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 املرأة أمنوذجاً  -خصوصية الفئة املستهدفة يف صياغة املناهج
 

اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ أششف األٗج٤بء ٝأُشع٤ِٖ ٗج٤٘ب دمحم ٝػ٠ِ 

 آُٚ ٝطؾجٚ أعٔؼ٤ٖ، ٝثؼذ

رؼ٤ِْ أُشأح أسٟ إٔ رشاػ٠ ػ٘ذ ٝػغ أُ٘بٛظ ٝرطج٤وٜب  كٜزٙ خطٞؽ ػبٓخ ك٢ ٜٓ٘ظ

 ػ٤ِٜب.

 

 اختالف طبٌعة المرأة عن طبٌعة الرجل:  (ٔ
خِن هللا آدّ ٖٓ رشاة، ٖٓ هجؼخ هجؼٜب ٖٓ األسع، ٝخِن ؽٞاء ٖٓ ػِغ ٖٓ أػالع 

َ َخلََك آدََم ِمْن لَبْ ":  آدّ؛ هبٍ سعٍٞ هللا  ْرِ  جََجاَ  َبوُآ آدََم الَ  َضٍة لَبََضَها ِمْن َجِمٌعِ إِنَّ اَّللَّ

ٌَْن ذَِلنَ  ،َعلَى لَْدِر الَْرِ   َآالسَّْهُل َآاْلَحْزُن َآاْلَخبٌُِث  ،َجاَ  ِمْوُهْم الَْحَمُر َآالَْبٌَُ  َآالَْسَآدُ َآَب
"َآالطٌَِّّبُ 
(ٔ)

 : . ٝٛزا خبص ثآدّ، ُْٝ رخِن ؽٞاء ًخِن آدّ ٝإٗٔب خِوذ ٓ٘ٚ، ًٔب هبٍ رؼب٠ُ

ا َجَها َآَبثَّ ِمْوُهَما ِرَجاالٌَاأٌََُّها الوَّاُس اتَّمُآا َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن وَْفٍس َآاِحدَةٍ َآَخلََك ِمْوَها َزآْ   َكٌِِرا
ُهَآ الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن وَْفٍس َآاِحدَةٍ َآَجعََل ِمْوَها َزْآَجَها  :. ٝهبٍ عجؾبٗٚ[ٔ]اُ٘غبء:   َآوَِسا ا 
ٌَْهالِ  ]اُضٓش:  َخلَمَُكْم ِمْن وَْفٍس َآاِحدَةٍ ُِمَّ َجَعَل ِمْوَها َزْآَجَها :ٝهبٍ .[89ٔ]األػشاف:  ٌَْسُكَن إِلَ

ٙ]. 

هذ دُذ ٛزٙ ا٣٥بد اُوشآ٤ٗخ أُزًٞسح ػ٠ِ إٔ "ٛـ( سؽٔٚ هللا: 9ٖٖٔهبٍ اُش٘و٤ط٢ )د:

شػبً ػ٘ٚ. ٝٛزا أٓش ٢ًٗٞ هذس١ أُشأح األ٠ُٝ ًبٕ ٝعٞدٛب األٍٝ ٓغز٘ذاً إ٠ُ ٝعٞد اُشعَ ٝك

"ٖٓ هللا، أٗشؤ أُشأح ك٢ إ٣غبدٛب األٍٝ ػ٤ِٚ
(ٕ)

. 

ً ثؤٜٗب  ٝث٤ٖ ُ٘ب اُ٘ج٢  َ٘ب ؽٞاء، ٢ٛٝ اُؼِغ، ثَ صادٗب ث٤بٗب َّٓ ُ أُبدح اُز٢ خِوذ ٜٓ٘ب أ

ُخِلمَْت ِمْن ِضلَعٍ، اْستَْآُصآا بِالوَِّساِ ، جَإِنَّ اْلَمْرأَةَ ":  أخزد طلخ أُبدح اُز٢ خِوذ ٜٓ٘ب، كوبٍ 

لَعِ أَْعالهُ، جَإِْن ذََهْبَت تُِمٌُمهُ َكَسْرتَهُ، َآإِْن تََرْكتَهُ لَْم ٌََزْل أَْعَآَج، ٍ  جًِ الّضِ ًْ  َآإِنَّ أَْعَآَج َش
"جَاْستَْآُصآا بِالوَِّسا ِ 

(ٖ)
 (خِوذ أُشأح ٖٓ ػِغ)هُٞٚ : "ٛـ( سؽٔٚ هللآٙ٘هبٍ اثٖ ٛج٤شح )د: .

طَ خِوٜب صائؾ ػٖ االعزوبٓخ، كال ٣٘جـ٢ ُِشعَ إٔ ٣ؾِٜٔب ػ٠ِ ػوِٚ، كال ٣ٌِلٜب إشبسح إ٠ُ إٔ أ

ٓوزؼ٤بد ًَ سأ٣ٚ، ثَ ٣غزٔزغ ثٜب ك٢ ػِْ ثٔب خِوذ ػ٤ِٚ ٓغزٞط٤بً ثٜب خ٤شاً ٖٓ ؽ٤ش ػشكبٗٚ 

ػ٠ِ أُغبٓؾخ" أٓشٛبثلؼِٚ ػ٤ِٜب ك٢ اُشأ١ ٝاُؼوَ؛ ك٤ٌٕٞ ك٢ رُي ًبُشاؽْ ُٜب، ك٤جز٢٘ 
(ٗ)

. 

، كآدّ خِن ٖٓ رشاة، ٝؽٞاء خِوذ ٖٓ آدّ، اُخِوخٔشأح ػٖ اُشعَ ك٢ أطَ كبخزِلذ اُ

 كٜٞ أطِٜب، ٢ٛٝ كشػٚ.

ٌَْس الذََّكُر َكالُْوَِىٝهبٍ رؼب٠ُ:  ٛـ( ٙ٘ٗد:هبٍ اثٖ ؽضّ )،  [ٖٙ]آٍ ػٔشإ:   َآلَ

سؽٔٚ هللا: "ٝال شي ك٢ إٔ اُزًش ٤ُظ ًبألٗض٠، ألٗٚ ُٞ ًبٕ ًبألٗض٠ ٌُبٕ أٗض٠، ٝاألٗض٠ ٤ُغذ 

ًبُزًش،ألٕ ٛزٙ أٗض٠ ٝٛزا رًش، ٤ُٝظ ٛزا ٖٓ اُلؼَ ك٢ ش٢ء اُجزخ، ًٝزُي اُؾٔشح ؿ٤ش 

"اُخؼشح، ٝاُخؼشح ٤ُغذ ًبُؾٔشح، ٤ُٝظ ٛزا ٖٓ ثبة اُلؼَ
(٘)

. 
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طخ اُوٍٞ إٔ أػؼبء أُشأح اُظبٛشح ٝاُخل٤خ ٝػؼالرٜب هبٍ اُذًزٞس اُجبس: "ٝخالٝ

ٝػظبٜٓب رخزِق إ٠ُ ؽذ ًج٤ش ػٖ رش٤ًت أػؼبء اُشعَ اُظبٛشح ٝاُخل٤خ، ًٔب رخزِق 

٤ُٝظ ٛزا اُج٘بء ا٢ٌِ٤ُٜ ٝاُؼؼ١ٞ أُخزِق ػجضبً، إر  ػؼالرٚ ٝػظبٓٚ ك٢ شذح هٞرٜب ٝرؾِٜٔب.

ٔخ عٞاًء ػِٔ٘بٛب أّ عِٜ٘بٛب، ٝٓب أًضش ٓب ٤ُظ ك٢ عغْ اإلٗغبٕ ٝال ك٢ إٌُٞ ش٢ء إال ُٝٚ ؽٌ

"ٗغَٜ ٝٓب أهَ ٓب ٗؼِْ
(ٔ)

. 

ٝرٛت اُش٘و٤ط٢ سؽٔٚ هللا إ٠ُ إٔ ٖٓ ٣وٍٞ ثبُٔغبٝاح ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ ٌٓبثش ك٢ أُؾغٞط 

ٝٓغ ٛزٙ اُلٞاسم ال ٣زغشأ ػ٠ِ اُوٍٞ ثٔغبٝارٜٔب ك٢ ع٤ٔغ ا٤ُٔبد٣ٖ إال ٌٓبثش ك٢ "كوبٍ: 

"أُغبٝاح ث٤ٜ٘ٔب إال ٖٓ أػ٠ٔ هللا ثظ٤شرٚأُؾغٞط، كال ٣ذػٞ إ٠ُ 
(ٕ)

. 

ٝٛزا اُز١ رٛت إ٤ُٚ سؽٔٚ هللا ٛٞ ؽبٍ اُـشة ا٤ُّٞ، كٌِْٜ ٣ٌبثشٕٝ ك٢ أُؾغٞط، 

ا :ًٝٔب هبٍ رؼب٠ُ ا َآُعلُآًّ َموَتَْها أَْوفُُسُهْم ُظْلما ٌْ . كٜزا أؽذْٛ [ٗٔ]اَُ٘ٔ:  َآَجَحدُآا بَِها َآاْستَ

٣وٍٞ  أٗٚ ال ٣غشإ أؽذ ػ٠ِ اُجٞػ ثٜب ثغجت اإلسٛبة اُلٌش١ ٛ٘بى،٣ؼزشف ثٜزٙ اُؾو٤وخ، ٣ٝؼِٖ 

ع، رُِؾؾ ثٚ اُغٜبّ ٖٓ ًَ ٖٓ ٣غشإ إٔ ٣لزؼ كٔٚ ٤ُوٍٞ سأ٣بً ك٢ ٛزا أُٞػٞ": اُذًزٞس عجٞى

ٌٜٔ٘ب كٜ٘بى كئخ ٖٓ اُشعبٍ ٣ٌٖٔ إٔ رطبُت ثوطغ سأعٚ، ٝٛ٘بى كئخ ٖٓ اُ٘غبء ٣ اُغٜبد؛

ػبس٣خ  ُؾِٔخْٜ إٔ ًَ ٖٓ أثذٟ سأ٣بً ك٢ ٛزا األٓش ًبٕ ٣زؼشع أُ أُ٘بداح ثوزَ ٛزا اإلٗغبٕ،

"ٝٓؼؾٌخ. رِي ٢ٛ ٓغؤُخ اُلشٝم ث٤ٖ اُشعَ ٝأُشأح
(ٖ)

. 

 ترتٌب أآلآٌات العبادة عود المرأة:  (ٕ
 ٍَ ك٠َ هَب ْٝ ِٖ أَث٢ِ أَ ِ ْث ْٖ َػْجِذاَّللَّ َُِِّ٘ج٢ِِّ  :َػ ِّ َعَغذَ  َٖ اُشَّب ِٓ ؼَبرٌ  ُٓ  َّ ب هَِذ َّٔ َُ  ، ٍَ َما َهذَا ٌَا  : "هَب

ٍَ  ".؟ ُمعَاذُ  ْْ  :هَب ِٜ َثَطبِسهَِز َٝ  ْْ ِٜ َٕ ألََعبهِلَزِ ْْ ٣َْغُغذُٝ ُٜ اكَْوزُ َٞ َّ كَ ََ  ،أَر٤َُْذ اُشَّب ْٕ َْٗلَؼ ِدْدُد ك٢ِ َْٗلِغ٢ أَ َٞ كَ

َُِي ثِيَ  ِ  .رَ ٍُ اَّللَّ ٍَ َسُعٞ ِ  ،جَال تَْفعَلُآا:"  كَوَب ٌِْر اَّللَّ ا أََحداا أَْن ٌَْسُجدَ ِلغَ لََمْرُت  ،جَإِوًِّ لَْآ ُكْوُت آِمرا

َي َحكَّ  ،اْلَمْرأَةَ أَْن تَْسُجدَ ِلَزْآِجَها ُ َحكَّ َربَِّها َحتَّى تَُؤدِّ ي اْلَمْرأَة ٍد بٌَِِدِه ال تَُؤدِّ َآالَِّذي وَْفُس ُمَحمَّ
ًَ َعلَى َلتٍَب لَْم تَْمَوْعهُ َآلَْآ َسأَلََها وَْفَسَها آَ  ،َزْآِجَها " ِه

(ٗ)
. 

ُٞة ٛـ( سؽٔٚ هللا :" 8ٕ٘اثٖ ؽغش )د: هبٍ  اع اُزُّٗ َٞ ْٗ ْٖ َث٤ْٖ أَ ِٓ ُْؼَِش٤ش  ًُْلَشإ ا َخضَّ  َٝ
 ُٚ ْٞ ٢َ هَ ِٛ َٝ "  الَْآ أََمْرت أََحداا أَْن ٌَْسُجد لََحٍد لََمْرت اْلَمْرأَة أَْن تَْسُجد ِلَزْآِجهَ "  ُِذَه٤ِوٍَخ ثَِذ٣ؼَخ 

ب  َٜ ع ْٝ ْشأَح َؽّن َص َٔ ُْ ًَلََشْد ا ، كَإِرَا  َعخ ِثَؾّنِ اَّللَّ ْٝ ط َػ٠َِ اُضَّ ْٝ َٕ َؽّن اُضَّ ب  –كَوََش َٜ ْٖ َؽوّٚ َػ٤َِْ ِٓ هَْذ ثَََِؾ  َٝ
ُْـَب٣َخ  ِٙ ا ِز َٛ–  ٌِ ٌُْلش، َُ ُْ ب ا َٜ َُِي ٣ُْطَِن َػ٤َِْ ِِزَ ، كَ ب ِثَؾّنِ اَّللَّ َٜ ٗ ُٝ ب َٜ ٤ُِال َػ٠َِ رَ َُِي دَ َٕ رَ ب ًُْلش ال ٣ُْخِشط ًَ  ُ َّٚ٘

َِّخ " ِٔ ُْ ْٖ ا َػ
(٘)

. 

ِٖ ْثٖ ٝػٖ ُُْؾَظ٤ْ خً َُُٚ أَرَْذ اَُّ٘ج٢َِّ  ا َّٔ َّٕ َػ ٍٖ أَ ْؾَظ ِٓ  ٍَ ب كَوَب َٜ ْٖ َؽبَعزِ ِٓ ك٢ِ َؽبَعٍخ كَلََشَؿْذ 

ب اَُّ٘ج٢ُِّ  َٜ َُ  ": ِهَبَُذْ  ".؟أَذَاُت َزْآجٍ أَْوت:  ْْ ٍَ  .َٗؼَ ٌَْف أَْوِت لَهُ  :"هَب ب آُُُٞٙ إاِلَّ  :هَبَُذْ ". ؟َك ب  َٓ َٓ
 ُْٚ٘ ٍَ  .َػَغْضُد َػ ٌَْن أَْوِت ِمْوهُ  :"هَب "جَإِوََّما ُهَآ َجوَّتُِن َآوَاُرنِ  ،جَاْوُظِري أَ

(ٙ)
. 

                                      
 .78عمل املرأة يف امليزان  (1)
 .6/357أضواء البيان  (2)
 .767حديث إىل األمهات  (3)
 6/366يف صحيحو  وابن حبان (.76754) 3/487 وأمحد (.3ابب حق الزوج على املرأة ) ،( يف النكاح7854) 7/565 ابن ماجةرواه  (4)
 والبيهقي يف السنن الكربى ( يف الرب والصلة.6455) 3/763واحلاكم  (. وقال احملقق: إسناده حسن.8( يف النكاح، ابب معاشرة الزوجني )3767)
 .768ويف آداب الزفاف  .57-6/55إرواء الغليل  وحسنو األلباين يفما جاء يف بيان حقو عليها.  يف القسم والنشوز، ابب 6/565
 .7/84فتح الباري  (5)
 . 766وصححو األلباين يف آداب الزفاف  (.76575) 3/437 أمحدرواه  (6)



 

 

 
ٖ 

 أث٢ ٛش٣شح كؼٖ  ٝك٢ ؽذ٣ش آخش ث٤ٖ األعبع٤بد اُز٢ إرا ؽووزٜب أُشأح دخِذ اُغ٘خ

ُ َخمْ " :هبٍ: هبٍ سعٍٞ هللا  وَْت جَْرَجَها، إذا َصلَِّت الَمْرأَة َسها، آَصاَمْت َشْهَرها، آَحصَّ
" آأَطاَعْت َبْعلََها، دََخلَْت ِمْن أّيِ أبآاِب الَجوَِّة َشاَ تْ 

(ٔ)
. 

 تحمٌك الآظٌفة التً خلمت من أجلها:  (ٖ
ٌٖ ُِشعَ، ٣ؤ١ٝ إ٤ُٜب ٤ُغٌٖ  ٝٛت هللا أُشأح طلخً ػظ٤ٔخً اخزظٜب ثٜب، ٢ٛٝ أٜٗب عٌ

َآِمْن آٌَاتِِه أَْن  :ٝٓشوزٜب، ُٝزطٔئٖ ٗلغٚ ٝرغزوش، ٣ٜٝذأ هِجٚ. هبٍ رؼب٠ُإ٤ُٜب ٖٓ ػ٘بء اُؾ٤بح 

َوُكْم َمَآدَّةا  ٌْ ٌَْها َآَجَعَل َب ا ِلتَْسُكوُآا إِلَ ٌَاٍت ِلمَْآٍم َآَرْحَمةا إِنَّ جًِ ذَِلَن آل َخلََك لَُكْم ِمْن أَْوفُِسُكْم أَْزَآاجا
ٍَ ُٔب ك٤ٜب ٖٓ . كغؼِٜب آ٣خ [ٕٔ]اُشّٝ:  ٌَتََفكَُّرآنَ  ٖٓ آ٣برٚ اُؼظ٤ٔخ اُز٢ رؾزبط إ٠ُ رلٌٍش ٝرؤٓ

ُهَآ الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن وَْفٍس َآاِحدَةٍ َآَجعََل ِمْوَها َزْآَجَها  :هبٍ رؼب٠ُاُؼظبد ٝاُؼجش اُؼظ٤ٔخ. ٝ
ٌَْها  .[89ٔ]األػشاف:  ِلٌَْسُكَن إِلَ

٤ُٝظ اُؼٌظ؛ ألٕ اُشعَ ك٢ ٝا٣٥بد رش٤ش إ٠ُ إٔ اُشعَ ٛٞ اُز١ ٣غٌٖ إ٠ُ أُشأح 

ؽشًخ دائٔخ خبسط اُج٤ذ ك٤ؤ١ٝ إ٠ُ اُج٤ذ ُِغٌٖ، ٝأُشأح ٢ٛ عٌ٘ٚ. ث٤٘ٔب أُشأح عؼَ ُٜب 

اُوشاس ك٢ اُج٤ذ، ك٢ٜ ٓغزوشح ك٤ٚ ٤ُٝغذ ٓزؾشًخ، كٌبٗذ اُؾشًخ خبسط اُج٤ذ ثبُ٘غجخ ُٜب أٓشاً 

ُي ٢ٛ ال رغٌٖ إ٠ُ اُشعَ، ؽبسئبً ٤ُٝظ أطالً ٣ِزضّ، كؼالً ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ ؽوبً رطبُت ثٚ، كِز

ٝإٗٔب ٛٞ ٣غٌٖ إ٤ُٜب. ُْٝ ٣ؤد ك٢ اُوشإٓ ٓب ٣ش٤ش إ٠ُ إٔ أُشأح رغٌٖ إ٠ُ اُشعَ، ٝإٗٔب اُز١ 

 ٝسد إٔ اُشعَ ٛٞ اُز١ ٣غٌٖ إ٤ُٜب، ٝإ٠ُ ٛزا رٛت أُلغشٕٝ ك٢ رلغ٤شْٛ ُٜزٙ ا٣٥بد.

ٌَْها ٛـ( سؽٔٚ هللا: "ٖٓٔد:هبٍ اثٖ عش٣ش ) ٌَْسُكَن إِلَ إ٤ُٜب ُوؼبء ؽبعزٚ  ٤ُؤ١ٝ ِل

"ُٝزرٚ
(ٕ)

ٛـ( سؽٔٚ هللا: "٤ُؤُلٜب ٣ٝغٌٖ ثٜب"77ٗد:هبٍ اثٖ ًض٤ش )ٝ .
(ٖ)

ٝهبٍ اُش٘و٤ط٢  .

"أ١: ٤ُؤُلٜب ٣ٝطٔئٖ ثٜب"ٛـ( سؽٔٚ هللا: 9ٖٖٔ)د:
(ٗ)

. 

 كؤ١ رؼ٤ِْ ال ٣ؾون ٛزٙ اُٞظ٤لخ اُؼظ٤ٔخ ك٢ أُشأح كٜٞ ٗبهض.

 ؽ٤بح أُشأح: ٣زشرت ػ٠ِ ٛزٙ اُٞظ٤لخ صالس ٝظبئق سئ٤غخ ك٢ ٝ 

 مآضع حرث الرجل: اأوه :الآلى
أَوَّى ِشئْتُْم  وَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم جَأْتُآا َحْرَُِكمْ  :ٝطق هللا أُشأح ثؤٜٗب ؽشس ُِشعَ كوبٍ 
ُمآا لَ  َ َآاْعلَُمآا أَ َآلَدِّ ِر اْلُمْؤِموٌِنَ وَُّكْم ُمالْوفُِسُكْم َآاتَّمُآا اَّللَّ  . [ٖٕٕ]اُجوشح:  لُآهُ َآبَّشِ

ٓٞػغ اُُٞذ. :هبٍ اثٖ ػجبط: اُؾشس
(٘)

"شجٚ ٓب ٣ِو٠ ك٢ أسؽبٜٖٓ ٖٓ كبهلل عجؾبٗٚ  

ثغبٓغ إٔ ًَ ٝاؽذ  ،ثٔب ٣ِو٠ ك٢ األسع ٖٓ اُجزٝس اُز٢ ٜٓ٘ب اُ٘جبد ،اُ٘طق اُز٢ ٜٓ٘ب اُ٘غَ

ٜٓ٘ٔب ٓبدح ُٔب ٣ؾظَ ٓ٘ٚ"
(ٙ)

. 

ً ٝهذ عؼَ هللا ٛزا اُؾشس ٓٞػؼ ُمآا لَ   :ُِوشثبد كوبٍ ب ٖٓ اُزوشة  :"أ١ ، ْوفُِسُكمْ َآلَدِّ

إ٠ُ هللا ثلؼَ اُخ٤شاد، ٖٝٓ رُي إٔ ٣جبشش اُشعَ آشأرٚ، ٣ٝغبٓؼٜب ػ٠ِ ٝعٚ اُوشثخ 

"ٝاالؽزغبة، ٝػ٠ِ سعبء رؾظ٤َ اُزس٣خ اُز٣ٖ ٣٘لغ هللا ثْٜ
(7)

. 
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ٗ 

 ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إٔ أُٜ٘ظ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٣٘جـ٢ إٔ ٣شاػ٢ ؿشط ٛزٙ اُٞظ٤لخ ك٢ ٗلظ أُشأح

 لِاوٌة: الحمل آالآالدة: ا
اُؾَٔ طلخ ثبسصح ٖٓ طلبد أُشأح اُز٢ ر٤ٔضٛب ػٖ اُشعَ، ك٢ٜ اُز٢ رؾَٔ ٝرِذ، هبٍ 

ُ ٌَْعلَُم َما تَْحِملُ  :رؼب٠ُ ٍ  ِعْودَهُ ِبِمْمدَارٍ ُكلُّ أُْوَِى َآَما تَِغٌُ  الَ  اَّللَّ ًْ  ْرَحاُم َآَما تَْزدَادُ َآُكلُّ َش

 ٛٞ ٖٓ ٓوزؼ٤بد ًٜٞٗب ؽشصبً ُِشعَ.. ٝٛزا اُؾَٔ [8]اُشػذ: 

ؽج٤ؼخ ر٣ٌٖٞ األّ داكٌغ كطش١ٌ ٤ٜ٣ئٜب ُِو٤بّ "ٖٝٓ ؽٌٔخ هللا ػض ٝعَ إٔ ٣ٞعذ ك٢ 

ثشعبُزٜب اُٜبٓخ ك٢ اإلٗغبة ُجوبء اُ٘ٞع. ك٢ٜ رزؾَٔ ٓشبم اُؾَٔ ٝاُٞالدح ػٖ سػب، ٝروّٞ 

"ب٣خ ث٘لغٚثإسػبع اُطلَ ٝسػب٣زٚ ٝاُؾ٘ٞ ػ٤ِٚ ؽز٠ ٣٘ٔٞ ٣ٝظجؼ هبدساً ػ٠ِ اُؼ٘
(ٔ)

. ٝٝطق 

هُ ُكْرهاا :سث٘ب عجؾبٗٚ اُؾَٔ ك٢ ًزبثٚ ٓشح ثبٌُشٙ، كوبٍ . ٝٓشح [٘ٔ]األؽوبف:  َحَمَلتْهُ أُمُّ

هُ َآْهواا َعلَى َآْهنٍ  :ثبُٖٞٛ كوبٍ . ًِٜٝب أٝطبف رذٍ ػ٠ِ اُشذح [ٗٔ]ُؤبٕ:  َحَمَلتْهُ أُمُّ

ٝأُشوخ اُز٢ رؼب٤ٜٗب أُشأح ؽبٍ اُؾَٔ، ٝإرا أػل٘ب إ٠ُ رُي ػؼلٜب اُخِو٢ أدسً٘ب شذح أُؼبٗبح 

"ًِٔب ػظْ ك٢ ثطٜ٘ب صادٛب ػؼلبً ػ٠ِ ػؼق"اُز٢ رؼب٤ٜٗب أُشأح ؽبٍ اُؾَٔ كٜٞ 
(ٕ)

. 

 الِالِة: اإلرضاع آالمآمة: 
ششف هللا ثٜب أُشأح، ٝسكغ ثٜب هذسٛب، ٝسرت ػ٤ِٜب  األٓٞٓخ طلخ ع٤ِٔخ، ػظ٤ٔخ اُوذس،

ٌِْن ِلَمْن أََرادَ أَْن ٌُتِمَّ الَآاْلَآاِلدَاُت ٌُْرِضْعَن أَآْ  :هبٍ رؼب٠ُاألؽٌبّ اُؼظ٤ٔخ؛  ٌِْن َكاِملَ دَُهنَّ َحْآلَ

َضاَعةَ َآَعلَى اْلَمْآلُآِد لَهُ ِرْزلُُهنَّ آَ  ارَّ  تُضَ ُآْسَعَها ال تَُكلَُّف وَْفٌس إاِل ِكْسَآتُُهنَّ ِباْلَمْعُرآِف الالرَّ
ٌ بَِآلَِدَها َآال َراٍ  ِمْوُهَما  َعْن تَ ذَِلَن جَإِْن أََرادَا جَِصاال  َمْآلُآدٌ لَهُ بَِآلَِدِه َآَعلَى اْلَآاِرِث ِمِْلُ َآاِلدَة
ٌِْهَما َآإِْن أََردْ َآتََشاُآٍر جَال ََ َعلَ ٌْتُْم الدَُكْم جَالتُْم أَْن تَْستَْرِضعُآا أَآْ  ُجوَا ٌُْكْم إِذَا َسلَّْمتُْم َما آتَ ََ َعلَ  ُجوَا

َ بَِما تَْعَملُآَن بَِصٌرٌ  َ َآاْعلَُمآا أَنَّ اَّللَّ ٌْوَا إِلَى  :هبٍٝ. [ٖٖٕ]اُجوشح:  بِاْلَمْعُرآِف َآاتَّمُآا اَّللَّ َآأَْآَح

ٌِْن ٌِه ِجً اْلٌَّمِ َآال تََخاجًِ َآالِه جَأَْلمِ أُّمِ ُمآَسى أَْن أَْرِضِعٌِه جَإِذَا ِخْفِت َعلٌَْ   تَْحَزوًِ إِوَّا َرادُّآهُ إِلَ
 .[7]اُوظض:  َآَجاِعلُآهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌنَ 

هبٍ ٝاٗشـبٍ األّ ث٤ُٞذٛب ٣غؼِٜب ال رلٌش ك٢ ؿ٤شٙ، ثَ ٣ٌبد هِجٜب إٔ ٣ٌٕٞ كبسؿبً إالَّ ٓ٘ٚ، 

 أَْن َربَْطوَا َعلَى لَْلبَِها ِلتَُكآَن ِمَن ْن َكادَْت لَتُْبِدي بِِه لَْآالإِ َآأَْصبََح جَُؤادُ أُّمِ ُمآَسى جَاِرغاا  :رؼب٠ُ

ٌِه جَبَصُ ( َآلَالَْت لُ ْٓٔلُمْؤِمِوٌَن )ا ٌِْه ٔٔ ٌَْشعُُرآَن )َرْت بِِه َعْن ُجوٍُب َآُهْم الْختِِه لُّصِ ْموَا َعلَ ( َآَحرَّ
ٌٍْت ٌَْكفُلُآوَهُ لَُكْم َآُهْم لَهُ َواِصُحآَن )اْلَمَراِضَع ِمْن لَْبُل جَمَالَْت َهْل أَدُلُّكُ  ( جََردَْدوَاهُ ْٕٔم َعلَى أَْهِل بَ

ٌْوَُها َآالإِلَى أُمِّ  ًْ تَمَرَّ َع ِ َحك  َآلَِكنَّ أَْكََِرُهمْ ِه َك ٌَْعلَُمآنَ ال  تَْحَزَن َآِلتَْعلََم أَنَّ َآْعدَ اَّللَّ    :اُوظض[

ٔٓ - ٖٔ]. 

خ رٌٕٞ ك٢ أُشأح ػبؽلخ ع٤بشخ، ٝرٔأل هِجٜب ثبُشؽٔخ، ثغجت ٝٝظ٤لخ اإلسػبع ٝاألٓٞٓ

ؽٍٞ ٓالصٓزٜب ٤ُُٞذٛب، ك٢ٜ ٓب ث٤ٖ إسػبػٚ، ٝإؽؼبٓٚ، ٝرـغ٤ِٚ، ٝاالٗشـبٍ ثِجبعٚ، ٝٓشاهجخ 

ٗٔٞٙ، ٝرلبط٤َ ؽ٤برٚ، كزٌبد رٌٕٞ ٗغخخ ٓ٘ٚ، كٔضاعٜب رجٌغ ُٔضاعٚ، ٝكشؽٜب رجٌغ ُلشؽٚ، ُٝزُي 

 لَ ؽٞاٍ ؽ٤برٜب، ٖٓ ؽت اُذالٍ ٝاُؾ٘بٕ ٝٗؾٞٛب. ر٘طجغ ك٤ٜب ًض٤ش ٖٓ طلبد اُط

 خصآصٌة المرأة جً الحكام آالخالق:  (ٗ
الثذ أل١ ٜٓ٘ظ ٓٞعٚ ُِٔشأح إٔ ٣شاػ٢ اخزالف األؽٌبّ اُلو٤ٜخ ث٤ٖ أُشأح ٝاُشعَ، 

 ًٝزُي ٣شاػ٢ األخالم اُخبطخ ثبُٔشأح ٝاُز٢ رذٝس ػ٠ِ صالصخ أخالم: اُغزش ٝاُؾ٤بء ٝاُؼلخ.
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٘ 

 : الذي ٌمدم للمرأةممدار العلم  (٘
الثذ إٔ ٣شاػ٢ أُٜ٘ظ هذساد أُشأح ك٢ اُزؼِْ ٝاالعز٤ؼبة ٝاُزلشؽ، ٝٛزا ٣ظٜش ك٢ 

ٓشاػبح اُظلبد اُلطش٣خ. ٓضَ: ٗوض اُؼوَ، اُؾ٤غ ٝاُ٘لبط، اُؾَٔ ٝاُٞالدح، اإلسػبع 

 اػٞعبعٜب. ٝاألٓٞٓخ. االٗشـبٍ ثبُضٝط.

 خصآصٌة التعلم عود المرأة:  (ٙ
ْٖ أَِث٢ ٝ ُُْخْذِس١ِّ َػ َُِِّ٘ج٢ِِّ هبٍ  َعِؼ٤ٍذ ا ب  : هَبَُِذ اَُِّ٘غبُء  ًٓ ْٞ َْ ََُ٘ب ٣َ ٍُ كَبْعؼَ َعب َؿَِجََ٘ب َػ٤ََِْي اُّشِ

 ": َّٖ ُٜ َُ ٍَ ب هَب َٔ َٕ ك٤ِ ب ٌَ ، كَ َّٖ ُٛ َش َٓ أَ َٝ  َّٖ ُٜ َػَظ َٞ ِٚ كَ َّٖ ك٤ِ ُٜ ب َُِو٤َ ًٓ ْٞ َ٣ َّٖ ُٛ َػذَ َٞ ْٖ َْٗلِغَي. كَ ُم َما ِمْوُكنَّ اْمَرأَةٌ تُ ِٓ مَدِّ
:"  ِاَلَِةا ِمْن َآلَِدَها إاِل َكاَن لََها ِحَجاباا ِمَن الوَّارِ  ٍَ ِٖ ؟ كَوَب اصَْ٘ز٤َْ َٝ َشأَحٌ:  ْٓ ٌْنِ " كَوَبَُِذ ا " َآاَِْوتَ

(ٔ)
. 

 تغلٌب جاوب الوهً على جاوب المر:  (7
ثبعزوشاء اُ٘ظٞص اُششػ٤خ أُٞعٜخ ُِٔشأح  ٗالؽع إٔ اُ٘ٞا٢ٛ أًضش ٖٓ األٝآش، ٓٔب 

 ػ٠ِ ؽج٤ؼخ أُشأح ٝاألعِٞة اُز١ رٞعٚ ثٚ. ٣ذٍ

 المرأة:  آالخاللٌة عودالصفات الفطرٌة مع  أن ٌتواغم الموهج  (8
 طلبد أُشأح اُلطش٣خ ٝاألخاله٤خ ك٤زؼبَٓ ٓؼٜب ثٔب ٣٘بعجٜب:  الثذ إٔ ٣شاػ٢ أُٜ٘ظ

 ؽت اُزض٣ٖ. -ٔ

 االٗو٤بد ُِشعَ. -ٕ

إلثبٗخ، ٝػؼلٜب اُؼؼق اُلطش١، ٣ٝشَٔ )ػؼق اُؼوَ، ٝػؼق اُوذسح ػ٠ِ ا -ٖ

 أٓبّ اُشعَ، ٝػؼق رٔغٌٜب ثذ٣ٜ٘ب، ٝعشػخ عضػٜب، ٝػؼلٜب ػٖ اُزٌغت(

 ا٤ٌُذ. -ٗ

 سهخ اُوِت. -٘

 ؿِجخ اُؼبؽلخ. -ٙ

 عؾذ اإلؽغبٕ. -7

 عشػخ االٗلؼبٍ. -8

 اُـ٤شح. -9

 اُخ٤بٗخ. -ٓٔ

 تحصٌن المرأة ضد االوحراجات الفكرٌة:  (9
أُ٘بكو٤ٖ ٝرلظَ ك٢  ٗغذ أٜٗب رزًش كئخثبعزوشاء عٞس اُوشإٓ اُز٢ رًش ك٤ٜب أؽٌبّ أُشأح 

طلبرْٜ ٝأػٔبُْٜ. ٝهذ ٣زًش أُلغذٕٝ ك٢ األسع ٝاُز٣ٖ ك٢ هِٞثْٜ ٓشع، ٌُٖٝ أًضش ٖٓ 

 رًش ْٛ أَٛ اُ٘لبم.

ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إٔ أُٜ٘ظ اُز١ ٣خظض ُزؼ٤ِْ أُشأح ٣٘جـ٢ إٔ ٣شاػ٢ رؾظ٤ٖ أُشأح 

 ٝرؼش٣لٜب ثبُٔ٘بكو٤ٖ ٝأعب٤ُجْٜ.

 

 

                                      
ابب فضل من مات  ،( يف اجلنائز7536) 7/486(، و 45ابب ىل جيعل للنساء يوم على حدة يف العلم )، ( يف العلم737) 7/54بخاري لارواه  (1)

(. 6أمتو من الرجال والنساء مما علمو هللا ليس برأي وال متثيل ) ابب تعليم النيب  ،( يف االعتصام ابلسنة6473) 3/477(، و 7لو ولد فاحتسب )
( يف العلم، 5866، 5867) 4/357 والنسائي يف الكربى (.36ابب فضل من ميوت لو ولد فيحتسبو ) ،( يف الرب والصالة5744) 3/5358 ومسلم

 (. 46ابب ىل جيعل العامل للنساء يوماً على حدة يف طلب العلم؟ )
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