


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بناء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إال اللبنة األوىل

لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل

تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة الأوىل

املر�أة قبل فجر الأ�سالم

املقدمة


ان املرأة حتتل يف مقاييس اإلسالم مكانة راقية ومرتبة سامية ،وهو

ينظر إليها نظرة دقيقة يف كل أدوار حياهتا ابتداء من حني والدهتا وإىل

هناية حياهتا.

ألن كل مرحلة متر هبا بالغة األمهية بالنسبة لألرسة واملجتمع

بصورة عامة ،بل هي املدرسة التي تتخرج منها األجيال ،فبصالحها
تصلح املجتمعات بأرسها بغض النظر عن قومياهتا وجنسياهتا فهي
القاعدة األساسية التي يرتكز عليها املجتمع برمته فكام يقول الشاعر

حافظ ابراهيم:

أعددت شعبا طيب األعراق

األم م��درس��ة اذا أعددهتا

ولعل من أهم األدوار التي متر هبا املرأة هو دور األمومة ،فهي
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املعلمة األوىل التي تستطيع ان تؤدي وظيفة مائة أستاذ من أساتذة

امل��دارس ،وهذا ما أثبته التأريخ وهو يروي لنا أن شخصيات مهمة
فقدت آباءها ،وقد ش ّبوا عىل قمة من الرصانة اخللقية والقوة الشخصية

والفضل يعود إىل األم املثالية ،اذ لو مل تكن عىل جانب كبري من احلكمة
واإلقتدار والتعقل ملا أصبحوا بتلك املكانة الرفيعة يف املجتمع ،واملرأة

هي املسؤولة عن هتيئة اجلو اإلجتامعي والنفيس لنشأة األطفال نشأة

سليمة متكاملة ،ولذلك فان هذه املسؤولية سارية املفعول ما دامت
احللقة الزوجية متصلة بني الرجل واملرأة ،فان بانفصاهلا تنفصل األرسة

بعد متاسكها ،ولذا ورد يف احلديث الرشيف:ان أبغض احلالل إىل اهلل

الطالق ،ألن فيه حتطي ًام لألرسة الوحدة اإلجتامعية وفيه انعكاسات
سلبية نفسية واجتامعية.

فاملرأة هي اللبنة األساسية يف املجتمع ان أحسن وضعها بشكل

سليم ،كان البناء العام مستقي ًام مهام ارتفع وتعاظم باإلضافة إىل اهنا
نواة اجليل الصاعد التي تتفرع منها أغصانه وفروعه ،والنواة التي تفتقر
إىل الرتبة والظروف املناسبة ،لكي تنيشء أجياالً صاحلني حيملون كل

سامت اخلري لألمم والشعوب بأرسها.
6

املر�أة قبل فجر الأ�سالم

فالفتاة التي تتغذى من احلنان من حميط األرسة يف أيام طفولتها،

وتتغذى روحها من عطف الوالدين ،ال حتتاج يف دور املراهقة إىل
حنان ،فهي قد تلقت قدر ًا كافي ًا ،وليست بحاجة إىل ما يسد نقصها،
بل الذي حتتاجه فعال هو تركيز املفاهيم والقواعد السليمة يف نفسها

ومساعدهتا عىل مراعاة تطبيقها بشكلها الصحيح.

واألم يف تركيبها الفسيولوجي هي مدرسة إصالحية وتنظيمية لو

كانت قاعدهتا متينة وركيزهتا قوية.

فاملرأة هلا أمهية عظمى عىل عاتق الوالدين هذا من جهة ،ومن جهة

أخرى ،فإن األبوين مسؤوالن أمام اهلل تعاىل مسؤولية كبرية حياسبان

عليها إن قرصا يف تربية الفتاة تربية صحيحة وسليمة.

وقد أكد اإلسالم احلنيف عىل اختيار املرأة الصاحلة ،ألن امتداد

اجلذور األبوية له عالقة كبرية بالعوامل الوراثية ،واهنا تؤثر تأثري ًا

مبارشا ،ولقد أشار إىل هذا الرسول األعظم يف حديثه الرشيف

قائال :إياكم وخ�ضراء الدمن ،قيل :يا رسول اهلل! ..وما خرضاء

الدمن؟ ....قال  :املرأة احلسناء يف منبت السوء.
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وقال يف حديث آخر :إختاروا لنطفكم أرحاما طاهرة ،فإن

اخلال أحد الضجيعني.

لقد اعترب علامء املناهج الرتبوية ان املرأة هي العمود الفقري يف

املجتمع والعنرص املهم الذي يدور املجتمع مداره ،واعتربها علامء

اإلجتامع املحور الرئييس ألهنا مركز األرسة والثقل الكبري بل هي
األرسة بكاملها واملصدر الوحيد للعطف واحلنان والدفء ،والرافد
األهم الذي يغذي املجتمع بأرسه باحلب والرأفة ،وهي تشرتك يف مجيع

جزئيات املجتمع صغري ًا كان أم كبري ًا.

وكل امرأة مثالية السلوك واملنهج هي مدرسة كاملة تؤدي دورها

يف ساحة احلياة اليومية ،وجتاهد من زاويتها جهاد ًا تربوي ًا إىل جانب أداء
الواجبات الزوجية واملنزلية ،وهي تشرتك مع الرجل يف مجيع أدوار

حياته عندما تكون طفلة أو زوجة أو أم ًا أو جدة ،ولكل دور من هذه
األدوار السامت اخلاصة به والعطاء املالئم له.

فهي بحاجة إىل منهج تربوي صالح تلتزم به يف مسرية حياهتا ،ألهنا

بتامس ٍ مبارش مع األطفال طوال اليوم والشهر والسنة.
ّ
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وقد خصت املرأة يف الذكر ملا هلا من مركز وثقل يف احلياة األرسية

واإلجتامعية ،وليس من ب��اب التخصيص ،وان�ما من ب��اب األمهية

املنوطة باملرأة ،كام يعرب عنها هي املجتمع بأرسه ،وإال فاملناهج الرتبوية

والتعاليم اإلسالمية تشمل كال اجلنسني مع ًا ،بال فاصل يفصلها الواحد
عن اآلخر ،ألن لكل منها دوره اخلاص به يف هذه احلياة يؤديه ضمن
املراحل واألدوار الزمنية اخلاصة به والواجبات امللقاة عىل عاتقه ،وكل

منهام مؤمتن عىل ان يؤدي رسالته املنوطة به يف دنيا الوجود ،وعىل رأس
هذا اإليامن باهلل العظيم والرسول الكريم وما جاء به من السنن وطرق
اهلداية والرشاد والسعادة والفالح والرخاء والنجاح.
المرأة قبل فجر اإلسالم :
حظيت كتب األدب واألخبار باألحاديث املستفيضة عن املرأة

وظلم اجلاهلية هلا ،فكانت تعترب متاع ًا رخيص ًا وسلعة تباع بثمن بخس
ال حول هلا وال قوة وال فكر هلا وال رأي ،بل تعترب خادمة منبوذة

وجودها إشباع رغبات زوجها ،ليس إالّ ،حتى حرمت من املرياث
وحقوقها األخرى ،بل كانت املرأة نفسها تورث مع املال واملاشية وتباع

وترهن ،فإذا مات زوجها ورثها ابنه األكرب فان شاء تزوجها وسمي
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مثل هذا الزواج زواج املقت لشدة كراهية العرب له ،وان شاء زوجها
غريه واستوىل عىل مهرها أو يعضلها ويمنعها الزواج حتى متوت ..ال

اعتبار لكرامتها وال حساب لشخصيتها ولذلك أشار القرآن بقوله
تعاىل :و اَل َتنْكِحوا ما َنكَح َآباؤُ كُم ِمن النِّس ِ
اء إِ اَّل َما َقدْ َس َل َ
َان
ف إِ َّن ُه ك َ
َ
َ َ ْ َ َ
ُ َ
ِ
اء َسبِ اًيل  .سورة النساء ،اآلية 22
َفاح َش ًة َو َم ْقتًا َو َس َ
وكانت تسبى يف احلروب وحترم من املرياث شأهنا يف ذلك شأن

الولد الصغري ،إذ قانون اإلرث لدهيم ال يورث وال يعطي حق املرياث

إال ملن قاتل عىل ظهور اخليل وحاز الغنائم ،وليس ذلك من سهام

النساء أو الولدان.

وحرموا عليها كل يشء
وقد سموها رجس ًا من عمل الشيطان ّ

سوى تدبري البيت وتربية األطفال ،فهي ال قيمة هلا يف جمتمعاهتم وال
وزن ،بل كائن ضعيف يعامل معاملة احليوان ،حتى وصل األمر باملرأة
يف املجتمع اجلاهيل إىل ظاهرة الوأد يف بعض األفخاذ كام يروي التأريخ

ذلك ،ختلصا من فلذات أكبادهم البنات فكان وأدهن عندهم عادة
سارية ،إذ رسعان ما يأخذ الرجل بدفن طفلته التي تلدها امرأته حية

وهييل الرتاب عليها ،وهي عىل قيد احلياة ،وهو عىل مضض من ذلك،
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ولكنه تطبيق للقواعد اجلاهلية السارية واألعراف اإلجتامعية السائدة

آنذاك.

ولقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الظاهرة البشعة بقوله تعاىل:
ِ
يم* َيت ََو َارى ِم َن
َ
ش َأ َحدُ ُه ْم بِ أْالُ ْن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو كَظ ٌ
وإِ َذا ُب رِّ َ
ا ْل َقو ِم ِمن س ِ
وء َما ُب رِّش بِ ِه َأ ُي ْم ِس ُك ُه َع ىَل ُه ٍ
ون َأ ْم َيدُ ُّس ُه فيِ
الت ِ
اء
ْ ْ ُ
اب َأ اَل َس َ
َ
رُّ َ
ون .سورة النحل ،اآلية 59 ،58
يك ُُم َ
َما حَ ْ
ولقد استعرض القرآن الكريم كيف أن الفتيات واجلواري كانت

سلع ًا يتاجرون بعرضهن عىل املشرتين ،وتقديمهن لكل راغب،
وإكراههن عىل الزنا ،وإجبارهن عىل البغاء إذا ما امتنعن ولذن بأذيال

العفاف وأثواب الطهر ،رغبة منهن يف الكسب طلب ًا للحالل .وقد هنى
القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعاىل :و اَل ُتك ِْرهوا َف َتياتِكُم ع ىَل ا ْلبِغ ِ
َاء
َ ْ َ
ُ
َ
إِ ْن َأ َر ْد َن حَ َت ُّصنًا لِ َت ْب َتغُوا َع َر َض الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا .سورة النور ،اآلية 33
وبذلك مل تكن املرأة احلرة يف اجلاهلية تتمتع بأية حرية ،كام مل يكن

هلا شخصية قانونية ،أما املرأة الرقيق فلم تكن هلا أية شخصية قانونية

عىل اإلطالق ،وإنام كانت تعترب جزء ًا من أموال سيدها ،وعنرص ًا من
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عنارص ثروته.
فنالحظ مما تقدم إىل أية درجة من اإلهانة والذلة واهلوان وصلت

اليه املرأة يف العرص اجلاهيل وما قبله ،حتى شك يف هل اهنا كائن فيه
روح أم ال ،بل اعتربت مصدر ًا من مصادر الشقاء والتعاسة والبؤس
واألمل ،وهي من مصادر التشاؤم لدى اآلباء ،واسوداد الوجه ،وكظم

الغيظ ،وضياع لآلمال واألهداف ،وكانت القبائل العربية يف العرص
اجلاهيل جل اعتامدها عىل الرجال ،ألهنم مصدر قوة القبيلة ،وقوة

شوكتها ،وشدة بأسها يف الكر والفر أثناء احل��روب ،وقطع الطرق
والنهب والسلب ،إذ لوال الرجال الذين تعتمد عليهم ألصبحت

القبيلة ضعيفة بني القبائل ،تغزى مرة بعد أخرى.

وأن املرأة يف هذه احلاالت احلربية بني القبائل تكون عرضة للسبي،

ويف السبي منقصة وسبة للقبيلة مما يقلل من شأهنا بني القبائل ،وهذه

من مجلة األسباب التي جعلت املرأة مهانة وحمتقرة وذليلة ال يرغب
فيها ،ولو منحت املرأة يف العرص اجلاهيل كام منحها اإلسالم ملا وصلت
إىل هذه الدرجة من اإلنحطاط وعدم التقدير واإلهتامم.
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إضاف ًة إىل ذلك أن السبب اإلقتصادي له دور ،حيث أن املرأة

تشكّل عالة عىل القبيلة ،فهي تستهلك دون ان تنتج املورد اإلقتصادي
هنا هو السلب والنهب ولذا ظهرت ظاهرة الوأد.

أما عند بزوغ فجر اإلسالم فقد انقلبت حال املرأة رأسا عىل عقب.
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املرأة بعد فجر اإلسالم:
بعد أن أرشقت الدنيا بنور اإلس�لام وانفجر نوره يبدد دجيور

الظالم ،نالت امل��رأة قسطها الوافر من احلرية والكرامة والعزة،
وأصبحت مكم ً
ال للنوع اإلنساين ،كالرجل ،واهن�ما ج��زءان يكمل

الواحد منهام اآلخر ومتساويان يف احلقوق والواجبات ،حتى أضحت

املرأة رحيانة.

فلقد جعل اإلسالم للمرأة حقوقها وأرشكها كعضو كامل يف

املجتمع البرشي ،وأنقذها من األرس ،وجعل هلا حرية اإلرادة والعمل
وحقا يف امل�يراث ،فهي ترث من أبيها وأمها وأخيها وبعلها وعمها

وخاهلا ،وجعل لعملها احرتاما وقيمة ذاتية ،وهلا احلق من إبداء رأهيا

واملطالبة بحقوقها ،وال حيق للرجل أن يستعبدها أو يذهلا أو يتجاوز

عىل حقوقها وشخصيتها.

ولقد أك��د اإلس�لام احلنيف عىل ذل��ك حتى ورد عن رسول

اإلنسانيةحممد :ما أكرم املرأة إالّ كريم وما أهاهنا إالّ لئيم.
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الآيلء الثمينة

وجعل امليزان يف التفاضل بني الرجل واملرأة التقوى ،وان امرأة

تقية هلي خري ألف مرة من رجل بدون تقوى.

أما موضوع الزواج فللمرأة أن تتزوج ممن تشاء ،وال جيوز ألي

كان إكراهها وإجبارها عىل الزواج ممن ال ترضاه.

فاملرأة يف معيار اإلسالم هي السيدة الكاملة ،والصانعة للجيل،

واملسؤولة عن تربيته ورعايته ،بل هي السيدة املحرتمة التي جعل اهلل
اجلنة حتت أقدامها.

وقد بنى اإلسالم احلياة بني املرأة والرجل عىل أساس رائع من

املودة واحلب ،ورعاها رعاية خاصة ومتوازنة ،حيث أبدع اهلل تعاىل عىل
و َص َّو َرك ُْم َف َأ ْح َس َن ُص َو َرك ُْم .غافر،اآلية َ ..64ل َقدْ
أحسن صورةَ :
َخ َل ْقنَا إْ ِ
ان فِي َأ ْح َس ِن َت ْق ِويم .التني ،اآلية 4
الن َْس َ

فكان ذلك الرجل وتلك املرأة بام مها فيه بمستوى رائع من األناقة

والرشاقة واإلبداع والقوام واجلامل ،فالرجل بقوته وخشونته ،واملرأة

برقتها ونعومتها.
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وقد أكد النبي عىل تكريم املرأة قائال  :إن اهلل تعاىل يوصيكم

بالنساء خريا ،فإهنن أمهاتكم وبناتكم وخاالتكم.

ومل يميز اإلسالم احلنيف بني األنثى والذكر يف احلفاوة والوصاية،

فعن ابن عباس رض :ان رسول اهلل قال  :من كانت له أنثى ،فلم

يأدها ومل هينها ومل يؤثر ولده الذكور عليها أدخله اهلل اجلنة.

ولقد اهتم اإلسالم باملرأة اهتامم ًا بالغ ًا ،فأكد عىل تعليمها ،حيث

قال رسول اهلل :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة،

وساوى اإلسالم بني الرجل واملرأة يف جمال العمل والوفاء دون ان
م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو
جيعل تفاوت ًا بني اجلنسني ،قال تعاىلَ :
ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا

ون .سورة النحل ،اآلية 97
َي ْع َم ُل َ

فإهنام متساويان من حيث تعلق اإلرادة ،فيام حتتاج اليه البنية

اإلنسانية كاألكل أو ال�شرب وغريمها من ل��وازم البقاء ،وقد قال
تعاىلَ :ب ْع ُضك ُْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض .سورة آل عمران ،اآلية 195
فلها ان تستقل ب��اإلرادة ،وهلا ان تستقل بالعمل ومتتلك نتاجها
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ت
ت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْ
كام للرجل ذلك من غري فرقَ ل َها َما ك ََس َب ْ
سورة البقرة ،اآلية  ،286فهام سواء فيام يراه اإلسالم ،وحيقه القرآن
وي ِ
ح ُّق ال َّل ُه ا ْل َح َّق بِكَلِ َماتِ ِه سورة يونس ،اآلية  ..82غري انه قرر فيها
َُ
خصلتني :ميزها هبام الصنع اإلهلي من أهنا بمنزلة احلرث يف تكون النوع
ونامئه ،قال تعاىل :نِ َساؤُ ك ُْم َح ْر ٌ
ث َلك ُْمسورة البقرة ،اآلية ،223
فعليها يعتمد النوع يف بقائه ،والثاين أن وجودها يعتمد عىل لطافة البنية

ورقة الشعور ،ولذلك تأثري يف أحواهلا والوظائف اإلجتامعية املخولة

هلا.

وأما األحكام املشرتكة واملختصة ،فهي تشارك الرجل يف مجيع

األحكام العبادية واحلقوق اإلجتامعية ،فلها أن تستقل فيام يستقل
الرجل من غري فرق يف إرث وال كسب وال معاملة وال تعليم وتعلم

وال اقتناء حق وال دفاع عن حق وغري ذلك إالّ يف موارد تقتيض طباعها

ذلك.

ولذلك ف��رق اإلس�لام بينها يف الوظائف والتكاليف العامة

اإلجتامعية التي يرتبط قوامها بأحد األمرين أعني التعقل واإلحساس،
فخص الوالية والقضاء والقتال بالرجال إلحتياجها املربم بالتعقل
ّ
واحلياة التعقلية ،انام هي للرجل دون املرأة ،وخص حضانة األطفال
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وتربيتهم وتدبري املنزل باملرأة ،وجعل نفقتها عىل الرجل وجرب له ذلك

بالسهمني باإلرث ،والعمل الصالح يشمل كل ترصف جيد وحسن

من أقوال وأفعال ،فللمرأة أن تعمل والعمل مباح هلا ،وان خروج املرأة
للمسجد أو التعلم أو ألي عمل رشيف ومقدس كالطب أو التدريس

ليس موطن خ�لاف بني فقهائنا األج�لاء ،رشيطة ان ال يستدعي

خروجها ان خترج عن معامل العفة والوقار.

إن رسالة املرأة يف نظر اإلسالم هي إعداد األجيال الصاعدة،

وغ��رس اخلصال احلميدة يف نفوسهم ،وزرع املثل والقيم العليا

واألخالق الرفيعة ،وال عجب يف ذلك ألن حضن األم أكرب مدرسة

فعلية يف بناء األرسة وتكوين الشخصية ،وهبذا قال الشاعر معروف

الرصايف:

ومل أر للخالئق من حمــــل

هيذهبـا كحضن األمهات

فحضن األم مدرسـة تسامت

برتبيـة البنني أو البنـات

وأخالق الوليد تقاس حسنا

بأخالق النسـاء الوالـــدات

وليس ربيب عالية املزايا

كمثل ربيب سافلة الصفات
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وليس النبت ينبت يف جنان

كمثل النبت ينبت يف فالة

وكيف نظن باألبناء خيـر ًا

إذا نشأوا بحضن الفاجرات

وقال حافظ ابراهيم شاعر النيل: 
أعددت شعبا طيب األعراق
ب��ال��ري أورق أي�م�ا اي���راق
شغلت مآثرهم مـــدى اآلفاق

األم مدرسة إذا أعددهتــــا
األم روض ان تعهده احليا
األم أستاذ األساتذة األوىل

فاملرأة يف ظل اإلس�لام معززة ومكرمة بشكل مل ير التأريخ هلا

عزا وكرامة إال يف تعاليم الرسول وأهل بيته عليهم السالم قال
الرسول االعظم :إذا جاء أحدكم بيشء ألوالده فليبدأ باإلناث
قبل الذكور.

وقال :نعم الولد البنات ،ملطفات متلطفات جمهزات،

مؤنسات ،مباركات مفليات.

إذا أال حيق للبنت أن ترفع رأسها شموخا يف ظل اإلسالم؟فهل

هناك حيف واقع عليها؟ أال يفهم من هذا أن البنت معززة مكرمة يف
ظل اإلسالم؟ بل هي املفضلة يف كل هذه األحاديث الرشيفة؟ ثم أال
22
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جيدربالولد أن يطالب باملساواة معها؟! ..فهل هناك جمتمع غري اإلسالم
يمنحها هذا الرشف وهذا التكريم الذي اليعرف احلدود؟ كل هذا

ألجل عيني البنت ،فامذا تبتغي البنت أكثر من هذا؟!.

وقد كان الرسول االعظم حيب ابنته فاطمة وجيلها

ويكنيها بـأم أبيها.

أما أمري املؤمنني فقد عامل بناته عليهن السالم بنفس أسلوب

الرسول األعظم ،أما اإل مام احلسني فمواقفه مع ابنته سكينة
معروفة  ..فقد كان يصفها بأهنا غالب عليها اإلستغراق يف ذات

اهلل ..وك��ان يلقبها «بخرية النساء» ..وقد كان حيبها حبا مجا ،وقد
أستشهد عىل ذلك بشعر ..يربز فيه مدى حب االمام البنته سكينة
وزوجته الرباب وهو:

حتل هبا سكينة والرباب

لعمرك إنني ألحب دارا
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املرأة يف ظالل القرآن الكريم
و ِم ْن َآ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأز َْواجً��ا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
َ
ك آَلَي ٍ
ِ ِ
ون ،سورة
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن في َذل َ َ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن َن ْف ٍ
س
الروم ،اآلية َ ..21يا َأيهُّ َ ا الن ُ
ِ
ِ
احدَ ٍة و َخ َل َق ِمنْها زَوجها وب َّ ِ
و ِ
اء .سورة
َ ْ َ َ ََ
َ
َ
ث من ُْه اَم ِر َج اًال كَث ًريا َون َس ً
النساء ،اآلية ..1ومن يعم ْل ِمن الصالِح ِ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
َ َّ َ
ََ ْ ََْ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َ
ون ن َِق ًيرا..سورة النساء ،اآلية
ون ا ْل َجنَّ َة َو اَل ُي ْظ َل ُم َ
ك َيدْ ُخ ُل َ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ين
ين َوا ْل ُم ْؤمنَات َوا ْل َقانت َ
ين َوا ْل ُم ْسل َمات َوا ْل ُم ْؤمن َ
..124إِ َّن ا ْل ُم ْسلم َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ين
الصابِ َرات َوا ْلخَ اشع َ
ين َو َّ
الصابِ ِر َ
الصاد َقات َو َّ
ين َو َّ
الصادق َ
َوا ْل َقانتَات َو َّ
ات والصائِ ِمين والصائِم ِ
ات وا ْلمتَصدِّ ِقين وا ْلمتَصدِّ َق ِ
اشع ِ
ِ
ات
َ َّ
َ َ ُ َ
َ ُ َ
َوا ْلخَ َ
َ َ َّ َ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
وا ْلحافِظِين ُفروجهم وا ْلحافِ َظ ِ
ات
الذاك ِر َ
َ
َ ُ َ ُ ْ َ َ
َ َ
ين ال َّل َه كَث ًيرا َو َّ َ
ِ
ِ
يما سورة األحزاب ،اآلية .35
َأ َعدَّ ال َّل ُه َل ُه ْم َمغْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ ً
م ْن َع ِم َل َس ِّي َئ ًة فَلاَ ُي ْجزَى إِ اَّل ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذك ٍَر
َ
ون فِ َيها بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َ
اب.
ون ا ْل َج َّن َة ُي ْر َز ُق َ
ك َيدْ ُخ ُل َ
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سورة غافر ،اآلية ..40وا ْذكُر َن ما ي ْت َلى فِي بيوتِكُن ِمن َآي ِ
ات ال َّل ِه
َّ ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
وا ْل ِ
َان َلطِي ًفا َخبِ ًيرا.سورة األحزاب ،اآلية ..34
حك َْم ِة إِ َّن ال َّل َه ك َ
َ
ِ ِ
ان و أْالَ ْقرب َ ِ
ِ
ال ن َِص ِ
لِلر َج ِ
يب ِم َّما ت ََر َك
ون َوللن َِّساء نَص ٌ
يب م َّما ت ََر َك ا ْل َوالدَ ِ َ َ ُ
ٌ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َوالِدَ ِ
ون م َّما َق َّل منْ ُه َأ ْو َك ُث َر نَصي ًبا َم ْف ُر ً
وضا .سورة النساء،
ان َو أْالَ ْق َر ُب َ
اآلية .7

ِ
ِ
اء ك َْر ًها َو اَل
َ يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
ين َآ َمنُوا اَل َيح ُّل َلك ُْم َأ ْن ت َِر ُثوا الن َِّس َ
ض ما َآ َتيتُموهن إِ اَّل َأ ْن ي ْأتِين بِ َف ِ
ِ
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة.
َ َ
وه َّن لت َْذ َه ُبوا بِ َب ْع ِ َ ْ ُ ُ َّ
َت ْع ُض ُل ُ
اك بِمعر ٍ
يح بِإِ ْح َس ٍ
وف َأ ْو ت رْ ِ
ان..
َس ٌ
سورة النساء ،اآلية َ … ..19فإِ ْم َس ٌ َ ْ ُ
سورة البقرة ،اآلية 229يستعرض لنا القرآن الكريم من خالل هذه
اآليات البينات صور ًا مرشقة حتكي إهتامم اإلسالم البالغ باملرأة ،وإهنا

عىل حد سواء بدرجة الرجل حتاسب ما حياسب ،فكام أن الرجل يكون
من الصاحلني ،فكذلك بإمكان املرأة أن تكون كذلك ،وكل عمل يقوم

به الرجل فكذلك يمكنها أن تقوم بأعامل تقرهبا إىل اهلل تعاىل.

ومما يالحظ من خالل هذه اآليات ان اهلل تعاىل مل يفرق يف اخلطاب

بينها وبني اجلنس اآلخر ،وهنالك إش��ارات لطيفة نبه عليها القرآن

الكريم بخصوص الرجل وامل��رأة ،وهذا مما يدل عىل عظيم التكريم
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الذي حصلت عليه املرأة يف ظل القرآن الكريم واإلسالم احلنيف،
حيث ان اهلل تعاىل من آياته العظيمة ان خلق املرأة والرجل من نفس
واحدة ،وجعل بينهام املودة والرمحة والسكينة لتستقر بذلك العائلة

وهتدأ ،وتكون حياهتا مطمئنة وناجحة يف مسريها احليايت لتأيت الثمرة

من البنني واحلفدة وما حييط هبم من طيبات ال��رزق ،فتوجد بذلك
الشعوب والقبائل وحيصل التعارف بينهم ويتجىل هذا التكريم للمرأة

فيام قرره من ترشيعات:

أوال :قرر اهلل سبحانه وتعاىل مساواة الرجل باملرأة يف اإلنسانية يف

حقوق اإلنسان للرجل واملرأة معا ،واهنا مغرس للنوع اإلنساين ،واهنا

وال َّل ُه َج َع َل َلك ُْم
بمقتىض ذلك تستحق كل إكبار واحرتام ،قال تعاىل َ :
ِ
ِ
ِ
اجا َو َج َع َل َلك ُْم ِم ْن َأز َْو ِ
ين َو َح َفدَ ةًسورة
اجك ُْم َبن َ
م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأز َْو ً
النحل ،اآلية .72

فإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق املرأة من جنس الرجل ،فهي ليست

غريبة عنه ،وجعل للرجال البنني واحلفدة ،وبذلك تكون مشاركة

للرجل يف بناء حياة األرسة التي حتمل اسمه وترفع ذكره وتبقي أثره،

حتى ورد عن الرسول األعظم :إنام النساء شقائق الرجال.
29

الآيلء الثمينة

واذا كانت املرأة شقيقة الرجل ومساوية له يف الطبيعة اإلنسانية،

فإن هلا من احلقوق مثل ما له منها ،كحق التملك ،وحق اإلرث ،وحرية
التعاقد والترصف باملال يف البيع والرشاء واهلبة وحق اختيار زوجها،

وإهنا لن تكره عىل زواج لو كان املكره أبوها.

ثانيا  :ان املرأة إذا كانت مساوية للرجل يف اإلنسانية ،فهي بذلك

مساوية له يف تكاليف اإليامن والعمل الصالح لتهذيب نفسها ولتبليغ
الكامل الذي أعده اهلل للمؤمنني العاملني ،ولتكون أقدر عىل اإلسهام

بعقلها وقلبها يف ترقية احلياة وإعالئها.

ثالثا :إن باب الرقي الروحي مفتوح أمامها واهنا تستطيع ان

تنال من ذلك مثل ما ينال الرجل ،وهذا يعني املساواة يف الكامالت
النفسية ،ويف الطهارات الروحية ،وهبذا يندحض الرأي القائل بأن

املرأة روح رشيرة ،وقد أورد القرآن يف ذلك مكاملة املالئكة للسيدة
ت ا ْلملاَ ئِ َك ُة يا مريم إِ َّن ال َّله اص َط َف ِ
العذراء مريم  :وإِ ْذ َقا َل ِ
اك
َ ْ
َ
َ ََُْ
َ
اء ا ْلعا َل ِمين* يا مريم ا ْقنُتِي لِرب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ك َو ْاس ُج ِدي
َ ِّ
اص َط َفاك َع َلى ن َس َ
َو َط َّه َرك َو ْ
َ َ ََُْ
ِِ
ِ
ين .سورة آل عمران ،اآلية 43 ،42
الراكع َ
َو ْاركَعي َم َع َّ
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رابعا  :قد قرر اإلسالم أن من حق الزوجة عىل زوجها أن يعلمها

إذا مل تكن متعلمة وهو يعني املساواة يف حق التعليم ما جيب عليها

علمه ،فإن مل يعلمها ،وجب عليها أن تتعلم ألن طلب العلم فريضة
عىل كل مسلم ومسلمةكما ورد في الحديث الشريف ،فإذا كان العلم
هبذه املثابة فاملرأة والرجل فيه سواء ،ألهنا مكلفة مثل الرجل من جهة
وحلاجتها إىل استكامل شخصيتها من جهة أخرى ،وكل ما فرضه اهلل

عىل الرجل ،فهو مفروض عىل امل��رأة ،إال يف بعض األم��ور اخلاصة

بالنساء ،ومن أهم األمور التي ينبغي أن تتعلمها كيفية تدبري منزهلا
وتربية أوالدها ،لتجعل من بيتها جنة ومن أوالدها أبناء ورودا نافعني

ألرسهم وأوطاهنم.

ومن الصور الرائعة التي ساوى هبا القرآن بني الرجل واملرأة،
ِ
اء َب ْع ٍ
ون
قوله تعاىل
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
:وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ِ
ِ
ُون ال َّزكَا َة
الصلاَ َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
بِا ْل َم ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ْل ُمنْك َِر َو ُيق ُ
ون ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َ
ك َس َي ْر َح ُم ُه ُم ال َّلهُ .سورة التوبة ،اآلية 71
َو ُيطِي ُع َ
فإن اهلل سبحانه وتعاىل ،قد جعل املؤمن واملؤمنة عىل حد سواء

يف التكريم وحتقيق مفهوم املساواة بينهام ال سيام يف أداء وظيفة األمر
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باملعروف والنهي عن املنكر ،والقرآن الكريم مل خيص الرجل دون املرأة

يف أداء هذا الواجب ،بل جعل كال منهام عىل قدم املساواة يف الوظيفة
م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو
الرشعية و اإلجتامعية ،وقوله تعاىل َ :
ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة .سورة النحل ،اآلية  ..97يعني
املساواة يف احلقوق والوظيفة اإلقتصادية.

فالرجل والمرأة متساويان في الشرع اإلسالمي:
قال تعاىل:و َلهن ِم ْث ُل ا َّل ِذي ع َلي ِهن بِا ْلمعر ِ
وف.
َ ُ َّ
َ ْ َّ َ ْ ُ
فاملرأة هلا مكانة يف اإلسالم مساوية ملكانة الرجل يف مجيع احلقوق

والواجبات واالصل هو التساوي يف ذلك إالّ بعض املستثنيات التي

هي يف مصلحة الرجل واملرأة كليهام فالرجل هو األب ،واملرأة هي األم
وهذا اليعني الظلم بحق أحدمها ،بل هو املناسب خللقتهام وعواطفهام

وكذلك يف درجة القيمومة .

ون ع َلى النِّس ِ
اء بِ َما َف َّض َل ال َّل ُه َب ْع َض ُه ْم
قال
تعاىل:الر َج ُال َق َّو ُام َ َ
َ
ِّ
َع َلى َب ْع ٍ
ض َوبِ َما َأ ْن َف ُقوا ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم
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ودرجة القيمومة هذه ليست نقصا يف املرأة مطلقا بل القيمومة أو

القيادة أو اإلمارة يشء البد منه لتسيري احلياة بصورة منظمة...وأنه
البد للناس من أمري أي أن القيمومة مفروضة حتى عىل الرجل نفسه،

فهل أن الرجال يرفضون تنصيب قائد عليهم؟

واملفروض أن املجموعة من الرجال إذا سافروا فعليهم أن يرشحوا

أحدهم لإلمارة ،فكيف إذا كان ذلك يف بيت واحد حيتوي عىل ذكر
وانثى وأوالد وبنات ...وكان ذلك يف الغالب مدى احلياة ،أفال يرشح

أحدمها لإلمارة أو القيمومة؟ وكل القوانني الطبيعية ترشح الذكر،

وليس احلال هذا خاصا باإلنسان وحده بل إن ذلك لدى احليوانات
والطيور أيضا.

وإذا كانت املساواة تعني التشبه بالرجال كام يرى بعض الناس،

فهذا يعني أن املراد من ذلك وهو أن تتخىل املرأة عن أنوثتها للتحول

اىل ذكر...وهذا ما يأباه العقل وترفضه األنثى ،فهذا يعني أهنا أصبحت
حمل اشمئزاز ونفور ،وهنا ستختل املوازين الطبيعية ،وحيل اخلراب،

وعىل تعبري بعض احلكامء :إن البيت الذي متارس فيه الدجاجة دور
الديك مصريه إىل اخلراب .وهذا احلال يشمل الرجال أيض ًا لو تشبهوا
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باملرأة.
سري احلياة الطبيعية وخمالفته للنواميس وكالمنا هنا حول التش ّبه

لكال اجلنسني فهو منبوذ ومرفوض ملا له من أثر سلبي عىل الطبيعية ،وقد

هنى رسول اهلل عن تش ّبه الرجال بالنساء وتش ّبه النساء بالرجال،
فقد ورد عن أمري املؤمنني أنه رأى رج ً
ال به تأنيث يف مسجد رسول

اهلل ،فقال له :أخرج من مسجد رسول اهلل يا من لعنه رسول اهلل.
ثم قال عيل :سمعت رسول اهلل يقول :لعن اهلل املتشبهني من

الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال.

فاألدوار التي ستامرسها املرأة عند تقمصها لشخصية الرجل ال

تنسجم مع ما يبحث عنه اجلنس اآلخر ،فكل جنس يميل إىل املخالف

جلنسه ،أما أن تأيت املرأة لتتشبه باخلشونة والبطولة وما شابه فهذا يعني
أهنا أصبحت حمل اشمئزاز ونفور ،وهذا ليس من طبيعة تكوينها..

أما رأي اإلس�لام فيها فهو الصواب التي يتضمن سعادهتا يف

الدارين ،وقد قال اإلم��ام أمري املؤمنني :املرأة رحيانة وليست

بقهرمانة..
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فهذه هي شخصية املرأة التي البد هلا أن حتافظ عليها ،لذلك ينهى

اإلسالم عن تشبهها بالرجال ألهنا ستفقد أعز خاصية إىل نفسها ،وهي

أن ترى نفسها أنثى مرغوب ًا فيها من قبل زوجها كام أراد اهلل تعاىل ذلك.
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املر�أة يف دور الطفولة

املرأة يف دور الطفولة
إن م��ن واج��ب��ات األب جت��اه ابنته يف دور الطفولة ه��و أن

حيسن إسمها ويعق عنها ان كان ميسور احلال والفائدة من ذلك:

أوال :ألن الشارع املقدس أمرنا أن نعمل هبذه السنة التي كان يفعلها

رسول اهلل واألئمة الطاهرون.

ثانيا :فائدة العقيقة هي عبارة عن التصدق عن املولود ذكر ًا كان أم

انثى عىل حد سواء لدفع األمراض واألسقام عن ذلك املولود.

ثالثا :لتقوية الروابط اإلجتامعية بني والدي املولود واملجتمع

املحيط به من أرحامهام وغريهم ومن له حق عليه.

رابعا :حتقيقا ملفهوم القرب من اهلل سبحانه وتعاىل ،نتيجة إلطعام

الفقراء واملساكني أو ممن أمرنا اهلل بصلتهم من األرحام.

خامسا :يف اإللتزام بالعقيقة إحياء لسنة الرسول الكريم
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وحتقيق ملا لألب من واجبات جتاه املولود اجلديد.
ٌ
وكذا جيب اإلهتامم بنوعية الغذاء وجودته لألم املرضعة مما جيعل

جسم الطفل قوي ًا منذ األيام األوىل وهو مهم جد ًا ،ألن مما ال شك فيه

أن هناك عالقة بني التغذية والنموفالنمو الطبيعي يكون نتيجة للتغذية
السليمة.

وكذلك جيب اإلهتامم بجوانب املرأة الفسيولوجية ومنذ األسابيع

األوىل للوالدة ،وأن ال هيمل اآلباء هذا الدور الطفويل اخلصب بال
إنبات جيد .فللطعام أثر يف روحية اإلنسان وخاصة املرأة فله أثر
عىل طبع ومزاج املرأة ،وقد أقر ذلك أهل اإلختصاص ،وقد رصح

اإلسالم بذلك يف تعاليمه يقول أحد الكتاب  :نحن نعرف كيف نغذي
أطفالنا كي يصبحوا رشيقي القامة ،وعىل جانب كبري من اجلامل ،وتقل
وفياهتم ،وذلك بمعونة معرفة الغذاء احلديث فللغذاء عالقة ببناء كيان

الطفل روحي ًا وجسديا يف مجيع مراحل احلياة وهو املتعهد بذلك ،فقد
يكون الغذاء الفاسد مؤثرا عىل صحة الطفل فتوجد فيه نقائص بدنية

غري قابلة لإلصالح.
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وقد أثبت العلم احلديث أن اجلسم حيتاج الستمرار حياته إىل املواد

الغذائية املتنوعة ،وهذا مما جيب أن يلتفت الناس اليه ،ولربام كان بطء

نمو األطفال وانحراف مزاجهم من قلة بعض احلوامض العضوية يف
البدن ،وهذا مما غاب عن كثري من الناس.

إن األب مسؤول مسؤولية كاملة يف هذه املرحلة أال وهي مرحلة

الطفولة عن حدوث أي نقص يف التغذية الروحية واجلسدية والتي
تتضمن نتائج وخيمة.

فعىل الوالدين املسلمني أن ينتبها إىل املسؤولية الدينية العظيمة

عليهام يف تربية أطفاهلام ،وليعلام أن األطفال ودائ��ع اهلل يف أيدهيام،

فالوالدان اللذان يؤديان واجبهام الديني يف تربية البنني والبنات بصورة
صحيحة ،يكونان قد أديا األمانة أداء كامال ويستحقان األجر والثواب

من اهلل تعاىل.

أما ال��وال��دان اللذان يتخلفان عن ذلك فهام خائنان لنفسيهام

وألطفاهلام وللمجتمع ال��ذي يعيشان فيه ،ومها يستحقان العقاب
واحلساب العسري من اهلل تعاىل.
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كام ال بد لألم أن تراعي ارتياح الطفل وهدوءه ،عندما تضمه إىل

صدرها ،وهي من القضايا املشاهدة لدى اجلميع ،وقد أثبتت التجارب
العلمية احلديثة أن دقات قلب األم أوقع يف نفس الطفل وآنس له من

أي يشء آخر ،ولذلك فإن دور احلضانة تسجل صوت هذه الدقات
عىل رشيط ،وعندما يبكي الطفل يفتح الرشيط وبالقرب من أذنه وهيدأ

هبذه الصورة.

فالفتاة التي تلقت قدر ًا كافي ًا من احلنان من حميط األرسة أيام

طفولتها ،وتغذت روحها من عطف الوالدين ،ال حتتاج يف دور املراهقة

إىل احلنان وال تلني بسامع بعض كلامت دافئة ومعسولة من هذا وذاك،
وال تستجيب لتلك التيارات اجلارفة لكرامتها ورشفها وعفتها.

فقلب الطفل كالعدسة يلتقط الصور املختلفة من أفعال والديه،

وتعترب مشاهداته ومسموعاته يف دور الطفولة منهاجا حلياته.

إن الطفل الرضيع يدرك احلنان والعطف ،كام يدرك احلدة والغلظة

بالرغم من ضعف روحه وجسده ،فهو يرتاح للحنان ويتأمل من الغلظة
واخلشونة ،ولذلك كان النبي حممد يراقب أطفاله منذ األيام األوىل
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للوالدة دورا بعد دور ويرشدهم إىل الفضائل العليا والقيم املثىل.
وإن من أفضل وسائل تنمية عواطف الطفل مناغاته ومعاملته

بالرفق واحلنان فكام أن الطفل حيتاج إىل الطعام واملاء واهلواء والنوم

بفطرته كذلك حيتاج إىل العطف واحلنان ،فالعطف أطيب األطعمة

النفسية له.

فالبد من أن نحسس أطفالنا بحبنا هلم ألن احلب هو الذي حيول

املرارة إىل حالوة ،واحلب هو الذي هيديء اآلالم ،وهو الذي حيول
األشواك إىل أزهار ،وجيعل من السجن روضة ومن النار نورا.

وإذا كانت األم تتصف بالعفة والطهارة ،فلهاتني الصفتني أثر بالغ

األمهية عىل تربية الفتاة ومها مرآة تنعكس عىل شخصيتها.

ان لتوفري لعب األطفال اثر ًا يف تنمية مدارك الطفل بل وهلا تأثري

كبري يف تنمية مدارك الطفل وتعلقه بأبويه ،مما ينمي غريزة احلب له.

و من ال�ضروري أن يشرتك األب أو األم يف ألعاب أوالدمه��ا

ونزهاهتم ،فإن املناهج الرتبوية احلديثة هتتم بمشاركة الكبار مع
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األطفال يف ألعاهبم اهتامما بالغا ،وإن علامء النفس يرون يف ذلك واجبا

من الواجبات الرتبوية للوالدين ،ويؤكدون عىل هذا األمر يف كتبهم

مما يمأل قلب الصغري بالفرح والبرش ،وهذا اإلحساس حييي شخصية
الطفل ويركز فيه الشعور واإلحساس بالنفس.

ولكن جيب أن يأخذ األبوان باحلد الوسط من املحبة باجتاه الطفل

كي ال ينشأ معجبا بنفسه وأنانيا وأن يتحروا الوقت املالئم الذي يبدأ
فيه الطفل بالتطبع عىل العادات احلسنة أو القبيحة يف األشهر املبكرة

من عمره ،وبعد ميض سنة واحدة ،حسب كيفية تربية الوالدين ،بسبب

اآلثار السلبية التي تنتج عن دالل األطفال وخاصة عندما يولد الطفل
الثاين تتوجه رضبة قاصمة إىل الطفل األول الذي كان مستأثرا بحنان
والديه ،فيسبب ذلك إىل اظهار مشاعر الفوىض والشغب يف األرسة،

ومن عوارض اإلفراط يف املحبة جتاه الطفل الثاين أيضا ينشأ طفيليا

وعالة عىل غريه وال يشعر باإلعتامد عىل النفس فهنا جيب أن يلتفت

الوالدان ويراعيا التوازن واملساواة بني األطفال وهو من الواجبات
املهمة التي ال بد أن يلتزم هبا اآلباء ،كام ورد أن النبي نظر إىل رجل

له ابنان ،فقبل أحدمها وترك اآلخر ،فقال النبي  :فهال ساويت

بينهام؟...
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ويف حديث آخر أن النبي قال :إعدلوا بني أوالدكم كام حتبون

أن يعدلوا بينكم.

كام أن تنمية اإليامن والفضائل حق يف عاتق الوالدين لدى أوالدمها

فهو دين عىل عاتق األبوين جتاه أطفاهلام ،وقد ورد عن اإلمام عيل بن
احلسني :وإنك مسؤول عام وليته به من حسن األدب والداللة عىل

رده.

وقال رسول اهلل :حق الولد عىل وال��ده ،إذا كان ذكرا ان

يستفره  -يستفره امه :أي ان خيتار له اما رشيفة املنبت جيدة األخالق -

وحيسن اسمه ويعلمه كتاب اهلل.
أمه ّ

ويف احلديث عن اإلمام العسكري : إن اهلل تعاىل جيزي الوالدين

ثوابا عظيام ،فيقوالن :يا ربنا! ..أنى لنا هذه ومل تبلغها أعاملنا؟ ..فيقال:
هذه بتعليمكام ولدكام القرآن ،وتبصريكام إياه بدين اإلسالم .

وإن من حقوق الولد عىل أبيه أن خيتار له اسام مجيال غري مستهجن،

وقد ورد عن النبي انه قال :انه من حق الولد عىل الوالد ان حيسن

اسمه وأدبه ،ويف حديث آخر :ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.
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جيب عىل الوالدين إبعاد طفلهام عن األطفال املشاكسني واملرىض

لكي ال يتأثروا هبم ،ويأخذوا من طباعهم أو يصابوا بالعدوى.

أمر يلفت األنظار إليه وهو أن األب يثاب بحمله اهلدايا
وهناك ٌ

ألطفاله وخصوصا البنت وقد ورد اإلستحباب واحلث عىل ذلك يف
خصوص البنت ،واذا جلب الوالد اهلدايا ألطفاله ،فعليه ان يبدأ بالبنت
أوال ،ثم الولد ،ففي احلديث عن ابن عباس ،قال ،قال النبي حممد:

من دخل السوق فاشرتى حتفة فحملها إىل عياله ،كان كحامل صدقة
إىل قوم حماويج ،وليبدأ باإلناث ،قبل الذكور ،فإنه من فرح ابنته ،فكأنام

أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،ومن أقر عني ابن فكأنام بكى من خشية

اهلل ،ومن بكى من خشية اهلل ،أدخله جنات النعيم.

وعليكم أن ال تثقلوا عىل أوالدك��م فعن اإلم��ام الصادق،

قال:قال رسول اهلل : رحم اهلل من أعان ولده عىل بره ،قال :قلت
كيف يعينه عىل بره؟ ..قال  :يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره وال

يرهقه وال خيرق به.
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املرأة يف دور الطفولة
تعترب تنمية شخصية الطفل واإلعتامد عىل نفسه من الطرق الرتبوية

وال بد أن يعامل األبوان أبناءمها معاملة الرشد املعنوي ،فال إفراط وال

تفريط.

إن اآلباء واألمهات الذين يكونون صاحلني من الناحية النظرية

والعملية يستطيعون تربية أطفال صاحلني ،ألن جمموعة أقواهلم
وأفعاهلم ،هي التي تعترب قدوة للطفل ،بحيث تبني صفاته وعاداته
وسلوكه ،فإن كانت صاحلة وطيبة نشأ صاحلا ،وإن كانت فاسدة وبذيئة

نشأ بموجبها فاسدا ،ويف حديث عن اإلم��ام أيب جعفر :حيفظ
األطفال بصالح آبائهم.

ويف حديث آخر عن اسحاق بن عامر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل

يقول :إن اهلل ليفلح بفالح الرجل املؤمن ولده وولد ولده ،وعىل
الرغم من ذلك فعىل األبوين أن يمنحا ابنهام قسطا من احلرية مراعيني

يف ذلك درجة وعيه ،وتكامله ،وينبغي أن يسمحا له بإظهار ابتكاراته
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وإحساسه باإلستقالل الفطري يف أثناء اللعب ،ويف نفس الوقت ينبغي

أن يراقبه مراقبة جدية ،بحيث ال خترج احلرية عن احلد املسموح به وال

ييسء الترصف يف ذلك.

و جيب إفهام الطفل بأنه عضو ف ّعال يف األرسة وأن عليه مسؤولية

معينة ،جيب أن يلتزم هبا ويقوم بأدائها ،فاإلعتامد عىل النفس أساس كل
ترقي وتقدم ،فإن اتصف كل أفراد املجتمع هبذه الفضيلة ،كان ذلك
املجتمع قويا وعظيام والرس يف ارتقائه وقوته وتقدمه ،هو تلك اخلصلة

فقط.

و إن من مجلة األمور الرتبوية التي عىل األب أن ينميها عند أطفاله

هي اجلرأة ملا فيها من فوائد متعددة.

روى لنا التاريخ أن عبد امللك بن مروان ،غضب عىل عباد بن

أسلم البكري يوما ،فكتب إىل واليه عىل العراق احلجاج بن يوسف
الثقفي يوما ،بأن يقتله ويبعث برأسه إىل الشام ،فأرسل احلجاج إىل

عباد يطلب حضوره لتنفيذ أمر عبد امللك بشأنه ،لقد تأمل عباد بمعرفة
اخلرب واضطرب كثري ًا وأقسم عىل احلجاج يف أن يتخىل عن قتله،

ألنه يعيل أربعا وعرشين امرأة وطفال ،وبقتله سوف ختتل شؤوهنم
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وتضطرب حياهتمّ ،
فرق احلجاج لكالمه وأمر بإحضار عائلته إىل دار

اإلمارة وعندما حرض أولئك إىل دار اإلمارة واطلعوا عىل ما صمم عليه
احلجاج ،وشاهدوا احلالة املزرية التي كان عليها وليهم ،بدأوا بالبكاء

والعويل ،وفجأة قامت طفلة صغرية من بينهم كانت يف غاية اجلامل،
وأرادت أن تتكلم فقال هلا احلجاج :ما هي صلتك بعباد ،قالت :أنا
ابنته ،ثم قالت بكل رصاحة  :يا أمري اسمع ما أقول وانشأت تقول :
أحجاج إمــا أن متـ ّن بتـركه علينا وإمــا أن تقتـلنا معــا
أحجاجالتفجعبهانقتلتهثامناوعرشاواثنتنيواربعا
أحجاجالترتكعليهبناتـهوخاالتهيندبنهالدهرأمجعا
هذه الكلامت الرصحية والقوية من هذه الطفلة اجلريئة أبكت

حجاجا القايس ،وجعلته ينرصف عن قتل عباد ويكاتب عبد امللك

بشأنه حتى حصل عىل عفو اخلليفة عنه.

وهناك معاملة خاصة للطفل اليتيم فيجب املحافظة عىل اليتيم

واإللتفات إىل تربيته ،ليس من اجلانب املادي فحسب ،بل من اجلانب
املعنوي كذلك عىل حد سواء ولكن مناغاة اليتيم والعطف عليه وتأديبه
خص اهلل لذلك أجرا وثوابا خاصا.
وتربيته عبادة أخرى ،وقد ّ
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وقد وردت عدة نصوص يف رعايته وإليك بعضها:
أوال :قال رسول اهلل :خري بيوتكم بيت فيه يتيم حيسن إليه،

ورش بيوتكم بيت يساء إليه.

ثانيا :عن النبي :من عال يتيام حتى يستغني ،أوجب اهلل له

بذلك اجلنة.

ثالثا :وعن النبي :من كفل يتيام من املسلمني وأدخله إىل

طعامه ورشابه ،أدخله اهلل اجلنة ألبتة إالّ أن يعمل ذنبا ال يغفر.

رابعا :عن النبي ،أنه قال :من مسح رأس يتيم كانت له بكل

شعرة مرت عليها يده حسنات.

خامسا :من أقعد اليتيم عىل خوانه  -اخلوان  :املائدة -ويمسح

رأسه يلني قلبه.

سادسا :قال رسول اهلل :من أنكر منك قسوة قلبه ،فليدن يتيام

فيالطفه ،وليمسح رأسه ،يلني قلبه بإذن اهلل ،فإن لليتيم حقا.
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سابعا :عن حبيب بن أيب ثابت ،أنه قال  :جيء بمقدار من العسل

إىل بيت املال ،فأمر اإلمام عيل ،بإحضار األيتام ويف احلني الذي كان

يقسم العسل عىل املستحقني كان بنفسه يطعم األيتام من العسل ،فقيل

له :يا أمري املؤمنني ! ..ما هلم يلعقوهنا ،فقال :إن اإلمام أبو اليتامى.

ثامنا :قال أمري املؤمنني :أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك،

وارضبه مما ترضب منه ولدك.

ولكن ملاذا ورد اإلهتامم بشأن الفتاة اليتيمة أو الفتى اليتيم؟..

يؤكد الدين اإلسالمي وعلامء اإلجتامع عىل رعايتهام لكي ال يصاب

اليتيم بعقدة احلقارة والذلة ،لينمو بصورة معتدلة ،وتشبع رغباته
الباطنية مجيعها بشكل صحيح .وإذا فقد اليتيم الرعاية فهناك آثار سلبية

مرتتبة عىل سلوكه ترض بالفرد بصورة خاصة واملجتمع بصورة عامة.

ليس كل حجر باستطاعته أن يكون مدرسة ،ما مل يكن جو

األرسة نزهيا وم�برء ًا من الفساد واإلج��رام واخليانة وبذلك يستطيع
األب���وان أن حيققا تربية صحيحة ألطفاهلام وال شك أن سذاجة

وعصبية اآلباء واألمهات يؤثران تأثري ًا مبارش ًا عىل سلوك البنت أوالً
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ثم األوالد ثاني ًا ،ألن وقت وجود البنت يف البيت أكثر من األوالد.
فعىل ذلك البد لالبوين أن يصلحا نفسيهام أوالً عىل الصفات احلسنة
وامللكات الفاضلة ،ألن فاقد اليشء ال يعطيه ،وقال الشاعر :

هال لنفسك كـان ذا التعليم

يــا أهيا الرجل املعلـــم غيــره

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

		بنفسك فاهنـها عن غيهـــا
إبدأ

وبذلك يستطيع األبوان أن يربيا يف حضنيهام أطفاال صاحلني وعىل

األب أن خيتار الزوجة الصاحلة التي ستصبح أم ًا ألطفاله يف املستقبل

ألن الصفات الوراثية هلا أثر كبري يف الرتبية ويؤكد اإلسالم احلنيف
ذلك ،ومل يغفل عن هذا القانون الدقيق بل كشف تلك احلقائق بنور

الوحي واإلهل��ام ،وأشري إليه يف بعض النصوص وأطلق عىل عامل

الوراثة فيها اسم العرق.

فعن النبي قال :انظر يف أي يشء تضع ولدك ،فإن العرق

دساس وحينام تراجع املعاجم اللغوية يف كلمة دساس نجد أن بعضها
– كاملنجد – يعلق عىل ذلك بالعبارة اآلتية العرق دساس :إن أخالق
اآلباء تنتقل إىل األبناء .املنجد مادة  :دس
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وهذا احلديث يعرب عن قانون الوراثة برصاحة ويعرب عن العامل

فيها وهو العرق ،فالنبي يويص أصحابه بأن ال يغفلوا عن قانون
الوراثة ،بل يفحصوا الرتبة الصاحلة ،التي يريدون أن يبذروا فيها ،لكي
ال يرث األوالد الصفات الذميمة ،وهذا بدوره له تأثري عىل البنت التي

ستصبح أما يف املستقبل.

حسن األخالق برهان
وعن اإلمام أمري املؤمنني سالم اهلل عليهُ :

كرم األعراق .وهذا احلديث يثبت إمكان اكتشاف الطهارة العائلية

للفرد من السجايا الفاضلة عنده.

إن من مجلة العوامل التي تؤثر عىل شخصية الطفل اإلهانة

والتحقري ،ورب�ما يتعود عىل الكذب ج��راء اإلمه��ال وع��دم اإلعتناء
به ،فاملحيط الرتبوي من أهم العوامل التي تصنع كيان الطفل ،ألن

الطفل ينسجم مع املحيط الذي ينشأ فيه بصورة ال شعورية ،وتنطبع

يف ذهنه صور األشياء التي يشاهدها أو يسمعها وجيب عىل اآلباء أن
يتابعوا مراحل دراسة أبنائهم وواجباهتم وتقديم املساعدة هلم ليشعروا

باهتاممهم هلم ولدراستهم وليكونوا هلم عونا إىل جانب املدرسة،
ويكون البيت مكمال للمدرسة.

55

الآيلء الثمينة

و عندما تواجه األبناء مشكلة ما ،فال بد لألبوين من دراسة

تلك املشكلة ،التي تواجه أبناءهم ملساعدهتم يف إجياد احللول املناسبة
والناجحة ،وينبغي عىل األبوين ،أن يكونا منصفني يف موقفهم ،ويف

عدم ميوهلم إىل الباطل.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن األبناء خيلقون مزودين بقوى فطرية،

وملكات نفسية يمكن أن توجه إما نحو اخلري أو نحو ال�شر ،قال
و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها،سورة
اهلل تعاىلَ :
س َو َما َس َّو َاها* َف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َ
الشمس ،اآلية  ،8-7فينبغي عىل اآلباء احلريصني عىل مصلحة أبنائهم

وبناء عىل املسؤولية الرشعية و اإلجتامعية امللقاة عىل عاتقهم أن
يوجهوا تلك القوى الفطرية نحو اخلري وإن يبعدوها عن الرش .ويمكن
تلخيصها بام ييل :

أوال  :إبراز قيمة الفرائض وآثارها الفردية و اإلجتامعية ،وإظهار

مساويء الرذائل وآثارها أمام الطفل بقدر ما يتسع هلا فهمه.

ثانيا  :أن يكون اآلب��اء مث ً
ال صاحل ًا ألبنائهم ،فإن األطفال من

عاداهتم أن يتشبهوا بآبائهم ،وحياكوهم يف أفعاهلم وأقواهلم… والقدوة
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الصاحلة ،ما هي إالّ عرض جمسم للفضائل.
فإن الطفل حينام يرى والديه هيتامن بام خيل بتعاليم الدين ،كالكذب

والغدر والغيبة والنميمة واألث��رة والبخل وغري ذلك من الصفات
الذميمة ،ال بد وأن يتأثر أثر ًا بالغ ًا بام يراه ويشاهده من والديه.

ثالثا :تلقني الطفل مباديء الدين ومترينه عىل العبادات وتعويده

ممارسة فعل اخلري ،فإن ذلك جيعل منه نواة صاحلة ملجتمع سليم راق،
مروا أوالدكم بالصالة لسبع ،وارضبوهم
يقول الرسول األعظمُ : 

وفرقوا بينهم يف املضاجع.
عليها لعرشّ ،

رابعا :عىل اآلباء أن تكون معاملتهم ألوالدهم قائمة عىل أساس

املالطفة وخفض اجلناح ،وقد كان النبي يع ّلم أصحابه أن يعاملوا
أوالدهم بالرفق واللني ،ويرضب هلم املثل بام يامرسه هو نفسه ،وقد

كان يصيل يوما إماما فارحتله اإلمام احلسن ،وقد كان طفال صغريا،

فأطال الرسول السجود ،فلام فرغ ،قالت الصحابة :يا رسول اهلل

أطلت السجود ،فقال :ان ابني ارحتلني وكرهت أن أعجله.

خامسا  :وم��ن ال�ضروري أن حيبب اآلب��اء أبناءهم يف اختيار
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األصدقاء األخيار ،ومزاملة أصحاب اخللق الفاضل ،فإن األطفال

حياكي بعضهم بعضا ويتش ّبه كل باآلخر ،ولنختتم هذه احللقة بعرض

النموذج الصالح للرتبية احلسنة التي حكاها القرآن عن لقامن احلكيم :

وإذ ق���ال ل��ق�مان الب��ن��ه وه���و ي��ع��ظ��ه س����ورة ل��ق�مان ،اآلي����ة .16
َ يا ُبن ََّي إِن ََّها إِ ْن ت ُ
َك ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْ��ر َد ٍل َف َتك ُْن فِي َصخْ َر ٍة َأ ْو فِي
ض ي ْأ ِ
ِ
ِ
ت بِ َها ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َلطِ ٌ
يف َخبِ ٌير * َيا ُبن ََّي
الس َم َاوات َأ ْو في أْالَ ْر ِ َ
َّ
ِ
ِ
اصبِ ْر َع َلى َما َأ َصا َب َ
ك إِ َّن
الصلاَ َة َو ْأ ُم ْر بِا ْل َم ْع ُروف َوا ْن َه َع ِن ا ْل ُمنْك َِر َو ْ
َأق ِم َّ
ك ِم ْن َع ْز ِم أْالُ ُم ِ
ش فِي أْالَ ْر ِ
َّاس َو اَل ت َْم ِ
ور * َو اَل ت َُص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
َذلِ َ
ض
ِ
ب ك َُّل مخْ ت ٍ
َال َفخُ ٍ
*وا ْق ِصدْ فِي َم ْشيِ َ
ْض ْض
ك َواغ ُ
ور َ
َم َر ًحا إِ َّن ال َّل َه اَل ُيح ُّ
ُ
ك إِ َّن َأ ْنكَر أْالَصو ِ
ِم ْن َص ْوتِ َ
ات َل َص ْو ُت ا ْل َح ِم ِير*.سورة لقامن ،اآلية
ْ َ
َ
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املرأة يف دور التكليف
يقول الفقهاء رضوان اهلل عليهم :تكلف الفتاة بعد إكامل السنة

التاسعة القمرية من عمرها.

إن هناك واجبات لألب جتاه ابنته عند بلوغها سن التكليف

فينبغي عليه أن يشعرها بأهنا أصبحت ام��رأة وعىل أب��واب ال��زواج

ويقوي شخصيتها وحيرتم مشاعرها ،ويل ّبي طلباهتا
وعليه أن يكرمها ّ
الرضورية ،وغريها بحدود املستطاع وان يقوم بتثقيفها ثقافة سليمة

تنفعها يف دورها اجلديد.

كام جيب عليه اختيار صديقاهتا للحفاظ عليها من اإلنحراف

واملحافظة عىل كياهنا املقدس ،إلتزاما بالواجب الرشعي ومعطيات

علمي الرتبية واإلجتامع وجيب عليه أن يأمر ابنته باحلجاب بل هو
من الواجبات املنوطة باألب أن حيافظ عىل حجاب ابنته ،وخصوصا
عندما تكمل التاسعة من عمرها وأن يفهمها بأن احلجاب اليعيق املرأة

من مواكبة التطور العلمي بل إن التطور ساعدها يف تفتح ذهنيتها عىل
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اإللتزام بمباديء العفو واحلشمة والقيم واألخالق ،وهو الحيول دون
تقدم املرأة يف أي جانب من جوانب احلياة خالل مسريهتا احلياتية.

إن امل��رأة والرجل من الناحية اإلنسانية س��واء ،مل خيلق أحدمها

ليملك اآلخر بل خلق أحدمها ليتمم اآلخر ويكمله ،ولكل منهام

جانبان مزدوجان :فالرجل إنسان وذكر واملرأة إنسان وأنثى ،وكل
منهام بوصفه إنسان يسمح له باملشاركة يف خدمة املجتمع عىل أن يظهر

يف جمال اخلدمة كإنسان ال أكثر وال أقل.

إذن فعدم تظاهر املرأة بأنوثتها ال يؤخذ دلي ً
ال عىل أن اإلسالم أراد

أن حيجبها من املجتمع فهي عندما تتصل باملجتمع تتصل به حلساب

كوهنا إنسانا طبع ًا فكام أن للرجل أن يثبت إنسانيته يف الوجود ،للمرأة
أيض ًا أن تثبت وجودها اإلنساين ،حاهلا يف ذلك حال الرجل سواء
بسواء ،ويف النواحي التي يتحتم عىل املرأة التسرت فيها يتحتم عىل الرجل

ذلك أيض ًا فكام أن املرأة ال يمكن هلا أن تتظاهر بأنوثتها وبكوهنا اجلنس
الناعم عن طريق التربج والعياذ باهلل يمكن للرجل أن يتظاهر برجولته

وذكورته وال يمكن له أن يعيش يف املجتمع الواسع إالّ كإنسان ،كاملرأة
التي ال يمكن هلا أن تعيش يف املجتمع الواسع إالّ كإنسانة ،ويف املواطن
62

املر�أة يف دور التكليف

التي يظهر فيها الرجل كرجل عالوة عىل كونه إنسان ًا يمكن للمرأة بل

وجيب عليها أن تظهر بمظهر األنثى عالوة عىل كوهنا إنسانة.

وبام أن جاذبية املرأة وسحرها أقوى وأشد تأثري ًا من جاذبية الرجل

وسحره كان حجاب املرأة أوسع وأشمل من حجاب الرجل.

ف��امل��رأة التي تظهر يف املجتمع بمظهر إنسانة دون إش��ارات

وهوامش تشري إىل أنوثتها ،تكون مساوية للرجل ،عىل العكس متام ًا من

حرة يف ترصفاهتا ويف كل يشء
املرأة الغربية ،التي إن قال هلا الرجل أهنا َّ

تكون يف الواقع مقيدة بإرضاء الرجل أي رجل كان وإشباع رغباته ،إذ
فرض عليها تظاهرها بأنوثتها باسم احلرية عىل ما يتطلب ذلك من تعب

وجهد وعىل ما يستنفذ ذلك من وقت املرأة.

فهل من اإلنسانية أن تكون املرأة سلعة تعرض لعيون الرجال

املتعطشة؟ وهل أن من مستلزمات إنانية املرأة أن ترصف الساعات
الطوال يف حمالت «الكوافري» وحتت أيدي املواشط مع ما يلزم ذلك من

استهالك وقت مادي ومعنوي؟

كل هذا ألجل أن تريض الرجل فهل يمكن هلؤالء النساء أن
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يظهرن ولو مرة واحدة فقط بدون عالمات تدل عىل أنوثتهن معتمدات

عىل شخصيتهن أو عىل معارفهن؟ وهل خطر إلحداهن مرة يف أهنا لو
دعيت اىل احلفل الفالين سوف تكون املربزة ملا متلك من معرفة أو ملا
تتمتع به من شخصية؟ بل إن أفكارهن تتجه أول ما تتجه يف أمثال هذه

املناسبات اىل أناقتهن واىل حتصيل األسباب التي جتعل إحداهن أكثر

جاذبية وفتنة من األخرى.وعىل األب أن يقنع ابنته باحلجاب وذلك

بإيراد احلجج التي منها ما نزل يف القران الكريم يف سورة النور املباركة
َاها ...فكلمة فرضناها تدل عىل
التي
َاها َو َف َر ْضن َ
ور ٌة َأ ْن َز ْلن َ
تبدأس َ
ُ
أن كل ما ورد يف هذه السورة هو فريضة ومن ضمنها احلجاب.

كام جيب عىل األب أن يرسل ابنته إىل أماكن التعليم املدرسة

بل ال بد من اإلهتامم بشؤون تعلمها بأي طريقة كانت ،توصلها إىل

شاطيء العلم واملعرفة رشيطة عدم اخلروج عىل قواعد العفة والرشف،
ويف مقدمة تعليمها ،أصول الدين اخلمسة :التوحيد والعدل والنبوة
واإلمامة واملعاد يوم القيامة ،وفروعه العرشة :الصالة والصوم
واحلج والزكاة واخلمس واجلهاد يف سبيل اهلل واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر واملواالة ألهل البيت عليهم السالم والرباءة من أعدائهم.
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وان من حق األب أن يتدخل يف أوقات خروج ابنته من البيت

ورجوعها إليه بل من األمور الواجبة عىل األب ،أن يتفقد ابنته ،ويكون

عىل علم بذلك ،ليحرص عىل استقامة سلوكها وعفتها.
اما ما يجب على األم:

أن تبلغ ابنتها بأهنا مك ّلفة رشع��ا ب�ما أوج��ب��ه اهلل عليها من

واج��ب��ات رشعية بقسميها ،األوام���ر وال��ن��واه��ي يف ه��ذه املرحلة

بمساعدة األب ،وأن تعلم ابنتها كيفية غسلها وتطهري ثياهبا ،لتكون

عىل بينّة من أن عبادهتا صحيحة .وكذلك ينبغي عىل األم أن ترشد

ابنتها بعدم كثرة الضحك وأن تعلم ابنتها البالغة الوقار والسكينة.
وال بد للبنت حينام تبلغ أن تتعلم األحكام الرشعية ،ألهنا تبدأ بالقيام بام

أمرها اهلل سبحانه وتعاىل من أوامره ونواهيه.

جيب أن تراعى الفتاة يف هذه املرحلة فقد قال رسول اهلل :نعم

الولد البنات ملطفات جمهزات مؤنسات ،هذا هو التقريظ النبوي
املقدس للبنت وهذه هي فكرة اإلسالم عن الوليدة وعن أمهيتها يف

الوجود.
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وقد يعترب هذا احلديث طبيعي ًا يف مثل هذا العرص وبعد أن ركز

اإلسالم للمرأة كياهنا اخلاص وبعد أن عمت فكرة اإلسالم عن كون

البنت والولد يف ميزان واحد .ولكن هذا احلديث جاء عىل لسان رسول

اهلل يف عرص كانت العوائد اجلاهلية فيه مستحكمة وكانت البنت فيه
موؤدة خوف ًا من عار بقائها يف احلياة.

وكان من أسباب عار الرجل أن يكون أبا بنات حتى ّ
أن أعداء

رسول اهلل كانوا جيعلون من أبوة رسول اهلل للبنات سبي ً
ال إىل
اإلستهزاء والسخرية .وقد جاء يف الروايات أن رسول اهلل برش

بابنته فنظر اىل وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم فقال:مالكم؟!..
رحيانة أشمها ورزقها عىل اهلل ع ّز ّ
وجل.

وهكذا نرى أن اإلسالم ارتفع بالبنت املوؤدة اىل رحيانة وإىل خري

الولد ،وقد روي عن رسول اهلل األعظم أنه قال :إن اهلل تبارك

وتعاىل ّ
أرق عىل اإلناث منه عىل الذكور وما من رجل يدخل فرحة عىل
امرأة بينه وبينها قرابة إالّ َّفرحه اهلل يوم القيامة.

وهكذا وعىل هذا النحو غرس اإلسالم يف صدور املسلمني حب
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البنات وأفهمهم أهنا فلذة هلم مثلها يف ذلك مثل الولد سواء بسواء،

وجاء يف الروايات أنه ولد لرجل من أصحاب اإلمام أيب عبد اهلل
جارية فدخل عىل أيب عبد اهلل فرآه مسخط ًا فقال له :أرأيت لو أوحى

اهلل إليك أن أختار لك أو ختتار أنت لنفسك ما كنت تقول؟ قال :كنت
أقول يا رب ختتار يل .قال:فإن اهلل ع ّز ّ
ثم قال :إن
وجل قد اختار لكّ ،
ّ
وجل،
الغالم الذي قتله العامل ُ الذي كان مع موسى وهو قول اهلل ع ّز
َ ف َأ َر ْدنَا َأ ْن ُي ْب ِد َل ُه َما َر ُّب ُه َما َخ ْي ًرا ِمنْ ُه َزكَا ًة َو َأ ْق َر َب ُر ْح ًما الكهف /

 ،81أبدهلام اهلل ع ّز ّ
وجل بجارية ولدت سبعني نبي ًا.

وقد روي عن أيب عبد اهلل أيض ًا أن رج ً
ال تزوج باملدينة فلام جاءه

سأله أبو عبد اهلل كيف رأيت؟ فقال :ما رأى رجل من خري من إمرأة
إالّ وقد رأيته فيها ،ولكن خانتني .فقال :ما هو؟ قال :ولدت جارية،

ّ
وجل يقولَ :آ َباؤُ ك ُْم
فقال أبو عبد اهلل :لعلك كرهتها ،إن اهلل ع ّز
َان
ون َأ ُّي ُه ْم َأ ْق َر ُب َلك ُْم َن ْف ًعا َف ِر َ
يض ًة ِم َن ال َّل ِه إِ َّن ال َّل َه ك َ
َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم اَل تَدْ ُر َ
ِ
ِ
يما النساء .11 /
يما َحك ً
َعل ً
وهذه الرواية تدلنا عىل املهمة العسرية التي واجهت اإلسالم

يف مطلعه األول عندما ركز للبنت مقام ًا معرتف ًا به رشعي ًا ورسمي ًا
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وعاطفي ًا .فبعد ميض قرن تقريب ًا نرى أن هذا الرجل يعترب أن زوجته
قد خانته ألهنا ولدت له جارية ،وهذا هو السبب يف كثرة الروايات التي

وردت عن النبي حيبب فيها البنت ويقرهبا إىل القلوب وجيعلها رحيانة

ونعم الولد.
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املرأة يف دور املراهقة
إن من أخطر األدوار التي متر هبا الفتاة ،وهي ما بعد بلوغها سن

التكليف إىل ما قبل زواجها ،فإهنا تفكر مرة بمستقبلها ،ومن سوف
يتقدم خلطبتها ،ومن هو فارس أحالمها ،وهل يكون كفؤ ًا هلا ،وملا

تصبو اليه يف معرتك حياهتا ،وملبي ًا لرغباهتا ،وما تتمناه ،وترغب فيه،
ومتى يكون ذلك ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،العوامل النفسية

التي تعرتهيا واإلرهاقات التي ختتلجها ،كل ذلك جيعل منها أرض ًا
خصبة ،لزرع األوهام والتخيالت ،التي تعكر صفاء جوها النفيس.

وربام يكون جو األرسة التي تعيش فيه غري ميسور احلال ،وهي

تطمح يف اإلرتقاء نحو األفضل.

وقد تصحب من قريباهتا الالئي تقرتن هبن بعالقة فيأخذن هبا نحو

اإلنحراف اخللقي ،فتصبح مطمعا للرذيلة ،منذ بداية حياهتا ،فتخرس

بذلك مستقبلها وكرامتها ورشف ارسهتا ،وهذا ما جيعل حياهتا مظلمة،

حييط هبا كابوس من الشقاء واألمل ،فينهدم ما بنته من أحالم وآمال،
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كانت ختطط هلا لبناء هيكل حياهتا األرسي واملستقبيل.
فهنا جيب عىل األبوين عند بلوغ البنت املحافظة عىل كل مشاعرها

يف داخل البيت واملدرسة واجلريان واألرحام ،عىل حد سواء ،ومراقبتها
مراقبة شديدة للحفاظ عليها من اإلنحراف السلوكي واخللقي ،فيكون
من الواجب عىل األبوين املحافظة عىل تلك الفتاة أو البنت التي يعرب

عنها ،بالرحيانة.

وقد عرب اإلسالم عن املرأة بالرحيانة ،وليس بالقهرمانة ،وان كل

هذا اجلهد الرتبوي العميل ،الذي يبذله األبوان ،من أجل ابنتهام لكي
تبقى وردة متفتحة فواحة بالعطر بعيدة عن الذبول واإلنكسار.

ان الصفات املميزة للمراهقني هي التقلبات املزاجية اإلنفعالية

والتغريات الوجدانية من حالة ال�سرور إىل حالة اإلبتئاس وشدة

الرغبات وامليول وتغريها والعناد الشديد ،وال فرق يف ذلك بني الذكر
واألنثى ،وحتدث تغريات لكال اجلنسني يف دور املراهقة نتيجة النضج

اجلنيس والشعور بالكربياء واإلستقاللية ،واختيار مهنة املستقبل

وإىل تكييف النفس إزاء الوالدين ،وهناك صفات أخرى يتصف هبا
املراهقون ،كنمو النهدين عند الفتاة ،وتغري نربة الصوت عند الفتيان،
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وتطور نمو األي��دي واألن��وف ،والنمو اجلنيس ،و اإلهتامم باجلنس

اآلخر.

وهناك أثر يرتتب عىل هذه التغريات وهو تضاعف الشعور الذايت

عند املراهقني ،و اإلهتامم باملظهر الشخيص.

وواجب األبوين جتاه ابنتهام يف دور املراهقة ،أن يعلام ّ
أن ابنتهام

حتتاج يف هذا الدور إىل رعاية خاصة ومعاملة معينة ،وال بد لألبوين أن

ينظرا بعني العقل إىل رغبات ابنتهام فيلبيا ما هو مالئم هلا يف هذا الدور.
وكذلك لألخ الكبري مسؤولية جتاه شقيقته املراهقة ال تقل أمهية

عن مسؤولية األب.

اما الوسائل التربوية التي ينبغي للفتاة ان تلتزم بها في دور المراهقة فهي:
أوال :ينبغي هلا أن تبتعد عن كل ما يثريها.
ثانيا :جيب عليها عند اإلثارة اللجوء إىل الغذاء الروحي كقراءة
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القرآن الكريم ،والصيام ،واإلشتغال بأي نوع من العبادة.
ثالثا :اإلبتعاد عن كل فتاة منحرفة خلقيا ،ألهنا تنساق إليها ال

إراديا ،نتيجة للمالزمة واإلستمرارية.

رابعا :ان تصطحب الفتيات الصاحلات العفيفات من ذوات األرس

األصيلة واملعروفة بالعفة والرشف ألن القرين باملقارن يقتدي.

خامسا :أن تكثر من قراءة الكتب النافعة املشوقة إىل اجلنة واملخوفة

من النار وعذاب القرب.

سادسا :قراءة الكتب واملجالت التي حتث عىل الفضيلة وحتارب

الرذيلة.

سابعا :اإلحتشام يف امللبس واإلبتعاد عن املالبس اخلليعة.
ثامنا :اإلقالل من تناول األطعمة احلارة املحركة للغريزة اجلنسية.
تاسعا :اإلبتعاد عن األماكن التي يكثر فيها اختالط اجلنسني ،مما

يثري عندها املشاعر العاطفية.
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عارشا :احلشمة ،فيام يقرأ أو ُينظر.
احل��ادي ع�شر :ع��دم مشاهدة األف�لام اخلليعة التي يف أغلبها

لقطات فيها مغازالت فاضحة وإثارات جنسية يف امللبس واحلركات

واأللفاظ تؤجج الشهوة عند املراهقني فضال عن األفالم اخلليعة.

الثاين عرش :عدم اإلط�لاع عىل املجالت والصحف والكتب

والروايات اخلليعة وشبه اخلليعة.

كل ذلك يؤثر تأثريا مبارشا عىل سلوكية الفتاة يف املرحلة اخلطرة،

التي متر هبا وهي باحلقيقة مفرتق طرق تقودها إ ّما نحو الصالح أو نحو

الطالح والعياذ باهلل.

ومما جيب عىل األبوين أن حيرتما كربياء ابنتهام يف دور املراهقة،

لريبيا لدهيا الثقة بالنفس.

وهناك سامت معينة تتصف هبا الفتاة يف هذا ال��دور ،منها شعورها

بالكربياء ،وأهنا بلغت مبالغ النساء ،واعتدادها بشخصيتها ،وال ترتيض
الذل واهل��وان واإلهانة من اآلخرين وحتى من األبوين واهتاممها
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بمظهرها اخلارجي .وعىل األبوين ان يغرقا ابنتهام باحلب واحلنان
املتوازيني ،ألهنا بحاجة يف هذا الدور إىل حمبة الوالدين وعطفهام لتنشأ

متوازنة يف السلوك واإلطمئنان النفيس.

وأيضا مما جيب عىل األبوين أن ُيعدّ ا ابنتهام إعدادا لدور الزوجية

املقبل إعدادا تربويا يتالءم ومرحلة الزوجية املقبلة ،وكذلك جيب عىل
الوالدين إعداد ابنتهام إلدارة البيت بصورة جيدة إعدادا إداريا ناجحا،
لتكون مهيأة إلدارة بيت الزوجية ،الذي ينتظرها البتة.

تنقسم مسؤولية تربية الفتاة إىل قسمني ،داخلية وخارجية ،أ ّما

الداخلية ،فهي كالطبخ ومستلزمات التنظيف وما يتعلق بشؤون البيت

واألمور اإلدارية ،فهي مسؤولية األم ألهنا مسؤولية واسعة النطاق،
وأما اخلارجية ،فهي تقع عىل األب ،وهي تشمل كل ما حتتاجه األرسة

من متطلبات للذكور واإلناث.
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ام��ا ض��واب��ط العفة وال�ش��رف التي يجب ان تتقيد بها الفتاة ،وان كانت
محجبة:
عدم لبس ما يربز مفاتن جسمها* وان ال تتعطر بعطر خارج البيت*

وان ال تتكلم مع الرجال األجانب بميوعة ودالل* واذا برزت آثار
سلبية عىل الفتاة يف دور املراهقة ،فينبغي معاجلة تلك اآلثار ،التي تظهر

عىل الفتاة يف هذه املرحلة بام يتالئم وطبيعة هذا الدور بوضع احللول

الناجحة هلا.

ويستطيع األبوان أن يساعدا ابنتهام عىل اجتياز دور املراهقة بنجاح

وذلك بعدة أمور منها:

-1أن ال تثار أم��ام الفتاة مواضيع فيها إش��ارة إىل الشهوة.

و إبعادها عمن حيل هلا الزواج منه

-2و عدم اختالطها بالضيوف األجانب ،وعدم املكاملة معهم إالّ

من وراء حجاب

-3وعىل األبوين أن يبتعدا عن املغازلة بمرأى ومسمع من وجود
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ابنتهام ،ألن ذلك حيرك عندها الكوامن اجلنسية.
-4وأن حيتشم األبوان يف ملبسهام ومنطقهام أثناء وجودمها داخل

البيت ،لكي تأخذ البنت درسا تربويا من والدهيا

-5وعدم إظهار امليوعة يف احلديث أمام الفتاة يف هذا الدور ،فإن

كل هذه العوامل وغريها.

تأخذ بيد الفتاة لعبور هذه املرحلة بنجاح ،وال شك ان هذا فيه

عناء ومشقة عىل األبوين إالّ أهنام سيحصالن عىل األجر والثواب من
اهلل سبحانه وتعاىل .وسوف يشارك األبوان يف بناء أرسة صاحلة تأخذ
دورها يف احلياة بصورة سليمة ومثمرة ،بل يشاركون يف بناء املجتمع

بأرسه ويف احلديث الرشيف  :من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من
يعمل هبا إىل يوم القيامة ،ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من

يعمل هبا إىل يوم القيامة.

وأما تأثري البيئة واملجتمع عىل الفتاة املراهقة فلها تأثري بالغ عىل

املراهقة نفسيا وعقليا وجسديا إىل جانب النزعات واهلسرتيا اجلنسية

والنفسية ،ورب�ما توجد بعض الضغوطات التي تسبب هلا اخلوف
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والكبت.
وينبغي لألم أن تقوم بتعليم ابنتها يف دور املراهقة استعدادا لبيت

الزوجية ،ألن نضوجها الفكري قد بدأ بالتوازن والتقبل حتى تكون

مستعدة لبيت الزوجية.

ويف ختام هذه احللقة نتوجه لألخوات املؤمنات بجملة من

النصائح لنكون بذلك قد أ ّدينا بعضا من الواجب امللقى عىل عاتقنا من
وجه الرتبية الصحيحة ،ومنها :

ما عذرك أيتها الفتاة يف إضاعة خلق اهلل تعاىل ،وإمهال وظائفك

التي ُخلقت هلا ،إذا وقفت بني يدي اهلل جلت عظمته؟..

فهل لك طاقة لتحمل عذابه وعقابه ،الذي تفزع منه اجلن واإلنس،

وال تطيقه السموات واألرض؟..

كيف بك أيتها الوردة األنيقة والرحيانة الرقيقة ،التي يذبلها مر

النسيم ومتيتها هلفة اهلجري؟ ..إذا التحمت أطواق النار بعظام األعناق،

وتشبثت اجلوامع حتى أكلت حلوم السواعد؟..
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كيف بك إذا رصت بني طابقني من نار :ضجيعة حجر ،وقرينة

شيطان؟..

كيف بك إذا أوثقت منك االقدام ،وغلت األيدي إىل األعناق،

وألبس جسدك رسابيل القطران ،وقطعت لك مقطعات من النريان،
فأنت يف عذاب قد اشتد حره ،ونار قد أطبق عىل أهلها فال يفتح عنهم
ابدا وال يدخل عليهم ريح أبدا وال ينقيض منهم عمر أبدا؟..

كيف بك إذا كنت يف النار تسجرين ،وم��ن احلميم ترشبني،

ومن الزقوم تأكلني ،وبتالبيب النار حتطمني ،وباملقامع ترضبني،

وعىل وجهك يف النار تسحبني ،ومع الشياطني تقرنني ،ويف األغالل

تص ّفدين ،إن دعوت مل يستجب لك ،وإن سألت حاجة ال تقىض لك.

واحذري أيتها الفتاة من بطش اهلل وعقابه ،ومن شدة بأسه ونكاله،

بانتهاكك حلرمات اهلل وعدم املباالة بأحكام اهلل!..

واعلمي أيتها الفتاة املحرتمة ان الدين اإلسالمي ،قد وجه عنايته

السامية نحو حقوقك وشؤونك اخلاصة والعامة ،وس ّن هلا قوانني
مبنية عىل أسس قويمة وقواعد حافظة هلا يف مجيع أدوار حياتك ،ومل
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يرتك شيئا مما خيصك اال ذكرهّ ،
وحذر عىل ترك العمل به ،وضمن لك

ضامنات حافظة حلريتك التي تدعك مسرتحية الفكر ،هادئة البال قريرة

العني!..
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املرأة يف دور الزوجية
لقد شاءت القدرة اإلهلية أن يكون مبدأ اخللق مكونا من ذكر

وأنثى ،وبدون التالقح بني هذين العنرصين ،ال يتحقق النسل وال يتم
التكاثر بني املخلوقات البرشية وغريها من كافة الفصائل احليوانية ،عىل
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
سطح الكرة االرضية ،قال تعاىلَ :يا َأ ُّي َها الن ُ

َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َلسورة احلجرات  ،اآلية .13

ولقد وصف القرآن الكريم الزوجة بأهنا لباس للزوج والزوج
ِ
ِ
اس َل ُه َّن… .سورة
لباس هلا ،بقوله
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
تعاىل:ه َّن ل َب ٌ
ُ
البقرة ،اآلية 187

وقد عبرّ ت األحاديث الرشيفة عن املرأة بخري متاع  :الدنيا متاع

وخري متاعها املرأة الصاحلة ،ويف حديث آخر  :تناسلوا وتكاثرا فاين
مباه بكم األمم يوم القيامة ،وال رهبانية يف اإلسالم.

وقد أعطى اإلس�لام حرمة للزواج وقدسية وجعل له أصوال
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وقواعد ،لكل من الزوج والزوجة ،وأول خطوة لتحقيق حياة زوجية
سعيدة ،هي حسن اإلختيار ورؤية الرجل للمرأة التي يريد الزواج

منها ،ورؤية املرأة للرجل التي تريد الزواج منه ،واختاذ القرار النهائي
وإبداء رأهيا يف رجل املستقبل.

والزواج رابطة متينة أساسها احلب واملرمحة واملشاركة الوجدانية

والتعاون والرتويح عن النفس وإشباع الغريزة وتطمينها واإليناس
والتجاوب والتعاطف واإلحتاد النفيس ،والزوجة بمثابة السكن.

والزوجة هي الدنيا ،وهي سكن الرجل ،وهي مصدر إهلامه ،وبعد

كل هذا أو ذاك فإهنا رحيانة جيد الرجل فيها ما جيده يف الزهرة العطرة
التي يفوح شذاها ،فيمأل البيت عطرا واحلياة سعادة .وال بد من توفر

اخلطوط العريضة يف الزوج دينية وأخالقية وتربوية ومن تلك اخلطوط:
أن يتحىل الزوج الذي ستقرتن به الزوجة بعدة صفات بعد الفراغ

من كونه مسلام أن يكون تقيا ،متدينا ،عفيفا ،سمحا ،طيبا ،حسن اخللق،
ذا يسار ،وان ال يكون شارب اخلمر ،ومن تنطبق عليه هذه الصفات هو
الزوج املثايل ،الذي يمكن للزوجة ان جتد يف كنفه سعادهتا وسعادة بقية
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أفراد األرسة.
واملقصود بالتقي :هو الذي يمنعه تقاه من التجاوز عىل حقوق

زوجته.

عنه.

واملقصود باملتدين  :أي امللتزم بام أمره اهلل به ،ويتجنب ما ينهاه

واملقصود بالنقي :هو اخلايل من الشوائب ،اخلالص من الدجل

واإلحتيال واملراوغة ،يعرف ان للغري عليه حقوقا جيب عليه أداؤها،

وال خيرج عن اخلط الزوجي الذي ترسمه الرشيعة اإلسالمية له.

يتعرض
واملقصود بالعفيف :هو الذي حيرتم أعراض الناس وال ّ

لعوائلهم ،موقنا ّ
أن من طرق باب الناس ،ال بد أن تطرق بابه ،ان عاجال
أو آجال ،وبذلك يتولد اإلطمئنان لدى الزوجة من ترصفات زوجها.

واملقصود بالسمح :هو الطيب ،احلسن اخللق ،الذي ال حياسب

زوجته عن كل شاردة وواردة ،بل يتغاىض عن بعض األمور ،ليجعل
جماري البيت تسري عىل النحو الطبيعي ،يقابل زوجته بطالقة وبشاشة،
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وبذلك خيفف عنها ما تالقيه من أتعاب ومشاكل من ج��راء إدارة

البيت ،ومن يضمه من بقية أفراد أرسته يقول أحد الرواة  :ان اإلمام

الصادق كانت عنده امرأة وكانت تؤذيه وكان يغفر هلا..

واملقصود بذي اليسار :فهو ليس أن يكون الزوج متموال يملك

األموال الكثرية ،بل هو القادر عىل إدارة معيشتهم وإدارة بيته لئ ّ
ال

تتضايق الزوجة ،وتعيش يف بيت يقبع الفقر يف جوانبه وتظلل سامءه

سحب العوز واحلرمان.

واملقصود بأن ال يكون شاربا للخمر :فإن احلديث عن شارب

اخلمر ،ذو شجون ،فاخلمرة أم املفاسد ،وهي رأس املصائب واملشاكل،
ويف الوقت نفسه ،فكيف تعيش الزوجة مع إنسان فاقد لعقله ،وينسلخ
عن املفاهيم اإلنسانية ،ويتخىل عن املروءة والقيم الرفيعة.

ال بد ان تتثبت الزوجة ،ألن الزوج هو هوية املرأة اجلديدة ،ما

دام أمرها بيدها ،وقبل أن تكون حتت رمحته ،وترتيث يف اختيار الزوج،
ريثام حيصل هلا اإلطمئنان بعد الفحص والسؤال ،لتكون عىل سالمة من

أمرها ،عند اختاذ قرارها النهائي.

88

املر�أة يف دور الزوجية

و يتم اختيار الزوجة بعد التأكد من تدينها عىل أساس بعض

الضوابط والصفات ،ومن تلك الصفات  :الولود ،الودود ،والتي تعني

زوجها عىل دهره وآخرته ،وال تعني الدهر عليه.

واملقصود بالولود :وهي ذات العطاء الوافر واخل�ير الشامل

والسعادة التي تشمل أرجاء البيت ،وهلا أثر يف بعث احلياة الزوجية
من جراء ما تقدمه املرأة من نتاج لتمأل بذلك الفراغ اململ ،ومن منا ال
يشعر يف زهو ذلك اجلو ،ويرى أوالده أمامه من ذكور وإناث ،وهذا أمر

بدهيي يشعر به كل أب وأم ،ويكفي للتدليل عىل ذلك ما أشار اليه القرآن
ُون ِزينَ ُة ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا سورة الكهف،
الكريم ،بقوله  :ا ْل َم ُال َوا ْل َبن َ
اآلية  ،48وإن اإلنجاب وخصوصية املرأة يف استعدادها لتقديم هذا

العطاء للرجل هو اللبنة األساسية لتثبيت دعائم البيت السعيد.

وأما املقصود بالودود :فهي اللبنة الثانية من لبنات البيت ،وال

يكفي أن تتصف املرأة بالولود فقط من دون أن تكون ذات أخالق
حسنة ،مصحوبة بالود واملحبة والعطف ،كل هذه تكون عامال مهام

لتعلق الزوج يف بيته والعودة اليه لإلستظالل هبذا الفيء من اللطف

النفيس الذي جيده حينام يدخل إىل داره تاركا وراءه كل مشاكل احلياة.
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واملقصود بالتي تعني زوجها عىل دهره :فهي التي تكون ساعده

األيمن ،وتقف معه يف كل شدة ،وختفف عنه املصاعب ،وتشاركه مر
احلياة وحلوها ،وبذلك تعينه يف دنياه ،وتوفر له التفرغ للعمل عىل نيل

مرضاة اهلل آلخرته.

وأما املقصود ال تعني الدهر عليه :فإهنا املرأة التي ال تقف يف طريق

تقدمه ورقيه ،عكس املرأة التي تعني الدهر عليه ،فهي التي حتيل البيت

إىل كانون املشاكسات ،وجتعل زوجها مسكينا حائرا ال يدري ماذا

يواجه .قال :خري نسائكم ألطفهن بأزواجهن وأرمحهن بأوالدهن.
وهذه املرأة املثالية متثل العرشة احلسنة ،فهي لطيفة ورقيقة ترس زوجها،

وحتنو عليه ،ورحيمة عطوفة عىل أوالدها.

كل ذلك ليكون الزوج عىل بصرية من أمره ،يف أول طريقه لكي

يضمن السعادة واستمرار احلياة الزوجية وإبعاد شبح الفرقة عن ذلك

البيت ،وهناك صفات حسنة أخرى ينبغي ان تتوفر يف املرأة املثالية،

كالعفة واحلياء والرشف والعقل ،ليكون جو األرسة جو ًا هادئ ًا وسعيدا
وبعيدا عن املنغصات.
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ولذا يستحب للرجل رشعا أن خيتار زوجة ذات عقل ودين ،بنت

حسب ونسب ،ألهنا أصرب عىل نوائب الدهر وشدائد الزمن ونكباته،
وألن تنسل له أوالدا صاحلني إذ أهنا ترضعهم بلبن طيب األعراق،

فينشأون عىل أخالق أهلهم ويرتعرعون عىل وتريهتم.

وحذرنا اإلسالم احلنيف من اختيار املرأة احلسناء البعيدة عن

اخللق الرفيع والصفات احلميدة ،حتى ورد يف احلديث الرشيف:

إياكم وخرضاء الدمن ،قيل :يا رسول اهلل ..!وما خرضاء الدمن

؟ ..قال  :املرأة احلسناء يف منبت السوء.

بعد أن يتم عقد الزواج ،يرتتب عليه حقوق وواجبات ،ولقد

قسم العلامء احلقوق إىل ثالثة أقسام:

أوال:حقوق واجبة للزوج عىل زوجته.
ثانيا :حقوق واجبة للزوجة عىل زوجها.
ثالثا :حقوق مشرتكة بينهام.
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فالحقوق والواجبات للزوج على زوجته هي:
أوال :أن تطيعه يف غري معصية ،ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،
فللزوج حق الطاعة ،فال تبتئس أمامه وال تبدو يف مظهر يكرهه ،بل

يستحب هلا أن تبالغ يف التجميل قدر اإلمكان ،وطاملا ّ
حث رسول

اهلل الزوجة عىل احرتام زوجها وتقديره.

ثانيا :ان ال متنع نفسها منه ،إذا كانت طاهرة ،فإن منعت نفسها

عن زوجها اعتربت ناشزا ،واذا نشزت سقطت نفقتها ،فقد قال رسول

اهلل:حق الزوج عىل زوجته أن ال متنعه نفسها ولو كان عىل ظهر
قتب.

ثالثا :أن ال ختونه يف ماله  :فال حيل للزوجة أن تبذر مال زوجها،

وتأخذ منه ألحبائها بدون درايته ،فإن فعلت ،كان األجر له ،وحساهبا

عند اهلل وال تتصدق بيشء من بيتها إالّ بإذنه.

رابعا :أن ال تدخل بيته من يكرهه االّ بإذنه.
خامسا :أن ال خترج من بيته إالّ بإذنه.
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سادسا :اإلنتقال معه :ويف هذا يقول اهلل تعاىل َ ِ
ُوه َّن ِم ْن
:أ ْسكن ُ
ِ
ِ
َح ْي ُ
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن .سورة
ث َس َكنْت ُْم م ْن ُو ْجدك ُْم َو اَل ت َُض ُّار ُ

الطالق ،اآلية 6

وقد روي عن اإلمام الباقر انه قال  :جاءت إمرأة إىل رسول

اهلل ،فقالت  :يا رسول اهلل ما حق الزوج عىل امل��رأة؟ ..فقال :ان

تطيعه وال تعصيه وال تتصدق من بيتها بيشء إال بإذنه وال تصوم تطوعا
إال بإذنه ،فان خرجت بغري إذنه لعنتها مالئكة السامء ومالئكة األرض

ومالئكة الغضب ومالئكة الرمحة ،حتى ترجع إىل بيتها ،فقالت  :يا
رسول اهلل من أعظم الناس حقا عىل املرأة؟ ..قال :زوجها ،قالت :فهل

يل من احلق عليه مثل ما له عيل؟ ..قال :ال وال من كل مائة واحدة .

سابعا :احلداد عىل زوجها :وهو من األمور الواجبة عىل املرأة

رشعا ،وهو من وفاء املرأة لزوجها ،واملقصود به ،ترك الزينة والطيب
وإظهار الرسور ،وأن ال خترج عن بيت الزوجية إالّ حلاجة رضورية،
وينبغي عىل املرأة أن تعلن إظهار احلزن واحلداد.
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املرأة يف دور الزوجية
الحقوق والواجبات للزوجة على زوجها:
أوالً املهر :وهو حق للمرأة عىل الرجل ،وليس لألب أو الويل،
اء َصدُ َقاتِ ِه َّن
ان يأخذ شيئ ًا منه بال رضاها ،قال اهلل تعاىل َ :
و َآتُوا الن َِّس َ

نِ ْح َل ًة َفإِ ْن طِ ْب َن َلك ُْم َع ْن َش ْي ٍء ِم ْن ُه َن ْف ًسا َف ُك ُلو ُه َهنِيئًا َم ِري ًئا .سورة

النساء ،اآلية  ..4وهو يطيب نفس املرأة ويرحيها ،وخري الصداق ما
كان أيرسه ،ومن بركة املرأة صباحة وجهها وقلة مهرها.

ومهر املرأة املنشود هو رأس ماهلا احلقيقي ،وما يمتلكه زوجها من

معاملة هلا بعد أن يستظال حتت سقف واحد ،والسعادة هي أمر معنوي

حيسها اإلنسان داخل وجدانه مع قلبه الذي ال يأكل وال يرشب ،وليس

بجمع املال.

ثانيا النفقة :وتشمل نفقة الزوجة الدائمة ونفقة األوالد ،وتسقط

نفقة الزوجة بنشوزها عىل الزوج بأحد أمرين :
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األول :منعه عن حقوقه التي عليها من وجوه اإلستمتاعات

والتزين الذي يريده منها وعدم إزالة املنفرات له -.املنفرات  :املنغصات

التي تبعد الزوج عن زوجته نتيجة ترصفاهتا املؤذية ،سواء كانت قوال
أو فعال أو ترصفا.-

الثاين :اخلروج من بيت زوجيتها بغري إذن الزوج.
والنفقة الواجبة للزوجة هي الطعام مطبوخا إن احتاج للطبخ،

والرشاب والكسوة خميطة ان احتاجت للخياطة بالوجه املتعارف ،أو

السكن حيث يسكن الزوج ،حسب قدرته وطاقته مفروشا بالوجه

املتعارف ،كام جيب عليه أن يبذل هلا فراش النوم.

وأما الزينة والتنظيف ونحومها ،فان طلبها الزوج كان عليه بذل

مؤنتها وان مل يطلبها مل يكلف هبا.

بعد ان عرفنا ان لكل من الزوج والزوجة حقوقا معينة اذن مها

طرفان متقابالن يتبادالن احلقوق والواجبات ،وليس ألحدمها اجتياز
عىل حق اآلخر وضابط هذا كله ،قوله تعاىلَ ... :ولهَُ َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي
ِ
ِ ِ
ِ
يم .سورة
َع َل ْي ِه َّن بِالمَْ ْع ُروف َول ِّلر َجال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َواللهَُّ َع ِزي ٌز َحك ٌ
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البقرة ،اآلية ..228
فهناك حقوق مشتركة كثيرة ،ومن أهمها ما يلي :
 -1إستمتاع كل منهام بصاحبه :ألن الزواج ال يمكن أن يؤدي

مقاصده بدون ذلك.

قبله.

 -2حصول التوارث بينهام :فريث كل منهام اآلخر ،متى مات
 -3حسن املعارشة :وال ريب أن شخصية الرجل تلعب دور ًا

كبري ًا يف احلياة الزوجية ،وهذا الدور يبدأ من مطلع األيام األوىل التي

ترسم مستقبل البيت الزوجي كله ،فعىل الزوج ان ال يتامدى يف اتباع
هوى زوجته إىل حد يفسد خلقها ويفسد هيبته عندها ،فيقع ضحية
جهله ،فعليه أن يكون حكيام يزن األمور بميزان اإلسالم ،الشدة يف

موضعها واللني يف موضعه ،وكذلك للمرأة الذكية دور مهم تلعبه إذا

كانت قادرة عىل أن تودع يف بيت الزوجية عيشة هادئة سعيدة مستقرة.

 -4االعتدال يف الغرية :ومن املعلوم أن الرجل مطالب بصيانة
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ِ
ين َآ َمنُوا
زوجته من كل ما خيدش كرامتها ،قال اهلل تعاىل  :يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
ُقوا َأ ْن ُفسكُم و َأهلِيكُم نَارا و ُقودها النَّاس وا ْل ِ
ح َج َار ُة .سورة التحريم،
ُ َ
َ ْ َ ْ ْ ً َ َُ

اآلي��ة  ..6ان اإلس�لام احلنيف أمرنا باإلعتدال يف كل أم��ر ،ومنها
اإلعتدال يف الغرية عىل الزوجة فأوجب التغايض من الرجل عام حيسن

التغايض عنه من هفوات زوجته ،فيام عدا نفسها ،وماهلا ،فال يبالغ يف

تتبع عثرات زوجته وإحصاء مجيع حركاهتا وسكناهتا ،فإن ذلك مدعاة

إلساءة الظن هبا.

 -5النسل :من األمور املس ّلم هبا أنه ما من زواج سعيد إالّ ويتمنى

الزوجان أن يرزقا بأبناء وبنات لتكمل فرحتهام ،وال شك ان النسل

غاية رئيسية وهدف مهم يتوخاه اإلس�لام ،قال اهلل تعاىل :ا ْل َم ُال
ُون ِزينَ ُة ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا .سورة الكهف ،اآلية .46
َوا ْل َبن َ
وقد رتب اإلسالم عىل ذلك حقوقا وقواعد ،وكذلك اهتم علامء

الرتبية واإلجتامع باحلقوق والواجبات لكال اجلنسني ،وقد تعرض

اإلمام زين العابدين يف رسالة احلقوق إىل حق الزوجة عىل زوجها،
أن اهلل عز وجل ،جعلها لك سكنا
قائال :وأما حق الزوجة :فأن تعلم ّ
وأنسا ،فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عليك فتكرمها وترفق هبا ،وان كان
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فإن عليك أن ترمحها ألهنا أسريك وتطعمها وتسقيها
حقك عليها أوجب ّ

وتكسوها ،وإذا جهلت عفوت عنها .ومن كالم ألمري املؤمنني يف
وصيته البنه احلسن  ،قال:

واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك اياهن ،فإن شدة احلجاب

أبقى عليهن ،وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يثق به عليهن.

واذا استطعت ان ال يعرفن غريك فافعل ،وال متلك املرأة من أمرها ما

جاوز نفسها ،فإن املرأة رحيانة ،وليست بقهرمانة وال تعد بكرامتها
نفسها ،وال تطمعها يف أن تشفع بغريها ،فتميل مغضبة عليك معها ،وال

تطل اخللوة مع النساء فيملنك أو متلهن ،واستبق من نفسك بقية من
امساكك عنهن ،وهن يرين أنك ذو اقتدار خري من ان يظهرن منك عىل
انتشار .وإياك والتغاير يف غري موضع غرية ،فإن ذلك يدعو الصحيحة

إىل السقم ،ولكن أحكم أمرهن ،فإن رأيت ذنبا فعاجل النكري عىل
الكبري والصغري ،وإياك ان تعاقب فتعظم الذنب وهتون العتبى.
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وهناك نصائح ينصح علماء التربية واالجتماع الزوجة بها ،ومنها:
أوال :إشعار الزوج بحبها له دائام.
ثانيا :مشاركته يف أف��راح��ه وختفيف أت��راح��ه ،وبعث ال�سرور

والسعادة يف قلبه.

ثالثا :جتنب الزوجة اإلرساف يف املأكل وامللبس والنفقات

األخرى.

رابعا :إلتامس الزوجة املعاذير أثناء حدة الزوج وجتنب املبادلة

بمثلها.

خامسا :تنفيذ آراء الزوج ،إن كانت صائبة ،وطرح رأي الزوج

بلطف ووداعة وإشعاره بالقيمومة.

سادسا :عدم التعقيب عىل الزوج يف كل يشء والتحذير من أن

تكون مع الزمان عليه.
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سابعا :ينبغي عىل الزوجة اإللتزام بقول الصدق دائام واالبتعاد عن

اللف والدوران واملراوغة ،ألن ذلك يزرع الشكوك يف نفسية الزوج.

ثامنا :إهتامم الزوجة بأناقتها وكسب عواطف الزوج هلا ،حتى ال

يبادرها بالنصائح التي ربام ختدش عواطفها.

تاسعا :إدامة رعاية املنزل والتفنن يف طهي الطعام وترتيبه.
عارشا :اإلعتناء برتبية األوالد ونظافتهم وصحتهم.
احل��ادي عرش :التزود بسالح العلم واملعرفة وخاصة يف دور

الزوجة واألمومة ،فإن الثقافة واجبة عىل الزوجني.

والقيام بحفظ سورة النور كلها واالبتعاد عن سورة يوسف

ملن ال تفقه من املراهقات ،ألن سورة النور جامعة ،لكثري من أحكام

النساء وآداب البيوت وحسن املعارشة ،بخالف سورة يوسف املتضمنة

لعواقب الكذب واملكر عند النساء ،وليس للكذب واملكر عندهن فقط.
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وهناك نصائح ينصح علماء التربية واإلجتماع الزوج بها ،منها:
-1حسن املعارشة مع الزوجة يف القول والعمل ،وليس أحب إىل

نفس الزوجة من اإلطراء عىل مجاهلا.

-2إقناع الزوجة بحب الزوج وإخالصه هلا.
-3اذا أطال الزوج املكث يف البيت ،فعليه أن ال يستغرق يف العمل

كالقراءة وجمالسة األصدقاء وإمهال الزوجة وتركها فريسة للظنون.

-4ينبغي عىل الزوج عدم تضييق اخلناق عىل حرية الزوجة فيام

خيصها ،كزيارة أهلها وإنفاق ماهلا يف سبيل لوازمها ونحو ذلك.

-5ينبغي عىل الزوج ان يمأل عني وكيان زوجته ،كزوج أنيق يملك

عواطفها ومثقف يمأل فكرها ،وشجاع حيمي كياهنا من ملامت الزمان.
-6أن تطلب من نفسك مثلام تطلب منها ،ال سيام عىل صعيد

متطلبات ومستجدات احلياة.

-7عدم لوم الزوجة كثريا ،فإن ما يعرتهيا من احلمل والرضاعة
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يؤثر عىل جهازها العصبي ومزاجها النفيس.
-8عىل الزوج أن ال حيد من احلدس اليسء والتحذر من رشه.
-9تأمني حاجات الزوجة واإلستجابة ملا تطمح اليه يف جماراة

نظرياهتا يف املجتمع من امللبس واملسكن وأدوات الزينة واحليل..والخ.

رشيطة أن يكون مقتدرا عىل تلبية كافة رغبات زوجته---.
-10عىل الزوج أن يراعي مشاعر زوجته ،عندما تتقدم يف السن،فتنشأ لدهيا العصبية يف امل��زاج واخلصومة يف البيت وخارجه ،فعىل

الزوج ان يكون قدر اإلمكان ،لطيف املزاج مرح النفس ،هاديء البال

مع زوجته ،ليكون جو األرسة مفعام باملرح والرسور.

هذا ما أحببت ان أسديه لكال الزوجني من نصائح تربوية وعقلية

ودينية ليسري كل منهام عىل منهجه احليايت السليم ،وتكون صورة احلياة
الزوجية مرسومة أمامها بكل جالء ووضوح لتنعم األرسة بالوئام

والسالم.
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املر�أة واحلقوق

املراة يف دور الزوجية واحلقوق اليت
عليها وهلا واملشرتك بينهما
:و ِم ْن َآ َياتِ ِه
وردت آيات كريمة يف حق الزوجة منها ،قوله تعاىل َ
ِ
ِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة
َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأز َْو ً

تعاىل:و َقدْ َأ ْف َضى َب ْع ُضك ُْم
َو َر ْح َم ًة.سورة الروم ،اآلية  ..21وقوله
َ
إِ َلى َب ْع ٍ
ض َو َأ َخ ْذ َن ِمنْك ُْم ِمي َثا ًقا غَلِي ًظا.سورة النساء ،اآلية  ..21وقوله
ِ
ِ
اس َل ُه َّن.سورة البقرة ،اآلية ..187
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم ل َب ٌ
ه َّن ل َب ٌ
تعاىلُ :
اشروهن بِا ْلمعر ِ
ِ
وف .سورة النساء ،اآلية19
وقوله تعاىلَ :
و َع ُ ُ َّ َ ْ ُ
وامل��ق��ص��ود ب��امل��ع��روف ال���ذي ينبغي ل��ل��زوج أن يفعله مع

زوج��ت��ه أن ال يعبس يف وجهها بغري ذن��ب ،وأن يكون منطلقا

يف ال��ق��ول ،ال ف��ظ��ا وال غليظا ،وال م��ظ��ه��را م��ي�لا إىل غ�يره��ا.

يقول أحد املختصني  :إن معارشة الزوجة ،ال تنحرص يف حسن اخللق

معها ،وكف األذى عنها ،بل احتامل األذى منها واحللم عند طيشها
وغضبها ،وإن من املسائل اجلوهرية التي جاء هبا اإلسالم احلنيف أن
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يكون املعروف ساريا يف كل مفردات احلياة الزوجية.
أما مقياس اإلحسان باملعروف الذي هو لفظ جامع لكل صورة

من صور السلوك القويم واملعاملة العادلة ،فالرفق بالزوجة معروف
ومتكينها من العيش املناسب ملستواها اإلجتامعي ،معروف ،وإشعارها
باالحرتام واحلب ،معروف ،ولقاء أهلها ،معروف ،ومشاورهتا يف

شؤون بيتها وأطفاهلا ،معروف ،وهكذا ،ولكن ليس من املعروف إلقاء
حبل الزوجة عىل غاربه ،ألنه سوف يمكنها من اإلرساف والبذخ ،فيام
ال ينفع ،وقد يؤدي إىل تعكر بيت الزوجية يف اآلخر.

وهنالك عدة أسباب تؤدي إلى عدم صفاء جو األسرة النفسي منها:
 -1مطالبة الزوجة لزوجها بأمور فوق قدرته.
 -2عدم اإلحرتام املتبادل بني الزوج وزوجته.
-3عدمالتفاهمبنيأفراداألرسةواملناقشةالرصحيةواملوضوعيةوالرغبةيف

فرضرأيكلمنهمعىلاآلخر،وهذامماينعكسسلبياعىلنفسيةاألطفال.
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 -4تصادم الرغبات بني الزوج وزوجته.
 -5عدم التكافؤ يف املستوى الثقايف واإلجتامعي واإلقتصادي.

وإن من األسس الصحيحة لدوام العالقة الزوجية املتينة ان تتم عىل

املناقشة واملفامهة ،والرصاحة التي هلا أثرمهم يف إدامة العالقة الزوجية

ونموها نموا طبيعيا ألن عدم الرصاحة يؤدي إىل كبت الرغبات وبالتايل

يؤثر عىل اجلو النفيس العام للعالقات العائلية.

رب سائل يسأل ما املقصود من قوله تعاىل:
ّ
ون ع َلى النِّس ِ
اء؟..
الر َج ُال َق َّو ُام َ َ
َ
ِّ
القيمومة هي زيادة قوة التعقل بالرجل وما يتفرع عليه من شدة البأس

والقوة والطاقة عىل الشدائد من األعامل ونحوها ،بخالف حياة النساء
فإهنا إحساسية عاطفية مبنية عىل الرقة وا ّللطافة.

فإذا إلتزم كل من الزوج والزوجة بواجباته نحو اآلخر وقام كل

منهام بدوره امللقى عىل عاتقه بأتم وجه .عند ذلك تكون العائلة سعيدة
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وهانئة.
وإذا صدر من الزوج إنفعال أو حالة غضب فينبغي عىل الزوجة

بمقتىض الرابطة الزوجية أن ال تقابله بمثل ما صدر منه وعليها أن

تقابله بالكالم اللطيف والرقيق ،مما يؤكد عليه علامء الرتبية واإلجتامع

من األسس األخالقية أن يلبي الزوج كل متطلبات زوجته وأطفاله
رشيطة اليرس وعدم العرس ..ومن القواعد التي يؤكد عليها علامء الرتبية
واإلجتامع أن حيرتم كل منهام اآلخر بألفاظ مهذبة وعبارات مجيلة.

وإن من مجلة عوامل تقوية العالقة والروابط الزوجية ان يفسح

ال��زوج املجال لزوجته بزيارة أهلها وممارسة حقوقها الشخصية و
اإلجتامعية ضمن الروابط الرشعية ،فتكريم الزوجة واإلحسان إليها

يقوي من شخصيتها ويزيد يف املحبة بينهام.

ومما جيب عىل الزوجة أيضا أن تعني زوجها إذا كان بحاجة إىل

اإلعانة ،ألن فيه إدامة للعالقة الزوجية الناجحة ،وخلق روح املحبة

بينهام وتطورها.

أما بالنسبة اىل األبناء فالتفضيل يف حمبة األبناء وتلبية طلباهتم يؤدي
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إىل خلق جو مشحون باملشاكل واخلالفات العائلية.
وينبغي عىل الزوجة الصاحلة التي تروم إسعاد زوجها ان تتحمل

مساويء زوجها يف املسكن وعرس احلال ألجله لكي ال تنغص عليه

حياته الزوجية.

و جيب عىل الزوج أن يعتني بزوجته لكي تشعر باحرتام الزوج هلا،

وهذا له متام األثر يف خلق روح املحبة والوئام بينهام ،وعدم شعورها

باإلنكسار وعدم التقدير.

وهناك مالزمة بني حب النساء و اإليامن فالدين اإلسالمي اعتنى

بتكريم املرأة وجعل مالزمة بني زيادة اإليامن وزيادة حب النساء فقد
ورد عن اإلمام الصادق :ا العبد كلام ازداد للنساء حبا إزداد يف

اإليامن فضال.

وكذلك للمحافظة عىل إدامة األرسة وإبعادها عن التمزق ينبغي

للزوج ان يصرب عىل أذى زوجته سيئة اخللق ،فالزوج الذي يصرب عىل

أذى زوجته سيئة اخللق يعده اهلل من الشاكرين له ويدخله يف منزلتهم
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ويمنحه الثواب املعد هلم ،فقد ورد عن رس��ول اهلل :أال ومن

صرب عىل خلق إمرأة سيئة اخللق ،واحتسب ذلك عند اهلل أعطاه ثواب

الشاكرين.

و هنالك عدة صفات حمببة لدى الزوجة الصاحلة ،كاهلينة واللينة

واملؤاتية والتي تسعى إىل سعادة زوجها بشتى أنواع السعادة ،كام ورد

عن اإلم��ام الرضا :خري نسائكم اخلمس ،قيل :ما اخلمس؟..

قال :اهلينة اللينة املؤاتية التي إذا غضب زوجها مل تكتحل بغمض حتى
يرىض ،واذا غاب عنها زوجها حفظته يف غيبته ،فتلك عامل من عامل

اهلل ،وعامل اهلل ال خييب.

يسء اخللق مع أهله وعياله ال بد وأن يعاقب
كام أن من يكون ّ

وقد ورد عن الرسول األعظم :انه ال يفلت من ضغطة القرب

وعذاب اآلخرة كام حدث مع الصحايب اجلليل سعد بن معاذ يف زمن

الرسول مع ان الرسول شيعه ودخل يف قربه واليك نص احلادثة:

روى الصدوق وغريه عن الصادق قال« :أويت رسول اهلل

فقيل له :ان سعد بن معاذ قد مات فقام رسول اهلل وقام أصحابه
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معه ،فأمر بغسل سعد وهو قائم عىل عضادة الباب ،فلام أن حنط وكفن

ومحل عىل رسيره تبعه رسول اهلل بال حذاء ورداء ،ثم كان يأخذ

يمنة الرسير مرة ويرسة الرسير مرة ،حتى انتهى به إىل القرب ،فنزل رسول
اهلل حتى أحلده وسوى اللبن عليه وجعل يقول ناولوين حجرا،
ناولوين تراب ًا رطبا ،يسد به ما بني اللبن ،فلام ان فرغ وحثى الرتاب

عليه وسوى قربه ،قال رسول اهلل :اين ألعلم انه سيبىل ويصل
البالء اليه ولكن اهلل حيب عبدا إذا عمل عمال أحكمه ،فلام أن سوى

الرتاب عليه قالت أم سعد :يا سعد هنيئا لك اجلنة ،فقال رسول اهلل:

يا أم سعد مه! ..ال جتزمي عىل ربك ،فإن سعدا قد أصابته ضمة – أي
ضغطة القرب–قال :فرجع رسول اهلل ورجع الناس فقالوا له :يا رسول
اهلل لقد رأيناك صنعت عىل سعد ما مل تصنعه عىل أحد ،انك تبعت

جنازته بال رداء وال حذاء ،فقال :ان املالئكة كانت بال حذاء وال
رداء فتأسيت هبا ،قالوا  :وكنت تأخذ يمنة الرسير مرة ويرسة الرسير

أخرى ،قال :كانت يدي يف يد جربائيل آخذ حيث يأخذ ،قالوا:

أمرت بغسله وصليت عىل جنازته وحلدته يف قربه ،ثم قلت :ان سعد ًا قد
أصابته ضمة ،قال :فقال :نعم ،إنه كان يف خلقه مع أهله سوء.

فالزوجة يف اإلسالم هي رباط مقدس يقوم عىل أساس الوفاء
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واحلب واإلخالص ،وقد اهتم اإلسالم هبذه الناحية من حياة املرأة

املسلمة وأعطى الزوجة الصاحلة مفهوم ًا طاهر ًا واضح ًا ال لبس فيه وال
و َل ُه َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن
غموض ،وال هضم فيه حلق أي من الطرفنيَ :
ِ
ِ ِ
ِ
يم.
بِا ْل َم ْع ُروف َول ِّلر َجال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َوال َّل ُه َع ِزي ٌز َحك ٌ

ومن هذا نعرف أن اإلسالم جعل من العالقة الزوجية عالقة

متكافئة ،للزوجة فيها ما للزوج وعليها ما عليه.

و يف أوقات احلمل الذي يعد أقدس مهمة تنجزها املرأة يف احلياة

تصاب أكثر النساء بأعراض كثرية تكون من مستلزمات احلمل وتوابعه

وتستهلك هذه األع��راض من املرأة جهد ًا بدني ًا شامالً ،وقد رصح

كثري من األخصائيني أن الشهر األخري من أشهر احلمل ال يصح فيه
أن تكلف املرأة جهد ًا بدني ًا أو فكري ًا وعند ذلك أيض ًا يأيت دور الرجل

يسي معها دفة احلياة.
الزوج لكي رِّ

واملرأة بطبيعتها الناعمة حتتاج اىل ركن قوي تستشعر يف ظله األمن

والرضاء.

ولو مل يكن للرجل عىل املرأة درجة ألصبح الرجل بالنسبة للمرأة
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كواحدة غريها من النساء وعند ذلك تفقد هذا الشعور الذي حتتاجه

كل أنثى وهو شعورها بأهنا يف محى مكني وبأهنا مسنودة إىل جبهة قوية.
فاملرأة كام عرفنا ال يمكن هلا بأي حال من األحوال أن تتجرد

عن أنوثتها التي هي رضورة من رضورات وجودها اإلنساين ،واألنوثة

تعني الرقة والنعومة ،والرقة والنعومة البد هلا ممن يعوضها عن ضعفها

بقوته وعن رقتها بصالبته.

وإالّ َّ
فإن اإلسالم هو أول نصري للزوجة بجميع أحكامه ومفاهيمه،

وقد جاء يف الروايات عن رسول اهلل أنه قال :خريكم خريكم

ألهله وأنا خريكم ألهيل ،وجاء يف الروايات أن النساء يف عهد النبي
ً
وملجأ حتى أهنن كُن يشكني
كُن قد وجدن فيه ألنفسهن نصري ًا مشفق ًا

اليه أدنى اعتداء يصلهن من أزواجهن وكان أزواجهن حيذرون أن يبدر
منهم إليهن ما يشكينه اىل النبي.
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املرأة يف دور األمومة
ان من األدوار التي متر هبا املرأة وتتحمل فيها مسؤوليات جسام،

هو دور األمومة ،حيث يعترب قمة احلياة الزوجية ،ملا يكتنفه من واجبات
كثرية وخطرية ،ملقاة عىل عاتق األم بالدرجة األوىل وعىل عاتق األب
بالدرجة الثانية أمام اهلل تعاىل واملجتمع والضمري ،فان أحسنت املرأة
القيام هبذا الدور ،كام ينبغي ،فجزاؤها من اهلل تعاىل اجلزاء األوىف ،وان

هي قصرّ ت فهي مسؤولة أمام اهلل تعاىل.

وال شك ان املرأة تتحمل يف مثل هذا الدور كثافة من األتعاب

واجلهود املضنية ،وال بد هلا من اإلستعداد له ،عقليا وجسميا ،وروحيا،

لكي تستحق كلمة األم بحق وجدارة ،واألمومة عبارة عن قطب رحى
املجتمع واللولب الذي تتمركز عليه احلياة األرسية.

وع�ل�ى ال����زوج أن ي��راع��ي يف ه���ذا ال����دور م��ش��اع��ر زوج��ت��ه

وأحاسيسها ،ويقلل من الضغوط عليها يف ما تبذله من جهود
مل تكن مألوفة لدهيا ،ألهن��ا بحاجة إىل مساعدة زوج��ه��ا ،وعليه
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ان ال يستنكف م��ن املساعدة هل��ا ولعياله ،ف��إن خدمة العيال يف

البيت خري من العبادة الطويلة ،فقد ورد عن أم�ير املؤمنني

قال:

دخل علينا رسول اهلل وفاطمة جالسة عند القدر ،وأنا

أنقي العدس ،فقال :يا عيل! ..اسمع مني ،وما أقول إالّ عن أمر ريب ،ما

من رجل يعني امرأته يف بيتها إالّ كان له بكل شعرة عىل بدنه عبادة سنة،
صيام هنارها وقيام ليلها ،وأعطاه من الثواب مثل ما أعطى الصابرين
وداود ويعقوب وعيسى.

يا ع�لي! ..من كان يف خدمة العيال ،ومل يأنف كتب اسمه يف ديوان

الشهداء ،وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ،وكتب له بكل
قدم ثواب حجة وعمرة ،وأعطاه اهلل بكل عرق يف جسده مدينة.

يا عيل! ..ساعة يف خدمة العيال يف البيت ،خري له من عبادة ألف

سنة وألف حجة وألف عمرة ،وخري من عتق ألف رقبة وألف غزوة

وأل��ف مريض ع��اده وأل��ف جنازة وأل��ف جائع يشبعهم وأل��ف عار
يكسوهم ،وألف فرس يوجهه يف سبيل اهلل ،وخري له من ألف دينار
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يتصدق هبا عىل املساكني ،وخري من ان يقرأ التوراة واالنجيل والزبور

والفرقان ،وخري له من ألف بدنة يعطي املساكني وال خيرج من الدنيا

حتى يرى مكانه يف اجلنة.

يا ع�لي! ..من مل يأنف من خدمة العيال ،دخل اجلنة بغري حساب.
يا عيل! ..خدمة العيال كفارة الكبائر ،وتطفيء غضب الرب.

يتضح من خالل فقرات هذا احلديث النبوي الرشيف ان اإلسالم

يريد من الزوج ان يكون إىل جانب زوجته يف كل زاوية من زوايا احلياة
الزوجية ،وال سيام إذا كانت الزوجة يف دور األمومة ،فهي بحاجة إىل

مد يد العون واملساعدة من زوجها لتقوم بوظيفتها خري قيام ،ويكونا

قد تعاونا عىل بناء كيان األرسة املتامسكة القائمة عىل الوئام ،يسودها

جو من املحبة واأللفة والتعاون ،ويكونا بذلك قدوة صاحلة ألبنائهام
ولألرس األخرى التي تعيش معهم يف جمتمع واحد.

وقد حث الشارع املقدس األمهات عىل إرض��اع أوالده��ن بام

وعدهن من األجر والثواب ،ففي احلديث … :قالت أم سلمة :يا
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رسول اهلل ،ذهب الرجال بكل خري ،فأي يشء للنساء املساكني؟..

فقال :بىل ،إذا محلت املرأة ،كانت بمنزلة الصائم ،القائم ،املجاهد

بنفسه وماله يف سبيل اهلل ،فإذا وضعت كان هلا من األجر ما ال تدري،

ما هو بعظمته ،فإذا أرضعت كان هلا بكل مصة عدل عتق حمرر من
ولد اسامعيل ،فإذا فرغت من رضاعه رضب ملك عىل جنبها ،وقال:
استأنفي العمل ،فقد غُفر لك.

وينقسم دور األمومة إلى ثالثة أقسام:

القسم األول :ي��ب��دأ ه��ذا القسم م��ن ت��ك� ّ�ون اجل��ن�ين إىل وضعه.

القسم ال��ث��اين :رع��اي��ة الطفل م��ن ح�ين والدت���ه إىل ح�ين فطامه.
القسم الثالث :رعاية الطفل من فطامه إىل حني بلوغه ،ويسمى هذا

القسم بالرعاية الرتبوية.

القسم االول الذي يبدأ من تكون الجنين إلى وضعه:
ان لرحم األم تأثري ًا عىل اجلنني يف الرحم هذا أوال ،وثانيا له

تأثري عىل فن الرتبية والبيئة ،التي يعيش فيها اإلنسان ،حيث يكتسب
ٌ
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األطفال بعض الصفات من آبائهم ،وبعضها من أمهاهتم ،ومجيع
االستعدادات التي كانت كامنة يف اخللية تظهر إىل عامل الفعلية يف رحم

األم ،فاملقدرات التفصيلية للطفل من الصالح والفساد واجلامل والقبح
والنواقص والكامالت الظاهرية والباطنية ،كلها ختطط يف رحم األم،

ولذا ورد يف بعض اإلرشادات يف أثر بعض األطعمة والفواكه واخلرض

والبقول للحامل.

فقد ورد عن اإلمام الصادق يف حديث له بشأن السفرجل

..وأطعموهم حبالكم ،فانه حيسن أوالدكم ،وعن النبي انه قال:
أطعموا املرأة يف شهرها الذي تلد فيه التمر ،فانه يكون حليام تقيا.

ان ألصالب اآلباء وأرحام األمهات تأثري ًا عىل األطفال بصورة

خفية وتظهر نتائجها يف الرحم ،وهناك مئات التفاعالت والتأثريات
اإلختيارية واإلتفاقية متر يف طريق أصالب اآلباء واألمهات ،والرحم

هو آخر مراحل التأثريات املختلفة الطارئة عىل تكوين الطفل.

فقد قال رسول اهلل: السعيد سعيد يف بطن أمه ،والشقي شقي

يف بطن أمه واملقصود من هذا احلديث الرشيف :إن مجيع الصفات
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الرذيلة لألم تؤثر عىل شقاوة اجلنني ،وهو يف بطن أمه ،والصفات

احلميدة لألم كذلك تؤثر ،فإن مجيع هذه الصفات خريها ورشها ترتك

آثارا يف الطفل ،وتبني أساس سعادة اجلنني وشقاوته.

يقول العلم احلديث :ان اإلضطرابات العصبية لألم توجه رضبات

قاسية إىل مواهب اجلنني ،قبل والدته إىل درجة أهنا حتوله إىل موجود
عصبي ال أكثر ،ومن هنا جيب ان نتوصل إىل مدى أمهية إلتفات األم يف

دور احلمل إىل اإلبتعاد عن األفكار املقلقة واهلم والغم واإلحتفاظ بجو
اهلدوء واإلستقرار ،ولذلك أكد اإلسالم عىل اإلهتامم بطهارة األجيال

اإلسالمية ،فأمر بعدم التزويج من املصابني باحلمق واجلنون واملدمنني
عىل اخلمرة ،ومنع من تزويج يسء اخللق.

عن احلسني بن بشار الواسطي ،قال  :كتبت إىل أيب احلسن

الرضا ان يل قرابة ،قد خطب إ ّيل ويف خلقه سوء ،قال:ال تزوجه
إن كان سيئ اخللق.

و ال ش��ك ب��أن دور األم يف بناء الطفل يفوق دور األب يف

كثريمن املوارد والواقع أن األم تتحمل يف دور احلمل مسؤولية كبرية،
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وباخلصوص يف ما يتعلق بأسلوب تغذي األم ونوعه ،ويستمر دورها
طيلة أيام احلمل ،فاجلنني يتغذى من األم ويأخذ منها مجيع ما حيتاجه
يف بنائه ،ولذا فإن لسالمة األم ومرضها وطهارهتا ورذالتها وسكرها

وجنوهنا أثرا مبارشا يف اجلنني ،إن الطفل أشبه ما يكون بعضو من

أعضاء األم متاما عندما يكون يف بطنها ،فإن العوامل التي تؤثر عىل األم
تؤثر عىل الطفل متاما ،فمثال ّ
إن تناول األم لألطعمة الفاسدة واللحوم،
وباخلصوص من قبل األم يؤدي إىل تسمم اجلنني ،وجيعل لونه داكنا
مائال إىل اإلصفرار.

القسم الثاني :رعاية الطفل من حين والدته إلى حين فطامه:
تكمن رعاية الطفل من حني والدته إىل فطامه يف حمورين:
األول :اجلانب الصحي :ويتمركز حول الرضاع واملرضعة.

أن طفلها ال يفهم سوى االرتضاعّ ،
وينبغي لألم أن تعلم ّ
وأن واجبها

كأم مرضعة ،ويف دور األمومة عليها أن هتتم بلبن وليدها من الناحية
الصحية ،ويف حالة إمهاهلا اجلوانب الصحية ،سوف يتعرض طفلها إىل

جمموعة من املخاطر واألمراض وبالتايل يقع العبء واألذى عليها.
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وال شك إن مصاعب ومتاعب الرضاع ال تقل عن مصاعب ومتاعب

احلمل والوالدة ،بل اجلميع عىل حد سواء.

فحقوق الطفل في مدة الرضاع يترتب على مجموعة من النقاط:
األوىل :إن أقىص مدة لرضاع الطفل ،هي حوالن كامالن ،قال
ات ير ِضعن َأو اَلدهن حو َلي ِن ك ِ
ِ
َام َل ْي ِن لِ َم ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ َّم
تعاىلَ :
وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ
ود َله ِر ْز ُقهن وكِسوتُهن بِا ْلمعر ِ
ِ
وف اَل ُت َك َّل ُ
ف َن ْف ٌس
الر َضا َع َة َو َع َلى ا ْل َم ْو ُل ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
َّ

إِ اَّل وسعها اَل ت َُضار والِدَ ٌة بِو َل ِدها و اَل مو ُلود َله بِو َل ِد ِه وع َلى ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل
ُ ْ ََ
َ
َ َ َ َْ ٌ ُ َ َ َ
َّ َ
ك َفإِ ْن َأرادا فِص اًال عن تَر ٍ ِ
َذلِ َ
َاح َع َل ْي ِه َما.
اض من ُْه َما َوت ََش ُاو ٍر فَلاَ ُجن َ
َ َ َ
َ ْ َ
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الثانية :حيق لألم يف هذه املدة املطالبة بام تستحقه من األجرة ،وهلا

األولوية بالرضاعة برشط أن يكون حولني ال أكثر .فقد ورد عن اإلمام

الصادق انه قال :ليس للمرأة ان تأخذ يف رضاع ولدها أكثر من

حولني كاملني إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض.منهام فهو حسن

والفصال العظام.

الثالثة :يكون األب ملزما بدفع األجرة لألم يف مدة احلولني إن
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طالبته بذلك ،وإالّ فال أجرة يف البني.
الرابعة :ليس من حق األم املرضعة أن تفطم رضيعها قبل مدة واحد

وعرشين شهر ًا ،ألن ذلك من حق الطفل .فعن اإلمام الصادق قال:
الرضاع واحد وعرشون شهرا فام نقص فهو جور عىل الصبي.

فال جيوز رشعا إرضاع الطفل من احلليب املجفف يف حالة عدم

وجود رضر يف إرضاعه من األم نتيجة إصابتها باملرض أو قلة احلليب،

ومع وجودمها فال مانع من ذلك.
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املرأة يف دور األمومة
هناك فروق ومميزات تتصف بها كل من األم الحقيقية واألم المرضعة:
تنقسم األم المرضعة إلى قسمين :
القسم األول :األم احلقيقية :وهي األم التي أولدت الطفل ،ومتتاز

هذه األم أن لبنها يفي متاما باإلحتياجات احلقيقية للرضيع الصغري،

مضافا إىل ذلك انه حيمي الوليد من كل هجوم متوقع للمكروبات،
والرضاع من األم جينب الطفل واألم معا نتائج حرمان مكبوت ،قد

تكون وخيمة العواقب أحيانا.
يقول علامء النفس:

يقوي الروابط احلقيقية
ان إعطاء لبن األم للطفل من شأنه أن ّ

ويغذي احلب البنوي ،فالسعادة والفرح عنرصان رئيسيان يف حفظ

الصحة وصيانتها ،ولبن األم يساعد الطفل كثريا يف النمو وجيعله أكثر
مقاومة للمرض ،وعىل األم ان جتتنب ما ينبغي اجتنابه من الطعام
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والرشاب املفسدين للبن الرضيع ،كالتخمة والسكر وكل ما كان من

األغذية حارا جدا وباردا جدا وماحلا أو حامضا أو مرا ،فإن كل ذلك

رديء للمرضع وغري موافق لألطفال والصبيان ،ألن بعض ما ذكر
حيرك البطن وهييئ لإلختالل ،وبعضه يفسد اللبن ،وكله مع ذلك قليل

الغذاء رديء النضج.

وعىل األم أن تتوقى كل طعام ثقيل يؤثر عىل لبنها ،ومنها البقول

للمرضع والكرفس واخلردل والثوم ،أما الكرفس فلثقله عىل املعدة،
وأما الرديء من احلبوب فالباقالء والعدس واللوبيا ،ومن الفواكه

اللوز واجلوز ،وأما التني والتمر ففيهام بعض املوافقة.

فيجب عىل املرضعة أن تكون منتبهة يف كل حلظة إىل جانب

وليدها وعينها ساهرة ،لكي ال يصيبه ف��زع يرعبه بغتة ،وينبغي

عليها اإلعتناء بغذائها ،كام كان غذاؤها يف أشهر احلمل األخرية.

و العوامل التي تساعد األم عىل ان يكون لبنها مالئ ًام لطفلها هو جتنب
اهلم ،وأن تأخذ قسطا طيبا من الراحة ،واألكل ببطء ،ومضغه جيدا،

وأن تتعرض للهواء الطلق وأشعة الشمس والرياضة املعتدلة ،لكل منها

أمهيته وكل ما من شأنه أن يصلح من صحة األم يعني الطفل عىل النمو.
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القسم الثاين :األم الرضاعية :وهي األم التي ترضع الطفل ومل تلده،

وال بد من توفر بعض الرشوط فيها ،وهي:

أوال :أن تكون سليمة من األمراض ،صحيحة اجلسد ،معتدلة

املزاج ،ليس هبا يشء من األدران واألمراض.

ثانيا :أن تكون غري بعيدة العهد من الوالدة ،ويكون ولدها ذكرا

خريا من أن يكون أنثى ،ألن التي تلد الذكر تكون أكثر حرارة.

ثالثا :أن تكون املرضع وسطة السن ال حدثة جدا وال مسنة جدا،

واألفضل من كانت سنها بني اخلمس والعرشين واخلمس والثالثني

سنة.

رابعا :ينبغي أن تكون املرضع شديدة القوة ،عظيمة اجلثة ،واسعة

الصدر واجلسم متوسطا معتدال ،ليس بالسمني وال باهلزيل ،ألن هاتني

احلالتني خمالفتان.

أما كثرة الشحم فإنه حيرش اليه كثرة الغذاء ،وأما اهلزال فألنه يقلل

للبن.
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خامسا :من أوفق األمور للطفل أن تكون املرضعة عاقلة ،رزينة،

ناسكة ،عفيفة ،رحيمة ،حسنة اخللق ،بطيئة الغضب ،فإن ذلك مما يعني
عىل جودة اللبن ،وصحته وجودة مزاجه.

فإن لصفات املرضعة تأثريا عىل صفات رضيعها ،فقد دلت بعض

األخبار عن أهل البيت عليهم السالم عىل هذا التأثري ،منها:

ما ورد عن اإلم��ام الرضا قال:وقال رس��ول اهلل :ال

تسرتضعوا احلمقاء وال العشامء ،فإن اللبن يعدي.

وعن اإلمام جعفر الصادقعن أبيه :ان عليا كان يقول:

ختريوا للرضاع ،كام ختريوا للنكاح ،فإن الرضاع يغري الطباع.

وعن أيب عبداهلل الصادق  قال :قال أمري املؤمنني  :ال تسرتضعوا

احلمقاء ،فإن اللبن يغلب الطباع .وعن أيب عبداهلل الصادق ،قال :

انظروا من يرضع أوالدكم ،فان الولد يشب عليه.

والقسم الثالث من دور األمومة وهو رعاية الطفل من فطامه إىل

حني بلوغه والذي يسمى بالرعاية الرتبوية:
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تبدأ األم بفطام الطفل شيئا فشيئا عىل التدريج ،وتعوده عىل

الطعام ومترنه عليه ،ويفضل أن يكون الطعام من اخلبز املبلل باللبن
أو العسل أو أي رشاب آخر ،وال يفضل أن يشبع الطفل من الطعام

املقدم له ،ليجود اهلضم وتقل الفضول يف أبداهنم ،وتصح أجسادهم

وتقل أمراضهم.

كيف يتعامل األبوان مع ابنهام حينام يدرك ويتحسس ويميز؟..
ال بد من التدرج معه يف تربيته وفقا لتقدمه يف العمر ،وقد ورد عن

النبي :الولد سيد سبع سنني ،وعبد سبع سنني ،ووزير سبع سنني،
فإن رضيت خالئقه بإحدى وعرشين سنة ،وإال ضرُ ب عىل جنبيه ،فقد

أعذرت إىل اهلل.

ففي السبع األوىل :من عمره يرتك الطفل يلعب ويمرح ويطلب

ويقرتح ويأمر وينهى ،كام يشاء دون أي قهر وجرب له عىل يشء سوى ما

يوجه به من توجيهات بكل لطف ورمحة ورقة.

ويف ال��س��ب��ع ال��ث��ان��ي��ة :ي��ع��ام��ل م��ع��ام��ل��ة ال��ع��ب��د أي ُيطلب

م��ن��ه ان يطيع م��رب��ي��ه ،ف��ي�ما يطلبه م��ن��ه م��ن أدب ع��ل�ما وع��م�لا.
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ويف السبع الثالثة :وهو دور املراهقة الذي يرى املراهق فيه نفسه أكرب

من واقعها بكثري ،حيسن من املريب ان يداري فيه هذا اإلحساس ،بأن
يستشريه يف أموره ،كام يستشري امللك وزيره ،ولعل التشبيه بالوزير

يشري إىل تنمية معنوياته وشعوره برجولته ،وتدريبه عىل التفكري بشؤونه
وشؤون اآلخرين عن طريق إرشاكه يف الرأي دون األخذ برأيه مطلقا،

وإنام يؤخذ بالصواب منه وين ّبه عىل اخلطأ.

وال بد من تعليمهم من العلوم ما ينفعهم اهلل به ،لكي ال ينحرفوا

أخالقيا وعقائدي ًا ،وال يكون هناك فراغ ذهني نتيجة ترك التعليم.

وليس من املستحسن أن تقود األم طفلها إىل النوم بالقوة بل من

املستحسن أن تقوده بالكالم اللني اللطيف ،وينبغي أن تضع يدها بيده
حينام يكون يف الثالثة أو الرابعة من العمر ،وواجب األم عندما تتحدث

ألطفاهلا قبل النوم أن يكون حديثها بأسلوب قصيص بعيدا عن اخلوف

والتخويف.

و للدمية أثر يف نوم الطفل ،ألن أللعاب الطفل أثرا يف نومه بصورة

هادئة وعىل األم ان تضع الدمية إىل جانب الفتاة ،والدب إىل جانب
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الذكر ،ثم تقبل األم طفلها وتغطيه ،وترتك الستائر وتطفيء النور ،كام

جيب عليها أن ترتك طفلها يستمتع بأداء الواجبات املرتتبة عليه ألن

الطفل بطبيعته يبدأ باإلحساس بإرتداء مالبسه بنفسه ،فرك أسنانه،
ووضع األشياء جانبا ،فإنه يستمتع بالتعاون مع والديه ،رشيطة أن

تكون عالقته هبام جيدة.

ومما جيب عليها أيض ًا ان تعلم ابنها حمبة الناس ليتعلم األصول

يف قواعد السلوك ويتمرن عليها ،ومن ال�ضروري أن يعلم األبوان

طفلهام األدب واإلحرتام وإن يبعداه عن اخلجل يف خماطبة الغرباء،
وينبغي عىل األب ان يمرن ابنه عىل مالقاة الناس ،وجيب عىل األم أن

تعلم طفلها الصدق ،ألن دور األم بمثابة املدرسة التعليمية والرتبوية
لتهذيب األطفال ،وينبغي عليها ان تعلم ابنها العادات احلسنة والسلوك

املستقيم.

و من األرج��ح أن ال ٌيضغط عىل الصبي حتى يدخل يف السنة

السابعة ،فقد ورد يف رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين :وأما
حق ولدك ان تعلم انه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريها
ورشها ،وأنك مسؤول عام وليته من حسن األدب والداللة عىل ربه عز
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وجل واملعونة عىل طاعته ،فاعمل يف أمره عمل من يعلم أنه مثاب عىل
اإلحسان اليه معاقب عىل اإلساءة اليه.

وإن من حسن الرتبية احلقة أن يقوم اآلباء بإدخال الرسور عىل

أبنائهم ،والرمحة هبم ،وتقبيلهم ،ويستحسن أن تقدم اإلناث قبل الذكور
يف التكريم فقد ورد احلث عىل ذلك من أهل البيت عليهم السالم ،فعن

إبن عباس ،قال :قال رسول اهلل :من دخل السوق فاشرتى حتفة
فحملها إىل عياله ،كان كحامل صدقة إىل قوم حماويج ،وليبدأ باإلناث

قبل الذكور ،فإن من ّفرح ابنته فكأنام أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،ومن
أقر عني ابن فكأنام بكى من خشية اهلل ،ومن بكى من خشية اهلل ،أدخله
ّ
اهلل جنات النعيم.

ومما ال شك فيه ان األم تتحمل العبء الثقيل يف الرتبية ،ألهنا

سيدة البيت ،أما الرجل ،فإنه مكلف بالكسب للعيال واإلنفاق عليهم،

ومن هنا جيب عىل األم ان تقوم بأمور بمقتىض رسالتها الدينية والرتبوية
واإلنسانية منها:

 -1زرع حمبة اهلل ورسوله والدين يف قلبه لتكون مصدرا لسلوكه.
140

املر�أة يف دور الأمومة

 -2تنمية روح املحبة ألبيه وأخوته وأقاربه والناس أمجعني.
 -3تفهيمه باحرتام الكبري والعطف عىل الصغري.

 -4ان هتذب أقواله وتبعده عن الكذب واإلحتيال.

 -5ان تبث فيه روح النشاط عىل الدرس وتستمع له.

 -6ان تعلمه التوفري ،وجتمع له ما يوفره كرأس مال وتشرتي ما

ينفعه بعد اإلتفاق معه.

 -7برجمة أوقاته بعد إشعاره بقيمتها وكيفية استثامرها.
وما أحرانا أن نست ّن بوصية لقامن احلكيم البنه :ال تضحك من

غري عجب ،وال متش يف غري أدب ،وال تسأل عام ال يعنيك ،وال تض ّيع

مالك وتصلح مال غريك ،فإن مالك ما قدمت ومال غريك ما تركت.

يا بني! ..من يرحم ُيرحم ،ومن يصمت يسلم ،ومن يقل اخلري

يغنم ،ومن يقل الباطل يأثم ،ومن ال يملك لسانه يندم ،زاحم العلامء
بركبتيك ،وانصت اليهم بأذنيك ،فان القلب حييا بنور العلامء ،كام حتيا

األرض امليتة بمطر السامء.

يا بني! ..ال تأمر الناس بالرب وتنس نفسك ،فيكون مثلك مثل
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الرساج ،ييضء للغري وحيرق نفسه.
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