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 آت يف اُلُلياملُنش  
 

 ،وبعد ،والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد هلل

 أواًل: متهيد:
وجعل رضاها من رضا  ،لقد كرم اإلسالم املرأة تكرميا عظيما، كرمها ابعتبارها ) أُّماً ( جيب برها وطاعتها واإلحسان إليها

وحرم عقوقها وإغضاهبا ولو مبجرد  ،أي أن أقرب طريق إىل اجلنة يكون عن طريقها ،هللا تعاىل، وأخرب أن اجلنة عند قدميها
وكل ذلك يف نصوص عديدة من  ،وأكد العناية هبا يف حال كربها وضعفها ،الوالدوجعل حقها أعظم من حق  ،التأفف

 القرآن والسنة. 

َنا اإِلنْ "قوله تعاىل:  :ومن ذلك ُه " :(، وقوله15)األحقاف: "َساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانً َوَوصَّي ْ َوَقَضى َربَُّك َأال تَ ْعُبُدوا ِإال ِإَّيَّ
ُمَ َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانً  ََ َا َوُقْل  َهْرُُ َُما ُأفّ  َوال تَ ن ْ ََ َا َفال تَ ُقْل  ُُ َا َأْو ِكال ُُ ََ اْلِكرَبَ َأَحُد ََنَّ ِعْنَد ُل ا قَ ْوال َكرميًا َواْخِفْض  ِإمَّا يَ ب ْ

َِريًا َُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل َربِّ اْرَْحُْهَما َكَما َرب ََّياِن َص  . (24 -23اء:)اإلسر  " ََ

ُ َعَلْيهِ  ََة السَُّلِميِّ رضي هللا عنه قَال: أَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ََّي َرُسوَل  : َوَسلََّم فَ ُقْلتُ وروى ابن ماجه َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َجاُِ
َِي ِبَذِلَك َوْجَه اَّللَِّ وَ  اَر اآلِخَرةَ اَّللَِّ ِإِّنِ ُكْنُت َأَرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبْ َت اْرِجْع  :قَالَ  .نَ َعمْ  :قُ ْلتُ  ؟قَاَل: َوْْيََك َأَحيٌَّة أُمُّكَ  :الدَّ

ُتُه ِمْن اجْلَاِنِب اآلَخِر فَ ُقْلتُ  اَر اآلِخَرةَ  ،ََّي َرُسوَل اَّللَِّ  :َفرَبََّها. ُُثَّ أَتَ ي ْ َِي ِبَذِلَك َوْجَه اَّللَِّ َوالدَّ  ،ِإِّنِ ُكْنُت أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبْ َت
َها َفرَبََّها :قَالَ  .نَ َعْم ََّي َرُسوَل اَّللَِّ  :قُ ْلتُ  ؟َأَحيٌَّة أُمُّكَ  !َوْْيَكَ  :قَالَ  ُتُه ِمْن أََماِمِه فَ ُقْلتُ  .فَاْرِجْع ِإلَي ْ ِإِّنِ   ،ُسوَل اَّللَِّ ََّي رَ  :ُُثَّ أَتَ ي ْ

اَر اآلِخَرةَ  َِي ِبَذِلَك َوْجَه اَّللَِّ َوالدَّ . قَاَل:  ؟َأَحيٌَّة أُمُّكَ  !قَاَل: َوْْيَكَ  ،ُكْنُت أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبْ َت قُ ْلُت: نَ َعْم ََّي َرُسوَل اَّللَِّ
َهافَاْلَزْمَها فَِإنَّ اجْلَنَّ " :بلفظ و عند النسائيوه ،ِنصححه األلبا .ْم رِْجَلَها فَ َثمَّ اجْلَنَّةُ َوْْيََك اْلزَ   . "َة ََتَْت رِْجَلي ْ

ََّي َرُسوَل  :َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالَ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: وروى البخاري ومسلم َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 ؟َمنْ  ُُثَّ  :ُُثَّ أُمَُّك قَالَ  :قَالَ  ؟ُُثَّ َمنْ  :قَالَ  .ُُثَّ أُمُّكَ  :قَالَ  ؟ُُثَّ َمنْ  :قَالَ  .أُمُّكَ  :قَالَ  ؟النَّاِس ِِبُْسِن َصَحاَبِت  َمْن َأَحقُّ  ،اَّللَِّ 
ََ  :قَالَ   . ُُثَّ أَبُو

ذا مل يعرف  ،مستطيعا ، ما دام قادرانفق عليها إذا احتاجت إىل النفقةوقد جعل اإلسالم من حق األم على ولدها أن ي َو
أو ميتنع أبناؤها من النفقة  ،أو خيرجها ابنها من البيت ،عن أهل اإلسالم طيلة قرون عديدة أن املرأة ُترَت يف دور العجزة

 ع وجودهم إىل العمل لتأكل وتشرب.أو َتتاج م عليها

وأخرب أن َا من احلق مثل ما للزوج إال  ،شرهتاوأمر ابإلحسان يف ع ،فأوصى هبا األزواج خريا ،وكرم اإلسالم املرأة زوجةً 
 ملسلمني أفضُلهم تعامال مع زوجتهوبني أن خري ا ،ملسئوليته يف اإلنفاق والقيام على شئون األسرة ،أنه يزيد عليها درجة

ُنَّ ِمْثُل الَِّذي " (، وقوله:19)النساء: "ُروفِ َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمعْ " ومن ذلك قوله تعاىل: ،رضاها وحرم أخذ ماَا بَري َوََ
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرَ   (. 228)البقرة: "َجٌة َواَّللَّ
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 رواه البخاري ومسلم." تَ ْوُصوا اِبلنَِّساِء َخرْيًااسْ " :وقوله صلى هللا عليه وسلم

 وابن ماجه وصححه األلباِن.  رواه الرتمذي "ِه َوَأَن َخرْيُُكْم أَلْهِليَخرْيُُكْم أَلْهلِ َخرْيُُكْم " :وقوله صلى هللا عليه وسلم

َمْن " :قوله صلى هللا عليه وسلم :كومن ذل ،وجعل لرتبية البنات أجرا عظيماً  ،فحث على تربيتها وتعليمها ،وكرمها بنتا
ََا َجاَء يَ ْوَم اْلقِ  ُل  .رواه مسلم "َأَصاِبَعهُ َياَمِة َأَن َوُهَو َوَضمَّ َعاَل َجارِيَ َتنْيِ َحَّتَّ تَ ب ْ

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  :عن ُعْقَبَة ْبَن َعاِمر  رضي هللا عنه قال وروى ابن ماجه َمْن َكاَن َلُه َثالُث "َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َسَِ
، َفَصرَبَ َعَلْيِهنَّ   :صححه األلباِن. وقوله "النَّاِر يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ُهنَّ وََكَساُهنَّ ِمْن ِجَدتِِه ُكنَّ َلُه ِحَجااًب ِمنْ ، َوَأْطَعَمُهنَّ َوَسَقابَ َنات 

 )من ِجَدته( أي من غناه. 

فيناَا التكرمي من هذه األوجه  ،فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة ،وقد جتتمع هذه األوجه يف املرأة الواحدة
 جمتمعة. 

، هي مأمورة مثله ابإلميان والطاعة، فينها وبني الرجل يف أكثر األحكاموسوى ب ،فاإلسالم رفع من شأن املرأة ؛وابجلملة
ا حق التعبريومساوية له يف ا حق التملك، تنصح وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتدعو إىل هللا جزاء اآلخرة، َو  ، َو
ا حق از ألحد أن أيخذ ماَا بَري رضاها جيو ، والوترث، وتتصدق وهتب ،تبيع وتشرتي حلياة الكرمية، ال يُعتدى ، َو

ا حق التعليم ،، وال ُتظلمعليها  بل جيب أن تتعلم ما َتتاجه يف دينها.  ،َو

 

 اثنياً: مقدمات:
 املرأة قبل اإلسالم: .1

إال  ،مل متر حضارة من احلضارات الَابرة ،أن تعامل املرأة على أهنا ليست من البشر ،إن من صفحات العار على البشرية
 وأصناف الظلم والقهر.  ،وسقت هذه املرأة ألوان العذاب

 وتباع كأي سلعة متاع. ،وقالوا هي رجس من عمل الشيطان ،شجرة مسمومة :فعند اإلغريقيني قالوا عنها

وتسحب ابخليول حَّت  ،يت احلاروكان من صور عذاهبا أن يصب عليها الز  ،: ليس َا روحوعند الرومان قالوا عنها
 املوت.

وإذا مات ُحق ألهله أن يرثوه  ،وللصيين احلق أن يدفن زوجته حية ،: مياه مؤملة تَسل السعادةوعند الصينيني قالوا عنها
 فيها. 
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بل وليس للمرأة احلق عند اَنود  ،أسوأ من املرأة ،والنار ،واألفاعي ،والسم ،واجلحيم ،: ليس املوتوعند اَنود قالوا عنها
 بل جيب أن َترق معه.  ،أن تعيش بعد ممات زوجها

 وجيوز للفارسي أن ْيكم على زوجته ابملوت.  ،: أابحوا الزواج من احملرمات دون استثناءوعند الفرس

 .وجيوز ألبيها بيعها ،وجنسة يف حال حيضها ،: لعنة ألهنا سبب الَوايةقالوا عنها وعند اليهود

وهل َا روح أم  !م مؤمترًا للبحث: هل تعد املرأة إنساًن أم غري إنسان؟586: عقد الفرنسيون يف عام وعند النصارى
ليست َا روح؟ وإذا كانت َا روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحًا إنسانية فهل هي على 

ا إنسانمستوى روح الرجل أم أدىن منها؟ وأخرياً" قرروا أ ولكنها خلقت خلدمة الرجل فحسب". وأصدر الربملان  ،هنَّ
اإلنكليزي قرارًا يف عصر هنري الثامن ملك إنكلرتا ْيظر على املرأة أن تقرأ كتاب )العهد اجلديد( أي اإلجنيل)احملرف(؛ 

ا تعترب جنسة.   ألهنَّ

وإذا ما  ،لكي تبدأ يف العمل لنيل لقمة العيش ويف العصر احلديث أصبحت املرأة تطرد من املنزل بعد سن الثامنة عشرة
  !رغبت يف البقاء يف املنزل فإهنا تدفع لوالديها إجيار غرفتها ومثن طعامها وغسيل مالبسها

يف بئر بصورة تذيب أي دفنها حية أو قذفها  ،بل يؤدي احلال إىل وأدها ،تبَض بَض املوت :وعند العرب قبل اإلسالم
 شر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم"."وإذا ب القلوب امليتة

بل جنزم  ،ومن قارن بني حقوق املرأة يف اإلسالم وما كانت عليه يف اجلاهلية أو يف احلضارات األخرى علم حقيقة ما قلناه
 أبن املرأة مل تكرم تكرميا أعظم مما كرمت به يف اإلسالم. 

 

 املرأة بعد اإلسالم: .2

وبني  ،(58عن حال اجلاهلية: "وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم" )النحل: أتمل قول هللا تعاىل 
ََا َجاَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَن َوُهَو َوَضمَّ َأصَ  ُل  اِبَعُه".حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: "َمْن َعاَل َجارِيَ َتنْيِ َحَّتَّ تَ ب ْ

ُنَّ ِمْثُل الَّ ": وأمر هللا َن ِبقوق فقال ،المجاء اإلس  ال" و ،"وُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ َوَعاِشرُ " ،"ِذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروفَوََ
تُ " و ،"َعَلى اْلُمْقرتِ َقَدرُهُ َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه وَ " ،"تَ ْعُضلوُهنَّ  َوال " ،"ْم ِمْن ُوْجدُِكمْ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكن ْ

ٌب َولِلنَِّساِء َنِصي" ،"اِلَداِن َواأْلَقْ َربُونَ َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ممَّا تَ َرََ اْلوَ ". "وَرُهنَّ َفرِيَضةآُتوُهنَّ ُأجُ " و ،"ُقوا َعَلْيِهنَّ ُتَضارُّوُهنَّ لُِتضيِّ 
ُنّ ْم لِ َوأَنْ تُ " ،"ِل اَّللَِّ الَِّذي آََتُكمَوآُتوُهْم ِمْن َما" ،"ممَّا اْكَتَسْبَ  ََ َُ " و ،"َباٌس  رِثُوا ال ْيَِلُّ َلُكْم َأْن تَ " . و"وا َعَلْيِهنَّ َسِبيالً ال تَ ب ْ
ُتُموُهن" ."النَِّساَء َكْرهاً  ٌَ مبَْعُروف  ". وجاء ليقول: "َوال تَ ْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَ ْعِض َما آتَ ي ْ  ."َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان   فَِإْمَسا
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قال:  ؟صلى هللا عليه وسلم ليبني لنا مكانة املرأة فسئل صلى هللا عليه وسلم من أحب الناس إليك وجاء الرسول الكرمي
فإهنا   ،"اذهبوا هبا على فالنة :فيقول ،"عائشة " رواه الرتمذي وصححه األلباِن. وكان يؤتى صلى هللا عليه وسلم ابَدية

"استوصوا  :ه األلباِن يف السلسلة الصحيحة. وهو القائلكانت صديقة خلدجية" رواه البخاري يف األدب املفرد وأورد
"إمنا  :مسلم. وصدح ب "ال يفَر مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر" رواه :ابلنساء خرياً" رواه مسلم. وقال

ن خريكم "خريكم خريكم ألهله وأ :ال" رواه أبو داود وصححه األلباِن يف السلسلة. وافتخر فقالء شقائق الرجساالن
 .رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األلباِنألهلي" 

 لك" رواه مسلم.هار الذي تنفقه على أوأورث هذا املعىن يف سبيل اإلنفاق فقال: "أعظمها أجرا الدين

ة" رواه الرتمذي وقال األلباِن يف صحيح الرتغيب: صحيح لَريه. ومن "من سعادة ابن آدم املرأة الصاحل :وهو القائل
وكان   ،"عن عائشة قالت كنت أغتسل أن ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إنء واحد" رواه البخاري ومسلم :ههدي

"وإنك مهما أنفقت من نفقة فإهنا صدقة حَّت اللقمة الت  :وهو القائل ،وهن أيضًا يف حال احليض ،كذلك مع نسائه
 ترفعها إىل يف امرأتك" رواه البخاري.

 

 األحكام املُبينة لبعض ذلك:ودونك بعض 

  .إذا خان الرجل املرأة فعقوبته الرجم حَّت املوت 
 .إذا عّدد ومل يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل 
  .إذا كتب َا مهرا ومل يعطها إَّيه فهو سارق 
  ْيق له أن أيخذ شيئا مما أعطاه َا. ال إذا طلقها بعد أن دخل هبا 
  .إذا أكل حقها يف املرياث فقد تعدى حدود هللا ومن يتعدى حدود هللا فهو ظامل نفسه 
  .إذا ضرهبا وأهاهنا فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كرمي 
  .إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر َا احلق بطلب التفريق 
  يعتق رقبة أو يطعم ستني  ْيق له أن يعاملها كأمه وإن قال َا أنت علي كظهر أمي سيصوم ستني يوما أوال

 مسكينا. 
  .إذا كرهها فليصرب فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل هللا فيه خريا كثريا 
  ينسى فضلها.ال وإذا طلقها فعليه أن 
   قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد يف سبيل هللا. وهو مسؤول عنها يف طعامها ومشرهبا ومسكنها وملبسها

 .ضمن قدراته املالية
  .إن أمرها ابملعروف أطاعته وإن أمرها بَريه فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 
  .ُث بعد ذلك إن أرادت فراقا فلها أن ترد عليه مهره وختلعه 
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 جلها خاض النيب حراب ضد بين قينقاع. ألو 
  .وللدفاع عنها كان املوت شهادة يف سبيل هللا 
 جلها حَر املعتصم جيشه إىل عمورية. ألو 
  .ولسمعتها وضع هللا حد القذف مثانني جلدة 
 :الزم قدميها فثم اجلنة" واألهم من ذلك كله قول الرسول صلى هللا عليه وسلم". 

 

 اثلثاً: ملاذايت؟
 حقهن يف اإلسالم وفضيلة ذلك.

 الزوجات والنساء عمومًا:
ليس ء خريًا، فإمنا هن عواٌن عندكم لنساعن عمرو بن األحوص عن رسول هللا يف حجة الوداع أنه قال: "أال واستوصوا اب

فإن  جِع واضربوهن ضراًب غري مربِّح  فإن فعلن فاهجروهن يف املضا ذلك، إال أن أيتني بفاحشة  مبينةمتلكون منهن شيًئا غري 
م فال فأما حقُّكم على نسائك ولنسائكم عليكم حقًّا .حقًّا أال إنَّ لكم على نسائكم أطعنكم فال تبَوا عليهن سبياًل 

أال وحقُّهن عليكم أن َتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن".  ال أيذنَّ يف بيوتكم ملن تكرهونيوطئَن فُرَشكم من تكرهون و 
رْحة هبا وعناية  ،رواه الرتمذي وقال: حسن صحيح. وانظر كيف مثلها النيب صلى هللا عليه وسلم ابلعاِن وهو األسري

وعن أِب هريرة مرفوعاً: "استوصوا ابلنساء خرياً، فإن املرأة خلقت من ِضَلع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن  ،ومداراة
أي: اطلبوا  ،ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا ابلنساء خرياً" متفق عليه، واألمر هنا أبن استوصوا

وقال صلى هللا عليه وسلم:  ،وال تذهلون عن نسيج خلقها الذي قام معوجاً  ،وتواصوا عليهن وفيهن ابخلري ،الوصية فيهن
 ،. وأتمل هذا اخلرب يف معىن األمررواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األلباِن "خريكم خريكم ألهله، وأن خريكم ألهلي"

لريطب ذلك  ،املشاعر حينئذ وكيف منذج الرسول عليه الصالة والسالم نفسه أنه خرين عند أهله يف بيئة قاحلة جافة
 ويعيد األمور مليزاهنا الصحيح. ،وْيفز نفوس الرجال لبدهيات الفطرة والشريعة ،اجلو

 

 البنات خصوصًا:
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تكرهوا البنات فإهنن املؤنسات الَاليات"  ،عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه

 ،بعد أن كانت بشرى سوداء على أبيها ،هكذا صدح بلك النيب صلى هللا عليه وسلم ،ُهن املؤنسات الَاليات .رواه أْحد
 ها هي اآلن وصية رسول هللا. ،وبعد أن كانت توأد حية ،ارى من القوم من سوء ما بشر بهيتو 
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سلم : "َمْن ُوِلَدْت له ابنٌة فلم يِئْدها ومل صلى هللا عليه و  قال رسول هللا قال:  رضي هللا عنه  وعن عبد هللا بن عباس
وافقه الذهيب، وحسنه الشيخ  أدخَله هللُا هبا اجلنة "رواه أْحد، وصححه احلاكم و (يعين الذَكر)هْنها، ومل يُؤثْر وَلده عليها يُ 

 أْحد شاكر.

حَّت تبلَا، جاء  (بنتني)وسلم: " َمْن عال جارتني  وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه
  .يوم القيامة أن وهو وضم أصابعه ". رواه مسلم

ها،  ،قالت: دخلْت امرأٌة معها ابنتاِن َا تسَأل وعن عائشة رضي هللا عنها فلم جتْد عندي شيًئا غرَي مترة ، فَأعطيتُ َها إَّيَّ
َها بنَي ابنتْيها ومل أتُكْل منه ا، ُث قامْت فخرجْت، فدخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم علينا فأخربته، فقال: "من فَ َقَسَمت ْ

ء ُكنَّ لُه ِسرتًا من النار" رواه البخاري  .ابْ تُِلي من هذِه البناِت بشي 

 َيِبَّ َمن عال ابنتنِي أو ثالًًث، أو أختنِي أو ثالًًث، حَّتَّ " قال: وعن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم
"  -وأشار أُبصُبِعه الوسطى والَّت تليها-أن وهو يف اجلنَِّة كهاتنِي  )ينفصلن عنه بتزويج أو موت(، أو ميوَت عنهنَّ ُكْنتُ 

  .رواه ابن ماجه وصححه األلباِن

َلْيِهنَّ، وأطَعَمُهنَّ صلى هللا عليه وسلم قال: "َمْن كان له ثالث بنات فصرَبَ ع أن النيبعقبة بن عامر رضي هللا عنه  وعن
ويف رواية الرتمذي عن عائشة رضي  ،ُكنَّ َلُه حجاابً ِمن الناِر يوَم القيامة "  ،(نَّ ِمْن ِجَدتِِه )سعته وطاقتهوسقاُهّن، وكساهُ 

عددا من البنات، فقال: "َمن ابُتلي ِبَشيء  من البناِت فصرَب عليِهنَّ ُكنَّ له  هللا عنها مل ْيدد النيب صلى هللا عليه وسلم
 حجاابً من النَّار". 

َا ََسَّاُه اِبِْتالء أَلنَّ النَّاس َيْكَرُهوهَنُنَّ يف اْلَعاَدة َوقَاَل  :النووي: قوله صلى هللا عليه وسلم قال "من ابتلي ِبَشيء  من البناِت" ِإمنَّ
َر َأَحدهْم اِبألُنْ َثى َظلَّ َوْجهه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم"اَّللَّ تعا  (.58)النحل: ىَل: "َوِإَذا ُبشِّ

: " َمن كان له ثالُث بنات  أو ثالُث هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعن أِب سعيد اخلدري رضي 
َ فلُه اجلنََّة " رواه الرتمذيأَخوات، أو ابنتان أو ُأختان، فأحَسن ُصحبَتهنَّ واتَّقى هللاَ    . فيهنَّ

النيب صلى  "أو" للتنويع ال للشك، ففي رواية جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أن وقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث:
قيل َّي رسوَل هللِا: فإن   ،"لبتةَ َمن كان له ثالُث بنات  يُؤدِّهُبنَّ ويرَْحُهنَّ ويكُفُلهنَّ وَجَبت له اجلنَُّة أ"هللا عليه وسلم قال: 
. رواه أْحد وصححه "واحدة"، قال: فرأى بعُض القوم أن لو قال: واحدًة، لقال: "وإن كانتا اثنتني"كانتا اثنتنِي؟، قال: 

 األلباِن.

أو ثالَث ليَس َأَحٌد من أمت يعوُل ثالَث بنات، رسول هللا صلى هللا علي وسلم: " وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال
  .رواه الطرباِن وصححه األلباِن أخوات، فُيْحِسَن إليهنَّ إال ُكنَّ لُه ِسرتًا من الناِر"
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قال املباركفوري: )واختُِلَف يف املراد ابإلحسان هل يقتصر به على قدر الواجب، أو مبا زاد عليه؟، والظاهر الثاِن، وشرط 
ن الثواب املذكور إمنا ْيصل لفاعله إذا استمر إىل أن ْيصل استَناؤهن اإلحسان أن يوافق الشرع ال ما خالفه، والظاهر أ

 بزوج أو غريه(.

 ،وها حنن اآلن هتولنا هذه احلفاوة العظيمة يف السنة النبوية والت َتث على تربية البنت والعناية هبا كانت بنتًا أو أختاً 
ن وللعامل أبسره كرامتها وثقلها وكيف تلونت املفردات واملعاِن وا ،واحتساب األجر العظيم فيها جلزاء أيضاً؛ لتثبت لنا َو

 ومن ُث احلث على التطبيق الفعلي ملا ورد يف النصوص. ،يف ميزان الشريعة
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 اُلرمان العاطفي )جرمية العصر(.
عن أنس رضي هللا عنه: كان  ،العاطفة العالية عند جنس األنثى جعلها كالقارورة من الزجاج خيشى عليها من أي شيء

 صلَّى هللاُ عليه رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يف سفر ، وكان معه ُغالٌم له أْسَوُد يُقاُل له أجْنََشُة، َْيُْدو، فقال له رسوُل هللاِ 
ََ ابلَقواريرِ وْْيََك َّي أجنَْ " :وسلَّم عليه الصالة والسالم تفوق الوصف  . رواه البخاري ومسلم. ولذا كانت عنايته"َشُة، رَوْيَد

ويف أَّيمه األخرية صلى هللا عليه وسلم كان له هذا املوقف الفريد  ،سيما يف رعاية عواطفهن ومشاعرهن ،ببناته وزوجاته
الذي ترويه لنا زوجه عائشة رضي هللا عنها فتقول: كن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عنده مل يَادر منهن واحدة، 

مرحبا "فاطمة متشي ما ختطئ مشيتها من مشية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا، فلما رآها رّحب هبا فقال: فأقبلت 
 ،ساّرها الثانية فضحكت ، ُث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله، ُث ساّرها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها"اببنت

نسائه ابلسرار ُث أنت تبكني؟! فلما قام رسول هللا صلى هللا فقلت َا: خصك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني 
عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول هللا صلى هللا عليه 

دثتين ما قال وسلم سره، قالت: فلما تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت: عزمت عليك مبا يل عليك من احلق ملا ح
لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: أما اآلن فنعم: أما حني سارِن يف املرة األوىل فأخربِن أن جربيل كان يعارضه 
القرآن يف كل سنة مرة أو مرتني، وأنه عارضه اآلن مرتني، وأِن ال أرى األجل إال قد اقرتب، فاتقي هللا واصربي فإنه نعم 

َّي فاطمة، أما ترضي أن "ت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارِن الثانية فقال: السلف أن لك، قال
وحنن نعلم  .قالت: فضحْكُت ضحكي الذي رأيت. رواه مسلم "تكوِن سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة؟

ها العطوف يالطفها )اببنت(، وهي أم أهنا لو مل تكن َتبه مل تكن لتبكي على فراقه مع كوهنا متزوجة، ولكن كان أبو 
 وزوجة، ويضمها إىل صدره، وهي كذلك فهل بنت مثل فاطمة تالم على فقد والد مثل رسول هللا حممد؟!

 

ويروي ثوابن رضي هللا عنه حديثاً آخر فيقول: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فاطمة رضي هللا تعاىل عنها وأن 
معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذه أهداها إيّل أبو حسن، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ُث خرج ومل يقعد، فعمدت فاطمة إىل  "حممد ويف يدَ سلسلة من نر؟َّي فاطمة، أيسَر أن يقول الناس: فاطمة بنت "
. رواه "احلمد هلل الذي جنى فاطمة من النار"السلسلة فاشرتت غالما فأعتقته، فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: 

وف، وقد تركت قلب فاطمة احلاكم يف املستدَر على الصحيحني. وهنا يتجلى لطف العبارة احلانية املمتلئة ابحلب، واخل
 مقتنعاً مبا يقوله األب الذي أحسن النهي، وأحسن اختيار العبارة.

أو وجودهن يف  ،إّن كثرة املشاكل والقضاَّي غري األخالقية فيما خيص الفتيات سواء من االبتزاز الذي جّر َن الويالت
أو التعلق ابلشبان  ،الشباب وحضور منتدَّيهتمأو التعرف على  ،أو سهر بعضهن خارج املنزل ،اخللوات غري الشرعية

وسببه األصيل ضعف  ،خاصة املَنني والعيب الكرة واملشهورين بشكل عام َو أحد آًثر ذلكم اَجران العاطفي والرتبوي
ن. ولنعلم وِبث احتياجاهتا وخاصة العاطفية السيما من الوالدي ،العناية بتنشئة الفتاة وتربيتها وتوجيهها عاطفيًا ووجدانياً 
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وإن اجتاهات الوالدين املشبعة ابحلب والقبول والثقة تساعد  ،أن أعظم ما تعانيه الفتيات من اآلابء هو احلرمان العاطفي
ومن نحية أخرى فإن املناخ األسري املضطرب يهدد كيان  ،البنت على أن تنمو وهي راضية عن ذاهتا وَتب اخلري لَريها

 واحلرمان.  ،فاءويستحث مشاعر اجل ،هذه الفتاة

ممن يبحثون خلف العالقات  %52.2أن  :ة اإلصالح األسري مبحافظة عنيزةوقد كشفت لنا دراسة صادرة من جلن
كانت ردات فعل غاضبة وانتقام ضد الوالدين. ويف   %32.2و ،الزائفة من الفتيات يبحثون عن مشاعر احلب والدفء

ن ابلسجن ابرتكاهبن أفعال جنائية حمرمة كن يشعرن ابحلرمان العاطفي من البنات احملكوم عليه %50الدراسة أيضًا أن 
وقد َتددت عوامل مؤثرة يف احلرمان العاطفي عند بنات األسر حسب  ،وبسبب سلَو األشقاء ،األسري من الوالدين

 الرتتيب التايل:

 ذكور.أواًل: شعور البنت بعدم العدل من الوالدين ابملشاعر واحنيازهم لآلخرين وخاصة ال

 اثنياً: الشعور ابُلرمان من عطف األم.

 اثلثاً: الشعور بعدم اهتمام األب والسؤال عن أحوال البنت.

 رابعاً: كثرة غياب األب عن املنزل وعدم جمالسته للبنت.

 خامساً: عدم استقرار العالقة الزوجية بني الوالدين.

 الفتيات.وهذه الدراسة جترد لنا جانب من أخالقياتنا يف البيوت مع 

م شهر 1986مليون نسخة على مستوى العامل َتتل غالف اجمللة لعام 8ويف جملة شهرية أمريكية مسيحية توزع لقرابة 
ونشرت َا اجمللة كالماً تقول فيه مارست  ،سبتمرب صورة فتاة ابئسة اَسها سايل تبدو على وجهها عالمات احلزن واخلوف

وفعلت ذلك ألِن مل أحصل على احلب واالهتمام من  ،اجلنس وأن يف الثامنة من عمري مع ولد يف اخلامسة عشرة
وْحلت من صديقي وأن يف  ،ومل يتَري شيء داخل البيت ،ولكن والدي مل يهتمان ِب ،وأن أحتاج إىل احلب ،والدي

وقد  ،ومل يكن لدي من مكان أجته إليه ،وانصرف عين ،واعتربِن صديقي مسئولة عن ذلك ،عمري اخلامسة عشرة من
وأن أبكي كل ليلة إىل أن  ،واآلن أن أخاف من أن أرتبط أبي موعد مع الشبان ،وجلأت إىل اإلجهاض ،وقعت يف الفخ

 وإشباع عاطفتها؟ ،ما قمت بدالَايدركين النوم. فهل تدَر َّيويل الفتاة أي العواقب تنتظر فلذة كبدَ إذا 
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 فضيلة الرتبية واالهتمام ابألبناء:
واملتأمل يف حياة  ،وهي من اآلًثر الت إن تركها الوالدين حسنة كانت عماًل صاحلاً  ،ال شك أن الفتاة جزء من األسرة

يقول هللا  ،بقلب األب احلنون يرجو جناة ابنه وها هو نوح عليه السالم ،ذرَّيهتماألنبياء والرسل لن أيلوا جهداً يف صالح 
وكاد قلبه أن يتقطع ملا علم  ،(42"َوَنَدٰى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن يف َمْعزِل  ََّي ُبيَنَّ ارَْكب مََّعَنا َواَل َتُكن مََّع اْلَكاِفرِيَن" )هود:عنه: 

ََ احلَْقُّ َوأَنَت َأْحَكُم احْلَاِكِمنَي"  "َوَنَدٰى نُوٌح رَّبَُّه فَ َقالَ : فقال ،بفوات ابنه مع ركب النار َربِّ ِإنَّ اْبيِن ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَد
"َوَوصَّٰى هِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه  العهد على ذرَّيهتم ونأيخذأبناءهم بل وصون وهذا إبراهيم عليه السالم وبنيه ي ،(45)هود:

وحملة لقمان وهو يعظ ابنه  ،(132َفٰى َلُكُم الدِّيَن َفاَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن" )البقرة:َويَ ْعُقوُب ََّي َبيِنَّ ِإنَّ اَّللََّ اْصطَ 
عن  ،واألحاديث جلية يف ذلك ،والت أثبتها القرآن يف سورة لقمان حَّت تقوم الساعة ،وْيرص على وصيته يف أمور دينه

هللا عليه وسلم: "إذا مات اإلنساُن انقطع عنه عمُله إال من ثالثة : إال من  أِب هريرة رضي هللا عنه قال: قال الرسول صلى
فما الذي مل جيعل األنثى ضمن كوكبة األبناء فيعتىن  ،أو ولد  صاحل  يدعو له" رواه مسلم ،أو علم  ينتفُع به ،صدقة  جارية  

ُهْم ُذرِّي َّتُ ُهم ِبِِميَان  َأحْلَْقَنا هِبِْم  قال سبحانه: ،ملدرة على والديهاوتكون من الولد الصاحل والثمرة ا ،هبا "َوالَِّذيَن آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ
ْن َعَمِلِهم مِّن َشْيء  ۚ ُكلُّ اْمرِئ  مبَا َكَسَب َرِهنٌي" )الطور: َناُهم مِّ ويف احلديث عن عبد هللا بن عمر  ،(21ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَما أَلَت ْ

هللا عليه وسلم: "كلُّكم راع  وَمسؤوٌل عن رعيَِّته، فاإلماُم راع  ومسؤوٌل عن رعيَِّته،  رضي هللا عنه قال: قال الرسول صلى
والرجُل يف أهِله راع  وهو مسؤول عن رعيته، واملرأُة يف بيت زوِجها راعيٌة وهي مسؤولٌة عن رعيَِّتها، واخلادُم يف مال سيده 

 صلَّى هللُا عليه وسلَّم، وأحَسُب النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم قال: راع  وهو مسؤوٌل عن رعيته. قال فسمعُت هؤالء من النيب
، وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيَِّته" رواه البخاري فالبعض قد يستهني  ،والرجُل يف ماِل أبيه راع  ومسؤوٌل عن رعيَِّته، فكلُّكم راع 

وال  ،يف أسرهتا املستقلة الحقًا أو يف أبنائها ووظيفتهايف كون األنثى مسؤواًل عن صالحها وأهنا مشروعًا صاحلًا ابقيًا إما 
وال يعطى ذلك من اتكأ  ،ومشروعهم املثمر يف أبنائهم ،فهي جزء ال يتجزأ من مسؤولية الوالدين ،شك أن هذا فهم سقيم

أتمل ومن  ،أو من أسلمت فتياهتا لَريها تربيهن على غري شعب اإلميان والقيم اإلسالمية ،على أريكته ينتظر صالحهن
ََْياًن وَُكْفرًا" )الكهف:: قول احلق َُاَلُم َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمَننْيِ َفَخِشيَنا َأن يُ ْرِهَقُهَما ُط "َوأَمَّا اجلَِْداُر  :وقول هللا ،(80"َوأَمَّا اْل

َُما وََكا ََّ َُاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَن ََتَْتُه َكنٌز  َا َرْْحًَة َفَكاَن ِل َا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُُ ُُ ََا َأُشدَّ ُل َا َصاحِلًا فََأرَاَد َربَُّك َأن يَ ب ْ َن أَبُوُُ
ِلَك أَتِْويُل َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِه َصرْبًا" )الكهف: أيقن أبن صالح األبوين سر يف  ،(82مِّن رَّبَِّك ۚ َوَما فَ َعْلُتُه َعْن أَْمرِي ۚ ذَٰ

"َربِّ اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن ُذرِّيَِّت ۚ َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاِء" : وسر آخر يف قوله تعاىل ،اء وإيقاظ أهل اخلري َمصالح األبن
 وذلك مظنة القبول من هللا. ،وهو الدعاء الذي فيه التربؤ من احلول والقوة ،(40)ابراهيم:
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 كيف نرفق ابلقوارير:  
 القرآن:أتمالت يف 

 .مشهد قرآين هبي 

 أُمَّةً  َعَلْيهِ  َوَجدَ  َمْدَينَ  َماءَ  َوَردَ  َوَلمَّا( 22) السَِّبيلِ  َسَواءَ  يَ ْهِدَييِن  َأنْ  َرِبِّ  َعَسى قَالَ  َمْدَينَ  تِْلَقاءَ  تَ َوجَّهَ  َوَلمَّا﴿قال سبحانه: 
 َكِبريٌ   َشْيخٌ  َوأَبُونَ  الّرَِعاءُ  ُيْصِدرَ  َحَّتَّ  َنْسِقي اَل  قَالََتا َخْطُبُكَما َما قَالَ  َتُذوَدانِ  اْمرَأََتنْيِ  ُدوهِنِمُ  ِمنْ  َوَوَجدَ  َيْسُقونَ  النَّاسِ  ِمنَ 

َُما َفَسَقى( 23) َا َفَجاَءْتهُ ( 24) َفِقريٌ  َخرْي   ِمنْ  ِإيَلَّ  أَنْ َزْلتَ  ِلَما ِإِّنِ  َربِّ  فَ َقالَ  الظِّلِّ  ِإىَل  تَ َوىلَّ  ُُثَّ  ََ ُُ  َعَلى مَتِْشي ِإْحَدا
ََ  َأِب  ِإنَّ  قَاَلتْ  اْسِتْحَياء    اْلَقْومِ  ِمنَ  جَنَْوتَ  خَتَفْ  اَل  قَالَ  اْلَقَصصَ  َعَلْيهِ  َوَقصَّ  َجاَءهُ  فَ َلمَّا لََنا َسَقْيتَ  َما َأْجرَ  لَِيْجزَِيكَ  َيْدُعو
َا قَاَلتْ ( 25) الظَّاِلِمنيَ  ُُ  أُْنِكَحكَ  َأنْ  أُرِيدُ  ِإِّنِ  قَالَ ( 26) اأْلَِمنيُ  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخرْيَ  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  أََبتِ  َّيَ  ِإْحَدا

ََ  َفِمنْ  َعْشرًا أمَْتَْمتَ  فَِإنْ  ِحَجج   مَثَاِنَ  أَتُْجَرِن  َأنْ  َعَلى َهاَتنْيِ  ابْ َنَتَّ  ِإْحَدى  َشاءَ  ِإنْ  َسَتِجُدِن  َعَلْيكَ  َأُشقَّ  َأنْ  أُرِيدُ  َوَما ِعْنِد
َا َوبَ ي َْنكَ  بَ ْييِن  َذِلكَ  قَالَ ( 27) الصَّاحلِِنيَ  ِمنَ  اَّللَُّ   ﴾ وَِكيلٌ  نَ ُقولُ  َما َعَلى َواَّللَُّ  َعَليَّ  ُعْدَوانَ  َفاَل  َقَضْيتُ  اأْلََجَلنْيِ  أميَّ
 [28 - 22: القصص]

 

 يف هذا املشهد القرآين العظيم وقفات ال شك أهنا من أعظم العرب:

 إال أن  ،وأتمل موسى عليه الصالة والسالم رغم خوفه وضعفه وغربته وسخونة اجلو وكثرة الرجال ،حقيقة املروءة
أو اشرتاط. ومن ذلك حديث عائشة أمِّ املؤمنني يف  ،فكفاهن دون أي مردود ،مشهد الفتاتني أقام حظ مروءته

َّللَّ ما خيزيك اَّللَّ أبًدا، إنَّك لتصل بدء الوحي، والذي فيه قول خدجية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كالَّ وا
..."رواه البخاري. فهذه  الرَّحم، وَتمل الكلَّ، وتكسب املعدوم، وتقري الضَّيف، وتعني على نوائب احلقِّ

 أخالقها الت سادوا هبا وعربوا هبا عن قيم السماء.
 "معتدال "متشي على استحياء" وكيف  احلياء منعهن عن الرجال، احلياء أكسبهن مشياً  ،"احلياء ال أييت اال خبري

ولكن لعل بنات جنسها يعون أن العيون ترصد  ،أثبت هللا هذه املشية املعتدلة رغم كفاية اإلخبار ابملشي فقط
"، دون أي تلكؤ  وتفرق بني خطوات وخطوات، احلياء أكسبهن حديثاً معتدال فقالت إحداهن " إن أِب يدعَو

احلياء أكسبهن أمنيات  ،وصوًن للعفاف ، لنفسها بل ألبيها درءًا للشبهةومل تضف الضمري ،أو خضوع ابلقول
ومع ذلك أتى  ،"َّي أبت استأجره" صوًن َا وألختها عن املزاْحة واخلروج رغم احلاجة فاضلة فقال إحداهن:

 ،ة من جلباهبافال جتزع احلر  ،وكان زوجًا إلحداهن ،فقد كفاهن هللا اخلروج ابلقوي األمني ،احلياء َن ابخلري
أييت إال  لكن لرتفع شعار "احلياء ال ،الذي رمبا يتسلل الشيطان َا أبنه سيفوت حظها الدنيا ،وعفافها ،وخدرها

ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن واللفظ ملسلم  خبري". ويف الصحيحني عن أِب هريرة أن رسول هللا قال: "اإِلميَاُن ِبْضٌع َوَسب ْ
ويف الصحيحني  ،ِمَن اإِلميَاِن"ُشْعَبًة فَأَْفَضُلَها قَ ْوُل اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوأَْدَنَها ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق َواحْلََياُء ُشْعَبٌة 
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، َوهُ  واللفظ للبخاري ُهَما، َمرَّ النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َرُجل  َو يُ َعاِتُب َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَخاُه يف احلََياِء، يَ ُقوُل: ِإنََّك لََتْسَتْحِيي، َحَّتَّ َكأَنَُّه يَ ُقوُل: َقْد َأَضرَّ ِبَك، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 "دْعُه، فَِإنَّ احلََياَء ِمَن اإِلميَان". فاحلياء كله خري وال أييت إال خبري، ففي الصحيحني عن ِعْمرَاَن ْبَن ُحَصنْي ، قَاَل:
"احْلََياُء َخرْيٌ ُكلُُّه". وأخرج الدارقطين  يف رواية ملسلم:قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "احلََياُء اَل أَيْيت ِإالَّ خِبَرْي". و 

ُء، والبيهقي عن قُ رَّة بن إَّيس رِضي هللا عْنه: قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َفذُِكَر ِعْنَدُه احْلََيا
؛ احْلََياُء ِمَن الدِّيِن؟ فَ َقاَل  َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: "َبْل ُهَو الدِّيُن ُكلُُّه". صحيح فَ َقاُلوا: ََّي َرُسوَل اَّللَِّ

غيب.  الرتَّ
َا مَتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء ". ق ُُ ليست ِبَسْلَفع من النساء : القال عمر رضي هللا عنه يف قوله تعاىل: "َفَجاَءْتُه ِإْحَدا

تفسري الطربي. قال ابن القيم رْحه هللا: احلياء مشتق واضعة ثوهبا على وجهها.  ،خرّاجة واّلجة ،(وهي اجلريئة)
من احلياة، فمن ال حياء فيه فهو ميت يف الدنيا، شقي يف اآلخرة، وبني الذنوب وقلة احلياء وعدم الَرية تالزم، 

 اه. فكل منهما يستدعي اآلخر ويطلبه.
 

  :الطُّورِ  َجاِنبِ  ِمنْ  آَنسَ  أبَِْهِلهِ  َوَسارَ  اأْلََجلَ  ُموَسى َقَضى فَ َلمَّا ﴿القوامة ملن؟ يف إكمال اآلَّيت قال سبحانه 
َها آتِيُكمْ  َلَعلِّي َنرًا آَنْستُ  ِإِّنِ  اْمُكُثوا أِلَْهِلهِ  قَالَ  َنرًا  َأََتَها فَ َلمَّا( 29) َتْصطَُلونَ  َلَعلَُّكمْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوة   َأوْ  خِبَرَب   ِمن ْ

 أَْلقِ  َوَأنْ ( 30) اْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اَّللَُّ  َأنَ  ِإِّنِ  ُموَسى َّيَ  َأنْ  الشََّجَرةِ  ِمنَ  اْلُمَبارََكةِ  اْلبُ ْقَعةِ  يف  مْيَنِ اأْلَ  اْلَوادِ  َشاِطئِ  ِمنْ  نُوِديَ 
 ََ َا  هَتْتَ زُّ  َرآَها فَ َلمَّا َعَصا  اْسُلكْ ( 31) اآْلِمِننيَ  ِمنَ  ِإنَّكَ  خَتَفْ  َواَل  أَْقِبلْ  ُموَسى َّيَ  يُ َعقِّبْ  َوملَْ  ُمْدِبرًا َوىلَّ  َجان   َكَأهنَّ

 ََ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  َربِّكَ  ِمنْ  بُ ْرَهاَننِ  َفَذاِنكَ  الرَّْهبِ  ِمنَ  َجَناَحكَ  ِإلَْيكَ  َواْضُممْ  ُسوء   َغرْيِ  ِمنْ  بَ ْيَضاءَ  خَتْرُجْ  َجْيِبكَ  يف  َيَد
ُمْ  َوَمَلِئهِ  ُهمْ  قَ تَ ْلتُ  ِإِّنِ  َربِّ  قَالَ ( 32) فَاِسِقنيَ  قَ ْوًما َكانُوا  ِإهنَّ  ُهوَ  َهاُرونُ  َوَأِخي( 33) يَ ْقتُ ُلونِ  َأنْ  فََأَخافُ  نَ ْفًسا ِمن ْ

. وها بال شك [34 - 29: القصص] ﴾{ُيَكذِّبُونِ  َأنْ  َأَخافُ  ِإِّنِ  ُيَصدُِّقيِن  رِْدًءا َمِعيَ  فََأْرِسْلهُ  ِلَسانً  ِمينِّ  أَْفَصحُ 
والت تعود جذورها إىل نقص القوامة وضعف املسؤولية عند  ،َّيمنا هذهجيعلنا نستحضر بعض املشاهد املؤملة يف أ

 من ذلك: ،الرجال
  حاجة املرأة لَري ولّيها كالسائق، وشركات التوصيل، وسيارات األجرة. وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

فقام رجٌل  .وال تساِفَرنَّ امرأٌة وإال معها حمرمٌ  ،قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال خيلَونَّ رجٌل ابمرأة  
فُحجَّ مع امرأِتك" رواه  ،اذهبْ ": قال ،كذا، وخرجت امرأيت حاجةً اكتُِتبت يف غزوِة كذا و  ،َّي رسوَل هللاِ  :فقال

 ويف رواية عند الرتمذي: "ال خيُلونَّ رجٌل ابمرأة  إال كان ًثلَثهما الشيطاُن". ،البخاري ومسلم
 لَري حاجة واملكث خارج املنزل الساعات الطوال. وأتمل حال الفتاتني وسبب خروجهما "وأبون شيخ   اخلروج

وينم ذلك عن خطر خروجها بَري حمرم فكيف لو كان بَري حاجة. وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا  ،كبري"
وعن  ،َتْشَرَفها الشيطاُن" رواه الرتمذيفإذا خَرَجْت اسْ  ،عنه قال: قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "املرأُة عورةٌ 

وتدبُر  ،إن املرأَة تقبُل يف صورِة شيطان  ال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: ق
" رواه مسلم. لو أدرََ رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم ما وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  يف صورِة شيطان 
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نَ َعُهنَّ كما ُمِنَعْت نأحدَ 
َ
رواه البخاري ومسلم.  .نعم :قالتْ  ؟قُ ْلُت لَعمَرَة: أَو ُمِنْعنَ  ،ساُء بين إسرائيلَ َث النساُء، مل

 فكيف مبا دونه وهو الَالب. ،وهذا يف شأن اخلروج للمسجد
 .)ضعف القوامة )املالية، اجلسدية، املعنوية، والقيام على احلاجات بشكل عام 
 فعن أِب  ،تزاحم الرجال وختضع ابلقول ،فتجدها خراجة والجة ،ء وضمور العفة عند بعض النساءضعف احليا

أنه َسع رسول صلى هللا عليه وسلم يقول وهو خارج من املسجد  أسيد الساعدي مالك بن ربيعة رضي هللا عنه
 ،الطريَق عليكن ِبافَاِت الطريقَ  فإنه ليس لكن أن ََتُْقْقنَ  ؛وقد اختلط الرجال ابلنساء يف الطريق: "استأِخْرنَ 

فكانت املرأُة تلتصُق ابجلداِر حَّت إن ثوهَبا ليتعلَُّق ابجلداِر من لصوِقها به." رواه أبو داود وحسنه األلباِن. َعْن 
ْدَرََ النَّاُس ِمْن َكاَلِم الن ُّبُ وَِّة َأِب َمْسُعود  البدري رضي هللا عنه قَاَل: َقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ ممَّا أَ 

اأُلوىَل: ِإَذا ملَْ َتْسَتْحِي فَاْصَنْع َما ِشْئَت". أخرجه البخاري. أخرج اإلمام أْحد واحلاكم َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ُكْنُت 
َا ُهَو َزْوِجي َوَأِب، فَ َلمَّا َوَأِب، فََأضَ  -صلى هللا عليه وسلم-أَْدُخُل بَ ْيَِّت الَِّذى ُدِفَن ِفيِه َرُسوُل اَّللَِّ  ُع ثَ ْوِب فَأَُقوُل: ِإمنَّ

َعْن َعطَاِء ْبِن َأِب  ُدِفَن ُعَمُر َمَعُهْم فَ َواَّللَِّ َما َدَخْلُت ِإالَّ َوَأَن َمْشُدوَدٌة َعَلىَّ ثَِياِب َحَياًء ِمْن ُعَمَر. ويف الصحيحني
: أَ  ، قَاَل: قَاَل يل اْبُن َعبَّاس  ْرأَُة السَّْوَداُء، أََتِت النَّيبَّ َراَبح 

َ
اَل أُرِيَك اْمَرأًَة ِمْن َأْهِل اجلَنَِّة؟ قُ ْلُت: بَ َلى. قَاَل: هِذِه امل

ْن قَاَل: "ِإْن ِشْئِت، َصرَبِْت؛ َوَلِك اجلَنَُّة. َوإِ  ، أَتَكشَُّف، فَادُْع هللا يل صلى هللا عليه وسلم، فَ َقَلْت: ِإِّنِ ُأْصرَُع، َوِإِّنِ 
َا.  ،ادُْع هللا َأْن اَل أَتَكشَّفَ فَ َقاَلْت: َأْصربُ. فَ َقاَلْت: ِإِّنِ أَتَكشَُّف: فَ  ،ِشْئِت، َدَعْوُت هللا َأْن يُ َعاِفيِك" ََ َفَدَعا 

 ولصحيحة معافاه أتنس به وتطلبه. ،فكيف َذه املبتاله أن ختشى التكشف
واألوىل تعين القرار  ،ويف قراءة "وِقْرن" ،ة وبني اخلروج لَري ذلكوالتوازن بني اخلروج حلاج ،إذن "قَ ْرن يف بيوتكن"

"ال  ،"واذكرن ما يتلى يف بيوتكن" :وأتمل نسبة البيت للمرأة ،وكالها صحيح ،والثانية الوقار ،يف البيت
ِفيِهنَّ وداللة ذلك ظاهرة يف حق املرأة ببيتها قرارًا وحكماً. وأتمل قول هللا تعاىل: " ،خترجوهن من بيوهتن"

َلُهْم َواَل َجان " )  "وقوله: "ُحوٌر مَّْقُصورَاٌت يف اخْلَِيامِ  ،(56الرْحن:قَاِصرَاُت الطَّْرِف ملَْ َيْطِمثْ ُهنَّ ِإنٌس قَ ب ْ
قال ابن كثري يف تفسريه عن اآليتني: "حور مقصورات يف اخليام"، وهناَ قال: "فيهن قاصرات  ،(72الرْحن:)

الطرف"، وال شك أن الت قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان اجلميع خمدرات. قال ابن 
 لسنا ابلطوافات يف الطرق.  ،عباس: يف اخليام: يف احلجال

 وصدق األول حني قال:

 و تتقي مربَض املستنفِر احلامي  ذائُب على من ال كالَب لهتعدو ال
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 أتمالت يف السنة:
 مع فاطمة رضي هللا عنها )رمحتها وقضاء حاجتها(:  -1

وغياهبا عن أنظار  ،وتَر احلبل على الَارب يف خروجها مع السائق ،عدم القيام على حاجة الفتيات ابلشكل املطلوب
فَالب النساء ليس معهن عائل سوى السائق الذي  ،يف األسواق والشوارع واملستشفيات وهو ما نشاهده يومياً  ،األسرة

بل وكثرٌي رأيناهن على قارعة الطرقات يستقللن سيارات األجرة. أيها الرجل انظر يف هذا احلديث ومتّعن معي  ،يقود املركبة
تبلَا جاء يوم القيامة أن وهو هكذا" وضم  قال: "من عال جاريتني حَّت جيداً فيه؛ ففي صحيح مسلم عن أنس أن النيب

أصابعه. وإمنا كانت هذه الفضائل املعدة ملن قام على حقوقهن بسبب ضعفهن وعدم قدرهتن على جماهبة شظف العيش 
بينما  ،ويرى الباحثون أن البنات الصَريات يتصفن ابلتبعية واالعتماد على اآلخرين ،لوحدهن فكان هذا الفضل واألجر

فالذكور منهم ْياولون رفع هذا  ،ولو أقيم حاجز بني األطفال الصَار وأمهم ،األوالد الصَار يتمتعون ابالستقالل
 بينما البنات يقفن حاجزات ويبدأن ابلصراخ والعويل.  ،احلاجز

اطمة رضي هللا عنها فقد شكت ف ارضي هللا عنه مع ابنته فاطمة لشيء من مواقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واَسع
ما تلقى يف يدها من الرحى، فأتت النيب صلى هللا عليه وسلم تسأله خادما فلم جتده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء 

، فجلس بيننا حَّت وجدت برد قدميه "مكانك"أخربته، قال علي: فجاءن وقد أخذن مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: 
ما هو خري لكما من خادم؟ إذا أويتما إىل فراشكما أو أخذمتا مضاجعكما فكربا  على صدري، ُث قال: "أال أدلكما على

ثالًث وثالثني، وسبحا ثالًث وثالثني، واْحدا ثالًث وثالثني، فهذا خري لكما من خادم" رواه البخاري. إنه احلب واالهتمام 
حَّت ولو زوجها قائم على  ،رغباهتا وْيقق ،ويستمع لشكواها ،الذي ساق األب احلنون للمضي البنته يتفقد حاجتها

 شأهنا. بل مل يستطع أن يؤجل القدوم َا صباحاً فضاًل أن ينتظرها أتتيه مرة أخرى.

 

 مع نسائه )ملا امتنع منهن شهرًا(: -2
نِي من أزواِج : مل أَزْل حريًصا على أن أسَأل ُعَمَر رضي هللاُ عنه، عن املرأتعباس  رضي هللاُ تعاىل عنهما قالعن عبِد هللِا بِن 

فحَجْجُت مَعه، فعَدل وعَدلُت مَعه  ،هللِا فقد صََْت قلوُبكما : إن تتواب إىلالنيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم اللتنِي قال هللُا َما
من أزواِج النيبِّ َّي أمرَي املؤمننَي، َمِن املرأَتِن  :ابإلداَوِة، فتربََّز، حَّت جاء فسَكْبُت على يَديه من اإلداَوِة فتوضَّأ، فقلتُ 

، عائشُة وحفَصُة، فقال ،واب إىل هللاِ : إن تت، اللتاِن قال هللُا عز وجل َماصلَّى هللُا عليه وسلَّم : واعجيب لك َّي ابَن عباس 
: إِن كنُت وجاٌر يل من األنصاِر يف بين أَُميََّة بِن زيد ، وهي من عوايل املدينِة، وكنا َبل ُعَمُر احلديَث يسوقُه، فقالُث استق

مِر نتناَوُب النزوَل على النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فينزُِل يوًما وأنزُِل يوًما، فإذا نَزلُت جئُته من خرِب ذلك اليوِم من األ
َر قريش  نَِلُب النساَء، فلما قِدْمنا على األنصاِر إذا هم قوٌم تَِلُبهم نساُؤهم، فطِفق وغريِه، وإذا نَزل فَعل مثَله، وكنا َمعش

: ومل تُنِكْر أن ، فأنَكرُت أن تراِجَعين، فقالتْ نساؤن أيُخذَن من أدِب نساِء األنصاِر، فِصحُت على امرأيت فراجَعْتين
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: فأفَزعين، فقلتُ  ،لَتهُجرُه اليوَم حَّت الليلِ  وسلَّم لرُياِجْعَنه، وإن إحداُهنَّ أُراِجَعك، فوهللِا إن أزواَج النيبِّ صلَّى هللُا عليه 
، ُث مَجعُت عليَّ ثياِب فدَخلُت على حفصَة، : أْي حفصُة، أتَُاِضُب إحداكنَّ رسوَل فقلتُ  خاَبْت َمن فَعل منهن بعظيم 

: خابْت وخِسَرْت، أفتأَمُن أن يََضُب هللُا لَضِب رسولِه فقلتُ  نعْم، :فقالتْ  ؟ الليلِ هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم اليوَم حَّت
صلَّى هللُا عليه وسلَّم فتهِلكنَي، ال تستكِثري على رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم وال تُراِجعيه يف شيء  وال هَتُجريه، 

ََُرنَِّك أن كانْت جارُتك هي أوَضُأ منك وأحبُّ  يريُد )هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم إىل رسوِل  واسأليين ما بدا لك، وال يَ 
ثْنا أن غسَّاَن تنعََّل النِّعاَل لَزِون، فنَزل صاحيب يوَم نوبَِته، فرَجع ِعشاًء، فضَرب ابِب ضراًب  (عائشةَ  : شديًدا، وقالوكنا َتدَّ

: ال، بل أعظُم منه وأطوُل، قال ؟غسَّانُ  إليه، وقال: حَدث أمٌر عظيٌم، قلُت: ما هو أجاَءتْ  أنئٌم هو، ففزِعُت، فخَرجتُ 
: قد خابْت حفصُة وخِسَرْت، كنُت أظنُّ أن هذا يوِشُك أن يكوَن، ى هللُا عليه وسلَّم نساَءه، قالطلَّق رسوُل هللِا صلَّ 

على  عتَزل فيها، فدَخلتُ فجَمعُت عليَّ ثياِب فصلَّيُت صالَة الفجِر مَع النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فدَخل َمشرُبًَة له فا
قالْت: ال  ؟: ما يُبكيِك، أو مل أُكْن حذرُتِك، أطلَقكنَّ رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمحفصَة، فإذا هي تبكي، قلتُ 

شرُبَِة، فخَرجُت فِجئُت املِنرَب، فإذا حوَله َرهٌط يَبكي بعُضهم، فجَلسُت مَعهم قلياًل، ُث غَلبين
َ
ما أِجُد،  أدري، هو ذا يف امل
شرُبََة الت 

َ
: خرَج فقال : استأِذْن لُعَمَر، فدَخل فكلَّم النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، ُثهو فيها، فقلُت لَالم  له أسَودُ فِجئُت امل

، فجَلسُت ذكرُتك له فصَمت، فانصَرفُت حَّت جَلسُت مَع الرَّهِط الذين ِعنَد املِنرِب، ُث غَلبين ما أِجُد فِجئُت فذَكر مثَله
: استأِذْن لُعَمَر، فذَكر مثَله، فلما َولَّيُت ُمنَصرِفًا فإذا ما أِجُد فِجئُت الَالَم، فقلتُ  مَع الرَّهِط الذين ِعنَد املِنرِب، ُث غَلبين

صري ، ليس أِذن لك رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم، فدَخلُت عليه، فإذا هو مضَطِجٌع على رماِل ح :الَالُم يدعوِن، قال
، حشُوها لِيٌف، فسلَّمُت عليه، ُث قلُت وأن قائمٌ  طلَّقَت  :بينه وبينه فراٌش، قد أثَّر الرماُل جبنِبه، متكٌئ على ِوسادة  من أََدم 

النساَء،  َّي رسوَل هللِا، لو رأيَتين وكنا معشَر قريش  نَِلبُ  :ُث قلُت وأن قائٌم أستأِنسُ  ،"ال"فرَفع بصَره إيلَّ، فقال:  ؟ساَءَن
لو رأيَتين ودخلُت على حفصَة  :فلما قِدْمنا على قوم  تَِلُبهم نساؤهم، فذَكره، فتبسَّم النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم، ُث قلتُ 

َُرَّنَِّك أن كانْت جارُتِك هي أوَضُأ منِك وأحبُّ إىل ال :فقلتُ  أخرى، فتبسَّم ( يريُد عائشةَ )نيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم ال ي
: ادُع هللَا فقلتُ فجَلسُت حني رأيُته تبسَّم، ُث رفعُت بصري يف بيِته، فوهللِا ما رأيُت فيه شيًئا يُردُّ البصَر، غرَي أُهَبة  ثالثة ، 

َع عليِهم وأُعطوا الدنيا، وهم ال يعُبدوَن هللاَ  ْع على أمِتك، فإن فارَس والروَم ُوسِّ يف شكّ   أوَ "، وكان ُمتَِّكًئا، فقال: فليوسِّ
َلْت َأنت َّي ابَن اخلطَّابِ  : َّي رسوَل هللِا استَِفْر يل، فاعتَزل النيبُّ فقلتُ  ،"م طيباهُتم يف احلياِة الدنيا؟ أولئك قوٌم ُعجِّ

، "اما أن بداِخل  عليِهنَّ شهرً ": ه حفصُة إىل عائشَة، وكان قد قالصلَّى هللُا عليه وسلَّم من أجِل ذلك احلديِث حني أفَشتْ 
إنك  :من شدِة َموِجَدتِه عليهن حني عاتَبه هللاُ، فلما مَضْت ِتسٌع وِعشروَن، دَخل على عائشَة فبَدأ هبا، فقالْت له عائشةُ 

ا، فقال النيبُّ  الشهُر " : صلَّى هللُا عليه وسلَّمأقَسمَت أن ال تدُخَل علينا شهرًا، وإن أصَبحنا لتسع  وِعشريَن ليلًة أُعدُّها عدًّ
إِن "فقال: : فأُنزَِلْت آيُة التخيرِي، فبَدأ ِب أوَل امرأة ، ِتسًعا وِعشريَن، قالْت عائشةُ  وكان ذلك الشهرُ  ،"ٌع وِعشرونَ ِتس

 أيُمراِن بِفراِقك، ُث : قد أعَلم أن أبَويَّ مل يكونقالتْ  ،"أبَويكِ  ذاِكٌر لِك أمرًا، وال عليِك أن ال تعَجلي حَّت تستأِمري
: أيف هذا أستأِمُر أبَويَّ، فإِن أريُد هللَا ورسوَله قلتُ  ،"عظيًما –إىل قولِه-ْزَواِجَك ََّي أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل أِلَ ": قال إن هللاَ " قال:

 . رواه البخاري ومسلم.فُقْلَن مثَل ما قالْت عائشةُ  والداَر اآلِخَرَة، ُث خريَّ نساَءه،
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رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم من نسائِه شهرًا، وكانِت انفكَّْت قدُمه، فجَلس يف  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: آىَل 
فمَكث تسًعا وِعشريَن ُث نَزل،  ،، ولكينِّ آلَيُت منهنَّ شهرًا "" ال :قال ؟أطَلَّْقَت نساَءَ :ُعَليَّة  له، فجاء ُعَمُر فقال

 رواه البخاري. .فدَخل على نسائِه

 ومل تتعد للسب والشتم والطرد واللعن واإلهانة. ،إدارة املشكلة األسريةوأتمل كيف كانت 

 

 غارت أمكم(:) -3

فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني  ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم عند بعض نسائه
، فجمع النيب د اخلادم، فسقطت الصحفة فانفلقتفضربت الت النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيتها ي ،بصحفة فيها طعام

ُث حبس  ،: "غارت أمكم"ان يف الصحفة، ويقولصلى هللا عليه وسلم فلق الصحفة ُث جعل جيمع فيها الطعام الذي ك
وأمسك املكسورة ، فة الصحيحة إىل الت كسرت صحفتها، فدفع الصح بصحفة من عند الت هو يف بيتهااخلادم حَّت أيت

 . رواه البخاري. ت كسرتيف بيت ال

 يستفاد كيف كان احتواء املوقف ومراعاة غريزة املرأة.

وأتمل حديث عائشة قالت: ما غرت على نساء النيّب إال على خدجية، وإِن مل أدركها، قالت: وكان رسول هللا إذا ذبح 
: "إِن قد رزقت فقال رسول هللا ،وما فقلت: خدجية؟الشاة فيقول: "أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية"، قالت: فأغضبته ي

 رواه البخاري ومسلم واللفظ له. حبها"

 ويف ذلك حسن العشرة والوفاء.

 

 )حادثة اإلفك(: -4
فقدمنا املدينة فاشتكيت حني قدمت شهرا والناس يفيضون يف قول  اإلفك: ".. عائشة رضي هللا عنها يف حديثها تقال

أصحاب اإلفك ال أشعر بشيء من ذلك وهو يريبين يف وجعي أِن ال أعرف من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللطف 
نصرف الذي كنت أرى منه حني أشتكي إمنا يدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيسلم ُث يقول كيف تيكم ُث ي

 فذاَ الذي يريبين وال أشعر ابلشر حَّت خرجت بعدما نقهت.." رواه البخاري ومسلم.

 والتثبت وعدم العنف. ،وفيها هذا اللطف مهما كانت التهمة

والسجون واحملاكم خري  ،وهذا ْيدث يف صور كثرية ،وقد كثرت حوادث الظلم واَجران الت تتعرضن َن الفتيات 
وهتميش دورها يف املنزل  ،وقضاَّي العضل بدأت تنمو بشكل رهيب ،يف املواريث مضيعة فحقوقهن ،شاهدة يف ذلك
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والتسلط الذكوري الذي طوقته عادات اجملتمع على عنقها وهو كل  ،واجلفاء معها يف التعامل َسة ابرزة يف أغلب البيوت
 وغري ذلك الكثري. ،يوم يزيد حبس أنفاسها

ه كشفت إحصائية عن عدد حاالت هروب الفتيات بسبب العنف األسري 11/2/1433ويف صحيفة اليوم بتاريخ 
حالة خالل عام واحد يف اململكة. وقال رئيس اللجنة النفسية واالستشاري النفسي واألسري ابلَرفة  1400وصل إىل 

ة جبدة مؤخرًا إن التجارية الدكتور مسفر املليص خالل ندوة العنف األسري الت نظمتها اللجنة النفسية ابلَرفة التجاري
هذا العدد جاء نتيجة ارتفاع معدالت الطالق والت أحياًن ما يتزامن معها رصد عدد من اجلرائم. وأضاف املليص أن 

 1400ابملائة من األطفال معنفون، وهروب أكثر من  45نسبة العنف األسري وصلت ِبسب اإلحصائيات إىل أن 
ابملائة من  22.8ابملائة من قضاَّي اإلُال و 26.6ضافة إىل رصد أكثر من فتاة من منزل األسرة خالل عام واحد، ابإل

 ابملائة سوء املعاملة اجلسدية.12.2قضاَّي سوء املعاملة النفسية لألطفال، ابإلضافة إىل 

لكثري   وهذا اإلُال جبذهن ،إّن اخلوف بدأ ْيلِّق حول جمتمعنا نتيجة إُال الفتيات وضعف العناية هبن والقيام عليهن 
حَّت  ،والتقاليد العرفية ،والعصيان على املقدسات الشرعية ،من الكوارث وعلى رأسها الرغبة يف اخلروج من سيطرة البيت

أصبح التربج والسفور ومقارفة الفواحش يف كليات البنات ومدارس املرحلة الثانوية واملتوسطة َسة طبيعية يف شرذمة منهن 
 ينكره عليهن إال الَرابء. ال

 

 رضي هللا عنهن: اُلج هبن كلهن -5
 وهذا داللة على القيام ِبقهن يف العبادة.

 

 يستمع ألم سلمة يف مشورهتا: -6
قصة صلح احلديبية يف حديث سور بن خمرمة ومروان بن احلكم رضي هللا عنهما روى اإلمام أْحد بسنده من طريق امل

 فقال: ،وسلم ومشركي قريش قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه  فيه أنه ملا مت الصلح بني النيبطويل، ذكر 
، فما قام رجل، ، قال: فما قام أحد، قال: ُث عاد مبثلها، فما قام رجل حَّت عاد مبثلها"َّي أيها الناس احنروا واحلقوا"

لت: َّي رسول هللا قد قا ،"ما شأن الناس؟ !َّي أم سلمة" صلى هللا عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال: فرجع رسول هللا
فعل  دخلهم ما قد رأيت، فال تكلمن منهم إنسانً، واعمد إىل هديك حيث كان فاحنره، واحلق فلو قد فعلت ذلك،

فحلق، فقام الناس ال يكلم أحدا حَّت أتى هديه فنحره ُث جلس صلى هللا عليه وسلم  الناس ذلك، فخرج رسول هللا
 .ينحرون وْيلقون
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 السفر واللعب معهن: -7
يف سفر قالت فسابقته )أي أجريت معه سباقا(  صلى هللا عليه وسلمعن عائشة رضي هللا عنها أهنا كانت مع النيب 

 رواه أبو داود. فسبقته على رجلي فلما ْحلت اللحم )أي َسنت( سابقته فسبقين فقال: "هذه بتلك السبقة"

 ومن الدروس: اللعب معهن ومشاركتهن.

 

 يتحدث لصفية وهو معتكف: -8
، فقال لصفيَة عن صفية بنت حيي رضي هللا عنها: كان النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم يف املسجِد، وِعنَده أزواُجه، فُرْحنَ  

وكان بيُتها يف داِر أسامَة، فخرَج النيبُّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم مَعها، فلِقَيه  ،"ال تعَجلي حَّت أنصِرَف مَعك" :بنِت ُحَييّ  
لَيا، إهنا تعا" :يه وسلَّمصاِر، فنَظرا إىل النيبِّ صلَّى هللُا عليه وسلَّم ُث أجازا، وقال َما النيبُّ صلَّى هللُا علرجالِن من األن

أن  إن الشيطاَن جَيري من اإلنساِن جَمرى الدِم، وإِن َخشيتُ " بحاَن هللِا َّي رسوَل هللِا، قال:: سقاال ،"صفيُة بنُت ُحَييّ  
 . رواه البخاري ومسلم."شيًئا يُلِقَي يف أنفِسكما

 بل وقضاء حوائجهن وإيصاَن لالطمئنان عليهن. ،وأتمل كيف السماع َن وعدم تركهن

 

 صفية تركب على ركبته: -9
صفيِة بنِت ُحَييِّ بِن فلما فتَح هللُا عليه احِلْصَن ذُِكَر له مجاُل  ،قال: َقِدْمنا خيربَ  ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه

َْنا سدَّ الصَّْهَباِء نيبُّ صلى هللا عليه وسلم لنفِسه، فاصطفاها الوقد قُِتَل زوُجها وكانت عروًسا ،َأْخَطبَ  ، فخرََج هبا حَّت بَل
فكانت تلك  ،"َآِذْن َمن حوَلك": َصَنَع َحْيًسا يف َنْطع  صَري ، ُث قال ُث ،فَبىن هبا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ،حلَّتْ 

ُث جَيِْلُس عنَد بعريِه  ،فرأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َْيْوي َا وراَءه بعباءة   ،ُث خَرْجنا إىل املدينةِ  ،يَّةَ وليمَته على َصفِ 
 وتضُع صفيُة رجَلها على ركبِته حَّت ترَكَب. رواه البخاري. ،فَيَضُع ركبَته

 وأيضاً إعانتهن بال حرج أو تذمر. ،والت ال ْيلو للبعض إال رؤيتها يف غري اإلسالم ،وأتمل )الرومانسية( يف أهبى صورها 

 

 أيكل ويشرب معها وهي حائض: -10
 فيأخذه رسول هللا ،كنت أتعرق العظم وأن حائض )أي أتكل اللحم الالصق ابلعظم(عائشة رضي هللا عنها قالت:   عن

رواه  .فيضع فمه حيث كان فمي صلى هللا عليه وسلم سول هللاشرب من اإلنء فيأخذه ر فيضع فمه حيث كان فمي، وأ
 ابن ماجه.
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 وليس مقصوده من تتبع موضع فمها إال تطييب خاطرها والتعبري عن حمبته َا. واملؤانسة واجملالسة ولو كان معها العذر. 

 

 وبفضلهن: ،يغتسل معهن يف إانء واحد -11
رواه أْحد ومسلم، وعن  .هللا عليه وسلم كان يَتسل بفضل ميمونةعن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من اجلنابة. رواه أْحد  ابن عباس رضي هللا عنهما عن ميمونة:
اغتسل بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم يف جفنة، فجاء النيب  وابن ماجه، وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:

. رواه "إن املاء ال جينب"صلى هللا عليه وسلم ليتوضأ منها أو يَتسل، فقالت له: َّي رسول هللا إِن كنت جنًبا، فقال: 
 وقال: حديث حسن صحيح. ،أْحد وأبو داود والنسائي والرتمذي

يه وسلم من إنء كنت أغتسل أن ورسول هللا صلى هللا عللمة رضي هللا عنهما قالت:  ن أم سوما رواه البخاري ومسلم ع
، وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كنت أغتسل أن ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إنء واحد واحد من اجلنابة

منه مجيًعا، وملسلم: من إنء بيين وبينه  متفق عليه، ويف لفظ للبخاري: من إنء واحد نَرتف. ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة
واحد فيبادرِن فيه حَّت أقول: دع يل، دع يل، ويف لفظ النسائي: من إنء واحد يبادرِن وأابدره حَّت يقول: دعي يل وأن 

 .أقول: دع يل

 

 )ما عاب طعاماً قط(: -12
 .إن اشتهى شيئاً أكله، وإال تركهطعاماً قط،  ي هللا عنها فيما رواه البخاري: ما عاب رسول هللاتقول عائشة رض

 وْيرص على املشاعر بعد أي إجناز. ،ففيه أنه يقدر اجلهد

 )إن أزواج النيب لرياجعنه(: -13
نَلب النساء، فلما قدمنا على األنصار إذا هم قوم تَلبهم نساؤهم، فطفق عمر بن اخلطاب قال: كنا معشر قريش  عن

نساؤن أيخذن من أدب نساء األنصار، فصحُت على امرأيت فراجعتين فأنكرت أن تراجعين، فقالت: وملَ تنكر أن 
 ومسلم. رواه البخاري أراجعك؟! فوهللا، إن أزواج النيب لرياجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حَّت الليل.

 وفيه اتساع روح النيب عليه الصالة والسالم للحوار والنقاش.
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 االنفتاح الثقايف: -14
ََِناِء بُ َعاثَ : َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َوِعْنِدي َجارِيَ َتاِن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلتْ َعْن  ََنَِّياِن ِب ى ، فَاْضَطَجَع َعلَ تُ 

َفَأقْ َبَل َعَلْيِه َرُسوُل اَّللَِّ َعَلْيِه  ،؟النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلمِمْزَماَرُة الشَّْيطَاِن ِعْنَد و َبْكر  فَانْ تَ َهَرِن َوقَاَل: ، َوَدَخَل أَبُ َوَحوََّل َوْجَههُ اْلِفرَاِش 
َرِق َواحلِْرَابِ  ،َغَمْزهُتَُما َفَخَرَجَتا ،فَ َلمَّا َغَفلَ " َدْعُهَما"اَل: السَّاَلُم فَ قَ  هللا  فَِإمَّا َسأَْلُت النَّيبَّ صلى ،وََكاَن يَ ْوَم ِعيد  يَ ْلَعُب السُّوَداُن اِبلدَّ

َحَّتَّ  ،"يِن أَْرِفَدةَ ُدوَنُكْم ََّي بَ " :َوُهَو يَ ُقولُ  ،َعَلى َخدِّهِ َفَأقَاَميِن َورَاَءُه َخدِّي  ،: نَ َعمْ فَ ُقْلتُ  ،"َتْشَتِهنَي تَ ْنظُرِينَ : "عليه وسلم َوِإمَّا قَالَ 
 .رواه البخاري ومسلم "فَاْذَهيب " :قَالَ  ،قُ ْلُت: نَ َعمْ  ،"؟َحْسُبكِ " :ِإَذا َمِلْلُت قَالَ 

 واملشاركة أيضاً. ،وفيه الرتشيد يف االنفتاح الثقايف دون منع قسري

 

 )كان يف مهنة أهله(: -15
عليه وسلم يصنع يف أهله؟  ما كان النيب صلى هللا يف صحيح البخاري عن األسود قال: سألت عائشة رضي هللا عنها:

 .فإذا حضرت الصالة قام إىل الصالةكان يف مهنة أهله، قالت:  

قال ابن حجر: وقد وقع يف حديث آخر لعائشة أخرجه أْحد وصححه ابن حبان، من رواية هشام بن عروة عن أبيه، 
ويعمل ما يعمل  خييط ثوبه، وخيصف نعله،قالت:  ، بيته؟قلت لعائشة: ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع يف

 . فتح الباري.الرجال يف بيوهتم

وكان اإلمام مالك أحسن الناس ُخلقًا مع أهله وولده، ويقول: يف ذلك مرضاة لربك، ومثراة يف مالك، ومنسأة يف 
 صلى هللا عليه وسلم يف حسن (. وطالب العلم أوىل الناس ابلتأسي هبدي رسول هللا1/118أجلك. )ترتيب املداَر 

 خلقه ومعاملته مع أهله وأسرته.

 

 الشق املائل:  -16
 أمر هللا تعاىل ابلعدل بني الزوجات، وجاء الوعيد يف ظلم بعضهن على حساب بعض. 

اِء َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ قال هللا تعاىل: "َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف اْليَ َتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النِّسَ 
 (.3:النساء)ِلَك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلوا" تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ذَ 

ًا فليفعل، وال قال الشيخ عبد الرْحن السعدي رْحه هللا: أي: َمْن أحب أن أيخذ اثنتني فليفعل، أو ثالًثً فليفعل، أو أربع
يزيد عليها؛ ألن اآلية سيقت لبيان االمتنان، فال جيوز الزَّيدة على غري ما َسى هللا تعاىل، إمجاعاً؛ وذلك ألن الرجل قد ال 
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تندفع شهوته ابلواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حَّت يبلغ أربعاً؛ ألن يف األربع غنية لكل أحد، إال ما ندر، ومع 
 له ذلك إذا أِمن على نفسه اجلور والظلم، ووثق ابلقيام ِبقوقهن.هذا فإمنا يباح 

 فإن خاف شيئاً من هذا: فليقتصر على واحدة، أو على ملك ميينه، فإنه ال جيب عليه القسم يف ملك اليمني.

نَ ُهَما َجاَء يَ ْوَم وَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ِإذَ  ا َكاَن ِعْنَد الرَُّجِل اْمرََأََتِن فَ َلْم يَ ْعِدْل بَ ي ْ
وصحح األلباِن الروايتني  وأبو داود والنسائي وابن ماجه اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َساِقٌط". ويف رواية: "َأَحُد ِشقَّْيِه َماِئٌل" رواه الرتمذي

 يف "صحيح الرتغيب والرتهيب".

باركفوري رْحه هللا: قال الطييب يف شرح قوله )وشقه ساقط(: أي: نصفه مائل، قيل: ِبيث يراه أهل قال الشيخ امل
(. واملراد بذلك: العدل يف املبيت والسكن والنفقة 248/  4العرصات ليكون هذا زَّيدة يف التعذيب. "َتفة األحوذي" )

 والكسوة. 

لعدل، فإذا ابت عند األوىل ليلة أو ليلتني، ابت عند كل واحدة من ومعىن العدل يف املبيت: أن يقسم وقته بني نسائه اب
نسائه بقدر ذلك. ومعىن العدل يف السكن: أن يكون لكل واحدة منهن مسكنًا خاصًَّا أيتيها فيه، وجيب أن ال تكون 

طاقة. وأما ما عدا مساكنهن متفاوتة بقصد الظلم. ومعىن العدل يف النفقة والكسوة: أن ينفق عليهن على قدر الوسع وال
ذلك فال يضره أن ال يعدل بينهم، كأن يهدي لواحدة منهن هدية، أو مييل قلبه إىل واحدة منهن، أو يكسوها فوق 

 الواجب عليه، أو جيامع واحدة أكثر من غريها دون قصد اإلضرار بَريها، فإن عدل كان أفضل. 

السفر ِبحداهن دون الباقيات، وهذا هو هديه صلى هللا عليه  و من العدل بني الزوجات: أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد
 وسلم مع نسائه.

َها قَاَلْت:  فَعْن َعاِئَشَة رَ   َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَرَاَد َسَفرًا أَقْ رََع َبنْيَ ِنَسائِِه، فَأَي َّتُ ُهنَّ َخرَجَ ِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 رواه البخاري ومسلم. .َخرََج هِبَا َمَعهُ َسْهُمَها 

 خامساً: اخلامتة:
والناظر لتاريخ األمم جيد كثرياً من املمارسات اإلقصائية  ،إن دور املرأة عظيم حيث عظمه اإلسالم قبل أي قوانني وشرائع

 ،وتعامل كالبهيمة واملتاع ،شرتىبداية من جمتمع الروم والفرس أيضًا حيث تباع وت ،لدور املرأة ومركزها يف األسرة واجملتمع
دي أو ْيبسها حَّت تفت ،كان الرجل إذا مات أبوه أو ْحيه فهو أحق ابمرأته إن شاء أمسكهاف ،حَّت العصر اجلاهلي

 ،وزوجاً ويصف طريق حشمتها وصيانتها ،وأختاً  ،وبنتاً  ،. فأتى اإلسالم ليعظم دورها أماً أو متوت فيذهب ماَا ،بصداقها
 ،وكذلك سبلها لتحصن نفسها ،واحلقوق على القريب والبعيد ،والرأي يف الزواج ،الشامل حلقها يف املرياث ويبني الدليل

وصيانتها حلق زوجها يف أي  ،ومل ميانع من أن تدلف مع عملها األساس ومهمتها األصيلة يف تربية أبنائها ،وَتمي عرضها
 عمل شريف َا.
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وحمتوى أصيل ِبيث يتم اإلفادة  ،بقوالب عصرية ،واحملاضن واملؤسسات الت َتوي الفتياتإن ِباجة لوجود تلكم الربامج 
ولتكن هذه الربامج موجهة يف بداية األمر إىل أن خُترج أمهات  ،من هذه الطاقات الكامنة يف سبيل خدمة أمتها وجمتمعها

ففي  ،ل الفتيات إىل أن يعدن أمهات يف بيوهتنفإنك جتد َتواًل ورغبًة من قب ،وانظر للدول املتقدمة ،صاحلات مربيات
ال تتجاوز  -من الفتيات الياابنيات يذهب إىل املدارس الثانوية 97.7ه فإن 1423صفر  -107العدد -جملة األسرة

وال تنسى أورواب تلك املظاهرة الت اخرتقت شوارع كوبنهاجن وشاَر فيها أعداد   ،%38نسبة مشاركتها يف جمال العمل 
 ،من الفتيات وطالبات اجلامعات وْحلت الفتات تقول )نرفض أن نكون أشياء(، )سعادتنا ال تكون إال يف املطبخ( كبرية

وتقول الكاتبُة ) آرنون (: )ألن يشتَل بناتنا يف البيوت خوادَم  ،)أعيدوا إلينا أنوثتنا( ،)جيب أن تبقى املرأة يف البيت(
، حيُث تصبُح املرأة ملوثًة أبدران تذهب برونق حياهتا إىل األبد، أال ليت بالدن  خرٌي وأخفُّ بالًء من اشتَاَن ابملعامل

 .كبالد املسلمني فيها احلشمة والعفاف والطهارة(

أن نلتفت جلنس األنثى يف حياتنا وأن ُتسخر كل اإلمكانيات  ،إهنا دعوٌة ألهل الشأن واالختصاص وكلنا ذلكم املهتم
َأَوَمن يُ َنشَُّأ يف احْلِْلَيِة َوُهَو يف اخلَِْصاِم َغرْيُ وقد قال هللا عنهن: " ،تكفل اإلسالم ِبفظها َن إلبقاء أنوثتهن وعفتهن الت

املستحقات  ،فهّن املنّشآت يف احلُلي ،(. وفيها داللة على ضعفهن وعوزهن عن احلجة والبيان18" )الزخرف: ُمِبني  
 والصون. ،للعطف واإلعفاف

 .أسهل طريق ألعظم مرجو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرَّيتنا قرة أعنيوالدعاء خري مطية و 

 وكتبه

 سعيد بن حممد آل اثبت
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