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 ٢

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات    إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره    
، وأشهد أن ال إله إال اهللا        ، ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهللا فال مضل له   أعمالنا

، وعلى آله وصحبه     ، صلى اهللا عليه    حممد ا عبده ورسوله وحده ال شريك له وأشهد أن   
 .  وسلم

؛   ، واحلديث عنها أحسبه يف هذا الوقت هام ا     حديثنا يتعلق باملرأة املسلمة  :  وبعد
ذلك ألن املرأة يف جمتمعنا تتعرض هلجمة شرسة من أعداء هذا الدين حيث يطرح ما        

راج املرأة عن الوضع الذي أراد اهللا       ، ويقصدون به إخ  يسمى بقضية أو قضايا املرأة 
 .  . . هلا

، وضعفها يف     ، إن جهل األمة بدينها    وحنن ال نعرف للمرأة قضية غري قضية أمتها   
، وهو ما حناول إيضاح شيء منه يف هذه احملاضرة اليت         األخذ به هو قضية األمة واملرأة    

  . )١()  دور املرأة يف تربية األسرة   (عنواهنا 
 .  ذا العنوان وقفاتولنا مع ه
، حيث نقصد هبا املعىن الواسع للبناء وما يلزم له من     حول مفهوم التربية  : األوىل

؛ حىت ال يظن البعض أن التربية جمرد هتذيب األخالق وتقوميها    تعهد األسرة ورعايتها
 .  ، والتربية لألسرة أوسع جماال من هذا   وهذا من مشموالت التربية

د يفهم من العنوان أن للمرأة دور ا يف تربية األسرة ولكنه عمل ثانوي     أنه ق: والثانية
، ولو    ، واحلقيقة أن عمل املرأة يف تربية األسرة هو عملها الرئيس وما عداه فهو استثناء     هلا

 .  لكان جيد ا)  دور املرأة هو تربية األسرة   (كان عنوان احملاضرة 

                                                 
،  هـ٦/١١/١٤١١دور املرأة يف تربية األسرة ألقيت ليلة االثنني املوافق      (أصل هذا املوضوع حماضرة عنواهنا    ) ١(

 .  مركز الدعوة واإلرشاد بالرياض جبامع الذياب حبي النسيم    وهي ضمن ندوة علمية بعنوان فقه املرأة أقامها    
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 مكان املرأة 
إن مكان املرأة الطبيعي هو البيت وهو   :  ضيح وجالء فنقول وهذه املسألة حباجة إىل تو 

، وهو منطق الفطرة اليت     ، وهذا ما تدعمه أدلة الشرع     ، هذا هو األصل   مكان عملها
 .  فطرت املرأة عليها 

 :  أما داللة الشرع على هذا فالنصوص والوقائع اليت تشهد له كثرية منها 
%tβös  {:   قال تعاىل خماطب ا أمهات املؤمنني- ١ uρ ’Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ { )يقول سيد قطب )١  :

، وما عداه     ، وهو املقر   فيها إمياءة لطيفة إىل أن يكون البيت هو األصل يف حياهتن     (
  . )٢()  لن فيه وال يستقررن إمنا هي احلاجة تقضى وبقدرها استثناء  طارئ ا ال يثق

∅  Ÿω  {:   ويقول تعاىل- ٢ èδθã_ Ìøƒ éB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ãøƒ s† { )وهي وإن كانت  )٣
، فداللة اإلضافة   إن احلكم ال خيتص هبا بل يتعداها  :  ة فقد قال العلماءيف املعتد

، كأن األصل  ب ي وت ك ن  ب ي وت ه ن  مع أهنا يف الغالب لألزواج فهي إضافة إسكان ال متليك 
 .  هلا سكن ا

$  { قصة موسى مع املرأتني:   يف قصص األنبياء دروس وعرب- ٣ £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$ tΒ š tô‰tΒ 

y‰y ùρ Ïµ ø‹n= tã Zπ̈Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθ à)ó¡o„ y‰y_ uρ uρ ÏΒ ãΝÎγ ÏΡρ ßŠ È ÷s?r&tøΒ $# Èβ#yŠρ ä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3ç7ôÜyz ( 
$ tG s9$ s% Ÿω ’Å+ó¡nΣ 4 ®Lym u‘ Ï‰óÁãƒ â!$ tã Ìh9$# ( $ tΡθ ç/r&uρ Ó‡ø‹x© ×Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ { )إىل قوله )٤  :}  ôM s9$ s% 

$ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) ÏMt/r'̄≈ tƒ çν öÉf ø↔ tG ó™ $# ( χ Î) uöyz ÇtΒ |Nöyf ø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s)ø9$# ßÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& 

y7 ys Å3Ρ é& “ y‰÷nÎ) ¢ tL uΖö/$# È ÷tG≈ yδ { )لنتأمل هذه الدروس يف اآلية  )٥   : 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  )  الشروق - العاشرة -ط  (٢٨/٥،  ٥٩يف ظالل القرآن  ) ٢(
 .  ١:  سورة الطالق آية ) ٣(
 .  ٢٣:  سورة القصص آية) ٤(
 .  ٢٧ - ٢٦:  اآليتانسورة القصص ) ٥(
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فهذا موسى جيد الرعاة على املاء ومن دوهنم امرأتني تذودان غنمهما لئال ختتلط بغنم      
 ؟   ؟ ملاذا ال تسقيان غنمكما مع الناس  ؟ يسأهلما ما شأنكما الناس
، إن لديهما تقوى وورع ا مينعاهنما من    ال نسقي حىت يصدر الرعاء:  يت اجلوابيأ

؟ مث يأيت اجلواب    ما الذي أخرجكما  :  ، فكأنه يأيت سؤال آخر   االختالط بالرجال
$  {:  مباشرة tΡθ ç/r&uρ Ó‡ø‹x© ×Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ { )وملا     فهي الضرورة واحلاجة دعت لذلك  )١ ،

 .  ، فلم ختتلطا بالرجال اضطرتا للخروج لزمتا اخللق واألدب
مث يأيت درس آخر حيث تفكر إحدى املرأتني أن الوقت قد حان لتعود األمور إىل                             

 )٢( } ∪∌⊅∩ #$}ôMs9$s% $yϑßγ1y‰÷nÎ) ÏMt/r'̄≈tƒ çνöÉfø↔tGó™$# ( χÎ) uöyz ÇtΒ |Nöyfø↔tGó™$# ‘“Èθs)ø9$# ßÏΒF  { طبيعتها
 tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& ÷βr& y7ysÅ3Ρé& “y‰÷nÎ) ¢tLuΖö/$# È÷tG≈yδ  {:  واقتنع شعيب باحلل فعرض على موسى        

#’n?tã βr& ’ÎΤtã_ù's? zÍ_≈yϑrO 8kyfÏm ( { )ويقبل موسى العرض وتعود األمور إىل نصاهبا فيعمل                  )٣
هكذا يقص علينا القرآن وإن يف قصصهم               .  موسى بالرعي وتعود املرأة زوجة عاملة يف بيتها              

  . لعربة 
 الصالة يف املسجد مشروعة يف حق الرجال ومن أفضل األعمال فكيف إذا كانت يف  - ٤

 املرأة على الصالة يف   ، ومع ذلك حيث رسول اهللا    ومعهمسجد رسول اهللا 
يا رسول اهللا إين  :   فقالت، أهنا جاءت النيب  عن امرأة أيب محيد الساعدي :  بيتها

، وصالتك يف    قد علمت أنك حتبني الصالة معي   {:  فقال.  أحب الصالة معك  
، وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف    بيتك خري من صالتك يف حجرتك

، وصالتك يف مسجد     ، وصالتك يف دارك خري من صالتك يف مسجد قومك   دارك
فأمرت فبين هلا مسجد  يف أقصى شيء من   .  خري من صالتك يف مسجدي  قومك 

                                                 
  . ٢٣:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٢٦:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ٢٧:  سورة القصص آية) ٣(
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/٦احلديث أخرجه أمحد   ( )١( } بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حىت لقيت اهللا  
، واحلديث حسن انظر حاشية األعظمي على    ٣/٩٥، وابن خزمية يف صحيحه    ٣٧١

 .  ) صحيح ابن خزمية 
، حىت فضل الصالة يف بيتها      املرأة يف بيتها   وإحياء احلديث واضح يف أن األصل قرار      

 .   مع أنه أذن للمرأة يف الذهاب للمسجد   على الصالة يف مسجده  
، حيث    يؤيد هذا- اليت هي مكان القدوة  - واقع املرأة يف القرون املفضلة األوىل   - ٥

جند أن خروج املرأة وقيامها بعمل خارج البيت يكاد يكون حوادث معدودة هلا       
 :  ، بل هذا هو فهم الصحابة  هبا الداعية هلا أسبا

أخشى أن تتركي جلباب   :  ورد أن ابن مسعود طلبته امرأته أن يكسوها جلباب ا فقال  
 .  بيتك:  ؟ قال ما هو:  ، قالت اهللا الذي جلببك

   )٢( } ∪⊇⊆∩ #$:Ÿωr& ãΝn=÷ètƒ ôtΒ t,n=y{ uθèδuρ ß#‹ÏǕ=9$# çÎ7sƒø  {  ما جاء به الشرع هو املوافق للفطرة              - ٦
، ويقيها التشتت       إن قرار املرأة يف بيتها هو منطق الفطرة الذي يوافق وظائفها وطبيعتها                      

، كما نادى بعض       والتناقض ولقد أثبتت التجارب العلمية والنفسية ما يؤيد هذا                   
،   وطبيعتهافني يف الغرب لتاليف خطر تشغيل املرأة مبا خيالف فطرهتا             الباحثني املنص  

ولكن أصحاب الشهوات صم عن كل داع لذلك بل يتهمونه بأنه يدعو للعودة باملرأة     
 .  ويأيت مزيد بيان هلذا يف ثنايا املوضوع! إىل عهود الرجعية والرق كذا زعموا     

                                                 
 .  )٦/٣٧١(أمحد ) ١(
 .  ١٤:  سورة امللك آية  ) ٢(
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 املوقف حول خروج املرأة 
، فقد وردت نصوص تدل على     وج املرأة ليس ممنوع ا على إطالقه  بقي أن يفهم أن خر 

، لكن هذه احلالة ليست هي األصل بل هي     جواز خروج املرأة وعملها خارج املرتل      
 .  استثناء وضرورة

 للمرأة يف الصالة باملسجد مع أنه فض ل الصالة يف        ومما ورد يف هذا إذن الرسول    
 .  بيتها

كة بعض النساء يف بعض املعارك يف السقي ومداواة   ومن ذلك ما ورد من مشار
،    ، بل دعاة إفسادها من أصحاب األهواء    ، وقد متسك هبذا دعاة حترير املرأة      اجلرحى 

كما استدل هبا بعض الطيبني الذين اهنزموا أمام ضغط احلضارة الوافدة دفاع ا عن اإلسالم 
 .  يف ظنهم 

 وعملها خارج البيت ليس ممنوع ا على   إن خروج املرأة  :  ولإلجابة على هذا نقول
، وقد يكون ضرورة لألمة     ، بل قد تدعو إليه احلاجة كما خرجت بنتا شعيب اإلطالق 

، وهي حالة استثناء    كتعليم املرأة بنات جنسها وتطبيبهن وعليه حتمل أدلة خروج املرأة      
،    جليش قد نسخلعل خروج املرأة مع ا :  ، وهلذا جند اإلمام ابن حجر يقول وليست أصال
أخرج حديثها أبو بكر بن أيب   :  ترمجة أم كبشة القضاعية وقال " اإلصابة " حيث أورد يف

شيبة والطرباين وغريمها من طريق األسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشي أن أم  
.  يا رسول اهللا ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا وكذا       {:  كبشة امرأة من قضاعة قالت 

إمنا أريد أن أداوي اجلرحى        :  إين لست أريد أن أقاتل    :  يا رسول اهللا :  ، قالت ال :  قال
،   فالنة خرجت ألذنت لك :  ، ويقال لوال أن تكون سنة   : قال.  واملرضى وأسقي املاء  

اجلسي ال يتحدث الناس أن    {:  ، ويف آخره  جه ابن سعدوأخر.  }ولكن اجلسي 
ميكن اجلمع بني هذا وبني ما تقدم يف ترمجة أم سنان  :  مث قال }حممد ا يغزو بامرأة 

  . )١( ؛ ألن ذلك كان خبيرب وكان هذا بعد الفتح   األسلمية أن هذا ناسخ لذاك 
                                                 

 .  ٤/٤٦٣اإلصابة ) ١(
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وعلى كل حال فاألدلة ثابتة يف خروج بعض النساء واملشاركة يف مداواة اجلرحى         
، ومن املهم أن      ، ولكنها حاالت حمدودة تقدر بقدرها وال تغل ب على األصل  والسقي

 .  ، وبني كونه استثناء يتضح الفرق بني كون عمل املرأة خارج البيت أصل 
.  . ن نعدم احللول للسلبيات املتوقعة من اخلروج  فإذا كان استثناء حلاالت معينة فل

، أما إذا كان اخلروج أصال كما يرى بعض املستغربني حيث     وليس هذا جمال طرحها 
:  أقول .  ، وأن هذا شلل لنصف اجملتمع   يرى أن املرأة ستبقى معطلة إذا عملت يف البيت   

، كما حصل يف اجملتمعات     إن سرنا يف هذا االجتاه فستقع سلبيات اخلروج وما يترتب عليه   
 .  الغربية

، مهما اختذنا من إجراءات     ، ومفاسد خلو البيوت من األم ستقع مفاسد االختالط
خروج يف ظل   : " ، ولو حاول البعض أن يغطيها بالشعار اخلادع    وكنا صادقني يف ذلك

ن األصل هو     مث ال بد أن نفهم أنه إذا تقرر لدينا أ      .  " ، وحسب تقاليدنا   تعاليم شريعتنا
، وأن هذا مقتضى أدلة الشرع      ، وأن عملها خارج البيت استثناء   عمل املرأة يف بيتها 

$  {،  فلسنا بعد ذلك خمريين بني االلتزام هبذا أو عدمه إن كنا مسلمني حق ا  tΒuρ tβ%x. 

9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ { )فمفهومها     فاآلية وإن نزلت يف قضية معينة )١ ،
 .   بالقرار يف بيوهتنجاءت بعد اآليات اليت أمرت نساء النيب  مث هي  .  عام

 للشقاء - ال شك -ولقد بي ن اهللا أن ترك شريعته واإلعراض عنها سبب حتمي 
ôtΒ  {،  كحال أكثر أمم األرض اليوم  uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê{ )٢(  

وإن حال األمة اليت لديها املنهج القومي مث تتركه وتبحث يف زبالة أفكار الرجال كقول        
 :  الشاعر

ــول    ــا حمم ــوق ظهوره ــاء ف ــول   وامل ــا حمم ــوق ظهوره ــاء ف وامل كالعــيس يف البــيداء يقتــلها الظمــاكالعــيس يف البــيداء يقتــلها الظمــا
 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  ١٢٤:  سورة طه آية) ٢(
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 املراد باألسرة وبيان أمهيتها 
 ؟   ةما هي األسر 

، ما    ما هي األسرة اليت هي جمال عمل املرأة  :  " األسرة " الوقفة الثالثة مع العنوان عن  
 ؟   أمهيتها

األسرة أحد املؤسسات التربوية الدائمة اليت ال تنفك أبد ا فال نتصور جمتمع ا بدون    
 .  أسرة 

$  { وإن وجودها واستمرارها واستقرارها من مقاصد الشرع   pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ 

“ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [!$ |¡ÎΣ uρ 4 { )١(  . 

ø¯Ρ ;ο§>  { أن أصل البشر أسرة واحدة  توحي اآلية  y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $pκ÷]ÏΒ $yγ y_ ÷ρ y— { )ومن    )٢

uθ  {:  ، ويقول    الزوجني بث أسر ا كثرية        èδ uρ “ Ï% ©! $# t, n= y{ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# # Z |³ o0 … ã& s# yè yf sù $ Y7 |¡ nΣ 

# \ ôγ Ï¹ uρ 3 { )وصهر ا بالنسبة لإلناث         نسب ا بالنسبة للذكور      )٣ ،  . 

يا معشر  {:  ، قال   وقد حث  اإلسالم على تكوينها مىت توفرت اإلمكانات   

،   أخرجه البخاري يف كتاب النكاح   ( )٤( }الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
، باب  ، ومسلم يف كتاب النكاح     من استطاع الباءة فليتزوج باب قول النيب 

 .  ) استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة  
،    أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح   ( )٥( }تزوجوا الودود الولود    { : وقال 

، باب كراهية  ، والنسائي يف كتاب النكاح باب النهي عن تزوج من مل يلد من النساء
                                                 

 .  ١:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٤:  سورة الفرقان آية ) ٣(
،   )٢٢٤٠(، النسائي الصيام       )١٠٨١(، الترمذي النكاح        )١٤٠٠(، مسلم النكاح        )٤٧٧٨(البخاري النكاح      ) ٤(

  . )٢١٦٥(، الدارمي النكاح   )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح   )٢٠٤٦(أبو داود النكاح  
 .  )٢٠٥٠(، أبو داود النكاح   )٣٢٢٧(النسائي النكاح  ) ٥(
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،    ١٨٠٥حديث  .  ، انظر صحيح أيب داود    ، واحلديث حسن صحيح   تزويج العقيم
 .  ) ٣٠٢٦النسائي حديث وصحيح 

 : ، قال    بي ن اإلسالم دور األسرة وأثرها العظيم إذ هي اليت حتدد مسار حياته ودينه                       
 )١( }.  . كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه        {

، وباب إذا أسلم     ، باب ما قيل يف أوالد املشركني    أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز   (
، ومسلم يف كتاب القدر باب معىن كل مولود يولد على   الصيب فمات هل يصلى عليه

 .  ) الفطرة
، ومن ذلك    جاءت تشريعات اإلسالم كلها لتنظيم األسرة ومحايتها من التفكك

، كلها تدل  على   ، وغريها كثري الق والعدد وحقوق اآلباء واألمهات  أحكام النكاح والط
، وعلى قدر ما تكون  ، ألهنا مكان نشوء األجيال  تلك املكانة اليت أوالها اإلسالم لألسرة 

 .  األسرة يكون مستقبل األمة
وراء كل عظيم امرأة ترىب يف       :  ، وكما قيل وإن املرأة هي العمود الفقري هلذه األسرة      

 .  جرهاح
؟ إن     ، وهل عمل املرأة فيها جهد ضائع    أال تستحق هذه األسرة من املرأة تفرغ ا 

، بل التربية اليت تعد   ، وهي أوسع من جمرد اإلجناب    رسالة املرأة هي األمومة مبا حتمله 
 .  الفرد الصاحل 

صات  إن عمل املرأة يف بيتها إن ظنه البعض صغري ا فهو كبري تلتقي فيه كثري من التخص    
، حيتاج  ، حيتاج اإلدارة ، حيتاج الدقة ، حيتاج للعلم والفكر وحيتاج ملا حتتاج له دولة

 .  ، حيتاج لسمو املبادئ ، حيتاج الرقة واإلحساس االقتصاد

                                                 
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(ي اجلنائز  البخار) ١(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٢٧٥(أمحد 
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،    إن املرأة اليت تنظر لعمل البيت نظرة استصغار لدليل على أهنا مل تفهمه حق الفهم   
ون أهنا معطلة يف بيتها إما أهنم ال يفهمون هذا       ، كذلك الذين ير   ومن مث لن تقوم به  

 .  ، أو أهنم يفهمونه ولكن يف قلوهبم مرض    العمل
إن املرأة إذا تفرغت للعناية باألسرة تبقى معطلة وخيسر اجملتمع       :  هل يصح أن نقول

 .  نصف طاقاته
≅ö  { من الضروري أن تفهم املرأة هذا الدور الكبري يف ظل العقيدة       è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡èΣ uρ 

y“$ u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )أو عمال      ، فليس عمال  قسري ا  إنه عبادة  )١ ،
قال .  سر وجود اإلنسان ، بل هو عمل فيه روح ملن أدركت أهداف احلياة و   روتيني ا

، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت   إذا صلت املرأة مخسها   {:  رسول اهللا 

، واحلديث يف جممع     ١/١٩١رواه أمحد   ( )٢( }بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت 
.  ، وبقية رجاله رجال الصحيح  وفيه ابن هليعة وحديثه حسن  :  ، وقال ٤/٣٠٦الزوائد 

 .  ) ٣/١٢٨املسند  )  إسناده منقطع فيما أرى : ( وقال شاكر
وبعد هذه الوقفات يأيت احلديث عن أعمال املرأة داخل بيتها واليت متثل دورها   

يتضح لنا أهنا أعمال كبرية وعظيمة  ، وسوف    الرئيسي يف هذه احلياة لتساهم يف بناء األمة   
 :  ، وهذه األعمال  إذا أعطيت حقها فإهنا تستغرق جل وقتها 

                                                 
 .  ١٦٢:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  )١/١٩١(أمحد ) ٢(
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 أعمال املرأة يف بيتها 

 عبادة اهللا : أوال 
$  { ألن ذلك هو الغاية من وجود اإلنسان ككل tΒ uρ àM ø) n= yz £ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) 

Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ { )١(  . 
:  ، قال اهللا تعاىل لذا جند التوجيه اإلهلي ألمهات املؤمنني ملا أمرن بالقرار يف البيوت

}  tβ ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# 4’ n<ρW{$# ( zôϑ Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# šÏ?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

z÷è ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘uρ 4 { )٢(  . 
، لكنها جزء كبري من    ومفهوم العبادة وإن كان أوسع من أداء الشعائر التعبدية   

كرب معني للمرأة على أداء دورها بإتقان يف بيتها فاملرأة الصاحلة     ، وأداء العبادة هو أ  العبادة
، كما أن ذلك هو أساس التربية الصاحلة     هي اليت تؤدي دورها على الوجه املطلوب  

، حيث إن قيام املرأة بأداء العبادة خبشوع وطمأنينة له أكرب األثر على من يف    بالقدوة
، مث تقف أمام رهبا خاشعة    املرأة الوضوء  ، فحينما حتسن البيت من األطفال وغريهم

 .  خاضعة سترىب يف األطفال هذه املعاين بالقدوة إضافة للبيان والتوجيه بالكالم
وهذا اجلانب وإن كان معلوم ا لكن ال بد أن تتضح أهدافه وغاياته وأثره وي فهم بعيد ا      

 .  عن الروتني القاتل للمعاين السامية

                                                 
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية  ) ١(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
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 بيت سكن واستقرار للزوج والبيت املرأة يف ال: ثاني ا 

 أدلة هذا السكن واالستقرار 
ôÏΒ  {:  قال تعاىل uρ ÿÏµ ÏG≈tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø—r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yèy_ uρ 

Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ { )١(  . 
حتمل معىن عظيم ا  " سكن " إن كلمة  .  وما حيمله من معىن  " سكن " التعبري بـ

ما حتمله ما ، ولو حاولنا أن نوجد لفظ ا يعرب ع  لالستقرار والراحة والطمأنينة يف البيت  
، ذلك كالم رب العاملني الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من   استطعنا ولن نستطيع

 .  " مودة ورمحة  " مث وصف العالقة بأهنا  .  ، سكن للبيت فاملرأة سكن للزوج .  خلفه
uθ *  {:  وقال èδ “ Ï%©!$# Νä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yèy_ uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ( { )٢(  

يف اآليتني حيث أعاد السكن إىل    " إليها " ، ولنفهم سر التعبري  أي يأنس هبا ويأوي إليها
þθ#)  { ، والبيت مبن فيه يسكن إليها    إليها، فالزوج يسكن  املرأة فهي مكانه وموطنه    ãΖä3ó¡tFÏj9 

$ yγ øŠs9Î) { )مث تقوم حبقوقه      وال تكون املرأة سكن ا لزوجها حىت تفهم حقه ومكانته   )٣ ،
 .  عليها طائعة لرهبا فرحة راضية

لو     {:  ، يقول الرسول     حيرص اإلسالم على تقرير مكانة الزوج ألهنا األساسلذا

أخرجه      ( )٤( }كنت آمر ا أحد ا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها     
، وابن ماجه يف كتابه   ق الزوج على املرأة  ، باب يف ح الترمذي يف أبواب الرضاع 

، واحلديث صحيح انظر صحيح الترمذي حديث    ، باب حق الزوج على املرأة    النكاح
 .  ) ٩٢٦رقم 

                                                 
 .  ٢١:  سورة الروم آية ) ١(
 .  ١٨٩:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٢١:  سورة الروم آية ) ٣(
 .  )١١٥٩(الترمذي الرضاع   ) ٤(
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مرأة تؤمن باهللا واليوم واآلخر أن حتد     ال حيل ال {بل اإلشعار مبكانته حىت بعد وفاته 

 )١( }.  . . على ميت فوق ثالث إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشر ا      
، ومسلم يف كتاب   ، باب حد املرأة على غري زوجها      أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز   (

 .  ) ، باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة    الطالق 
، وقد     ، ففيه إشعار حبق الزوج على الزوجة   زائد على العدةوليفهم أن اإلحداد أمر   

، ومن مث يكون البيت سكن ا ويصبح      شرع يف اإلسالم أحكام تكفل أداء حقوق الزوج    
 .  بيئة صاحلة

 املسئوليات والوسائل الالزمة هلا اليت جتعل البيت سكن ا 
، لكن    الزوجنيعلى أن هذه األحكام والتشريعات ليست خاصة باملرأة بل هي على  

، وحيث جمال حديثنا عن املرأة وعن دورها   دور املرأة فيها أكرب ألهنا العمود كما ذكرنا
، ال بد من اإلشارة لبعض املسئوليات والوسائل الالزمة هلا اليت جتعل  يف تربية األسرة

 :  ، ومنها البيت سكن ا كما أراد اهللا

 الطاعة التامة للزوج فيما ال معصية فيه هللا
%ãΑ  { ، ألن القوامة للرجل هذه الطاعة هي أساس االستقرار y Ì̀h9$# šχθ ãΒ≡§θs% ’n?tã 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )فلو أن مدير ا     والبيت مدرسة أو إدارة  .  . .  فال نتصور قوامة بدون طاعة  )٢ ،
، فالبيت  ، هل ميكن أن يسري العمل     يف مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون ال يطيعونه     

، بل جند طاعة الزوج   ، إن طاعة الزوج واجب شرعي تثاب املرأة على فعله    كذلك

                                                 
،  )٣٥٣٣(، النسائي الطالق       )١١٩٥(، الترمذي الطالق        )١٤٨٦(، مسلم الطالق        )١٢٢١(البخاري اجلنائز       ) ١(

،  )١٢٦٩( الطالق ، مالك )٦/٣٢٦(، أمحد  )٢٠٨٤(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٩٩(أبو داود الطالق  
 .  )٢٢٨٤(الدارمي الطالق   

 .  ٣٤:  سورة النساء آية ) ٢(
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متفق   )١( } تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه   ال  {:  ، قال   مقدمة على عبادة النفل 
، ومسلم يف    ، باب صوم املرأة بإذن زوجها تطوع ا  البخاري يف كتاب النكاح (عليه 

وفيه إشارة إىل أمهية طاعة الزوج       .  ) ، باب ما أنفق العبد من مال مواله كتاب الزكاة
 .  حىت قدمت على عبادة صيام النفل

  اليت هي قوام حياة األسرة األسرة من طبخ ونظافة وغسيل وغري ذلك القيام بأعمال البيت
، وبراحة نفس ورضى     وحىت يؤدي هذا العمل مثرته البد أن يكون بإتقان جيد  

 .  وشعور بأن ذلك عبادة
أخرج اإلمام أمحد بسنده    :  وإليك أيها األخت مناذج من السرية ومن سلف هذه األمة

أال أخربك عين وعن فاطمة رضي      {:  لي بن أيب طالب قال يل ع:  عن ابن أعبد قال
، فجر ت   ، وكانت زوجيت  وكانت من أكرم أهله عليهاهللا عنها كانت ابنة رسول اهللا 
بالقربة حىت أثرت القربة بنحرها وقم ت البيت ، وأسقت  بالرحى حىت أث ر الرحى بيدها 

،    ، فأصاهبا من ذلك ضرر ، وأوقدت حتت القدر حىت دنست ثياهبا  حىت اغربت ثياهبا
 انطلقي إىل رسول اهللا :  فقلت هلا:  ، قال  بسيب أو خدمفقدم على رسول اهللا 

جدت عنده خدم ا    فو، فانطلقت إىل رسول اهللا  فاسأليه خادم ا يقيك حر ما أنت فيه
أال أدلك  على ما هو خري لك  من   :  أو خدام ا فرجعت ومل تسأله فذكر احلديث فقال

؟ إذا أويت  إىل فراشك  سبحي ثالث ا وثالثني وامحدي ثالث ا وثالثني وكربي أربع ا    خادم
مسند  . ( . )٢( }رضيت عن اهللا ورسوله مرتني :  وثالثني فأخرجت رأسها فقالت 

، باب  ، وهو يف البخاري أخصر من هذا يف كتاب فرض اخلمس   ١/١٥٣د اإلمام أمح
ويف مسلم كتاب الذكر  .   واملساكنيالدليل على أن اخلمس لنوائب رسول اهللا   

                                                 
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٠٢٦(، مسلم الزكاة   )٤٨٩٦(البخاري النكاح  ) ١(
، الترمذي       )٢٧٢٧(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار                   )٢٩٤٥(البخاري فرض اخلمس         ) ٢(

 .  )١/١٥٣(، أمحد    )٢٩٨٨(إلمارة والفيء      ، أبو داود اخلراج وا        )٣٤٠٨(الدعوات    
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، وأبو داود يف أبواب النوم باب يف التسبيح     ، باب التسبيح أول النهار وعند النوم والدعاء
باب يف التسبيح والتكبري والتحميد عند ، والترمذي يف أبواب الدعوات  عند النوم

، بل أقرها وأرشدها  ، ومن هي يف فضلها وشرفها   فلم ينكر قيامها هبذا اجملهود .  ) املنام
 .  ، وأن ذلك خري هلا من خادم    إىل عبادة تستعني هبا على ذلك

ملا أصيب جعفر وأصحابه     {:  روى ابن إسحاق بسنده عن أمساء بنت عميس قالت
، وعجنت عجيين وغسلت بين  ودهنتهم   وقد دبغت أربعني منادخل علي  رسول اهللا   

،    فأتيته هبم:  قالت)  ائتيين ببين جعفر (:  فقال يل رسول اهللا :  قالت.  ونظفتهم
؟ أبلغك عن   ، ما يبكيك يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي  :   فقلت، فتشممهم وذرفت عيناه 

سرية   (احلديث  )١( }.  . . ) ، أصيبوا هذا اليوم   نعم : ( ؟ قال جعفر وأصحابه شيء 
 .  ) ٣/٣٨٠ابن هشام 

 استجابتها لزوجها فيما أحل اهللا له 
إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة        {:  قال 

.  " آمني " ، باب إذا قال أحدكم    ، كتاب بدء اخللق  البخاري ( )٢( }حىت تصبح  
 حقها أن  بل األوىل يف.  ) ، باب حترمي امتناعها من فراش زوجها  ، كتاب النكاح ومسلم

وإنه ملن املؤسف أن بعض النساء    .  ، وأن تتهيأ لذلك وتتجمل  تتقرب إليه دون الطلب 
  - وقد أ مرت به   - أكثر مما تتجمل لزوجها  - وقد ن هيت عن ذلك -تتجمل خلروجها  

 .  ، أو عدم اتباع لشرع اهللا   وكل ذلك يدل على جهل باملسؤولية 

                                                 
 .  )٦/٣٧٠(أمحد ) ١(
،  )٢/٤٣٩(، أمحد  )٢١٤١(، أبو داود النكاح  )١٤٣٦(، مسلم النكاح   )٣٠٦٥(البخاري بدء اخللق ) ٢(

 .  )٢٢٢٨(الدارمي النكاح   
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،    خذ به أثر ا كبري ا على استقرار البيت ، وحسن األ   إن لقيام املرأة هبذا األمر   
، ومن مث    حيث عفة الزوج ورضاه مبا عنده وعدم شعوره باإلحباط واحلرمان  

 .  االستقرار النفسي
، ألن املرأة      ما أكثر الرجال الذين يعيشون حياة غري مستقرة بسبب شعورهم باحلرمان  

، فلتدرك املرأة دورها    حق القيام  ، أو مل تعرف كيف تقوم به    مل تعر هذا اجلانب اهتمام ا 
 .  ، مث لتفكر وتبحث كيف تؤديه  يف ذلك

 حفظ سره وعرضه 
، وال تتساهل يف التعرض للرجال يف باب املرتل أو     فال تتعرض للفتنة وال للتربج

 .  ، ولتكن حمتشمة عند خروجها   النافذة أو خارج البيت
فأما حقكم على نسائكم فال يوطني فرشكم من تكرهون وال يأذن  يف     {:  قال 

جاء     ، باب ما  هبذا اللفظ أخرجه الترمذي يف أبواب الرضاع              ( )١( }بيوتكم ملن تكرهون      
،   ١/٣٤١ الترمذي    ، انظر صحيح سنن      وهو حديث حسن      .  يف حق املرأة على زوجها         

  ، باب حجة النيب        يف كتاب احلج     أخرجه مسلم من حديث جابر يف صفة حج النيب                   
 .  ) )٢( }وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون  {:   قوله-دون  

، وأن    اء على العفة، وتربية لألبن ، وثقة للزوج  إن هذا يعطي صيانة أخالقية للبيت 
البيت الذي حيصل فيه شيء من التساهل يف أي أمر من هذه األمور لن يكون سكن ا 

 .  ، وال مكان استقرار  مرحي ا

                                                 
 .  )١٨٥١(، ابن ماجه النكاح   )١١٦٣(الترمذي الرضاع   ) ١(
 .  )١٨٥١(، ابن ماجه النكاح   )١١٦٣(الترمذي الرضاع   ) ٢(
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 حفظ املال 
أخرجه     ( )١( }واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها       {:  يقول 

،   ، ومسلم يف كتاب اإلمارة  ، باب اجلمعة يف القرى واملدن     البخاري يف كتاب اجلمعة
؛  خري نساء ركنب اإلبل صاحل نساء قريش  {:  وقال .  ) باب فضيلة اإلمام العادل

البخاري يف كتاب  ( )٢( }، وأرعاه على زوج يف ذات يده  ناه على ولد يف صغره أح
، باب   ، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة ، وأي النساء خري  ، باب إىل من ينكح النكاح

 .  ) فضائل نساء قريش
 :  وقضية املال قضية هامة يتعلق هبا أمور منها

 .   اإلصالح يف البيوت حبفظ ما فيه- ١
 .   عدم التبذير واإلسراف - ٢
 .   عدم حتميل الزوج ما ال يطيق من النفقات- ٣

واألمور املالية اليوم أصبح هلا نظام وحساب فكم من الوسائل والطرق توفر لألسرة     
، فهل تعي الزوجة دورها يف    ، وقد أصبحت فن ا يدرس  عيش ا هنيئ ا مع عدم التكلفة املالية

 .  ذلك

 املعاملة احلسنة 
بد من أن تكون املعاملة تنطلق من هذا ومن صور حسن       الزوج له القوامة فال ف
 :  املعاملة

 .  ـ حتمل خطئه إذا أخطأ 
 .  ـ استرضاؤه إذا غضب

                                                 
، أبو داود اخلراج واإلمارة   )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد   )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة   )٨٥٣(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
 .  )٢/٤٤٩(، أمحد  )٢٥٢٧(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٧٩٤(البخاري النكاح  ) ٢(
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 .  ـ إشعاره باحلب والتقدير
 )١( }ك صدقة    تبسمك يف وجه أخي          { ، قال    ـ الكلمة الطيبة والبسمة الصادقة              

، واحلديث     ، باب ما جاء يف صنائع املعروف         أخرجه الترمذي يف أبواب الرب والصلة             (
 .  ) ٢/١٨٦صحيح انظر صحيح سنن الترمذي       

 .  فكيف إذا كانت من زوجة لزوجها  
، ولتعلم    ـ االنتباه ألموره اخلاصة من طعام وشراب ولباس من ناحية النوع والوقت     

 هبذه األمور ليس فيه اعتداء على شخصيتها أو حط  من مكانتها بل      املرأة أهنا حني تقوم   
، ولن تكون السعادة إال يف ظل زوج حتسن معاملته وذلك تقدير  هذا هو طريق السعادة

%ãΑ  { العزيز العليم y Ì̀h9$# šχθãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )يقول   )٢  :}      لو كنت آمر ا أحد ا

داود يف كتاب أخرجه أبو    ( )٣( }أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها   
، باب يف حق   ، والترمذي يف أبواب الرضاع    زوجها النكاح باب يف حق املرأة على  

 .  ) ٢/٤٠٢، واحلديث صحيح انظر صحيح سنن أيب داود    الزوج على املرأة  
.  فلتفهمي مقاصد الشرع وال تغتري بالدعاية الكاذبة وليكن شعارك مسعنا وأطعنا
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 تنظيم الوقت 
، واجعلي البيت دائم ا كالروضة       احرصي على تنظيم وقتك حىت يكون عملك متعة   

لنظافة والترتيب يكون البيت بأمجل ، وبا  ، فالبيت دليل على صاحبته نظافة وترتيب ا
 .  ، ولو كان األثاث متواضع ا والعكس بالعكس   صورة

                                                 
 .  )١٩٥٦(الترمذي الرب والصلة  ) ١(
 .  ٣٤:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )١١٥٩(الترمذي الرضاع   ) ٣(
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ٤(
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إن الزوج واألوالد حينما يعودون من أعماهلم ودراستهم متعبني فيجدون بيت ا منظم ا  
؛ فنظافة السكن ونظامه من أهم     ، والعكس بالعكس    نظيف ا خيف عنهم العناء واإلرهاق

 .  وراحة األسباب لكونه سكن ا 

 الوقوف مع الزوج 
، اجعليه عند   يف األحداث واألزمات وما أكثرها يف هذه الدنيا أمد يه بالصرب والرأي  

، فذلك من أكرب األسباب  ، ال يهرب عنها ، لسكنه ، لزوجته   األزمات يهرب لبيته
 .  ، وهبذا يكون البيت سكن ا  للوئام

 الصدق مع الزوج 
، وابتعدي   وخصوص ا فيما حيدث وهو خارج البيت    كوين صادقة معه يف كل شيء  

، فإذا فقدت   ، فإن األمر إن انطلى مرة فلن يستمر مث تفقد الثقة    عن الكذب والتمويه 
 .  ، وال مكان ا للتربية الصاحلة  الثقة فلن يكون البيت سكن ا مرحي ا

 كيفية التصرف عند حصول اخلالف 
بد من وقوع اختالف حول بعض        ، وال  عف ، فال بد من الض  وأخري ا اعلمي أننا بشر 

،    ، لكن املهم كيف تعاجل اخلالفات فإذا كان من الطبيعي حصول بعض اخلالف   األمور
، وإليك بعض    فليس من اجلائز أن يتحول كل خالف إىل مشكلة قد تقوض كيان البيت

 .  التوصيات اليت ينبغي االنتباه هلا عند حصول خالف 
 .   النقاش حالة الغضب واالنسحاب حىت هتدأ األعصاب  جتنيب االستمرار يف- ١
 .   استعملي أسلوب البحث ال اجلدال والتعرف على املشكلة وأسباهبا  - ٢
 .   البعد عن املقاطعة واالستماع اجليد - ٣
، ولكن يريد حل   ، وبيان أن كل طرف حيب اآلخر بد من إعطاء املشاعر الطيبة  ال– ٤

 .  املشكلة 



 دور املرأة يف تربية األسرة   

 ٢٠

، فإن إصرار كل طرف على ما هو عليه يؤدي إىل تأزم         االستعداد للتنازل بد من  ال– ٥
 .  ، وقد ينتهي إىل الطالق   املوقف 

هذا بعض ما ينبغي للمرأة أن تسلكه يف بيتها حىت تكون قد شاركت يف إجياد السكن      
 األوالد ، وفيه يترىب ، البيت الذي يعيش فيه الزوج هادئ ا آمن ا مستقر ا فينتج ألمته احلقيقي

، والزوجان مها أساس األسرة فإذا كانت    التربية السليمة فتصلح األمة بصالح األجيال
 .  العالقة بينهما سيئة فال استقرار للبيت
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 جعل األسرة يف إطارها الواسع سكن ا : ثالث ا 
من األعمال اليت تقوم هبا املرأة يف بيتها لتؤدي دورها يف تربية األسرة حرصها على    

، إن احلديث يف الفقرة السابقة ميس         األسرة سكن ا واستقرار ا يف إطار األسرة الواسع    جعل
، لكن هناك إطار لألسرة أوسع من       األسرة يف إطارها الضيق الزوج والزوجة واألوالد     

، وهلم حقوق سواء كانوا مع الزوج يف     ذلك يشمل األم واألب واألخوة واألخوات  
، حيث يتعلق بذلك     د أن يلتئم مشلهم وتصلح العالقات بينهم والب.  البيت أو ليسوا معه

 .  ، منها بر الوالدين وصلة األرحام  أحكام كثرية
،   ، فكم من امرأة بوعيها هبذا اجلانب وخوفها من اهللا   وللمرأة دور خطري يف ذلك   

، فأصبحت أداة خري جتمع     كانت سبب ا للصلة بني زوجها وأمه وأبيه وإخوته وأرحامه  
، أو تعرفه لكنها ال     ، وكم من امرأة جاهلة بواجبها يف هذا اجلانب        سرة على اخلري األ

، وكان قطيعة الرحم كل    ختاف اهللا فسببت فرقة األسرة فكان عقوق اآلباء واألمهات
 .  ذلك بسبب جهل املرأة بدورها يف هذا اجلانب وعدم القيام به  
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 تربية األوالد : رابع ا 

  األسرة دور املرأة يف تربية
وهذا من أهم    )  تربية الطفل (من اجملاالت اليت يظهر فيها دور املرأة يف تربية األسرة   

 :  اجملاالت وأخطرها لسببني
، وعلى أي حال كان واقع الطفل   ألنه موجه للطفل ومن الطفل تتكون األمة :  األول

نه سيمر عرب ، ومن هنا ندرك أ وتربيته اليوم سيكون وضع األمة يف املستقبل كذلك  
 .  مدرسة األم أفراد األمة كلهم

، لذا     ، سهل صعب وألن الطفل كثري اجملاهيل ينطبق عليه أنه واضح غامض  :  الثاين
 .  ، وهذا ما سوف نوضحه فيما يأيت   فرعايته وتربيته حتتاج جلهد ليس سهال 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن       {:  ، قال   إن رعاية الطفل مسؤولية األبوين مع ا  
، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة       ، والرجل راع يف بيته ومسؤول عن رعيته   رعيته

، ومسلم    ، باب اجلمعة يف القرى واملدن   البخاري يف كتاب اجلمعة ( )١( }عن رعيتها 
 .  ) ، باب فضيلة اإلمام العادل  اإلمارةيف كتاب
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ولكننا إذا نظرنا إىل واقع األمر وجدنا أن الرجل ال يقضي يف بيته ومع أطفاله إال           

، ومن حيث الكيف فهذا الوقت يكون فيه  جزء ا يسري ا من الوقت هذا من حيث الكم
؛ لذا    ، وليس لديه قدرة على التفكري يف شأن أوالده    ، يطلب الراحة   منهك ا من العمل

، أخرج البخاري عن جابر     لنا أن الدور األكرب يف هذا هو دور املرأة ومسؤوليتها      يظهر

                                                 
، أبو داود اخلراج واإلمارة   )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد   )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة   )٨٥٣(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية  ) ٢(
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، فتزوجت امرأة     ، أو تسع بنات هلك أيب وترك سبع بنات {:   قالبن عبد اهللا 
)  بكر ا أم ثيب ا : ( ، فقال نعم:  فقلت)  تزوجت يا جابر   (اهللا ثيب ا فقال يل رسول 

:  قال)  ، وتضاحكها وتضاحكك فهال جارية تالعبها وتالعبك : ( قال.  بل ثيب ا:  قلت
إن عبد اهللا هلك وترك بنات وإين كرهت أن أجيئ ه ن  مبثلهن فتزوجت امرأة   :  قلت له

البخاري  ( )١( })  خري ا:  ، أو قال   اهللا لكبارك : ( ، فقال تقوم عليهن وتصلحهن
 .  ) ، باب عون املرأة زوجها يف ولده     كتاب النفقات

احلديث دل  على مشاركة املرأة زوجها يف تربية األوالد بل إن الدور األول هو   
  . )٢( }تقوم عليهن وتصلحهن   {:  دورها

                                                 
،   )١٨٦٠(، ابن ماجه النكاح  )١١٠٠(، الترمذي النكاح  )٧١٥(، مسلم الرضاع  )٥٠٥٢(اري النفقات البخ) ١(

 .  )٢٢١٦(، الدارمي النكاح   )٣/٣١٤(أمحد 
 .  )٧١٥(، مسلم الرضاع    )٥٠٥٢(البخاري النفقات  ) ٢(
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 ليت تتعلق بصحة الطفل املالحظات ا
 أيتها األخت 

إن قيامك هبذه املهمة العظيمة يتطلب فهمك التام هلا حىت تؤديها على وجهها         
، إن رعاية الطفل وتربيته التربية اجليدة البد له من معرفة بعض اجلوانب اليت  املطلوب

 :  ، وأعرض لبعض منها  تتعلق بالطفل
؛   ض أو املعوق لن يكون فرد ا تام ا مفيد ا لألمة        إن الطفل املري :  أوال اجلانب الصحي 

، ولقد كتبت يف هذا املوضوع     ، صحة طفلها  لذا فأول أمر تعمله املرأة وتوليه عناية 
للدكتور نبيه الغربة فهو يعرض  )  رعاية الطفل الصحية (كتابات متعددة ومن ذلك كتاب  

،   ديها قدر يسري من االطالع  رعاية الطفل الصحية بأسلوب سهل ميسر تفهمه كل امرأة ل
 :  ومن املالحظات اليت تتعلق بصحة الطفل 

، والبد من عمل     ، حيث صحتها صحة للجنني    املرأة احلامل وعنايتها بصحتها  - ١
 .  الالزم لذلك

،  ، لكل دور حالة خاصة ورعاية صحية خاصة       ما بعد الوالدة مير الطفل بأدوار  - ٢
 :  وجنملها فيما يلي

، البد أن تعرف األم ما    يف شهره األول حيث دقة حساسيته يف هذا السن  ـ الوليد
،    ، مكان نومه املناسب  ، كيف تعامله هي املظاهر الصحية وغري الصحية يف تلك الفترة  

 .  إىل غري ذلك .  . ، اللباس الرضاع السليم
ق وما يلزم  ، والنط  ما بعد الوليد وهي الرضيع وفيها حيصل املشي  :  ـ املرحلة الثانية  
، فعند حماولة الطفل املشي ال يكلف فوق طاقته وال داعي إلعانته      هلا من رعاية صحية

 .  حباجة ميشي عليها بل يترك لقدرته 
قوهلم    :  ، أي أال تعلمني أن اضطرابات النطق سببها تشخيص األهل هلا  :  النطق

 .  بوجودها واختاذ الوسائل ملعاجلتها 
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، يراعى قدرة    ، وفيها يتم إعداده للمدرسة  ما قبل املدرسةسن :  ـ املرحلة الثالثة 
 .  ، جعل املدرسة والقراءة حمببة إليه    الطفل

 .  ـ مث تأيت مرحلة الطفولة املتوسطة واملراهقة واليت يكون اجلهد التربوي فيها صعب ا      
 .  مث تذكري بعض القضايا الصحية اليت جيب أن يكون لديك خربة هبا 

 .  ، أوقاهتا فل ما هي لقاحات الط- ١
 .   النمو السليم للطفل- ٢
 .   جمارات ملكات الطفل- ٣
 .   ل عب الطفل ول عبه- ٤

 .  أمهية اللعب يف حياة الطفل ليس جمرد تسلية بل وسيلة للتعليم وتنمية املواهب  
، ولو    ، لو أعطي لعبة أقل من مستواه الذهين مل حيفل هبا      لكل سن  ل عب معي نة تناسبه

، وقد يفسدها وهناك لعب ضارة   أعطي لعبة فوق مستواه حيتاج جلهد أكرب من طاقته
 .  حيذر منها

 .  ـ السلس أو التبول الليلي أسبابه كيف يعاجل بصورة صحيحة  
 .  البيئة والتوجيه هلما دور كبري  :  ـ الطفل األعسر

 لكل سن  إخل .  . ، الدهس ، احلروق  ، التسمم ، االبتالع السقوط :  ـ احلوادث 
  . )١(؟  حوادث خطرة كيف تقني طفلك 

؟ مل يكن القصد     ، هل لديك فيه اخلربة الكافية    هذا جانب من جوانب العناية بالطفل 
، وإمنا إشارة إىل أن األمر   من ذكرها التفصيل وإعطاء منهج صحي فليس هذا موضعه

 .  ليس بالسهولة املتوقعة 
ب تربية الطفل خلقي ا وبنائه بناء  صاحل ا وغرس إذا انتقلنا إىل اجلانب اآلخر وهو جان 

،    العادات الطيبة وإبعاده عن العادات السيئة حىت ينشأ ولد ا صاحل ا يكون قر ة عني لوالديه       
، إن من يقوم على  ؛ ألنه موضوع ذو تشعب إن هذا اجلانب حيتاج حملاضرات متعددة 

                                                 
 .  انظر كتاب رعاية الطفل الصحية للدكتور نبيه الغربة    ) ١(
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، مث ما هي   يتعامل معه على بي نةتربية الطفل البد أن يعرف ما هي خصائص الطفل حىت 
، والبد أن تدركي أيتها األخت أن لكل سن يف حياة     الوسائل اجليدة واجملدية للتربية  

، وإذا     الطفل طبيعة خاصة وهلا وسائلها التربوية اخلاصة والكتابات يف هذا اجلانب كثرية  
 بد أن يكون لديك كنت تؤمنني بأن هذا جزء هام من دورك العظيم يف تربية األسرة فال

 :  وأنا أذكر إشارات بسيطة يف هذا   )١(فيه اإلملام الذي ميكنك من القيام برسالتك العظيمة 

 خصائص الطفل 
وهذه اخلصائص البد أن يعرفها من أراد أن يريب الطفل على منهج تربوي وسليم   

 :  ومنها
، قابل للتعديل  كار، فالطفل صفحة بيضاء مل يتعمق لديه أي سلوك أو أف   القابلية- ١

، إذن فال بد أن تعي       والتوجيه مثل الغصن اللني قابل للتشكيل على أي شكل تريد 
 .  املرأة دورها يف هذا األمر 

؛ ألنه يربط ما أمامه    ، فال تقلق األم إذا مل يفهم بعض األمور    مادية يف التفكري- ٢
،    ، لكن ضع أمامه ثالثة أقالم ، فلو قلت له ثالثة زائد ثالثة مل يفهم بالتفكري املادي

 .  ستة وهكذا :  ، يقول وثالثة
من أجل هذا فهو ال يكلف إال بعد البلوغ ولتربيته على الصفات احلميدة البد أن  

 .  تربط بآثارها العملية احملسوسة له  
 .  ، دور املريب إخراجه منها حىت حيترم اآلخرين     ، كل شيء له  ، واألنانية   الفردية- ٣
، أو تنشئ عنده سلوكيات   لطفل له حاجات البد منها إذا مل توفر له تعرقل منوه   ا- ٤

 :  ، منها سيئة
 .   احلب واألمن من أبويه-أ  

                                                 
واقع الطفل      ( هذا اجلانب مساع حماضرة مسجلة للدكتور عبد العزيز النغيمشي بعنوان       مما أنصح به يف  ) (١(

 .)  ) املسلم  
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 .   التقدير والثقة فإنه إذا مل حيترم ويعطى الثقة ينشأ عنده عدم الثقة بالنفس-ب 
تين بتربيتهم حىت ال يقع ، فينبغي اختيار الرفقة الذين اع ، البد له من صحبة  الرفقة-جـ  

 .  التناقض

 كيفية تربية الطفل 
 :  كل ما نعمله من وسائل لتربية الطفل يرجع إىل أحد الطرق اآلتية  

، ولألسف أنه املستعمل     التلقني وهذا يعتمد فيه على جمرد األمر وهو غري جمد كثري ا  - ١
 .  لدى كثري من الناس

، وهذا أجدى من    أو الترغيب والترهيب  يضاف مع التلقني أمر آخر كالنصح - ٢
 .  سابقه

، وهذا أمهها وأخطرها وهنا دور القدوة والسلوكيات يف البيت          باملالحظة والتقليد - ٣
 تستطيع تعليمه الصدق وهنيه عن الكذب  ن، فل وسلوك األم كيف يكون حال الطفل

 .  وهي تكذب أمامه
 :  منهابعد هذا هناك ملحوظات عامة حول تربية الطفل و 

، ال شك أن الضرب وسيلة تربوية لكن كيف ومىت         ـ الضرب وسوء استعماله 
 .  ؟ هذا أمر مهم  يستعمل

 .  ـ ختويف الطفل بالب ع ب ع وآثاره على نفسية الطفل
 .  ـ التربية بني التدليل والقسوة 

 .  ـ إبعاد الطفل عن األطفال غري املهذبني
 .  ـ متابعة الطفل يف دراسته

 .  ة البنت على احلياءـ تربي
 .  ـ التربية بالنظرة وتعويد الطفل على ذلك 

 .  ـ عدم التناقض بني الزوجني يف التوجيه فهذا يأمر وهذا ينهى عن نفس الفعل 
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 .  ـ عدم التناقض بني القول والفعل
 .  ـ مراقبة األطفال يف البيت من حيث ال يشعرون

 .  ـ الدعاء واستعمال الكلمات النابية 
، وليس اجملال شرح وسائل      شك أن كل نقطة مما سبق حباجة إىل شرح وإفاضة وال

، وإمنا ذكرت ذلك ألبي ن أن عمل املرأة يف تربية الطفل ليس عمال يسري ا     التربية وطرقها
 .  ، وحيتاج جهد ا يف املتابعة بل هو عمل حيتاج للعلم
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 أعمال أخرى : خامس ا 

 مادي ا أو تربوي ا صور من أعمال فيها نفع لألسرة 
تلك اجملاالت األربعة السابقة هي أهم جماالت عمل املرأة يف بيتها واليت من خالهلا     

، ولكن هناك أعمال أخرى فيها نفع لألسرة مادي ا      تشارك يف إعداد األسرة إعداد ا سليم ا 
 -ة السابقة   بعد قيامها باألعمال الرئيس-أو تربوي ا إن بقي لدى املرأة متسع من الوقت 

، وهي متجددة حسب الظروف املادية واالجتماعية    وهذه األعمال كثرية ال تنحصر
 :  ، ومنها على سبيل املثال ال احلصر لألسرة وحسب جهد املرأة وتفكريها    

، إضافة إىل آثارها   ، كم تنفق األسرة من املال يف هذا اجلانب ـ خياطة املالبس 
رأة وقت ا طويال أمام هذا اخلياط األجنيب وهي حتاول أن  ، حيث تقضي امل السلبية األخرى

، إضافة ملا     تشرح له ما تريد وهو أعجمي يف الغالب يفهم بعض الكالم وال يدرك أكثره     
 .  جيلب للبيوت من املوديالت واملوضات املخالفة للشرع ولألخالق والذوق االجتماعي       

، مث     الكتساب بعض الرياالتإنه من العجيب أن خترج املرأة للعمل خارج املرتل   
، ترى لو تفرغت    ، وعلى املربية اليت تقوم على األطفال    يصرف هذا الراتب على اخلياط 

،    املرأة لتربية أطفاهلا وما بقي لديها من وقت قضته يف خياطة مالبسها كم ستوفر لألمة 
، فقد   العموم، وهذا ليس على  ليس مبلغ ا من املال إمنا حفظ أجيال األمة وحفظ أخالقها 

، لكن فرق    مر بنا أن األمة حباجة للمرأة العاملة يف بعض اجملاالت اليت ال يقوم هبا غريها
 .  أن يكون هذا استثناء  أو هو احلالة العامة   

ـ من األعمال اليت ميكن أن تقوم هبا املرأة يف البيت صناعة بعض التحف واألشكال   
، فحب اإلنسان للمناظر اجلميلة      الفطرةإن طلب اجلمال أمر مركوز يف .  اجلمالية

، وال  ، ولإلنسان أن يطلبها ويعملها إذا مل يكن فيها إسراف  واألشكال الرائعة أمر مباح
، إن بعض    ، وإن كثري ا من تلك األشكال قد تعملها املرأة    حمذور شرعي كوجود الصور  

اذا لو استغلت املرأة بعض     ، م الناس مولع بتلك التحف ويبذل كثري ا من املال القتنائها 
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، هذا اجلانب من األعمال ليس ذا  وقتها وعملت شيئ ا من تلك التحف ووفرت هذا املال
، لكن ذكرته ألبني أن أمام املرأة جماال للتفكري يف استغالل فاضل وقتها فيما   أمهية كبرية

 .  ينفعها وينفع أسرهتا
م هبا املرأة يف بيتها وتشارك من خالهلا     وبعد أن استعرضنا تلك األعمال اهلامة اليت تقو

إن املرأة إذا جلست يف بيتها وتفرغت لتلك املهمات    :  يف تربية األسرة هل يصح أن نقول
إن بقاء املرأة يف بيتها جيعل نصف اجملتمع     :  ؟ وهل تصح مقولة الذين يقولون     تبقى معطلة

 ؟   عاطال عن العمل
رج املرأة لتترك أقدس وظيفة وأخطرها لتؤدي   ؟ خت ما هي املقاييس الصحيحة للبطالة

وتترك  ! ، أو ناسخ آلة يؤديها أي شاب من الشباب العاطلني     دور كاتب صادر أو وارد 
مث تعود لتنفق هذا املال الذي   ! املرأة خبروجها رعاية أطفاهلا وتربيتهم للخادمة واحلاضنة   
لى تلك اخلادمة وعلى السائق تركت وظيفتها األساسية من أجله تعود لتنفق هذا املال ع

 .  ولكن مرض النفوس وانتكاس الفطرة ! وعلى أماكن اخلياطة 
ôtΒ  { إهنا انتكاسات البشر حني حييدون عن منهج اهللا  uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î*sù …ã& s! 
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إن هذا     :  ضغوطه وأصبحوا ال يفكرون إال من خالل أوضاع اجتماعية معينة يقول هؤالء      

 .  كالم عاطفي بعيد عن الواقع العملي

                                                 
 .  ١٢٤:  سورة طه آية) ١(
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 صور من واقع املرأة يف الغرب 
تعالوا وامسعوا إىل صيحات بعض الغربيني الذين هاهلم ما وصلت     :  قول ملثل هؤالء أ

، إن الغرب وإن تقد م مادي ا لكنه تأخ ر     إليه جمتمعاهتم عندما خرجت املرأة وتركت البيت 
، وبدأ املفكرون الغربيون ينذرون       اجتماعي ا وخلقي ا وأصبحت حضارته معرضة للسقوط 

، وحالة املرأة بعد نزوهلا مليدان العمل خارج       مما وصلت إليه حالة األسرة   باخلطر وحيذرون 
،   جيب أن يغذي الرجل املرأة    : ( ، يقول أجوست كونت مؤسس علم االجتماع    املرتل

، وهو قانون يالئم احلياة األصلية املرتلية للجنس    هذا هو القانون الطبيعي لنوعنا اإلنساين
إلجبار يشبه ذلك اإلجبار الذي يقضي على الطبقة العاملة من  ، وهذا ا ) النساء (احملب 

، لتستطيع هذه أن تتفرغ باستعداد تام ألداء وظيفتها  الناس بأن تغذي الطبقة املفكرة منهم
حنو اجلنس احملب   )  الرجل  (، غري أن واجبات اجلنس العامل من اجلهة املادية      األصلية

  . )١()  ن الوظيفة النسوية تقتضي احلياة املرتلية هي أقدس من تلك تبع ا لكو)  املرأة   (
 مايو ١٠يف )  االسترن ميل (وهذه كاتبة غربية شهرية تقول يف مقال نشر يف جريدة 

ألن يشتغل بناتنا يف البيوت خوادم أو كاخلوادم خري وأخف بالء من   : (  تقول١٩٠١
، أال    برونق حياهتا إىل األبد، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب  اشتغاهلن يف املعامل

، اخلادمة والرقيق   ، فيها احلشمة والعفاف والطهارة رداء ليت بالدنا كبالد املسلمني
، نعم     ، ويعامالن كما يعامل أوالد البيت وال متس األعراض بسوء     يتنعمان بأرغد عيش

، فما بالنا ال  لرجال إنه لعار على بالد اإلجنليز أن جتعل بناهتا مثال للرذائل بكثرة خمالطة ا
نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل مبا يوافق فطرهتا الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعمال  

  . )٢()  الرجال للرجال سالمة لشرفها  

                                                 
 .  ٢٢املرأة بني الفقه والقانون ص ) ١(
 .  ، عن جملة املنار لرشيد رضا   ١٧٨املرأة بني الفقه والقانون للسباعي ص  ) ٢(
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، وقد زاد حال املرأة الغربية سوء ا بعد    انظر إىل كالم هذه املرأة يف أوائل هذه القرن  
 .   ران عليها مرض الشهوة  ، فأين عقول دعاة التحرير أم ذلك

املرأة اليت تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل عامل بسيط     : ( ويقول جول سيمون  
  . )١()  ولكنها ال تؤدي عمل امرأة 

دون ليزي ليند   .  وهذه امرأة تدعى كاتلني ليند زوجة رائد الفضاء األمريكي د   
كربة   : (  تقول هذه املرأة  ، ، بل هي أسرة غربية يف قمة التقدم العلمي  فليست أسرة أمية

، وكامرأة فإنين أرى أن املرأة جيب أن تعطي كل   بيت فإنين أقضي معظم وقيت يف البيت
زلت أذكر حديث ا ألحد رجال الدين رد ا على    وال.  . وقتها لبيتها وزوجها وأوالدها  

إذا   :   السؤال ؟ لقد قال يومها لصاحبة إذا كان مصري املرأة بيتها فلماذا إذن تتعلم   :  سؤال
 .  . ، وإذا علمت امرأة فأنت تعلم جيال أو أمة     علمت رجال فإنك تعلم فرد ا

وأنا مسرورة جد ا من بقائي يف البيت إىل جانب زوجي وأطفايل حىت يف       : ( مث تقول
 مل يطلب مين زوجي أن   - وأقصد األيام اليت كنا يف حاجة فيها إىل املال   -األيام العصيبة  
 فلسفته أننا نستطيع أن نوفر احتياجاتنا الضرورية لكننا ال نستطيع أن نريب أعمل وكانت

  . )٢()  . . . أوالدنا إذا أفلت الزمام من بني أيدينا 
، بل لسنا حباجة إليها فإننا نؤمن   ، وليست حباجة إىل تعليق  إن هذه النصوص واضحة    

$  { اإلسالم ، وهو ما جاء به دين    بأن ما اختار اهللا للبشر هو الصالح   tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ 
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 .  ١٧٩ صاملرأة بني الفقه والقانون ) ١(
 .  ، نقال  عن جريدة األنباء الكويتية   ٢/٦١رسالة إىل حواء ص) ٢(
 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
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 سؤال أخري 
، هل كل امرأة تستطيع القيام هبذه الوظيفة     وبعد هذا يأيت سؤال أخري وهو مهم جد ا   

 ؟  ؟ وهل جمرد جلوس املرأة يف بيتها كاف لتتم هذه الوظيفة      الكبرية
 يف املرأة اليت تستطيع القيام هبذه     إن الشرط األساسي  :  وجواب ا على هذا السؤال نقول

:  تنكح املرأة ألربع  {:   هلذا بقوله املهمة هو أن تكون امرأة صاحلة كما أرشد النيب      

احلديث أخرجه      ( )١( }بذات الدين تربت يداك ، فاظفر  ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها 
ومسلم كتاب )  األكفاء يف الدين (باب / ، كتاب النكاح  البخاري عن أيب هريرة

 .  ) استحباب نكاح ذات الدين (، باب  الرضاع
،    ، مث أمر بتقدمي معيار الدين  املعايري اليت يقو م الناس عليها شريكة احلياةبي ن النيب 
، وبعضهم جيعل املال هو    اس جيعل امليزان هو اجلمال ويتفنن الناس يف رمسه  إن بعض الن 

 .  املعيار سواء كان موجود ا أو مكتسب ا 
، واملرأة      ، ولكن معيار الشرع هو الدين    وبعضهم جيعل احلسب والنسب معيار ا 
 .  الصاحلة هي املؤمتنة للقيام هبذه املهمة العظيمة   

 .  ة يكون قد وفر على نفسه جهد ا عظيم ا إن الذي خيتار املرأة الدين 
وإذا توفرت املرأة الصاحلة فالبد أن يكون لديها قدر من العلم الذي جيعلها مؤهلة     

، وهبذا   ، واعية ومدركة لرسالتها يف احلياة  ، تعرف ما جيب عليها للقيام بعملها خري قيام
ب أن  العلم بوظائفها اليت جي ، وإمنا  ندرك أن املقصود بالعلم هنا ليس الشهادة واملؤهل 

 .  تقوم هبا والعلم بالوسائل اليت تعينها على ذلك
،    فيلزم املرأة بعد تعل م دينها أن تعلم كل ما يلزم هلا مما يعينها لتقوم بوظيفتها يف البيت   

تقوم مبتابعة كل ما يستجد مما يكتب حول املوضوعات اليت هتمها كاملوضوعات املتعلقة    
، واملوضوعات املتعلقة بالبيت والتدبري     ا كان حول صحته أو عن تربيته  بالطفل سواء م

                                                 
،  )٢٠٤٧(، أبو داود النكاح          )٣٢٣٠(، النسائي النكاح         )١٤٦٦(، مسلم الرضاع         )٤٨٠٢(البخاري النكاح       ) ١(

 .  )٢١٧٠(، الدارمي النكاح   )٢/٤٢٨(، أمحد  )١٨٥٨(ابن ماجه النكاح  
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، واملواضيع اليت تكتب حول      ، واملوضوعات املتعلقة ببعض املواضيع االجتماعية     املرتيل
 .  املرأة وغريها مما يهم املرأة   

 .  إن وجود املرأة الصاحلة مع العلم هو املؤشر على إمكانية أداء املرأة لوظيفتها        
وإن جهل املرأة وعدم صالحها سبب للضياع حىت ولو كانت املرأة متفرغة غري عاملة             

، ومثل   ، وتتبع املوضات ، والقيل والقال فإهنا سوف تضيع الوقت يف الزيارات الفارغة
 .  هذه ال يرجى منها أن تقوم بدور مهم وال أن خترج جيال  صاحل ا 

 .  لى آله وصحبه وسلم واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وع 
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 قائمة املصادر واملراجع 
 .  ) رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها يف الكتاب  : ( ملحوظة 

 ـ القرآن الكرمي   
 ـ مسند اإلمام أمحد 
 ـ صحيح ابن خزمية   

 ، الطبعة العاشرة  ، دار الشروق   ـ يف ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب 
 البن حجر العسقالين ـ اإلصابة يف متييز الصحابة 

 ـ جممع الزوائد البن حجر اهليثمي  
 ـ صحيح البخاري 

 ـ سنن أيب داود  
 ـ سنن النسائي 
 ـ سنن الترمذي 

 ـ سرية ابن هشام 
 ـ رعاية الطفل الصحية للدكتور نبيه الغربة 

 ـ جريدة األنباء الكويتية  
 ـ املرأة بني الفقه والقانون للسباعي  

  رضا ـ جملة املنار لرشيد



 دور املرأة يف تربية األسرة   

 ٣٦

 فهرس اآليات
 ٥.....................................................أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري

 ١٨، ١٣...............الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا
 ٤......................قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج

 ١٨.................... عدو فإما يأتينكم مين هدى فمنقال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض
 ٤، ٣......................قالت إحدامها ياأبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني

 ١٠......................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
 ١٢...........هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

 ١١، ٣................األوىل وأقمن الصالة وآتنيوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية 
 ٤، ٣............وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتني

 ١١...................................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
 ٣٢، ٧....................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 ٣٠، ٧...............قيامة أعمىومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم ال
 ١٢..................ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 ٨....................وهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
 ٢٢..................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

 ٨..................حدة وخلق منها زوجهاياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وا
 ٣.......................ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا
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 فهرس األحاديث
 ١٥......إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
 ١٠.......إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من

 ٦...............ن أم كبشة امرأة من قضاعة قالت يا رسول اهللا ائذن يل أن أخرج يف جيشأ
 ٦...........................................اجلسي ال يتحدث الناس أن حممدا يغزو بامرأة

 ١٨...........................................................تبسمك يف وجه أخيك صدقة
 ٨..................................................................تزوجوا الودود الولود
 ٢٣.................................................................تقوم عليهن وتصلحهن

 ٣٣..........يداكتنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت 
 ١٧...............خري نساء ركنب اإلبل صاحل نساء قريش؛ أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه

 ١٥..........عن أمساء بنت عميس قالت ملا أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا وقد
 ٢٣.............عن جابر بن عبد اهللا قال هلك أيب وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتزوجت

 ١٦. تكرهون وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهونفأما حقكم على نسائكم فال يوطني فرشكم من
 ١٤..............قال يل علي بن أيب طالبأال أخربك عين وعن فاطمة رضي اهللا عنها كانت ابنة

 ٤........قد علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك،
 ٩........................كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

 ٢٢......... وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع يف بيته ومسؤول عن رعيته،كلكم راع
 ١٤....................................................ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه

 ١٣..................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم واآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال
 ١٨، ١٢.................لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 ١٧.......................................ت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاواملرأة راعية يف بي
 ١٦........................................................وال يأذن يف بيوتكم ملن تكرهون

 ٨.......................................يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
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 الفهرس

 ٢.....................................................................................مقدمة

 ٣................................................................................أةمكان املر

 ٦..................................................................املوقف حول خروج املرأة

 ٨.................................................................املراد باألسرة وبيان أمهيتها

 ١١.....................................................................ال املرأة يف بيتهاأعم

 ١١........................................................................عبادة اهللا: أوال 

 ١٢.......................................املرأة يف البيت سكن واستقرار للزوج والبيت: ثاني ا 

 ١٢...........................................................أدلة هذا السكن واالستقرار

 ١٣..................................املسئوليات والوسائل الالزمة هلا اليت جتعل البيت سكن ا

 ١٣...............................................تامة للزوج فيما ال معصية فيه هللالطاعة ال
 ١٤....القيام بأعمال البيت اليت هي قوام حياة األسرة األسرة من طبخ ونظافة وغسيل وغري ذلك

 ١٥......................................................ا لزوجها فيما أحل اهللا لهاستجابته
 ١٦......................................................................حفظ سره وعرضه

 ١٧...............................................................................حفظ املال
 ١٧...........................................................................ملة احلسنةاملعا

 ١٨............................................................................تنظيم الوقت
 ١٩.......................................................................الوقوف مع الزوج
 ١٩.......................................................................الصدق مع الزوج

 ١٩....................................................كيفية التصرف عند حصول اخلالف
 ٢١...............................................جعل األسرة يف إطارها الواسع سكن ا: ثالث ا 

 ٢٢....................................................................تربية األوالد: رابع ا 

 ٢٢.............................................................دور املرأة يف تربية األسرة

 ٢٤....................................................املالحظات اليت تتعلق بصحة الطفل

 ٢٦.....................................................................خصائص الطفل
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 ٢٧....................................................................كيفية تربية الطفل

 ٢٩..................................................................أعمال أخرى: خامس ا 

 ٢٩........................................صور من أعمال فيها نفع لألسرة مادي ا أو تربوي ا

 ٣١........................................................صور من واقع املرأة يف الغرب

 ٣٣..........................................................................ريسؤال أخ

 ٣٥...................................................................قائمة املصادر واملراجع

 ٣٦...........................................................................فهرس اآليات

 ٣٧........................................................................فهرس األحاديث

 ٣٨.................................................................................الفهرس

 


