
 1 األسرة كما يريدها اإلسالم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رحمة هللا للعالمين، سيدنا محمد وعلى 

سائر إخوانه من األنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم ومن اتبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

فهذذ ص صذذحائب كاباهذذا حذذوك األسذذرة كمذذا يريذذدها اإلسذذالم، بم اسذذبة انعقذذا  

مؤتمر الدوحة العذالم  لسسذرة، الذ ظ ن مذه المالذل األعلذى لألذؤون األسذرة 

 بدولة قطر.

م، 2004نذذذوفمبر  30، 29وقذذذد انعقذذذد هذذذ ا المذذذؤتمر بالدوحذذذة فذذذ  يذذذوم  

مثلذ  األ يذذان السذذماوية، وبمألذاركة مذذن األمذذم الماحذدة، والاامعذذة العربيذذة، وم

واالتااهذذاا الحرذذارية، وبحرذذور عذذد  مذذن الألمصذذياا المهمذذة مذذن أنحذذاء 

 العالم.

ومما سرن  ف  ه ا المؤتمر: أنه تب ى اتااًها غير اتااص المؤتمراا الدوليذة 

فذ  القذاهرة فذ  صذيب « مذؤتمر السذنان»السابقة حوك المذرأة واألسذرة، مثذ  

م، ومذذذؤتمراا أخذذذرك فذذذ  بنذذذين 1995م، ومذذذؤتمر بنذذذين سذذذ ة 1994سذذذ ة 

 ونيويورك وغيرها.

والاذذ  اتمذذ ا خطخذذا يمذذالب مذذا قررتذذه رسذذاالا السذذماء، ومذذا يذذؤمن بذذه 

الماذذدي ون فذذ  أذذاى أقطذذار األرت، مثذذ : تيييذذد اإلباحيذذة الا سذذية، وإ ذذا ة 

، وإباحذة اإل هذات «اكافاء الر   بالر ذ ، والمذرأة بذالمرأة»الزواج المثل : 
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المرأة حرة فذ   سذدها، تفعذ  بذه مذا تألذاء، ولذو كذان فذ   بإطالق، بدعوك أن

 ذلك قا    ي ها.

ومثذذذ : تذذذرك الحريذذذة الا سذذذية المطلقذذذة لذذذسوال ، وعذذذدم تذذذدخ  ا بذذذاء أو 

األمهاا ف  ذلك، ب  نزع يد الوالذدين عذن تربيذة أوال همذا بصذفة مطلقذة، فذال 

وال أن يلق اهمذا ياو  أن يفرت األبوان على أوال هما لونًا معي ًا من الاربيذة، 

عقيذذدتهما الدي يذذة، وبالاملذذة: نذذزع سذذلطة األبذذوين عذذن أوال همذذا الصذذ ار، فذذال 

 يعو  ثمت مااك لقوك الألاعر:

 وي ألذذذذذي ناأذذذذذم الفايذذذذذان م ذذذذذا

 

 علذذذذى مذذذذا كذذذذان عذذذذو ص أبذذذذوص 

كذذان هذذ ا هذذو االتاذذاص ال الذذا علذذى تلذذك المذذؤتمراا، ولهذذ ا وقذذب ممثلذذو  

انحرافاا عن الصذراط القذويم: صذراط  الدياناا السماوية ف  و ه ما فيها من

الفطرة والدين، حاى و دنا ف  مؤتمر السذنان فذ  القذاهرة: األ هذر الألذريب، 

، والن يسذذذة األرثوذكسذذذية، «م ذذذدول الفاتينذذذان»ور ذذذاك الن يسذذذة الناثولينيذذذة 

ورابطة العالم اإلسالم ، وممث   مهوريذة إيذران اإلسذالمية، وغيذرهم يقفذون 

ة ه ص الاحدياا المطيذرة، الاذ  تحذاوك أن تقالذس األسذرة   بًا إلى   ا لموا ه

 الطبيعية واألسرة الألرعية من   ورها.

أما ه ا المؤتمر فقد أخ  و هةً أخذرك، هذدفها المحاف ذة علذى األسذرة الاذ  

 عت إليها كذ  األ يذان الناابيذة، وباركاهذا الاذوراة واإلنايذ  والقذرآن، ونذا ا 

 م.بها اليهو ية والمسيحية واإلسال

« الميثذاق ال لذي »وأساس ه ص األسرة هو الزواج، ه ا الربذاط المقذدس، أو 

كمذذا سذذذماص القذذرآن، الذذذ ظ يذذذربا بذذين الر ذذذ  والمذذذرأة تحذذت م لذذذة الألذذذريعة 

 السماوية، وعلى أساس عقد أرع  معلن تارتا عليه حقوق ووا باا.
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ى، ومن ثمراا ه ا الزواج: و و  األوال  ال ين يعابذرون هبذة مذن هللا تعذال

ذذذذا َويََهذذذذام ل َمذذذذن يأََلذذذذا ءم سذذذذواء كذذذذانوا ب ذذذذين أو ب ذذذذاا:   ثل يََهذذذذام ل َمذذذذن يأََلذذذذا ءم إ نَُ

 .[49]الألورك:{ٱل ُّكمورَ 

ومن فرائ  ه ا المؤتمر: أن المألاركين فيه كانوا  ميعًا  بهة واحذدة دذد 

اإلباحية والاحل ، وكانوا  ميعًا ف  صب القيم الدي يذة واألخالقيذة، ولذم يحذد  

المألاركين كما حد  ف  المؤتمراا األخرك؛ ألن المؤتمر اهاذدك  خالف بين

بالفطرة الا  فطر هللا ال اس عليها، كمذا اهاذدك باعذاليم الذدين الذ ظ هذو  ذوهر 

 الو و ، وك لك بقيم الفرائ  الا  توارثاها اإلنسانية على توال  العصور.

وتسذير فذ  وكانت النلماا والبحو  والم اقألاا كلها تدور ف  هذ ا الفلذك، 

جم نَبَاتمذهم  ٱۡلبَلَذدمٱلطييِّ ام وَ ه ا االتااص الطيا، ال ظ ال يثمر إال طيبذا،    ۦ  ب ذإ ۡذن  َربِّ ذه   ۥيَۡمذرم

ا ٱلي  ظوَ  دل جم إ الي نَن   .[58]األعراف:{َخبمَث اَل يَۡمرم

ولقذذد أذذاركت فذذ  هذذ ا المذذؤتمر ببحثذذين: أحذذدهما: حذذوك الذذزواج المسذذاقر، 

 ألمومة واألبوة ف  ب اء األسرة.والثان : حوك تناملية ا

 وهما الل ان أنألرهما اليوم ف  ه ص الرسالة.

-وأو  أن أذكذذر ه ذذا كلمذذة قلاهذذا للمألذذاركين فذذ  مذذؤتمر الدوحذذة، وهذذ  أن ذذا 

مافقذذذون فذذذ  األصذذذوك النليذذذة، واألسذذذل -نحذذذن أصذذذحال األ يذذذان السذذذماوية 

  و ين وأوال .النبرك، الا  يقوم عليها ب اء األسرة الطبيعية، بما فيها من 

وه ص هذ  األسذرة ال وويذة، أو األسذرة الصذ يرة، أو الرذيقة، ولن  ذا نذؤمن 

باألسذذذذرة المماذذذذدة أو الموسذذذذعة، الاذذذذ  تألذذذذم  ا بذذذذاء واألمهذذذذاا، واألخذذذذوة 

واألخذذواا، واألعمذذام والعمذذاا، واألخذذواك والمذذاالا، وأوال هذذم، وهذذم الذذ ين 

، ورتا لهم من الحقذوق، «ذوظ األرحام»، أو «أول  القربى»يمسميهم القرآن: 
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و ع  علذيهم مذن الوا بذاا، مذا ياعلهذم فذ   ائذرة واحذدة، تربطهذا أذبنة مذن 

« ن ذام العاقلذة»، و«ن ذام ال فقذاا»، و«ن ام المواريث»األحنام، مث : أحنام 

 ف   فس  ياا القا  المطي وأبه العمد... إلخ.

ۡم أَۡو  ٱأۡلَۡرَحذذام  َوأمْولمذذواْ وقذذد قذذاك تعذذالى:   ذذهم ذذا  بَۡعرم اَُ ِي ف ذذ  ك  { ٱّللي  لَذذُى ب ذذبَۡع

 .[6]األحزال:

كمذذا أن لالسذذالم فذذ  أذذين األسذذرة أحناًمذذا ياميذذز بهذذا، مثذذ : قواميذذة الر ذذ  

علذى المذذرأة، واخذاالف ميذذرا  الر ذ  عذذن المذرأة، وأذذرعية تعذد  الزو ذذاا 

بقيذذدص وأذذرطه، وأذذرعية الطذذالق ع ذذد تعذذ ر الوفذذاق، وغيرهذذا، فذذال ياذذو  أن 

مين أحنذام تم ذاقِ مذا أذرعه لهذم  يذ هم، بذ  ياذا احاذرام يفرت على المسذل

خصذذائك كذذ   يذذن، وأحنذذام كذذ  أذذريعة سذذماوية، ماعذذاملين وفذذ  القاعذذدة 

 ال هبية: ناعاون فيما اتيفق ا عليه، وناسامح فيما اخالف ا فيه.

ذن ليذدمنَك َرحۡ   ۡغ قملموبَ َا بَۡعدَ إ ۡذ َهدَۡياَ َا َوَهذۡا لَ َذا م   إ نيذَك أَنذَت َربي َا اَل تمز 
{ ٱۡلَوهيذالم َمذةً 

 .[8]آك عمران:

* * * 

 

 الفقير إلى هللا تعالى هـ1425الدوحة أواك 

 يوسب القرداوظ                                               م2004 يسمبر  
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 الزواج المساقر -1

 مفهوم األسرة:

أذذرع  األسذذرة: كيذذان ا امذذاع  يقذذوم علذذى ارتبذذاط ر ذذ  وامذذرأة بربذذاط 

معلن، تارتا عليه حقوق ووا باا علذى كذ  م همذا ل،خذر، وهذ ا الربذاط هذو 

الذذزواج، الذذ ظ أذذرعاه الذذدياناا السذذماوية كلهذذا، وباركاذذه، واعابرتذذه السذذبي  

الوحيذذد لانذذوين األسذذرة المألذذروعة، وهذذو يسذذير مذذس سذذ ة هللا العامذذة فذذ  هذذ ا 

ذذذن كمذذذ ِّ  َأذذذۡ ء  خَ النذذذون: سذذذ ة اال  واج فذذذ  كذذذ  أذذذ ء:   { لَۡق َذذذا َ ۡوَ ذذذۡين  َوم 

 .[49]ال ارياا:

هذذ ص الزو يذذة أو هذذ ا اال  واج فذذ  النذذون: أن يلاقذذ  الألذذ ء ومقابلذذه، كذذين 

يلاق  الذ كر واألنثذى، ويلاقذ  المو ذا والسذالا فذ  النهربذاء، وغيرهذا حاذى 

، وه  قاعدة الب اء النون  كله، تانون من إلناذرون وبروتذون ونذواة، «ال رة»

 كهربية مو بة، والبروتون مقاب  له: أح ة كهربية سالبة.واإللنارون: أح ة 

وله ا باركذت الناذا السذماوية كلهذا:  واج الر ذ  بذالمرأة؛ ألنذه يسذير مذس 

الفطرة السوية، ومس قاعدة الزو ية المبثوثة ف  النون كله، فن  مذا فذ  النذون 

َن  ذ  أذينه:  -أ واج، وال واحد إال هللا  َ َخلَذَ   ٱليذ  ظسمذۡبَحُ جَ ٱأۡل ذا تمِ ب ذتم  ۡ َوُ مي كمليَهذا م 

ا اَل يَۡعلَممونَ  ٱأۡلَۡرتم  مي ۡم َوم  ه  ۡن أَنفمس   .[36]يل:{ َوم 

أن الر   يارك أبذاص وأمذه، »وله ا  اء ف  سفر الانوين من أسفار الاوراة: 

 .(1)«ويلاص  بزو اه، فيصير االث ان  سدًا واحدًا

 .(2)وأكد ذلك المسيح سسل لاالمي ص أيًرا

                                        

 (.24 - 1« )سفر الانوين»( 1)

 (.9 - 10/6« )إناي  مرقك»(، و6 - 19/4« )إناي  ماى»ان ر: (2)
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 واج المساقر:الز

الذ ظ يثمذر الاذ لب « الذزواج المسذاقر»األسرة الصالحة ه  الا  تقوم على 

والمو ة، وهو هدف من أهداف الحياة اإلسالمية الطيبة، وهذو ع صذر أساسذ  

 الساقرار حياة األفرا  واألسر والاماعاا.

ولهذذ ا حذذرس اإلسذذالم عليذذه، وودذذس لذذه مذذن األسذذل الفنريذذة واألخالقيذذة 

مذذا ينفذذ  إقامذذة ب ائذذه، واسذذامرار عطائذذه، وحراسذذاه مذذن عوامذذ  والاألذذريعية 

 الافنك واالنهيار.

وأوك ما يص عه اإلسالم ه ا: أن يعرف المسلم حقيقذة الذزواج الذ ظ أذرعه 

اإلسالم وأهدافه النبرك، حاى يقدم عليه على بصيرة مذن أمذرص، وال ياصذورص 

 ة أيًرا.تصوًرا م لوًطا، فيارتا على ه ا الاصور سلوكياا م لوط

ياذذا أن يعذذ  المسذذلم الذذ ظ يريذذد الذذزواج: أنذذه لذذيل ماذذر  ارتبذذاط  سذذد 

باسذذد، بذذ  ارتبذذاط إنسذذان بإنسذذان، واإلنسذذان عقذذ  ودذذمير وو ذذدان ورو ، 

 أكثر من كونه  سدًا ما يخا يانون من األ هزة والماليا واألعصال.

 وليل مع ى هذ ا: أن الماعذة الاسذدية وإأذباع ال ريذزة بمعذزك عذن أهذداف

الذذزواج الألذذرع ، كذذال، بذذ  هذذ  هذذدف أساسذذ  مذذن األهذذداف، لحا ذذة كذذال 

الذذزو ين   سذذيخا إلذذى ا خذذر، بحنذذم الفطذذرة، وليسذذاماعا معًذذا بذذالحالك الطيذذا: 

ذني همني ل بَذاس    ، ولياذدرل اإلنسذان المذؤمن علذى [187]البقذرة:{  لينمذۡم َوأَنذامۡم ل بَذاس  ليهم

مذا يحذرم عليذه، وبذ لك ت رذبا صرف أهوته فيما يحذ  لذه، ويحصذن نفسذه م

ال رائز، وينبح  ما  الألهواا، وف  ه ا خاطا نب  اإلسذالم الألذبال، فقذاك: 

- القذذدرة علذذى الذذزواج وأعبائذذه-يذذا معألذذر الألذذبال، مذذن اسذذاطاع مذذ نم البذذاءة»
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 .(3)«فليازوج، فإنه أغِ للبصر وأحصن للفرج

بيت مذؤمن،  ولنن المؤمن يريد من الزواج ما هو أكثر من ه ا، وهو إنألاء

وتنوين أسذرة صذالحة، تنذون مذس غيرهذا نذواة للماامذس الصذالح، وهذ ا البيذت 

المؤمن يقوم علذى أركذان ثالثذة، هذ : السذنن والمذو ة والرحمذة، الاذ  ذكرهذا 

ذۡن القرآن و علها من آياا هللا، وه  الا  ت لذ  الحيذاة الزو يذة المؤم ذة:   َوم 

ا ه   ۡن أَ  ۦ  َءايَُ  إ ني ف ذ  أَۡن َخلََ  لَنمم مِّ 
ذَو يةل َوَرۡحَمذةً  اْ إ لَۡيَها َوَ عََ  بَۡيذ َنمم مي ا لِّ اَۡسنم مو  نمۡم أَۡ َوُ ل نفمس 

ونَ  تي لِّ قَۡومي يَاَفَنيرم ل َك أَل يَُ  .[21]الروم:{ ذَُ

وليل الزواج ف  اإلسالم مار  رباط بين ر   وامرأة، ب  هذو ربذاط بذين 

لهذا القذرآن قري ًذا لرابطذة الذدم، فقذاك أسرتين بالمصاهرة، تلك الرابطة الا   ع

َن  ٱلي  ظَوهمَو تعالى:   ا فََاعَلَهم  ٱۡلَما ء  َخلََ  م  ا ۥبأََلرل ۡهرل ا َوص   .[54]الفرقان:{ نََسبل

بذذ  أكثذذر مذذن ذلذذك ي  ذذر القذذرآن إلذذى أن الذذزواج يسذذهم فذذ  عمذذارة النذذون، 

ى مذا أذاء وبقاء ال وع البألرظ حاى يقوم بمالفذة هللا فذ  األرت وعمرانهذا إلذ

هللا، وذلك عذن طريذ  الا اسذ  الذ ظ هذو أحذد المقاصذد الرئيسذية للذزواج، كمذا 

م وَ قاك تعالى:   نمذم بَ  ذيَن َوَحفَذدَةل  ٱّللي ذۡن أَۡ َوُ   ا َوَ عَذَ  لَنمذم مِّ  نمۡم أَۡ َوُ ل ۡن أَنفمس  َ عََ  لَنمم مِّ 

َن  ت  َوَرَ قَنمم مِّ   .[72]ال ح :{ ٱلطييِّ بَُ

ف  اإلنسذان تاعلذه يحذرس علذى طلذا الولذد؛ لينذون وغريزة حا الملو  

امادا ًا له بعد مماته، وله ا و دنا األنبياء يسيلون هللا ال رية، كما سذيك إبذراهيم 

َن سسل، فقاك:   ينَ َرلِّ  َهۡا ل   م  ل ح  { 100 ٱلصيُ ذيمي ذم  َحل 
هم ب  ملَُ ، 100]الصذافاا:فَبأَليۡرنَُ

101]. 

ا َوأَنذَت َخۡيذرم َرلِّ  اَل ورأي ا  كريا يقوك:   ث ينَ تَ َۡرن   فَۡر ل ر   ۥلَذهم  ٱۡسذاََاۡب َافَ  89 ٱۡلذَوُ

                                        

 (.1400(، ومسلم )5065ماف  عليه عن ابن مسعو : رواص البمارظ )( 3)
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 .[90، 89]األنبياء:{ َ ۡوَ هم  ۥيَۡحيَُى َوأَۡصلَۡح َا لَهم  ۥَوَوَهۡب َا لَهم 

بعد أن يع  المسلم هذ ص األهذداف األساسذية للذزواج: ياذا أن يعذ  األسذل 

الطيبذذة المسذذاقرة، وسذذ حاوك أن والمقومذذاا الاذذ  تقذذوم عليهذذا الحيذذاة الزو يذذة 

 نلق  عليها دوًءا كاأفًا ف  الصفحاا الاالية.

* * * 
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 أواًل: حسن االخايار:

ي ب   لن  مذن المسذلم والمسذلمة إذا اتاهذت نياهمذا إلذى الذزواج: أن يحسذن 

كذذ  م همذذا اخايذذار أذذرينه فذذ  الحيذذاة، فهذذ ص هذذ  المطذذوة العمليذذة األولذذى لب ذذاء 

 رة. واج سعيد، وأسرة مساق

ومن المهم ه ا: أن يحد  المعيار ال ظ يقوم عليذه االخايذار بال سذبة لنذ  مذن 

هذو األسذاس والمحذور « المعيذار المذا ظ»الر   والمرأة، فال ي ب   أن ينذون 

ف  ذلك، فذال ينذون المذاك الذ ظ يملنذه أحذدهما هذو الذدافس األوك لالخايذار، وال 

بذذد مذذن رعايذذة عذذدة أمذذور  ينذذون  سذذد المذذرأة هذذو كذذ لك الذذدافس األوك، بذذ  ال

 أساسية:

 . صال  المل  والدين:1

أولها: هو الصال ، أع  : صال  الدين والملذ ، ومذن فقذد الذدين والملذ ، 

 فال يصلح أريًنا ف  تاارة، فنيب ينون أريًنا ف  حياة  ائمة؟

لدنيا مااع، وخيذر مااعهذا المذرأة ا»: صلى هللا عليه وسلموف  ه ا قاك ال ب  

ت نح المرأة ألربذس: لحسذبها، ولمالهذا، ولامالهذا، ولذدي ها، ».وقاك: (4)«الصالحة

مذذن ر قذذه هللا امذذرأة صذذالحة فقذذد ». وقذذاك: (5)«فذذارفر بذذ اا الذذدين تربذذت يذذداك

 .(6)«أعانه على أطر  ي ه، فليا  هللا ف  الألطر الباق 

فالمرأة ذاا الدين ه  الا  تمألى هللا ف  رعاية حقوق  و ها وبياهذا، فذ  

تم فَ وغيباه، كما قاك هللا تعذالى:   حرورص ذل َحُ ذت  لِّ ۡل َۡيذا  ب َمذا َحف ذَ   ٱلصيُ
ف َ ُ ذت  َحُ قَُ  اَُ

                                        

 (.1467عن عبد هللا بن عمر، برقم )« صحيحه»رواص مسلم ف  ( 4)

 (.1466(، ومسلم )5090ماف  عليه عن أب  هريرة: رواص البمارظ )( 5)

 ، ووافقذذه«صذذحيح اإلسذذ ا »(، وقذذاك: 2/161، والحذذاكم )«األوسذذا»رواص الطبرانذذ  فذذ  ( 6)

 ال هب .
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م   .[34]ال ساء:{ٱّللي

وقد حذ را بعذِ ا ثذار المرويذة تذزوج ال سذاء لمذالهن، فعسذى مذالهن أن 

يط ذذيهن، أو لامذذالهن، فعسذذى  مذذالهن أن يذذر يهن، وال سذذيما إذا كانذذت سذذي ة 

ال بذذاا األخرذذر الذذ ظ يارعذذرع فذذ  »بهاها بمرذذراء الذذدمن: الاربيذذة، فقذذد أذذ

 «.أماكن القاذوراا

وبال سذذبة الخايذذار الر ذذاك:  ذذاء الحذذديث الألذذريب يقذذوك للمذذرأة وأوليائهذذا: 

إذا أتذاكم مذن تردذون خلقذه و ي ذه فزو ذوص، إال تفعلذوص تنذن فا ذة فذ  األرت »

 .(7)«وفسا  عريِ

زو هذذا ذا  يذذن: إن أحبهذذا إذا  و ذذت اب اذذك ف»وكذذان بعذذِ السذذلب يقذذوك: 

 «.أكرمها، وإن أب رها لم ي لمها

 « من  وج كريماه من فاس  فقد قطس رحمها»وقاك آخر: 

ورفِ اإلمام سعيد بذن المسذيا أن يذزوج اب اذه مذن ابذن المليفذة األمذوظ، 

وول  العهد من بعدص، و و ها لطالذا علذم فقيذر مذن تالميذ ص، رآص أردذى هلل، 

 الملفاء.وآمن عليها من سلي  

إن الذذزواج إنمذذا هذذو اقاذذران إنسذذان بإنسذذان، واإلنسذذان فذذ  حقيقاذذه لذذيل بمذذا 

يحيا به من ماك و اص، وال بصورة و هذه أو غالفذه الاسذدظ، بذ  بمذا يسذنن 

ه ا ال الف من عق  وقلا ورو ، وهذ ا مذا ياذا أن يحذرس عليذه اإلنسذان، 

 فهو ال ظ يبقى، وما عداص  ائ  أو قاب  للزواك.

                                        

« السذ ن»رواص الارم ظ، وابن ما ه، والحاكم، عن أب  هريرة، والارم ظ، والبيهق  فذ  ( 7)

 (.270« )صحيح الاامس الص ير»عن أب  حاتم المزن . وحس ه األلبان  ف  
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 ف  الروح :. الاوا2

والع صذذر الثذذان  الذذ ظ ياذذا أن ياذذوافر فذذ  أذذريك العمذذر هذذو: الاوافذذ  

الروحذذ  بذذين الطذذرفين، فمذذن ال ذذاس مذذن ال تطيقذذه وال تقبذذ  معايألذذاه بحذذاك، 

وربما لم ينن ف  راهرص أ ء يؤخ  عليه، ولنن روحه ال تواف  روحذك، وقذد 

ا تعذارف م هذا األروا    ذو  ما ذدة، مذ»عبر عن ذلك الحذديث ال بذوظ بقولذه: 

 .(8)«ائالب، وما ت اكر م ها اخالب

فالاعارف بين األروا  هو أساس ائاالفها، والا اكر بي ها هو أساس 

 اخاالفها.

وهذذ ا قذذد يعذذرف مذذن أوك ن ذذرة أو مذذن أوك لقذذاء، وقذذد يعذذرف مذذن حذذديث 

الألمك وكالمه، وقذد يعذرف مذن بعذِ تصذرفاته الصذ يرة والبسذيطة، فذإذا 

ا الألذذمك وياذذد بي ذذه وبي ذذه سذذدخا م يعًذذا، ال يقبذذ  هذذو ياذذد صذذدو ًا عذذن هذذ 

 االخاراق.

لمذذن يمطذذا امذذرأة أن  صذذلى هللا عليذذه وسذلمولعذ  هذذ ا هذذو سذذر أمذر ال بذذ  

هذ  ن ذرا »ي  ر إليها، فقد أخبذرص أحذد أصذحابه أنذه خطذا امذرأة، فقذاك لذه: 

، أظ: (9)«ان ذذر إليهذذا، فإنذذه أحذذرك أن يذذؤ م بي نمذذا»فقذذاك: ال، قذذاك:  «إليهذذا؟ 

حذذد  بي نمذذا االنسذذاام واالئذذاالف، مذذن تبذذا ك ال  ذذراا، فذذإن العذذين رسذذوك ي

                                        

(، 2638هريذرة )(، ومسلم عذن أبذ  7935(، وأحمد )3336رواص البمارظ عن عائألة )( 8)

 (.2/13والطبران  عن ابن مسعو ، والدارم  )

(، وابذذذن 1087(، والارمذذ ظ )2/134(، والذذذدارم  )18154رواص أحمذذد عذذذن الم يذذرة )( 9)

(، وابذن 1865(، وابذن ما ذه )70، 6/69(. كما رواص عذن أنذل: ال سذائ  )1866ما ه )

(، 2/165والحذاكم )، «إسذ ا ص صذحيح علذى أذرط مسذلم»(، وقذاك محققذه: 4043حبان )

 (.7/84وصححه على أرط الأليمين، والبيهق  )
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 القلا.

ولذذيل ال  ذذر مذذن حذذ  الر ذذ  وحذذدص، بذذ  هذذو مذذن حذذ  المذذرأة أيًرذذا، ولذذ ا 

ي ب   أن ييسر لها أن تذراص كمذا يراهذا، وتاحذد  إليذه وياحذد  إليهذا؛ لياعذرف 

يذذذة، كذذذ  م همذذذا علذذذى صذذذاحبه مذذذن خذذذالك حديثذذذه وحركاتذذذه وتصذذذرفاته العفو

ويطم ن إلى قبوله نفسيخا مذن ناحيذة الصذورة والألذن ، ولنذن أهذم مذن ذلذك: أن 

يذذدخ  كذذ  م همذذا قلذذا ا خذذر، وأن يحذذل أنذذه قريذذا م ذذه، وأنذذه ينملذذه، أو أنذذه 

ِي  ذذزء م ذذه، كمذذا قذذاك تعذذالى:   ذذِن بَۡعذذ ذذنمم مِّ  ، وال يألذذعر [195]آك عمذذران:{ بَۡعرم

مألذذرق وا خذذر م ذذرل، أحذذدهما بينذذه فذذ  وا  وصذذاحبه فذذ  وا  آخذذر، وأنذذه 

الذ ظ تحذدث ا ع ذه، « الاوافذ  الروحذ »فه ان ال لقذاء بي همذا، وهذ ا هذو مع ذى 

 وال ظ يعبر عن اقاران أحدهما با خر، كينهما أمك واحد.

أن تعبر عن ك  من الألذرينين -وه  ل ة القرآن -ومن روائس الل ة العربية 

المذرأة  وج، وكلمذة ، فالر ذ   وج، و« وج»ف  ه ص الحياة المألاركة بنلمذة 

تع  : اث ين، فنين ك  واحد م همذا يارذمن ا خذر ويسذابط ه، ويعبذر «  وج»

 «. وج»ع ه، فهو ف  ال اهر فر ، وف  الحقيقة 

وأو  أن أذكر ه ا: أن ح  ال  ر ال ظ أرعه اإلسالم وأمر بذه وحذث عليذه 

 لن  من الماطا والممطوبة: ح  مهم  ف  بعذِ بذال  المسذلمين إلذى اليذوم،

وعلذذى رأسذذها بذذال  الملذذي، العربذذ ، فذذال يسذذمح للماطذذا أن يذذرك ممطوباذذه 

بحاك، وقد ط ت الاقاليد الموروثة الماملفة على األحنذام الألذرعية الصذريحة، 

أن يذذرك الفاذذى خطيباذذه، أو تذذرك الفاذذاة « العيذذا»إذ يذذرك األكثذذرون: أن مذذن 

هذذ   و اذذه  خاطبهذذا إال ليلذذة الزفذذاف. وكثيذذًرا مذذا ينذذون قذذد عقذذد عليهذذا، أظ:

 أرًعا 

والعاا ك  العاذا: أن ناذد هذ ص الفاذاة الممطوبذة تذ ها إلذى المدرسذة أو 
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الاامعة أو السوق أو المساألفى، بذ  تسذافر إلذى العواصذم العربيذة واألوربيذة، 

وترك كثيًرا من الر اك ف  حياتها ويرونها: ترك البائس ف  السذوق، والطبيذا 

والمرذذيب فذذ  الطذذائرة، وغيذذرهم فذذ  المساألذذفى، والمذذدرس فذذ  الاامعذذة، 

وغيرهم من ال اس، والوحيد المسنين ال ظ ال ياو  له أن يراهذا هذو خاطبهذا، 

 «  ميثاقًا غليً ا»ب  ربما هو  و ها بحنم العقد ال ظ  عله هللا 

   (10)وك لك خطيباه المسني ة ه  وحدها الا  ال تراص،  ون ال ساء  ميعًا

 . المالءمة:3

يبحذذذث عذذذن الألمصذذذية المالئمذذذة لذذذه: ل روفذذذه الما يذذذة األمذذذر الثالذذذث: أن 

وال فسية والفنرية والعمرية واال اماعية، حاى ال ينذون فقذدان أذ ء مذن هذ ص 

 األمور سببًا لزعزعة الحياة الزو ية، وت  يصها، وتهديدها بالافنك.

فذذال ي ب ذذ  للر ذذ  الفقيذذر أن يطلذذا  و ذذة ثريذذة تذذدك عليذذه بمالهذذا، ويعذذي  

صذذ  فذذ  الر ذذاك أن ينونذذوا قذذوامين علذذى ال سذذاء، وي فقذذوا عالذذة عليهذذا، فاأل

 عليهن، ولنن ه ص ه  الا  ت ف  عليه، فال تنون قوامياه عليها كاملة.

وال ي ب ذذ  لر ذذ  أمذذ  أو أذذبه أمذذ : أن ياذذزوج امذذرأة  امعيذذة مثقفذذة، أو 

العنذذل؛ لبعذذد الفذذذارق الثقذذاف  بي همذذذا، فذذال ينذذا ان يألذذذاركان إال فذذ  الطعذذذام 

 والمااع الا س .والألرال، 

                                        

وف  مقاب  ه ا الفري  من المسلمين: فريذ  آخذر غذرص بريذ  الحرذارة ال ربيذة، يسذمح ( 10)

للممطوبذة أن تمذذرج مذذس خاطبهذذا، حيذذث أذاءا ليسذذهرا فذذ   ور السذذي ما، أو المسذذر ، أو 

يل عليهمذا رقيذا وال حسذيا، وال الماله ، أو غير ذلك من األمذاكن أو الم ازهذاا، ولذ

للقائهما دابا وال رابا. وكثيًرا ما ت اه  المطبة باإلخفاق والفسخ، وه ا تنون المصيبة 

وال دم حيذث ال ي فذس ال ذدم. هذؤالء دذيعهم الاذرظ وراء الوافذد ال ربذ  الذدخي ، وأول ذك 

والاملذب  ديعهم الاقيد بالمورو  الألرق  البال ، ممذا بقذى مذن رواسذا عهذو  الارا ذس

 الحرارظ، وكال االتااهين يبرأ م ه اإلسالم الصحيح.
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وال يلي  بألال أن يبحث عن امرأة عاو ، وال بألابة أن تبحذث عذن ر ذ  

بلذذم مذذن النبذذر عايخذذا، إن هذذ ا فذذ  ال الذذا ينذذون وراءص بواعذذث ما يذذة كثيذذًرا مذذا 

 صذلى هللا عليذه وسذلمتفسد أمر الذزواج، وتنذدر صذفاءص، وهذ ا مذا  عذ  ال بذ  

وقذد أخبذرص أنذه تذزوج، فقذاك لذه: يقوك لاابر بن عبد هللا، وهو أنصارظ أال، 

هذال بنذًرا تالعبهذا وتالعبذك، ترذاحنها »قذاك: بذ  ثيذا، قذاك:  «بنًرا أم ثيبًذا؟»

 .(11)«وتراحنك

فيخبرص  ذابر أن أبذاص اساألذهد، وتذرك لذه أخذواا ب ذاا صذ يراا، يحذاان 

، فلذو تذزوج بنذًرا فذ  سذ هن أو قريبذة «وكانت األم مياذة»إلى امرأة ترعاهن، 

نذذان مذذن حرصذذه ررر علذذى أخواتذذه أن تسذذاه  فذذ  حقذذه فذذ  مذذ هن لرذذعن، ف

  واج البنر الا  يالعبها وتالعبه؛ لييت  ألخواته بمن تقوم لهن مقام األم.

قذد يعذدك ع هذا -كمذا يراهذا ال ذاس -وه ا يذدل ا علذى أن المالءمذة ال اهريذة 

أحيانًا ألسبال أقوك م هذا، فقذد ياذزوج الألذال مذن هذ  أكبذر م ذه، وقذد تاذزوج 

أة من هذو أصذ ر م هذا، أو مذن هذو أكبذر مذن سذ ها بنثيذر، ولنذن ال بذد أن المر

ينون ذلك العاباراا قوية اقا س بها ك  مذن الطذرفين، وردذيا بهذا عذن طيذا 

 نفل، حاى تساقر حياتهما على أساس منين.

 ثانيا: حرية االخايار:

مس توافر حسن االخايار ال بد من أمر آخر من الرذرورظ فذ  هذ ا المقذام، 

و: أن يام لن  من الر   والمرأة االخايار بحرية تامذة، وال يفذرت عليهمذا وه

 من المارج، ولو كان رأظ األل الحبيا، واألم ال الية، واإلخوة األعزاء.

إن الزواج الصالح ال ظ يرا  له االساقرار، ويقوم علذى الاذ لب واالنسذاام: 

                                        

 (.930« )اللؤلؤ والمر ان»ماف  عليه من حديث  ابر. كما ف  ( 11)
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ه، أو إكذذراص هذذو الذذ ظ يماذذار كذذ  مذذن الألذذرينين فيذذه صذذاحبه،  ون دذذ ا عليذذ

 ما ظ أو أ ب .

وال  اك ف  ماامعات ا بعِ الاقاليد الموروثة الا  تايح للعائلذة الاذدخ  فذ  

 حياة أوال هم، ب اا كن أم ب ين، وإن كان الادخ  أكثر وأقوك بال سبة للب اا.

وكثيذذًرا مذذا يذذؤ ظ اخذذاالف األ يذذاك ه ذذا إلذذى تصذذا م األفنذذار، وت ذذاقِ 

حنمهذذا أعذذراف مذذا أنذذزك هللا بهذذا مذذن سذذلطان، الاو هذذاا. وبعذذِ العذذائالا ت

مثذذ : أن ياذذزوج الألذذال اب ذذة عمذذه، وهذذ  محاذذو ة لذذه، وال ياذذو  أن تاذذزوج 

غيرص. وكثيًرا ما ال ينون للألال رغبة فيهذا، وال هذ  لهذا رغبذة فيذه، بذ  ربمذا 

تعل  قلا ك  م هما بألمك آخر، وك  واحد م هما يعرف ذلذك عذن صذاحبه، 

إال أن تملذى إرا تهذا عليهمذا، فيازو ذا رغًمذا « العريقذة»ومس ه ا تيبى األسرة 

 ع هما، ويسامرا مدة ال تطوك، ثم تنون ال اياة االنفصاك وال بد.

وف  مصر قبائ  عربية تسذنن فذ  صذعيد مصذر، تذرفِ أن تذزوج ب اتهذا 

إال من أب ذاء القبيلذة، وإن لذم ينذن ابذن العذم نفسذه، ولنذن أب ذاء مصذر مذن غيذر 

، هذم غيذر أهذ  ألن يزو ذوا مذن ب ذاتهم، وإن بلذم «الفالحين»القبائ  يسمونهم 

أحذذدهم مذذن العلذذم والمنانذذة اال اماعيذذة مذذا بلذذم، فهذذو ال يمذذرج عذذن أن ينذذون 

، وهم لديهم مث  يقوك: ييكلها تمسا ، وال ييخ ها فذال    وربمذا كذان «فالًحا»

ة، أو هذذ ا الفذذال  أحذذد المافذذوقين مذذن األطبذذاء أو المه دسذذين أو أسذذات ة الاامعذذ

 مديرظ اإل اراا.

وكثيًرا ما تنون لسسرة رغبة معي ذة فذ  أذمك معذين ل روفذه الما يذة أو 

م زلاه اال اماعيذة، ولنذن الفاذاة ال تريذدص، بذ  ربمذا ال تطيقذه وال تقبلذه، ولنذن 

يذذيبى سذذلطان األسذذرة المذذاحنم إال أن يارعهذذا هذذ ا الذذزواج المذذر علذذى كذذرص، 

 وتم س ممن هفا له قلبها.
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لذم يذر للماحذابين »فذ  ذلذك:  صذلى هللا عليذه وسذلمرسذوك اإلسذالم  وقد قاك

 .(12)«مث  ال نا 

وه ا يحد  للفاى أيًرا حين تريذد األسذرة: أن تزو ذه مذن عائلذة كبيذرة أو 

ثريذذة، دذذاربة بعواطفذذذه عذذرت الحذذذائا، وناياذذة هذذ ا الذذذزواج القذذائم علذذذى 

 االعاباراا الما ية وحدها: هو اإلخفاق والفأل  غالبًا.

كذذان مثذذ  هذذ ا الرذذ ا قائًمذذا وفاأذذيًا فذذ  الااهليذذة العربيذذة، فلمذذا  ذذاء  وقذذد

اإلسالم حرر إرا ة اإلنسان من ه ص الر وط، وأعطذاص الحريذة ليب ذ  مسذاقبله 

 ب فسه، وياحم  مسؤولياه.

وله ا أنصب الرسوك النريم المرأة خاصة حين م حهذا حذ  االخايذار، ولذم 

يهذا علذى مذا يريذد هذو، إذا كانذت تنرهذه يقب  أن ينرهها أبوها وأقرل ال اس إل

 وترفره.

ر  ننذذا  خ سذذاء ب ذذت خذذدام  صذذلى هللا عليذذه وسذذلموفذذ  هذذ ا ثبذذت أن ال بذذ  

-أن أباهذا  و هذا »: صذلى هللا عليذه وسذلماألنصارية حين اأذانت إلذى ال بذ  

 .(13)«فنرهت ذلك-وه  ثيا 

، سذلمصذلى هللا عليذه وأن  اريذة بنذًرا أتذت إلذى ال بذ  »وعن ابذن عبذاس: 

صذذلى هللا عليذذه فذذ كرا: أن أباهذذا  و هذذا، وهذذ  كارهذذة، فميرهذذا رسذذوك هللا 

 .(14)«وسلم

                                        

(، وصذذححه علذذى أذذرط مسذذلم عذذن ابذذن 2/160(، والحذذاكم )1847رواص ابذذن ما ذذه )( 12)

 (.5200وصححه )« صحيح الاامس الص ير»عباس، وذكرص األلبان  ف  

 حمد، والبمارظ، وأصحال الس ن عن خ ساء.رواص أ( 13)

(، وقد أعذ  1875(، وابن ما ه )2096« )ال نا »(، وأبو  او  ف  2469رواص أحمد )( 14)

(. 3/259عذن سذ دص  فاًعذا  يذدًا )« سب  السذالم»الحديث باإلرساك، و افس الص عان  ف  
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وقذد تقذذدم «: »سذب  السذالم»قذاك العالمذة الصذ عان  فذ  أذر  الحذذديث فذ  

. وه ا الحديث أفا  مذا أفذا ص، «وال ت نح البنر حاى تسايذن»حديث أب  هريرة: 

 «.وغيرص من األولياء باألولى فدك على تحريم إ بار األل اب اه على ال نا ،

هذ ا »ور  الص عان  على من قاك: إن أباها  و ها من غيذر كذبء، وقذاك: 

الايوي  ال  لي  عليه، فلذو كذان كمذا قذاك ل كرتذه المذرأة، بذ  قالذت: إنذه  و هذا 

وه  كارهة، فالعلة كراهاها، فعليها عل  الاميير؛ ألنها المذ كورة، فنينذه قذاك: 

 .(15)«ت بالميارإذا ك ت كارهة، فين

أن فاذاة  خلذت عليهذا، فقالذت: إن أبذ   و  ذ  »وعذن عائألذة أم المذؤم ين: 

من ابن أخيه، يرفس ب  خسيساه، وأنا كارهذة. قالذت: ا لسذ  حاذى يذيت  ال بذ  

، فاذذاء رسذذوك هللا، فيخبرتذذه، فيرسذذ  إلذذى أبيهذذا فذذدعاص، صذذلى هللا عليذذه وسذذلم

أ ذزا مذا صذ س أبذ ، ولنذن أر ا  فاع  األمر إليها. فقالت: يا رسوك هللا، قد

. والمذذرا : أمذذر تذذزوي، (16)«أن أعلذذم ال سذذاء: أن لذذيل ل،بذذاء مذذن األمذذر أذذ ء

 الب اا وهن كارهاا، كما يفيدص السياق.

 .(17)«والبنر يسايمرها أبوها»وف  صحيح مسلم: 

تسذايمر اليايمذة فذ  نفسذها، فذإن سذنات فهذو »وروك ال سائ  وغيرص حذديث:

 .« وا  عليها إذنها، وإن أبت فال

وبه ا أصبحت المرأة سيدة نفسها، ه  الا  تماار أرينها، وإذا اخايذر لهذا 

 فال بد أن تواف  عليه، وإال لم ي ف  ال نا .

                                                                                             

 طبعة  ار الناال العرب .

 الم كور.« سب  السالم»ان ر: ( 15)

 (.6/87« )ال نا »كاال « الماابى»اص ال سائ  ف  رو( 16)

 (.1419« )ال نا »مسلم كاال ( 17)
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وأمذذا اأذذاراط بعذذِ المذذ اها و ذذو  الذذول  فذذ  العقذذد، فذذ لك لنذذ  ي عقذذد 

الذزواج بردذذا كذذ  األطذذراف، حاذذى ال تعاردذه القالقذذ  بعذذد ذلذذك، حاذذى أمذذر 

ن يألذذاوروا نسذذائهم فذذ  تذذزوي، ب ذذاتهن؛ ألن األم أخبذذر بب اتهذذا مذذن الر ذذاك أ

أبذذيهن، وحاذذى ال تعنذذر األم علذذى اب اهذذا صذذفو حياتهذذا الزو يذذة إذا تذذم الذذزواج 

 ب ير رداها.

 ثالثًا: رعاية الحقوق الزو ية:

واألساس الثالث لقيام  واج مساقر يثمر الا لب األسرظ: أن يرعى ك  مذن 

 ه، وال يفرط فيه، أو ياعدك عليه.الزو ين ح  صاحبه علي

وك  ح  يقابله وا ا، فال ياذو  ألحذدهما: أن يطالذا صذاحبه بحقذه، وال 

يؤ ظ إليه وا بذه، بذ  األصذ  فذ  اإلسذالم: أن نذؤ ظ الحقذوق إلذى أهلهذا، مذن 

خالك رعاية الوا باا وأ ائها. فحذ  ا بذاء فذ  البذر هذو وا ذا علذى األب ذاء، 

وحسن الاربية: وا ا على ا باء. وح  الزو ذة فذ  وح  األب اء ف  الرعاية 

ال فقذذة: وا ذذا علذذى  و هذذا، وحذذ  الر ذذ  فذذ  احاذذرام قوامياذذه علذذى األسذذرة: 

 وا ا على الزو ة.

فإذا روعيت ه ص الوا باا كمذا أمذر هللا تعذالى، وأ يذت ألهلهذا كمذا ي ب ذ ، 

 فقد حف ت الحقوق المقابلة لها.

الوا بذذاا أكثذذر مذذن تركيذذزص علذذى  ولهذذ ا كذذان تركيذذز اإلسذذالم علذذى أ اء

المطالبة بالحقوق؛ ألن أ اء الوا ذا أقذرل إلذى المثاليذة األخالقيذة، علذى حذين 

 أن المطالبة بالح  أقرل إلى ال زعة ال فعية.

واألص  هو: تبا ك الحقوق بين الزو ين وتنافؤها، وف  هذ ا يقذوك القذرآن 

ۡثذ م  النريم ف  أين الزو ذاا:  ذني م  ني ب ذ ظٱليذ   َولَهم وف   َعلَذۡيه  ني  ٱۡلَمۡعرم َ ذاك  َعلَذۡيه  َول لرِّ 
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 .[228]البقرة:{ ََرَ ة  

 ه ا بينها:  ر ة القوامة الا  كلب بها الر اك.« الدر ة»وقد فسرا 

وفسرا بينها: المزيد من األعباء على الر   القوام على األسذرة أكثذر مذن 

 المرأة.

بذد هللا بذن عبذاس وقذب يوًمذا وقد رووا: أن حبذر األمذة وتر مذان القذرآن ع

أمام المرآة ير ذ  أذعرص، ويهذ ل لحياذه، وياامذ  فذ  م هذرص، فالح ذه نذافس 

مولى عبد هللا بن عمر، فقاك: ما ه ا ال ظ تص عه يا ابن عم رسوك هللا، وإليذك 

أظ: يسذذافرون إليذذك مذذن بذذال  بعيذذدة يسذذافاونك -يرذذرل ال ذذاس أكبذذا  اإلبذذ  

ه ا يا نافس؟ إنذ  أتامذ  المرأتذ ، كمذا تاامذ   وياعلمون م ك؟ فقاك: وماذا ف 

ل  امرأت ، وإن  أ ذد هذ ا فذ  كاذال هللا. قذاك نذافس: وأيذن تاذد هذ ا فذ  كاذال 

 هللا؟ 

ۡثذ م قاك: ف  قولذه تعذالى:   ذني م  ظَولَهم ني ب ذ ٱليذ   وف  َعلَذۡيه  [228]البقذرة:{ ٱۡلَمۡعرم
(18) .

فذإن لهذا مذن الحذ : أن  فنما أن علذى المذرأة مذن الوا ذا: أن تاامذ  لزو هذا،

 ياام  لها  و ها، وه ا مقارى القسا والمعروف.

 و ول الر وع إلى محنم الألرع وصالح العرف:

ولن  يرعى ك  مذن الذزو ين حذ  ا خذر: ياذا عليذه معرفذة هذ ا الحذ ، 

وإنمذذذا يعذذذرف هذذذ ا الحذذذ  بذذذالر وع إلذذذى أمذذذرين: الألذذذرع المحنذذذم، والعذذذرف 

 الصالح.

ع صذذرين أساسذذيين ذكرهمذذا القذذرآن وأكذذدهما: ذلذذك: أن األسذذرة تقذذوم علذذى 

                                        

، وذكذذرص الطبذذرظ وابذذن «النبذذرك»، والبيهقذ  فذذ  «المصذذ ب»رواص ابذن أبذذ  أذذيبة فذذ  ( 18)

 كثير ف  الافسير.
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 حدو  هللا، والمعروف.

 . حدو  هللا:1

وحذذدو  هللا هذذ : أظ أحنامذذه وأوامذذرص ونواهيذذه، الاذذ  ودذذحت المعذذالم، 

وبي ذذت الفذذرائِ، وودذذعت الرذذوابا، ولهذذ ا تنذذرر فذذ  القذذرآن فذذ  أذذؤون 

ذدمو م األسرة مث  قوله تعالى:   ذدمو َ فَذاَل تَۡعاَذدموهَ  ٱّللي  ت ۡلَك حم   ذَك  ٱّللي  ا  َوَمذن يَاَعَذدي حم
مْولَُ  فَي

ل ممونَ هممم 
 .[229]البقرة:{ ٱل يُ

ذذدمو م وفذذ  سذذورة  أخذذرك:   ذذدمو َ  ٱّللي   َوت ۡلذذَك حم { فَقَذذۡد َرلَذذَم نَۡفَسذذهم  ٱّللي  َوَمذذن يَاَعَذذدي حم

 .[1 ]الطالق:

الزو ذة علذى الا  بي ها هللا فيما ياعلذ  بحذ  -أو األحنام -ومن ه ص الحدو  

 الزوج:

الصداق أو المهر: وهذو حذ  للمذرأة، يدفعذه الر ذ  لهذا، نحلذة م ذه وهديذة؛  -1

َوَءاتمذواْ ليايلب قلبها، ويألعرها بمو ته لها، ورغباه فيها، كمذا قذاك تعذالى:  

ذذا فَنملمذذوصم هَ  ٱل ِّ َسذذا ءَ  ۡ ذذهم نَۡفسل ذذۡبَن لَنمذذۡم َعذذن َأذذۡ ءي مِّ   فَذذإ ن ط 
ني ن ۡحلَذذةل  ا ه 

ذذ   ي  َصذذدمقَُ ي    ل ر   ا مي
ذذ { ا  ل

 .[4]ال ساء:

ال فقذذة عليهذذا فذذ  كذذ  مذذا تحاذذاج إليذذه مذذن مطعذذم ومألذذرل وملذذبل و ي ذذة  -2

ومسذذنن وعذذالج علذذى مذذا يقارذذيه حالهذذا، فذذ  حذذدو  وسذذعه وقدرتذذه،  ون 

ذذن إسذذراف وال تقايذذر، كذذ  حسذذا حالذذه، كمذذا قذذاك تعذذالى:   ذذۡ  ذمو َسذذعَةي مِّ  ل يم ف 

َر َعلَيۡ  ۦ  َسعَا ه   ۡ قمهم َوَمن قمد  ا  َءاتَُىهم  ۥه  ر  مي م فَۡليم ف ۡ  م   .[7]الطالق:{ ٱّللي

: ال فقذة علذى الزو ذة أع ذم أ ذًرا صذلى هللا عليذه وسذلموقد اعابر الرسوك 

 .(19)من ال فقة ف  الاها ، أو الصدقة على المسنين

                                        

 (.1827ان ر: حديث مسلم عن أب  هريرة )( 19)
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وهمني ب ذذذذمعاأذذذذرتها بذذذذالمعروف: كمذذذذا قذذذذاك تعذذذذالى:   -3 ذذذذرم وف  َوَعاأ  { ٱۡلَمۡعرم

 .[19]ال ساء:

ومقارذذذى ذلذذذك: أن ينذذذون حسذذذن الملذذذ ، لطيذذذب المعألذذذر معهذذذا، بذذذالقوك 

، فقذذد ع ذذم هللا حقِّهذذن بقولذذه:   ، وال غلذذي   قًذذا والفعذذ ، غيذذر فذذ ِّ  يثَُ ذذ نمم مِّ  َوأََخذذۡ َن م 

ا  .[21]ال ساء:{ َغل ي ل

َوإ ۡذ أََخذۡ نَا وهو نفل الوصب ال ظ وصب هللا به ما أخ  مذن ال بيذين، قذاك:  

َن  يَسذى  نَ  ۧٱل يب يِّ  م  وَسُى َوع  يَم َومم ه  ن نُّو ي َوإ ۡبَرُ قَهمۡم َوم  َك َوم 
يثَُ ذۡ همم  ٱۡبذن  م  َمذۡريََم  َوأََخذۡ نَا م 

ا قًا َغل ي ل يثَُ  .[7]األحزال:{ مِّ 

َ وَ «:  الحقذذوق العألذذرة»وذكذذر هللا تعذذالى آيذذة  كمواْ ب ذذه   ٱۡعبمذذدمواْٱّللي ا    ل َأذذيۡ  ۦَواَل تمأۡلذذر 

ذذذَوب   ل  ا دَۡين  ٱۡلَوُ ذذذ ل ا  وَ مذذذن سذذذورة ال سذذذاء. فنذذذان م هذذذا:   36{ ا يذذذة ...إ ۡحَسُ ذذذاح   ٱلصي

 {.ٱۡلَاِ ا  ب  

 قاك بعِ المفسرين: ه  المرأة.

: الوصذية بال سذاء، وقذاك: صذلى هللا عليذه وسذلموف  حاة الو اع أكد ال ب  

 .(21)«اساوصوا بال ساء خيًرا». وقاك: (20)«اتقوا هللا ف  ال ساء»

ى الر   خاصة أن يحسن معاأرة المذرأة، ويصذبر عليهذا، وه ا يو ا عل

وال ي سذذذاق وراء أظ بذذذا رة  بذذذال فور أو النراهيذذذة تبذذذدو لذذذه، فقذذذد قذذذاك تعذذذالى: 

وهمني ب ذذ  ذذرم وف   َوَعاأ  ذذوهمني فَعََسذذُى  أَن تَۡنَرهمذذواْ َأذذيۡ  ٱۡلَمۡعرم ۡهاممم م ا َويَۡاعَذذَ    ل فَذذإ ن َكر  ف يذذه   ٱّللي

ا ا َكث يرل  .[19]ال ساء:{ َخۡيرل

وي ب ذذ  أن ينذذون الر ذذ  واقعيخذذا فذذ  تعاملذذه مذذس  و اذذه، فذذال ي ألذذد المثاليذذة 

                                        

 (.1218رواص مسلم من حديث  ابر الطوي  )( 20)

 (.1468(، ومسلم )5186ماف  عليه: رواص البمارظ )( 21)
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المحلقذذة فذذ  أ ذذواء الميذذاك، ولنذذن يعامذذ  المذذرأة فذذ  دذذوء الواقذذس البألذذرظ، 

وي  ر إلى الاوانا اإلياابية فيها، كما ي  ذر إلذى الاوانذا السذلبية. كمذا  ذاء 

مؤم ذذة، إن سذذما م هذذا خلقًذذا،  مذذؤمن- أظ: ال يذذب ِ- ال يفذذرك»فذذ  الحذذديث: 

 .(22)«رد  م ها آخر

واعلذم أنذه لذيل حسذن الملذ  معهذا: كذب األذك ع هذا »قاك اإلمام ال زال : 

، ب  احاماك األذك م ها، والحلذم ع ذد طيألذها وغرذبها، اقاذداء برسذوك «فقا»

، فقد كانت أ وا ذه يرا ع ذه النذالم، وتهاذرص الواحذدة صلى هللا عليه وسلمهللا 

 .(23)«ًما إلى اللي م هن يو

ومن المعاأرة بالمعروف: أن يزيد على احامذاك األذك بالمداعبذة والمذزا  

صذلى هللا عليذه والمالعبة، فه  الا  تطيا قلول ال ساء، كما كان يفع  ال بذ  

، حاى إنه ساب  عائألة يوًما فسذبقاه، ثذم سذابقها يوًمذا آخذر فسذبقها، فقذاك: وسلم

 بل ة الرياديين اليوم.« ا التع». أظ أنهما (24)«ه ص بالك»

وقد أتا  لعائألذة أن ت  ذر إلذى الحبألذة وهذم يلعبذون بحذرابهم فذ  المسذاد، 

فيقذذام   وراءص، خذذدظ علذذى »حاذذى اكافذذت وانصذذرفت، وفيذذه تقذذوك عائألذذة: 

 .(25)«خدص

 .(26)«خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهل »وقاك: 

                                        

 (.1469« )الرداع»رواص مسلم كاال ( 22)

 بيروا. -( طبعة:  ار المعرفة2/43« )آ ال ال نا »كاال « إحياء علوم الدين»( 23)

، وابن ما ه عن عائألة بإس ا  صذحيح. كمذا قذاك «النبرك»رواص أبو  او  وال سائ  ف  ( 24)

 «.اإلحياءتمري، »العراق  ف  

 (.513« )اللؤلؤ والمر ان»ماف  عليه عن عائألة، كما ف  ( 25)

« سذذ  ه»(، وابذن ما ذذه فذ  4177مذن حذذديث عائألذة )« صذحيحه»رواص ابذن حبذان فذذ  ( 26)

 «.حسن غريا صحيح»(، وقاك: 3895(، والارم ظ )1977)
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 .(27)«لطفهم بيهلهأكم  المؤم ين إيمانًا: أحس هم خلقًا، وأ»وقاك: 

 ومن ه ص الحدو  واألحنام: فيما ياعل  بح  الزوج على  و اه:

َ ذاكم أن تسلم بقوامياه على األسرة: وه ا ما قررص القرآن بقولذه تعذالى:  - 1  ٱلرِّ 

وَن َعلَى  مم م ب َما فَريَ   ٱل ِّ َسا ء  قَويُ مۡ  ٱّللي ل ه  ذۡن أَۡمذَوُ ِي َوب َمذا  أَنفَقمذواْ م  { بَۡعَرذهمۡم َعلَذُى بَۡعذ

 .[34]ال ساء:

بين طرفين، فذال يمنذن أن تاذرك بذال مذدير، وال « أركة»وباعابار األسرة 

يمنن أن ينون لها مديران؛ ألن السفي ة الا  لها رئيسان مصيرها ال ذرق  وال 

الاذذ  هذذ  -عليهذذا مذذن العاطفذذة يمنذذن أن تنذذون المذذرأة هذذ  المذذديرة؛ لمذذا ي لذذا 

وألنها لم ت رم فذ  تيسذيل األسذرة، بمذالف الر ذ  الذ ظ -درورية لسمومة 

ي  ر ف  ه ا األمر بعذين العقذ ، ويابصذر فذ  العواقذا والمذ الا، وهذو الذ ظ 

غرم ف  إنألاء ه ص المؤسسة الأل ء النثير، فإذا انهدمت، فإنهذا سذاهدم علذى أم 

 رأسه.

مرأة بقوامية الر ذ  يو ذا عليهذا أن تطيعذه فذ  ومقارى االعاراف من ال

المعروف، حاى تمر  السفي ة بيمذان، وال يا ا عذا فذ  كذ  صذ يرة وكبيذرة، 

وإذا فعلت المرأة ذلك قياًما بالوا ا، واماثااًل ألمذر هللا ورسذوله، عذدِّ ذلذك فذ  

إذا صذليت المذرأة »صالحاا أعمالها الا  تدخلها الا ة، كما  ذاء فذ  الحذديث: 

وحص ت فر هذا، وأطاعذت  و هذا:  خلذت مذن - أظ: صلواتها الممل- سهاخم

 .(28)«أظ أبوال الا ة أاءا

                                        

 .«رواته ثقاا على أرط الأليمين»رواص الارم ظ، وال سائ ، والحاكم، وقاك: ( 27)

«. حديث صذحيح»(، وقاك محققه الأليخ أعيا: 4163« )صحيحه»رواص ابن حبان ف  ( 28)

وقذذد روك أحمذذد، والطبرانذذ  نحذذوص مذذن حذذديث عبذذد الذذرحمن بذذن عذذوف، كمذذا عذذزاص فذذ  

عذذن أنذذل، والطبرانذذ  عذذن عبذذد الذذرحمن بذذن حسذذ ة، « البذذزار»إلذذى « الاذذامس الصذذ ير»
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يذيمر «  كاذاتوًرا»وليل مع ى ه ا: أن يسابد الر   بيمر األسرة، ويصذبح 

وي هى  ون أن ي اق  أو يحاور، كال، ب  ي ب   للر   أن يألذاور امرأتذه فيمذا 

ته معه، تحم  همه، وت صح لذه بمذا يهمه من أمر األسرة وغيرص، ويألرك امرأ

 ترك من رأظ قد ينون هو األرأد.

فَذذإ ۡن أََرا َا ف َصذذااًل َعذذن وقذذد قذذاك القذذرآن عذذن الوالذذدين فذذ  حالذذة الردذذاعة:  

َما ري فاََل  م َاَ  َعلَۡيه  ۡ همَما َوتأََلاوم  .[233]البقرة:{ تََراتي مِّ 

مة، فيأذارا عليذه وف  غزوة الحديبية اساألار الرسوك النريم  و ه أم سل

 برأظ نف ص، فنان فيه المير والرأد.

أن تحفذذ  عليذذه مالذذه، وال تفذذرط فيذذه، حاذذى الصذذدقة مذذن مالذذه ال ياذذو  أن  -2

ت فقها إال بإذنه، صراحة أو  اللة، فإذا أذن لها كانذت مألذاركة لزو هذا فذ  

فلهذا أن -وهذو موسذر قذا ر -األ ر، وإذا قصر معها ف  ال فقذة علذى البيذت 

ن ماله ب ير إذنه مذا ينفيهذا، بذال توسذس وال إسذراف، كمذا قذاك ال بذ  تيخ  م

خذذ ظ مذذن مالذذه مذذا ينفيذذك »له ذذد امذذرأة أبذذ  سذذفيان:  صذذلى هللا عليذذه وسذذلم

 .(29)«وولدك بالمعروف

أن تحف ه ف  غيباه، فال تذيذن لر ذ  غيذر ذظ محذرم لهذا بالذدخوك عليهذا،  -3

 «.األحماء»وهو غائا، وال سيما من أقاربها، وأقاربه وهم 

، قذالوا: يذا رسذوك هللا، أريذت «إيذاكم والذدخوك علذى ال سذاء»وف  الحذديث: 

الالذوس، -عذا ة -. وذلك ألن القريذا يمطيذ  (30)«الحمو الموا »الحمو؟ قاك: 

ويطيذذ  الحذذديث، وقذذد ينذذرص إليهذذا عيألذذاها، ويذذ  ك عليهذذا حياتهذذا، ناهيذذك بمذذا 

                                                                                             

 (.661« )صحيح الاامس الص ير»وذكرص األلبان  ف  

 (.1114« )اللؤلؤ والمر ان فيما اتف  عليه الأليمان»ماف  عليه عن عائألة، كما ف  ( 29)

 (.1403ماف  عليه عن عقبة بن عامر، المصدر الساب  )( 30)
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 وراء ذلك من فا ة.

حمذ  المسذؤولية معذه فذ  حسذن تذربياهم، وربمذا أن تحف ه فذ  أوال ص، وتا -4

كذذذذان  ور األم فذذذذ  السذذذذ واا األولذذذذى أهذذذذم مذذذذن  ور األل؛ ألن األوال  

 يعايألونها، وييخ ون م ها أكثر من األل.

 وف  ه ا قاك الألاعر:

 األم مدرسذذذذذذذذذة إذا أعذذذذذذذذذد تها

 

 أعذذد ا أذذعبًا طيذذَا األعذذراق 

 و هذا، وهذ  مسذؤولة المذرأة راعيذة  فذ  بيذت »وف  الحديث الماف  عليذه:  

 .(31)«عن رعياها

أن تمعين  و ها علذى فعذ  الميذر، وعمذ  الصذالحاا، وا ا ذال السذي اا،  -5

وال تمطالبه بما فوق طاقاذه؛ حاذى ال ياذورط فذ  اكاسذال المعيألذة ولذو مذن 

حذذرام، بذذ  تحذذ رص مذذن ذلذذك، كمذذا كانذذت نسذذاء السذذلب الصذذالح إذا خذذرج 

لرذرل فذ  األرت، تقذوك لذه  و ها من م زله للسذع  لطلذا العذي ، وا

 و اه أو اب اه: إياك وكسا الحرام، فإنا نصبر على الاذوع والرذر، وال 

 نصبر على ال ار 

فقذاك  يرانذه لزو اذه: لذم تردذين - هذا  أو غيذرص -وسافر ر   ف  قمربذة  

بسفرص، ولم يدع لك نفقةً؟ فقالت:  و   م ذ  عرفاذه عرفاذه أكيذااًل، ومذا عرفاذه 

اق ر اقًا  ول  رل   ر اق: ي ها األكياك ويبقى الر ي

أن تصبر عليه وتاحمله، كما أممذر هذو باحملهذا، والصذبر عليهذا، وأن تيخذ   -6

الحيذذاة بور هذذا وأذذوكها، وال ت  ذذر إليهذذا ن ذذرةً ور يذذةً حالمذذةً، وال تعذذي  

بعيدة عن هموم  و ها وآالمه، ب  تألذاركه فذ  ذلذك، وإن أذد  عليهذا فذ  

                                        

 (.1199ماف  عليه من حديث ابن عمر، المصدر نفسه )( 31)
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 ر الحياة الزو ية ف  السراء والرراء.بعِ األحيان، حاى تسام

 . المعروف:2

والع صر ا خر ال ظ ذكرص القرآن هو: المعروف، والمعروف كلمة قرآنيذة 

تع ذذ : مذذا تعذذارف عليذذه أهذذ  الفرذذ  والصذذال ، ممذذا تقذذرص الفطذذرة السذذليمة، 

وهمني ب   ويمؤيدص العق  الرأيد، كما قاك تعالى:  رم وف  َوَعاأ   .[19]ال ساء: { ٱۡلَمۡعرم

ۡسَوتمهمني ب   ۥلَهم  ٱۡلَمۡولمو   َوَعلَى   ۡ قمهمني َوك  وف  ر   .[233]البقرة:{ ٱۡلَمۡعرم

ۡث م   ني ب   ٱلي  ظَولَهمني م  وف  َعلَۡيه   .[228: البقرة]{ ٱۡلَمۡعرم

وفي   وهمني ب َمۡعرم حم وف  أَۡو َسرِّ  نموهمني ب َمۡعرم  .[231]البقرة:{ فَيَۡمس 

حذد  تفاصذي  الحذدو  واألحنذام، فذإني ال فقذة الوا بذة والمعروف: هو ال ظ يم 

 إنما يحد ها ويربطها: المعروف أو العرف الراأد.

والمعاأذذرة بذذالمعروف المطلوبذذة مذذن كذذال الطذذرفين: إنمذذا يحذذد ها العذذرف 

الصالح، إذ ليل من الم اسا أن يذيت  الألذرع بالازئيذاا والافاصذي  فذ  هذ ص 

إليمذذذان والميذذذر، وترادذذذى عليذذذه األمذذذور، ولنذذذن مذذذا تعذذذارف عليذذذه أهذذذ  ا

مذا رآص المسذلمون حسذ ًا »المسلمون، فهو معابر أرًعا، كمذا قذاك ابذن مسذعو : 

 «.فهو ع د هللا حسن، وما رآص المسلمون قبيًحا فهو ع د هللا قبيح

م فََسذذذيََرك  ٱۡعَملمذذذواْ َوقمذذذ   وقذذذد قذذذاك تعذذذالى:   ۡؤم  مذذذونَ وَ  ۥَعَملَنمذذذۡم َوَرسمذذذولمهم  ٱّللي { ٱۡلمم

، فاع  رؤية المذؤم ين لسعمذاك لهذا اعابارهذا وو نهذا، بعذد رؤيذة [105]الاوبذة:

 هللا ورسوله. والرؤية يارتا عليها القبوك أو الرفِ.

ينَ َوع  دَ  ٱّللي  َكبمَر َمۡقاًا ع  دَ وقاك سبحانه:   ، فاعذ  مقذت [35]غذافر:{ َءاَم مذواْ  ٱليذ  

 .و  عز المؤم ين للعم  معابًرا، وفوقه مقت هللا 

 وله ا قاك ال ارر ف  الفقه:
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 والعرف ف  الألرع لذه اعابذار

 

 لذذذذذ ا عليذذذذذه الحنذذذذذم قذذذذذد يمذذذذذدار

وهذذذذو: حذذذذدو  هللا وأحنامذذذذه، « الربذذذذان »وبهذذذذ ين الع صذذذذرين: الع صذذذذر  

وهذذذو: المعذذذروف، يمن  ذذذا أن نحذذذاف  علذذذى األسذذذرة، « اإلنسذذذان »والع صذذذر 

 ه  أساس الماامس.ونرمن اساقرار الزواج، وت لب ه ص الملية المهمة، الا  

* * * 

 رابعًا: المحاف ة على اساقرار األسرة:

إذا تيسسذذت األسذذرة، وقامذذت علذذى أسسذذها السذذليمة و ذذا علذذى كذذ  مذذن 

الذذزو ين المحاف ذذة عليهذذا، وو ذذا علذذى الماامذذس أيًرذذا أن يسذذاهم فذذ  هذذ ص 

 المحاف ة.

فذذذال ي ب ذذذ  للذذذزو ين أن يساسذذذلما لعوامذذذ  ال فذذذرة، و واعذذذ  الفرقذذذة، وأن 

ك  م هما على صاحبه؛ لاسامر ه ص المؤسسة المباركة، وهذو مذا أأذرنا  يصبر

 إليه ف  رعاية الحقوق الزو ية.

على الر ذ  أن يفذاح عي يذه واسذعاين قبذ  الذزواج، »وقد قاك أحد الحنماء: 

أظ: ال بذد مذن الا ادذ  «. ثم عليه أن يم مرهما نصذب إغمادذة  بعذد الذزواج

 والاسامح من الر  .

 مرأة أن تبا ر بطلا الطالق ب ير درورة  ملحة  وقاهرة .وال ي ب   لل

، فحذرام عليهذا »وف  الحديث:  أيما امرأة  سيلت  و ها الطالق من غير بيس 

 .(32)«رائحة الا ة

                                        

ابذذذن (، و1187(، والارمذذذ ظ )2226(، وأبذذذو  او  )22379رواص عذذذن ثوبذذذان: أحمذذذد )( 32)

(، وصذذذححه علذذذى أذذذرط مسذذذلم، ووافقذذذه الذذذ هب ، 2/200(، والحذذذاكم )2055ما ذذذه )

 «.إس ا ص صحيح»، وقاك محققه: («4184اإلحسان )»وصححه ابن حبان 
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والطالق وإن كان مألروًعا، فإنمذا أذرع ع ذد تعذ ر الوفذاق، واإلخفذاق فذ  

بعذد أن تاذرل كذ   طري  اإلصال ، وهو كالعملية الاراحية، ال يلاي إليها إال

 األ وية األسه ، وإذا لم تاد فللريروراا أحنامها.

وقذذد فذذرت اإلسذذالم تذذدخ  الماامذذس لالصذذال  بذذين الذذزو ين إذا اسذذاحنم 

قاق بي هما، ولم يساطيعا عال ه وحدهما.  الألِّ 

َما فَ يقوك تعالى:   قَاَق بَۡي  ه  ۡفامۡم أ  مواْ َوإ ۡن خ  ۡن أَۡهل ه   ٱۡبعَث ا مِّ  ذۡن أَۡهل َهذا  إ ن وَ  ۦَحَنمل ا مِّ  َحَنمل

ا يمَوفِّ     حل
يدَا  إ ۡصلَُ م يمر   .[35]ال ساء:{ بَۡي َهمَما   ٱّللي

، أو هذ ص «المالل العذائل »ه ا األمر القرآن  المحنم الصريح بانوين ه ا 

لمحاولة حذ  ال ذزاع بذين الذزو ين الممالفذين، واال اهذا  « المحنمة األسرية»

ملذذه المسذذلمون، واساسذذهلوا أمذذر الطذذالق أل نذذى فذذ  اإلصذذال  بي همذذا، قذذد أه

الاذ  أذرعها لهذم، وراعذوا « حدو  هللا»سبا، ول ير ما سبا  ولو وقفوا ع د 

بيذذ هم، لحذذاف وا علذذى مؤسسذذة األسذذرة واسذذاقرارها، و  ذذوا مذذن « المعذذروف»

 وراء ذلك ثماًرا طيبةً مباركةً.

ا طالق المرأة بال سبا م هذا، وال حا ذة م ذه، فاألصذ   فيذه الحرمذة كمذا أمي

أرك؛ ألنه هدم لمؤسسة تعا ف  ب ائها، بذال   ايذة مذن المذرأة، وال حا ذة مذن 

 الر  ، ونقِ ه ا الميثاق ال لي  بال مبرر.

والقوك بذالاحريم ه ذا: روايذة عذن اإلمذام أحمذد، ذكرهذا القادذ  أبذو يعلذى، 

البذن قدامذة: أنذه محذرم؛ ألنذه دذرر ب فسذه وبزو اذه،  (33)«الم  ذ »كما فذ  

وإعذذدام للمصذذلحة الحاصذذلة لهمذذا مذذن غيذذر حا ذذة إليذذه، فنذذان حراًمذذا، كذذإتالف 

                                        

 ( طبعة: هار.324، 10/323« )الم   »( 33)
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 .(34)«ال درر وال درار»: صلى هللا عليه وسلمالماك؛ ولقوك ال ب  

مذن أفرذ  األعمذاك ع ذذد -إذا تماصذما -لهذ ا كذان اإلصذال  بذين الذذزو ين 

يسذعى هللا، والعم  على إفسا  ما بي هما من أب ِ األعماك إلذى هللا، وكذ  َمذن 

للافري  بين  و ين فهو يقارف كبيرةً من كبائر اإلثم، وهو مذن عمذ  السذحرة 

قمذوَن ب ذه  النفرة ال ين قكي هللا علي ا قصاهم، وقاك ع هم:   ۡ همَما َمذا يمفَرِّ  وَن م   ۦفَيَاَعَليمم

ه   ٱۡلَمۡرء  بَۡيَن  همۡم َواَل يَ فَعم {، ثم قاك:  َوَ ۡو   وَن َما يَرمرُّ  .[102]البقرة:{ هممَويَاَعَليمم

وك لك َمن أفسد امذرأةً علذى  و هذا بذره م ذه الرسذوك النذريم، حذين قذاك: 

 .(35)«من أفسد امرأةً على  و ها فليل م ا»

أن أع ذذم   ذذو ص هذذو َمذذن يذذ اح فذذ  -رمذذز الألذذر واألذك -واعابذذر إبلذذيل 

 تفري  ر    من امرأته، أو امرأة  من  و ها.

إن إبليل »: صلى هللا عليه وسلمهللا  روك مسلم عن  ابر قاك: قاك رسوك

يرس عرأه على الماء، ثم يبعث سراياص، في ناهم م ه م زلةً: أع مهم فا ةً  

يا ء أحدهم فيقوك: فعلتم ك ا وك ا، فيقوك: ما ص عَت أي ًا. قاك: ثم يا ء 

قت بي ه وبين امرأته، قاك: فيمدنيه م ه ويقوك:  أحدهم فيقوك: ما تركاه حاى فري

 .(36)«نت نعم أ

                                        

رواص أحمد، وابن ما ه، عن ابن عباس، وابن ما ه عذن عبذا ة، وصذححه األلبذان  فذ  ( 34)

 (.7393« )الص ير صحيح الاامس»

( وقذذاك 5560« )صذذحيحه»(، وابذذن حبذذان فذذ  9214« )النبذذرك»رواص ال سذذائ  فذذ  ( 35)

امبأةً   - أظ: أفسذد-ليس منا من خبَّب  »، ورواص أبو  او  بلف : «إس ا ص صحيح»محققه: 

، كلهم من حذديث أبذ  هريذرة. كمذا رواص أبذو يعلذى مذن حذديث ابذن عبذاس، «على زوجها

« المامذس»، والهيثم  فذ  «الارغيا والارهيا»كما قاك الم  رظ ف  ورواته كلهم ثقاا 

(5/265.) 

 «.صفاا الم افقين»رواص مسلم ف  كاال ( 36)
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 وذلك ألن ه ا الايفري  بال  لألرِّ  وفسا   كبير  ال يعلم عواقبه إال هللا.

 الوقوف ف  و ه الفلسفاا اإلباحية:

وأو  أن أنبه ه ا على خطذر  اهذم يهذد  األسذرة، بذ  يهذد  البألذرية كلهذا إذا 

الفلسذذذفة »اساسذذذلمت لذذذه، ولذذذم تقذذذب فذذذ  و هذذذه وقفذذذةً صذذذارمةً: وهذذذو خطذذذر 

أعردذت عذن تعذاليم السذماء، وأخلذدا إلذى أذهواا األرت، الاذ  « اإلباحية

ورفرذذت مذذا  ذذاءا بذذه اليهو يذذة والمسذذيحية واإلسذذالم، بذذ  مذذا  ذذاءا بذذه 

ث  عليا ي ب   أن يسعى إليها اإلنسذان بريادذة نفسذه،  الفلسفاا األخالقية من مم

 ومااهدة أهوائه، حاى يازكى ويارقى.

 اه من كبائر اإلثم.لقد حرمت ك  األ يان السماوية: الزنى، و عل

ال تقاذ ، التذزن، ال »فف  الوصايا العألر الألهيرة الا   ذاءا بهذا الاذوراة: 

 .(37)«تسرق

فبال ه  عن القا : يحاف  على ال فل والحيذاة، وبذال ه  عذن الزنذى: يحذاف  

 على العرت وال سا، وبال ه  عن السرقة: يحاف  على الماك والملنية.

، أمذا أنذا فذيقوك «ال تذزن»معام أنذه قيذ : سذ»و ا  المسيح علذى ذلذك فقذاك: 

لنم: من ن ذر بعي ذه إلذى امذرأة  بقصذد أن يألذاهيها فقذد  نذى بهذا فذ  قلبذه  فذإن 

ا لك، فاقلعها وارمها ع ك، فمير لك أن تفقد عرذًوا مذن  كانت عي ك اليم ى فمخ

 .(38)«أعرائك وال يطر   سدك كله ف   ه م

ناذب  بذال ه  عذن الزنذى، بذ  نهذى و اء اإلسالم فيكد تحريم الزنى، ب  لم ي

نَذُى   َواَل تَۡقَربمذواْ عن االقارال من الزنذى، فقذاك تعذالى:   أَلذةل َوَسذا َء  ۥإ نيذهم  ٱلزِّ  ح  َكذاَن فَُ

                                        

 (.15 - 20/13من أسفار الاوراة )« سفر المروج»( 37)

 (.29 - 5/27« )إناي  ماى»ان ر: ( 38)
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 .[32]اإلسراء:{ َسب يالل 

ومع ى ه ا: ال ه  عن المقدماا الا  يمنن أن تمسه  الوصوك إلذى الزنذى، 

 ألهوة  إلى الا ل ا خر.مث : القبلة، واللمل، والملوة، وال  ر ب

وذلك لمذا لل ريذزة الا سذية مذن قذوة وتذيثير علذى الذ فل البألذرية، حاذى إن 

 لافسر بها السلوك البألرظ كله.« فرويد»بعِ مدارس علم ال فل 

م مار  ال  ر بالعين.  وبه ا الاقت تعاليم محمد مس تعاليم المسيح ال ظ حري

تزنيذذان و ناهمذذا: ال  ذذر،  العي ذذان»وفذذ  هذذ ا  ذذاء الحذذديث ال بذذوظ يقذذوك: 

 واألذنان تزنيان و ناهما: االساماع، واللسان  ناص: النالم، واليد  ناهذا: الذبط 

والرِّ     ناها: المطا، والقلا يهذوك ويام ذى، والفذرج يمصذدق ذلذك أو - اللمل-

 .(40)«والفم يزن ، فزناص: القب ». وف  رواية : (39)«يمن به

 وهذذذ  مسامسذذذنة بعذذذرك فرذذذائ  ولقذذذد رليذذذت البألذذذرية عصذذذوًرا طذذذوااًل 

اإلحصذان والعفذاف، وال تقذذس الفاحألذة إال علذى سذذبي  ال ذدرة والايمفذ  بهذذا، إال 

 ف  ماامعاا قليلة قد تأل  عن الايار العام.

ولنن الحرارة المعاصرة الا  سا ا العالم اليوم، قذد ت نذرا للقذيم القديمذة 

 ا ه ص الحرذارة برذرورة الا  هدا إليها ال بواا، و عا إليها رس  هللا، ونا

ح  القيو  كلها؛ لي طل  ال اس وراء غرائزهم، ليألبعوها بيظ طري ، وهذ  ال 

 تألبس وال ترتوظ، ب  كلما ا  ا ا أربًا ا  ا ا عطأًلا.

وهن ا رأي ا ال اس ياحللذون مذن اللبذاس المحاألذم أذي ًا فألذي ًا، حاذى وصذلوا 

 و عواا صريحة مدوية.إلى العرظ النام ، وأصبح للعراة  معياا وأندية، 

                                        

 (.1701)« اللؤلؤ والمر ان»(، وان ر: 2657(، ومسلم )6243رواص البمارظ )( 39)

 (.2657رواص مسلم )( 40)
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وغذذدا بعذذِ الماامعذذاا تذذرك أن مذذن العذذار أن تبلذذم الفاذذاة برذذعة عألذذر 

 عاًما وه  ال تزاك بنًرا ع راء  

وأصذذذبح العذذذ راواا الالتذذذ  يحملذذذن مذذذن غيذذذر  واج بذذذاأللوف وعألذذذراا 

 األلوف، ب  وم اا األلوف.

وأصذبحت المطالبذذة بإباحذذة اإل هذذات  ون أيذة قيذذو   عل يذذة، تاب اهذذا بعذذِ 

الذ ظ عقذد « مذؤتمر السذنان»الوثائ  الدولية وتدافس ع هذا، كمذا رأي ذا ذلذك فذ  

وبعذدص مذؤتمراا أخذرك -م، وفذ  هذ ا المذؤتمر 1994بالقاهرة ف  صيب س ة 

 نا ك الم ا ون برفس ك  الحوا ز أمام الحرية الا سية.- ولية 

ا ووقفت القوك الدي ية كلها من ممثل  اإلسالم والمسيحية دد هذ ص الذدعوا

 الهدامة، الا  تريد أن تقلس القيم األصيلة من   ورها.

نعم وقب األ هر، والفاتينان، ورابطة العالم اإلسذالم ، وممثلذو  مهوريذة 

إيران اإلسذالمية فذ   بهذة واحذدة، فذ  موا هذة تيذار الاحلذ  الذ ظ ال يريذد أن 

ا فقذد اناهذى عهذد الاحذريم، و خل ذا عهذدً «. حراًمذا»يبقى على أظ أذ ء يمسذمى 

 ديدًا يمبا  لالنسان فيه أن يفع  ما يألاء فيما ياعل  ب رائزص وأهواته. وصذدق 

إني ممذا أ رك ال ذاس مذن كذالم »: صذلى هللا عليذه وسذلمما قالذه رسذوك اإلسذالم 

 .(41)«ال بوة األولى: إذا لم تساح  فاص س ما أ تَ 

احلذ ، وقد أمست البألرية اليوم توا ه خطًرا ماحقًا، هو: خطر اإلباحيذة وال

ال ظ أصال البألرية بيمرات مساعصذية لذم تهاذد  إلذى عذالج لهذا حاذى اليذوم، 

 ال ظ يهد  ماليين ال اس بالموا، واناألار العدوك.« اإليد »مث : مرت 

فراًل عن األمرات المع وية واألخالقية الا  تهذد  األسذرة والماامذس كلذه 

                                        

 رواص البمارظ، وأبو  او ، وابن ما ه، وأحمد، عن أب  مسعو  عقبة بن عمرو.( 41)
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 كاسبها البألر.بالافنك والرياع، برغم الثوراا العلمية الهائلة الا  ا

 ولذذذذذيل بعذذذذذامر  ب يذذذذذاَن قذذذذذوم  

 

 إذا أخالقمهذذذذذذم كانذذذذذذت خرابَذذذذذذا

لذم ت هذر »حذين قذاك:  صذلى هللا عليذه وسذلموه ا ما ح ير م ذه ال بذ  محمذد  

الفاحألذذة فذذ  قذذوم حاذذى يعل ذذوا بهذذا، إال فألذذا فذذيهم األو ذذاع الاذذ  لذذم تنذذن فذذ  

 .(42)«أسالفهم

 .(43)«وا بينفسهم ع اَل هللاإذا رهر الزنى والربا ف  قرية  فقد أحل»وقاك: 

فالزنى يمث  الفسا  األخالق ، والربا يمثذ  الفسذا  االقاصذا ظ، فذإذا ا امعذا 

 .كانا خطًرا كبيًرا، وال سيما مس الاباح واالساعالن

ولقد ح ير المصذلحون والمفنذرون وال قذا  ال ربيذون مذن م بذة اناألذار تيذار 

ة الا سذية أأذد علذى البألذرية الاحل  الا س ، وقاك بعرذهم: إن خطذر اإلباحيذ

 من خطر الق بلة ال رية.

 الاروي، للأل وذ الا س :

الاذذ  « الألذذ وذ الا سذذ »وأأذذد خطذذًرا مذذن اناألذذار فاحألذذة الزنذذى: فاحألذذة 

الذ ين « قذوم لذوط»أننرتها األ يان كلها، ولم تعذرف فذ  الاذاريخ القذديم إال فذ  

أتوا ه ص الفاحألة ما سبقهم بها من أحد  من العالمين، والا  وصلت ع ذدهم إلذى 

يرتنبوا معهم هذ ص حد اإل مان، حاى إنهم كانوا يارقبون ديوَف لوط سسل؛ ل

أَتَذۡيتموَن  الاريمة  ون خا  أو حياء  وطالما أننر عليهم نبيهم لذوط قذائاًل لهذم: 

                                        

(، 541، 4/540(، والبذزار، والبيهقذ ، والحذاكم )4019رواص ابن ما ه عن ابن عمر )( 42)

 وصححه، ووافقه ال هب .

، ووافقه الذ هب ، وروك « ا صحيح اإلس»(، وقاك: 2/27رواص الحاكم عن ابن عباس )( 43)

أحمد نحوص عن ابن مسعو ، وصححه الأليخ أاكر، وك ا رواص أبو يعلى بإس ا   يذد، كمذا 

 (.4/18« )المامس»، والهيثم  ف  «الارغيا»قاك الم  رظ ف  
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ذذَن  ٱلذذ ُّۡكَرانَ  ذذينَ م  لَم  نمذذم  بَذذۡ  أَنذذامۡم قَذذۡوم   165 ٱۡلعَُ ذذۡن أَۡ َوُ   وَن َمذذا َخلَذذَ  لَنمذذۡم َربُّنمذذم مِّ  َوتَذذ َرم

 .[166، 165]الألعراء:{ َعا مونَ 

بَذۡ  أَنذامۡم قَذۡوم   ، [55]ال مذ :{ بَۡ  أَنامۡم قَذۡوم  تَۡاَهلمذونَ ك لهم:  وف  بعِ السور قا

فمونَ  ۡسذذر  ذذۡرن  َرلِّ  ،  [81]األعذذراف:{ مُّ ينَ َعلَذذى  ٱنصم ذذد  ۡفس  ٱۡلمم ، [30]الع نبذذوا:{ ٱۡلقَۡوم 

ينَ  م  ۡار  ، فوصذذذذفهم بالعذذذذدوان والاهذذذذ  واإلسذذذذراف [25]األحقذذذذاف:{  ٱۡلقَۡوَمذذذذٱۡلمم

 لا ييرهم فطرة هللا الاى فطر ال اس عليها.واإل رام واإلفسا ؛ 

ذذه    ذذۡم أمنَذذاس   ۦ  فََمذذا َكذذاَن َ ذذَواَل قَۡوم  ذذن قَذذۡريَا نمۡم  إ نيهم اْ َءاَك لمذذوطي مِّ  ذذو  اْ أَۡخر  م إ الي  أَن قَذذالمو 

ونَ   .[56]ال م :{ يَاََطهيرم

فنذذان م هذذرهم وتذذرفعهم عذذن الذذدنايا  ريمذذة تمو ذذا نفذذيهم وإخذذرا هم مذذن 

م ينذذن بذذد  مذذن تذذدخ  القذذدر اإللهذذ ؛ لي ذذزك عقوباذذه بهذذؤالء الذذ ين وطذذ هم   ولذذ

اسذذاهانوا بنذذ  حرمذذة، فعوقبذذوا بعقذذوباين سذذماوياين: إحذذداهما: المسذذب باعذذ  

ي ي قذذرياهم عاليهذذا سذذافلها، واألخذذرك: أن هللا أمطذذر علذذيهم   ذذاِّ  ذذن س  َاذذاَرةل مِّ  ح 

نَ  82مي رمو ي  َمةً ع  دَ َربِّ َك  َوَما ه َ  م  َسوي ينَ  مُّ ل م 
يدي  ٱل يُ  .[83، 82]هو :{ ب بَع 

ه ص الاريمة الا  تحد  ع ها القرآن، وكرر الحديث ع هذا فذ  سذور عذدة، 

، حين ذكرا فسا  قرية سذدوم، ومذا «سفر الانوين»وتحدثت ع ها الاوراة ف  

. (44)اناألر فيها من الألر واالنحالك، حاى نزك بها ع ال هللا، و مذرا تذدميًرا

الا  ح ير م ها الناال المقذدس: الاحذوك عذن االسذامااع بذاألنثى وه  الاريمة 

مذذذرتنبين الفحألذذذاء ذكذذذوًرا بذذذ كور، »بالطريقذذذة الطبيعيذذذة، كمذذذا قذذذاك بذذذولل: 

 .(45)«فاساحقوا أن ي الوا ف  أنفسهم الازاء العا ك على داللهم

                                        

 (.30 - 19/1« )سفر الانوين»ان ر: ( 44)

 (.1/27« )رسالة بولل إلى مؤم   روما»ان ر: ( 45)
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ه ص الاريمة: تاد لها اليوم َمن يدعو إليها بن  وسذائ  الذدعوة، ويذروج لهذا 

ال ذاس، وأصذبح لهذا صذوا مسذموع، ولذواء مرفذوع، و معيذاا رسذمية، بين 

ومحامون ع ها فذ  الحنومذاا والبرلمانذاا، ولهذم صذحب وإذاعذاا وق ذواا 

 تلفزيونية.

وأصبحوا ي ا ون عل ًذا بانذوين األسذرة ذاا الاذ ل الواحذد: مذن ر لذين أو 

ج رسذميخا، امرأتين، يازوج الر   بالر  ، والمرأة بالمرأة   ويعقذد هذ ا الذزوا

ويموثذذذ  فذذذ  الاهذذذاا الحنوميذذذة، وقذذذد يباركذذذه بعذذذِ القساوسذذذة الحذذذداثيين 

ِم الحنومذذاا ال ربيذذة، الاذذ  تاملذذ  هذذؤالء  الماطذذورين. وقذذد اعارفذذت بذذه بعذذ

 الألِّ اذ، ال ين يؤثرون ف  إناا  الرؤساء وإسقاطهم  

( ف  مدي ذة 2004ولقد كان من الاهم الا  و هت إل  ف  صيب ه ا العام )

بإنالارا دمن الحملذة الاذ  ن يمهذا وقا هذا اللذوب  الصذهيون : أنذ  أننذر  ل دن

 على هؤالء الألِّ اذ أ وذهم، وأن موقف  من هؤالء يمعد موقفًا عدوانيخا  

وقد لقي   م دوبو أ هزة اإلعذالم الممالفذة: مقذروءة، ومسذموعة، ومرئيذة، 

 وقالوا ل  بصراحة: ما رأيك ف  الأل وذ والأل اذ؟

الحذ  أنذه لذيل لذ  رأظ خذاس فذ  هذ ص القرذية، رأيذ  هذو مذا  وقلت لهذم:

قررتذذه أ يذذان السذذماء: اليهو يذذة والمسذذيحية واإلسذذالم، ومذذا  ذذاء فذذ  الاذذوراة 

 واإلناي  والقرآن.

رأي  هو ما قاك بذه بابذا الفاتينذان، ومذا قذاك بذه آبذاء المسذيحية، وحاخامذاا 

 اليهو ية، و عاة القيم األخالقية ف  ك  منان.

اطيس ذو  يذن  إال أن يقذب موقذب لذوط سسذل فذ  اإلننذار علذى هذ ا وال يس

االنحذذراف البذذالم، الذذ ظ مسذذخ هذذؤالء بذذه فطذذرة هللا، فاتمذذ وا الر ذذاك منذذان 
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 اإلنا ، وتركوا اإلنا  هماًل  ون إأباع.

ولذذو أن البألذذرية اسذذااابت لذذدواع  هذذؤالء، واقا عذذت بفنذذرتهم الفذذا رة؛ 

 ت اسذ  إال بارتبذاط ر ذ  وامذرأة، وهذو: الناهت البألرية بعد  يذ  واحذد، إذ ال

 الزواج ال ظ أرعه هللا تعالى.

* * * 
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 تناملية األمومة واألبوة -2

األسذذرة هذذ  المليذذة األولذذى والرذذرورية لبقذذاء الماامذذس، وهذذ  المحرذذن 

الطبيعذذذ  الذذذدافم، الذذذ ظ تانذذذون فذذذ  رلذذذه مألذذذاعر الحذذذا والح ذذذان والاذذذراحم 

د السذذامرار ال ذذوع البألذذرك وبقائذذه والاعذذاطب واإليثذذار. وهذذ  السذذبي  الوحيذذ

 ليعمر األرت، ويقوم بمالفة هللا فيها.

تبدأ األسرة أوك ما تبدأ بزو ين: ر ذ  وامذرأة يذربا بي همذا ربذاط مقذدس، 

الألرع  المعلن، الذ ظ يباركذه هللا، ويقذدرص ال ذاس، وتقذوم علذى « الزواج»هو 

 أساس حقوق ووا باا.

 األوال  هبة من هللا:

ألسذذذرة الرذذذيقة فذذذ  االتسذذذاع أذذذي ًا فألذذذي ًا، حي مذذذا نذذذر ق ثذذذم تبذذذدأ هذذذ ص ا

، وو ذذذو  األوال : هذذذدف أساسذذذ  مذذذن أهذذذداف األسذذذرة  وأهذذذداف «األوال »

م وَ  الزواج، كما قاك تعالى:  نمذم  ٱّللي ذۡن أَۡ َوُ   ا َوَ عََ  لَنمم مِّ  نمۡم أَۡ َوُ ل ۡن أَنفمس  َ عََ  لَنمم مِّ 

 .[72]ال ح :{بَ  يَن َوَحفَدَةل 

القرآن األوال  هبة من هللا تعالى لعبذا ص، سذواء كذانوا ب ذين أم ب ذاا،  ويعابر

ذذا َويََهذذام ل َمذذن يأََلذذا ءم كمذذا قذذاك تعذذالى:   ثل همۡم  49 ٱلذذ ُّكمورَ يََهذذام ل َمذذن يأََلذذا ءم إ نَُ أَۡو يمذذَزوِّ  م

ا ثل ا َوإ نَُ  .[50، 49]الألورك:{ ذمۡكَرانل

َوإ ذَا ن لذوال ة اإلنذا : على خالف ما كان عليه أه  الااهلية الذ ين يرذيقو

َر أََحدمهمم ب   منثَىُ بمألِّ  يم   ۥَر ي َوۡ همهم  ٱأۡل ا َوهمَو َك   ۡسَو ِّل ذَن  58مم َرُك م  ء  َمذا  ٱۡلقَذۡوم  يَاََوُ ذن سمذو  م 

َر ب ه   نمهم  ۦ   بمألِّ   .[59، 58]ال ح :{ ياََل َسا َء َما يَۡحنمممونَ ٱلاَُّراب   ف    ۥَعلَُى همون  أَۡم يَدمسُّهم  ۥأَيمۡمس 

وكثيًرامذذا أ اهذذم تفنيذذرهم الاذذاهل  األثذذيم إلذذى الذذاملك مذذن اب اذذه المولذذو ة 

وهذ ا مذن   ايذة -أظ:  ف ها حيذة -« الوأ »بيسوأ طريقة من طرق القا ، وه  
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الااهلية على عاطفذة األبذوة، وهذ  مذن أقذدس عواطذب اإلنسذان، قذاك تعذالى: 

م َوإ ذَا    .[9، 8]الانوير:{  قما لَۡت ب يَظِّ  ذَِناي  8سم  لَۡت  ٱۡلَمۡوءۥم َة

ولقذذد   ذذت الااهليذذة علذذى عاطفذذة اإلنسذذان فاعلاذذه يقاذذ  أوال ص مذذن إمذذالق 

واقس، أو خألية إمالق ماوقذس، يقالذه ممافذة أن يطعذم معذه  وهذو المفاذرت أن 

 يحميه ال أن يقاله، وأن ياوع ليألبس 

دها كما   ت على عق  اإلنسان، حين رأي اص ي حذت األحاذار بيديذه، ثذم يعبذ

 ويساد لها من  ون هللا 

 من وال ة األوال  ت ألي األمومة واألبوة:

، وهمذا المع يذان «األمومذة واألبذوة»وبمار  وال ة األوال  ف  األسرة ت ألي 

 النبيران، أو ال بعان الداف ان بالحا والح ان واإليثار.

فاألمومة عطاء موصوك من األم ألطفالها: تعط  وال تيخذ ، وترذح  وال 

تسافيد، وتم ح من أبابها وصحاها وراحاها وال تمذن بمذا تمذ ح، تالذ ذ بالسذهر 

 لي ام طفلها، وبالاعا ليرتا  وليدها، وبالاوع ليا  ك وي مو.

ه  تاعا ف  الداخ  من أ   ذرياها، والوالد ياعا ف  المارج؛ ليذوفر لهذم 

 ال فقة المطلوبة، بند اليمين، وعرق الابين.

 بوة حقوق، وعليها وا باا.ولن  من األمومة واأل

 «:بر الوالدين»حقوق األمومة واألبوة 

فذذيوك هذذ ص الحقذذوق علذذى -أو حقذذوق الوالديذذة -فيمذذا حقذذوق األمومذذة واألبذذوة 

، وهذو حذ   عذت إليذه «البر واإلحسذان»األوال  أب اء كانوا أو ب اا، هو: ح  

 الدياناا السماوية  ميعًا.
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 .(46)«أكرم أباك وأمك»ل: فف  الوصايا العألر من توراة موسى سس

 وك لك أوصى المسيح سسل ف  إنايله.

أما القرآن: فقد أكيذد هذ ا األمذر تيكيذدًا ال ن يذر لذه فذ  أظ  يذن، و عذ  حذ  

: عذذز و ذذ الوالذذدين بعذذد هللا تعذذالى: فذذ  أن يعبذذد وحذذدص ال أذذريك لذذه، كمذذا قذذاك 

َ وَ   كمواْب هۦ َواَل تمأۡلذذ ٱۡعبمذذدمواْٱّللي ل دَۡين    ل َأذذيۡ  ر  ذذ ل إ حۡ  ا َوب ٱۡلَوُ َوقََرذذُى َربُّذذَك أاَلي ،  [36]ال سذذاء:{ اَسُ

اْ إ الي  إ ييذذذاصم َوب   ذذذدَۡين  تَۡعبمذذذدمو  ل  ذذذ ًا ٱۡلَوُ ذذذدَۡيَك إ لَذذذ ي  ٱۡأذذذنمۡر أَن  ،  [23]اإلسذذذراء:{ إ ۡحَسُ ل  ذذذ  َول َوُ ل 

يرم   .[14]لقمان:{ ٱۡلَمص 

الاوحيذد، فذإن عقذوق الوالذدين  وإذا كان بذر الوالذدين يذيت  فذ  الارتيذا بعذد

 ييت  بعد الألرك، واعابرص ال ب  النريم من أكبر النبائر.

ويألذذذذد  اإلسذذذذالم فذذذذ  بذذذذر الوالذذذذدين واإلحسذذذذان بهمذذذذا: فذذذذ  حالذذذذة النبذذذذر 

والأليذذيموخة، ع ذذدما ترذذعب قوتهمذذا، وتألذذاد حا اهمذذا إلذذى الرعايذذة، وينذذون 

كلمذة غيذر الئقذة ،  إحساسهما فذ  غايذة الرهافذة والرقذة، بحيذث تذؤثر فيهمذا أظ

  اللة على الرار والابرم.« أف»مث  كلمة 

اْ إ الي  إ يياصم َوب  يقوك تعالى:   ل ذدَۡين  َوقََرُى َربَُّك أاَلي تَۡعبمدمو  ذا يَذۡبلم َني ع  ذدََك  ٱۡلَوُ ذ ًا  إ مي إ ۡحَسُ

بَذذرَ  اَلهمَمذذا فَذذاَل تَقمذذ  ليهمَمذذا  أمفِّي َواَل تَ  ٱۡلن  ذذا أََحذذدمهمَما  أَۡو ك  يمل  23ۡ َهۡرهمَمذذا َوقمذذ  ليهمَمذذا قَذذۡوالل َكر 

ِۡ وَ  ذذ ذذَن  ٱلذذ ُّكِّ  لَهمَمذذا َ  َذذاَ   ٱۡخف  ۡحَمذذة  م  لِّ   ٱلري ا ٱۡرَحۡمهمَمذذاَوقمذذ  ري يرل { َكَمذذا َربييَذذان   َصذذ  

 .[24، 23]اإلسراء:

 تيكيد الوصية باألم:

ذة، فإنذه أأذار إلذى معانذاة األم  وإذا كان القرآن أوصذى بالوالذدين بصذفة عامي

نأكثر مما يعانيه األل، كما قاك تعالى:   ذۡي َا ٱإۡل  ذهمۥ َوۡه ًذا َوَوصي ل دَۡيذه  َحَملَۡاذهم أممُّ ذَن ب َوُ َسُ

                                        

 (.15 - 20/13« )سفر المروج»( 46)
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ل ذدَۡيكَ َعلَُى َوۡهذني  ذلمهمۥ ف ذ  َعذاَمۡين  أَن  ٱۡأذنمۡر ل ذ  َول َوُ وقذاك فذ  مقذام . [14:لقمذان]{  َوف َصُ

ذذۡي َا   آخذذر: ذذنَ َوَوصي نَسُ ذذهم  ٱإۡل  ذذ ًا  َحَملَۡاذذهم أممُّ ل دَۡيذذه  إ ۡحَسُ ذذا  َوَحۡملمذذهم  ۥب َوُ ذذا َوَوَدذذعَۡاهم كمۡرهل  ۥكمۡرهل

لمهم  ثموَن َأۡهًرا ۥَوف َصُ  .[15]األحقاف:{ ثَلَُ

فهذذو يوصذذ  بالوالذذدين، ويذذ كر مااعذذا األم وآالمهذذا فذذ  الحمذذ  والودذذس 

 واإلرداع.

دة، حذين سذيله وله ا أوصى الرسوك بذاألم ثذال  مذراا، وبذاألل مذرة واحذ

، قذاك: ثذم مذن؟ «أمذك»بعِ المسلمين: أظ ال اس أح  بحسن صذحاباه؟ قذاك: 

 .(47)«أبوك»، قاك: ثم َمن؟ قاك: «أمك»، قاك: ثم من؟ قاك: «أمك»قاك: 

إن هللا تعالى يموصذينم بيمهذاتنم، ثذم يموصذينم بيمهذاتنم، ثذم يموصذينم »وقاك: 

 .(48)«ألقرل فاألقرلبيمهاتنم، ثم يموصينم ب بائنم، ثم يموصينم با

إن لسم ثالثة أرباع البر، ولسل »ومن ه ا الحديث قاك بعِ العلماء: 

 «.الربس

وذلذذك أن األم عانذذت مذذن ا الم مذذا لذذم يمعانيذذه األل، وألنيهذذا أحذذوج إلذذى بذذر 

األوال  م ذذه، فهذذو قذذا ر بمذذا لديذذه مذذن مذذاك أن ينافذذ  ب فسذذه، بمالفهذذا؛ وألن 

 ياارئون على األل. األوال  ياارئون عليها ما ال

 ح  األمومة على الماامس:

وال تقاصر رعاية األمومة واألبوة على األوال  وحدهم، بذ  علذى الماامذس 

كله: أن يرعى أمومة المرأة حاى تلد، ويوفر لها من الوسذائ  ال  ائيذة والطبيذة 

                                        

اللؤلذذؤ »(. وان ذذر: 2548(، ومسذذلم )5971مافذذ  عليذذه عذذن أبذذ  هريذذرة: البمذذارظ )( 47)

 (.1653« )والمر ان

، وأحمذد عذن «النبيذر»، وابن ما ذه، والطبرانذ  فذ  «الس ن النبرك»رواص البيهق  ف  ( 48)

 المقدام بن معد ينرل.
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 واال اماعية ما يساعدها على أ اء وريفاها ف  أمان  وسالم.

في ب ذذ  أن يمفذذب ع هذذا مذذن عذذاء العمذذ  الذذوريف  مذذا وإذا كانذذت مورفذذةً 

 يا اسا مس قدرتها حالة الحم ، وخصوًصا ف  المدة األخيرة.

وإذا ودذذعت فذذال بذذد أن تمعطذذى إ ذذا ة م اسذذبة لسمومذذة واإلردذذاع، ربمذذا 

لَۡين   ل َمذذۡن أََرا َ أَن يمذذا مي كانذذت   َدذذاَعةَ َحذذۡولَۡين  َكذذام  ن ، علذذى أن ينذذو[233]البقذذرة:{ ٱلري

ذلك براتا  كام ؛ ألنها تؤ ظ للماامس مهمةً لها قدرها وأهمياهذا، وهذ  تربيذة 

 بالفع ، ولن ها ت ا، ر ااًل، وإن لم ت ا، مااًل.« م ااة»الاي  الصاعد، فه  

الحاص  على  ائزة نوبذ  فذ  االقاصذا  -وقد ذكر البروفسور  ارظ بينر 

العذالم  لسسذرة الم عقذد فذ   ف  كلماه الا  ألقاها ف  الالسذة األولذى للمذؤتمر-

الدوحة: أن المرأة الاالسة ف  بياها لرعاية األوال  وحسذن ت ألذ اهم تسذاهم فذ  

%، وهذذ ا مذذا ياهلذذه النثيذذرون، 50% إلذذى 25ت ميذذة االقاصذذا  القذذوم  ب سذذبة 

فذ  -ال ين يحسبون أن المرأة الا  تقوم بمهمة األم ف  بياها عاطلذة، وقذد تمثذ  

نااج القوم    علذى حذين نذرك هذ ا االقاصذا ظ العذالم  عب ًا على اإل-ن رهم 

 يقرر غير ما ياوهمه هؤالء.

 ح  األبوة على الماامس:

وعلى الماامس أن يرعى األبوةَ كما يرعى األمومة، فاألل ال ظ ي ف  علذى 

األوال  مذذن كسذذبه وكدحذذه، إذا دذذاق بذذه الحذذاك وعاذذز عذذن الوفذذاء بحقذذوق 

ماامس أن يمد إليه يد العون والمسذاعدة، حاذى الزو ية واألوال ، ي ب   على ال

يسذذذاوف  األوال  حقذذذوقهم، مذذذن: ال فقذذذة والنسذذذوة والمسذذذنن والاعلذذذيم والعذذذالج 

.  بالمعروف، وبما يلي  بحالهم ومساواهم اال اماع ، بال إسراف  وال تقاير 

ذلك أن الماامس المسلم ماناف ، ييخ  فيه ال  ذ  بيذد الفقيذر، ويصذا المذ،ن 
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الفذذارغ، ويألذذد القذذوظ م ذذه علذذى أ ر الرذذعيب، فذذالمؤم ون إخذذوة، فيذذه علذذى 

والمؤمن للمؤمن كالب يان يألد بعرذه بعًرذا، والمسذلم أخذو المسذلم، ال ي لمذه، 

 وال يسلمه، أظ: ال ياملى ع ه ع د الحا ة إليه.

 وه اك ف  اإلسالم أن مة أاى لسد ه ص الث رة:

فقذذة المعسذذر، برذذوابا ه ذذاك ن ذذام نفقذذاا األقذذارل: حيذذث يقذذوم الموسذذر ب 

 وأروط معي ة.

وه ذذذاك ن ذذذام الزكذذذاة: تؤخذذذ  مذذذن أغ يذذذائهم لاذذذر  علذذذى فقذذذرائهم، ول،بذذذاء 

 العا زين عن اإلنفاق على أب ائهم كليخا أو  زئيخا ح ِّ فيها.

وه اك ن ام الاناف  بين أهذ  القريذة أو أهذ  الحذ : فلذيل بمذؤمن  َمذن بذاا 

 أبعان و ارص إلى   به  ائس.

ام الانافذذ  العذذام: الذذ ظ تقذذوم بذذه الدولذذة المسذذلمة الاذذ   علهذذا هللا وه ذذاك ن ذذ

مسذذؤولة عذذن رعياهذذا، والاذذ  عليهذذا أن تذذوفر ال ذذ اء لنذذ   ذذائس، والنسذذاء لنذذ  

 عار، والدواء لن  مريِ، والمسنن لن  مألر .

كلنذم راع ومسذؤوك »بقولذه:  صلى هللا عليه وسلموالا  عبر ع ها الرسوك 

، وهذو مسذؤوك عذن رعياذه، واألل فذ  أهذ  بياذه راع، عن رعياه، فاإلمام راع

، فمسذذؤولية اإلمذذام عذذن الألذذعا الذذ ظ يرعذذاص (49)«وهذذو مسذذؤوك عذذن رعياذذه

 كمسؤولية األل عن أه  بياه.

 حقوق الب وة:

أوك حقذذوق الب ذذوة: حذذ  االناسذذال إلذذى أسذذرة، أظ: إلذذى أل وأم أذذرعيين، 

 معارف باألبوة واألمومة لهما من قب  الماامس.

                                        

 ماف  عليه عن ابن عمر.( 49)



 43 األسرة كما يريدها اإلسالم

من ح  ك  طف  يولد: أن ينون له أل يرعاص، وأم تح ذو عليذه، وهذ ا أ  ، 

 ما أو باه الفطرة، وما فرده الدين والألرع.

فالفطرة الا  فطر هللا ال اس عليها تقر : أن يولد الطف  مذن أبذوين: ر ذ  

وامذذذذرأة، أحذذذذدهما: صذذذذاحا ال طفذذذذة أو المذذذذاء الذذذذداف  أو الحيذذذذوان الم ذذذذوظ. 

ة الاذذ  لقحهذذا الم ذذوظ، وبالاقذذاء نطفذذة الر ذذ  واألخذذرك: هذذ  صذذاحبة البييرذذ

وبييرة المرأة ف  رحمها يبذدأ تنذوين اإلنسذان المرتقذا، حاذى تلذدص أمذه بألذًرا 

 سويخا.

ه ا ما أو باه الفطرة، وهذو مذا يذدعو إليذه الذدين، وتفردذه أحنذام الألذرع: 

، هذو «ميثاقًذا غليً ذا»أن يرتبا ر   وامرأة بعقد أرع  معلن، سماص القذرآن: 

عقد يباركه هللا، ويمع مه ال اس، وما ي ألي ع ه مذن أوال  ينذون لهذم كذ  حقذوق 

 الب وة من الوالدين، وك  حقوق الرعاية من ذوظ القربى ومن الماامس كله.

فال غرو أن ي سا ه ا المملوق الاديد إلى أبيه من ناحية الحيوان الم ذوظ، 

 وإلى األم من ناحية البييرة والحم  والوال ة.

تقسذذذيم األمومذذذة بذذذين امذذذرأتين: األم المورثذذذة، واألم الحاملذذذة والوالذذذدة. أمذذذا 

والمورثذاا، « الاي ذاا»وبعبارة أخذرك: بذين أم هذ  صذاحبة البييرذة حاملذة 

وأم أخرك ه  الاذ  حملذت البييرذة الملقحذة فذ  رحمهذا، وعانذت ثقذ  الحمذ  

ت بذذه والذذوحم، وآالم الطلذذ  والودذذس، فهذذ ا إفسذذا   لمع ذذى األمومذذة الاذذ  ع يذذ

األ يذذان، ورتبذذت عليذذه حقوقًذذا ووا بذذاا. فقذذد دذذاع مع ذذى األمومذذة، وتاهذذت 

حقيقاها بين المرأتين الم كورتين. فل ن كانذت صذاحبة البييرذة هذ  الاذ  ت قذ  

إلى الطف  ك  ما يمنن أن يرثه م ها ومذن أبيذه، ومذن أسذرتيهما وفصذيلايهما.. 

وال تها، وغ ته طذواك فإن صاحبة الرحم ه  الا  عانت ما عانت ف  حملها و

 فارة الحم  من  مها.
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وهذذ ص المعانذذاة لهذذا أهمياهذذا و ورهذذا فذذ  إبذذرا  مع ذذى األمومذذة، واسذذاحقاقها 

ذذذۡي َا بسذذذببها للبذذذر واإلحسذذذان:   ذذذنَ َوَوصي نَسُ ذذذهم  ٱإۡل  ل دَۡيذذذه  َحَملَۡاذذذهم أممُّ َوۡه ًذذذا َعلَذذذذُى  ۥب َوُ

 .[14]لقمان:{َوۡهني 

أك: يقولون -اهرون من  و اتهم حاى قاك القرآن ر خا على ال ين ي 

ۡم إ الي  -للمرأة: أنت على ك هر أم   امهم َهُ ۡم  إ ۡن أممي ا ه  َهُ ا همني أممي ـ   مي
مۡ  ٱليُ  { َولَۡدنَهم

 .[2]الماا لة:

واألم به ا المفهوم الوادح ه  الا  ي سا إليها الطف ،كما ي سذا إلذى أبيذه 

 ها بحيوانه الم وظ.ال ظ عاأر أمه معاأرةً أرعيةً،ولقح بيرا

ومن ه ا كان حرمان الطف  مذن أحذد والديذه، مثذ  حرمانذه مذن أل  ي اسذا 

إليه، ويألعر برعاياه له، وحدبه عليه:  ريمة كبيرة، وإثًمذا ع يًمذا، كمذا نذرك 

الذذ ين تحمذذ  بهذذم أمهذذاتهم حمذذاًل غيذذر « أوال  الحذذرام»ذلذذك باذذالء فذذ  قرذذية 

الذزواج المألذروع، ثذم يذاحملن  أرع ، وف  غير ر  أسرة، أظ: خارج إطار

وحدهن مسذؤولية حملهذم، ووال تهذم، وإردذاعهم، وتربياهم،واإلنفذاق علذيهم، 

  ون أن يمعرف لهم أل  يألارك ف  حم  المسؤولية.

له ا أصر اإلسالم، وأصرا األ يان كلها: أن يولذد األطفذاك فذ  رذ  أسذرة 

مسذذذؤوله طبيعيذذذة أذذذرعية: فذذذ  حرذذذانة أل  راع مسذذذؤوك، وأم رؤوم حانيذذذة 

أيًرا، ياا أن ينون لن  طف : أم حقيقيذة ال أم صذ اعية، وأل حقيقذ ، ال أل 

ه نممياب اص، وليل اب ه ف  الحقيقة والواقذس، كمذا قذاك القذرآن:   ل نمذۡم قَذۡولمنمم ب ذيَۡفَوُ
{ ذَُ

 .[4]األحزال:

ل يذرص؟ -وهذ  مهمذة  ليلذة -ولماذا يهرل األل الحقيق  ويدع مهمذة األبذوة 

 قة كالدعوك، وال األص  كالمصط س وليل الحقي
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لمذذاذا يحذذرم األل الحقيقذذ  اب ذذه مذذن أن ي ذذا ظ علذذ  المذذس: هذذ ا أبذذ ، وهذذ ا 

  دظ، وه ص عائلا ، وتلك قبيلا  وعأليرت . أو يقوك ما قاك الفر  ق:

 أول ذذذذك آبذذذذائ  فا  ذذذذ  بمذذذذثلهم

 

 إذا  معا ذذا يذذا  ريذذر الماذذامس 

 أمهاا غير مازو اا: 

قذ فت بهذا الحرذارة المعاصذرة، هذ  الاذ  أ ا إلذى  إن مو ة اإلباحة الا 

رهور أمهاا غير مازو اا. وذلذك ناياذة اناألذار الزنذى، وحمذ  ال سذاء مذن 

الحرام، وهو الذ ظ حذرم األب ذاء والب ذاا مذن آبذائهن الحقيقيذين، ا بذاء الاب ذاء 

ال ين تماعوا بالأليهوة المحرمة ساعةً من  من، ثم فروا مذن تحمذ  المسذؤولية، 

كوا المرأة المسذني ة تحمذ  العذاء وحذدها، وهذو فذرع  لنذ  م همذا، وثمذرة  وتر

 لألهوتهما معًا.

 مح ة اللُّقطاء:

وأأ س من ذلك وأبألس: الطف  ال ظ يحرم من األمومة واألبوة معًا، وأبواص 

حيان ير قان، لقد تعايألا وتماعا معًا  ون أن ي لهما عقد أرع ، ب  من 

الحم ، وآن أوان الودس، هرل الر   من خلب رهر الماامس، فلما وقس 

بعد -المرأة، ولم تساطس المرأة أن تاحم  موا هة الماامس: ألقت بطفلها 

ف  عرت الطري ، أو سلماه لملاي من مال م األياام، فعاش يايم -وال ته 

األبوين، وهما مو و ان، ب  عاش ماهوك األبوين، ال يم سا إلى أل  يانف  

إلى أسرة يعاز باالناماء إليها، وال ياد أما ترمه إلى  به وي اسا إليه، وال

ال ين ال ذنَا لهم إال أهوة « اللقطاء»صدرها، وتحوطه بح انها، إنها مح ة 

 ا باء واألمهاا.
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 طوك مدة الطفولة اإلنسانية:

إن الطفولة اإلنسانية ه  أطوك طفولذة وأعسذرها بال سذبة للحيوانذاا كلهذا، 

ما يمصبح صالًحا للحركة واالنطذالق بماذر  وال تذه، فمن الحيواناا والطيور 

مث : عاذ  البقذرة، الذ ظ يقذب علذى ر ليذه بماذر  وال تذه، وكانذوا الذد اج 

 ال ظ قالوا ع ه: النانوا الفصيح يمرج من البيرة يصيح  ونحوهما.

ولنن هللا تعالى علم أن اإلنسان يحااج إلى طذوك ع ايذة ، وتذدريا ، وتعلذيم، 

، وته يا، حاى يسذاطيس المألذ ، وال طذ ، والاعبيذر، والفهذم، وتي يا، وتربية

والامييز، والاعلم، وذلك ييخ  فارةً ليست بالقصيرة، يحاذاج فيهذا إلذى أن ينذون 

فذذ  حرذذانة أبذذوين يرعيانذذه ويدربانذذه ويعلمانذذه بالاذذدري،، حاذذى يسذذاوظ علذذى 

 ساقه.

خرو ذه مذن ومن ه ا  اءا مسذؤولية األبذوين اللذ ين أنابذاص، وكانذا سذبا 

رلمة العدم إلى نور الو و ، مس ولياهما عن رعاية الاانا الما ظ ف  حياتذه، 

 وعن رعاية الاوانا األ بية والروحية ك لك.

أوك ما ياا على األبوين هو: إرداع الطف ، وه ا مذا تقذوم بذه األم بحنذم 

نه الفطرة، وبدافس عاطفة األمومة الا  ال تقذاوم، وال غذرو أن أ ذرك هللا سذبحا

اللبن ف  صدر األم؛ لينون غ اء لوليدها ف  المرحلة الا  لذيل لذه فيهذا أسذ ان 

 قا رة على المرم، وال معدة قا رة على الهرم.

ولنن الحرارة الحديثة أوحت إلى ال ساء أن ير ن علذى أطفذالهن بلبذ هن، 

وينافين بالرداعة الصذ اعية؛ ليحذاف ن برأذاقة الاسذم، وبذرو  ال هذدين فذ  

 الصدر.

والرداعة الصذ اعية ال تقذوم مقذام الردذاعة الطبيعيذة، فحقيقذة الردذاعة 



 47 األسرة كما يريدها اإلسالم

ليل مار  وصوك اللبن إلى معدة الطف ، ب  ه  أكبر مذن ذلذك وأعمذ ، إنهذا 

الاصذاق بصذذدر األم، وأذذعور بذدفء ح انهذذا حذذين ترذمه إليهذذا، تلقمذذه ثذذدييها، 

لعذاطف . ويماك م هما: غ اءص الما ظ، ومذن حذرارة قلبهذا وو ذدانها: غذ اءص ا

 على أن لبن األم ال يمعا له لبن آخر ص اع .

 وا ا األم المطلقة نحو وليدها:

وقد تنون المرأة مطلقة من أبذ  الولذد، فاما ذس عذن إردذاعه منايذدة ألبيذه، 

ومرايقةً له، غير مبالية بما يمصيا ولدها مذن أذك ودذرر. وفذ  هذ ا  ذاءا 

بذين يمعطذين أوال هذن حقِّهذم مذن ا ية النريمة من سورة البقذرة تذيمر الوالذداا 

ب فقذاهن طذواك مذدة الردذاعة، فذإن كذان -المولو  لذه -الرداعة ويانف  األل 

لوا ه ص ال فقة.  األل ماوفى، فعلى ورثاه أن ياحمي

ام وَ يقذذذوك تعذذذالى:   ذذذدَُ ل  لَۡين   ل َمذذذۡن أََرا َ أَن يمذذذا مي  ٱۡلَوُ ذذذدَهمني َحذذذۡولَۡين  َكذذذام 
ذذذۡعَن أَۡولَُ يمۡرد 

دَ  ۡسَوتمهمني ب ذ ۥلَهم  ٱۡلَمۡولمو   َوَعلَى  اَعةَ  ٱلري ۡ قمهمني َوك  وف   ر  ۡسذعََها   ٱۡلَمۡعرم اَل تمَنليذبم نَۡفذل  إ الي وم

َها وَ   ب َولَد 
مِ ل دَة ص   ۥَمۡولمو   ليهم  اَل اَل تمَرا ري َوُ ذَك  فَذإ ۡن أََرا َا ف َصذااًل  ٱۡلذَوار    َوَعلَذى  ۦ  ب َولَذد  ل 

ۡثذ م ذَُ م 

ذدَكمۡم فَذاَل َعن تَ  اْ أَۡولَُ ذعمو  َمذا  َوإ ۡن أََر تُّذۡم أَن تَۡساَۡرد  ري فَذاَل  م َذاَ  َعلَۡيه  ۡ همَما َوتأََلذاوم َراتي مِّ 

ذذا  َءاتَۡيذذامم ب ذذ وف    م َذذاَ  َعلَذذۡينمۡم إ ذَا َسذذليۡمامم مي َ وَ  ٱۡلَمۡعرم اْ وَ  ٱتيقمذذواْٱّللي ذذو  َ أَني  ٱۡعلَمم ب َمذذا تَۡعَملمذذوَن  ٱّللي

ير    .[233]البقرة:{ بَص 

والذذذرا ح فذذذ  ا يذذذة كمذذذا ذهذذذا بعذذذِ المفسذذذرين: أن الوالذذذداا ه ذذذا هذذذن 

المطلقاا، فإن السياق كله ف  ت  يم أحنام الطالق وما ياعل  به. وسذبا ذلذك: 

أن الفرقة إذا وقعت حص  معها الايباغِ والايعا ظ، وذلك يحمذ  المذرأة علذى 

 إهماك الولد من و هين:

 لولد يارمن إي اء الزوج المطل .أحدهما: أن إي اء ا
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والثان : أنهذا ربمذا رغبذت فذ  الاذزوج بذزوج  آخذر، وذلذك يقارذ  إقذدامها 

على إهماك أمذر الطفذ ، فذال  ذرم أن نذدل هللا الوالذداا المطلقذاا إلذى رعايذة 

 .(50) انا األطفاك واالهامام بألينهم

ة  انذا إنذه تعذالى كمذا وصذى األم برعايذ»قاك اإلمام الرا ظ فذ  تفسذيرص: 

ام وَ الطف  فذ  قولذه تعذالى:   ذدَُ ل  لَۡين   ٱۡلَوُ ذدَهمني َحذۡولَۡين  َكذام 
ذۡعَن أَۡولَُ  [233]البقذرة: {يمۡرد 

وصى األل برعاية  انا األم حاى تنون قا رةً على رعايذة مصذلحة الطفذ ، 

. وه ا لذون  مذن تنافذ  األمومذة واألبذوة (51)«فيمر بر قها وكسوتها بالمعروف

 لة.ف  رعاية الطفو

أنذذه تعذذالى وصذذى األم برعايذذة »ثذذم ذكذذر الذذرا ظ مسذذيلةً أخذذرك ه ذذا مهمذذة: 

ذى األل برعاياذه ثانيًذا، وهذ ا يذدك علذى أن احايذاج الطفذذ   الطفذ  أواًل، ثذم وصي

إلى رعاية األم أأد مذن حا اذه إلذى رعايذة األل؛ ألنذه لذيل بذين الطفذ  وبذين 

الطفذذ  بواسذذطة، فإنذذه رعايذذة األم واسذذطة الباذذة، أمذذا رعايذذة األل فاصذذ  إلذذى 

يساي ر المرأة على إرداعه وحرذاناه بال فقذة والنسذوة، وذلذك يذدك علذى أن 

حذذذذ  األم أكثذذذذر مذذذذن حذذذذ  األل، واألخبذذذذار المطابقذذذذة لهذذذذ ا المع ذذذذى كثيذذذذرة 

 «.ومألهورة

 ليت ا ية علذى أن الفطذام فذ  أقذ  »ومسيلة ثالثة ذكرها الرا ظ ه ا، فقاك: 

الوالذذدين، وع ذذذد المألذذذاورة مذذذس أربذذذال مذذن حذذذولين ال ياذذذو  إال ع ذذذد ردذذذا 

الااارل؛ وذلك ألني األم قد تم  من الرداع فاحاوك الفطذام، واألل أيًرذا قذد 

يم  من إعطاء األ رة على اإلردذاع، فقذد يحذاوك الفطذام  فعًذا لذ لك، لن يهمذا 

قلما ياوافقان علذى اإلدذرار بالولذد ل ذرت الذ فل، ثذم باقذدير توافقهمذا اعابذر 

                                        

 ( طبعة: الهي ة العربية المصرية.6/124فمر الرا ظ )لل« الافسير النبير»( 50)

 (.6/128للرا ظ )« الافسير النبير»( 51)
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س غيرهما، وع د ذلك يبعذد أن تحصذ  موافقذة النذ  علذى مذا ينذون المألاورة م

فيه إدرار بالولد، فع د اتفاق الن  يدك على أن الفطذام قبذ  الحذولين ال يرذرص 

الباة، فان ر إلذى إحسذان هللا تعذالى بهذ ا الطفذ  الصذ ير: كذم أذرط فذ   ذوا  

رائا لذم إفطامه من الألذرائا  فعًذا للمرذار ع ذه، ثذم ع ذد ا امذاع كذ  هذ ص الألذ

{، وهذ ا يذدك علذى أن اإلنسذان كلمذذا اَل  م َذاَ  َعلَذۡينمميصذر  بذاإلذن، بذ  قذاك:  

 . اهـ.(52)«كان أكثر دعفًا كانت رحمة هللا معه أكثر، وع اياه به أأد

 األم أح  بحرانة الطف :

وقذذذد كذذذان مذذذن اهامذذذام الألذذذريعة اإلسذذذالمية بذذذاألوال  فذذذ  حالذذذة الطفولذذذة، 

األبذذوين بعرذذهما عذذن بعذذِ، وخألذذية دذذياع وخصوًصذذا فذذ  حالذذة انفصذذاك 

األوال  بين الوالدين الما ا عين: أن فصلت أحنام الحرانة، ولمن تنون: لذسم 

 أم لسل؟ وإلى أظ سن؟ وعلى َمن تنون نفقة المحرون؟

عذذن عبذذد هللا بذذن عمذذرو: أن امذذرأةً  ذذاءا « سذذ  ه»وقذذد روك أبذذو  او  فذذ  

ت: يذا رسذوك هللا، إن اب ذ  هذ ا كذان ، فقالذصلى هللا عليه وسذلمع د رسوك هللا 

بط   له وعاء، وثدي  له سقاء، وحارظ له حواء، وإن أبذاص طلق ذ ، فذيرا  أن 

أنذت أحذ  بذه مذا لذم »: صذلى هللا عليذه وسذلمي ازعه م    فقذاك لهذا رسذوك هللا 

 .(53)«أظ: تازو  - ت نح 

 وقذد أحسذذ ت األم حذذين أأذذارا إلذذى المعذذان  الاذذ  تاعلهذذا أحذذ  بولذذدها مذذن

 مطلقها، وراعى الرسوك النريم ذلك ف  حنمه لها بيحقياها بالحرانة.

                                        

 (.6/132« )تفسير الرا ظ»( 52)

(، وحسذذ وا إسذذ ا ص مذذن حذذديث 6707(، وأحمذذد )2276« )الطذذالق»رواص أبذذو  او  فذذ  ( 53)

 عمرو بن أعيا، عن أبيه، عن  دص.
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وروك عبذد الذذر اق بسذذ دص، عذذن ابذذن عبذذاس قذذاك: طليذذ  عمذذر بذذن المطذذال 

وهذو سذوق بذين قبذاء -امرأته األنصارية أم اب ه عاصذم، فلقيهذا تحملذه بمحسذر 

حاذى أو ذس  وقد فطم ومألى، فيخ  بيدص؛ لي ازعه م ها، ونا عها إيياص،-والمدي ة 

ال الم وبنى  وقاك: أنا أح  بذاب   م ذك، فاخاصذما إلذى أبذ  بنذر، فقرذى لهذا 

أظ: لعمذذر: ريحهذذا وفراأذذها وحارهذذا خيذذر لذذه م ذذك، حاذذى يألذذا -بذذه، وقذذاك 

 .(54)ويماار ل فسه

وإذا كذذان حذذ  الحرذذانة لذذسم مذذا لذذم تاذذزوج، فياذذا عليهذذا: أن تاذذيح لذذسل 

و ذذه إليذذه العذذرف الصذذالح، وال فرصذذة رؤياذذه بذذين الحذذين وا خذذر، وفذذ  مذذا يم 

ياو  أن تحاا الولد عن أبيذه، كمذا ال ياذو  أن تمذس رأسذه بمذا ياعلذه ينذرص 

أباص وقرابة أبيه، كمذا يفعذ  بعذِ األمهذاا، إذ ال غ ذى للولذد فذ  مسذاقبله عذن 

 أبيه وعصباه، وهو م هم وهم م ه. وقد قاك الألاعر العرب :

 أخذذاك أخذذاك إني َمذذن ال أخذذا لذذه

 

 إلذذى الهياذذا ب يذذر سذذال كسذذاع  

-فذذذاعلم -وإن ابذذذن عذذذم المذذذرء  

   احذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

 وه  ي هِ البا ظ ب ير   ذا 

وك لك إذا اناق  الولد بعد سنِّ  معي ة  إلى أبيه، ياا عليه: أال يحرم أمذه مذن  

. فذذإن هذذ ا الم ذذس والحرمذذان فذذ  غايذذة (55)رؤياذذه، وال يحرمذذه مذذن رؤيذذة أمذذه

 أخيه اإلنسان  القسوة، وغاية ال لم لالنسان ف  ح ِّ  

 ح  رعاية الطف  اليايم:

وإذا أاءا األقدار أن يمحذرم الطفذ  مذن أبيذه، بوفاتذه قبذ  البلذوغ، فهذ ا هذو 

وه ا ت اق  مسؤولية الرعاية إلى الماامذس المسذلم، اباذداء «. اليايم»ال ظ يمسميى 

                                        

 (.12601)« مص فه»رواص عبد الر اق ف  ( 54)

 را س أحنام الحرانة ف  كاا الفقه.( 55)
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بيقاربه وعصباه ال ين ياذا علذيهم نفقاذه إن كذان فقيذًرا، وتثميذر مالذه بيفرذ  

 الطرق إن كان غ يخا.

فإذا لم يو د لذه أقذارل ينفلونذه، فذإن الماامذس كلذه مسذؤوك بالارذامن عذن 

أنذا أولذى »وهذو ولذ  أمذر المسذلمين: -عليذه الصذالة والسذالم -كفالاه، وقد قاك 

أظ: عيااًل - بن ِّ  مسلم  من نفسه، َمن ترك مااًل فلورثاه، وَمن ترك  ي ًا أو دياًعا

 .(56)«فإل  وعل - قا  المور  المال  لهمص اًرا دائعين؛ الفا

ومن ه ا  ع  القرآن النريم للياامى حقخا ف  أمذواك الفذ ء وخمذل ال  يمذة، 

ذذا  أَفَذذا َء  كمذذا قذذاك تعذذالى:  م مي ذذۡن أَۡهذذ    ۦَعلَذذُى َرسمذذول ه   ٱّللي ذذ  ظ  ٱۡلقمذذَركُ م  سمذذوك  َول  فَل ليذذه  َول لري

َمىُ وَ  ٱۡلقمۡربَىُ  َُ ن  وَ  ٱۡليَا {وَ  ين  ٱۡلَمَسُ اْ وَ ، وقذاك:  [7]الحألذر:ٱۡب  ٱلسيب ي   ذو  ذن  ٱۡعلَمم أَنيَمذا َغ  ۡمذامم مِّ 

َسذذذهم  مم ي  خم ذذذ  ظ  ۥَأذذذۡ ءي فَذذذيَني ّلل  سمذذذوك  َول  َمذذذىُ وَ  ٱۡلقمۡربَذذذىُ َول لري َُ ين  وَ  ٱۡليَا ذذذن  ذذذب ي   وَ  ٱۡلَمَسُ { ٱۡب  ٱلسي

 .[41]األنفاك:

ويعابر اإلسالم كفالة اليايم من أع م األعماك الصالحة الاذ  تقذرل إلذى هللا 

أنذا وكافذ  الياذيم فذ  »: صذلى هللا عليذه وسذلم، وف  ه ا قذاك الرسذوك عز و  

 .(57)، وأأار بيصبعيه: السبابة والوسطى، وفرج بي هما«الا ة هن ا

 ليايم:وقد طلا اإلسالم من الماامس المسلم أمرين مهمين ياعلقان با

َواَل تَۡقَربمذذواْ َمذذاَك األوك: المحاف ذذة علذذى مالذذه إن كذذان ذا مذذاك، قذذاك تعذذالى:  

 .[152]األنعام:{ ه َ  أَۡحَسنم َحايُى يَۡبلمَم أَأمديصم  ٱليا  إ الي ب   ٱۡليَا يم  

إ نيَمذذا يَذذۡيكملموَن ف ذذ  وتوعذذد بيأذذد الوعيذذد َمذذن يذذيكلون أمذذواك الياذذامى رلًمذذا:  

ۡم  ابمطمون ه  يرل ا  َوَسيَۡصلَۡوَن َسع   .[10]ال ساء:{ نَارل

                                        

 (.1619رواص مسلم عن أب  هريرة )( 56)

 (.6005رواص البمارظ )( 57)



 52 األسرة كما يريدها اإلسالم

وهذذو أهذذم مذذن األوك: الحفذذار علذذى أمصذذية الياذذيم، فذذال يقهذذر وال -والثذذان  

ذذذا وال يمهذذذان، كمذذذا قذذذاك سذذذبحانه:  « يذذذدفس بألذذذدة»يذذذدع  { فَذذذاَل تَۡقَهذذذر ٱۡليَا ذذذيمَ فَيَمي

ظأََرَءۡيذذذَت  . وقذذذاك: [9]الرذذذحى: ين  يمَنذذذ ِّ لم ب   ٱليذذذ   ل   1 ٱلذذذدِّ  { ٱۡليَا ذذذيمَ يَذذذدمعُّ  ٱليذذذ  ظَك فَذذذ َُ

ذوَن . وخاطا هللا الماامس الااهل  بقوله:  [2، 1]الماعون: مم { ٱۡليَا ذيمَ َكالي  بَ  الي تمۡنر 

 .[17]الفار:

، وال أمرات  نفسية، قذوظ الألمصذية،  وب لك ي ألي اليايم نأليةً سوييةً بال عقد 

م بذوذًا م ذه، بذ  مرعذ  يألعر بينه  ذزء مذن الماامذس، لذيل محاقذًرا فيذه، وال 

الاانذذذا، منفذذذوك الحقذذذوق، محفذذذور الحرمذذذة، يمعاملذذذه النبذذذار كينذذذه ابذذذن لهذذذم، 

 والص ار كينه أخ  لهم.

تارذذذاعب المسذذذؤولية علذذذى األم؛ ألنهذذذا « فقذذذدان األل»وفذذذ  حالذذذة اليذذذام 

أصبحت تحم  العاء وحدها، وكثيًرا من األمهاا تألذعر الواحذدة مذ هن: أنهذا 

ذذا وأبًذذا معًذذ ا، وكثيذذًرا مذذا تذذرفِ الذذزواج وهذذ  أذذابة؛ لاافذذرغ لاربيذذة أمسذذت أمخ

الذ ظ ال يسذاريح «  وج األم»أوال ها، وتاذييم علذيهم؛ ألنهذا تمذاف علذيهم مذن 

عذذا ةً إلذذى أوال هذذا مذذن غيذذرص، فهذذو ال ي  ذذر إلذذيهم إال أذذزًرا، وال يمعطذذيهم إال 

 نزًرا، حاى إن بعرهم يألارط عليها أن تاملى ع هم.

اذذ  آمذذت علذذى أوال هذذا، ووهبذذت لهذذم حياتهذذا وأذذبابها، فمثذذ  هذذ ص المذذرأة ال

الماذاور لرسذوك هللا فذ  الا ذة. « كافذ  الياذيم»ي طب  عليها ال محالذة وصذب 

- أنا أوك من يفاح بذال الا ذة، إال أنذ  أرك امذرأةً تمبذا رن »وفيها ور  حديث: 

 فذذيقوك لهذذا: مذذا لذذك؟ وَمذذن أنذذت؟ فاقذذوك: أنذذا امذذرأة قعذذدا علذذى أياذذام  - تمزاحم ذذ 

 .(58)«ل 

                                        

رواص أبذذو يعلذذى عذذن أبذذ  هريذذرة، وفيذذه عبذذد (: »8/162« )المامذذس»قذذاك الهيثمذذ  فذذ  ( 58)
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وقد يمبالى األطفاك بموا أمهذم، ويحرمذون مذن هذ ا المعذين الذداف  بالح ذان 

والحذذذا، وه ذذذا يمصذذذبح األوال  أمانذذذةً فذذذ  ع ذذذ  والذذذدهم، وتارذذذاعب عليذذذه 

ذا فذ  الوقذت نفسذه، وإن كذان ال يمعذوت قلذا  المسؤولية، في دو الر ذ  أبًذا وأمخ

 األم أ ء.

وفذذاة أم األوال ، وهذذم ال  الذذوا وه ذذا نذذرك بعذذِ ا بذذاء يذذيبون الذذزواج بعذذد 

أذذبابًا أو قريبًذذا مذذن الألذذبال؛ لي ذذ روا حيذذاتهم ألوال هذذم، وال يذذيتوا لهذذم بزو ذذة 

أل ؛ ربما تندر عليهم حياتهم، وتعاملهم معاملة َمذن ال ير ذو هللا تعذالى والذدار 

ا خذذرة، ممذذا قرأنذذاص، وسذذمع ا ع ذذه، ورأي ذذا بعرذذه، مذذن قسذذوة  و ذذاا ا بذذاء 

 من غيرها.على أوال هم 

ومث  ه ا األل المرح ، المؤثر أوال ص على نفسه: لذه األ ذر الع ذيم ع ذد 

 هللا، والث اء الامي  من ال اس، وعمله ه ا يعد لونًا من الاها  ف  سبي  هللا.

 ت ا ك األل عن أبوته وهو ح :

ومذذن ا بذذاء مذذن يا ذذا ك عذذن أبوتذذه رادذذيًا، وهذذو حذذ  يذذر ق   واألبذذوة ال 

 هذذا؛ لمذذا ل،خذذرين مذذن حقذذوق عليهذذا، وا خذذرون هذذم أوال ص ياذذو  الا ذذا ك ع

ا مألذ وك بألذهواته ونزواتذه وأهوائذه،  وفل اا أكبا ص  ولم يا ا ك األل؟ ألنه إمي

وإمذذا مألذذ وك بامذذس الذذدنيا وكسذذا المذذاك، فهذذو يعذذي  فذذ   نيذذا األرقذذام، يامذذس 

ذا وأبًذا. وم ثذ  هذ ا ويطر ، ويررل ويقسم، تارًكا أوال ص ألمهذم الاذ  باتذت أمخ

األل ح  كميت، وحادر ك ائا، بذ  ربمذا كذان موتذه خيذًرا مذن حياتذه، فذإن 

الذ ظ « المرذيس»ال اس يعطفون على اليايم ال ظ ماا أبوص، وال يعطفون على 

                                                                                             

السذذالم بذذن عاذذالن، وثقذذه أبذذو حذذاتم، وابذذن حبذذان، وقذذاك: يممطذذم ويمذذالب، وبقيذذة ر الذذه 

إن  - رواص أبذو يعلذى، وإسذ ا ص حسذن«: »الارغيا والارهيذا»، وقاك الم  رظ ف  «ثقاا

 (.1518للمؤلب )« الم اقى من الارغيا والارهيا« »أاء هللا
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 أغفله أبوص.

لقذذد  مذذس هذذ ا األل المسذذنين األمذذواك بذذاأللوف أو بذذالماليين، ولن يذذه كسذذا 

ي ًذا، واسذابدك الذ ظ هذو أ نذى بالذ ظ الماك وديس األوال ، فقد خسر خسذرانًا مب

 هو خير.

لقد رلم ه ا الر   أوال ص، ورلم  و اه الا  حملها فوق طاقاها، فنثيًرا مذا 

تنون امرأة عاملة، تقرذ  سذحابة نهارهذا فذ  العمذ ، ثذم تعذو  مرهقذةً؛ لاقذوم 

بذذيمر البيذذت الذذ ظ ال بذذد م ذذه، ثذذم تقذذوم بذذيمر األوال : أمذذر غذذ ائهم وكسذذائهم 

وعال هم وتعليمهم، ترا س معهم  روسهم، وتذوق هم مبنذًرا ليذ هبوا  ون افاهم

إلذذى مدارسذذهم، وتطهذذو لهذذم طعذذامهم، وتمهيذذم لهذذم منذذان مذذ اكرتهم، ومنذذان 

نومهم، فه  أم وأل، وخا مذة وطاهيذة، ومربيذة ومعلمذة. واألل عذن هذ ا كلذه 

 من ال افلين  

، كمذا هذو واقذس مذن إن ه ا من ال لم البيِّن ال ظ يقس من الر اك على ال ساء

 ا باء على األب اء. وهللا ال يحا ال المين.

 يايم األبوين وهما حيان ير قان:

وأسوأ من ذلك: أن يمبالى الطف  بيبوين مألذ ولين ع ذه، ال يمفنذران فيذه، وال 

 يعلمان ماذا ص س، وال ماذا سيص س، وال ماذا يطلا، وماذا يحااج.

أو ثروتذذه و نيذذاص، واألم مألذذ ولة إنهمذذا مألذذ والن: األل مألذذ وك بااارتذذه 

بزي اها وأناقاها وصذديقاتها، ومنالماتهذا وحفالتهذا، ومذا تصذبم بذه أذعرها، أو 

 خديها وأفايها 

لقذذد أدذذحى هذذ ا الولذذد ياذذيم األبذذوين، وكالهمذذا حذذ  بذذين ال ذذاس، يمألذذ  فذذ  

 م اكا األرت، ويثبت و و ص ف  ك  موقس، إال موقس األبوة واألمومة.
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 الحقيق ، ال ظ عبير ع ه أمير الألعراء أحمد أوق  حين قاك:ه ا هو اليايم 

 ليل اليايم َمن اناهذى أبذواص مذن

 

 هذذذذذذم الحيذذذذذذاة وخلفذذذذذذاص ذلذذذذذذياَل 

 فيفذذذذا  بالذذذذدنيا الحنيمذذذذة م همذذذذا 

 

 وبحسذذذن تعلذذذيم الزمذذذان بذذذدياَل 

 إن الياذذذيم هذذذو الذذذ ظ تلقذذذى لذذذه 

 

ذذذذا تمليذذذذت أو أبًذذذذا مألذذذذ واَل   أمخ

 
 تنام  ف  حسن تربية األوال :

ومذذن تنامذذ  األبذذوة والب ذذوة: أن يافذذاهم الوالذذدان وياعاونذذا معًذذا علذذى حسذذن 

تربيذذة األوال  تربيذذة ماناملذذة: روحيخذذا ب ذذرس اإليمذذان والعبذذا ة، وعقليخذذا بحسذذن 

الفهذم والثقافذذة، وخلقيخذا بحسذذن األ ل والفرذيلة، و سذذميخا بال  افذة والريادذذة، 

اسذذذيخا باعليمذذذه الذذذوالء ألماذذذه وا اماعيخذذذا بحذذذا الميذذذر وخدمذذذة الاماعذذذة، وسي

ولعقيدته، وف يخا ب رس الألعور بالاماك فذ  النذون مذن حولذه، ول ويخذا باحبيذا 

 ل ة قومه إليه، حاى يحسن فهمها والاعبير بها.

وه ص الاربية مهمة صعبة، يسيك ع ها الوالدان معًا، كمذا قذاك ال بذ  النذريم: 

راع فذ  أهذ  بياذه ومسذؤوك  كلنم راع، وكلنم مسؤوك عن رعياذه... والر ذ »

 .(59)«عن رعياه، والمرأة راعية ف  بيت  و ها ومسؤولة عن رعياها

إنهذذا مسذذؤولية أمذذام هللا تعذذالى، ومسذذؤولية أمذذام الرذذمير، ومسذذؤولية أمذذام 

 الماامس.

ومسؤولية األم فذ  أيذام الطفولذة المبنذرة أكبذر مذن مهمذة األل؛ ألنهذا الاذ  

عام  معه بال واسطة، ول ا اهذام بهذا الحنمذاء تعاي  الطف  أكثر من األل، وتا

والمربذذون واأل بذذاء والألذذعراء، واعابروهذذا المدرسذذة األولذذى الاذذ  يذذاعلم فيهذذا 

 الطف  أوك  روسه. وف  ه ا قاك أاعر ال ي  حاف  إبراهيم:

                                        

 ماف  عليه.( 59)
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 األم مدرسذذذذذذذذذة إذا أعذذذذذذذذذد تها

 

 أعذذد ا أذذذعبًا طيذذذا األعذذذراق

وبهذذذ ا تنذذذون أكبذذذر مذذذن ومسذذذؤولية األل تذذذز ا  كلمذذذا نمذذذا الطفذذذ  وكبذذذر،  

مسذذؤولية األم؛ ألنذذه يممسذذ  فذذ  حا ذذة إلذذى تو يذذه وإأذذراف، ويق ذذة ورقابذذة 

 لسلوكه وتصرفاته. وعاء ه ا أواًل على األل.

وبعِ ا باء يحسذا أن عليذه أن ي اذا األطفذاك، ثذم ي سذاهم، فذال يعذرف 

عذ هم أذي ًا  بعرذذهم ال يعذرف اب ذذه فذ  أظ مدرسذذة  هذو؟ وفذذ  أظ صذبِّ  هذذو؟ 

اح ف  صفِّ ه أو رسا؟ وه  يعذي  م طويًذا علذى نفسذه أو لذه أصذدقاء؟ وه  ن

وه  أصدقاؤص أسذوياء مذيمونون أو مردذى ومعقذدون أو م حرفذون؟ وتذدعوص 

المدرسة لحرور مالل ا بذاء فذال يحرذر، وتبعذث إليذه برسذائ  عذن سذلوك 

 ولدص فال يمايذا، وربمذا لذم يقرأهذا، وال يهمذه اسذاقام اب ذه أم انحذرف، ا اهذد أم

 أهم ؟ 

وبعِ ا باء يحسا أن ك  ما عليذه أن يذوفر ألوال ص ال احيذة الما يذة، مذن 

المطعذذم الايذذد، والملذذبل الايذذد، والمسذذنن الايذذد، والمركذذا الايذذد، بذذ  ربمذذا: 

األفمر ف  ذلك كلذه. ويمذدص بمذا يطلذا مذن ال قذو ، ال يذر  لذه طلبًذا، وال يرذنِّ 

 له بالفسا . كما قاك أبو العااهية:عليه بقلي  أو كثير وربما كان ف  ذلك إغراء 

ذذذذدَة  إن الألذذذذبال والفذذذذراغ والا 

 

 مفسذذذذذذذدة للمذذذذذذذرء أظ مفسذذذذذذذدة

 والادة: أن ياد الماك ف  يديه ماى أرا . 

ومن ال ريا أن ي ن األل أنذه بذ لك قذد أ ك مذا عليذه لولذدص، حذين وفيذر لذه 

ينَ يَُ يَيَُّهذا  ك  ما يألاه ، وهللا تعالى يماطا األ واج وا باء فيقذوك:  َءاَم مذواْ  ٱليذ  

ا َوقمو مَها  اْ أَنفمَسنمۡم َوأَۡهل ينمۡم نَارل َااَرةم وَ  ٱل ياسم قمو   .[6]الاحريم:{ ٱۡلح 

وال ريا أن األوال  من األهلين الذ ين يسذيك هللا عذ هم اإلنسذان، وقذد طلذا 
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ال ذذار، وال ينافذذوا بوقذذاياهم مذذن الاذذوع أو -وأنفسذذهم -هللا مذذن ا بذذاء أن يقذذوهم 

 العرظ، وغيرهما من األمور الما ية.

 .(60)«علموهم المير»ول ا فسرها سيدنا عل  ررر بقوله: 

ما نح  والذد ولذدص أفرذ  »أنه قاك:  سلمصلى هللا عليه ووور  عن الرسوك 

 .(61)«من أ ل  حسن

على األل ال ظ يحا أوال ص ويألف  عليهم: أن يقيهم من ال ار، وإنمذا تنذون 

وقاياهم من ال ار بين يحوك بي هم وبين سب  الوصوك إليها، وذلذك بذين يحمذيهم 

مذذذذن طريذذذذ  المعاصذذذذ  والموبقذذذذاا، ومذذذذن فعذذذذ  المح ذذذذوراا، أو تذذذذرك 

وأن يعذذو هم مذذن الصذذ ر الاذذزام أ اء الوا بذذاا: نحذذو هللا تعذذالى، المذذيموراا، 

ونحو األبوين، ونحذو أولذ  القربذى، ونحذو الايذران، ونحذو الماامذس كلذه، بذ  

 نحو اإلنسان والحيوان، وقب  ذلك كله: نحو أنفسهم.

َ  َعذن  وبذ لك يقذيهم مذذن ال ذار ويقذربهم إلذذى الا ذة:   ۡحذذز  ذذَ   ٱل يذار  فََمذن  م َوأمۡ خ 

 .[185]آك عمران:{ فَقَۡد فَا َ  َا يةَ ٱلۡ 

 تنام  ف  توحيد م ه، الاربية:

ومن تنام  األمومة واألبذوة: أن يافاهمذا معًذا علذى نهذ، واحذد  فذ  الاربيذة، 

فال ياو  أن ييخ  الوالد نه، الألدة والقسوة على األوال ، علذى حذين تيخذ  األم 

المذ ه، الوسذا الذ ظ ال يسذرف نه، الايساه  والاذدلي ، وإنمذا عليهمذا أن يامذدا 

ف  الألدة، وال ي لذو فذ  الاذدلي ، فذإن القسذوة والألذدة المفرطذة تحطذم أمصذية 

                                        

 «. ا  المسير»ذكرص ابن الاو ظ ف  تفسير ا ية من ( 60)

( عذن 5231« )الصذ يردذعيب الاذامس »رواص الارم ظ، والحاكم، وذكرص األلبان  فذ  ( 61)

 عمرو بن سعيد بن العاس.
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الولذذد، وتم لذذه وتألذذعرص بذذالهوان، أو أنذذه أذذمك غيذذر مرغذذول  فيذذه، وهذذ ا قذذد 

يورثه عقدًا أو أمراًدا نفسية، قذد يارتذا عليذه أن ي ألذي نألذيةً غيذر سذوية، وقذد 

ن الماامذس، وتاولذد فذ  نفسذه الرغبذة فذ  الألذرور ترب  ع دص نزعة لالناقذام مذ

 واإل رام.

واإلسالم ييمرنا أن نعامذ  ال ذاس  ميعًذا بحسذن الملذ ، وأن ينذون أسذلوب ا 

معهم الرف  ال الع ب، فما  خ  الرف  ف  أ ء إال  انه، وما  خ  الع ذب فذ  

أذذ ء إال أذذذانه، وإن هللا يحذذذا الرفذذذ  فذذذ  األمذذذر كلذذذه، حاذذذى مذذذس الممذذذالفين 

مصوم، فنيب مس األب اء ال ين يسيك المؤم ون ربهم أن يها لهم مذ هم قذرة وال

ةَ أَۡعيمني أعين؟  ...  ا  َا قمري
ييُ ۡن أَۡ َوُ   َا َوذمرِّ   .[74]الفرقان:{ َربي َا َهۡا لَ َا م 

علذى بعذِ  عمذاء األعذرال الذ ين  صلى هللا عليه وسذلموله ا أننر ال ب  

بعِ أحفا ص، حاى قاك لل بذ : إن  هللا عليه وسلمصلى اسا ربوا أن يقب  ال ب  

صذلى هللا عليذه ل  عألرة من الولد، ما قبلذت مذ هم أحذدًا قذاِّ  ف  ذر إليذه ال بذ  

 .(62)«َمن ال يَرحم ال يمرحم»ثم قاك له:  وسلم

صذذلى هللا عليذذه وعذذن عائألذذة رررا قالذذت:  ذذاء أعرابذذ  إلذذى رسذذوك هللا 

صذلى هللا عليذه ، فقاك: إننم تقبلون الصبيان، وما نمقبلهم  فقذاك رسذوك هللا وسلم

 .(63)«أوأملك لك أن نزع هللا الرحمة من قلبك؟ »: وسلم

ومن ح  الص ير: أن تاا  له فرصة كافية ليلعا ويلهو، ويألذبس نهمذه إلذى 

ها اللعا، وهو فطرة فطرص هللا عليها؛ ألنه لديذه طاقذة كبيذرة، فذال بذد أن يصذرف

                                        

اللؤلذؤ »(، وان ذر: 2318(، ومسلم )5997ماف  عليه عن أب  هريرة: رواص البمارظ )( 62)

 (. واألعراب  الم كور ف  الحديث هو األقرع بن حابل الاميم .1497« )والمر ان

« المر ذذذاناللؤلذذذؤ و»(. ان ذذذر: 2317مسذذذلم )(، 5998افذذذ  عليذذذه: رواص البمذذذارظ )م( 63)

(1496.) 
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ف  ه ا اللعا، ال ظ يقوظ عرالته، ويدرل  سمه، وي ألذا حركاذه، ويذرو  

أن يمألذاركوهم فذ  -أظ: ا بذاء -نفسه، ويألارك أمثاله ف  لعبهم، ب  ي ب   لهذم 

لعذذبهم مذذا و ذذدوا لذذ لك سذذبياًل، ولذذو تنليفذذوا ذلذذك، كذذين يلعبذذوا معهذذم النذذرة، أو 

رهم ليركبذوا، كذين األل يممارسوا معهم الارظ والركِ، أو يموط وا لهم رهذو

 أصبح حصانًا له أو بعيًرا.

ذه  ا علذه -وقد قاك بعِ حنماء السيلب العا اب ك سبعًا، وأ ِّبذه سذبعًا، وآخ 

 سبعًا، ثم أل   حبله على غاربه.-أًخا لك 

وفذذ  عصذذرنا صذذ عوا لعبًذذا تحاذذاج إلذذى أذذ ء مذذن إعمذذاك العقذذ  فذذ  الفذذك 

 ل ا.والاركيا ونحوها، فيحسن أن نموفرها ألطفا

علي ذا أن ناميذر م هذا مذا يم اسذا -علذى النمبيذوتر -وه اك ألعال إلنارونيذة 

 أطفال ا ف  س هم وقدرتهم، وما ياف  مس ثوابا ا وقيم ا.

يمذداعا األطفذاك، ويمذوطم ألحفذا ص رهذرص -عليه الصالة والسذالم -وقد كان 

ليركبذذوا، وإن كذذان فذذ  حالذذة الصذذالة والسذذاو ، كمذذا ركبذذه مذذرة الحسذذن أو 

لحسذذين وهذذو سذذا د، وأطذذاك فذذ  سذذاو ص حاذذى رذذن الصذذحابة أن قذذد أصذذابه ا

أ ء، حاى قام من ساو ص، وفرغ مذن الصذالة، فسذيلوص: مذا الذ ظ  علذه أطذاك 

فنرهذت - أظ: اتمذ  رهذرظ راحلذة وركوبذة- إن اب   ارتحل ذ »الساو ؟ فقاك: 

  (64)«أن أعاله

بحركذة ع يفذة، لم ير  أن يقطس على الطف  ل ةَ الركول، في زله عذن رهذرص 

 ب  تركه يساماس بالركول حاى أبس وم ي وانصرف من نفسه 

، «يذا أبذا عميذر، مذا فعذ  ال  يذر؟»و اعا ابن أب  طلحة الص ير، فقاك له: 

                                        

 رواص البمارظ، وأحمد عن أدا  بن الها .( 64)
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 .(65)وال  ير طائر كان يلعا به

وإذا كانت الألدة المفرطة غير مطلوبة وال مقبولذة فذ  تربيذة األطفذاك، فذإن 

ال مقبذذوك كذذ لك، فذذال ي ب ذذ  أن ناذذرك للطفذذ  الاذذدلي  المسذذرف غيذذر مطلذذول و

الحبذذ  علذذى ال ذذارل ليفعذذ  مذذا يألذذاء؛ ألنذذه الطفذذ  األوك أو الذذ كر األوك، أو 

آخذر الع قذو  »أو الطف  الوحيد، أو الطف  األخير «  يك البرابر»ال كر الوحيد 

، ب  ي ب   أن يمالم الممطم، ويذؤ ل الم حذرف، وخصوًصذا إذا «سنر معقو 

مطذذي، ولنذذن بذذالمعروف والحسذذ ى، وبذذالرف  الذذ ظ ال يذذؤ ظ إلذذى تنذذرر م ذذه ال

 مراعفاا، ف عال، المطي بمطي، ب  قد نعالاه بمطي أكبر 

وياا أن يألعر الطف  بعدك األبذوين معذه، وال يحذل بذيظ حيذب  عليذه، أو 

تحيز بي هم ف  ك  أ ء، وكان سلب األمة يسوون بين أب ذائهم فذ  كذ  أذ ء، 

 حاى ف  القبالا.

حا الوالدين أحد األوال  أكثر من أخيه فياا عليه أال يم هر ذلك فذ  وإذا أ

تصرفه ومعاملاه، فإن األوال  إذا أعروا ب لك ت يِّرا قلذوبهم علذى األخ الذ ظ 

أوثر بالحا أكثر م هم، ب  قد تا ير على أبيهم أو أمهم. وقد قك القذرآن علي ذا 

ر مذذن إخوتهمذذا، ، وحبذذه لهمذذا أكثذذ«ب يذذامين»قصذذة يعقذذول مذذس يوسذذب وأخيذذه 

وكيب ترك ذلك آثاًرا سذي ة فذ  أنفسذهم، ترتبذت عليهذا أعمذاك سذي ة، وأحذدا  

 أليمة اسامرا عقو ًا من الس ين.

اتيقذذوا هللا، واعذذدلوا بذذين »: صذذلى هللا عليذذه وسذذلمومذذن ه ذذا قذذاك الرسذذوك 

، وقاك ألحد الصحابة حذين أرا  أن يألذهدص علذى صذكِّ  بم حذة  خاصذة  «أوال كم

أأذهد »فقذاك: ال، قذاك:  «أكذ  أوال ك أعطيذاهم مثذ  هذ ا؟»ه: فسذيله: ألحذد أب ائذ

                                        

 رواص البمارظ، ومسلم، وأصحال الس ن.( 65)
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 .(66)«على ذلك غيرظ، فإن  ال أأهد على  ور

* * * 

 

                                        

 عن ال عمان بن بألير.« صحيحه»رواص مسلم ف  ( 66)


