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مجموع��ة م��ن اآلداب اإلس�لامية ،واإلرش��ادات
الرتبوية ،والخط��وات العملية الت��ي تحقق الهدف
األس��مى لقيام األرسة املس��لمة الصالحة التي تُع ُّد

والصالة والس�لام عىل نواة املجتمع الفاضل.
الحمد لله رب العاملني ...
َّ

الصادق األمني  ...وعىل آله وصحابته
ال َّنبي
األمي َّ
ِّ

•أهمية البحث.

أجمعني ومن تبعهم وس��ار عىل نهجهم من العلامء تتج�لى أهمي��ة البح��ث يف إيض��اح أبرز األس��س
العاملني املجتهدين إىل يوم الدين.

الس��ليمة والخط��وات الصحيحة املتبع��ة يف تربية

إ َّن الناظ��ر يف واق��ع بع��ض األُرس يف املجتمعات البن��ت املس��لمة وإعدادها اإلع��داد األمثل لتكون
اإلس�لامية يراها تعيش نوعاً م��ن التخبط والتفكك زوجة صالحة تس��هم إس��هاماً فاعالً يف بناء األرسة
واالنح��دار األخالق��ي ،نتيجة ملا تتع��رض له تلك الصالحة التي هي نواة املجتمع الفاضل ،عن طريق

األُرس من رضبات موجعة يف صميم نسيجها ،أ َّدت تلبيتها ملتطلبات زوجها ،وقيامها مبسؤوليات بيتها،
إىل خلخل��ة العديد من القيم الفاضلة لدى أفرادها ،واهتاممها برتبية أبنائها ورعايتها لهم.

وتغيري الكثري من أخالقياتهم ،متأثرين سلباً بأسلحة

•أهداف البحث.

ال َّدم��ار األخالقي الفتاكة الناتجة عن الغزو الفكري  .1تس��ليط الضوء عىل األثر الفاعل للمرأة يف بناء

ومظاهر التغريب املعارصة.

األرسة املس��لمة بن��ا ًء صحيح��اً ،مع بي��ان املكانة

ومل َّ��ا كان��ت امل��رأة هي أس��اس األرسة املس��لمة املرموقة التي أكرمها بها اإلسالم.

ونواتها الصالحة ورافدها األخالقي والرتبوي الذي  .2إرش��اد أولياء األمور نح��و املنهجية الصحيحة

ال ينضب؛ لذا فقد كان لها النصيب األوفر من تلك لرتبية البنت املس��لمة يف ض��وء اتباع مجموعة من

الحمالت التغريبية ،والغزوات الفكرية التي ساهمت الخط��وات الس��ليمة واألس��س املثىل الت��ي بينتها
يف انحرافها عن مسارها الصحيح ،وانجرافها بعيدا ً الرشيعة اإلسالمية.

عن القيم األخالقية ،والتعاليم الدينية الس��امية التي

•منهج البحث.

تضمن كرامتها ،وتصون عرضه��ا ،وتحقق الحامية كان��ت املنهجي��ة املتبعة يف البح��ث هي (املنهج

لبنية األرسة ،والحصانة الفكرية ألفرادها.

الوصفي) القائم عىل االس��تفادة من رسد النصوص

لذا ج��اء هذا البح��ث مؤكدا ً عىل رضورة الس��عي القرآنية ،واالحاديث النبوي��ة ،وأقوال العلامء ،ومن
الج��اد يف بناء الفتاة واملرأة املس��لمة بن��ا ًء عقدياً ث�� َّم اس��تخدمت ـ يف بع��ض األحي��ان ـ ( املنه��ج

ودينياً س��ليامً ،وتنش��ئ ًة أخالقي ًة صحيحة ،يف ضوء التحلييل) يف اس��تثامر تلك النصوص واالس��تفادة

274

األسرة»
بنا ِء
الصالِحةِ وأث ُر ُها في َ
«أسس َ
ُ
المرأةِ َّ
َ
إعدادِ َ

العيساوي
م .م .أح َمد عليَوي عبَّاس
َ

من مضامينها ،وتوظيفها فيام يخدم البحث.

التمهيد

•خطة البحث

تألفت خطة البحث من اآليت:

• املقدم��ة :عرج��ت فيه��ا عىل أهمي��ة املوضوع يف بداي��ة حديثن��ا ع��ن أه��م األس��س والخطوات
واسباب اختياره ومنهجية البحث وخطته.

الواج��ب اتباعها يف تربي��ة البنت املس��لمة والتي

• التمهيد :بينت فيه مفهوم بعض مفردات العنوان ،تضمن اعدادها بشكل سليم متكنها من أخذ دورها
الريادي يف بناء مس��تقبل أُرسته��ا ،والحفاظ عليها
مع بيان مكانة املرأة يف املجتمع اإلسالمي.
• املبح��ث األول :تناول��ت في��ه القي��م الديني��ة من أعاصري السموم املعارصة ،وهجامت التغريب
واألخالقي��ة وأثره��ا يف تربية البنت املس��لمة وبناء الرامية إىل إفساد الجيل املسلم خلقياً وعقدياً ،الب َّد

شخصيتها

لنا من وقفات يس�يرة توضح تعريفاً لبعض مفردات

• الخامتة :أوضحت فيها أهم نتائج البحث.

ضوء اآليت:

• املبحث الثاين :أسس إعداد املرأة لبيت الزوجية عنوان البح��ث ،وتبينِّ مكانة امل��رأة املرموقة التي
رسمها لها اإلسالم يف األرسة واملجتمع ،وذلك يف
وأثرها يف بناء األرسة.
وختاماً أس��أل الله تبارك وتعاىل أن أكون قد ُو ِفقت أوالً :تعريف ببعض مفردات العنوان.

يف كتابة بحثي هذا عىل الوجه الذي يرضيه عني  .1 ...مفهوم األسس
وأن يجعل هذا العمل املبارك خالصاً لوجهه الكريم أ .األُسس لغة(:)1

مجيب .
قريب سمي ٌع
 ...انه
ٌ
ٌ

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني ...

آساس،
األس��اس :وجمعه أُس��س ،وجمع األُسس
ٌ
كل يشء ومبتدأُه.
وهو أصل ِّ

وصلىَّ الله تعاىل وس��لَّم عىل نبين��ا وحبيبنا محمد ويأيت األساس مبعنى أصل البناء وقاعدته التي يُقام
عليها.
وعىل آله وصحبه أجمعني.

❊

❊

❊

((( ينظ��ر :لس��ان الع��رب ،محمد ب��ن مكرم ب��ن عىل ،أبو

الفض��ل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى (ت:
11ه��ـ) ،دار ص��ادر – ب�يروت ،ط 1414 ،3/ه��ـ،6/6 ،
واملعجم الوس��يط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم

مصطفى /أحمد الزيات /حامد عبد القادر /محمد النجار)،
دار الدعوة.17/1 ،
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أس اإلنس��ان قلبُ ُه ،ألنَّه أول م��ا يتكون يف  .2مفهوم األرسة
ومعن��ى ُ
الرحم.

أ .األرسة لغ ًة:

والنظام األسايس :هو نظام الدولة الذي ينص عليه وتعني أهل بيت الرجل ،ورهطه األدنَ ْونَ ،وعش�يرته

دستورها.
الذين يتق َّوى بهم(.)2
جلِ
حصي َنة ،ومن ال َّر ُ
والتعليم األس��ايس :هو التعليم والبحث واكتساب واألُسرْ َةُ ،بالضم :تعني ال ِّد ْرع ال َ
تعني  :ال َّر ْه ُ
الخربة العلمية والعملية التي ال يستغنى عنها.
ط األَ ْدنَ ْو َن(.)3
ب .األسس اصطالحاً:

ب .األرسة اصطالحاً:

إ َّن معن��ى األس��س يف االصط�لاح ال يخ��رج ع��ن هي نواة املجتمع وركيزته األساس التي يقوم عليها،

املعنى اللغوي لها ،فهو يصدق عىل األمور الحسية حيث تتألف من رجل وامرأة تربطهم رابطة الزواج،
واملعنوي��ة ،مبعن��ى آخ��ر :ميكنن��ا أخ��ذ التعريف تنش��أ بينهام عالقة جنسية يُق ِّرها الرشع ،وتتوافق مع
االصطالحي لألُسس يف ضوء دالالته عىل األلفاظ تقاليد مجتمعهام وأعرافه ،وتنشأ عنها ذرية يعيشون
التي ت ُنسب إليها ،وطبيعة استعامالتها.

معه�ما يف نفس املس��كن ،يأخ��ذون عنهام الدين

ويف ض��وء ما تق�� َّدم ميكن للباحث أن يس��تخلص والقي��م واألخ�لاق وغال��ب الطبائ��ع والترصفات،

تعريف��اً اصطالحي��اً لألس��س :هي تلك األس��اليب ويؤدون أدوارهم االجتامعية تح��ت رقابة الوالدين
ج معنيٍ ،وتوجيهاتهام لهم(.)4
والخط��وات الت��ي يعتقد بها واضع��وا منه ٍ

ويجعلونه��ا قاع��د ًة ملنهجه��م ،ومنطلق��اً لتنفي��ذ
خطوات بنائه ،وإقامة دعامئه.

ومام ال َّ
شك فيه أ َّن علو البنيان وشموخه يكون عىل ((( ينظر :لسان العرب ،البن منظور.20/4 ،

قدر إحكام األس��اس له وضبطه ،فكلَّام كان أساسه ((( ينظر :القام��وس املحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد
ب��ن يعقوب الفريوزآب��ادى (ت817 :ه��ـ) ،تحقيق :مكتب

قوي��اً ومتيناً تح َّم��ل ما أعت�لى عليه بن��اء وعمران،
بعكس م��ا إذا كان متخلخالً وغري وثي��قٍ فإ َّن البناء
يسقط ـ أو يكاد ـ مبجرد تحطُّم جزء من أساسه(.)1

تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرس��الة ،بإرشاف :محمد نعيم
العرقس��ويس ،مؤسس��ة الرس��الة للطباعة والنرش والتوزيع،
ُ

بريوت – لبنان ،ط2005 ،8/م.343/1 ،

((( ينظر :ظاهرة انحراف األحداث يف املجتمع ،وعالقتها

مبتغ�يرات الوس��ط األرسي ،د .عبد اللطي��ف مصلح ،دار

((( ينظ��ر :الفوائ��د ،الفوائد ،محمد ب��ن أيب بكر بن أيوب الكتاب الحديث ،القاهرة2010 ،م( ،ص ،)26:واإلرش��اد
بن س��عد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751 :هـ) ،دار الرتبوي نظرياته وأس��اليبه ،سعيد حس��ني الع َّزة ،مكتبة دار

الكتب العلمية – بريوت ،ط1973 ،2/م.156/1 ،

الثقافة ،عامن1420،هـ ،ص.7:
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ثانياً :مكانة املرأة يف املجتمع اإلسالمي.

قبل مجيء اإلسالم مع حالها بعد نزول القرآن(.)2

لق��د أكرمت الرشيعة اإلس�لامية امل��رأة أيمَّ ا إكرام ،وإ َّن من إكرام الرشيعة الغراء للمرأة أنَّها قد ضمنت
وأولته��ا اهتامماً كب�يرا ً ،وكلفت لها الرجل ـ س��واء يف أحكامه��ا العدي��د م��ن النصوص الت��ي توجب
أكان أب��اَ زوج��اً ـ مبقت�ضى القوام��ة يف أن يرع��ى اح�ترام املرأة ووج��وب رعايتها ،ومنه��ا ما أوجبته

شؤونها ،وينفق عليها ،ويؤمن لها جميع احتياجاتها عىل اآلباء م��ن رضورة رعاية البن��ات ،والقيام عىل
حسن تربيته َّن وصحبته َّن ،والتلطف يف
ومتطلباته��ا ،مب��ا يحف��ظ كرامتها ،ويلب��ي راحتها ،أموره َّن ،و ُ
فضالً عن صيانته لعرضها.

معاملته َّن باملعروف.

النبي ﷺ األب ال��ذي يكرم بناته بالوقاية
رش
ث�� َّم جاءت هذه الرشيعة الس��محاء مببادئ س��امية ولقد ب َّ
ُّ

رفعت من شأن املرأة ،وأعلت مكانتها ،وحطت عن من النار ،ومرافقته ﷺ يف الجنة ،بقولهَ (( :م ْن كَا َن
كاهلها الحيف والظل��م ،وأزالت عنها صور اإلهانة لَ ُه �ثَلاَ ثُ بَ َن ٍ
َصبرَ َ َعلَيْ ِه َّنَ ،وأَطْ َع َم ُه َّنَ ،و َسقَا ُه َّن،
ات ف َ
جابًا ِم َن ال َّنا ِر ))(.)3
التي كان��ت تتعرض له��ا يف رشائع األمم الس��ابقة َوك ََسا ُه َّن ِم ْن ِج َدتِ ِه كُ َّن لَ ُه ِح َ
وتقاليده��ا وأعرافها ،والتي وصف لنا س��يدنا عمر ولذا فإ َّن التزام البنت املس��لمة بدينه��ا واعتزازها به،

بن الخط��اب ريض الله عنه جز ًء منه��ا بقوله ( :كُ َّنا ونشأتها يف أحضان رشيعتها السمحاء ،بطاعتها ألوامر

َّ
الش��ك
اإلسال ُم ،ربه��ا عزوجل واتباعها لس��نة نبيه ﷺ ،فإنَّها
جا َء ْ
جا ِهلِيَّ ِة ال نَ ُع ُّد ال ِّن َس��ا َء شَ يْئًا فَلَماَّ َ
فيِ الْ َ
س��تحقق مكان الريادة يف مختلف مجاالت حياتها،
ح ًّقاً )(.)1
َو َذكَ َر ُه َّن اللَّ ُه َرأَيْ َنا لَ ُه َّن ِب َذلِ َك َعلَيْ َنا َ
ولقد أق َّر البعض من كتّاب الغرب املنصفني بتكريم وتن��ال املنزل��ة الكرمي��ة التي اختصتها به��ا رشيعتنا
اإلس�لام للمرأة ،وهذا ما تطرق إليه العامل الفرنيس السمحاء ،سوا ٌء أكانت بنتاً أو أختاً أو زوج ًة أو أماً.
(جوس��تاف لوبون) بأن اإلس�لام قد أثر بشكل كبري

يف منح املرأة املكان��ة املرموقة يف املجتمع أكرث ((( ينظر :حضارة العرب غوس��تاف لوب��ون ،ترجمة عادل
زعي�تر ،مطبعة عيىس البايب الحلبي ـ مرص ،ط،1964 ،4/

من القوانني الغربية ،بدليل مقارنة حال املرأة العربية

ص.401:

((( أخرجه أحمد ،مس��ند اإلمام أحمد ب��ن حنبل ،أبو عبد
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين

((( أخرجه البخاري ،الجامع الصحيح ،محمد بن إسامعيل (ت241 :هـ) ،املحقق :ش��عيب األرنؤوط  -عادل مرشد،

بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد الله (ت256 :هـ) ،وآخ��رون ،إرشاف :د عب��د الل��ه بن عبد املحس��ن الرتيك،
ني ،برقم
دار الشعب – القاهرة ،ط ،1987 ،1/كتاب اللباس ،باب َما مؤسس��ة الرس��الة ،ط 2001 ،1/مُ ،م ْس َن ُد الشَّ ��ا ِميِّ َ
اس َوالْبُ ْس ِ
ج َّو ُز ِم َن اللِّبَ ِ
��ط ،برقم ( ،622/28 ،)17403( ،)5843وق��ال ش��عيب األرنؤوط  :إس��ناده
كَا َن ال َّنبِي ﷺ يَتَ َ
.196/7

صحيح .
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الرشيف ه��و التأذين يف أذن املول��ود أو املولودة

المبحث األول

اليمن��ى ،واإلقام��ة يف األذن الي�سرى ،ليكون نداء

القيم الدينية واألخالقية
وأثرها في تربية البنت المسلمة
وبناء شخصيتها

َ
رس��ول الله
فق��د روي عن أيب رافع أنه قال( :رأيت
ني َولدتْ ُه ِ
فاطم ُة
يل ح َ
ﷺ أ َّذ َن يف أُذُنِ ال َ
حس��نِ بنِ ع ٍّ

االسالم أول كلامت تقرع مسامع املولود يف الدنيا،

بالصالة)(.)1

ويك��ون هذا الفعل بصوت هادئ ،ال يزعج املولود

إ َّن تربي��ة البنات تختلف نوع��اً ما عن تربية األوالد؛ وال يرض س��معه ،تطبيقاً للس��نة النبوي��ة ،وتحصيالً
قلب املول��ود ،وتحفظه من
وذلك ملا للبنت من خصوصية من ناحية انطوائها ،للربك��ة التي يتأثر به��ا ُ
وحساس��ية مش��اعرها ،وارتباطها ب��األرسة أكرث من الشيطان الرجيم الذي يف ُّر هارباً عند سامع األذان(.)2

الولد الذي يجد متنفس��اً له خ��ارج نطاق األرسة ال ب -التس��مية بأفضل االس�ماء :من واجب األبوين

سيام يف فرتة الشباب واملراهقة.

اختيار أفضل األس�ماء ألبنائه��م وبناتهم ،فعن أيب

ل��ذا ف��اين س��أتناول يف ه��ذا املبحث أب��رز القيم ال��درداء ريض الله عن��ه قال :قال رس��ول الله ﷺ:
واألُس��س التي تلعب دورا ً مهامً يف بلورة ش��خصية ((إنّك��م تُد َع�� ْو َن ي��و َم القيا َم ِة بأس�مائِكُم وأس�ما ِء
ِ
فاحس ُنوا أسامءكم))(.)3
البن��ت املس��لمة ،وإعدادها إعدادا ً س��ليامً يضمن آبائكُم،

لها النش��أة الصالحة يف املجتمع ،وذلك عىل وفق
املطلبني اآلتيني:

•املطلب األول :القيم الدّ ين ّية:

((( رواه اب��و داود ،س��نن أيب داود ،أب��و داود س��ليامن بن

األش��عث بن إس��حاق بن بشري بن ش��داد بن عمرو األزدي

السج ِْس��تاين (ت275 :هـ)،املحقق :ش�� َعيب األرنؤوط -
ِّ
ويتضمن هذا املطلب بيان مجموعة من التوجيهات
ِ
ح َّمد كامل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،ط2009 ،1/م،
م َ

الرشعي��ة التي نص��ت عليه��ا الرشيعة اإلس�لامية،
وحثَّت عليها الس��نة النبوية والتي ينبغي اتباعها يف

كت��اب أول كت��اب األدب ،باب يف الصب��ي يولد فيؤذن يف
أذنه ،برقم (.431/7 ،)4948

عملي��ة الرتبية الصحيح��ة لألبناء ـ ال س��يام البنت ((( ينظ��ر :تحفة املودود بأحكام املول��ود ،محمد بن أيب
املس��لمة ـ من��ذ والدته��ا وحتى وصوله��ا ملرحلة بكر بن أيوب بن س��عد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:

البلوغ ،وكام يأيت:

 .1االهتامم مبا يرشع لها عند والدتها.

أ -االذان واالقام��ة يف اذنه��ا :فم��ن اله��دي النبوي

751هـ) ،عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار البيان – دمشق،

ط1،1971/م ،ص.31 :

((( رواه ابو داود يف س��ننه ،كت��اب أول كتاب األدب ،باب
يف تغيري األسامء ،برقم (.303/7 ،)4948
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والفائدة من تسمية األبناء بأفضل األسامء ،وصيانتهم  .2تعليمها العبادات وحثها عىل االلتزام بأدائها.

عن قبيحه��ا حتى ال ترسي إليه��م بعض أوصافها ،إ َّن م��ن واج��ب اآلباء واألمه��ات تج��اه أبنائهم هو
نصيب من اسمه كام يُقال(.)1
فيكون للمرء
ٌ

تعليمهم ما يتوجب عليهم من الفرائض والعبادات،

ت -التحني��ك :وه��و مض��غ اليش ووضع��ه يف فم وتدريبه��م عىل فعلها كالطه��ارة والصالة والصوم،
املول��ود أو املول��ودة ألجل أن يتم�� َّرن عىل األكل وبقية الرشائع(.)5

ويتق َّوى عليه(.)2

كام ويس��تحب تعليمهم ما زاد ع��ن ذلك من قرآءة

فالتحنيك سنة من سنن املصطفى ﷺ يجعل الطفل ق��رآن ،وبع��ض العلوم الرشعي��ة كالفق��ه ،واآلداب

مطمئناً ،آمناً عىل استمرار غذائه ،كام أ َّن فيه تدريب اإلس�لامية ،وما يصلح به معاش��هم( ،)6لقوله تبارك
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ
�كمۡ
له عىل وس��يلة جديدة يف التغذية ،فض ً
ال عن الربكة وتع��اىل :ﵟيأيه��ا ٱلذِي��ن ءامن��وا قوا أنفس�
َ
ۡ
ُ
ِيك ۡم نَ ٗ
اراﵞ َّ
ﵝالت ۡحرِيم الآية ﵖﵜ .
التي تحصل له عن طري��ق تحنيكه من أهل التقوى َوأهل
والصالح(.)3

ويتن��وع مس��توى التعليم مبا يتناس��ب مع املراحل

ح ِّن ُك ُه ْم))(.)4
َعلَيْ ِه ْم َويُ َ

وقويت رقابتها الذاتية التي ت ُع ُّد مبثابة الس�� ّد املنيع

ج ال َّنب ِِّى العمري��ة التي مت�� ُّر بها البن��ت  ،حت��ى إذا ما كبرُ ت
فقد روت سيدتنا َعائِشَ َة (ريض الله عنها) َز ْو ِ
ﷺ (( :أَ َّن َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ كَا َن يُ ْؤ ىَ
ِالصبْيَانِ فَيُبرَ ِّ ُك ترسخ يف وجدانها عقيدة املراقبة لله تبارك وتعاىل،
ت ب ِّ
ال��ذي يحفظها من اإلنحراف والضياع ،ويضمن لها
((( ينظر :األرسة املس��لمة أس��س ومبادئ ،د .عبد الحكم
ـ يف املستقبل ـ بناء أرسة صالحة قامئة عىل أُسس

عب��د اللطيف الصعي��دي ،الدار املرصي��ة اللبنانية ،مرص ـ
القاهرة ،ط1413 ،1/هـ ـ 1993م ،ص.112 :

سليمة.

((( ينظ��ر :فتح الب��اري رشح صحيح البخ��اري ،أحمد بن  .3حثُّها عىل الحياء ولبس الحجاب.

عيل بن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،م��ن املس��ائل املهمة الت��ي ينبغي أن تعت��اد عليها

.588/9

((( ينظ��ر :أطفال املس��لمني كي��ف رباهم النب��ي األمني،

البنت املسلمة هو التزامها بارتداء اللباس الرشعي،

ج�مال عب��د الرحمن ،دار طيب��ة الخرضاء ،مك��ة املكرمةـ ((( ينظ��ر :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،

الس��عودية ،املركز العام ألنصار السنة املحمدية ،القاهرة ـ شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني الشافعي

مرص ،ط2001 ،7/م ،ص.21:

(ت977:ه��ـ) ،دار الكت��ب العلمي��ة ،ط1415 ،1/ه��ـ -

((( أخرجه مس��لم ،الجامع الصحيح ،أبو الحس�ين مسلم 1994م.314/1 ،

بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ،دار الجيل بريوت  +دار ((( ينظ��ر :املجموع رشح املهذب ((مع تكملة الس��بيك
األفاق الجدي��دة ـ بريوت ،كتاب الطه��ارة ،باب حكم بول واملطيعي)) ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف النووي

الطفل الرضيع ،برقم (.163/1 ،)688

(ت676:هـ) ،دار الفكر.26/1 ،
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والتأكيد بش��كل دائم عىل فائدت��ه لها ،وأن الرشيعة فجامل امل��رأة الحقيق��ي يتمثل يف جامل نفس��ها
الس��محاء عزوجل م��ا أرادت له��ا ب��ه إال التكريم النقي��ة املهذب��ة ،وج�لال حيائها ،الل��ذان يتألألن

والحامية ،لتكون متميزة بني جميع الفتيات.

يف العي��ون ،ويتدفقان عىل الوجه فيكس��وانه نورا ً و

لذا ينبغي لألبوين حثُّ بناتهم عىل لبس الحجاب ،جامالً ،ويغمرانه بها ًء ،يبهر األبصار(.)4

واالبتع��اد عن التربج والس��فور ،فالحج��اب صيان ٌة

•املطلب الثاين :القيم األخالقية.

للبن��ت م��ن التح��رش واألذى ،كام يقي الش��باب وهي مجموع��ة م��ن اآلداب واألخالقي��ات العامة

م��ن االفتتان بها ،أل َّن تربج الفت��اة وتركها للحجاب والعادات والتقاليد االجتامعية التي أقرتها الرشيعة
يُع��دان م��ن أب��رز الط��رق املوصلة إىل الفاحش��ة اإلس�لامية وحثَّ أولياء األمور عىل رضورة غرسها
لها ولغريها(.)1

يف نفس البنت املس��لمة منذ نعومة أظفارها؛ لتنشأ

وم��ن الجدير بالذكر أن مث َّة عالقة وثيقة بني الصالة يف ظله��ا نش��أة أخالقي��ة فاضل��ة ،تص��ون عرضها
والحجاب ،ففي تعوي��د البنت عىل لبس الحجاب وتحف��ظ كرامتها ،وتحقق لها الحياة الكرمية ،وأبرز

لتأدية الصالة بشكل متكرر ،ترسيخ له يف سلوكها ،هذه القيم ما يأيت:

حي��ث س��تعتاده تدريجياً حينام تك�بر دومنا تح ُّرج  .1حثها عىل التخلّق باآلداب العامة.

أو نسيان(.)2

إ َّن األخ�لاق الحمي��دة والقي��م الفاضل��ة ه��ي من

ومن جانب آخر ،الب َّد من إرش��اد البنت إىل رضورة أساس��يات الحياة الكرمية التي دعت إليها الرشيعة
التزامه��ا بخل��ق الحياء الذي هو ش��عبة من ش��عب اإلس�لامية ،وحثت عىل رضورة غرس��ها يف نفوس

اإلمي��ان ،إذ إ َّن كثريا ً من الذنوب والجرائم ما كانت األبناء منذ صغر ِس�� ِّنهم ،ل��ذا فإ َّن من واجب األرسة
لترُ َتكب ،أو يُس��تهان بفعلها ل��وال زوال الحياء عن تعويد األبناء ـ ال س��يام الفتي��ات ـ اإللتزام باآلداب
مرتكبيه��ا ،يقول ال َّنبيﷺ(( :ا ِ
إلميَا ُن بِضْ ٌع َو ِس��تُّو َن اإلس�لامية ،والتَّحيل باألخالق الفاضلة ،والصفات

حيَا ُء شُ ْعبَ ٌة ِم َن ا ِ
إلميَانِ ))(.)3
شُ ْعبَةًَ ،والْ َ

((( ينظ��ر :الحج��اب يف ال�شرع والفطرة ،عب��د العزيز بن

الحميدة ،كالصدق واألمانة والعفة والحياء ،والغرية،
واحرتام اآلخرين ،وترك العادات الذميمة والصفات

مرزوق الطريفي ،مكتبة دار املنهاج ،الرياض ـ الس��عودية ،املحرم��ة كالرسق��ة وال ِّزن��ا ،وتعاطي املس��كرات،

ط1436 ،1/هـ ،ص.38:

((( ينظ��ر :حج��اب امل��رأة وخلفي��ات الت�برج يف الفكر أم��ور اإلميان ،برقم( ،9/1،)9م��ن حديث أيب هريرة ريض
اإلسالمي ،د .محمد بنيعيش ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ الله عنه.

لبنان ،ط1438 ،1/هـ ـ 2007م ،ص.67 :

((( ينظ��ر :الت�برج ،نعمت صدق��ي ،دار العل��وم للطباعة،

((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ،كت��اب اإلمي��ان ،ب��اب القاهرة ،بدون طبعة1975 ،م ،ص.25:
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جا ِل ِم َن ال ِّن َسا ِء))(.)4
والغيب��ة ،والكذب ،والتجس��س ،والخيانة ،وغريها بَ ْع ِدي ِفتْ َن ًة أَضرَ َّ َعلىَ ال ِّر َ

من السلوكيات املشينة(.)1

إ َّن نش��أة البن��ات يف بيئة يس��ودها اإلخت�لاط يعود

ف��إ َّن االلت��زام باألخالق الحس��نة وبن��اء العالقات عليه�� َّن بالكث�ير م��ن الوي�لات ،فباالخت�لاط ق��د

الطيب��ة م��ع اآلخري��ن يُع ّدان مص��درا ً عظي�ماً لنيل تتحقق الخلوة املحرمة ،وتنعدم الغرية ش��يئاً فشيئاً،
الس��عادة وال�سرور ،ومفتاح��اً لحس��ن التعامل مع ويُس��تهان بالقيم ،ويُتج��رأُ عىل الفواح��ش كالنظر
اآلخرين ،وباب��اً من أبواب تحقق الربكة يف األرزاق املحرم ،والكالم املغري ،واللمس ،وإثارة الغريزة،
واآلجال ،فضالً عن أ َّن الخلق الحسن يُثقل امليزان أل َّن املنكرات اذا تكرر ورودها عىل القلوب ،وتردد

يوم القيامة(.)2

 .2توجيهها نحو االبتعاد عن االختالط.

شهودها يف العيون ،فإنها ستصبح شيئاً مألوفًا(.)5

وم��ن مخاط��ر االخت�لاط الجس��يمة ع�لى األرسة

إ َّن قضي��ة االخت�لاط ب�ين الجنس�ين يف العم��ل واملجتمع هي زيادة نس��بة العنوس��ة ب�ين الفتيات،
والتعليم واألس��واق وس��ائر نواح��ي املجتمع من وع��زوف الش��باب ع��ن ال��زواج ،ل��ذا ف��إ َّن م��ن

القضايا األساسية التي سعى لنرشها املفسدون يف واجب اآلب��اء واألمه��ات حامية األبن��اء األعاصري
املجتمعات اإلسالمية ،وجعلها من الرضورات.

املسمومة التي تعصف باملجتمعات اإلسالمية يف

ولق��د علم أع��داء اإلس�لام ع��ن طري��ق التجارب عرصنا الحايل(.)6

املتك��ررة أ َّن اإلختالط بني الجنس�ين يف مجاالت ومل��ا تق َّدم ف��إ َّن يف منع االختالط س�� ُّد للعديد من

ِّ
الشك الحاصل بني الزوجني ،وتأجج
الحي��اة املختلف��ة يُع�� ُّد من أب��رز وس��ائل ( انهيار الذرائع كقطع
املجتمع��ات ,وانحرافه��ا عن فضائل الس��لوك)( ،)3نار الغرية بينهام ،وعدم قناعة أحدهام باآلخر ،ج َّراء
ْت االختالط مع األقارب واألصدقاء ،فتتفكك األرسة،
وله��ذا أش��ار النبيﷺ بقول��ه محذرا ًَ (( :م��ا تَ َرك ُ
ويكرث الخصام الذي يفيض أحياناً إىل الطالق(.)7

((( ينظر :املجموع رشح املهذب ،النووي.26/1 ،

((( ينظ��ر :مس��ار األرسة ،د .عب��د الكريم بكار ،مؤسس��ة ((( رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب ما يُتقى
اإلس�لام اليوم لإلنتاج والنرش ،السعودية ،ط1430 ،1/هـ ،من شؤم املرأة ،برقم (.11/7 ،)5096
ص.82 :

((( ينظر :اإلختالط أصل الرش يف دمار األُ مم واألُ رس ،أيب

((( أجنحة املكر الثالثة وخوافيها  :التبش�ير  -االس�� ِترشاق ن�صر محمد بن عبد الله االمام ،دار اآلثار ،اليمن ـ صنعاء،
 -االس��تعامر  ،دراس��ة وتحليل وتوجيه( ،ودراس��ة منهجية ط1430 ،1/هـ ـ 2009م ،ص.80:

حبَ َّنكَة ((( ينظر :املرأة املسلمة يف وجه التحديات ،أنور الجندي،
ش��املة للغ��زو الفك��ري) ،عبد الرحم��ن بن حس��ن َ

املي��داين الدمش��قي (ت1425:هـ) ،دار القلم – دمش��ق ،دار العلوم للطباعة ،القاهرة ،بدون طبعة ،1979 ،ص.60:

ط2000 ،8/م ،ص.417:

((( ينظ��ر :تحري��م الخلوة باملرأة األجنبي��ة ،د .محمد بن
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 .3مساعدتها يف اختيار الصحبة الصالحة.
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كث�يرا ً من العادات الس��يئة إمنا يكتس��بها األبناء من

تُع ُّد الصداقة من أوثق الروابط اإلجتامعية التي تربط أصدقاء السوء عن طريق اإلغراء ،أو التقليد أو التأثر
البرش ،وتؤثر فيهم س��لباً أو إيجاباً؛ ملا للمجالس��ة بالطبائع(.)3

واملخالطة ب�ين األصدقاء واألقرباء م��ن أثر عظيم  .4إبعادها عن وسائل اإلثارة.

حس��ن الرتبية للبنات هو
يف التأثر بالس��لوكيات ،وانتقال الصفات والعادات إ َّن مماَّ تتطلبه الرضورة يف ُ
أبعاده َّن عن جميع املثريات الجنسية ،أو ما يقربه َّن
األخالقية بينهم.
فاألصل يف تأديب األبناء وتنشأتهم النشأة السليمة ،للتفكري فيها ،وذلك لضامن بناء الش��خصية املثالية

هي بحفظهم عن قرناء السوء كام أشار بذلك اإلمام للفتاة املس��لمة التي متكنها من القيام بأعباء الحياة

الغ��زايل (رحمه الله) بقوله( :الطَّبْ ُع يَسرْ ِ ُق ِم َن الطَّبْعِ األرسي��ة ،حيث يت ُّم ذلك يف ض��وء االلتزام بتطبيق
األمور اآلتية:
ج ِمي ًعا)(.)1
الشرَّ َّ َوالْ َ
خيرْ َ َ
غ��ض برصها ع��ن رؤية ما
وحي��ث تُع�� ُّد األرسة والقراب��ة واملدرس��ة من أبرز أ -إرش��ادها إىل رضورة
ِّ
املؤث��رات التي تس��هم يف بلورة ش��خصية األبناء ـ يح��رم النظر إليه س��واء أكان حقيق��ة أم ما يظهر يف
غ��ض الب�صر أدب نف�سي
ال س��يام البنت ـ وتكوينه��ا ،إال إ َّن الصداقة ال تقل وس��ائل األع�لام ،أل َّن
َّ

أهمي��ة عن تلك املؤثراتـ إذا ما تفوقت عليها ـ ولذا ومقاومة لرغب��ات ال َّنفس يف اإلطالع عىل املفاتن،
تُع�� ُّد الصحبة من أفض��ل مصادر اإلقتداء واس��تقاء واغ�لاق ألوىل نوافذ الغواية والفتن��ة ،حيث يكون
لغض البرص(.)4
األفكار وتكوين ال��رؤى لدى املراهقني ،بل األكرث حفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية
ِّ
تقبالً عندهم بني طبقات املجتمع(.)2

ب -التفري��ق بني األبناء يف املضاجع :فمن واجب

لذل��ك فمن واج��ب األبوي��ن مس��اعدة األبناء يف اآلباء التفريق بني األبناء يف املضاجع حال بلوغهم

اختي��ار أصدقائه��م ،واحاطتهم بالرفق��ة الصالحة ،س َّن العارشة( ،)5وهذا أ ْم ٌر بيَّنه لنا النبيﷺ ،وحذرنا
وجعلها م��ن أولويات الرتبية الجي��دة عندهم؛ أل َّن

((( ينظ��ر :األرسة املس��لمة وتحديات العرص ،حس��ن بن

لطف��ي الصباغ ،دار مكتبة ال��وراق للنرش ،ط1411 ،8/هـ ،محمد الحفن��اوي ،املجمع الثقايف ،أبو ظب��ي ـ اإلمارات
ص.16:

العربية املتحدة ،بال طبعة1422 ،هـ ـ 2001م  ،ص.134

((( إحي��اء علوم الدين ،أبو حامد محمد بن محمد الغزايل ((( ينظ��ر :يف ظ�لال القرآن ،س��يد قطب إبراهيم حس�ين

الطويس (ت505 :هـ) ،دار املعرفة – بريوت ،بدون طبعة ،الش��اريب (ت1385 :هـ) ،دار ال�شروق  -بريوت -القاهرة،
بدون تاريخ.60/3 ،

ط 1412 ،17/هـ.2512 /4 ،

املسلم  ،الرياض1415 ،هـ ،ص .64

شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني الشافعي

((( ينظر :املراهقون ،عبد العزيز بن محمد النغيميش ،دار ((( ينظر :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
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م��ن مغبَّ��ة مبيت األبن��اء والبنات يف م��كان واحد ،األبناء والبن��ات ،يقضون معها الس��اعات الطويلة،

أوالكم بالصال ِة وهم أبنا ُء س��بعِ ويتعلمون منها مختلف األخالقيات والس��لوكيات
فقالﷺُ (( :م�� ُروا
ِ
�شر ،وف ِّرقوا ـ جيده��ا ورديئه��ا ،كع��ب ٍء جدي��د أُضي��ف ع�لى
رضبوه��م عليها وهم أبنا ُء َع ٍ
ني ،وا ِ
ِس��ن َ
عاتق األبوين.
بينهم يف امل َضا ِجعِ ))(.)1
ج -إرشاد البنات لرضورة ارتداء املالبس املحتشمة وهذا ب��دوره يتطلب م��ن األبوي��ن رضورة املراقبة

واالبتعاد عن املالبس الضيقة وغري الساترة.

الدامئ��ة ،وتحدي��د ف�ترات اللع��ب باأللع��اب

د -تعليمها آداب اإلس��تئذان ،وع��دم الدخول عىل األلكرتوني��ة ،وإبعادهم عن الربامج املاجنة؛ يك ال
الوالدي��ن أو اآلخري��ن يف األوق��ات املخصص��ة يتولعوا بها ،فتش��غلهم عن أداء الواجبات ،ومتنعهم

والسكون.
للراحة ُّ

م��ن القيام باألنش��طة االجتامعي��ة ،ويكونوا أرسى

هـ -املحافظة عىل الحدود الجنس��ية لألبناء ،فهذا للعزلة واإلنطواء(.)3

حس��ن التعامل مع وس��ائل
م��ن أهم واجبات األرسة الواعية ،لئال تتش��به البنت ك�ما الب َّد من التنبه إىل ُ
بالول��د وبالعكس ،وال يس��ود يف املجتم��ع أياً من اإلع�لام ،ومواقع التواص��ل االجتامع��ي ،وتوجيه
مظاهر التخنث وامليوعة(.)2

 .5املراقبة الدامئة ال سيام مع وسائل التواصل.

الش��باب والفتي��ات لع��دم متابعة الربام��ج املاجنة

قل عنها الدور الرقايب،
واملسلسالت الخليعة ،التي َّ

تحت��اج البنت خالل أطوار تربيته��ا إىل دوام مراقبة وب��دأت تؤس��س للرذيل��ة والفس��اد يف البيوت��ات
أفعالها وترصفاتها وس��لوكياتها التي تتعامل بها مع واألرس ،وتدم��ر القيم ،وترسق األوقات املخصصة

األهل واألصدقاء والجريان بغية تقويم تلك األفعال الجت�ماع األرسة ،م�ما أس��هم يف إضع��اف الوعي
والسلوكيات.

الرتبوي لألفراد(.)4

لكنن��ا اليوم قد فوجئنا بدخ��ول املوبايل واألنرتنت وع�لى الرغ��م من احتواء وس��ائل اإلع�لام ومواقع
واأللع��اب األلكرتوني��ة كأصدق��اء ج��دد إىل حياة التواص��ل عىل العدي��د من الربامج النافع��ة ،إال إ َّن

(ت977:ه��ـ) ،دار الكت��ب العلمي��ة ،ط1،1994/م ،

.201/4

((( ينظ��ر :الطف��ل يف الرشيع��ة اإلس�لامية ،د .محمد بن

((( رواه أبو داود يف س��ننه ،كت��اب الصالة ،باب متى يؤمر أحم��د الصالح ،مطابع الفرزدق التجارية ،ط1403 ،2/هـ،
الغالم بالصالة ،برقم( ،367/1 ،)495من حديث عمرو بن ص.424
شعيربيض الله عنه ،قال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.

((( ينظر :دور الرتبية يف مواجهة الفس��اد ،بحث  ،د .حاتم

اللطيف الصعيدي ،ص 107ـ.110

دياىل1435 ،هـ ـ 2014م ،ص.13

((( ينظر :األرسة املس��لمة أسس ومبادئ ،عبد الحكم عبد جاسم عزيز ـ د .عبد الرزاق جدوع محمد ،العراق ـ جامعة
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تولَّع البنت الزائد بتلك الربامج له من اآلثار الكبرية

المبحث الثاني

التي تؤثر سلباً عىل بناء شخصيتها ،وتحديد رؤيتها

املستقبلية ،وتهدد ـ مستقبالً ـ بناء أرستها ورعايتها
لبيتها وتربيتها ألبنائها.

❊

❊

❊
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أسس إعداد المرأة لبيت الزوجية
وأثرها في بناء األسرة
تُع ُّد مرحل��ة املراهقة والبلوغ بالنس��بة للفتيات من
أصعب املراحل العمرية الت��ي متر بها يف حياتهاـ

ب��ل وأهمها ـ مام يُحت ُم عىل الوالدين زيادة االعتناء
بها أك�ثر من مرحل��ة طفولتها؛ ملا يط��رأ عليها من

تغ�يرات بيولوجية يف جس��دها ،فض�لاً عن فطرتها
الغريزية يف تقليد الفتيات األخريات يف امللبس أو

الزينة أو السلوكيات.

وبن��ا ًء عىل ذلك فإين س��أبني يف هذا املبحث أبرز
اآللي��ات واألس��س املتعلقة بإع��داد الفت��اة لبيت

الزوجية ،والقيام بأعباء البيت ،وتأدية حقوق الزوج
حس��ن التعام��ل مع��ه ،وتحمله��ا مس��ؤولية تربية
و ُ

األبن��اء ،وكيفية تجن��ب املش��اكل الزوجية ،وذلك

عىل وفق املطلبني اآلتيني:

•املطلب األول :إرش��اد املرأة إىل رضورة صيانة
زوجها.

ويت ُّم ذلك عن طريق تعليم الفتاة املس��لمة اآلداب

الزوجية ،والحقوق املش�تركة ب�ين الزوجني ،التي
حس��ن املعارشة ،وتضمن
من ش��أنها أن تحقق لها ُ
له��ا صيانة زوجها ،وحفظه يف نفس��ه وماله ،وذلك

عىل وفق اآليت:
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 .1طاعة الزوج وتقديره.

ومل��ا تق َّدم فإ َّن م��ن أهم القضاي��ا الواجب تعليمها

إ َّن طاع��ة ال��زوج واحرتام��ه تُع ُّد من أه��م الحقوق للفت��اة املقبلة ع�لى الزواج ه��ي أ َّن الحياة األرسية
الزوجي��ة الواجب��ة عىل الزوج��ة تج��اه زوجها ،لذا مبنية عىل التضحية والتوافق والتنازل بني الزوجني،

يجب أن تتعل��م البنت املس��لمة أن تطيع زوجها ـ وأنه��ا قامئة عىل االختالف يف وجهات النظر لكال
يف غري معصية الل��ه ـ وأن تتودد له ،وتعامله باللني الزوجني وليس التطابق التام بينهام(.)3
واللط��ف ،ال تجادله وال تعان��ده ،ألنه قائد األرسة .2 ،حفظ الزوج يف غيبته.

وأمني ركبها ،والقِّيم عليها،

إ َّن من صفات امل��رأة الصالحة حفظها لزوجها يف

فطاع��ة الزوج من أفض��ل القربات لله تعاىل ،لقول غياب��ه ع��ن بيته ،فتس��عى جاه��د ًة يف أن ال ت ُعرض
ٍ
النبي ﷺ ق َ
ألحد ،نفس��ها لل��كالم أو النظ��ر م��ن الرج��ال األجانب،
ج َد
ح ًدا أَ ْن يَ ْس�� ُ
َ��ال(( :لَ ْو أَ َم ْرتُ أَ َ

ج َد لِ َز ْو ِج َها))(.)1
ألَ َم ْرتُ الْ َم ْرأَ َة أَ ْن ت َْس ُ
ولتفه��م املرأة بأ َّن طاعتها لزوجها ال تعني تس��لطه واألخالق الفاضلة.

وذلك عن طريق التزامها بالقيم اإلس�لامية السامية،

عليه��ا ،أو تعنته يف حقها ،وإمن��ا قوامته عليها هي لذل��ك ينبغ��ي للوالدي��ن أن يًش��ددا ع�لى ابنته�ما

حسن إدارتها.
تنظيم لشؤون الحياة الزوجية ،و ُ

املتزوج��ة بأن ال تدخل أح��دا ً من غري محارمها ،أو

وقد تلعب التنشئة االجتامعية السيئة لبعض الفتيات الذين يكره زوجها وجودهم يف بيته أو فراش��ه أثناء

دورا ً س��لبياً يف تعليمه�� َّن الس��لوكيات الخاطئ��ة غياب��ه عنه مهام دعتها الرضورة والدوافع لذلك إال
كسيطرتها عىل الزوج ،وفرض رأيها عليه ،وتدخلها بإذنه؛ امتثاالً منها ألم��ر النبي ﷺ إذ يقولَ (( :ولَ ُك ْم
يف خصوصياته ،وغريها من األمور التي تفيض إىل َعلَيْ ِه َّن أَ ْن الَ يُ ِ
ح ًدا ت َ ْك َر ُهونَ ُه))()4؛ أل َّن
وط نْ َ
ئ فُ ُرشَ ُك ْم أَ َ

َّ
الش��ك والريبة
جمل��ة من املش��اكل ،فضالً عن نف��ور الرجل منها ذلك يُغي��ض صدر الرجل ،ويُدخل
يف نفس��ه ،ويعود ع�لى األُرس بالعديد من الويالت
وكرهه لها(.)2
((( رواه ابن ماجة ،س��نن ابن ماجة ،أبو عبد الله محمد بن

والخراب(.)5

يزي��د القزويني (ت273 :هـ) ،تحقيق ش��عيب األرنؤوط -

عادل مرشد  -مح َّمد كامل قره بليل َ -عبد اللّطيف حرز الله ،ط2014 ،2/م ،ص.451

دار الرس��الة العاملية ،ط2009 ،1/م كتاب أبواب النكاح ((( ،ينظر :مسار األرسة ،عبد الكريم بكار ،ص.75 :

باب ح��ق الزوج عىل امل��رأة ،برق��م( ،58/3 ،)1852قال ((( رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الحج ،باب حجة النبي

شعيب األرنؤوط وآخرون :صحيح لغريه.

ﷺ ،برقم(.39/4 ،)3009

((( ينظ��ر :عودة الحجاب ،القس��م الثال��ث ـ محمد أحمد ((( ينظ��ر :األرسة املس��لمة أس��س ومبادئ ،عب��د الحكم
إس�ماعيل املقدم ،دار القمة ،دار اإلميان (اإلس��كندرية) ،عبد اللطيف الصعيدي ،ص.80 :
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ح َك الل ُهَ ،عاف ََاك الل ُه)(.)2
ومن األش��ياء الرضورية التي ينبغ��ي لألم أن تحث أُ َم َرا َءكُ ْم :أَ ْ
صل َ َ

حس��ن وهنا الب َّد لنا من اإلش��ارة إىل أم ٍر مهم يتوجب عىل
إليها ابنتها :هي تعاهد مواطن راحة الزوج ،و ُ

االهت�مام مبلبس��ه ومأكله ومنام��ه ،واالنتباه ألموره الوالدي��ن أن يعلامن��ه البنتهم ـ الس��يام األم ـ وهو
الخاصة ،وأن تحف��ظ ماله عن الضياع أو اإلرساف ،حفظها ألرسار زوجها وبيتها ،والحذر من افش��ائها،
كل م��ا يُعلم يُق��ال ،بل إ َّن هن��اك من األمور
وأن ال تخ��رج من بيت��ه إال بإذن��ه ،وال ت ُدخل أحدا ً فلي��س ُّ
لبيت��ه إال برضاه ،حتى يتحقق لها بذلك تكوين أرس ًة التي تحصل ب�ين الزوجني ينبغي أن ال يعلمها أحد

س��عيدة متامس��كة ،ومن ث َ�� َّم تدخ��ل يف زمرة خري غريهام.
ال ِّنس��اء ،فعن أَبيِ ُه َريْ َرةَريض الل��ه عنه ق َ
يل :يَا وتتجىل أهمية حفظ األرسار الزوجية يف أنَّها تقوي
َالِ :ق َ
خيرْ ٌ؟ ق َ
َر ُس َ
َال (( :الَّ ِتي تَسرُ ُّهُ إِذَا الرابط��ة الحميمة بني الزوجني ،وتبني جس��ور الود
ي ال ِّن َس��ا ِء َ
��ول الل ِه ،أَ ُّ

خالِ ُف ُه ِفيماَ يَ ْك َرهُ فيِ نَف ِْس َها واملحب��ة بينه�ما ،فضالً ع��ن تعزيزها ملب��دأ الثقة
نَظَ َرَ ،وت ُِطي ُع ُه إِذَا أَ َم َرَ ،وال تُ َ
املتبادلة.
َو َمالِ ِه))(.)1
 .3حسن املعارشة وحفظ األرسار الزوجية.

ل��ذا ف��إ َّن من واج��ب األبوي��ن ـ ال س��يام األم ـ أن

إ َّن من أهم العوامل املؤثرة يف منو املشاعر الدافئة يُرشدا ابنتهام إىل أ َّن حقيقة الحياة الزوجة تتمثل يف
بني الزوجني هي التلطف وحس��ن املعارشة وطيب كونها عالقة روحية جس��دية ،متت��زج فيها املوادعة
املعاملة ،بل إ َّن املعاملة الحس��نة بينهام ت ُع ُّد مركزا ً باملواقع��ة التي ال تصح العالق��ة الزوجية إال بهام،

للعالقة الناجحة ،لذا نرى أن رشيعتنا اإلس�لامية قد وال تس��تقيم الفطرة اإلنسانية السليمة إال بوجودهام

أكدت ع�لى مب��دأ التعامل الحس��ن واللني ما بني معاً(.)3

األزواج ،وع َّدت��ه م��ن الرضورات لدميوم��ة الحياة ل��ذا الب َّد للفتاة املس��لمة أن تعلم أ َّن س��وء معارشة
الزوجية؛ كونه يقوي روابط املحبة ،ويغذي جسور امل��رأة لزوجها وإفش��ائها ل�لأرسار الزوجية يرتتب

الثقة ،ويؤس��س ملبدأ االحرتام والتعاون املتبادلني عليه�ما جملة م��ن األمور الس��لبية كفق��دان الثقة،
بني األزواج.

((( حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أحمد بن عبد

ولذلك أش��ارت زوجة سعيد بن املسيب (رحمهام الله بن أحمد بن إس��حاق بن موىس ب��ن مهران األصبهاين

ج َنا إِال كَماَ تُ َ
كلِّ ُموا (ت430 :هـ) ،الس��عادة  -بجوار محافظة مرص1394 ،هـ
الله) بقولهاَ ( :ما كُ َّنا نُ َكلِّ�� ُم أَ ْز َوا َ
1974 -م.198/5 ،

((( رواه أحمد يف مس��نده ،مس��ند املكرثين من الصحابة ((( ،ينظر :األرسة يف ضوء الكتاب والس��نة ،د .السيد أحمد
مس��ند أيب هريرة ريض الله عنه ،برقم( ،411/15 ،)9658فرج ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ـ املنصورة،
قال شعيب األرنؤوط وآخرون :إسناده قوي.

ط1409 2/هـ ـ 1989م ،ص.114
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وانعدام االحرتام ،وتصادم اآلراء ،وكرثة املش��اكل ،بري��دا ً لل ِّزنا وأح��د مقدماته ،وأن َّها تزرع الش��هوة يف
ورب شهوة أورثت حزناً طويال(.)3
وربمَّ ا الحقد والكراهية ،وتش��وية صورة القدوة أمام قلب صاحبهاَّ ،

األبن��اء ،مام يهدد قي��ام الحياة الزوجي��ة ،وينعكس وإذا م��ا تتبعنا أس��باب املش��اكل األرسي��ة نجد أ َّن

سلباً عىل استقرار األرسة وتربية األوالد.

إط�لاق الب�صر يُع�� ُّد س��بباً للكثري م��ن املصائب

غض البرص وحفظ الفرج.
ُّ .4
ۡ
ّ
ْ
ُ
ُ ۡ َ ُ ُّ
ِين َيغضوا م ِۡن وازدراء أحده�ما لآلخ��ر ،واالندفاع نحو مامرس��ة
يقول الله تبارك وتعاىل :ﵟقل ل ِلمؤ ِمن
َۡ َ ٰ ۡ ََ ۡ َ ُ ْ ُ
َ
ُ
ۡ
ُ
ُّ
ال ِّزنا والرذيلة وس��لوك الخيانة الزوجية ،والتأس��يس
أبص ِرهِم ويحفظوا فروجه ۚمﵞ ﵝالنور الآية ﵐﵓﵜ .
فف��ي هذه اآلي��ة الكرمية أمر من الل��ه تبارك وتعاىل للش��هوة الحيوانية ،وس��بباً رئيس��اً يف وقوع الطالق
الحاصل��ة بني األزواج كع��دم القناعة في�ما بينهم،

كل وتفكك األرسة وضياع األبناء.
بغض أبصارهم عن ِّ
جه للمؤمنني من عب��اده
ِّ
مو َّ

ما ح َّرمه عليهم ،فال ينظروا إال ملا قد أباحه لهم من لذلك نج ُد أن الله تبارك وتعاىل أمر عباده املؤمنني

النظر إليه(.)1

ب��أن يغض��وا أبصاره��م؛ ألنَّه يُع�� ُّد رائ��دا ً للفجور،

إ َّن إطالق النظر املحرم يُع ُّد س��بباً رئيس��اً إلرتكاب وطريقاً لوقوع املصائب والباليا العظيمة ،فال يقدر
الكثري من الذن��وب والفواحش؛ لذلك فقد ع َّد نبينا عىل االحرتاس منه(.)4

الكري��م ﷺ النظرة نوعاً من أن��واع ال ِّزنا بقوله(( :إ َّن  .5اجتناب الزينة املحرمة.
حظَّ�� ُه ِم َن ال ِّزنا أَ ْد َر َك َذلِ َك الَ إ َّن رشف امل��رأة وعفته��ا هام من أع�� ِّز ما متلكه يف
ب َعلىَ ابْنِ آ َد َم َ
اللَّ�� َه كَتَ َ
ْس الحياة ،فليس من صالحها وال صالح عائلتها أ َّن تتربج
َم َ
حالَ َة فَ ِزنَا الْ َعينْ ِ ال َّنظَ ُر َو ِزنَا الل َِّسانِ الْ َم ْن ِط ُق َوال َّنف ُ
متجاهل ًة لحيائها ،وحشمتها ،وكرامة أهلها وزوجها،
ص ِّد ُق َذلِ َك َويُ َك ِّذبُ ُه))(.)2
تمَ َ َّنى َوتَشْ تَهِي َوالْ َف ْر ُج يُ َ
وإ َّن من واجب اآلباء إرشاد أبنائهم ـ ال سيام الفتيات السيام وأن تربج املرأة واظهارها لزينتها هي من أش ِّد
غض البرص عن كل ما يحرم النظر إليه األمور املثرية للغرائز الجنسية يف املجتمع.
ـ إىل رضورة ِّ

من املحارم والع��ورات ،أل َّن النظ��رة املحرمة ت ُع ُّد

((( ينظ��ر :صف��وة التفاس�ير ،محمد عيل الصاب��وين ،دار

((( ينظ��ر :تفس�ير الق��رآن العظيم (اب��ن كثري) ،أب��و الفداء الصاب��وين للطباع��ة والن�شر– القاه��رة ،ط 1997 ،1/م

إس�ماعيل ب��ن عمر ب��ن كثري الب�صري ثم الدمش��قي (ت.306/2 :

774هـ) ،املحقق :محمد حسني شمس الدين ،دار الكتب ((( ينظ��ر :مفاتيح الغيب = التفس�ير الكبري ،أب��و عبد الله
العلمي��ة ،منش��ورات محمد عيل بيض��ون – بريوت ،ط ،1/محم��د ب��ن عمر بن الحس��ن بن الحس�ين التيم��ي الرازي

 1419هـ.38/6 ،

امللقب بفخر الدين ال��رازي خطيب الري( ،ت606 :هـ)،

عىل قرية أهلكناها ،برقم(.156/8 ،)6612

.363/23

((( رواه البخ��اري يف صحيحه ،كت��اب القدر ،باب وحرام دار إحي��اء ال�تراث الع��ريب – ب�يروت ،ط 3،1420/ه��ـ،
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لذلك أم�� َر الله تعاىل ال ِّنس��اء بعدم اظه��ار زينته َّن ل��ذا فإ َّن من واج��ب األبوي��ن أن يُعل�ما ابنتهام أ َّن
لغري أزواجه َّن أو محارمه�� َّن يف قولهَ :
ﵟولَا ُي ۡبد َ
ِين امل��رأة الصالحة ه��ي التي تُريض زوجه��ا وتجذبه
َ َ ُ َّ َّ
ن إلا َم��ا َظ َه َر م ِۡن َهاۖﵞ ُّ
ﵝالنور الآية ﵑﵓﵜ  ،واملقصود إليها بارتدائها ألجمل الثياب ،ووضعها أنواع الزينة،
زِينته ِ
كل ما تتزين به املرأة من األمور املخفية وال تبدي زينتها لألجانب ،حفاظاً منها عىل نفسها،
بالزينة :هي ُّ
كاألس��اور والقالئد والخلخال والقرط والوشاح( ،)1وعىل سمعة زوجها وأرستها وأوالدها.

يح��ل للمرأة أن تكش��ف عن
ُّ
وغريه��ا من الت��ي ال
املناطق التي تضعها عليها ،لغري الزوج واملحارم.

•املطلب الثاين :إرش��اد املرأة إىل رضورة صيانة
بيتها.

إ َّن آثار ت�برج املرأة وخيمة عىل األرسة واملجتمع؛ ويكون ذلك عن طريق إرش��اد الفتاة املسلمة نحو
أل َّن التج َّم��ل والتزين للزوج يدي��م األُنس واملحبة اتب��اع مجموع��ة م��ن اإلرش��ادات والنصائ��ح التي
َّ
الشك ،تضمن لها دميومة الحياة السعيدة ،والعالقة الزوجية
بينهام ،بخالف تجملها لألجانب الذي يثري
حسن رعاية البيت ،وتربية األبناء ،إذا ما
ويفس��د القي��م ،ويدفع للول��ع باملفات��ن وارتكاب الناجحة ،و ُ

املحرم��ات ،وإهامل البي��ت واألرسة ،وربمَّ ا يكون طبقتها عىل واق��ع حياتها املس��تقبلية ،وذلك عىل

الطالق وتحطيم األرسة (.)2

وفق اتباع الخطوات اآلتية:

ك�ما أ َّن تهاف��ت املرأة يف مج��ال الزين��ة املحرمة  .1التفرغ لرتبية االبناء.

لتلفت إليه��ا األنظار يجعلها تبدو كس��لعة رخيصة إ َّن مس��ألة تف��رغ امل��رأة لرتبية أبنائها من املس��ائل
مهينة ،ينظر إليها الس��اقطون الس��اعون وراء املتعة املهم��ة التي يج��ب أن تفهمه��ا املرأة املس��لمة،
املحرمة(.)3

كام عليها أن تعلم أ َّن وظيفتها األس��اس هي التفرغ
لرعاي��ة أبنائها وتربيتهم تربية صالحة بغية اإلس��هام

((( ينظ��ر :روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والس��بع يف بناء األرسة املؤمنة التي ت ُع ُّد النواة الصالحة لبناء
املثاين ،ش��هاب الدين محمود ب��ن عبد الله األلويس (ت:

1270هـ) ،تحقيق :عيل عبد الباري ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،ط 1415 ،1/هـ.335/9 ،

املجتمع الفاضل.

َ
َ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ
يق��ول الله تعاىل :ﵟوقرن فِي بيوت ِكنﵞ ﵝالأ ۡح َزاب الآية

((( ينظ��ر :األرسة املس��لمة وتحديات العرص ،حس��ن بن ﵓﵓﵜ  ،ففي اآلية الكرمية إش��ارة إىل أدب كريم لعامة
محم��د الحفناوي ،ص ،203:وتكريم املرأة يف اإلس�لام ،ال ِّنس��اء؛ إذ إ َّن انشغاله َّن يف بيوته َّن لخدمة األزواج

محم��د ب��ن جمي��ل زين��و ،دار القاس��م للن�شر ،الرياض ـ وتربية األوالد ورعاية مصالحهم ال يرتك له َّن متسعاً
السعودية ،بال طبعة1425 ،هـ ،ص.41

((( ينظر :أس��اليب العلامنيني يف تغريب املرأة املسلمة ،ـ اململكة العربية الس��عودية ،ط1994 ،1/م  ،ص ،36:و
د .برش بن فهد البرش ،دار املسلم للنرش والتوزيع ،الرياض التربج ،نعمت صدقي ،ص.28:
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من الوقت للخروج من البيوت(.)1

إ َّن تربي��ة امل��رأة ألوالده��ا بالحس��نى ،وتحمله��ا

لكل املصاعب يف تدبري شؤون منزلها ،تُع َّدان من أفضل
ويف تف��رغ األم لرتبي��ة طفله��ا رضورة حيوية ٍّ

منهام ـ بحسب ما أقره علم النفس والرتبية ـ فالطفل أن��واع املعارشة الحس��نة؛ كون املرأة ه��ي الراعية

بحاجة إىل حنان أمه وعطفها ،وهي تتحمل مش��اقه لبيت زوجها وأوالها(.)3

بدافع حاجتها إىل األمومة ،إال أ َّن خروجها من بيتها يقول النب��يﷺ بقولهَ (( :والْ َم�� ْرأَ ُة َرا ِعيَ�� ٌة َعلىَ بَيْ ِ
ت

غالب��اً ما يعني إهامل النش��ئ ،وفس��اد الرتبية ،مام بَ ْعلِ َها َو َول َِد ِه َو ْه َي َم ْس ُؤولَ ٌة َع ْن ُه ْم))(.)4

يحرم األمة من الجيل الصالح الذي يُحسن التفكري ومام ال يس��ع املرأة الصالحة جهل��ه تلك املكائد
والعمل ،ويحيا لخدمة أمته ووطنه(.)2

الغربية ،واملخطط��ات التغريبي��ة الرامية إىل جعل

لذا فإ َّن من واجب األم أن ترش��د ابنتها إىل أ َّن البيت املرأة املس��لمة تعتقد ب��أ َّن رعايته��ا لبيت زوجها،

هو امل��كان الطبيعي لها ،والذي تج��د فيه قيمتها ،وتفرغها لوظيفة األمومة وتربية األبناء ،هام وظيفتان

وهو املكان الذي يناس��ب وظيفتها التي هيأها الله تقليديتان تدفعانها إىل الرجعية والتخلُّف( ،)5لذا فإ َّن

تصب جهدها
له��ا بالفطرة وه��ي تربية األبن��اء وإعدادهم ليكونوا عليها التنبَّه ملثل ه��ذه املكائد ،وأن
َّ
جيالً صالحاً يُسهم يف بناء املستقبل املرشق.
 .2حسن تدبري شؤون املنزل.

للقي��ام بوظيفتها األساس��ية التي أكرمه��ا الله تعاىل
به��ا ،وهي رعايتها لبيتها ،والتفرغ لرتبية األبناء عىل

حس��ن تدبريها التقوى والصالح.
إ َّن م��ن مهام الزوج��ة الصالحة هي ُ

لش��ؤون منزلها ،والوق��وف عىل متطلبات��ه ،والقيام  .3الرضا بالقليل وعدم السخط.

بأعبائ��ه ،ل��ذا ف��إ َّن من واج��ب األم أن تُعل��م ابنتها من األم��ور الرضورية التي يج��ب أن تعلمها الفتاة

قب��ل ال��زواج فن��ون الطب��خ والتنظيف والغس��يل ،املس��لمة املقبلة عىل الزواج هي الرض��ا بالقليل،
وغريها األعامل املنزلي��ة ،فضالً عن خدمة زوجها وعدم الس��خط م��ن كون ال��زوج ال ميتلك األموال

ورعاية أبنائها.

((( ينظر :األرسة يف اإلسالم ،د .أحمد عمر هاشم ،دار قباء

((( ينظ��ر :تفس�ير الش��عراوي – الخواط��ر ،محمد متويل للطباعة  ،مرص ـ القاهرة ،بدون طبعة1998 ،م ،ص.95:

الشعراوي (ت1418 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم( ،ليس عىل ((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ،كتاب العتق ،باب كراهية
الكت��اب األص��ل  -املطبوع أي بيانات ع��ن رقم الطبعة أو التط��اول عىل الرقيق وقوله عب��دي أو أمتي ،برقم(،)2554

غريه ،غري أن رقم اإليداع يوضح أنه نرش عام 1997م.197/3 /19 ،

.12021

((( ينظ��ر :امل��رأة املس��لمة ومواجهة تحدي��ات العوملة،

دمشق ـ بريوت ،ط2003 ،11/م  ،ص148:و.152

السعودية ،ط2003 ،1/م ،ص.184 :

((( ينظ��ر :م��اذا عن املرأة ،ن��ور الدين ع�تر ،دار الياممة ،س��هيلة زي��ن العابدين ح�ماد ،مكتبة العبي��كان ،الرياض ـ
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الكث�يرة الت��ي متكنهام م��ن العيش برفاهي��ة عالية ،الس��محاء ـ هو مالزمتها لبيتها ،وتفرغها ملسؤولية

تربي��ة األبن��اء ،ورعاي��ة ش��ؤون األرسة ،بدليل قوله
واقتناء الحاجيات الكاملية الزائدة عن الرضورة.
َ
َ
َ ۡ َ ُُ ُ
ِك� َّ
��ول الل ِه ﷺ ق َ
ف َع��نِ جابر ريض الله عنه ،أَ َّن َر ُس َ
�نﵞ ﵝالأ ۡح� َ�زاب الآي��ة ﵓﵓﵜ ،
َال :تع��اىل :ﵟوق��رن ف بيوت
حتَّى يَ ْس��تَ ْك ِم َل ِر ْزقَ ُه ،فَالَ وه��ذا أمر لنس��اء املس��لمني بلزوم البي��وت وعدم
ح َدكُ�� ْم لَ ْن يمَ ُ��وتَ َ
((إِ َّن أَ َ
ج ِملُوا فيِ
اسَ ،وأَ ْ
ت َْستَبْ ِطئُوا ال ِّرز َْقَ ،واتَّقُوا اللَّ َه أَيُّ َها ال َّن ُ

ح ِّر َم))(.)1
الطَّل ِ
َبُ ،
ح َّل َو َد ُعوا َما ُ
خذُوا َما َ

إكثاره�� َّن الخروج منها إال لحاج�� ٍة رضورية ،ـ وإ ْن

كان الخط��اب لنس��اء النبي ﷺ فق��د دخل غريه َّن

ل��ذا فإ َّن م��ن واجب األبوي��ن تعليم البن��ت أن الله فيه باملعنى(.)4

تع��اىل ق ّدر أرزاق العباد وقس��مها بينهم ،وأ َّن البرش وهذا م��ا يحتِّم عىل املرأة أن تل��زم بيتها ،وال تكرث
وما ميلكون هم ملك لل��ه تبارك وتعاىل ،وأ َّن عمل خروجه��ا من��ه إال لألم��ور املباحة كش��هود صالة

الزوج من أجل الكسب عبادة يجب عىل الزوجة أن الجمع��ة والعيدين ،أو أداء الش��عائر الدينية كالحج

تعينه عليه بالصرب والتحمل والرضا(.)2

والعمرة ،أو طلب العلم ،أو مراجعة الطبيب ،أو أداء

كام ويجب إرشاد الزوجة إىل القناعة بحال زوجها شهادة ،أو صلة رحم ،وغريها من األمور الرضورية

والتح�ِّل�يِّ ب��روح التقبَّل ،وع��دم النظ��ر إىل ما عند رشيطة أخذ إذن ال��زوج ،ووجود املحرم ،وااللتزام

اآلخري��ن ،أو املقارنة مع من ُهم أغنى حاالً وأعظم بالحشمة.

نفوذا ً ،لئال يعود عليها باالستخفاف بنعمة الله ومننه إ َّن بي��ت امل��رأة هو مكانه��ا الطبيع��ي ،ومملكتها
عليها ،مصداق��اً لقول النبي ﷺ(( :انْظُ�� ُروا إِلىَ َم ْن الت��ي تج��د فيه��ا احرتامه��ا ومكانته��ا املرموقة،
أَ ْسف ََل ِم ْن ُك ْم َوالَ تَ ْنظُ ُروا إِلىَ َم ْن ُه َو فَ ْوقَ ُك ْم فَ ُه َو أَ ْج َد ُر وتتحق��ق فيه��ا أنوثته��ا ،حيث تؤدي في��ه الوظيفة
أَ ْن الَ تَ ْز َد ُروا نِ ْع َم َة اللَّ ِه))(.)3

 .4القرارة يف البيت وعدم الخروج اال للرضورة.

التي هيأها الله تعاىل لها بالفطرة الس��ليمة ،فقرارة

املرأة يف بيته��ا تُع ُّد مبثابة الحص��ن الذي يحفظ

إ َّن األص��ل يف ح��ق امل��رأة ـ ك�ما بينت��ه رشيعتن��ا كيانها ،ويص��ون كرامتها ،ويجنبها الفنت ،ويضمن

((( رواه الحاك��م ،املس��تدرك ع�لى الصحيح�ين ،اإلمام

الحاف��ظ أبو عبد الل��ه الحاكم النيس��ابوري ( 405هـ) ،دار

املعرفة – بريوت ،بإرشاف :د .يوس��ف املرعش�لي ،كتاب ((( ينظ��ر :الجام��ع ألح��كام الق��رآن ،أبو عب��د الله محمد

البيوع ،برقم(.4/2 ،)2134

ب��ن أحمد بن أيب بك��ر األنصاري الخزرجي ش��مس الدين

((( ينظر :مسار األرسة ،عبد الكريم بكار ،ص81:ـ.82

القرطب��ي (ت671:هـ) ،تحقيق :هش��ام س��مري البخاري،

حدثنا قتيبة بن سعيد ،برقم(.213/8 ،)7619

.178/14

((( رواه مس��لم يف صحيحه ،كتاب الزه��د والرقائق ،باب دار ع��امل الكت��ب ،الرياض ـ الس��عودية ،طبع��ة 2003م،
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اس��تقرارها نفس��ياًوعقلياً(.)1

 .6توصيتها للعناية ببيتها وزوجها:

ومل��ا تقدم يتبني لنا أ َّن كرثة خ��روج املرأة من بيتها إ َّن من س�ماحة هذا الدي��ن العظيم اعتن��اءه الكبري

لغري حاجة ينتج عنه الكثري من املس��اوئ كإهاملها مبوض��وع ال��زواج ،وبي��ان الحق��وق الزوجية لكال
ملنزلها ،وتقصريه��ا يف واجب الزوج وحق األبناء ،الزوج�ين ،ل��ذا ف��إ َّن م��ن واج��ب األم ع�لى وجه

األم��ر ال��ذي يدف��ع نح��و تف��كك األرسة وانهي��ار الخصوص أن تبني البنتها هذه الواجبات ،وتوصيها

استقرارها.

 .5إكرام أهل الزوج وأقاربه.

بالوصايا الحسنة التي تضمن لها السعادة الزوجية،
وفيام ييل بيان موجز ألبرز الوصايا الواجب تعليمها

إ َّن من األم��ور التي أوجبها الل��ه تعاىل للزوج عىل للبنت عند الزواج:

زوجت��ه هو إكرامها ألهله ،فق��د جاء عن ابن عباس أ -طاع��ة الزوج فيام ال معصية فيه ،واستش��ارته يف

(ريض الل��ه عنهام) يف تفس�يره لقول الل��ه تعاىل :جميع األمور ،واس��تئذانه لقضاء الحاجات ،واجابة
َ َ ّ ٓ
ّ ُ َ
ّ
ﵟٱلر َج��ال ق َّو ٰ ُمون عَلى ٱلن ِ َس��اءِﵞ
ﵝالن َِس��اء الآي��ة ﵔﵓﵜ أ َّن دعوته له��ا إىل الفراش وغريه ،لتن��ال بذلك رضاه،
ِ

م��ن موجبات القوامة للرجل ع�لى زوجته أن تطيعه وتكس��ب محبته ،وتنال ثقته ،األمر الذي يؤدي إىل
في�ما أمرها الله تعاىل به من طاعته ،وإ َّن من طاعتها نيل السعادة يف الدنيا ،والجنة يف اآلخرة.

لزوجها أن تكون محسن ًة إىل أهله ،حافظ ًة ملاله( .)2ب -معامل��ة ال��زوج بالطي��ب والبشاش��ة ،وتح ُّمل
وإ َّن م��ن إكرام امل��رأة ألهل زوجه��ا وأقاربه هو أن هفوات��ه ،وع��دم إيذائ��ه ،واس�ترضاؤُهُ دوم��اً عن��د

تتلقاهم بالرتحاب ،وتبتدرهم بالو ِّد ،وأن ال تتضجور غضب��ه ،وقوفاً عن��د قول ال َّنب ِِّي ﷺ ق َ
ت
َ��ال ((:لَ ْو كُ ْن ُ
ج َد
ح ٍد ألَ َم ْرتُ الْ َم ْرأَ َة أَ ْن ت َْس�� ُ
ج َد ألَ َ
ح ًدا أَ ْن يَ ْس�� ُ
يف وجوهه��م ،وأن تكرمه��م ،وتحس��ن ضيافته��م آ ِم ًرا أَ َ

ومعاملته��م؛ أل َّن ذل��ك يكون س��بباً لرضاهم عنها ،لِ َز ْو ِج َها))(.)3

ويزي��د م��ن محبِّة زوجه��ا واحرتامه له��ا ،مام يعود ت -االهت�مام الدائ��م بج�مال املظه��ر وامللبس،

عليها بالخري الوفري ،ويوطد العالقات األرسية.

واالعتن��اء بالنظاف��ة الش��خصية ،وترتي��ب البي��ت
وتنظيف��ه ،أل َّن االبتذال يف املظه��ر ونتانة الرائحة،

((( ينظر :يف ظالل القرآن ،سيد قطب.2859/5 ،

((( ينظر :الدر املنثور يف التفس�ير باملأثور ،عبد الرحمن ((( رواه الرتم��ذي يف س��ننه ،كت��اب أب��واب الرضاع ،باب
بن أيب بك��ر ،جالل الدي��ن الس��يوطي (ت911 :هـ) ،دار ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها ،برقم(،456/2 ،)1159
هجر – مرص ،تحقي��ق :مركز هجر للبحوث ، ،بدون طبعة ،م��ن حديث أيب هريرة ريض الله عنه ،وقال :حديث حس��ن

سنة النرش2003 :م.385/4 ،

غريب.
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تدفع الزوج لإلنرصاف عنها ،والتَّطلع إىل غريها(.)1

ث -تحقي��ق التَّ��وازن يف العالقة الزوجية ال س��يام
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الخاتمة

يف الجانب األخالقي ألنَّه أس��اس نجاحها ،فالكرم

ع�لى س��بيل املث��ال :إن زاد ع��ن ح�� ِّده انتهى إىل الحمد لله والصالة والس�لام عىل رسول الله وعىل
ق��ل فإنَّ��ه ينته��ي إىل البخل ،كذلك آله وصحبه ومن واآله.
اإلرساف ،وإن َّ
يف ض��وء ه��ذه املس�يرة املوج��زة الت��ي تعرضت

سائر األخالق(.)2

❊

❊

❊

فيه��ا إىل أهم القيم واألخالقي��ات الواجب يف حق

الوالدين أن يغرس��اها يف نفوس ابنتهام املس��لمة،

والتي تضمن لها العفة والصيانة والكرامة والسعادة
يف الدارين ،ث َّم عرجت بعدها عىل ذكر أبرز األسس

والقواعد التي ينبغي إرش��اد الفتاة املسلمة املقبلة

ع�لى ال��زواج أن تطبقه��ا يف واقع حياته��ا الزوجية
لتس��هم يف بناء أُرسته��ا بنا ًء صحيح��اً ،فتتحقق لها
الس��عادة الزوجي��ة ،وحس��ن رعاية املن��زل وتربية
األوالد عىل الوجه األمثل.

فقد خلصت اىل مجموعة من النتائج اآلتية:

 .1إ َّن غي��اب الدور األب��وي يف مراقبة البنت ،وقلَّة
إرشادها نحو املنهج اإلس�لامي القويم ،والتقصري
يف تعويده��ا عىل التمس��ك باألخالقيات واآلداب
االجتامعية الفاضلة ،فضالً عن عدم تدريبها للقيام

بواجب��ات األرسة وتحمل أعباء املنزل ت ُع ُّد من أبرز

((( ينظر :يف س��بيل اإلصالح ،عيل الطنطاوي ،دار املنارة أس��باب فش��ل العديد من العالق��ات الزوجية ،وإن
للن�شر والتوزي��ع ،الس��عودية ـ ج��دة ،ط1996 ،4/م  ،دام��ت تل��ك العالقات فإنه��ا تكون مه��زوزة وغري
ص.201:

((( ينظ��ر :القواعد العرش ـ أهم القواع��د يف تربية األبناء،

منتجة ،ومليئة باملشاكل.

د .عبد الكريم ب��كار ،دار وجوه للنرش والتوزيع ،الرياض ـ  .2ع��دم تفرغ امل��رأة لبيته��ا وتربية أبنائها بس��بب
السعودية ،ط2011 ،4/م ،ص.61:
انش��غالها بالعم��ل أو الخروج املتك��رر من املنزل
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يعود عىل الزوج واألبناء بالعديد من اآلثار السلبية،

المصادر

كالتقص�ير يف أداء واجباته��م ،أو اه�مال االعامل
املنزلية التي تضمن راحة األرسة وتحقق استقرارها.

 .3م��ن األم��ور الرضوري��ة الواجب إرش��اد البنت
املسلمة املقبلة عىل الزواج هي رضورة سعيها يف

•أوالً :القرآن الكريم.
•ثانياُ املصادر:

مامزجة الثقافة الجنس��ية مع رؤي��ة الرشيعة للزواج  .1أجنح��ة املك��ر الثالث��ة وخوافيه��ا  :التبش�ير -
وتكوين األرسة؛ ملا له م��ن أث ٍر بالغٍ يف إيقاد الفكر االس ِترشاق  -االس��تعامر  ،دراسة وتحليل وتوجيه،
اإليجايب للزواج ،واملحافظة عىل دميومته.

(ودراس��ة منهجي��ة ش��املة للغ��زو الفك��ري) ،عبد

وعىل آله وصحبه أجمعني.

(ت1425:هـ) ،دار القلم – دمشق ،ط2000 ،8/م.

ح َب َّنكَ��ة امليداين الدمش��قي
وصلىَّ الله تعاىل وس��لَّم عىل نبين��ا وحبيبنا محمد الرحم��ن ب��ن حس��ن َ

❊

❊

❊

 .2إحي��اء علوم الدين ،أب��و حامد محمد بن محمد
الغزايل الطويس (املت��وىف505 :هـ) ،دار املعرفة

– بريوت ،بدون طبعة  ،بدون تاريخ.

 .3اإلختالط أصل الرش يف دمار األُمم واألُرس ،أيب
نرص محمد بن عب��د الله االمام ،دار اآلثار ،اليمن ـ
صنعاء  ،الطبعة األوىل1430 ،هـ ـ 2009م.

 .4أخرج��ه أحمد ،مس��ند اإلمام أحم��د بن حنبل،
أب��و عبد الل��ه أحمد بن محمد ب��ن حنبل بن هالل

بن أس��د الشيباين (ت241 :هـ) ،املحقق :شعيب

األرنؤوط  -عادل مرش��د ،وآخرون ،إرشاف :د عبد

الله بن عبد املحس��ن الرتيك ،مؤسس��ة الرس��الة،

ط2001 ،1/م.

 .5اإلرشاد الرتبوي نظرياته وأساليبه ،سعيد حسني

الع َّزة ،مكتبة دار الثقافة ،عامن1420،هـ ،ص.7:

 .6أس��اليب العلامنيني يف تغريب املرأة املسلمة،
د .برش بن فهد البرش ،دار املس��لم للنرش والتوزيع،
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الري��اض ـ اململك��ة العربي��ة الس��عودية ،ط( ،1/ت751 :ه��ـ) ،عبد القادر األرن��اؤوط ،مكتبة دار

1994م.

البيان – دمشق ،ط.1،1971/

 .7األرسة املسلمة أس��س ومبادئ ،د .عبد الحكم  .15تفس�ير الش��عراوي – الخواطر ،محمد متويل
عبد اللطي��ف الصعيدي ،الدار املرصي��ة اللبنانية ،الش��عراوي (ت1418 :ه��ـ) ،مطابع أخب��ار اليوم،

مرص ـ القاهرة  ،الطبعة األوىل1413 ،هـ ـ 1993م( .لي��س عىل الكتاب األصل  -املطب��وع أي بيانات

 .8األرسة املس��لمة وتحدي��ات العرص ،حس��ن بن ع��ن رقم الطبعة أو غريه ،غري أن رقم اإليداع يوضح

محم��د الحفن��اوي ،املجم��ع الثقايف ،أب��و ظبي ـ أنه نرش عام 1997م.

اإلم��ارات العربية املتحدة ،ب�لا طبعة1422 ،هـ ـ  .16تفس�ير الق��رآن العظيم (ابن كث�ير) ،أبو الفداء
2001م.

إس�ماعيل بن عم��ر بن كث�ير الق��ريش البرصي ثم

 .9األرسة يف اإلس�لام ،د .أحمد عمر هاش��م ،دار الدمش��قي (املت��وىف774 :ه��ـ) ،تحقي��ق :محمد
قب��اء للطباعة والنرش ،م�صر ـ القاهرة ،بدون طبعة ،حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات

1998م.

محمد عيل بيضون – بريوت ،ط 1419 ،1/هـ.

 .10األرسة يف ض��وء الكت��اب والس��نة ،د .الس��يد  .17تكري��م املرأة يف اإلس�لام ،محم��د بن جميل
أحمد ف��رج ،دار الوفاء للطباعة والن�شر والتوزيع ،زينو ،دار القاس��م للنرش ،الرياض ـ الس��عودية ،بال
مرص ـ املنصورة ،ط1409 2/هـ ـ 1989م.

طبعة1425 ،هـ.

 .11أطفال املس��لمني كيف رباه��م النبي األمني .18 ،الجام��ع الصحي��ح ،أب��و الحس�ين مس��لم بن
ج�مال عب��د الرحم��ن ،دار طيب��ة الخ�ضراء ،مكة الحجاج بن مسلم النيسابوري ،دار الجيل بريوت +
املكرم��ةـ الس��عودية ،املركز العام ألنصار الس��نة دار األفاق الجديدة ـ ب�يروت ،كتاب الطهارة ،باب

املحمدية ،القاهرة ـ مرص ،ط2001 ،7/م.

حكم بول الطفل الرضيع.

القاهرة ،بدون طبعة1975 ،م.

إبراهيم البخاري ،أبو عب��د الله (ت256 :هـ) ،دار

 .12الت�برج ،نعمت صدق��ي ،دار العلوم للطباعة .19 ،الجام��ع الصحي��ح ،محمد بن إس�ماعيل بن
 .13تحريم الخلوة بامل��رأة األجنبية ،د .محمد بن الشعب – القاهرة ،ط.1/

لطف��ي الصباغ ،دار مكتبة ال��وراق للنرش والتوزيع .20 ،الجام��ع الكب�ير  -س��نن الرتم��ذي ،محمد بن
الطبعة الثامنة1411 ،هـ.

عيىس بن َس�� ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي،

 .14تحفة املودود بأحكام املولود ،محمد بن أيب أب��و عي�سى (ت279 :ه��ـ) ،تحقي��ق بش��ار عواد
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية مع��روف ،دار الغرب اإلس�لامي – ب�يروت ،بدون
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طبعة1998 ،م.

 .28رواه الحاك��م ،املس��تدرك ع�لى الصحيحني،

 .21الجام��ع ألح��كام القرآن ،أبو عب��د الله محمد اإلم��ام الحاف��ظ أبو عبد الل��ه الحاكم النيس��ابوري
بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ( 405ه��ـ) ،دار املعرف��ة – بريوت ،ب��إرشاف :د.

ش��مس الدين القرطب��ي (ت 671 :ه��ـ) ،تحقيق :يوسف املرعشيل.

هشام س��مري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ـ  .29روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والسبع

السعودية ،طبعة 2003م.

املثاين ،شهاب الدين محمود بن عبد الله األلويس

 .22حج��اب امل��رأة وخلفيات الت�برج يف الفكر (ت1270 :ه��ـ) ،تحقي��ق :عيل عبد الب��اري ،دار
اإلس�لامي ،د .محمد بنيعيش ،دار الكتب العلمية ،الكتب العلمية – بريوت ،ط 1415 ،1/هـ.

بريوت ـ لبنان ،ط1438 ،1/هـ.

 .30س��نن ابن ماجة ،أبو عبد الل��ه محمد بن يزيد

 .23الحج��اب يف الرشع والفطرة ،عبد العزيز بن القزويني (ت273 :هـ) ،تحقيق شعيب األرنؤوط -

م��رزوق الطريفي ،مكتب��ة دار املنه��اج ،الرياض ـ عادل مرش��د  -مح َّمد كامل قره بليل َ -عبد اللّطيف

السعودية ،ط1436 ،1/هـ.

حرز الله ،دار الرسالة العاملية ،ط2009 ،1/م.

 .24حضارة العرب غوستاف لوبون ،ترجمة عادل  .31س��نن أيب داود ،أبو داود س��ليامن بن األشعث
زعيرت ،مطبعة عيىس الب��ايب الحلبي ـ مرص ،ط ،4/بن إس��حاق بن بش�ير بن ش��داد بن عم��رو األزدي

.1964

السج ِْس��تاين (ت275 :هـ)،املحق��ق :ش�� َعيب
ِّ

ح َّم��د كا ِمل ق��ره بليل ،دار الرس��الة
 .25حلي��ة األولياء وطبق��ات األصفي��اء ،أبو نعيم األرن��ؤوط  -م َ

أحم��د بن عبد الله بن أحمد بن إس��حاق بن موىس العاملية ،ط2009 ،1/م.

ب��ن مه��ران األصبه��اين (ت430:هـ) ،الس��عادة  .32 -صفوة التفاس�ير ،محمد ع�لي الصابوين ،دار

بجوار محافظة مرص1394 ،هـ 1974 -م.

الصاب��وين للطباع��ة والن�شر والتوزي��ع – القاهرة،

 .26الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،عبد الرحمن ط1997 ،1/م.

بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) .33 ،الطف��ل يف الرشيعة اإلس�لامية ،د .محمد بن
دار هج��ر – مرص ،تحقيق :مرك��ز هجر للبحوث ، ،أحم��د الصالح ،مطاب��ع الف��رزدق التجارية ،ط،2/

بدون طبعة ،سنة النرش2003 :م.

1403هـ.

 .27دور الرتبي��ة يف مواجه��ة الفس��اد ،بحث  ،د .34 .ظاه��رة انح��راف األح��داث يف املجتم��ع،

حاتم جاس��م عزيز ـ د .عبد الرزاق جدوع محمد ،وعالقتها مبتغريات الوسط األرسي ،د .عبد اللطيف
العراق ـ جامعة دياىل1435 ،هـ ـ 2014م.

مصلح ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة2010 ،م.
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 .35ع��ودة الحج��اب ـ القس��م الثال��ث ،محم��د  .43م��اذا عن املرأة ،نور الدين ع�تر ،دار الياممة،
أحمد إس�ماعيل املق��دم ،دار القم��ة ،دار اإلميان دمشق ـ بريوت ،ط2003 ،11/م.
(اإلسكندرية) ،ط2014 ،2/م.

 .44املجموع رشح املهذب ((مع تكملة السبيك

 .36فتح الب��اري رشح صحيح البخاري ،أحمد بن واملطيعي)) ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف
عيل بن حج��ر العس��قالين ،دار املعرفة  -بريوت ،النووي (ت676:هـ) ،دار الفكر.

1379هـ.

 .45امل��رأة املس��لمة يف وج��ه التحدي��ات ،أنور

 .37الفوائد ،الفوائد ،محمد بن أيب بكر بن أيوب بن الجندي ،دار العلوم للطباعة ،القاهرة ،بدون طبعة،

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751 :هـ).1979 ،
دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1973 ،2/م.

 .46املرأة املس��لمة ومواجه��ة تحديات العوملة،

للنرش والتوزيع ،السعوديةـ جدة ،ط1996 ،4/م.

الرياض ـ السعودية ،ط2003 ،1/م.

 .38يف سبيل اإلصالح ،عيل الطنطاوي ،دار املنارة س��هيلة زي��ن العابدي��ن ح�ماد ،مكتب��ة العبيكان،
 .39يف ظالل القرآن ،س��يد قطب إبراهيم حس�ين  .47املراهقون ،عب��د العزيز بن محمد النغيميش،

الش��اريب (املت��وىف1385 :ه��ـ) ،دار ال�شروق  -دار املسلم  ،الرياض1415 ،هـ.
بريوت -القاهرة ،الطبعة السابعة عرش 1412 ،هـ.

 .48مس��ار األرسة ،د .عبد الكريم بكار ،مؤسس��ة

 .40القاموس املحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد اإلس�لام اليوم لإلنت��اج والنرش ،الس��عودية ،ط،1/
بن يعق��وب الفريوزآبادى (ت817 :ه��ـ) ،تحقيق1430 :هـ.

مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف .49 :املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
العرقس��ويس ،مؤسسة الرسالة للطباعة (إبراهيم مصطفى /أحمد الزيات /حامد عبد القادر/
محمد نعيم
ُ
والنرش ،بريوت – لبنان ،ط2005 ،8/م.

محمد النجار) ،دار الدعوة.

 .41القواع��د العرش ـ أهم القواعد يف تربية األبناء .50 ،مغن��ي املحت��اج إىل معرف��ة مع��اين ألف��اظ

أ .د .عب��د الكريم بكار ،دار وجوه للنرش والتوزيع ،املنهاج ،ش��مس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب
الرياض ـ السعودية ،ط2011 ،4/م.

الرشبين��ي الش��افعي (ت977 :ه��ـ) ،دار الكت��ب

 .42لس��ان الع��رب ،محم��د ب��ن مكرم ب��ن عىل ،العلمية ،ط1،1994/م.

أب��و الفض��ل ،جامل الدي��ن ابن منظ��ور األنصاري  .51مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،

الرويفعى (ت11 :هـ) ،دار صادر – بريوت ،ط ،3/ش��مس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني

 1414هـ.

الشافعي (ت977:هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط،1/
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1415هـ 1994 -م.

 .52مفاتي��ح الغيب = التفس�ير الكبري ،أبو عبد الله

محم��د بن عمر بن الحس��ن ب��ن الحس�ين التيمي
ال��رازي امللقب بفخر الدين ال��رازي خطيب الري،

(ت606 :ه��ـ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

ط 3،1420/هـ.

❊

❊

❊

السيء على الفرد والمجتمع»
«ذم النميمة لفظ ًا
ومعنى من السنة النبوية وأثرها ّ
ً
أ.م.د سعدون محمد جواد  +م.م سبتي صالح أحمد

ومعنى
ذم النميمة لفظ ًا
ً
السيء
من السنة النبوية وأثرها ّ
على الفرد والمجتمع
[دراسة إستقرائية]
أ.م.د سعدون محمد جواد
تدريسي في قسم الحديث وعلومه
كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة
م.م سبتي صالح أحمد
تدريسي في تربية األنبار
إعدادية الفلوجة التجارية للبنين
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