  االقتـهللاء ب ـا ، ومع

، ومسـتو   ، ومسـتو  تطبيقات ـا   والقناعة مبا تمله هذه الرتبيـة  

 ..التآلف احملبة و تقي  ومهلل 

والتبا   بل االلتزام األسري ، الكائ  مبكوناتـه البشـر ة ،               

ــودي     ــا     ــذا التب ــون ه ــا  ك ــومل حينم ــ  اا ــل ، لك ــر  بيع أم

والظلـا  والتنـامر والوـراعات   والغـ ال  للخسمات والبغض والتحاسهلل 

 .. والعنف واعرمية

للـبعض ، ميأكـ    وباخلووو الا أمراد األسرال ، بعضـ ا                

قو  ا الضعيف ، و تا أك  احلقوق بالبا   ، وجلـك باستضـعاف   

االستغسل والتعهللي وواحلما ة م  تفكك وضباع األسرال ، األ سق 

 ..  هو حر ص عل  مسعة األسرال َمعل  

وللشعور بعهللم تكامو الفرو بل األبنـاء امـاه حمبـة األا                  

الضـغينة واحلسـهلل    تول ـهلل ، حين ـا ت  وسفأ وال   وهختيلهو ما وةا ، 

 :غضاء ، وصورال م  نتائجه والب

ِإْج َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُ وُه َأَحبُّ ِإَل  َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُ  ُعْوَبٌة ِإنَّ َأَباَنا )              

 .. (8)َلِفل َضَلالج ُمِبلج 

، والغفلـة  خلطـ   واالستنتا  اهذا التوور  وُ بن  عل  أساس             

اابنيــة علــ  مجلــة مــ  العوامــ  ،   البعيــهلل عــ  معرمــة احلقيقــة ،

ــهللان    ــتا لفق ــة والي ــة بالطفول ــة ااتملل ــف الطبيعي ــه ،   وس أم

 .. مقتب  األ ام كونه الن  يفايستلنائية اابنية عل  أساس و
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، مبين عل  تلك وغ ها  الن   عقوا  ومستو  حرو أبوه            

وام  الـيت تـتا تمـ  ااسـوولية ، بـأي شـك  و ر قـة ،        م  الع

 ..حلما ته م  ااخا ر والت هلل هللات 

التوجُّه الرتكاا  سبب ،عنهلل أ وال  وسف هذا اع   األعم  و           

ـ ؛  اعـرائا ااتمللـة   نوع م  أنـواع  احملرمات ، ومن ا ارتكاا اعنح ب

  :أ وته  مناداالواعنا ات ، وهو ما جسهلله 

اْقُتُلــوا ُ وُســَف َأِو اْ َرُحــوُه َأْرًضــا َ ْخــُ  َلُكــْا َوْجــُه َأِبــيُكْا )            

 .. (9)َوَتُكوُنوا ِمْ  َبْعهلِلِه َقْوًما َصاِلِحَل 

 ها وغ ت ـا وحسـهللها  حقـهلل ألمر ، مـهلل  مجـو    اوالغر ب يف              

ــذا   أل ــاج ه ــل ا إىل اخت ــذي أوص ــي ا ، ال ــف   ــرار اخلو ااوق ــر ، الق ط

 ..تكاا عظيا ما  تج ون حنوه الر

الــذي ال ميكــ  أن  وهــا  علمــون بنبــوال أبــي ا  عقــوا             

 .. غف  ع  العهللالة وااساواال واحملبة للجميع 

ما حيملون م  مكر م ـهللد للبنـاء والتماسـك    قوال موثرات بو             

هـهللم ا   األسري ، كان توـورات ا اخلطـرال وتوقعـات ا لوصـوةا إىل    

 :هذه اعرمية الشنعاء بعهلل 

 ( َ ْخُ  َلُكْا َوْجُه َأِبيُكْا َوَتُكوُنوا ِمْ  َبْعهلِلِه َقْوًما َصاِلِحَل) 

و ظ ر يف آ ـات الحقـة مـ  السـورال ااباركـة ؛ والـيت سـيتا                     

،  يف مبحث  ـاو   (ااضمون الرتبوي للحكا واالستشارال  )تناول ؛ 

 :وما تشمله اآل ة الكرمية 

َوَجاَء ِإْ َواُل ُ وُسَف َمهلَلَ ُلوا َعَلْيـِه َمَعـَرَمُ ْا َوُهـْا َلـُه ُمْنِكـُروَن      )            

(58)  

للمشـكلة   ب ا ، تبل سب  عس  الـن   وسـف   وما  عق             

ورمبا معاعة األزمة األ و ـة بالطر قـة التهللر يـة ، والتحـول ب ـا      

 ..تربوي عظيا  ماسك األسري وبأسلواحنو ما  مع ا للت
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ــًا                    ــون من ج ــت ا ، لتك ــتح  دراس ــة تس ــل دروس تربو  وه

لتماسك األسرال ، م ما تعمقت ااشاك  واألزمات وااواقف السلبية 

 ..  وااواة بل األسرال الواحهللال 

ــ               ــا ر    وب ــ  خم ــه م ــا تمل ــكلة ، وم ــهللاد ااش ــ  امت الرغا م

ـ  ، قهلل وت هلل هللات احلسهلل والغ ال واحل وامرات حتـ  علـ    وحياكـة اا

  :األخ ، والهلللي  

َوَلمَّا َدَ ُلوا َعَل  ُ وُسَف َآَو  ِإَلْيِه َأَ اُه َقاَل ِإْنل َأَنـا َأُ ـوَ  َمَلـا    )             

 ..( 69)َتْبَتِئاْل ِبَما َكاُنوا َ ْعَمُلوَن 

ــأنل                   ــرب والتـ ــوي يف الوـ ــهللرس الرتبـ ــا أروع الـ ــا واحل ومـ لـ

تهللّمر األسرال وتسـفك الـهللماء ، أو علـ  أقـ      ت هللد ولئس  واحلكمة ،

 ..تقهلل ر ، ميتهلل األمر لسنتقام والوراع األسري 

الوـاع يف   تواص  متـادي األمـر مـن ا ، حينمـا وضـع       و              

نـه ، ومـا   رح  أ يه م  أج  أن ُ بقيه معه ، وجمر ـات الكشـف ع  

 :إالز أن  كان م  موقف أ وته

َقاُلوا ِإْن َ ْسِرْق َمَقهلْل َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْ  َقْبـُ  َمَأَسـرََّها ُ وُسـُف ِمـل     )               

َأْعَلـُا ِبَمـا َتِوـُفوَن     َنْفِسِه َوَلْا ُ ْبهلِلَها َلُ ْا َقاَل َأْنُتْا َشرٌّ َمَكاًنـا َواللَّـهُ  

(77).. 

منـه اسـتهللالل   و، القاسـل بكلماتـه   ااوقـف  الرغا م  هذا وب              

 وتــه علــ  اخلطيئــة جمر اتــه الــيت رمبــا تــهللل علــ  مــهلل  إصــرار أ

 ..والتمادي مي ا 

السـلو  اينسـانل بالوـرب    و الـنفال  كان بااقاب  معاعـة              

، النام ع  ةا ة ما ميكـ  ةا تـه مـ  البنـاء     واحللا واحلكمة 

 :ومتاسكه األسري 

َعَلْيِه َقاُلوا َ ـا َأ َُّ ـا اْلَعِز ـُز َمسَّـَنا َوَأْهَلَنـا الضُّـرُّ       َمَلمَّا َدَ ُلوا )                

َوِجْئَنا ِبِبَضاَعةر ُمْزَجاالر َمَأْوِف َلَنا اْلَكْيَ  َوَتَوهللَّْق َعَلْيَنا ِإنَّ اللََّه َ ْجِزي 
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َأْنـُتْا   َقاَل َهْ  َعِلْمـُتْا َمـا َمَعْلـُتْا ِبُيوُسـَف َوَأِ يـِه ِإجْ     ( 88)اْلُمَتَوهلْلِقَل 

َقاُلوا َأِئنََّك َلَأْنَت ُ وُسُف َقاَل َأَنا ُ وُسُف َوَهَذا َأِ ل َقـهلْل َمـ َّ   ( 89)َجاِهُلوَن 

( 92)اللَُّه َعَلْيَنا ِإنَُّه َمْ  َ تَِّ  َوَ ْوِبْر َمِإنَّ اللََّه َلا ُ ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسـِنَل  

َقاَل َلا َتْلِر َب ( 94)ْيَنا َوِإْن ُكنَّا َلَخاِ ِئَل َقاُلوا َتاللَِّه َلَقهلْل َآَثَرَ  اللَُّه َعَل

 .. (90)َعَلْيُكُا اْلَيْوَم َ ْغِفُر اللَُّه َلُكْا َوُهَو َأْرَحُا الرَّاِحِمَل 

األسر ة ، اعامعـة بـل    –وهنا  تبل عم  الهللروس الرتبو ة               

حقوقـه  عـ    كشف احلقيقة ااـّرال مـ  ج ـة ، وتنـازل  وسـف      

 ..اااد ة وااعنو ة م  ج ة أ ر  

، واحلقيقـة الـيت ال لـبال    أمام األمر الواقـع   وب ذا وضع ا               

اعرميـة   مسـتو   ، واستطراد ااشـكلة أو والوورال الواضحة مي ا ، 

دوا حتـ  آ ـر حلظـة مـ      ما متامنه اخلطرال اليت ارتكبوها حبقه ، و

 ..لقائ ا معه 

 تج ـون  ا يف غـي ا وغشـاوال احلسـهلل والغـ ال واحلقـهلل ،      وه              

اخلطــ ال الــيت تــهللْمر  والســلوكية النفســية والرتاكمــات األموربــ

 ..والعسقات األسر ة األسرال 

ــ                ــًس ع ــر  مض ــا  ظ  ــهللروس    ، م ــ  ال ــح ، عم ــك  واض بش

ااستفيضة وسعة اآلماق اليت تمل ا هـذه اآل ـات الكرميـات ، ومـا     

 ..تفادال من ا ، يف اماالت الرتبو ة واألسر ة ميك  االس

وال ســيما يف جمــاالت اخلطـــط ، وصــياغة ايســـرتاتيجيات               

الكـوادر الرتبو ـة   مناهج ـا ، ومنـاهو   وتطبيقات ا يف ااوسسـات و 

 ..، ب  وحت  التهللر بية من ا والتعليمية 

ـ  ةا ـة البناء ويف  هدورما  تطلب م  األا وو            األبنـاء   تقب مس

 ..م   طورال التمييز ااقوود وغ  ااقوود

 وضح احلكمة والوـرب  مبسط ، وميك  أن نضع خمطط               

 :حت  الوصول إىل ح  ااشكلة أو األزمة ، م ما كان األمر 
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  بل (  3) خمطط 

 االجتماعية حل  ااشاك  األسر ة -الهللورال الرتبو ة 

 

ــو                ــذا ه ــ  وهك ــب م ــري  جان ــوي األس ــ  الرتب ــة العم  سص

االجتماعل ، ووقع احلكمة واحلكماء يف عس  مشاك  األسرال 

، ال  سع التوسع بنظر ات ـا  وامتمع ، وما آلت إليه م  دروس تربو ة 

 .. ومهللارس ا

 

 خطورة التفكك األسري: ا  ثالث
 

هـو حـرا     اينسـان ،  ر بـه صًس َلما تقهلّلم ، مإّن أ طر ما ميوتوا             

 ..الرتبوي  تطبيقات السياقنتائو و بيعة مس ال و

ــت هللف يف                 ــب وااس ــحيح وااناس ــه الو ــه باماه ــه ال  تج ومن

ــ     ــا عل ــرال ، ومجع  ــراد األس ــتقطاا أم ــر  اس ــارا الفك ــهللال تق مائ

 ..والتفاها والتآلف واحملبة 

الســـل   واماهـــه عـــهلله أ ــذ بُ ت هلل هللاتــه تبـــهللأ حينمـــا  و               

 ، متكـون األسـرال  ، و تفاع  اعانب الغرائزي األعم  كال واانت

ذروا 

المشكلة 

 األسرية

 

كشف حقائق 

مرت المشكلة 

 موّدابها ب

 

المحاورا 

وعالج 

 المشكلة

 
 

 المعلومات المرتدا

بناء 

الموقف 

 ياإليجاب
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، أو ما  سم  توـهللع  األسري  التفككبالوراعات األسر ة وم هللدال 

 ..األسرال ، أو تطيا األسرال ، أو تشتت األسرال ، أو التباعهلل األسري 

ألوسـاض  أكلر تهللاواًل بل ا ؛ وأر  موطلح التفكك األسري             

ميلـ   العلمية ، و سع ألمور عـهلّلال ، وأكلـر دقـة يف التشـخيص ، و    

 ..أواصر العسقات األسر ة التحهللي الكائ  عل  

 ووصـًا  حيهللث التفكك األسري ، ألسباا وعوام  شـت  ،  و            

الــوعل واســتيعاا اآل ــر ، ميشــعر الفــرد   حينمــا  رتاجــع مســتو 

 ..بل أسرته والضياع بالغربة 

وأكلر وضو  التفكك األسري وسر ان مشاكله ، حينمـا               

حولـه ، وا ـور   بـاحل  أو بالبا ـ     كون هنـا  موضـوع و ـسف    

ومقــهللان وصــعوبة االلتقــاء مبوضــوعية ، حــواجز وتشــهللد يف الــرأي 

 ..احملاورال والتفاها 

ورمبــا  كــون التقــارا األســري ، حينمــا  ــتا االتفــاق علــ             

 ابية أو السلببية ، أو االلتقاء يف نقطة حمـهللدال علـ    التوج ات اي

ــان  رأي ، واالتفــاق عليــه  ، ســواء كــان مرحلــل أو مســتمر ، أو ك

 ..موضوعل أو غ  موضوعل 

باآل ر ، ورمع  رمبا تكون م  مساته لهلل  الفرد ، عهللم الشعورو            

لواضح استقب  غ  ااو، م  احمليط به والتحهلل ات الت هلل هللات مستو  

 ..مع القهللرات تكام  ااأو غ  

ااقاب  ما ميلل الفجوال والفراغ ومواقع الضـعف ، أشـكال   بو            

عهللم استيعاا  لتودي إىل،  والر   الشكلية الكاجبة اتتوورال م 

عـهللم تـوازن   توـور  و تجـه   ،، وعهللم اسـتيعاا موقـف اآل ـر    ااوقف 

 .. األبناء لهلل  اآلباء مكانة الة ومساواالوعهلل

الرتبـوي   واحملتـو   ام والعالقناعة الفعلية ب مستو   هلل  و             

 ..واالجتماعل والنفسل واللقايف 
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بأّن أبناء  عقوا ، اآل ة الكرمية  مضامل  ظ ر م مما هنا و             

  فضـ  مـا  وجـب أن   عـهللم وجـود   هـو  بـه ،  عرون  شم  بل ما  

 :علي ا   وسف 

َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُ وُه َأَحبُّ ِإَل  َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُ  ُعْوَبٌة ِإنَّ َأَباَنا  ِإْج)             

 .. (8)َلِفل َضَلالج ُمِبلج 

األعمـ   والقاصر  ااادي العا فل والغر زي وتووروا بف م ا             

ـ امـه أبـوها ب  حينما ، بالتجاوز عل  حقوقعا  لألمور  مع ـا   هتعامل

 ..ال  ستوعبونه ، أو ال  ر هللوا أن  كون إال مبا  رونه  ا زمتب كذا 

مـودال   اوا ك  احلرو أن  كونـوا هـا َمـْ   كسـب    حرصوو             

 ..ها اهتمام أبوو

الطفــ  اليتـيا الفاقـهلل ألمــه ،    ومل  فكـروا بـأّن  وسـف                 

سـبة  اخلاصـة واانا  والعنا ة  والرعا ة والرتاحا حيتا  إىل التعا ف

 ..تأثرها النفسل م  هذا ااوقف  قوال لرتبيته ، و تبل

، األول واأل ـ   واألعمـ   ولذا كـان القـرار واخليـار اعـامح                   

 :الذي ال تراجع عنه ، هو 

اْقُتُلوا ُ وُسَف َأِو اْ َرُحـوُه َأْرًضـا َ ْخـُ  َلُكـْا َوْجـُه َأِبـيُكْا       )               

 . (9)َبْعهلِلِه َقْوًما َصاِلِحَل َوَتُكوُنوا ِمْ  

وتظ ر تفاقا ااشكلة إىل أزمة ، واحل  األزمة عنهللها ، تولـهلل               

 ..أزمات أسر ة 

 اشــكلت ا وتــأزم ا األســري احلــ  وكــانوا  توــورون أن              

التوـقية  هـو عـ   ر ـ     ، وحبـه ةـا   بـي ا  التقرا أل موقع ومقهللان

 .. اعسهلل ة ليوسف 

َ ْخـُ  َلُكـْا   ) : إلي ـا ؛ أن   ااتوور عنهللها للوصـول  النتيجةو              

 ( َوْجُه َأِبيُكْا َوَتُكوُنوا ِمْ  َبْعهلِلِه َقْوًما َصاِلِحَل
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مـا كـان   قوال التأزم النفسل والرتبوي لهلل  ا ، وومما  تبل ؛               

 واحملتـو  وااوـهللر   الوقع الكب  يف نفوسـ ا رغـا اعانـب وااوجـه    

 ..واحهلل الرتبوي 

، عل  أهمية عامـ  القناعـة وت يئـة    ا  هللل  ميهللانيًا مموهذا               

ــا     ــل ، مب ــوايفل واألدائ ــانل ، ال ــ  اينس ــاعلل والتفاع ــاخ التف اان

 ستقبله اينسان م  معلومات وأمكار ، تتناسب مـع قيـام األسـال    

 ..والبناء الرتبوي القو ا 

ــر               ــا ن ــل  اه وم ــل وامتمع ــر الفــردي واعمع حتــ  يف الفك

، ومع تطور احلياال وسب  االنفتا  اللقايف واحلضاري ، ااادي ااعاصر 

التما ز  ما  قابله م  ، تربز اواهر مل  هكذا مواقف معوغ  ااادي 

 ..بل احللول السلمية وجمر ات حلول العنف 

ـ  اآل ـة الكرميـة ،   م  مضاملو               ـ   الواضـح  لي هللال  وثرعلـ  م

االرتفـاع النسـ  لتوج اتـه علـ  احلسـاا       الو طـور العام  الـذاتل  

 ..ااوضوعل 

والتفك  الس  اعامح ، ت هلل هللات التفك  الغر زيأ ضًا و                 

األنا اعمعل التفك  بتوجه و، عقسنل ، والتفك  باألنا الفردي 

ـ  - ةالنفسي اتاانحرف واعامح ، ااودي إىل األزم  رابـط  علـ   ةالرتبو 

 ..والهللم الواحهلل األ وال 

علـ  مسـتو     ك  جلك وغ ه ، و طورتـه  وت هلل هللات ووقع               

 ..التفكك األسري  رمع مستو  أواألسري ، التماسك 

 الرتبـوي  لـتفك  ، وانتظام ا أهمية التوازن النس  لذا  ظ ر               

 بـل والتوازن  ،العقسنل وااخطط له  ، علاعمعل وامتمالفردي و

ــبة  ــهنس ــ  توج ــذاتل و التحلي ــ  ال ــاالت  التحلي ــوعل يف ام ااوض

 ..واالجتماعية النفسية والرتبو ة 

وبذلك وضع احللـول الكفيلـة بااعاعـات ، للحيلولـة دون                   

تأث  ما حيملـه اينسـان مـ  خملفـات وتراكمـات وأزمـات وُعقـهلل        
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اااضل ، وتأث ه عل  ااواقف واماه ااواقـف ، ومنـه اختـاج    وسلبيات 

الوـعهلل الرمسيـة وغـ     غـ  ااناسـبة علـ     القرارات علـ  خمتلـف   

 ..الرمسية 

ااـبين علـ  عـهللم سـب  مقومـات      اخلطـ  ،  وعنهلل هذا احلهللث                

التماسك األسري ، الذي أود  ب ا إىل ا تيار ما  قرتمونه م  اعرمية 

 .. الشنعاء ل اوسب

  الشــروع يف ت يئــة  يــارات و طــط وآليات ــا ووســائمنــه و             

الذي ال إرادال له  ، اعرمية بأ ي ا الوغ  شك  م  أشكال تنفيذ

 ..عل  ما  ري م  حوله 

الرأي البهلل   عـ  قتـ    إبهللاء ، و التوجه م  ولك   ظ ر جانب             

عــض أ وتــه ، ولــه جمــال بنفــال ، األقــ  و ــأال علــ    وســف 

 :، عنهللما القت  جرمية بالتخفيف أو التحول ع  شهللال 

َقاَل َقاِئٌ  ِمـْنُ ْا َلـا َتْقُتُلـوا ُ وُسـَف َوَأْلُقـوُه ِمـل َغَياَبـِة اْلُجـْب         )              

 ( 42)َ ْلَتِقْطُه َبْعُض السَّيَّاَراِل ِإْن ُكْنُتْا َماِعِلَل 

 بارتكاب ـا  مشـرعة  اعرمية تبقـ  جات و،  وأركان اعرمية             

؛ بتوصــيف ا ووصــف ا  مــا تكمــ  ابــل اعــنح واعنا ــات ، ومن ــ

القتـ  ومـا دون جلـك     جرمية بلواال تيار ضم  اآلراء  ومواصفات ا ،

 .. ليوسف ع  التوفية اعسهلل ة  امي    البهللائ  اليت تبتعهللم

ضـع  و ميكـ  اوضـوع ،  لـه عسقتـه با  ومما م  جانب آ ر ، و              

مـا  منـه  و، تطور العسقات األسـر ة   بيعة    وضحخمتور ،  خمطط

 :احلسهلل والغ ال ميه  عل  االماه حنو  وثر
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انعكاسات ا االجتماعية و -الهللورال الرتبو ة  بل (  1) خمطط 

 السلبية واي ابية و طورت ا عل  تفكك األسرال

 

عــهللم التماســك الفكــر علــ  وثرات احلتميــة اــوالنتيجــة                

وجرميت ا دون رادع ، التوميا عل  ااضل يف غْي ا  الرتبوي األسري

التوجه بأسـلوا ااكـر واخلهلل عـة ،    منه ، وأ وي ورابط الهللم واألبوال 

والتسعب بااشاعر ع   ر   تو   الذكاء العـا فل إىل ااكـر   

 :، إج العا فل 

( 44)وا َ ا َأَباَنا َما َلَك َلا َتْأَمنَّا َعَل  ُ وُسَف َوِإنَّا َلُه َلَناِصُحوَن َقاُل)               

 .. (40)َأْرِسْلُه َمَعَنا َغهلًلا َ ْرَتْع َوَ ْلَعْب َوِإنَّا َلُه َلَحاِمُظوَن 

ــوا                  ــ  ار  عق ــاّل ن ــه ب وأح ــل التوج ــاكرالنفس  ، اا

ـ وه ، والسلو  غ  الطبيعل مـ  أبنـاء   سـ   صـغر  قـوت ا و  قابـ  ا  م

 ..وبراءته   وسف 

َقاَل ِإْنل َلَيْحُزُنِنل َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَ اُف َأْن َ ْأُكَلُه الْذْئُب ) ؛ لذا                

َقاُلوا َلِئْ  َأَكَلُه الـْذْئُب َوَنْحـُ  ُعْوـَبٌة ِإنَّـا ِإًجا     ( 43)َوَأْنُتْا َعْنُه َغاِمُلوَن 

 .. (41)اِسُروَن َلَخ

المؤثر النفسي 

التربوي و

اإليجابي أو 

 السلبي

 

 

وقعه 

اإليجابي أو 

 السلبي على
 األسرا

 

تماسك أو 

عدم ترابط 

 األسرا

 

 

 المعلومات المرتدا

جاه ات

الموقف 

أو  ياإليجاب

 السلبي
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وجهلل ر بالذكر أن مضمون م  مضامل هذه احملاورال ،  بل                

، لكونه مجع اااكر ما ميك  تسميته ؛ بف  التفاوض العا فل 

ومنـون احملـاورال وايقنـاع ، ااـودي     وااكـر  بل التفاوض والعا فة 

 ..للحوول عل  مرادها بااكر واخلهلل عة 

ااتمللة ونقاض الضعف ، ع بل عسجات خما ر الغفلة ومج                

م  قوال العوبة ، ومود  الفرو ااتـوامرال   ، وما  قاب  جلكاخلسارال ب

 ..والتجربة للموقف 

ــا ،                  ــذ خلطط  ــان التنفي ــرض  وك ــرال يف م ــة اخلط  والنتيج

 :متاسك عقهلل األسرال اللمل 

َوَأْجَمُعوا َأْن َ ْجَعُلوُه ِمل َغَياَبِة اْلُجْب َوَأْوَحْيَنـا   َمَلمَّا َجَهُبوا ِبِه)               

 .( 45)ِإَلْيِه َلُتَنْبَئنَُّ ْا ِبَأْمِرِهْا َهَذا َوُهْا َلا َ ْشُعُروَن 

ــة يف ؛                   ــرميت ا ااتملل ــآرب ا وج ــذ م ــات تنفي ــوا وحلق ، َجَهُب

 .. َغَياَبِة اْلُجْبرمية ؛ ، ومكان تنفيذ اع َ ْجَعُلوُه، َأْجَمُعوا 

، بـهللأت اعرميـة    وبعهلل تنفيـذ جـرميت ا بـأ ي ا  وسـف                  

 :الرتبو ة ، عنهلل  –النفسية  وأركان ا األسر ة بعوامل ا

َقـاُلوا َ ـا َأَباَنـا ِإنَّـا َجَهْبَنـا      ( 46)َوَجاُءوا َأَباُهْا ِعَشـاًء َ ْبُكـوَن   )              

ْكَنا ُ وُسَف ِعْنهلَل َمَتاِعَنا َمَأَكَلُه الْذْئُب َوَما َأْنـَت ِبُمـْوِم ج   َنْسَتِبُ  َوَتَر

 .( 47)َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَل 

ومضامل الهللرس الرتبوي واألسري واالجتماعل ،  مـع بـل                

 ..اعرمية والتمو ه عن ا ، والتلفي  والبكاء 

مـ  صـور بنـاء ااكـر العـا فل ،       مما  عين تشكي  صورال             

 ..اخلليط بالذكاء العا فل 

ــة                ــان اعرمي ــة وأرك ــر  ر ط ــا وتظ  ــة ، ب  وارتكاب  نهللس

ااتنوعة االماهات واألههللاف والغا ات ، واستغسل الفكر وخما ره 
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ــة يف ، ؛   ــوال الكائن ــِه  ) الفج ــْذَهُبوا ِب ــل َأْن َت ــاُف َأْن) ، ( َلَيْحُزُنِن  َوَأَ 

 ( . َوَأْنُتْا َعْنُه َغاِمُلوَن) ، ( َ ْأُكَلُه الْذْئُب 

مـ   وكان الـهلللي  الـواهل بكـذب ا ومكـرها ، لتـربئت ا                    

 :اليت ارتكبوها ااوقف واعرمية 

َوَجــاُءوا َعَلــ  َقِميِوــِه ِبــهلَلمج َكــِذار َقــاَل َبــْ  َســوََّلْت َلُكــْا  )              

 .( 48)ا َمَوْبٌر َجِميٌ  َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَل  َما َتِوُفوَن َأْنُفُسُكْا َأْمًر

والهللم الكذا ، الـذي ال ُ خفـ    ، كذب ا ؛ ومجع الهلللي  بل              

، مبا سولت ةـا أنفسـ ا يف     عقوا ن  ار ع  ما  عرمه عن ا 

، واعرميـة غـ  اااد ـة      ارتكاا اعرمية اااد ة حبـ   وسـف  

 ..  عقوا كلر وقعًا حب  األ

علــ    ــهللل ، ممــا والشــروع بارتكــاا أي جرميــة أو جنحــة              

ابتعــاد العقــ  واحلــ  اينســانل ، وشــروع الــنفال األمــارال بالســوء  

لــهلل  ا ، وضــعف ضــعف العامــ  الرتبــوي واأل سقــل و وســطوت ا ،

 ..التماسك االجتماعل 

تهللم  البناء حينما  كون جرمية ، وأبشعه اقرتامًا للوأ طره              

 ..دا   األسرال الواحهللال اانضو ة تت لواء األبّوال األسري م  

وهو مما أراد القرآن الكر ا أن  ضعه بل أعيننا ، و ضـعنا               

، وتطبيقات ـا  التجربـة احلقيقيـة   و الرتبية األسـر ة ،  م  صورال أمام

الق حنـو هاو ـة تفكـك    لوضع من و تربوي وقائل وحـذر مـ  االنـز   

 ..تفكك امتمع ليكون  الرقعةاتساع ثا ، األسرال 

ــال ،              ــا ر وبطبيعــة احل ــا خم ــ ال نت ــة  ااس ــات يف حال اخلسم

ـُعهلل األسرال  دا   بهللأ م ات ، تالوراعو  ..نواال امتمع ، اليت ت

ـ   لهللور ام  ج ة أ ر  ، مإّن و              ة حلكمة العسجـل ، أهميـة بالغ

لحيلولة دون الوراع األ وي وتفكـك األسـرال وامتمـع ، وجانـب     ل
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ما تقهلّلم جكره يف حمور متاسك األسرال ، حينما كـانوا   تربوي منه ،

 ..أ وال  وسف موْر   عل  غْي ا 

 :و ظ ر موقف جلك عنهللما               

ْبـُ  َمَأَسـرََّها ُ وُسـُف ِمـل     َقاُلوا ِإْن َ ْسِرْق َمَقهلْل َسَرَق َأٌخ َلُه ِمـْ  قَ )              

َأْعَلـُا ِبَمـا َتِوـُفوَن     َنْفِسِه َوَلْا ُ ْبهلِلَها َلُ ْا َقاَل َأْنُتْا َشرٌّ َمَكاًنـا َواللَّـهُ  

(77) .. 

وقــوال ، الرميغــة  ملــوال حكمــة وصــرب وتربيــة  وســف               

ــالنفال ومساحــة  نفســيته ، وحرصــه علــ  أالز  شخوــيته وثقتــه ب

ــرض الع ــوي   نف ــهلل األ  ــري ، و -ق ــذلك األس ــ  أن ال  ك ــرو عل احل

 ..ي  سح  األسرال مبوْجه االنتقام  ستفح  الغضب الذ

آثر عل  نفسه وكاشف ا مبا معلوا وجعل ا أمام  لكنه             

 ..( لعس  ااشكلة ) ، الوهللمة الرتبو ة ، األمر الواقع 

العفو عنهلل ااقهللرال يف جروال ما أبهللاه م  التسامح ، وجّسهلل منه و              

كحـ  ن ـائل   ، واالبتعـاد عـ  وسـيلة االنتقـام     وملاليت ـا  امتلاةا 

 ..للمشكلة 

ــ                  ــة ، متل ــاا اعرمي ــة يف ارتك ــة الكائن ــان احلقيق وتبي

الوهللمة الرتبو ة األسـر ة ، اابنيـة علـ  أسـال الـذكاء العـا فل       

 ..اواحلة األسر ة األ سقل ، وااهللّعمة بالتسامح واحملبة ، وا

وهــل أعظــا الــهللروس الرتبو ــة يف التســامح وإ قــاف نز ــف               

 :االنتقام واحلقهلل والبغضاء بل األ وال 

( 89)َقاَل َهْ  َعِلْمُتْا َما َمَعْلُتْا ِبُيوُسَف َوَأِ يِه ِإْج َأْنُتْا َجاِهُلوَن )              

اَل َأَنا ُ وُسُف َوَهَذا َأِ ل َقهلْل َم َّ اللَُّه َعَلْيَنا ِإنَّـُه  َقاُلوا َأِئنََّك َلَأْنَت ُ وُسُف َق

َقاُلوا َتاللَِّه َلَقـهلْل  ( 92)َمْ  َ تَِّ  َوَ ْوِبْر َمِإنَّ اللََّه َلا ُ ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَل 

ْيُكُا اْلَيْوَم َقاَل َلا َتْلِر َب َعَل( 94)َآَثَرَ  اللَُّه َعَلْيَنا َوِإْن ُكنَّا َلَخاِ ِئَل 

 . (90)َ ْغِفُر اللَُّه َلُكْا َوُهَو َأْرَحُا الرَّاِحِمَل 
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مما نستقرأ يف مضامل اآل ات الكرمية ، الرتابـط الوثيـ    و             

بل بناء قوال الشخوية ، وةا ة العسقـات األسـر ة مـ  التفكـك     

 ..األسري 

عنـهلل مكونـات   ،  ن مستو  تكام  شخوية اينسا هللدحيو             

، وكيفيــة والــنفال الســو ة ، وقــوام الســلو   الفكــر وبلورتــه ، 

 .. يقات اايهللانيةالتطبمعاعة 

ــًس                 ــة ، وأه ــلطة حبكم ــتلمر الس ــزال تس ــية ااتمي والشخو

التعام  مبوهللاقية وصرب واحتواء ااشاك  واألزمات للمسوولية ، و

 ..بك  كياسة وحلا وعهللالة ومساواال 

 والقــهللرات تـربز أهميـة بنـاء الشخوــية علـ  أسـال الـوعل      و            

حـ  ااشـاك  واألزمــات ،    واالسـتعهللادات للمبـادرات اينســانية يف  

 .. ة األسر اخلسمات اماه تطلب التعام  حبكمةومنه ما  

وخبسمه تكون الشخوية معرضة لتفكك الفكر ، ومنـه              

السـلبية ،  علـ  السـلو  واماهاتـه    ما  وثر عل  النفال وميوةا ، و

 ..ة واماه ا للتفكك  األسر العسقات والسيما يف جمال

ــهللر                 ــة ، ال ــات الكرمي ــية يف اآل  ــات الشخو ــ  عسج س ووم

األسري الذي  تا ، واالمتلال لهللوامع األ وال بالتسامح  ةاالالي ةالرتبو 

 ..سرال ك  ما  ودي إىل ت هلل هلل استقرار األع  التجاوز ميه 

 ضـم  للشخوية وك  جلك وغ ه نراه م  ااضامل ااعاعة            

 ..الوسط الفردي واعمعل وامتمعل 
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 املبحث الثاني
 األخالق واإلصالح والرق

 

 :، ستهللور حماور هذا اابحث حول جكره وتواصًس ِلما تقهلّلم              

 .البناء الرتبوي األ سقل : أواًل 

 . الهللور الرتبوي ايصسحل: انيًا ث

 .االجتماعل  -الرق واستعباد الفرد والبعهلل الرتبوي : ثاللًا 

 

 البناء الرتبوي األخالقي: أوال  
 

االجتماعيـة ،   –أ طر ما مير به اينسان ، وتنشـئته الرتبو ـة               

ــر    ــع الفك ــه بقم ــا  توج ــة ، من ــا م ــات متنوع ــر بعملي ــا مي حينم

وقمع النفال ااطمئنة والـنفال اللوامـة ، وااتمللـة مي ـا      األ سقل ،

 ..النفال السو ة ، اانتجة لقو ا السلو  اينسانل 

استفحال الفكر الرتبوي ااشّوه واالوث ، السـتفحال  تفشل وو           

، وااتمللـة مي ـا الـنفال غـ  السـو ة ، ومنـه       النفال األمارال بالسوء 

 ..شكاله وتطبيقاته استفحال منحرف السلو  بك  أ

وهنــا ممــا  ــربز ، البنــاء الرتبــوي الكاســح لكــ  مــا  نــتو             

األ سقيات ، لتكون الغربة يف قو ا األ سقيـات ، وغربـة اينسـان    
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، األ سقل ، دا   بيئته وجمتمعه ، ورمبا الوسط الذي  عـي  ميـه   

 ..حت  ضم  أسرته والوصول به 

ااناميـة  التعامـ  مـع ااواقـف    ر   الشـخص و  ورمبا  تذبـذا               

، وإالز مت سحقه وهو علـ  قيـهلل   أل سقية ، مب ادنة جمر ات منحرم ا ل

 ..عل  ايس ام يف التغي   القهللردون اااحلياال ، أو توفيته جسهلل ًا ، 

، الكشـف عـ  أمـور    ضم  السورال ااباركـة   مما  ربزهنا و              

، الوجه الرتابطل بل الرتبيـة واأل ـسق   و، تربو ة وأ سقية وقيمية 

العسقـات اعنسـية ااشـروعة ضـم  الشـرع      سـسمة    واحلفاا عل

 .. الطبيعلامتهللاد النس  ايةل ، حلما ة 

ما  رتتب م  ااضامل النفسية والرتبو ة واالجتماعيـة  منه و             

أي مـ   و، كـان   موـهللر   جلك ، ورمـض اخلطـأ األ سقـل ، مـ  أي    يف

العقيـهللال والبنـاء األ سقـل يف دوا ـ       عم  ةا ةمستو  آمره ، و

مقـهللان   حتـ  وإن كلزـف جلـك   ، اينسان ، والتمسك بوعل اماهـه  

  .. ااكانة وااكاسب الهللنيو ة

، وهــو  الشــا ص الرتبــوي بقــ   ، ممنحــ  احلــ  واأل ــسق             

 ..واستقامته  توج ات السلو يعل يف الطل

بتوّجه مستو  نقاوال واستقامة الفكر الـذي ال   نح  منحاه و            

لسـلو   السوي للـنفال ، وااسـتو  القـو ا ل   ستو  اا نتو عنه إالز ؛ 

 ..والفع  والعم  

، مـإجا كـان  يبـًا    ( ايناء  نضح مبا هو ميه ) ؛ وكما  قال              

 ..م و كذلك 

بوي واأل سقـل والعقائـهللي ،   ومنه ما  نطب  عل  ااوقف الرت             

الــذي   ســبقه بنــاء الرقيــب  ، ومــا حيكمــه وجــود الرقيــب الــذاتل

التشر عل ايةل ااـبين علـ  أصـول تربو ـة قوميـة ، ومـا  رمـهلل بـه         

 ..مستو  قوال ايميان ، ومنه ما  قوم عليه الور  الرتبوي العظيا 
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لــه مــ  الكرميــة ، مــا تم وممــا مســهلل وتتضــمنه الســورال             

ةـذا الكيـان الفـرد الضـعيف     األ سقل ،  توج ات السلو  الرتبوي

لوـرب واعـسدال   الذي ال  قف معه إالز احل  ، ولو كان بعهلل حل م  ا

 ..عل  الضيا والظلا 

ســمو ، حينمــا تــبل اآل ــة ااباركــة الــيت تا  ظ ــر ممــوهــو               

عهللم ارتكاا احملّرم ، و ةاأل سق واألمانو ااكانة باينسان إىل رميع

 :كما هو عليه 

َوَراَوَدْتُه الَِّتل ُهَو ِمل َبْيِتَ ا َعْ  َنْفِسِه َوَغلََّقِت اْلَأْبَواَا َوَقاَلـْت  )  -0

َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَج اللَِّه ِإنَّـُه َرْبـل َأْحَسـَ  َمْلـَواَي ِإنَّـُه َلـا ُ ْفِلـُح        

َوَهاَّ ِبَ ا َلْوَلـا َأْن َرَأ  ُبْرَهـاَن َرْبـِه     َوَلَقهلْل َهمَّْت ِبِه( 03)الظَّاِلُموَن 

ــا    ــْ  ِعَباِدَن ــُه ِم ــاَء ِإنَّ ــوَء َواْلَفْحَش ــُه السُّ ــِرَف َعْن ــَذِلَك ِلَنْو َك

َواْسَتَبَقا اْلَباَا َوَقهللَّْت َقِميَوُه ِمْ  ُدُبرج َوَأْلَفَيـا  ( 01)اْلُمْخَلِوَل 

ُء َمـْ  َأَراَد ِبَأْهِلـَك ُسـوًءا ِإلَّـا َأْن     َسْيهلَلَها َلهلَل  اْلَباِا َقاَلْت َمـا َجـَزا  

َقاَل ِهَل َراَوَدْتِنل َعْ  َنْفِسل َوَشـِ هلَل  ( 05)ُ ْسَجَ  َأْو َعَذاٌا َأِليٌا 

َشاِههلٌل ِمْ  َأْهِلَ ا ِإْن َكاَن َقِميُوُه ُقهللَّ ِمْ  ُقُب ج َمَوهلَلَقْت َوُهَو ِمَ  

هللَّ ِمْ  ُدُبرج َمَكَذَبْت َوُهـَو  َوِإْن َكاَن َقِميُوُه ُق( 06)اْلكَاِجِبَل 

َمَلمَّا َرَأ  َقِميَوُه ُقهللَّ ِمْ  ُدُبـرج َقـاَل ِإنَّـُه ِمـْ      ( 07)ِمَ  الوَّاِدِقَل 

 (08)َكْيهلِلكُ َّ ِإنَّ َكْيهلَلكُ َّ َعِظيٌا 

ـ    اامْ ـهللال  ليـة اآل هتبينمما وهنا            ا الرتكـاا احملـّرم ؛ وم

ا  رتتب علي ـا مـ  الوقا ـة    مستو  احلوانة ، ومم  قابل ا  

أعراض شرف والعس  األ سقل ، وصون األمانة ، ومن ا صون 

 ..الناس 

عظيا با تبار قهللرال اينسان الرتبوي الهللرس  بل الوهو            

للبات عل  البناء األ سقل ، وإثبات قوال ما حيمله مـ  قـيا   ل

وحكمة ، تكـون الـهللرع الـواقل لـه وَمـْ       وأ سق ومبادئ  
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مـا حـّرم ار عـز وجـ  ،     كـ   كان حوله ، باالبتعـاد عـ    

 ..واالبتعاد ع  الزل  

والهللرس البلي  اآل ر ؛ ال  توقف عنهلل ةا ة النفال م              

ارتكاا احملّرم ، ب   نوـب حبما ـة األعـراض مـ  الزلـ  ،      

حت  وإن ترتب عليه السخط وعهللم الرض  م  الطرف اآل ر ، 

هللرال اآل ر علـ  ارتكابـه واغتوـاا    وما  رتتب م  رغبة وق

 ..احلقوق اارتتبة عليه 

ــا                ــة بأركان  ــودال وشا و ــة موج ــان اخلطيئ  مأرك

أدوات ا وآليات ا ؛ كااراودال والقـهللرال مبكانـة الراغـب يف    و

، والفعـ  اانـاقض ااميـز بـل     ( يت ـا  يف ب) ارتكاا احملّرم 

ة وما  توجب م  لرغبة وعهللم الرغبة ألسباا تربو ة وأ سقيا

 ..، اااد ة وااعنو ة صون األمانة 

واآللية ااعاكسة اةروا إىل ار تعـاىل ، والتحـرر مـ              

قيــود ووبــال الــنفال األّمــارال بالســوء ، والتوجُّــه إىل الــنفال  

ااطمئنة والتحول ب ا م  الا النفال واحمليط بـه ، بـهللون   

ـ   أن مير بالنفال اللوامـة     أو الفعـ  أو  عنـهلل ارتكـاا العم

 ..السو  احملرم 

والبنـاء   يـة األ سق والرصـانة  وهو ما ميل   نتا  الرمعة          

الرتبوي العظيا ، الراس  عل  أسـال الـوعل وايرادال يتبـاع    

قو ا السلو  ، ومبستو  اللقة العالية اليت ال تتزحـز  م مـا   

 .. رتتب عل  قهللرال سيهللته ومكرها 

الشخوية  -الفكر  استو  العالل لقوالو نا جلك ع  ا          

ــلوكية ،   ــات الس ــية األ سقيــ  واالنطباع ــاء الشخو  ةوبن

، واللبات الواث  ، وتكامل ا النابع مـ  اللقـة بـار     ةالراسخ

 ..  احل  
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ــه  -2 ــب علي ــهللث  ترّت ــياق احل ــَذا   )  ؛ س ــْ  َه ــِرْض َع ــُف َأْع ُ وُس

 . (09)اِ ِئَل َواْسَتْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَ  اْلَخ

ومما  عين شخوو احل  ، وبيان ما  سـطع احلـ  بـه ،              

رغا ااسبسات والعوا ف وقـوال ااكـر واخلهلل عـة والرغبـة     

 ..الشيطانية 

َوَقـاَل ِنْسـَواٌل ِمـل اْلَمهلِل َنـِة      ) انعكاساته االجتماعية ؛ وم   -3

هلْل َشَغَفَ ا ُحبًّـا ِإنَّـا َلَنَراَهـا    اْمَرَأاُل اْلَعِز ِز ُتَراِوُد َمَتاَها َعْ  َنْفِسِه َق

 ..( 32)ِمل َضَلالج ُمِبلج 

ـ                 مسعـة امـرأال العز ـز ، ومـا     وهو مما  رتتـب عليـه م

وااكانــة والســمعة والشــرف ، علــ  األســرال   طــورال جلــك

 ..االجتماعية واأل سقية 

، وعنه ما ترتب م  مواقف وآراء  طرال تتناقل ا األلسـ               

 ..وتوغل ةا األجن 

َمَلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِه َّ َأْرَسَلْت ِإَلـْيِ  َّ  ) ونتيجة جلك كان ؛  -4

َوَأْعَتهلَلْت َلُ  َّ ُمتَّكًَأ َوَآَتْت ُك َّ َواِحهلَلالر ِمْنُ  َّ ِسك يًنا َوَقاَلـِت  

ََ  اْ ُرْ  َعَلْيِ  َّ َمَلمَّا َرَأْ َنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَ  َأْ هلِلَ ُ   َّ َوُقْلَ  َحـا

 .( 34)ِللَِّه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإلَّا َمَلٌك َكِر ٌا 

وهو ميلـ  معاعـة ااوقـف السـل  للرغبـات ، مبوقـف                

منـه  و سل  حلرا  العوا ـف بالـذكاء ااـاكر للعا فـة ،    

م  عنهللها  ت  حضرا، المرأال العز ز  الغرائزي الترب ر الواهل

 .. اهلل نة يف انسوال 

بـل السـمع والر  ـا ، هـو      ليوسـف   وميزال اعمـال           

احلهلل الفيو  بل امرأال العز ز ونسوال يف ااهلل نـة ، لتكـون   

 :النتيجة 
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ََ ِللَّـِه   )               َمَلمَّا َرَأْ َنُه َأْكَبْرَنُه َوَقطَّْعَ  َأْ هلِلَ ُ  َّ َوُقْلَ  َحـا

 ( . لَّا َمَلٌك َكِر ٌاَما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإ

وهنا تربز القهللرال عل  إقناع النسوال مبيوةـا للرغبـات               

الغر ز ة يشباع الش وال اااد ة ، دون اارور مبنطقة العقـ   

والتمييز واال تيار األ سقـل البعيـهلل عـ  االحنـراف ، ومنـه      

 ..التأكيهلل وايصرار عل  مع  الفاحشة 

يف  لخطيئـة الغرائـزي ل ترب ـر  الوكذلك صور ما كان مـ    -5

، وتأكيهلل مـا تقـهلّلم جكـره    موقع ا تباري تربوي اجتماعل 

 :عنهللما 

َقاَلْت َمـَذِلُك َّ الَّـِذي ُلْمُتنَِّنـل ِميـِه َوَلَقـهلْل َراَوْدُتـُه َعـْ         )           

َنْفِسِه َماْسَتْعَوَا َوَلِئْ  َلْا َ ْفَعْ  َما َآُمُرُه َلُيْسَجَن َّ َوَلَيُكـوَنْ   

 .( 30)ِمَ  الوَّاِغِر َ  

والغر زال اانحرمة مأصبح النساء  تكلم  بالعا فة             

والنزوال والنفال األمارال بالسوء ، بعيهللًا ع  األ سق والرتبيـة  

أعنب  سب  وإن ، وه  الستلالواحلة وحف  أو صون الشرف 

 ..معلت ا ااشينة ، وقهللوم ا عل  عل  امرأال العز ز 

 هللورالعــالل ، الــ الرتبيــة واأل ــسقتو ات مســ تلعبــلكــ   -6

 : حينما،  الكب  لهلل   وسف 

َقاَل َرْا الْسْجُ  َأَحبُّ ِإَللَّ ِممَّا َ هلْلُعوَنِنل ِإَلْيِه َوِإلَّا َتْوِرْف )           

 .( 33)َعْنل َكْيهلَلُه َّ َأْصُب ِإَلْيِ  َّ َوَأكُْ  ِمَ  اْلَجاِهِلَل 

اار والشهلل هلل الوقعة واألعبـاء ، هـو مـا كـان     واال تيار           

توج ه حنوه ، مقاب  اخلسو م  اخلطيئة وتهللنيال اابـادئ  

 ..والقيا األ سقية 

ـ      وسـف   وتم             التمييز أعبـاء وثقـ  البـهلل   ، ب

، وما حيمله م  ( السج  ) ااتمل  بـ  الشهلل هللا تيار البهلل   و
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وصحبة أصحاا جرائا وقذارال موقع ، ، قسوال و شونة عي  

 ..، وسواب  انزلقوا مي ا اقرتموها 

بااضـامل ،  خمتلـف  الحـ   م  جانب آ ـر ، ويف موقـف آ ـر    و             

 ..وملتقل بالتوج ات الرتبو ة 

 مـع  األسـري اآل ـر   الـهللور الرتبـوي األ سقـل   و شك ال  أتلو             

 : ، وعسقته بأ وته   وسفالن  

َقاُلوا ِإْن َ ْسِرْق َمَقهلْل َسَرَق َأٌخ َلُه ِمـْ  َقْبـُ  َمَأَسـرََّها ُ وُسـُف ِمـل       )             

َنْفِسِه َوَلْا ُ ْبهلِلَها َلُ ْا َقاَل َأْنُتْا َشرٌّ َمَكاًنـا َواللَّـُه َأْعَلـُا ِبَمـا َتِوـُفوَن      

(77). 

والعجيب يف حيليات ااوقف ، هو جـسدال أ وتـه والتمـادي يف                

والعسقات  ا ، والتطاول خبشونة أقواةا ، دون أن  ضعوا لأل وال غْي

 .. األ و ة أي منزل لستقاء عنهلله

ــة                 مكـــان ااوقـــف ااقابـــ  ، والعميـــ  ببسغتـــه الرتبو ـ

 :واللقة بار تعاىل النفال ، مساحة منه و، ية واأل سق

َيـْوَم َ ْغِفـُر اللَّـُه َلُكـْا َوُهـَو َأْرَحـُا       َقاَل َلا َتْلِر ـَب َعَلـْيُكُا الْ  )             

 . (90)الرَّاِحِمَل 

الشخوـية وبنـاء    بناء ومسة الشخوية وثبات ا ، تنبع م  قّوال             

وقهللوت ا ، وما  تمتع ب ا أرمع ااخلوقات  رتبو ة الرميعة ، األ سقية ال

 الوـسال  علي ا) واألوصياءأال وها األنبياء والرس  ، األ  ار الكرام 

 ( ..السسم 

 

 الدور الرتبوي اإلصالحي: ثانيا  
 

، عمقـًا  ه مل  قف ااضمون الرتبوي عنهلل هذا احلهلل ، ب  ختطـا               

ــان ــف وك ــة  ؛    وس ــغلت ااكان ــيت ش ــالية ال ــية الرس الشخو
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مـا  وأدوار منذ  فولته ، ومراحـ   االجتماعية  –الرتبو ة ايصسحية 

، بكـ  صـرب   تحمـ   ، ليدور الرق وما بعـهللها  ما مّر يف مّر به ، ومن ا 

ا قب  تمـ   مموموا نه ، اال تبار ايةل  وشهللال أعباءوزههلل وثبات ، 

والســيما مرحلـة مــا قبـ  الســج  ،   ، الرسـالية  ااسـوولية اينســانية  

بـس جنـب ، إالّ  التمسـك مبكـارم األحـسق      ومرحلة د ولـه السـج    

 :واألمانة واي سو ر تعاىل 

َماْسَتَجاَا َلُه َربُُّه َمَوَرَف َعْنُه َكْيهلَلُه َّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُا )              

 . (35)ُه َحتَّ  ِحلج َّنـُُثاَّ َبهلَلا َلُ ْا ِمْ  َبْعهلِل َما َرَأُوا اْلَآَ اِت َلَيْسُجن( 31)

لرتبـــوي دور البنـــاء الفلســـفل اصـــعاا  ومجـــع بالوـــرب ،              

ــاعل ، و ــا ر  واالجتم ــًا خم ــوي   أ ض ــرتاتيجل الرتب ــاء ايس دور البن

 :، وميك  وضع خمطط خمتور اضمون جلك باآلتل االجتماعل و
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الـيت   السـو ة ، الرتبو ة بناء الشخوية ومستو  وتتعهللد صور              

ــر ة      ــئة األس ــ  التنش ــة م ــا الرتبو  ــهللأ توج ات  ــة ،  –تب االجتماعي

الـتعلا والرتبيـة والتعلـيا ، ااخطـط      وحلقات ؛ جماالت مبشاركة

واخلربال ، والتجربة ، وامتهللادات ا مبكاسب التهللر ب  اوغ  ااخطط ة

، إس ام عوام  البيئة الهللا لية والبيئة اخلارجيـة  ستو  معل م  مبو

 ..والتابعة  ااستقلة

، هــو علــا  وسياســاته وهنــا ممــا  ســ ا يف عقسنيــة البنــاء              

، وإدارال الـذات والتنميـة البشـر ة ،    النفال الرتبوي ، وعلا االجتماع 

 ..والتوجه الرتبوي ومعا  ه ، ااوهست العلمية مكتسبات و

رات ومــا  قابلــ ا مــ  اســتعهللادات وقــهللرات ورغبــات ، مــع قــهلل              

التمييز واال تيار ، ومبا متتلك الشخوية م  بناء ملسـفل  وملكة 

 ..ثقايف وحضاري ، جاتل وموضوعل 

ماعلية النمط اافكـر والـتفك  الراغـب ، وجمر ـات      منهو             

، اانظورال البيئة واينسان الوايفل واألدائل للشخوية عل   تأث ال

باماهـات اعانــب الرتبــوي   مـا  تعلــ  ، ومنــه من ـا وغــ  اانظـورال   

..وايصسحل 

4

 

ــف و               ــن   وس ــهللأ دور  ال ــا ب ــسحل  -الرتبــوي ؛   حينم ايص

أقس  بورال منحرمة ، ااتمللة مي ا شخوو ومربة تم  مسوولية و

 ..( السج  ) السلو  الكائنة يف  اعرمية ومنحرف

قـع والـنفال والسـلو     هذه البيئة ااوبوءال بعفـ  الفكـر وااو              

 .إخل  ..والتمرد 

وعويان ، وت هلل هللات ا وتهلل ات ا اانذرال مبخا رها البيئة  ب               

بالتجربة اايهللانية ، معرمة سب  ايصـس   ليتأه   الفكر وجسدته ،

                                                 
0
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ـ  الوقائل ، ودجم ـا   وكيفيـة تأهيـ  األمـراد اانحـرمل     ل ،والعسج

بعـهلل عسج ـا نفسـيًا وتربو ـًا      سقية ،اجتماعيًا بلقامة الرتبية األ 

 ..واجتماعيًا وأ سقيًا وعقائهلل ًا 

وكــان التعلــيا االســتقرائل واالســتنتاجل للبيئــة واحلــرا              

، واحهلل مـ  السـب     ، واآل ة ايةية يف إبهللاع اخلال  عز وج الكونل 

 ..الرتبو ة ايصسحية 

نشــر الفكــر ايصــسحل ومتللــت  طــوات وتنــوع الــهللروس و            

الرســالة الســماو ة ، وصــورال من ــا  حبســب متطلبــات، وتطبيقاتــه 

 :تتجسهلل عنهلل 

َوَدَ َ  َمَعُه الْسْجَ  َمَتَياِن َقاَل َأَحهلُلُهَما ِإْنل َأَراِنل َأْعِوـُر َ ْمـًرا    )            

ُكُ  الطَّْيـُر ِمْنـُه َنْبْئَنـا    َوَقاَل اْلَآَ ُر ِإْنل َأَراِنل َأْحِمُ  َمْوَق َرْأِسل ُ ْبًزا َتْأ

 (36)ِبَتْأِو ِلِه ِإنَّا َنَراَ  ِمَ  اْلُمْحِسِنَل 

، هـو  صفحات ا التنو ر ة منه ضم  بهللأت الرسالة جانب مما و              

ــب   ــسل س ــ    ــة  م ــاد ، التوعي ــأث واالسرتش ــية  وت ــذا الشخو ج

 ( ..ا َنَراَ  ِمَ  اْلُمْحِسِنَل ِإنَّ) ، ( َنْبْئَنا ِبَتْأِو ِلِه )الكائ  عنهلل ؛ 

وتربز مسات الشخوية ، واستقراء هذه السمات ، والتحسـال               

 ..مسبسات الر  ا وغرابت ا   قهللرته حلالشعوري يف 

ــهللمة    وتوقــف  وســف              ــه الو ــف ، ُ بعــهلل مي ــهلل منعط ، عن

 ..ث الفكرال التوحيهلل ة الرتبو ة ، و ب

وإميـان  ، وجـذا مكـر ايميـان    ، هل حلظة إشراق ااعلومة و             

وبأق  مـا   ، ااعلومة التأو لية الوادمة واستهللرا  الفكر ، الستقبال

، ميك  م  شهللال الوقع عل  الفكر والنفال ، وأق  الضرر  النفسل 

ه ما  تعل  مبجر ات ايحباض لـهلل    سارال يف ااعنو ات ، ومنأدن  و

 .. نتجه ااوقف م  مستو  ردود األمعال  ، وما م  السجينل حهللوا

 :عنهللما ، جلك تظ ر مقهللمات وانسيابية             
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َقاَل َلا َ ْأِتيُكَما َ َعاٌم ُتْرَزَقاِنِه ِإلَّا َنبَّْأُتُكَما ِبَتْأِو ِلِه َقْبَ  َأْن  )             

ُت ِملََّة َقْومج َلا ُ ْوِمُنـوَن  َ ْأِتَيُكَما َجِلُكَما ِممَّا َعلََّمِنل َرْبل ِإْنل َتَرْك

َواتََّبْعـُت ِملَّـَة َآَبـاِئل ِإْبـَراِهيَا     ( 37)ِباللَِّه َوُهـْا ِباْلـَآِ َراِل ُهـْا َكـاِمُروَن     

َوِإْسَحاَق َوَ ْعُقوَا َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشِرَ  ِباللَِّه ِمْ  َشْلءر َجِلَك ِمْ  َمْضِ  

 . (38)اِس َوَلكِ َّ َأْكَلَر النَّاِس َلا َ ْشُكُروَن اللَِّه َعَلْيَنا َوَعَل  النَّ

ت وبطبيعة احلال ، مما  تبل م  هذه الهلل باجة ، تبيان موهس             

الشعور والنفال بلقة تأثر و، ع الشخوية ، الستقطاا وإصغاء السم

 ..ما  تطلب قوله 

وهو اعانب ،  ماعلية علا النفال الرتبويمهلل  وهنا مما  ظ ر              

 ..التأهيلل حلم  الرسالة الرتبو ة ايصسحية 

مواقع الكلمات ااستقاال م  اآل ـة الكرميـة ؛   م  ومما  ربز              

، السـياق البيـانل لتوج ـات    إخل  .. ق ، نبأ ، تأو   ، علمـين  أتل ، رز

ــ  ايرادال    ــ  وم ــتقبلية عل ــوات ااس ــ  التنب ــهللرال عل ــهللاث ، والق األح

 .(  َجِلُكَما ِممَّا َعلََّمِنل َرْبل) ة ؛ الرباني

ِإْنـل  ) ؛  م  اآل ة ااباركـة ض، ااتمللة  (الطاردال ) ؛  وتركت             

 وهـو ،  بـار   اشرتر  ما  ري م  اي، ( َتَرْكُت ِملََّة َقْومج َلا ُ ْوِمُنوَن 

 خبطـــوض احلكمـــة وعمـــ  إســـرتاتيجلمطلقـــة أهـــا  طـــوال 

الشخوــية الوقائيــة  ، ألســال االســتعهللادات الفلســفةو ووصــية 

وبناء ااوهست الرتبو ة وايصسحية للذات ومـا حيـيط    والعسجية ،

 .. اب 

ـ ااتمللـة  ، ( اعاجبـة  ) وما  قابل ا مـ  ، اتبعـت ؛                 م  اآل ـة  ض

عـهللم ايشـرا    و، اتباع الوحهللانيـة   ،(  َواتََّبْعُت ِملََّة َآَباِئل) ؛ ااباركة 

 خبطوض احلكمة وعم  إسرتاتيجل مطلقة أها  طوال وهو ،ار ب

ــة  ــتعهللادات و ووص ــال االس ــفة ، ألس ــية الفلس ــة  الشخو الوقائي

للذات ومـا حيـيط    اء ااوهست الرتبو ة وايصسحيةوبنوالعسجية ، 

 .. اب 
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القـهللرال علـ    مـوهست  ؛  وما  هللل ب ذا التوجُّه ويف مضـامينه               

، ، لينتو عن ا باالستيعاا والـوعل  هللرال عل  اال تيار التمييز ، والق

 ..ااعرمة العرمانية ، والشكر العرمانل : ومنه 

وكان آليـة البنـاء الرتبـوي وايصـسحل واأل سقـل ، أن بـهللأ                   

 : ضم  اآل ة الكرمية بقوله 

َ ْيٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحـهلُل اْلَق َّـاُر   َ ا َصاِحَبِل الْسْجِ  َأَأْرَباٌا ُمَتَفْرُقوَن  )             

َما َتْعُبهلُلوَن ِمْ  ُدوِنِه ِإلَّا َأْسَماًء َسمَّْيُتُموَها َأْنُتْا َوَآَباُ ُكْا َما َأْنَزَل ( 39)

 ُ  اللَُّه ِبَ ا ِمْ  ُسْلَطانج ِإِن اْلُحْكُا ِإلَّا ِللَِّه َأَمَر َألَّا َتْعُبهلُلوا ِإلَّا ِإ َّاُه َجِلَك الهلْل

 . (12)اْلَقْيُا َوَلكِ َّ َأْكَلَر النَّاِس َلا َ ْعَلُموَن 

، (  َأَمـَر َألَّـا َتْعُبـهلُلوا ِإلَّـا ِإ َّـاهُ     ) ومجع بل احلكا والعبـاد ، و                  

 ( . َجِلَك الهلْل ُ  اْلَقْيُا) وحهللال العقيهللال ووحهللال التوجه ؛ 

ــ                 ــالة الرت  وانطلـ ــة  بالرسـ ــة األ سقيـ ــة التوعو ـ بو ـ

مـا كـان   : وم  مبـهللأ  عل  العقائهلل ة م  وحهللانية اخلال  عز وج  ، 

 ..ح  عل  ح  م و 

ــ  و                ــه انتقـ ــتف امية اعاعاتـ ــ االسـ ــة  علاالبـ وااعرمـ

، وصـفة  السـوال   واحلكمة وااوعظة احلسنة ، ومنه جمر ات علـا 

ــر  ــاء الفك ــوال ، وبن ــيط الس ــ   ا تبس ــفل ع ــهلل  لفلس ــ  تهلل   ر 

 .. وتبسيطه ال ااطلوال ، وبناء السواانطقايشكالية والتوجه 

، وايجابـة احلتميـة ،   للمتلقـل  وبعهلل هذا اانـاخ ايشـكالل                

ــهللاللل ،    ــ  الـ ــه العقـ ــا  تطلبـ ــتيفاء مـ ــه لواسـ ــتجيب  توجـ يسـ

 :   هقولالستفسارهما ع  الر  ا م   سل 

الْسْجِ  َأمَّا َأَحهلُلُكَما َمَيْسِقل َربَُّه َ ْمًرا َوَأمَّا اْلَآَ ُر  َ ا َصاِحَبِل )              

( 14)َمُيْوَلُب َمَتْأُكُ  الطَّْيُر ِمْ  َرْأِسِه ُقِضَل اْلَأْمُر الَِّذي ِميِه َتْسَتْفِتَياِن 

الشَّـْيَطاُن   َوَقاَل ِللَِّذي َا َّ َأنَُّه َنا ج ِمْنُ َما اْجُكْرِنل ِعْنـهلَل َرْبـَك َمَأْنَسـاهُ   

 .( 10)ِجْكَر َرْبِه َمَلِبَث ِمل الْسْجِ  ِبْضَع ِسِنَل 
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لقــات ضــم  احل، ثــا كــان التواصــ  التكــاملل للوــورال               

سج  ، حينمـا أشـار    ار  حهللود الوايصسحية ، وااضامل الرتبو ة 

 :االك بر  اه 

ْبَع َبَقَراتر ِسَمانج َ ْأُكُلُ  َّ َسْبٌع ِعَجـاٌف  َوَقاَل اْلَمِلُك ِإْنل َأَر  َس)             

َوَسْبَع ُسْنُبَلاتر ُ ْضرج َوُأَ َر َ اِبَساتر َ ا َأ َُّ ا اْلَمَلُأ َأْمُتوِنل ِمل ُرْ َ ـاَي ِإْن  

َقـاُلوا َأْضـَغاُث َأْحَلـامج َوَمـا َنْحـُ  ِبَتْأِو ـِ        ( 13)ُكْنُتْا ِللرُّْ َ ا َتْعُبـُروَن  

 .( 11)ِبَعاِلِمَل  اْلَأْحَلاِم

يف آمـاق   وبل الر  ا وتفس  الر  ـا ، ا ـر جنـا  وسـف                 

 :بعهلل الشهللال واال تبار احل  والر اء 

َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُ َما َوادََّكَر َبْعهلَل ُأمَّـةر َأَنـا ُأَنْبـُئُكْا ِبَتْأِو ِلـِه      )           

َ ـا الْوـهلْل ُ  َأْمِتَنـا ِمـل َسـْبِع َبَقـَراتر ِسـَمانج        ُ وُسـُف َأ ُّ  (15)َمَأْرِسُلوِن 

َ ْأُكُلُ  َّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَلاتر ُ ْضرج َوُأَ َر َ اِبَساتر َلَعل ل َأْرِجـُع  

َقـاَل َتْزَرُعـوَن َسـْبَع ِسـِنَل َدَأًبـا َمَمـا       ( 16)ِإَل  النَّاِس َلَعلَُّ ـْا َ ْعَلُمـوَن   

ُثاَّ َ ْأِتل ِمْ  َبْعهلِل ( 17)ُروُه ِمل ُسْنُبِلِه ِإلَّا َقِليًلا ِممَّا َتْأُكُلوَن َحَوهلْلُتْا َمَذ

ُثـاَّ  ( 18)َجِلَك َسْبٌع ِشهلَلاٌد َ ْأُكْلَ  َما َقهللَّْمُتْا َلُ  َّ ِإلَّا َقِليًلا ِممَّا ُتْحِوُنوَن 

 ..( 19)ْعِوُروَن َ ْأِتل ِمْ  َبْعهلِل َجِلَك َعاٌم ِميِه ُ َغاُث النَّاُس َوِميِه َ 

 مـ  إسـرتاتيجية حمـهللودال البيئـة     وانطل  الن   وسـف                 

 ، للوصول إىل إسـرتاتيجية وايصسحية  ةالرتبو و ةالتعليميواآلماق 

اليت م  شأن ا صسحية ايورتبو ة وال التعليميةواآلماق واسعة البيئة 

، وجلـك بلبـات    و نطل  م  تطـيا القيـود   ة ،ااسلوب تظ ر احلقوق

قوال الشخوـية وبنائ ـا الرصـل ، وهـو ممـا  شـم  مضـامل علـا         

..وعلا االجتماع الرتبوي وااعريف ، النفال الرتبوي 

4

   

 : اعاعة ااوقف الكرمية  و ما مل  مما أا رته اآل اتوه              
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لرَُّسوُل َقاَل اْرِجـْع ِإَلـ  َرْبـَك    َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِنل ِبِه َمَلمَّا َجاَءُه ا)              

َماْسَأْلُه َما َباُل الْنْسَواِل اللَّاِتل َقطَّْعَ  َأْ هلِلَ ُ  َّ ِإنَّ َرْبل ِبَكْيـهلِلِه َّ َعِلـيٌا   

ََ ِللَّـِه َمـا     ( 52) َقاَل َما َ ْطُبكُ َّ ِإْج َراَوْدُت َّ ُ وُسَف َعْ  َنْفِسِه ُقْلـَ  َحـا

ُسوءر َقاَلِت اْمَرَأاُل اْلَعِز ِز اْلَآَن َحْوَحَص اْلَح ُّ َأَنا َراَوْدُتـُه   َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْ 

َجِلَك ِلَيْعَلَا َأْنل َلـْا َأُ ْنـُه ِباْلَغْيـِب    ( 54)َعْ  َنْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَ  الوَّاِدِقَل 

ـ   ( 50)َوَأنَّ اللََّه َلا َ ْ هلِلي َكْيـهلَل اْلَخـاِئِنَل    ل ِإنَّ الـنَّْفاَل  َوَمـا ُأَبـْرُئ َنْفِس

 . (53)َلَأمَّاَراٌل ِبالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَا َرْبل ِإنَّ َرْبل َغُفوٌر َرِحيٌا 

دعـوال   واحلكمـة ، أن تكـون  دقـة األمـر     تبل مـهلل  ومما               

د ـول  و الت مـة األ سقيـة  ، و لـب الكشـف عـ  مسبسـات     االك 

قب  احلضور ملـال   ةم  الت م   وسف براءال كيفية و، السج  

 ..االك ، ليكون مبكانته احلقيقية عنهلل االك ال اات ا 

ظ ـر اعانـب    ، ااتقهللمـة   وم   سل هذه اآل ـات الكرميـات               

واأل سقل وايصسحل ، وأهمية ا ور الرباءال ، ومن ا ما  ـتا  الرتبوي 

 :تهلل هلل جوانب م  ااضامل اآلتية 

الرباءال مـ    اكتساا ،  وسف كان مطلب وههللف الن   -4

وموقفـه  ،  أواًل ، ألن اات ا ال ُ وـغ  لـه   ضهلله الت مة االفقة

، أمامـه  التحـهلل ات  تـزداد  و، واحملاورال يف إبهللاء الرأي ف يضع

ورمبا  ودي الرمض آلراءه ، والسيما ما  تعل  من ا باعوانب 

  ..الرتبو ة واأل سقية وايصسحية 

ـ              وقــوال داعـا  ال الــرباءال ممـا مـت ا ميــه ،   وبطبيعـة احل

إىل جملال االك ، ومنه تتعااا الفـرو  مضامة قب  احلضور 

 دور األ سقـل ، ومـا  أ ـذه مـ      –يف قيامه بالـهللور الرتبـوي   

 ..والتغي  التوجه ايصسحل 

م ما  ال الزم  عل  جولة البا ـ  ، ومـا  رتتـب عليـه مـ        -0

اليــوم ، لتنكشــف  الــا وإ فــاء احلقــائ  ، البــهلّل أن  ــأتل 
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احل  ، و رجع احلـ   إىل نوـابه   و نتور احلقيقة و تضح 

 ..ومعطياته  وتوازنة احلقيقل

االعرتاف سيهلل األدلة ، ومما  تمل  ميه معاعات علا النفال  -3

 ، وعلا النفال االجتماعل ، وعلا النفال الرتبـوي ،  اعنائل

 ..أهله  يا ار احلقيقة ، وإعادال احل   إىل

، سرعان ما تنت ـل بالكشـف عـ  مسبسـات      للظامل جولة -1

مكانه  أ ذ احل  و نال جزاءه ، و ، مينهللحروالت ا القضا ا 

الفلسـفة الرتبو ـة مكانت ـا ،    اارموق ، وتأ ذ احلكمـة و 

يف وايصــسحل وااوعظـة احلسـنة تأ ــذ مفعوةـا الردعـل     

 ..ال البشر ة ، واحليلولة دون تكرار الظلا النف

جية الرتبو ة ، تق  أبعهلل وأعم  م  الوعل بااوعظة العس -5

؛ لنفسـه ولخ ـر   ، مـا     إحقاق احل  ، وهو ما  ع  الظامل

النط  باحلقيقة وعهللم تز يف احلقـائ  حتـ  يف    كام  

آ ـر ،  عميـ  ومتكامـ    ا ااظلوم ، وهـو ُبعـهلل تربـوي    غيا

 ..سيهلل األدلة و كون االعرتاف باخلطأ أو اعرم ، 

علـي ا  ) لألنبياء والرس   الرسالة الرتبو ةم  جانب إصسحل و            

ــسم  ــوس ،   ( الس ــ  يف النف ــهللانل الفاع ــهلل ااي ــتا   ، الُبع ــه   ومبوجب

 ..االستف ام 

تتـا  للوصـول   ، وأمام اينسـان   تكون منْبه معينة محاالت             

يقابلـه جـواا اسـتف امل ،    ل، وضـع اسـتف ام    م   سلإىل احلقائ  

َماْسـَأْلُه َمـا َبـاُل    ) د يف ساب  اآل ـات الكرميـة ؛   كما هو علية ماور

 ..(  الْنْسَواِل اللَّاِتل َقطَّْعَ  َأْ هلِلَ ُ  َّ

هـو اعـامع بـل    أال و ،إصـسحل   –تربـوي   ظ ر جانـب آ ـر   و             

ــ  ــ  والنق ــ  ، العق ــ   سل ــور م ــلوكيات واانظ ــارات والس ه للحض

اافْسـر ةـا ، علـ     والتـار    ، معا نـة اآلثـار   ستقراء وال احلضار ة ،
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، وهو ، وحقائقه واضحة للعيان ّن اآلثار الوجه ااادي للتار   اعتبار إ

 :ما عاعته اآل ة الكرمية 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْ  َقْبِلَك ِإلَّا ِرَجاًلا ُنوِحل ِإَلْيِ ْا ِمْ  َأْهِ  اْلُقَر  َأَمَلْا )                 

ِض َمَيْنُظُروا َكْيـَف َكـاَن َعاِقَبـُة الَّـِذ َ  ِمـْ  َقـْبِلِ ْا       َ ِسُ وا ِمل اْلَأْر

 ..( 429)َوَلهلَلاُر اْلَآِ َراِل َ ْيٌر ِللَِّذ َ  اتََّقْوا َأَمَلا َتْعِقُلوَن 

و مع الربنامو الرسالل بل اعوانب الرتبو ـة وايصـسحية                 

وتنميت ا لهلل  الناس  ما حيم  م  مكارم األ سقمنه واأل سقية ، و

 ..بس متييز 

للرسـاالت السـماو ة ،   مالكيان الرتبوي ايصسحل العظيا               

 توقـف آلثـار األعمـال ، بـ  النظـر      هنـا   إىل أن ال  كونبه ص  تو

 ..ِلما بعهللاحلياال الهللنيو ة آثارها  اتمتهللادال

ـ  وأهمية احلرا  واالستقراء                 ائ  علـ   نبع م  كشـف احلق

َأَمَلــْا َ ِســُ وا ِمــل اْلــَأْرِض ) : ، وجلــك الشا وــة صــورها احلقيقيــة 

 .(  َمَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذ َ  ِمْ  َقْبِلِ ْا

تضع األمور  ال اليتسلطة ال وما آل إليه جربوت جزاءإىل  والنظر               

 ..واحلضارال وااستقب   اينسانيع األعمال وا تضيف نواب ا ، حين 

وما التسهلل هلل ايةل للشخوية ايصسحية القياد ة ااتمللـة                

، هـو مـا    ، ااوطفاال م  اخلـال   ( علي ا السسم)باألنبياء والرس  

 : تش  إليه اآل ة الكرمية 

ُكــِذُبوا َجــاَءُهْا َحتَّــ  ِإَجا اْســَتْيَئاَل الرُُّســُ  َوَانُّــوا َأنَُّ ــْا َقــهلْل )              

َلَقـهلْل  ( 442)َنْوُرَنا َمُنْجَل َمْ  َنَشاُء َوَلا ُ َردُّ َبْأُسَنا َعِ  اْلَقـْوِم اْلُمْجـِرِمَل   

َكاَن ِمل َقَوِوـِ ْا ِعْبـَراٌل ِلـُأوِلل اْلَأْلَبـاِا َمـا َكـاَن َحـهلِل ًلا ُ ْفَتـَر          

ْ  َشْلءر َوُههلًل  َوَرْحَمـًة  َوَلكِْ  َتوْهلِل َ  الَِّذي َبْيَ  َ هلَلْ ِه َوَتْفِويَ  ُك

 . (444)ِلَقْومج ُ ْوِمُنوَن 



 54 

، كـان النجـاال   (  َجاَءُهْا َنْوُرَنا) ، و (  اْسَتْيَئاَل الرُُّسُ ) وبل ؛             

، ليتحقــ  إعــادال هنهللســة البنــاء الرتبــوي (  اْلَقــْوِم اْلُمْجــِرِمَل) مــ  ؛ 

َوُهـهلًل  َوَرْحَمـًة   ) ةـا ،  واأل سقل وايصسحل يف نفوس م  هـا أهـًس   

 ( . ِلَقْومج ُ ْوِمُنوَن

 

 الرق واستعباد الفرد : ثالثا  
 االجتماعي -والبعد الرتبوي

 

هنــا  تعــهللد وتقــارا وتتــهللاح  موــطلحات ، وممــا خيــص               

ــرق     ــهلل وال ــ  والعب ــر والفوض ــة واحل ــربز ؛ احلر  ــور ت ــةو.. احمل  احلر 

Freedom   ةا معن:

4

 

   و اخللّو م  القيهلل ، وموداه ، أن  فع  اارء ك  مـا  وه؛ سل

اتطلبـات  ، مسـتحي    تطبي  جلكو.  ر هلل وحبسب ما   و  

، واالمتلـال لقواعـهلل   واستقرار أم  امتمع احلهلل م  الفوض  

وتنظيمات مشرتكة ال سبي  للتعهللي علي ا ، لـذا للحر ـة   

 ..احلهللود واألبعاد 

 ـُ ْي  اي ــابل ؛ وهــو االســتقسل يف ايرا دال ، وســبيله أن تــ

تنميـة وتطـو ر   توجه  ستطيع م   سلـه  ، الهللولة للموا   

ــيته وآراءه  ــه  شخو ــ  جات ــه وتقي ــل  وقهللرات ــوازن ب ، والت

عليه م  مسـووليات وأعبـاء    ، وما  رتتباحلقوق والواجبات 

 .. وأدوار

                                                 
0
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  حر ة الـرأي ، وحر ـة العمـ  ،    : تتعهللد مظاهر احلر ة ، من ا

ــاد  ــة االعتق ــية ،   و،  وحر  ــة السياس ــول ، واحلر  ــة الق حر 

 .إخل .. واحلر ة االقتواد ة 

      ــذاهب ــع واا ــور وااواق ــرب العو ــة ع ــهلللول احلر  ــف م خيتل

ــفات ــهلللول   والفلس ــأثر واا ــون الت ــا  ك ــات ، ورمب وامتمع

، وحبسـب   حبسب ااواقـف لـهلل  الفـرد واعماعـة وامتمـع     

 ..التنظيمات والتوج ات الرمسية وغ  الرمسية 

 تهلل   احلواس يف نظور من ا وغ  اانظور ، وحلر ة تشم  ااا

 ..الشعور ب ا 

ــة                 ــامل  واحلر  ــحة ااع ــاال واض ــوانل  حي ــر عات والق ، بالتش

 مرد ة ومجعية وجمتمعية ، ورمبا متتهلل لتكـون  تكون وحهللودها

تضـع ا  ، تمل ا التشر عات ايةية ، وكونية  حبهللودها وعسقات ا

إنسانل ، توج ه ، وحراك ا ت والقوانل الوضعية الهللولية التشر عا

 ..وااسووليات  والواجبات احلقوق

ـ بو،  ال للحر ةاارشهلل ، والرساالت السماو ة               لتكـاليف  و  اض

 ..، وما توازنه بعهللالت ا ومساوات ا واحلقوق  واألحكام

فاصـي  ااعادلـة   ومما تتضمنه احلر ة يف ايسسم ، حمتو  وت            

 ..يت ال تتغ  بعهللالت ا ومساوات ا القائمة ال

اععـ  التكـو ين   : تتكـون مـ    وخمتور حمتو  كفي ا              

للمخلوق ، مقاب  اعع  التشر عل ايةل ، مس ميكـ  أن تتعـهلل    

حكـــام ، قـــهللرات ااخلـــوق العقليـــة والنفســـية  التكـــاليف واأل

  ..جلك  واعسهلل ة ، وما  توامر م  تقي 

اععـ  التكـو ين للمخلـوق العاقـ  ، ااقابـ  للجعـ        ومنه             

ـ   التشر عل ايةل الذي ال   ة تعهلل  بتكاليفه علـ  القـهللرات ااودع
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َلا ُ َكل ُف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّـا ُوْسـَعَ ا َلَ ـا َمـا     )  التكو ين ؛ ضم  اعع  

 .. سورال البقرال/  086 ة م  اآل(  َكَسَبْت َوَعَلْيَ ا َما اْكَتَسَبْت

عامل الفوض  ، وههللر  ؛ حهللود ما ال خيرج ا إىل، وحيهلل احلر ة               

 ..حقوق اآل ر بالقوال ، ومرض ما هو مقيهلل للضعفاء م  الناس 

، خبسف الشخص العبهلل ، و هلل   هنا نظـام  أما الشخص احلر               

يــ  مملوكــًا ان ، والرقالــرق والعبود ــة ، وامــتس  اينســان لإلنســ

 ..قيود الطاعة واالمتلال لسيهلله ، وتفرض عليه 

وا تلــف جلــك يف تفاصــيله بــل العوــور والــهللول ، ولكــ                

 ..احملتو  واحهلل يف نظام الرق 

ـ و، در ضم  سورال  وسـف   وردو               ـ  - ةس تربو  ،  ةاجتماعي

ما كان م  الهللمع حنو تبيان جمر ات  بقية ، و -ومضامل إنسانية 

 ..تبين الرق والعبود ة 

ــًا وأســر ًا لطفــ                 ــه اآل ــر تــبين اجتماعي ــا والوج  أ ــذ ، رمب

 ..تبين كمن و الرق ااتمل  بشرائه صورتل ال

والتفك  عل  تبنيـه كـإب  ، أي امتلـال اعانـب األبـوي أو                  

  جلك عل  مستو  أسـرال  األسري ، وهو جانب تربوي آ ر ، ومهلل  تقبُّ

 ..سياسية سلطو ة واقتواد ة مرتمة ، وةا مكانة 

يف  خمتوـره  مـا ورد تملـ  مـ   ـسل    وانسيابية هذا األمـر                 

 :ل باآلت الذكر احلكيا

َوَجاَءْت َسيَّاَراٌل َمَأْرَسُلوا َواِرَدُهْا َمَأْدَل  َدْلَوُه َقاَل َ ا ُبْشَر  َهـَذا  )  -0

 .( 49)َسرُّوُه ِبَضاَعًة َواللَُّه َعِليٌا ِبَما َ ْعَمُلوَن ُغَلاٌم َوَأ

الـتفك  بـه كبضـاعة    ووهنا العلور عل  الطف  ،           

 عـين وجـود امـاه اجتمـاعل متملـ       ممـا    باع و شرت  ،

وتقييـهلل   ة ، مبعنـ  آ ـر وجـود نظـام الـْرق      دوالعب وأق بالْر

  ..احلر ة واينسان 
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ــَل)  -2 ــَرْوُه ِب ــَ    َوَش ــِه ِم ــاُنوا ِمي ــهلُلوَدالر َوَك ــَا َمْع ــالج َدَراِه َم ج َبْخ

 .( 02)الزَّاِههلِل َ  

وجود سوق النخاسة الذي  باع و شـرت    مما  تضم             

االقتوــادي ،  -ميــه العبيــهلل ، وهــو  أ ــذ ُبعــهلله االجتمــاعل 

تعارمت عليه الناس ، وأصبح يف جلك الذي رتبوي الوامتهللاده 

 ..نع االمار بالعبيهلل ال مي الع هلل نظام

واألراضل وامت ان اينسان كجزء م  موجودات األمراد            

امر الكسب الو  تا والهللولة ، وتتواص  احلياال مبوجبه ، وبه

 ..اجتماعيًا  -اقتواد ًا 

بطبيعـة األمـر    ، ماألغنياء كجانب  بقل اجتماعل           

ومكانت ا   احبسب إمكانيات، العبيهلل ميتلكون واحلال 

موـادر د ـ  الفـرد وامتمـع      م  حهللاالقتواد ة ، وُ عهلل وا

ــة  ــهللاعا ل و، والهللول ــانوا ال ــا ك ــوت ا رمب ــ ق ــال  حت يف ام

 ..، مضًس ع   هللمات العبيهلل ااتنوعة  العسكري

َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْ  ِمْوَر ِلاْمَرَأِتِه َأْكِرِمل َمْلَواُه َعَسـ  َأْن  )  -3

ْو َنتَِّخَذُه َوَلهلًلا َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسـَف ِمـل اْلـَأْرِض    َ ْنَفَعَنا َأ

َوِلُنَعل َمُه ِمْ  َتْأِو ِ  اْلَأَحاِد ِث َواللَُّه َغاِلٌب َعَل  َأْمـِرِه َوَلكِـ َّ   

 .( 04)َأْكَلَر النَّاِس َلا َ ْعَلُموَن 

اعانب الرتبوي واالجتماعل واألسري ، ومنه   تضم و           

الســرتاتيجل تقبُّــ  مشــروع تــبين الطفــ  ، وجلــك بُبعــهلله ا 

 ..االجتماعل  -األسري 

هنــا  جانــب أو برنــامو تربــوي  ــاو ،  أن  عــينممــا           

، لكـ   ، ألسـباا العقـا مـلًس    ل ـْ نطل  منه وله هذا التبن

 ..أو بتوجي ات حمهللدال قيود ب
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الــزو   ، موــر عز ــز ي أبــهللاهالتوــر ح الــذ ، ومهلللولــه           

 ،وجو السـلطة وااكانـة العاليـة يف الهللولـة      ، احلال اايسور

 ( . َأْكِرِمل َمْلَواُه َعَس  َأْن َ ْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلهلًلا) لزوجته ، 

قائا بـإرادال   ، البعهلل الرتبويةا ة ودقة وبس ر ب مأن            

لنبـوال  موهـ  ل   وسـف  مستقب  لكون  ، ار عز وج 

 .. ة  الرسالة السماو ة ونشرها مسوولية و

َوَلمَّـا َبَلـَ  َأُشـهللَُّه َآَتْيَنـاُه ُحْكًمـا َوِعْلًمـا َوَكـَذِلَك َنْجــِزي        )  -4

 . (00)اْلُمْحِسِنَل 

، ومنـه  التعليمـل   -وضو  أهمية ااضمون الرتبـوي  و            

ــريف     ــر ااع ــزمين والعم ــر ال ــل والعم ــر العقل ــة العم ، أهمي

إىل  يو ل األرضية الواحلة للعطاء ،عل   البناء ومتطلبات

ــا والعلــا   رحلــةم ــ  بــل احلك ــرأي التكام ــتقامة ال الس

 ..بالقرار ااناسب واستقامة األمور 

تطلبـه  ايدار ة ، مبا ت -وانب الرتبو ة ء اعبناو نبل              

 ..القياد ة التوج ات األسال والبناء و

ــه              ــ  مي ــهللوره  تمل ــاعل  وب ــب االجتم ــ  ، اعان وتقب

امتمــع واألســرال ألن  كــون العبــهلل ســيهللًا ، ســواء كــان  

أو حقيقـل ، و كتسـب ضـم  امتمـع      يبشك  معنـو 

، ومــا  تعلــ  يف كســب  التعليميــةو الرتبو ــة بــااميزات

، واختـاجه  العلوم ،  عين كسب مكانة الرأي وصنع القرار 

وأصـحاا  وتقبله يف امتمع كعضو متقهللم علـ  أقرانـه   

 ..ااكانة الطبقية ؛ جبانبيه االجتماعل واالقتوادي 

با تبـاره ايةـل ، ضـم  مراحـ        وسف وهكذا مّر الن             

الرق والعبود ة ، وما كان م  جمر ات البنـاء الرتبـوي واالجتمـاعل    

 ..التعام  مع ك  دور مبا  قتضيه  واأل سقل ، وكيفية
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 املبحث الثالث
 الرتبوي للحكم واالستشارةاملضمون 

 

واســتقراء آ ــر ، لوــورال إســرتاتيجية تربو ــة أ ــر  تتعلــ                 

ومتطلبات ا م  ااوه  واخلربال باعانب القيادي وايداري واالستشاري 

..والتجربة 

4

 

، حيـث   م   سل سورال  وسـف   وهو مضمون ، نتطلع إليه            

 : ا ورد ضمن

َقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِنل ِبِه َأْسَتْخِلْوُه ِلَنْفِسـل َمَلمَّـا َكلََّمـُه َقـاَل     َو)            

َقاَل اْجَعْلِنـل َعَلـ  َ ـَزاِئِ  اْلـَأْرِض     ( 51)ِإنََّك اْلَيْوَم َلهلَلْ َنا َمِكٌل َأِمٌل 

ُأ ِمْنَ ا َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِمل اْلَأْرِض َ َتَبوَّ( 55)ِإْنل َحِفيٌ  َعِليٌا 

 ( 56)َحْيُث َ َشاُء ُنِويُب ِبَرْحَمِتَنا َمْ  َنَشاُء َوَلا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَل 

من ا مضامل ، ومما  تبل م  اآل ات ااباركات ؛ أمور متعهللدال            

ــهلل        ــا   ــة ، وم ــاد ة وااالي ــة واالقتو ــهللرات ايدار  ــص الق ــا خي م

تنظيمل وايداري ، والسـلو  القيـادي   علا االجتماع المبضامين ا ؛ 

                                                 
0
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-  Perreault, William D. & McCarthy, E. Jerome " Essentials Of 

Management ; Global - Managerial Approach ", 10
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، واالستعهللادات والقهللرات والتنظيمل ، ووصف ومواصفات الوايفة 

واال تيار ااناسـب للشـخص ااناسـب والتوقيـت ااناسـب      والرغبات ، 

 ..وااوقف ااناسب 

ـ (   اْئُتـوِنل ِبـِه َأْسَتْخِلْوـُه ِلَنْفِسـل     )؛ وما قول االـك                  ه ، إالز مي

  وسف ما ميتلكه الن   ناع ، ومعا  تايق مستو  ال عل إمياء

 ..والعلمية وااعرمية واأل سقية  ةواالجتماعي ةالرتبو  م  ااوهست

َمَلمَّـا  ) نتائو ااقابلـة وجمر ـات التمييـز واال تبـار ؛     كان و              

 .(  ٌلَكلََّمُه َقاَل ِإنََّك اْلَيْوَم َلهلَلْ َنا َمِكٌل َأِم

بكـ   اال تيـار العـالل وااتميـز    عـا    ا ه عين اعتماد مما              

، ة ، وتوجــه االقتنــاع العــالل بقهللراتــه وأمانتــه وأ سقيتــه  نــ مأني

 ..واستحقاقه للمستو  القيادي العالل 

ايداري ،  -ماعليـة علـا الـنفال االجتمـاعل     ومنه ما  تضم               

اال تيـار  اال تبـار و با ، وإدارال ااوارد البشر ة ، وعلا اجتماع التنظي

ااـوهست الـيت تـهللعو    ومع مراعاال إا ار القهللرات واخلربات ، والتعيل 

ــف  ــن   وس ــة    ال ــاالت ااالي ــزال يف ام ــه ااتمي ــان قابليات إىل بي

 ..واالقتواد ة ، وأ سقيات األمانة والتسهلل هلل ايةل يف مس ته 

وثوقيـة  ااوكانـة  ااقوال ه م  لي  عل  ما اكتسبومجي  الهلل             

ما قاب  رأي االك ، ا تياره بك  ثقة وإقـهللام ،  هو ، رموقة ااوعالية ال

وااوقـف ااناسـب ،   ، والتوقيت ااناسـب  ، ااناسب له واانوب ااكان 

َقـاَل  ) الـبسد والنـاس ؛    وةا ـة  لتقهلل ا قهللراتـه يف تنميـة وتطـو ر   

 ( . َزاِئِ  اْلَأْرِض ِإْنل َحِفيٌ  َعِليٌااْجَعْلِنل َعَل  َ 

الـن   ، و ـوض  الشـهلل هلل  بعهلل اال تبار ايةل م  ج ة أ ر  ، وو            

، علـ  الوـرب   مقهللرتـه بايميـان بـار تعـاىل     التجارا و  وسف 

جمتمع متملـ   وأدن  جمر ات التغي  لهلل  أقس  يف والنجا  الباهر 

 ..أعمال شاقة بالسجناء ، ويف أقس  بيئة و
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ومرتاكمــات ومكتســبات ااــوهست والتــهللر بات واخلــربات            

 ..والتطبيقات قب  جلك ، حينما كان مملوكًا لهلل  عز ز مور 

َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِمل اْلـَأْرِض َ َتَبـوَُّأ ِمْنَ ـا َحْيـُث َ َشـاُء      )            

 ( . َوَلا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَلُنِويُب ِبَرْحَمِتَنا َمْ  َنَشاُء 

 : وب ذا  قول اخلال                   

 (57)َوَلَأْجُر اْلَآِ َراِل َ ْيٌر ِللَِّذ َ  َآَمُنوا َوَكاُنوا َ تَُّقوَن ) 

وهو دامع معنوي يتباع استقامة وسسمة الفكر ، لبناء سوي               

ال والسلو  احملققة السرتاتيجيات النفال ، لينتو عن ما قو ا األمع

اآلثار واالمتـهللادات ااتواصـلة لنفـع النـاس واينسـانية ، حتـ  متتـهلل        

 ..ااكامئة إىل العامل األ روي 

وارتبا ا بل اعانب الرتبوي واالجتمـاعل واحلكـا ، والـذي                

وعلا النفال  القياي ، -  هلل   جانب منه ضم  علا االجتماع ايداري

 ..بوي واالجتماعل الرت

الذي أشار إليـه القـرآن الكـر ا ، وميـه      األسري الهللرس كان             

يف الفرصـة ااواتيـة لـه ،    مـ  أ وتـه   بـهللل االنتقـام     وسف اختذ 

باحلكمة وااوعظة احلسـنة ، واالمتلـال إىل العقـ      هكان عسج

عـة  عاااباألمـر   احملبة والتسامح والنفـع ، وتعاقـب  ومجع الشم  ، ب

 :    وكاآلتل  اينسانية ،

َوَجاَء ِإْ َواُل ُ وُسَف َمهلَلَ ُلوا َعَلْيِه َمَعـَرَمُ ْا َوُهـْا َلـُه ُمْنِكـُروَن      -4

(58) . 

بكظـا  ، كان العـس  والوقا ـة   ، هنا مضمون منه و           

الغي  والرتوي يف اختاج القرار ، وعـهللم بيـان واختـاج موقـف     

 ..انتقامل 

ُهْا ِبَجَ اِزِهْا َقاَل اْئُتوِنل ِبَأخج َلُكْا ِمـْ  َأِبـيُكْا َأَلـا    َوَلمَّا َج ََّز  -0

َمِإْن َلْا َتْأُتوِنل ( 59)َتَرْوَن َأْنل ُأوِمل اْلَكْيَ  َوَأَنا َ ْيُر اْلُمْنِزِلَل 
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َقاُلوا َسُنَراِوُد َعْنـُه  ( 62)ِبِه َمَلا َكْيَ  َلُكْا ِعْنهلِلي َوَلا َتْقَرُبوِن 

 .( 64)نَّا َلَفاِعُلوَن َأَباُه َوِإ

لعس  ااشكلة بـاليت هـل    اارحلل التم يهلل وهو  بل            

أحســ  ، وهــل  ر قــة العــس  التــهللر ل للمشــكلة      

،  احلكمة والعق  األسر ة ، وجلك ع   ر   -االجتماعية 

 ..معاعة اعانب االقتوادي والنفسل واستقراء اآل ر ومنه 

ْجَعُلوا ِبَضاَعَتُ ْا ِمل ِرَحاِلِ ْا َلَعلَُّ ْا َ ْعِرُموَنَ ا ِإَجا َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه ا -3

 . (60)اْنَقَلُبوا ِإَل  َأْهِلِ ْا َلَعلَُّ ْا َ ْرِجُعوَن 

س  موقــف مشــكلة لعــ ا ــور،  هنــامضــمون منــه و          

ــل  ــ   -نفس ــتو  تقبُّ ــوي ، ومس ــار   ترب ــتقراء آث ــر ، واس اآل 

  .. بااشكلة ااشكلة 

َلمَّا َرَجُعوا ِإَل  َأِبيِ ْا َقاُلوا َ ا َأَباَنا ُمِنـَع ِمنَّـا اْلَكْيـُ  َمَأْرِسـْ      َم -1

َقـاَل َهـْ  َآَمـُنُكْا    ( 63)َمَعَنا َأَ اَنا َنْكَتْ  َوِإنَّا َلُه َلَحـاِمُظوَن  

َعَلْيِه ِإلَّا َكَما َأِمْنُتُكْا َعَل  َأِ يِه ِمْ  َقْبُ  َماللَُّه َ ْيٌر َحاِمًظا 

 .( 61)ُهَو َأْرَحُا الرَّاِحِمَل َو

اســتهللرا  مبنحــ  علــا الــنفال ، هنــا مضــمون منــه و           

االجتماعل ، وتأهي  اآل ر لتقبُّ  ااوقف وعـهللم الـرمض مـ     

 ..أول  طواته ، وإثبات حس  النية ألمر وتوجي ات تربو ة 

ِإَلْيِ ْا َقاُلوا َ ا َأَباَنـا   َوَلمَّا َمَتُحوا َمَتاَعُ ْا َوَجهلُلوا ِبَضاَعَتُ ْا ُردَّْت  -5

َما َنْبِغل َهِذِه ِبَضاَعُتَنا ُردَّْت ِإَلْيَنا َوَنِمُ  َأْهَلَنا َوَنْحَفـُ  َأَ اَنـا   

َقـاَل َلـْ  ُأْرِسـَلُه    ( 65)َوَنْزَداُد َكْيَ  َبِع ج َجِلـَك َكْيـٌ  َ ِسـٌ     

نَِّنل ِبـِه ِإلَّـا َأْن ُ َحـاَض    َمَعُكْا َحتَّ  ُتْوُتوِن َمْوِثًقا ِمَ  اللَِّه َلَتْأُت

 .  (66)ِبُكْا َمَلمَّا َآَتْوُه َمْوِثَقُ ْا َقاَل اللَُّه َعَل  َما َنُقوُل َوِكيٌ  

هو دلي  عل  ما جكرناه يف النقطة م  مضامينه ، و              

ه علـا  دي ااوثرات النفسـية ، الـيت  تضـمن   السابقة ، وما تو
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أث  اعانب االقتوـادي يف عـس    النفال االجتماعل ، وما ت

، وبذات الوقت ، هو اسـتذكار اـا   مواقف اجتماعية وأسر ة 

 ..  وسف جر  عل  

َوَقاَل َ ا َبِنلَّ َلا َتهلْلُ ُلوا ِمْ  َباار َواِحهللر َواْدُ ُلوا ِمْ  َأْبَواار ُمَتَفْرَقةر   -6

ُا ِإلَّا ِللَّـِه َعَلْيـِه   َوَما ُأْغِنل َعْنُكْا ِمَ  اللَِّه ِمْ  َشْلءر ِإِن اْلُحْك

 .( 67)َتَوكَّْلُت َوَعَلْيِه َمْلَيَتَوكَِّ  اْلُمَتَوك ُلوَن 

؛ مـا  أسباا جلك ، ما نـراه مـ  آراء اافسـر   ومن ـا     م  و          

ومـا مت تكـرمي ا    ، كانوا عليه م  جوي ب اء وشارال حسنة

ا علـي ا  ، حلرو أبي  منفسيًا وتربو ًام  االك أمام الناس ،  

 ..م  تأث  قهلل  نعكال سلبًا علي ا 

َوَلمَّـا َدَ ُلـوا ِمـْ  َحْيـُث َأَمـَرُهْا      ) وامتللوا اا أراد من ا أبـي ا ؛    -7

َأُبوُهْا َما َكاَن ُ ْغِنل َعْنُ ْا ِمَ  اللَِّه ِمـْ  َشـْلءر ِإلَّـا َحاَجـًة ِمـل      

ْمَنـاُه َوَلكِـ َّ   َنْفاِل َ ْعُقوَا َقَضـاَها َوِإنَّـُه َلـُذو ِعْلـاج ِلَمـا َعلَّ     

 .( 68)َأْكَلَر النَّاِس َلا َ ْعَلُموَن 

ــف                 ــة ااوق ــيا اعاع ــع وحك ــوي رائ ــب ترب ــو جان وه

أمور ومواقف تربو ة واجتماعيـة   شهللال ، وامتواووتعز زه 

 ..متنوعة 

َمَلـا  َوَلمَّا َدَ ُلوا َعَل  ُ وُسَف َآَو  ِإَلْيِه َأَ اُه َقاَل ِإْنل َأَنا َأُ ـوَ    -8

 .( 69)َتْبَتِئاْل ِبَما َكاُنوا َ ْعَمُلوَن 

وهنا بهللا ة كشف احلقـائ  ، للتم يـهلل بعسجات ـا ،                

واعمع بل شخوية الرج  القيادي والرتبـوي ، وامتـهللادات ا   

 ..االجتماعية واألسر ة 

وتواص  الكشـف عـ  احلقـائ  وردود أمعـاةا كجانـب       -9

هللرُّ  اعاعات تربو ة ، يف أسري ، وأسلوا ت -عسجل نفسل 

 ..أ يه معه دون أن  علموا باألمر بقاء 
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َمَلمَّا َج ََّزُهْا ِبَجَ اِزِهْا َجَعَ  الْسَقاَ َة ِمل َرْحِ  َأِ يِه ُثاَّ )           

َقــاُلوا َوَأْقَبُلــوا ( 72)َأجََّن ُمــَوْجٌن َأ َُّتَ ــا اْلِعــُ  ِإنَُّكــْا َلَســاِرُقوَن 

َقاُلوا َنْفِقهلُل ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْ  َجـاَء  ( 74)اَجا َتْفِقهلُلوَن َعَلْيِ ْا َم

َقـاُلوا َتاللَّـِه َلَقـهلْل َعِلْمـُتْا َمـا      ( 70)ِبِه ِحْمُ  َبِع ج َوَأَنا ِبِه َزِعيٌا 

َقـاُلوا َمَمـا   ( 73)ِجْئَنا ِلُنْفِسهلَل ِمـل اْلـَأْرِض َوَمـا ُكنَّـا َسـاِرِقَل      

َقاُلوا َجَزاُ ُه َمْ  ُوِجهلَل ِمل َرْحِلِه ( 71)ْا كَاِجِبَل َجَزاُ ُه ِإْن ُكْنُت

َمَبهلَلَأ ِبـَأْوِعَيِتِ ْا َقْبـَ    ( 75)َمُ َو َجَزاُ ُه َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِمَل 

ِوَعاِء َأِ يـِه ُثـاَّ اْسـَتْخَرَجَ ا ِمـْ  ِوَعـاِء َأِ يـِه َكـَذِلَك ِكـهلْلَنا         

َ اُه ِمل ِد ِ  اْلَمِلِك ِإلَّا َأْن َ َشـاَء اللَّـُه   ِلُيوُسَف َما َكاَن ِلَيْأُ َذ َأ

 . (76)َنْرَمُع َدَرَجاتر َمْ  َنَشاُء َوَمْوَق ُكْ  ِجي ِعْلاج َعِليٌا 

ومما  تضم  احلهللث ، الوـهللمة والكشـف عـ  مـا يف              

 ..األنفال ، وما حيملونه يف دوا ل ا 

َلُه ِمْ  َقْبـُ  َمَأَسـرََّها ُ وُسـُف ِمـل      َقاُلوا ِإْن َ ْسِرْق َمَقهلْل َسَرَق َأٌخ )  -42

َنْفِسِه َوَلْا ُ ْبهلِلَها َلُ ـْا َقـاَل َأْنـُتْا َشـرٌّ َمَكاًنـا َواللَّـُه َأْعَلـُا ِبَمـا         

 .( 77)َتِوُفوَن 

ُبعهلل   ؛ األول متاد  ا بغـي ا  ب، ما  تجه  مما  تضمنهو           

فس ا مـ   للتخلص م  أ ي ا ، واللانل قهلل  كونون لتربأت أن

هذه ااشكلة ، دون أن  وا ذوا علي ا ، وهو ما  ـهلل   ضـم    

 ..واعنائل علا النفال ، ومنه علا النفال ايجرامل 

َقـاُلوا َ ـا َأ َُّ ـا    ) ولوعهللها وااواثي  اليت أ ـذها أبـوها علـي ا ؛     -44

ـ  َراَ  ِمـَ   اْلَعِز ُز ِإنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكِبً ا َمُخْذ َأَحهلَلَنا َمَكاَنُه ِإنَّا َن

َقاَل َمَعاَج اللَِّه َأْن َنْأُ ـَذ ِإلَّـا َمـْ  َوَجـهلْلَنا َمَتاَعَنـا      ( 78)اْلُمْحِسِنَل 

َمَلمَّا اْسَتْيَئُسـوا ِمْنـُه َ َلُوـوا َنِجيًّـا     ( 79)ِعْنهلَلُه ِإنَّا ِإًجا َلَظاِلُموَن 

ْيُكْا َمْوِثًقا ِمَ  َقاَل َكِبُ ُهْا َأَلْا َتْعَلُموا َأنَّ َأَباُكْا َقهلْل َأَ َذ َعَل
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اللَِّه َوِمْ  َقْبُ  َما َمرَّْ ُتْا ِمل ُ وُسَف َمَلْ  َأْبَرَ  اْلَأْرَض َحتَّ  َ ـْأَجَن  

 . (82)ِلل َأِبل َأْو َ ْحُكَا اللَُّه ِلل َوُهَو َ ْيُر اْلَحاِكِمَل 

َقـاَل   )حلقـات ااـوامرال انقطعـت حينمـا      مـ   حـهلل وهنا وا          

َأَلْا َتْعَلُموا َأنَّ َأَباُكْا َقهلْل َأَ َذ َعَلْيُكْا َمْوِثًقا ِمَ  اللَِّه َكِبُ ُهْا 

َوِمْ  َقْبُ  َما َمرَّْ ُتْا ِمل ُ وُسَف َمَلْ  َأْبَرَ  اْلَأْرَض َحتَّ  َ ـْأَجَن ِلـل   

 . (82)َأِبل َأْو َ ْحُكَا اللَُّه ِلل َوُهَو َ ْيُر اْلَحاِكِمَل 

استذكار اعرمية اليت ارتكبوهـا يف حـ     مضًس ع و            

التمـادي يف   ميه رتاجعجانب تربوي آ ر ،   ،  ظ ر  وسف 

 ..الغل 

اْرِجُعوا ِإَل  َأِبيُكْا َمُقوُلـوا   ) وكان القرار لعس  ااشكلة ؛   -40

َغْيِب َ ا َأَباَنا ِإنَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشِ هلْلَنا ِإلَّا ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا ِلْل

َواْسَأِل اْلَقْرَ َة الَِّتل ُكنَّا ِميَ ا َواْلِعَ  الَِّتـل َأْقَبْلَنـا   ( 84)َحاِمِظَل 

 . (80)ِميَ ا َوِإنَّا َلَواِدُقوَن 

َقاَل َبْ  َسوََّلْت َلُكْا َأْنُفُسُكْا َأْمًرا َمَوْبٌر  ) ؛ وكانت النتيجة  -43

ــْأِتَيِنل ِبِ ــاْ  ــُه َأْن َ  ــيُا  َجِميــٌ  َعَســ  اللَّ ــُه ُهــَو اْلَعِل َجِميًعــا ِإنَّ

ــاَل َ ــا َأَســَف  َعَلــ  ُ وُســَف  ( 83)اْلَحِكــيُا  ــَولَّ  َعــْنُ ْا َوَق َوَت

 .( 81)َواْبَيضَّْت َعْيَناُه ِمَ  اْلُحْزِن َمُ َو َكِظيٌا 

واعرمة احلقيقة وها اارتكبون تلك اعرمية الشنعاء اليت مل  -41

ا َتاللَّـِه َتْفَتـُأ َتـْذُكُر ُ وُسـَف     َقاُلو )تكتم  مبا أرادوها ، لذا ؛ 

َقـاَل ِإنََّمـا   ( 85)َحتَّ  َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمـَ  اْلَ ـاِلِكَل   

 (86)َأْشُكو َبْلل َوُحْزِنل ِإَل  اللَِّه َوَأْعَلُا ِمَ  اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن 

طلـب  وما  ت، عهللم اليأس الرتبوي اآل ر البلي  ااتعل  بوالهللرس  -45

 : أن قال  وما  توجب م  الوثوق بإرادال وقهللرال ار 

َ ا َبِنلَّ اْجَهُبوا َمَتَحسَُّسوا ِمْ  ُ وُسَف َوَأِ يِه َوَلـا َتْيَئُسـوا    )            

 .  (87)ِمْ  َرْوِ  اللَِّه ِإنَُّه َلا َ ْيَئاُل ِمْ  َرْوِ  اللَِّه ِإلَّا اْلَقْوُم اْلكَاِمُروَن 
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ــ           ــارال وه ــا مت ايش ــور   و م ــه يف حم ــوي  ) ؛ إلي ــهللور الرتب ال

 ( .. ايصسحل

ومواج ة احلقيقة الوـادمة ، وتعز ـز موقـف احلـ  ، وتراجـع       -46

البا   وجمر ات الظلا ، من و تربـوي للن ـوض يف التوج ـات    

... األسر ة ، وإعادال هنهللسـة البنـاء األسـري والفكـر األسـري      

 :وهو ما تتضمنه اآل ات الكرميات 

َمَلمَّا َدَ ُلوا َعَلْيِه َقاُلوا َ ا َأ َُّ ا اْلَعِز ُز َمسََّنا َوَأْهَلَنـا الضُّـرُّ    )         

َوِجْئَنا ِبِبَضاَعةر ُمْزَجاالر َمَأْوِف َلَنا اْلَكْيَ  َوَتَوهللَّْق َعَلْيَنا ِإنَّ اللََّه 

ِبُيوُسـَف   َقـاَل َهـْ  َعِلْمـُتْا َمـا َمَعْلـُتاْ     ( 88)َ ْجِزي اْلُمَتَوـهلْلِقَل  

َقـاُلوا َأِئنَّـَك َلَأْنـَت ُ وُسـُف َقـاَل َأَنـا       ( 89)َوَأِ يِه ِإْج َأْنُتْا َجاِهُلوَن 

ُ وُسُف َوَهَذا َأِ ل َقهلْل َم َّ اللَُّه َعَلْيَنا ِإنَُّه َمْ  َ تَِّ  َوَ ْوِبْر َمِإنَّ اللََّه 

َقهلْل َآَثـَرَ  اللَّـُه َعَلْيَنـا    َقاُلوا َتاللَِّه َل( 92)َلا ُ ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَل 

  .( 94)َوِإْن ُكنَّا َلَخاِ ِئَل 

األسـر ة   -اينسانية  تظ ر قّوال الشخوية القياد ة ومضامين ا -47

 :منطل  دلي  جلك أن مضمون والجتماعية ، ووا

َحـُا  َقاَل َلا َتْلِر َب َعَلْيُكُا اْلَيْوَم َ ْغِفُر اللَُّه َلُكْا َوُهَو َأْر)            

 . (90)الرَّاِحِمَل 

وهــو جانــب تربــوي عظــيا  ــهلل   ضــم  علــا الــنفال            

 ..الرتبوي ، وعلا االجتماع التنظيمل 

مـع  القيادي ، وهـو مـا     -انسيابية وماعلية الفكر الرتبوي  -48

 :بل البناء األسري والقيادي 

َأِبـل َ ـْأِت َبِوـً ا     اْجَهُبوا ِبَقِميِول َهَذا َمَأْلُقوُه َعَل  َوْجِه)         

 . (93)َوْأُتوِنل ِبَأْهِلُكْا َأْجَمِعَل 

ـ   -49 هلل أن تنكشـف أمامـه   وامتهللاده البعهلل الرتبوي اوقـف األا بع

 :احلقائ  جبسء 
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َوَلمَّا َمَوَلِت اْلِعُ  َقاَل َأُبوُهْا ِإْنل َلَأِجهلُل ِر ـَح ُ وُسـَف َلْوَلـا     )          

َمَلمَّـا  ( 95)وا َتاللَِّه ِإنََّك َلِفل َضَلاِلَك اْلَقهلِل ِا َقاُل( 91)َأْن ُتَفْنهلُلوِن 

َأْن َجاَء اْلَبِشُ  َأْلَقاُه َعَل  َوْجِ ِه َماْرَتهللَّ َبِوً ا َقاَل َأَلْا َأُقْ  َلُكـْا  

َقاُلوا َ ـا َأَباَنـا اْسـَتْغِفْر َلَنـا     ( 96)ِإْنل َأْعَلُا ِمَ  اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن 

َقاَل َسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُكْا َرْبل ِإنَُّه ( 97)َنا ِإنَّا ُكنَّا َ اِ ِئَل ُجُنوَب

 .( 98)ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُا 

بتعز ز القـيا  رتبط برج  قيادي حكيا ،  بهللأ وهو ما            

 .. م  أسرتهومكارم األ سق 

، األســر ة  –وموقــف تربــوي آ ــر لــه امتهللاداتــه القياد ــة       -02

ــة   ومنط ــامح واحملب ــاء رو  التس ــب  بن ــانية ، وس ــه اينس لقات

 :ااتمل  ضم  ، والوئام 

َمَلمَّا َدَ ُلوا َعَلـ  ُ وُسـَف َآَو  ِإَلْيـِه َأَبَوْ ـِه َوَقـاَل اْدُ ُلـوا       )           

َِ َوَ ـرُّوا َلـُه   ( 99)ِمْوَر ِإْن َشاَء اللَُّه َآِمِنَل  َوَرَمَع َأَبَوْ ِه َعَل  اْلَعْر

هلًلا َوَقاَل َ ا َأَبِت َهَذا َتْأِو ُ  ُرْ َ اَي ِمْ  َقْبُ  َقهلْل َجَعَلَ ا َرْبل َحقًّا ُسجَّ

َوَقهلْل َأْحَسَ  ِبل ِإْج َأْ َرَجِنل ِمَ  الْسْجِ  َوَجاَء ِبُكْا ِمَ  اْلَبـهلْلِو ِمـْ    

ِلَمـا   َبْعهلِل َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِنل َوَبـْيَ  ِإْ ـَوِتل ِإنَّ َرْبـل َلِطيـفٌ    

 .. (422)َ َشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُا اْلَحِكيُا 

بعلـا االجتمـاع   مضامينه ما  تعل  والهللروس الرتبو ة اآل ر ،  -04

والتوجـه   ايداري والتنظيمل والقيادي ، هو العودال إىل ار 

بالشكر له ، كنقطة تول م  حال إىل حال تنظيمل أسري 

 :سح ا لبناء ااستقب  عل  قو ا األسال وص

َرْا َقهلْل َآَتْيَتِنل ِمَ  اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِنل ِمْ  َتْأِو ِ  اْلَأَحاِد ـِث   )          

َماِ َر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َأْنَت َوِلْيل ِمـل الـهللُّْنَيا َواْلـَآِ َراِل َتـَومَِّنل     

 ..( 424)ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِنل ِبالوَّاِلِحَل 
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ــهلّل أن ُ  -00 ــرفوالب ــخص ع ــة  الش ــادي باحلكم ــه  القي وتطلعات

  :بالعم  ايسرتاتيجل  الرتبو ة

َجِلَك ِمْ  َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيـَك َوَمـا ُكْنـَت َلـهلَلْ ِ ْا ِإْج     )            

 ..( 420)َأْجَمُعوا َأْمَرُهْا َوُهْا َ ْمُكُروَن 

وي الهللني القيادي،   تهللي به الشخص  هنا  مبهللأ تربوي عظيا -03

والعلـ  ، لكـل ال   القو ا السلو  الواحل يف السرائر  والهلل ين

 : يأس وتعرت ه ايحبا ات 

 (423)َوَما َأْكَلُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْوِمِنَل ) 

، بـ    وهو مما  تضـمنه أن ال إجبـار يف التوجـه الرتبـوي               

  تطلـــب بنـــاء ايقبـــال واالســـتعهللاد والقناعـــة وتعز زات ـــا

 ..الفكر ة وااعلوماتية 

أهميـة البنـاء الرتبـوي     ومنه  تبل للقيـادي والرتبـوي ،            

 .. ااتكام  بل اللقامة الرتبو ة والرتبية اللقامية 

هللرس القيادي الرتبوي اآل ر ؛ هو معرمة أّن أعظا ما حيملـه  الو -01

ــر  ــاء ، أن ال  فك ــه ار  ااب واالعظم ــاء وج ــ  إالز ابتغ  قاب

امـاه الـذات واآل ـر ، وهـو      بأمْت وجه أداء الواجبات عل  ورضاه

 ( :علي ا السسم)الذي  تحق  عنهلل األنبياء والرس  واألوصياء 

َوَما َتْسَأُلُ ْا َعَلْيِه ِمـْ  َأْجـرج ِإْن ُهـَو ِإلَّـا ِجْكـٌر ِلْلَعـاَلِمَل        )            

(421 ) .. 

، حينما  وبح  يالرتبو -التكام  االسرتاتيجل عنهلل القيادي  -05

ووحــهللال التنظــيا  ات متوْج ــًا لوحــهللال ااوــ األهــهللاف والغا ــب

 :، اانبل  م  التوّجه للواحهلل األحهلل والتنسي  

ُقْ  َهِذِه َسِبيِلل َأْدُعـو ِإَلـ  اللَّـِه َعَلـ  َبِوـَ الر َأَنـا َوَمـِ         )            

 .( 428)ِرِكَل اتََّبَعِنل َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمَ  اْلُمْش
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واحملبــة وهــو ممــا  ــودي حتمــًا إىل التماســك والوحــهللال            

 .. القيادي -التوجه الرتبوي  وحهللالوالسسم واأللفة  ، مع 

التســهلل هلل ايةــل للشخوــية ايصــسحية القياد ــة ااتمللــة   -06

، وارد يف التشر ع العظـيا ،  ( علي ا السسم)باألنبياء والرس  

 : اآل ة الكرمية وهو ما تش  إليه 

َحتَّ  ِإَجا اْسَتْيَئاَل الرُُّسُ  َوَانُّوا َأنَُّ ْا َقهلْل ُكـِذُبوا َجـاَءُهْا   )           

 ( 442)َنْوُرَنا َمُنْجَل َمْ  َنَشاُء َوَلا ُ َردُّ َبْأُسَنا َعِ  اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمَل 

ور الرتبوي تطرقنا للهلل ماعنهلل، ولقهلل أشرنا إىل جلك سابقًا           

 ..ايصسحل  -

وهذا ما  سع حمهللود ـة البحـث ، آمـًس أن أكـون قـهلل وميـت                      

لفحــو  مــا  تطلــب اخلــوض ميــه ، ومــا  غطــل متطلبــات األبعــاد  

 .. كأومنوج   الرتبو ة واالجتماعية يف سورال  وسف 

 أن  تقبـ  هـذا اليسـ  بقبـولج حسـ  ،      وأرجو م  اخلال                  

 .. و غفر لل شطحاتل وهفواتل 

 ..وار غفور رحيا ، واحلمهلل ر را العاال 
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 املبحث الرابع
 اخلامتة واالستنتاجات 

 

وميك  أن نستنتو يف  تام هـذا ااشـوار اابـار  بـالقرآن                      

 :اآلتل ، تهلل هلل م  بل أها االستنتاجات الكر ا 

علـ  اخلـ    ، هـو األلفـة   يـة الوـاحلة   موشر اكتساا الرتب -4

، االجتمـاعل   -م  الـوعل األسـري    ةاانبلق واحملبة والسسم ،

، و طـورال تفـاوت    و كون مفتا  األبّوال عل  أمراد األسـرال 

القناعة واستيعاا الهللرس الرتبوي بل أمراد األسـرال ، هـو مـا    

 ..ُ ربك العسقات األسر ة 

عق  اينسـان ، و نـذر    للغ ال واحلسهلل التأث  الكب  عل  -0

مبخا ره عل  مستقب  األسرال ومستو  تواص  متاسك ا 

ــا ااشــوهة  القــو ا  ــارال بالســوء معلت  ، متفعــ  الــنفال األّم

نــ  ار منــه وهــو مــا حــّذر .. والسعقسنيــة والــس إنســانية 

 ..  عقوا 

التعليمـل ، ومـا    - تمل  التكامـ  االسـرتاتيجل الرتبـوي     -3

التنفيــذ والتقيــيا الــوايفل    تضــمنه مــ  الوــياغة و  

والتقو ا األدائل ، مع مراعاال البيئة الهللا لية واخلارجية ومـا  

 وثر اجتماعيًا وعقائهلل ًا علي ا ، لتتحق  األههللاف والغا ات 

وباستلمار تكاملية القوال والفرو ، والوقا ة مـ  الضـعف   

 ..وااخا ر 
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 ـة  للتماسك األسري أهمية بالغة تنبع م   سل القوال الرتبو -1

ناعـة مبـا   ومهلل  االقتناع واالقتهللاء ب ا ، ومعيار االقتـهللاء والق 

 ..تمله هذه الرتبية ، ما حيهللده مهلل  احملبة والتآلف 

وقهلل  ول هلل الضغينة والبغضاء ، عنـهلل الشـعور والتوـور              

بعهللم تكامو الفرو بل األبناء امـاه حمبـة األا ، وصـورال    

ُلوا َلُيوُسُف َوَأُ وُه َأَحبُّ ِإَلـ  َأِبيَنـا   ِإْج َقا) م  نتيجته الرتبو ة ؛ 

 .. (8)ِمنَّا َوَنْحُ  ُعْوَبٌة ِإنَّ َأَباَنا َلِفل َضَلالج ُمِبلج 

عس  ااشكلة بالطر قة التهللر ية ،  استخهللم  وسف  -5

والتحــول بأ وتــه حنــو التماســك األســري وبأســلوا تربــوي 

، ليكـون   ، وهل دروس تربو ة ُ ستح  االهتمام ب ا عظيا

من جًا لتماسك األسرال ، م مـا تعمقـت ااشـاك  وااواقـف     

 ..  السلبية وااواة بل األسرال الواحهللال 

الرتبو ة الرائعة يف الورب والتأنل يف اختاج القرارات لهللروس ل -6

االجتماعيــة ، أهميــة بالغــة احلساســية لــئس تــهللّمر األســرال 

لسنتقـام  وتسفك الهللماء ، أو عل  أقـ  تقـهلل ر ، ميتـهلل األمـر     

 ..والوراع األسري ااستقبلل 

أمام أ وته األمر الواقع لوضـع العـس     وضع الن   وسف  -7

موق اعر  األسري ، واستطراد ااشكلة أو اعرمية اخلطرال 

اليت ارتكبوها حبقه ، وما متادوا حت  آ ر حلظة م  لقاءها 

 .. ا وغشاوال احلسهلل والغ ال واحلقهلل معه ، وها يف غي

ووضع أسلوا للوقا ة م  األمور النفسية اخلط ال الـيت             

 ..تهللْمر األسرال 

ــة      -8 ــع احلكم ــاعل ، وق ــري االجتم ــوي األس ــ  الرتب وللعم

واحلكماء يف عس  مشاك  األسرال وامتمـع ، ومـا آلـت    

 ..إليه م  دروس تربو ة ال  سع التوسع ب ا 
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، بأّنـه يف ضـسل ، عنـهلل      توـور أبنـاء نـ  ار  عقـوا     -9

كذا تعام  مع ا ، وحرصوا ك  احلرو أن  كونوا ها ه

باهتمام وحب أبي ا ، ومل  فكـروا بـأّن  وسـف     اَمْ  حيضو

  ـ مناسـبة   عا فيـة  ا األم وحيتـا  إىل رعا ـة  ي ف   ت

ــية     ــات ا النفس ــ  توج  ــف عل ــذا ااوق ــر ه ــا أث ــه ، وم لرتبيت

ـ   ) واألسر ة ، ولذا كان  يـارها ؛   وُه اْقُتُلـوا ُ وُسـَف َأِو اْ َرُح

َأْرًضا َ ْخُ  َلُكـْا َوْجـُه َأِبـيُكْا َوَتُكوُنـوا ِمـْ  َبْعـهلِلِه َقْوًمـا        

َ ْخـُ  َلُكـْا    ): والنتيجة الـيت  توـورون ا ؛ أن    (9)َصاِلِحَل 

 ..(  َوْجُه َأِبيُكْا َوَتُكوُنوا ِمْ  َبْعهلِلِه َقْوًما َصاِلِحَل

بسـبب  ،   لكب  يف نفـوس أ ـوال  وسـف    ا تبل الوقع  -42

الرتبوي ، وهو دلي  علـ  ااـوثر    سف مستو  االستيعااا ت

ووقعــة وموثراتــه علــ  الرتبــوي علــ  األســرال ،  -النفســل 

التماسك ، ويف هـذا احلـهللث الرتبـوي ، أود  ب ـا إىل ا تيـار      

اقرتاف اعرميـة ، ووضـع  يـارات وآليات ـا ووسـائ  تنفيـذ       

 ..اعرمية بأ ي ا الوغ  

 هللل  ضعف ، جنحة  نا ة أوالشروع بارتكاا أي جرمية ؛ ج -44

ت هلل هلل أو تفاوت يف استقبال األسلوا الرتبوي ، وما  وول إىل 

مســتو  التماســك االجتمــاعل ، وأ طــره حينمــا  كــون  

ة تت لواء األبّوال ، وهـل دروس  دا   األسرال الواحهللال اانضو 

، لوضـع مـن و تربـوي     تتطلـب االنتبـاه ةـا    قرآنية عظيمة ،

حنـو هاو ـة تفكـك األسـرال ثـا       وقائل وحذر مـ  االنـزالق  

 .. تفكك امتمع

ار وقوال شخويته وثقته ب حكمة وصرب الن   وسف  -40

، موشر علـ  حرصـه البـال  للتماسـك      تعاىل ،ومنه بالنفال

 ..األسري 
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 ظ ر يف السـورال ااباركـة الوجـه الرتابطـل بـل الرتبيـة       و -43

واأل سق واحلفاا عل  النس  القـو ا ، واألبعـاد النفسـية    

لرتبو ة واالجتماعيـة يف جلـك ، ورمـض اخلطـأ األ سقـل      وا

 ..م ما كان موهللره ومستو  اع ة اآلمرال به 

التحرر مـ  قيـود ووبـال الـنفال األّمـارال بالسـوء والتحوـل         -41

النفال اللوامة ، ميل   نتـا   بالنفال ااطمئنة ، بهللون اارور ب

األ سق والبناء الرتبوي العظيا ، الراس  علـ  أسـال    ورمعة

رادال يتباع قو ا السلو  ، وهو ما  نا ع  قـوال الشخوـية   اي

واللبات الرتبوي الواث  ، وتكاملـ ا النـابع مـ  اللقـة بـار      

 ..  احل  

دوره العظـيا حتـ  يف أحلـك    ، الرتبـوي   وايصـس   للوس  -45

انت و ، لذا  اخلطرووااتمللة يف بيئة السج  ااوبوء الظروف ، 

األمــراد اانحــرمل يف  ايصــس  وتقــو امــن و   وســف 

 ًا واجتماعيًا وعقائهلل ًا ، السج  ، بعهلل عسج ا نفسيًا وتربو

تـأهيلل حلمـ  الرسـالة    وكان اال تبار ايةـل ، كجانـب   

 ..للمجتمعات الرتبو ة ايصسحية النبو ة 

م  التكتيك التعليمـل الرتبـوي ،    انطل  الن   وسف  -46

م  شـأن ا تظ ـر    ،إصسحية للوصول إىل إسرتاتيجية تربو ة 

و نطلـ  مـ  تطـيا القيـود بلبـات وقـوال       ، حقه ااسـلوا  

 ..الشخوية ، وهو م  أبعاد علا النفال الرتبوي 

العسجية الرتبو ـة ، تقـ  أبعـهلل     -الوقائية الوعل بااوعظة  -47

م  إحقاق احل  ، وهو ما  عـ  الظـامل لنفسـه واآل ـر   ،     

ــف     ــًا يف كش ــون عون ــ   ك ــه ، واألعم ــ  غْي ــود ع   ع

احلقيقــة حتــ  يف غيــاا ااظلــوم ، وهــو ُبعــهلل تربــوي آ ــر  

 .. يهلل األدلة ، وهو االعرتاف باحلقيقةوعمي  ومتكام  لس
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التسهلل هلل ايةـل للشخوـية ايصـسحية القياد ـة ااتمللـة       -48

، واضــحة يف التشــر ع ( علــي ا الســسم)باألنبيــاء والرســ  

 ..العظيا 

  باينسـان    السورال ااباركة ما كان عليه الـتفك ـْتوث -49

كبضاعة  بـاع و شـرت  ،  عـين وجـود امـاه اجتمـاعل       

رتبـوي  الامتـهللاده   ة ، الذي  أ ـذ  دوالرق والعبقيود بمتمل  

 .. االقتوادي –ُبعهلله االجتماعل و

ــرتاتيجل   -02 ــهلله االس ــك بُبع تقبُّــ  مشــروع تــبين الطفــ  ، وجل

االجتماعل ،  عـين هنـا  جانـب أو برنـامو تربـوي       -األسري 

ـ     او ،  نطل ل دون قيـود ، ومهلللولـه   ـْ  منـه ولـه هـذا التبن

 .. الوراحة اليت أبهللاها الزو  اايسور العز ز لزوجته 

ــاع       -04 ــا االجتم ــامل عل ــة مض ــورال اابارك ــ  الس ــبل م  ت

التنظيمـــل  وايداري ، والســـلو  القيـــادي والتنظيمـــل ، 

ووصف ومواصـفات الوايفـة واال تيـار ااناسـب للشـخص      

 ..اسب وااوقف ااناسب ااناسب والتوقيت اان

م  هنا  ارتبا ات واضحة بل اعانب الرتبوي واالجتماعل  -00

، واالقتواد والسياسة واحلكا ، والـذي  ـهلل   جانـب    ج ة 

منه ضم  علا االجتمـاع ايداري والقيـادي ، وعلـا الـنفال     

 ..الرتبوي واالجتماعل 

تظ ر يف هذه السورال ااباركة ،  ر قـة العـس  التـهللر ل     -03

ــك ــة للمش ــهلل    -لة االجتماعي ــ  البع ــ   ر  ــر ة ، ع األس

 ..االقتوادي والنفسل واستقراء اآل ر 

َوَمـا َأْكَلـُر النَّـاِس َوَلـْو َحَرْصـَت      ) هنا  مبهللأ تربـوي عظـيا    -01

، وهو  عين أن ال إجبـار يف التوجـه الرتبـوي ،     (423)ِبُمْوِمِنَل 
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ء سـبي  لبنـا  وسـسمة من ج ـا ،   وإومنا دور ايقناع يف الرتبية 

 .. الشخوية ااستقبلية 

الرتبوي ؛ هو معرمـة أّن أعظـا مـا حيملـه      -هللرس القيادي الو -05

 قابــ  إالز ابتغــاء وجــه ار ااب واالعظمــاء ، أن ال  فكــر

َوَما َتْسَأُلُ ْا َعَلْيِه ِمْ   ) ؛  و أمت وجه أداء الواجبات ورضاه عل 

 ..( 421)َأْجرج ِإْن ُهَو ِإلَّا ِجْكٌر ِلْلَعاَلِمَل 

 

وحــري بالــذكر ، أن البــهلّل مــ  اســتفادال ااوسســات الرتبو ــة              

وسلطات الهللولة القضائية والتشـر عية والتنفيذ ـة ، مـ  مضـامل     

الهللراسـة والتحليـ  ، وصـياغة اخلطـط     لكر ا ، والتوجـه ب القرآن ا

، ومتابعت ا التقييمية والتقومييـة ،  الكفيلة يف جنا  تطبيقات ا 

الفرد واألسـرال وامتمـع علـ  أمضـ  توجـه إنسـانل ،        م  أج  بناء

 ..حيب اخل  للجميع و عم  عل  ومقه 

عليـه  )وكما قال أم  ااـومنل ايمـام علـل بـ  أبـل  الـب                    

 ( :السسم 

ـ  َوَتَفقَّ،  ْحَسُ  احَلهلِل ِثُه َأُموا الُقْرآَن َمإنََّوَتَعلَّ)             يـعُ ُه َرِبُ وا ِميـِه َمإنَّ

ـ  َأَو، ُه ِشَفاُء الوُّهلُلوِر ْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َمإنَّاَو،  الُقُلوِا ُه ْحِسُنوا ِتسَوَتـُه َمإنَّ

ي ِذالَعاِلَا الَعاِمَ  ِبَغْيِر ِعْلِمِه َكاَعاِهِ  احَلاِئِر الَّ إنََّو. ْنَفُع الَقَوِص َأ

َوُهَو ، ْلَزُم َواحَلْسَراُل َلُه َأ، َظُا ْعُة َعلْيِه َأال َ ْسَتِفيُ  ِمْ  َجْ ِلِه ؛ َبِ  احُلجَّ

(ْلَوُم ِعْنهلَل اِر َأ

4

. 

اْلَحْمهلُل ِللَِّه الَِّذي َهـهلَلاَنا ِلَ ـَذا   ) وهذا ما  سع حمهللود ة البحث ، و              

 ..    (  َوَما ُكنَّا ِلَنْ َتهلِلَي َلْوَلا َأْن َههلَلاَنا اللَُّه

 

 

                                                 
0
 . 064ص / نها البالغة   - 
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 من املصادر واملراجع
 

   املصادر واملراجع العربية : أوال: 
 : العربية الكتب -

 .القرآن الكر ا + 

ضـبط  / ن ـو البسغـة   ( / عليـه السـسم  )ايمام علل ب  أبل  الـب  + 

/ لبنـان  / بـ وت   / دار الكتاا اللبنانل / 4ض/ نّوه صبحل الواحل 

4967. 

مطـابع التعلـيا   / علـا الـنفال الرتبـوي    / آمال أةـهلل  عقـوا   . د  -4

 . 4989/ العراق / بغهللاد / ل العال

0

-

دار الطليعة / ااهلل   إىل علا االجتماع / إحسان حممهلل احلس  . د  

 . 4988/  4ض/ لبنان / ب وت / للطباعة والنشر 

الفلسفة االجتماعية ؛ / حسل عبهلل احلميهلل أةهلل رشوان . د  -3

/ ااكتب اعامعل احلهلل ث / واالماهات النظر ة يف علا االجتماع 

 . 4987/ مور / يسكنهللر ة ا

/ املهلل اخلامال / جممع البيان يف تفس  القرآن / الشي  الطوسل  -1

 .هجـ  4382/ إ ران /   ران /  0ض 

5

-

بـ وت  / دار العلا للمس ل / علا النفال الرتبوي / ما ر عاق  . د   

 . 4982/  6ض/ لبنان / 

منشأال ااعارف / اري علا االجتماع ايد/ قباري حممهلل إمساعي  . د  -6

 .  4984/ مور / ايسكنهللر ة / 
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 دار ااعرمة اعامعية/  علا اجتماع التنظيا/  حممهلل علل حممهلل. د -7

 .4989/  ايسكنهللر ة/ 

دار / علا االجتماع يف ن و البسغة / هاشا حسل ناصر احملنك . د -8

 .العراق / النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

دار / علـا الـنفال يف ن ـو البسغـة     / حسل ناصر احملنك هاشا . د -9

 .العراق / النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

ايدار ـة   وـطلحات موسـوعة اا / هاشا حسـل ناصـر احملنـك    . د -42

/ مكتبــة لبنــان ناشــرون / واالجتماعيــة واالقتوــاد ة والتجار ــة 

 . 0227/ لبنان  –ب وت 

 

 :  التواجمل حبوث املؤمترات -
األبعاد الرتبو ة يف أقوال ايمام / هاشا حسل ناصر احملنك . د -44

شار  يف ااومتر العلمل اللانل ؛ أقامته ( / عليه السسم)الكااا 

،  م0244/  6/ 44 -42األمانة العامة للعتبة الكاامية ااقهللسة ، يف 

 . منشور يف وقائع ااومتر كامس

ــر احملنــ  . د -40 ــل ناص ــا حس ــاد ة  / ك هاش ــب االقتو ــأث  اعوان ت

ــة  ميهللانيــة   ــة ؛ مــع دراس ــاا اعرمي ــومتر / واالجتماعيــة الرتك اا

العلمل األول ااشـرت  بـل وزارال التعلـيا العـالل والبحـث العلمـل       

 .4993/  0ت/  44-9يف / ووزارال الهللا لية 

تكام  البناء الرتبوي واينسانل / هاشا حسل ناصر احملنك . د -43

وايمام احلس  العسكري ( عليه السسم)ايمام علل اةادي يف أقوال

شار  يف ااومتر السنوي الرابع الهللولل الذي أقامته ( / عليه السسم)

 م 0243/  5/ 48 -47األمانة العامة للعتبة الكاامية ااقهللسة ، بتار   

ــك   . د -41 ــر احملن ــل ناص ــا حس ــرتاث   / هاش ــل ال ــري ب ــام األس النظ

مومتر األمومة ااأمونة وتنظـيا األسـرال الـذي    / دراسة  وااعاصرال ؛ مع
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إقامته مجعية تنظيا األسرال العراقية بالتعـاون مـع االتـاد الـهللولل     

لتنظيا األسرال وااكتب ايقليمل لتنظـيا األسـرال للـو   العربـل     

وبرنامو األما ااتحهللال ايومنـائل ومنظمـة الوـحة العاايـة ومنظمـة      

 . 4991/  4 /  8 – 6اليونيسيف ، يف بغهللاد 

الرتبية اللقامّية واللقامة الرتبو ة  /هاشا حسل ناصر احملنك . د -45

شباض / العهللد اللانل / السنة  األوىل / النجف األشرف / جملة  نابيع / 

 . 0221آجار   -

السلوكيات األ سقّية وبناء / هاشا حسل ناصر احملنك . د -46

/ السنة اللانية / لنجف األشرف ا/ جملة  نابيع / األسرال وامتمع 

 . 0225أ ار   -نيسان / العهللد اخلامال 

 

   األجنبية  املراجع: ثانيا: 
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th
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perspective" , fifth edition , U.S.A., Wadsworth / 

Thomson learning , 2003 .  -  

19 - Perreault, William D. & McCarthy, E. Jerome " 

Essentials Of Management ; Global - Managerial 

Approach ", 10
th

 Ed. , McGraw- Hill / Irwin , New 

York- Americas , 2006 . 
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 20 - Perry John and erna " the Social web ; an 

Introduction to Sociology " 2ed , adepartment of 

Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

21 - popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

22 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. 

, America , 1987. 

23 -  Rodeny Stark , " Sociology " , 8
th

 ed. , U.S.A. , 

Wadsworth / Thomson learning , 2001 . 

 

     

 حمتويات البحث من املخططات
 

 الوفحة التفاصيـــــــ 

 02 هلل هللات متاسك األسرالت  بل ( 4)خمطط 

اســرتاتيجية تكامــ    ووصــية  ــبل(  0) خمطــط 

 التعليمل - البعهلل الرتبوي
00 

االجتماعيـة حلـ    - بل الـهللورال الرتبو ـة  (  3) خمطط 

 ااشاك  األسر ة

07 

االجتماعيــة يف  -  ــبل الــهللورال الرتبو ــة(  1) خمطــط 

انعكاســات ا الســلبية واي ابيــة و طورت ــا علــ   

 ألسرالتفكك ا

30 

خمتوـــر لبنـــاء الشخوـــية  الرتبو ـــة (  5) خمطـــط 

 واالجتماعية ايصسحية

 

11 
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 الوفحة التفاصـيـــــــــــــ 

 5 ااقهللمة

 8 اابحث األول األسرال بل التماسك والتفكك 

 8 مهلل   ومفاهيا: أواًل 

 45 متاسك األسرال: ثانيًا 

 07  طورال التفكك األسري: ثاللًا 

 37 األ سق وايصس  والرق: بحث اللانل اا 

 37 البناء الرتبوي األ سقل: أواًل 

 13  الهللور الرتبوي ايصسحل: ثانيًا 

ــًا  ــوي  : ثاللـ ــهلل الرتبـ ــرد والبعـ ــتعباد الفـ ــرق واسـ  -الـ

 االجتماعل

53 

  ــث اا ــث اللالـ ــموناابحـ ــا   ضـ ــوي للحكـ الرتبـ

 واالستشارال

58 

  69 تنتاجاتاالسو اخلامتة :اابحث الرابع 

 75 ااراجعم  ااوادر و

 75 ااراجع العربيةااوادر و

 77 األجنبية ااراجعااوادر و

 78 حمتو ات البحث م  األشكال وااخططات
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 املؤلف يف سطور
  العراق / درس االبتهللائية واللانو ة يف النجف األشرف.. 

     يف درس يف جامعة ب وت العربية ، وأكمـ  دراسـته اعامعيـة

 .. 4986 – 4985العراق عام  –اعامعة ااستنور ة 

        حو  علـ  شـ ادات اااجسـت  والـهللكتوراه والربوميسـور  مـع

 :مرتبة الشرف وش ادات التفوق م  جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكل  م  الهللورات ، واللجان العلمية.. 

 ش ادات التقهلل ر ة وكتب الشكر حاص  عل  الكل  م  ال.. 

  حاص  عل  هو ة ااولف الهللولل.. 

   كتــاا وموســوعة ومعــاجا منشــورال ويف (  422) لــه أكلــر مــ

 ..دورها للنشر ، ويف خمتلف التخووات 

   مومتر علمل و ين ودولل ويف خمتلـف  (  62) مشار  بأكلر م

 ..التخووات ، دا   العراق و ارجه 

   حبث وموضوع ، دا   و ار  العراق (  422) منشور له أكلر م.. 

       منشور له الكل  مـ  القوـص القوـ ال والشـعر يف الوـحف

 ..وامست ، وضم  كتب يف الس ال الذاتية والعلمية 

   منشــور لــه الكــل  واانــوع مــ  الكتــب والبحــوث والقوــص

 ..والشعر  عل  مواقع يف االنرتنت 

 الهللولية  له عضو ة يف العشرات م  احملام  العلمية.. 

  موسال ومهلل ر دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشوون العلمية، / رئاسة اعامعة :  جامعة باب : سابقًا عم  يف

مركز دراسات الكومة ، وواحهلل م  موسسـل  :  جامعة الكومةو

وعمـ  يف  / ، ومهلل ر ايدارال  4991ااركز ، ومهلل ر ااركز وكالة 

 ..ه ويف كلية الفق/ رئاسة جامعة الكومة 


