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The Methods & Applications of the Prophetic Approach regarding 

Upbringing of Daughters before & after Marriage 
 
Abstract: 

The human society consists of two main pillars; male and female. Islam balanced mankind 
by addressing the issue of a female in a society and showed her duties and role in a society. 
The most happy Muslim family is the family which takes care of its children and raise them 
according to good morals. Raising a baby regardless of her sex is very important but raising a 
female baby needs some highest level of attention. Marriage is one of the very important 
event in Muslim society which is Sunnah of Prophet Muhammad PBUH. Islam gave much 
importance to marriage as well because its foundation of a family. Raising a female member 
of a family is a responsibility given by Islam to every parent. In view of this topic I have 
decided to write about Prophet PBUH methodology about raising a female child. Descriptive 
and Applied method is used in this Article. 
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 :المقدمة

لخوق  البري  امليه  اسح،  لوها  ا هل عا  ى لكوقن ما   اتجمكا  إن البنت هي ذلك امل
  ف لبنت هي أس س اتجمكا  وينبقمه i"َفَجَاَل ِمْنُه الزَّْوَجْْيِ الذََّكَي َواألُنْ َثى: "من منطوق ققله عا  ى

الذ  ال ينضب  ولهد ك نت يف مصي م  قبل اإلسالم عايش يف  ائية اهلقى والظوم واهلقان  فج ء 
اإلسالم ليايد لوبريية عقازهن   وخييجا  من ظوا ت اجل هوية إ ى النقر واهلدى  واإلسالم عن ول 

ي ة وقهقق هل  قهققا  و م يفلل منا   بل أواله   قضية البنت وبْي واجب هت  وأظاي  وره  يف هذه اسح
كل اليم ية ووف ه  قها  من الكويمي  واهكا م اإلسالم ب لبنت هق اهكا م ن ب  من صايم هذا 
الدين الذ  ييف  من قياة اإلنس ن ليوقن جدييًا خبالفة ا هل موى األرض  وقد أمط ه  اإلسالم 

قا   فقهبا  اإلسالم نلسا  وأمط ه  قييكا   وجال مو نة س مية باد أن أُهِدَرت وض مت قهق 
وهتدف هذه الدراسة إ ى بي ن األس، اليت ق م مويا  مناج . هل  مو نة ُُتيطا  اليمحة واسحب

اليسقل صوى ا هل مويه وسوم يف عيبية البن ت وعقضيح كيلية عطبيق األس، اليت ق م مويا  مناج 
بن ت يف األسية م  إبياز املروالت اليت عقاجه عيبية البن ت اليسقل صوى ا هل مويه وسوم يف عيبية ال

وهذه الدراسة ختك ر املناج القصلي لوي عص  واق  ق ل عيبية البن ت يف مناج . يف اتجمكا  املسوم
النبقة وذلك من لالل عا مل اليسقل صوى ا هل مويه وسوم م  البن ت يف عيبيكان وعقجياان لولخري 

مناج : "هن ك باد الدراس ت ذات الصوة مبقضقع هذا البحث ومنا  .وعاديل سوقكان لألفضل
رس لة لنيل  رجة امل جسكري يف " اليسقل صوى ا هل مويه وسوم يف الرتبية من لالل السرية النبقية

. أصقل الرتبية قدمكا  من ل مقسى موي  ب بش  واملناج النبق  يف عيبية األطل ل مه لة ككبا   
 . ط  يف جموة الاوقم اإلنس نية واالجكا ميةسا   مبد ا هل بين م
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 أهمية تربية البنات في اإلسالم

إن األسية املسواة السايدة هي اليت عاكين برتبية أوال ه  من البنْي والبن ت عيبية إسالمية وامية 
أس سا  األ ب واأللال  الل ضوة  والنشء كوا  أقسنت األسية عيبيكه ك نت الثاية امليجقة منه 

بة  واآلب ء واألما ت كوا  ألوصقا وضحقا يف عيبية أوال هم ابكادوا من غضب ا هل عا  ى طي
وسلخطه يقم الهي مة  وخب صة قضية عيبية البنت  فاي ُتك ج إ ى أن ُتظى من املسواْي مجياام 
بأموى  رج ت االهكا م  وأن يقفيوا هل  كل أسب ب النج ح  من غري عليقة بينا  وبْي الذكي يف 

 .رتبية  بل ب ملس واة والادل واإلقس ن إليام مجيا ً ال

 : ومن األق  يث النبقية الرييلة اليت عبْي ذلك اللضل م  يوي

 لوت اميأة ماا  ابنك ن هل  عسأل  فوم جتد مند  شيئً  : "من م ئرة رضي ا هل منا  ق لت .1
ق مت فلخيجت  فدلل النيب غري متية فأمطيكا  إي ه   فهساكا  بْي ابنكيا  و م عأكل منا   مث 

من ابكوي من هذه البن ت بريء كن له سرتًا من : صوى ا هل مويه وسوم موين  فألربعُه  فه ل
 ii"الن ر

ومن لالل هذا اسحديث يسكاال اإلسالم أسوقب اإلغياء ب ملو فأة اجلزيوة  بداف  الرتغيب يف 
 ذلك اسحديث مصقراً ج نب ً من قسن االهكا م برتبية البن ت  وال أجزل من  لقل اجلنة  فيأيت

اإليث ر موى النل، والان ية اسح نية موى البن ت يف مراد آسي ومنظي لالب  مث يذكي املو فأة 
 .iiiلوكحليز والكن ف،

من ابكوي بريء من البن ت فصرب مويان كن له قج بً  : "ق ل رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم .2
 .iv"من الن ر

  أن اإلقس ن إ ى "إخل..من ابكوي من البن ت بريء: "الة والسالموُيسكل   من ققله مويه الص
 .vالبنت القاقدة سيوقن أيض ً سبب ً لوحصقل موى السرت من الن ر
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هذا وقد بوغ من وصية اليسقل صوى ا هل مويه وسوم من االهكا م ب لبن ت وقسن عيبيكام م  
وال جا    سح جكان إليه   لي، موى ص قب ثالث بن ت صدقة " ف  أصح به؛ ألن ييوا أنه 
 vi"وشفوه هبن  والان ية برتبيكان

ومن مظيم عريي  عيبية البن ت واالهكا م هبن أن ا هل عا  ى قد قدم ذكيهن موى البنْي يف  
ن لِوقِه ُمْوُك السََّا َواِت َواأْلَرِض خَيُْوُق َم  َيَرآُء يَ َاُب ِلَان َيَرآُء ِإنَ ثً  َويَ َاُب ِلاَ : "ققله عا  ى
 vii"أَو يُ َزوُِّجُاْم ذُْكيَان ً َوإنَ ث ً َوََيَْاُل َمن َيَرآُء َمِهيا ً ِإنَّه َمِويٌم َقِدييٌ . َيَرآُء الذُُّكقرَ 

ف إلجن ب أمي يوقن بهض ء ا هل وقدره  فسبح نه ياب ملن ير ء إن ثً  وياب ملن ير ء الذكقر  
 .وَيا  آلليين الذكقر واإلن ث  ويبكوي آليين ب لاهم

ل اطو  موى سرية نبين  الويمي حماد صوى ا هل مويه وسوم َيد أن البن ت قد قظْي ا 
ب هكا مه الرديد يف مجي  مياقل قي هتن  بل إن عا موه اليايف والويمي ماان يؤكد فااه الاايق 
لنلسيكان وطب ئاان وشلخصي هتن وم  فيا  من فيو  في ية  وق ج ت نلسية  و واف  فطيية  

ك فهد وجه صوى ا هل مويه وسوم املييب بطييهكه اسحوياة  وأسوقبه الرتبق  وبن ًء موى ذل
املن سب  إ ى قسن عيبيكان ورم يكان  وككب السرية واألق  يث الرييلة عليض ب ألمثوة اليائاة 

 .من هديه اجلايل يف عا موه اليقيم لالقكداء به يف عيبيكن  وعاويان  وعقجيان  لوبن ت

هة إ ى الزواج؛ ألنه من اسح ج ت النلسية والاضقية  فإشب ع الفييزة اجلنسية مثل ُتك ج اللك ة املياه
إشب ع  اف  اجلقع والاطش  واللك ة يف ميقوة املياههة عوقن يف بداية الطييق لكوقين قي ة أسيية 
مسكهية  فكوقن ق جكا  جت ه اجلن، اآللي ققية  فنجده   ائاة الكلوري وكثرية اخلي ل ققل ذلك  

للك ة املياههة قبل الزواج مضطيبة املر مي وعراي ب لفيبة والهوق  فكح، أهن  حب جة إ ى شيء ف 
عسون وعطائن وعسكهي إليه وهق الزواج  ولون إذا عزوجت اللك ة أصبحت س كنة النل، وميع قة 
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 الب ل مسكهية ومسكهوة حبي هت  ويزول الهوق  وكل عوك االضطياب ت يف نلسا  وهذه نااة نلسية
 . viiiواجكا مية كبرية من نام الزواج اليت مينحا  ا هل عب رك وعا  ى لولك ة بذلك الكأل  والكج وب

ف لزواج هق من آي ت ا هل عا  ى وسنة من سنكه يف لوهه  وقد قث ورغب إليه  ينن   
ه  اسحني   فكويب اللك ة من لالله نداء اللطية باد أن ك نت يف بيت أهوا  ُتهق جيا  رغب هت  جند

ختطب إ ى زوج وعنكهل ماه إ ى مش الزوجية لكناق وعكلكح بيناا  ورو  احملبة واألللة واملق ة واليمحة  
َنُوم مََّق ًَّة َوَرمحَْ : "ق ل عا  ى َا  َوَجَاَل بَ ي ْ ًة َوِمْن آيَ عِِه َأْن َلَوَق َلُوم مِّْن أَنُلِسُوْم أَْزَواًج  لَِّكْسُوُنقا ِإلَي ْ

ِلَك آَليَ ٍت لَِّهْقٍم يَ كَ َلوَُّيونَ  ۚ     والزواج من سنة اليسقل صوى ا هل مويه وسوم  وقد ج ء ix"ِإنَّ يف ذََٰ
رهط إ ى بيقت أزواج النيب صوى ا هل مويه وسوم يسألقن من مب  ة النيب صوى ا هل مويه وسوم  فوا  

يه وسوم؟ قد غلي ا هل له م  عهدم من وأين حنن من النيب صوى ا هل مو: ألربوا كأهنم عه لقه   فه لقا
أنكم : "أم  أن  فإين أصوي فج ء رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم فه ل: ذنبه وم  عألي  ق ل أقدهم

أم  وا هل إين أللر كم  هل وأعه كم له  لوين أصقم وأفطي  وأصوي وأرقد  " الذين قوكم كذا وكذا؟
  xوأعزوج النس ء  فان رغب من سنيت فوي، مين؟

والزواج مهد كيمي ييبط بْي امليأة واليجل  فاق القسيوة املريومة إلشب ع الفييزة اجلنسية؛ فيكاك  
بذلك كل من الزوجْي بطييهة قالل وشييلة  ومن لالل ذلك يكم ما رة األرض واملر ركة يف 

 xi.عنرئة الذرية الص سحة ورم يكام ليهقمقا بناضة ورقي األمة

الزواج )ية الكهويل من أمهية الزواج واالسكازاء به  وأصبح شا ر وقد لققظ مند الباض ظ ه 
ق مدة لديام  بل علنن الباض اآللي يف اسكلخدام الو ريو عري الذ  يُظاي ق ل ( شي ال بد منه

الرلخص قبل وباد الزواج  فإذا ك ن الزواج شيًا هل يُاَهل أن يأمي به رسقل ا هل صوى ا هل مويه 
ي  ماري الرب ب من : "ويه الصالة والسالم يأمي ب لري قْي ق لوسوم؟ هل ك ن اليسقل م
وأعزوج "  أعوقن سنة اليسقل صوى ا هل مويه وسوم اليت ق ل منا  xii"اسكط ع منوم الب ءة فويكزوج 
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شياً ق ش ه مويه الصالة والسالم وهق اليمحة " هذه سنيت فان رغب من سنيت فوي، مين.. النس ء
لون قد أصبحت شا رات هؤالء عسبق أققال رسقلن  صوى ا هل مويه وسوم  املاداة أن يأمي ب لري  

 . فول م  ج ء يف كك ب ا هل مز وجل صحيح ومط بق لواوم

والزواج سنة نبقية وشيياة إهلية  لون املوحدين مزفقا من الزواج وجلأوا إ ى الصداقة  
لهد وض  كثري من شب بن  من والرذوذ والل قرة  فو نت األمياض اجلنسية املادية واالككئ ب  و 

اجلنسْي أم م الزواج ققاجز ومهية ومط لب مث لية ك مل ل والدراسة والسن س مهت يف إقن مام هب  
وس ئل اإلمالم يف ظل غلوة أو عف فل من القالدين من املا جلة واملص رقة م  أبن ئام إلزالة هذه 

ألسية لولك ة والر ب ال بد منا   فاي مااة اسحقاجز من اذه هنم  ف لثه فة الزوجية اليت عاطينا  ا
جدًا فاي جتاوام مسكادين مل  باد الزواج من مسؤولي ت م  ية ومانقية وم طلية  كا  جتال 
الزوجْي يكا مالن بنقع من النضج واسحيص موى إجن ح اسحي ة  وقد وص  الهيآن الويمي الزواج 

  وق ل مويه الصالة xiii"ْذَن ِمْنُوم ِميثَ قً  َغِويظ ً َوَألَ : "ب مليث   الفويظ فاق مهد وثيق  ق ل عا  ى
 . xiv"اعهقا ا هل يف النس ء فإنوم ألذمتقهن بأم نة ا هل واسكحووكم فيوجان بووا ت ا هل: "والسالم

يهقم مناج اليسقل صوى ا هل مويه وسوم يف عيبية البن ت يف ميقوة م  قبل الزواج وم  باده  
 :   يويموى أس، ومن أهم هذه األس، م

 : قسن االلكي ر .1

رغقب اإلسالم يف قسن الكي ر الزوج الو ء مند عزويج اللك ة؛ وذلك من طييق األلذ 
 xvباْي االمكب ر مدة أس، وما يري منا  م  خيكص ب ملضاقن ومنه م  خيكص ب ملظاي

والن ظي إ ى اآلي ت الهيآنية واألق  يث النبقية يالقظ أن املكحوي ب لدين واخلوق  
َوأَنِوُحقا اأْلَيَ َمىَٰ ِمنُوْم َوالصَّ سِحَِْي ِمْن ِمَب  ُِكْم : "ق ل عا  ى xvi.املهدم موى غريههق 

  وق ل رسقل ا هل xvii"َوالوَُّه َواِسٌ  َمِويمٌ  ۚ  ِإن َيُوقنُقا فُ َهيَاَء يُ ْفِنِاُم الوَُّه ِمن َفْضِوِه  ۚ  َوِإَم ِئُوْم 
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وهه و ينه فزوجقه  إال علاوقا عون فكنة يف إذا أع كم من َعيضقن ل: "صوى ا هل مويه وسوم
 xviii"األرض وفس   مييض

وذلك املاي ر هق أهم وأفضل ماي ر يف الكي ر شييط اسحي ة ويأيت يف امليعبة األو ى  
قبل أ  ما يري أليى؛ ألن املا يري األليى اليت عأيت باد ذلك هي ما يري ث نقية و نيقية 

صوى ا هل مويه وسوم بكزويج من ك ن َمْيِضي الدين وشووية  فلي هذا اسحديث يأمي النيب 
واخلُُوق  وهذا يدل موى أن من ك ن ف سد الدين سيئ اخلوق ال ينبفي عزوَيه  فليه قث 
موى الكي ر األزواج واأللذ يف االمكب ر املؤهالت الريمية واخلُوهية  وكثري من اآلب ء ال 

  اليجل الذ  أرشد إليه اليسقل مويه ياكم هبذا اجل نب مند عزويج ابنكه؛ فال خيك ر هل
الصالة والسالم  وإمن  خيك ر هل  اليجل الذ  ياقاه هق قىت لق ك ن ف سداً يف  ينه سيئً  يف 

 . لوهه  ال مصوحة لوايأة من االرعب ط به
ويف جمكاان  ُعرول الا  ات والكه ليد االجكا مية أسس  ُعَسريق قي عن  ولي راعن  بدءًا  

وانكا ًء بأس ليب الزواج  فنجد أس ليب خمكولة لدرجة الكن قض يف الكي ر  من الكاويم
الرييك  فبْي اخلطبة من طييق األهل إ ى الزواج من طييق اإلنرتنت  ويف القاق  اسح يل ال 
يقجد حمد ات وما يري ث بكة مند الكي ر الزوج  فوول فك ة ما يريه  اخل صة قسب م  ُتوم 

ثاًل بر ب طاقح وال هتكم ب لرول  وهن ك من ُتوم بر ب غين به  فان ك فك ة ُتوم م
ووسيم  وأليى ُتوم بر ب مكدين  ف ملا يري ختكو  قسب ثه فة وعلوري وطبياة وظيوف  

 .كل فك ة
وإذا عهدم الزوج الو ء لولك ة وهي قد أبدت مقافهكا  ومن  وليا  زواجا  فهد " 

الاضل هق : ملاقم الاضل وقواه فيهقل: مضوا  من الزواج  ويذكي مبد الازيز اسحايد
  وقد وجد xix"َفاَل عَ ْاُضُوقُهنَّ : "من  امليأة من الكزويج بولئا  إذا طوبت ذلك  ق ل عا  ى

يف اتجمكا  من ياضل مقليكه ال لسبب شيمي وإمن  ألغياض وأهقاء  وهذا يف اسحهيهة ال 
ن القالية يف اسحهيهة ويف َيقز وحميم شيم ً  وقد ور  يف السنة م  يليد حبيمة ذلك؛ أل
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ملاقما  الريمي والية إصالح ورأفة ورقم ال والية عسوط وأهقاء وأغياض  وإذا ق   القيل 
أن عيف  أميه  اسح كم  -سقاء ك نت بويًا أو ثيب ً  –من هذا امللاقم الريمي ج ز لوايأة 
 .الريمي لكنكهل القالية إل من باده

لولك ة قها  يف زواجا  ممن عيغب وعييد  ومن مس قة اإلسالم ومظاكه أن أمطى 
ال عنوح األمي قىت عسكأمي  وال عنوح : "أن يوقن شييط قي هت   ق ل صوى ا هل مويه وسوم

  ولي، لقالده  أن َيربه  xx"أن عسوت: كي  إذهن ؟ ق ل: البوي قىت عسكأذن  ق لقا
  .xxiموى أن عكزوج من رجل ال عييده أو أن يي  أو يطي  من هق ك ء هل 

وهد  رسقلن  الويمي قد وق  جب نب اللك ة يف مثل عوك املس ئل اسحس سة  فإذا  
ُأكيهت اللك ة موى الزواج من رجل ال عييده فإن زواجا  مي و   فان لنس ء بنت لذام 
األنص رية أن أب ه  زوجا  وهي ثيب فويهت ذلك  فأعت رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم 

 xxii.في  نو قه

 :ى خطيبتهنظر الخاطب إل

أرشد النيب الويمي مويه الصالة والسالم إ ى أن ينظي كل من اخل طب وامللخطقبة أقدمه  لآللي  
إذا لطب أقدكم امليأة  فإن اسكط ع أن ينظي إ ى م  "ويوكهي  موى أن يوقن مااا  ويل أمي اللك ة  

 . xxiii"يدمقه إ ى نو قا  فويلال

فاوى األب املسوم أال مين  ابنكه من رؤية من يكهدم خلطبكا  حبجة الكه ليد والا  ات  فكوك  
الكه ليد َيب أن ختض  سحوم الريياة اإلسالمية ولي، أن ختض  شيياة ا هل سحوم الن س  فان 

 اذهب: "أعيت النيب صوى ا هل مويه وسوم فذكيُت له اميأة ألطبا   فه ل: املفرية بن شابة ق ل
  فأعيت اميأة من األنص ر فلخطبكا  إ ى أبقيا  وألربهتا  "ف نظي إليا  فإنه أجدر أن يؤ م بينوا 

فساات ذلك امليأة وهي يف لدره  : بهقل النيب صوى ا هل مويه وسوم  فوأهنا  كيه  ذلك  ق ل
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أمظات  إن ك ن رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم أميك أن عنظي ف نظي وإال فأنردك  كأهن : فه لت
 xxiv.فنظيت إليا  فكزوجكا : ذلك ق ل

ولال اهلدف واسحواة من اليؤية لي، فهط املقافهة موى الرول واملظاي  وإمن  أيض ً لوكقافق  
  فان م ئرة رضي ا هل منا  xxvاللوي  وامليقل واالجت ه ت قىت حيصل ائكالف وعقافق الهوقب

ح جنق  جمندة  فا  عا رف منا  ائكو   وم  األروا : "مسات النيب صوى ا هل مويه وسوم يهقل: ق لت
 xxvi"عن كي منا  الكو 

 :الصدا  وعو لي  الزواج

الصدا  هق قق من قهق  امليأة موى الزوج  وهق بيه ن منه موى مدى صدقه وجده يف األرعب ط 
 هل والزواج هب   و ليل موى ُتال املسؤولية والكزامه حنقه  ب سحن ن والان ية واإلكيام؛ لذلك مس ه ا

 xxvii.صداق ً 

  فلي هذه اآلية الويمية يأمي ا هل عا  ى املؤمنْي بأن xxviii"َوآعُقا النَِّس َء َصُدقَ هِتِنَّ حِنَْوةً : "ق ل عا  ى
ياطقا ماقرهن فييضة منه عا  ى فيضا  موى اليجل الميأعه؛ فال حيل له وال لفريه أن يألذ منه شيئً  

 .xxixإال بيض  زوجكه

لبن ء األسية املؤمنة املب ركة ومش الزوجية السايد الذ  أس سه ومن عسايل  ينن  اسحني   
اليمحة والوْي واليسي جال نبين  الويمي صوى ا هل مويه وسوم الزوجة املب ركة أس س عوقين األسية 

ِمْن ميُِْن : "ق ل رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم. xxxالص سحة  فكوقن هي أبقك النس ء ب قوان ماياً 
 .xxxi"سي لطبكا   وأن يكيسي صداقا   وأن يكيسي رمحا امليأة أن يكي

وسنة النيب مويه الصالة والسالم وهديه هق مدم املف الة يف الصدا   فلخري   
الصدا  أيسيه  فهد زوج اليسقل مويه والصالة والسالم بن عه موى اليسري من الصدا   فاندم  ج ء 
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لاوك : "اليسقل مويه الصالة والسالم موي رضي ا هل منه خيطب ف طاة رضي ا هل منا  ق ل له
ال : هل مندك من شيء عسكحوا  به؟ ق ل: نام ي  رسقل ا هل  ق ل: جئت ختطب ف طاة؟ ق ل
وا هل إهن  لدرع قطاية : فا  فاوت ب لدرع اليت كنت سوحكوا ؟ ق ل موي: وا هل ي  رسقل ا هل  ق ل

 xxxii".اث هب  إليا اذهب فهد زوجكوا  وب: م  مثنا  إال أرباا ئة  رهم  ق ل

فلي . xxxiiiوياكرب من السنة كذلك اليسي يف القلياة  فان مظ هي الزواج اليسي يف القلياة 
ي  موي  إنه ال بد لوايس من : "ليوة زواج ف طاة رضي ا هل منا  ق ل اليسقل مويه الصالة والسالم

 xxxiv."مند  كبش ومج  له رهط من األنص ر أص ع من ذرة: ولياة  ق ل ساد

ن ليوة الزواج الدم ء لوايسْي  فلي ليوة زف ف موي رضي ا هل منه من ف طاة رضي كا  يس 
الوام ب رك : "ا هل منا   م  النيب صوى ا هل مويه وسوم مب ء فكقضأ منه  مث أفيغه موى موي فه ل

 xxxv"فياا   وب رك موياا   وب رك هلا  يف شبواا 

مويه وسوم ل اق  َزوََّجُه ف طاة باث فان موي أن رسقل ا هل صوى ا هل "أم  جا ز الايوس  
 xxxvi"ماه خبايوة  ووس  ة  من أ م قرقه  لي  ورقيْي وسه ء وجيعْي

فاذا اجلا ز البسيط هق جا ز سيدة نس ء الا ملْي الزهياء  ولق ك ن أبقه  يييد أن َيازه   
 xxxvii.مب  ش ء لو نت الدني  طقع يده  ولونه أميض أهل بيت منا 

 :اه شؤون بيت الزواجيةالزوجة ومسؤوليتها تج

إن من املا م الاظياة واملااة اليت عكحاوا  الزوجة يف بيكا  من أول سحظ ت زواجا  هي مسؤوليكا  
يف رم ية مص حل املنزل والان ية برؤونه  فهد ق مت سيدة نس ء الا ملْي قبيبة رسقل ا هل صوى ا هل 

مة بيكا  ورم يكه  فكطحن ب ليقى مويه وسوم السيدة ف طاة رضي ا هل منا  لري قي م من لد
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وعاجن قىت أثي اليقى يف يده  الرييلة  فج ءت عركوي ذلك لويسقل مويه الصالة والسالم 
 xxxviii.وعطوب منه ل  م ً 

فهد أعت ف طاة رضي ا هل منا  النيب صوى ا هل مويه وسوم عروق إليه م  عوهى يف يديا   
ا ئرة رضي ا هل منا  فوا  ج ء اليسقل صوى من اليقى وعسأله ل  م ً  فوم جتده  فذكيت ذلك ل
: فج ءن  وقد ألذن  مض جان  فذهبن  نهقم فه ل: ا هل مويه وسوم ألربعه  ق ل موي رضي ا هل منه

أال أ لوا  موى م  هق "  فج ء فهاد بينن  قىت وجدت بي  قدميه مل صدر   فه ل "مو نوا "
ذمت  مضجاوا   فوربا أرباة وثالثْي  وسبح  إذا أويك ا  إ ى فياشوم  وأل" لري لوا  من ل  م؟

 xxxix"ثالث ً وثالثْي  وأمحدا ثالث ً وثالثْي  فاذا لري لوا  من ل  م

وقد ك ن موي رضي ا هل منه من اللهي حبيث ال يسكطي  أن يسكأجي لل طاة رضي ا هل  
 xlالثهيل منا  ل  م ً عاينا  أو عهقم منا  ب لاال الر    فو ن مويا  أن عنلي  هبذا الابء

اليجل موزم ب إلنل   موى أسيعه وعقفري مجي  مكطوب ت األسية من طا م وشياب وكس ء  
اَل  ۚ  َوَمن ُقِدَر َمَوْيِه رِْزقُُه فَ ْوُينِلْق ممَّ  آعَ ُه الوَُّه  ۚ  لُِينِلْق ُذو َسَاٍة مِّن َسَاِكِه : "وغريه  لهقله عا  ى

؛ لذا فإنه من ب ب إقس ن الزوجة xli"َسَيْجَاُل الوَُّه بَ ْاَد ُمْسٍي ُيْسيًا ۚ  ُيَووُِّ  الوَُّه نَ ْلًس  ِإالَّ َم  آعَ َه  
أن عر رك زوجا  لدمة بيكا  ورم ية شؤونه واقكس بً  لألجي مند ا هل سبح نه وعا  ى ومن طيب 

 xlii. نل، منا  وعهديياً لظيوف زوجا  من غىن أو فهي

وموى الزوجة أن عهقم خبدمة زوجا  إذا ك نت مقار ه حمدو ة وال متونه من إقض ر ل  مة  
هل  عس مده  يف أما ل البيت  وُتيص موى عقفري الياقة والسوينة له  وأن يه  نظيه  ائاً  موى 
 منزل نظي  ومنظم ميوؤه الذو  واجلا ل وعنسيق وجتايل لوا ئدة ولوطا م  وجال األطل ل ماذبْي
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نظيلْي؛ ذلك كوه مم  عهقم به الزوجة الذكية الوبهة اجلايوة بألالقا  و ينا  ومقاطلا  جت ه زوجا  
 xliii.وأطل هل  ومنزهل   فاذا ياكرب من قسن الكبال لوزوج الذ  قث مويه اإلسالم

ومس مدة الزوج لزوجكه يف أما ل املنزل لي، فيه أ  قيج أو ميب أو إنه ص من رجقلكه  
وقدرعه  بل موى الاو، فذلك بيه ن منه هل  حببه وعهدييه تجماق ه  وعطيبً  خل طيه   وهيبكه 

فباضام ياكهد أن أما ل البيت من ما م امليأة فهط ولي، لوزوج أ   لل  غري أن سيد البريية 
وأمظم زوج ميفه الك ريخ ك ن يس مد أهوه  ون أ  قس سية وانزم ج كا  نياه اليقم من باض 

 .xlivاألزواج

م  ك ن النيب صوى ا هل مويه وسوم يصن  يف بيكه؟ : فهد ُسئوت م ئرة رضي ا هل منا  
 xlv.ك ن يوقن يف مانة أهوه؛ عاين لدمة أهوه  فإذا قضيت الصالة ليج إ ى الصالة: ق لت

 :اعتناء األهل تجاه ابنتهم بعد الزواج

نه ك ن يزورهن باد الزواج ويدلل من هد  النيب مويه الصالة والسالم يف رم يكه لبن عه باد الزواج أ
مويان الليج والسيور  فهد زار النيب مويه الصالة والسالم أم كوثقم رضي ا هل منا  باد زواجا  من 

ي  بنية  كي  وجدت باوك؟ ق لت لري : "مثا ن بن مل ن رضي ا هل منه  فدلل مويا  فه ل
 .xlvi"ك إبياهيم وأبيك حمادأم  أنه أشبه جبد: بال  فه ل النيب مويه الصالة والسالم 

كا  زار ف طاة رضي ا هل منا  باد زواجا  بثالثة أي م واسكا  الايوس ن إ ى كالم النيب مويه 
 xlvii.الصالة والسالم الذ  يليض ب ليمحة واسحن ن واسحواة واملقمظة اسحسنة

ان و م يون يرفوه مويه الصالة والسالم من بن عه رضي ا هل منان ش غل  بل ك ن يلوي في 
وهق يف أصاب الظيوف  فاندم  أرا  النيب مويه الصالة والسالم اخليوج لبدر ملالق ة قييش 
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وصن  يده  ك نت رقية رضي ا هل منا  مييضة فأمي النيب مويه الصالة والسالم زوجا  مثا ن بن 
 xlviii.مل ن رضي ا هل منه أن يبهى يف املدينة ليايضا 

 اعتناء األهل تجاه ابنتهم بعد الطالق

د عوثي اخلالف ت بْي الزوجْي وعسكاي إ ى قد أن عصبح اسحي ة والارية بيناا  مسكحيوة؛ فال ق
يوقن أم ماا  قاًل إال الوجقء إ ى االنلص ل  ف لطال  ياكرب قاًل لوثري من املروالت  ولون 
َيب أن يوقن هق آلي اسحوقل  فال بد من مايفة سبب وقهيهة اخلالف بْي الزوجْي أواًل  فال 

ك يف أن هن ك أسب بً  كثرية لكقعي الاالقة الزوجية والوجقء  إ ى الطال   ولال من أهم هذه ش
األسب ب مدم وجق  اسحقار اهل  ئ بْي الزوجْي واملص رقة من الطيفْي من كل م  يدور من مر مي 
من طيف جت ه اآللي  وككم مدم اليض  والفضب؛ فكحدث عياكا ت يف النل، ويايش كال 

يف م  م بايد من اآللي  فيكلخذا قيار الطال  مند قدوث أ  مرووة  ون عييث أو الطيفْي 
 xlixعلوري

ويف باض اسح الت قد عطوق الزوجة بسبب الظوم والادوان؛ فكراي البنت ب سحزن والظوم " 
والهاي وحيزن أهوا  سحزهن   والازاء يف ذلك أن ابنيت رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم رقية وأم كوثقم 

ي ا هل مناا  قد طوهك  من مكبة ومكيبة ابين أيب هلب بسبب أهنا  قد صدقك  م  ق له اليسقل رض
الويمي مويه الصالة والسالم بأنه نيب هذه األمة؛ فأغضب ذلك الوالم قيير ً  فهد عزوج مكبة بن 

ا َأيب هَلٍَب عَ بَّْت َيدَ : أيب هلب من رقية بنت رسقل ا هل صوى ا هل مويه وسوم  فوا  نزل ققله عا  ى
  liرأسي من رأسك قيام إن  م عطوق بنت حماد؛ فل رقا  قبل الدلقل:   ق ل أبق هلبl"َوَعبَّ 

وأيضً   م يوكٍ  أبق هلب بذلك بل أمي ابنه مكيبة بأن يطوق أم كوثقم بنت النيب صوى ا هل مويه 
 .lii" مقعهوسوم ظن ً منه أنه بذلك يسكطي  أن يرفل النيب مويه الصالة والسالم من 
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فهد ك ن ذلك اسحدث له ب لغ األثي موى قوب ونل، البنكْي الصبيكْي  ولون بيت رسقل  
ا هل مويه الصالة والسالم بيت صرب وثب ت وعقكل واسكسالم لهض ء ا هل  فسيم ن م  عذهب من 

 .liiiالنل، اسحزن وهتدأ

 بنكيه من فهد ل ب ظن املريكْي من قييش فوم يرفل حماد مويه الصالة والسالم ب  
 مقعه  و م يرق مويه طالقاا ؛ فهد جن مه  ا هل من حمنة الايش م  مح لة اسحطب وأيب هلب  مث م  
لبث أن أبدهلا  لريًا مناا  زوجً  ص سحً  كيميً  من النلي الثا نية الذين سبهقا إ ى اإلسالم وأقد 

 .الارية املراق  هلم ب جلنة؛ ذلك هق مثا ن بن مل ن رضي ا هل منه

ويف ذلك  رس مظيم من  روس اهلد  النبق  لوبن ت واألهل بأن يصربوا وحيكسبقا األجي  
 .livمن ا هل عا  ى إذا سحق الطال  ب لزوجة ظوا ً فسقف ياقضام ا هل عا  ى لرياً 

التطبيقات التربوية لألسس منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في تربية البنات ما قبل مرحلة 
 :الزواج وما بعده

جم لسة األم البنكا  املهبوة موى الزواج فكسكا  إليا  وعن قرا  يف األمقر اليت عكاوق ب سحي ة  .1
الزوجية  بصي غة مهل اللك ة وفق أفو ر زوجية ومل هيم صحيحة  ف ألم عسكطي  أن عوقن 
قدوة البنكا  من لالل ما موكا  لزوجا  ب سحسىن وعهديي ظيوفه إذا ميض وإم نكه موى 

سية  وعفيس يف نلسا  اقرتام الزوج  فكوقن األم منقذجً  لوزوجة الن جحة أم م أمب ء األ
 .ابنكا   والكأكيد موى أن ط مة الزوجة لزوجا  يف املايوف لي، مان ه حمق شلخصيكا 

ينبفي لولك ة أن عألذ بيأ  والديا  وعسكرريمه  مند إقداما  موى الزواج ألهنا  أكثي منا   .2
 .م  الن س لربة ب سحي ة والكا مل

االهكا م ب لكي ر الزوج الو ء لولك ة كا  أرشد اليسقل صوى ا هل مويه وسوان وهق الزوج  .3
الذ  حيال صل ت الدين واخلُوق  مل  فيه من صالح البنت وأوال ه   فاويه الكحهق من 
السؤال من الر ب من ن قية لوهه و ينه يف الاال وبْي أصدق ئه من طييق من هق 



  

 

 

 

Vol. 3, No. 2,July  2020 
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905   

  

al-Afkar, Journal for Islamic Studies 

 https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue 
/view/4 

 

 

167 
 

Muhammad Fakhar Moeen & Hafiz Haris S. 

The Method and Aplication...... 

صالح واخلري  كا  ميون لوقيل  اجلوقس م  الر ب مدة ميات ملايفكه من مراق  هلم ب ل
 .قيب ومايفة شلخصيكه وطييهة علوريه

 مقة اللك ة املسواة القامية ألن عوقن قوياة مند الكي ر زوجا ؛ فال عه  مند مج ل  .4
جح املظاي ومظ هي الفىن والثياء  بل عه  مند الدين واخلوق فاا  أس س البيت الزوجي الن 

السايد  ولون ذلك لي، مان ه أن عيضى ب لهبيح والذميم  ولون أيضً  قسن املظاي 
مطوقب  مباىن أن عقازن فال يطفى الرول موى املضاقن أو الاو،  فان قها  أن ختك ر 

 .اليجل الذ  متأل شلخصيكه مينا  وقوبا  ومهوا 
والسرية فإنه من واجبه  موى األب ان يسكرري ابكنكه يف أمي لطيبا  إذا ك ن سيئ السااة .5

 .ومت م مسؤوليكه مدم اسكر رهت  يف أميه وَيب مويه أن يصيفه منا 
السا ح لولخ طب بيؤية اللك ة امليا  لطبكا   فرتاه ويياه  برول واضح قىت يسكطي  كل  .6

 . مناا  عوقين فوية من اآللي  ويكحدث أقدمه  م  اآللي  م  وجق  ويل أميه 

ف .7
ُ
 الة يف املاقر وأن يهنُاقا ب لهويل  ولون يف الققت نلسه ال يبلخسقا ابكا   األهل من امل

قق اللك ة يف مايه   فال يكن زلقا إ ى قد الظوم يف هضم قهققا   بل ييفاقا من قدره ؛ 
ألن ذلك الصدا  من قها   م  الكقسط يف طوب املاي من الر ب  قىت ال عكاطل 

أبن ء الزن  وعوثي اللقاقش واجليائم اللكي ت والرب ب من الزواج  وقىت ال يوثي 
 .االجكا مية  وقىت يزول الظوم من الاب   والبال 

الكأكد من صد  رغبة املكهدم ووجق  النية لوزواج من اللك ة  وأن َيا  املاوقم ت منه قبل  .8
أن يدلل البيت وييى اللك ة  فال بد من أن عوقن اليؤية باد الكأكد من جدية اخل طب 

 .ة مويه قىت ال حيصل عاوق قويب بيناا  مث عُ َلك اخلطبةوباد املقافه
اسكا نة الزوجة بذكي ا هل عا  ى موى أمب ء املنزل؛ فككفوب وعهقى موى املك مب والصا ب  .9

ب  هل  وعهدمي األهل النصيحة البنكام ب لصرب موى مص مب اسحي ة ومدم ُتايل زوجا  فق  
 . ط قكه إذا  م يسكطي  إقض ر ل  م هل 

مدة الزوج وما ونة زوجكه يف باض أما ل املنزل مر ركًة هل  وعهديياً وميف ن ً منه مس  .11
 . جباق ه  وإثب ع ً منه سحبه هل 
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عقازن مالقة أهل الزوجْي ما ً  فاويام االهكا م بأوال هم والسؤال من أققاهلم  .11
 ومس مدهتم وقت الصا ب ومر رككام أفياقام وزي رهتم  وإن لزم األمي الكدلل يف
اخلالف ت فيوقن الكدلل ب ملرقرة والنصيحة فهط؛ وذلك من أجل اإلصالح والكقفيق 
بطييهة عايد إ ى البيت واألسية جق الصل ء والق  بْي الزوجْي قىت حي فظ  موى اسكايار 

 .سا  ة الزوجْي
قل الزوجْي مروالهتا  بنلسياا   ون أ  عدلل من األهل أو األصدق ء؛  .12

ك فون يوقن  ق  رين موى ُتال مسؤولية األسية وعيبية األوال  ألهنا  إذا مجزا من ذل
ومقاجاة صاقب ت اسحي ة  كا  أن موياا  مدم إلياج أسيار قي هتا  ل رج قدو  البيت 
ولصقصً  إ ى األهل؛ مم  ياين أن الزوجْي مط لب ن بإ ارة  فة اسحي ة ماً  بسيية ع مة قىت 

 .مر م ً  يظل البيت له قيمكه ولصقصيكه وال يصبح
علام القالدين واألسية البنكام املطوهة مبس ندهت  وعهقية إمي هن  وصربه  و مم ثهكا   .13

بنلسا  وعهبوا ؛ مم  يرجاا  ويس مده  موى إَي   قي ة جديدة سقاء ب لدراسة أو الاال 
وجتديد روقا  ونلسيكا  قىت ال ُعص ب ب الككئ ب والازلة  وأن يؤكدوا هل  أنه سبح نه 

 . ا  لرياً وعا  ى سقف ياقض
 نتائج البحث

َيب أن نكاوم من املناج النبق  الرتبق  يف عيبية البن ت قبل الزواج وباده وباد طال   -
 .البنت

 .َيب عقق  الان  األسي  ضد البن ت واعب ع سنة نبيين  صوى ا هل مويه وسوم هبذا الصد  -
السرية فإنه من َيب موى األب ان يسكرري ابكنكه يف أمي لطيبا  إذا ك ن سيئ السااة و  -

 .واجبه ومت م مسؤوليكه مدم اسكر رهت  يف أميه وَيب مويه أن يصيفه منا 
َيب االهكا م ب لكي ر الزوج الو ء لولك ة كا  أرشد اليسقل صوى ا هل مويه وسوان وهق  -

 .الزوج الذ  حيال صل ت الدين واخلُوق  مل  فيه من صالح البنت وأوال ه 
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 التوصيات واالقتراحات

مج  املكلخصصْي يف الهض ي  األسيية والكلوري يف قوا  وعقمية اآلب ء واألما ت لرتبية  َيب -
 . البن ت

َيب عدري، الطالب والط لب ت يف املدارس واجل ما ت قهق  األسية وكيلية عا مل يف  -
 . اسحي ة األسيية

ن عه الاال موى كك بة حبقث ملصوة من قي ة اليسقل صوى ا هل مويه وسوم وعا موه م  ب -
 .رضي ا هل منان

 . البحث من أسب ب فك األسية -
  

 
                                                             

 الهوامش
i 93: 57: القرآن الكريم   

ii محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، بيروت لبنان،  
،دار ابن كثير: الناشر . 441ص ، 2ج ، 4141: رقم الحديث ،م2002، 1عدد ألاجزاء ، م2002   

iii .461ص، 1ط ،1991عبد املجيد منصور الشربيني زكريا، علم نفس الطفولة، القاهرة، دار الفكر العربي،    

iv كتاب البر والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، باب ما جاء في النفقة على البنات محمد بن عيس ى الترمذي، سنن الترمذي،  
.411ص، 2ج، 1991 :الحديث رقم، م1991، 2ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي، وألاخوات،  

v 47ص ، 1ط ،1ألاجزاء عدد ، م2010 فضل إلهي، عظيم منزلة البنت، الرياض، دار الحضارة،   

vi 477ص ، 1ط ،2002 أبو الفرج ألاصفهاني، ألاغاني، بيروت، دار الفكر،   

vii 10، 13:  14: القرآن الكريم   

viii .15، ص3ط ،2001 الرياض، دار املسلم، دراسة نفسية إسالمية لآلباء واملعلمين والدعاة، عبد العزيز محمد النغيمش ي، املرهقون    

ix 41:  91: القرآن الكريم   

x دار ابن كثير، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  ، رقم 4ص، 9ج، م2002 
.7169: الحديث  

xi   .97ص، 2005، نهضة مصر للطباعة والنشردار عبد هللا شحاتة، نظرات إسالمية في الحب والزواج واملرأة، القاهرة،  

xii كتاب النكاح، باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم، دار ابن كثير، ري، صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل البخا  ص  ،م2002 
.1551: ، رقم الحديث101  

xiii 44:  1: القرآن الكريم   

xiv باب صفة حّجة النبي صلى هللا  كتاب الحج، أبو داؤد سليمان بن ألاشعث بن إسحاق بن بشير ألازدي السجستاني، سنن أبي داؤد، 
.4317: ، رقم الحديث474ص، 5ج عليه وسلم،  

xv .15ص ،م2005 نهضة مصر للطباعة والنشر،دار عبد هللا شحاتة، نظرات إسالمية في الحب والزواج واملرأة، القاهرة،    

xvi .33ص ،م2001 ،2210جمال الشمري، العنف سلوك اضطرابي دواعيه وآثاره النفسية، موقع مجلة الحوار املتمدن، العدد    



  

 

 

 

Vol. 3, No. 2,July  2020 
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905   

  

al-Afkar, Journal for Islamic Studies 

 https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue 
/view/4 

 

 

170 
 

Muhammad Fakhar Moeen & Hafiz Haris S. 

The Method and Aplication...... 

                                                                                                                                                                                          
xvii 94: 41: القرآن الكريم   

xviii .  1999، رقم 694ص، 1دار إحياء الكتب العربية، ج كتاب النكاح، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه،   

xix 494:  4: القرآن الكريم   

xx دار ابن كثير، كتاب النكاح، باب ال ينكح ألاب وغيره البكر والثيب إال برضاها، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   

.  7496: ، رقم الحديث45ص، 9ج، م2002  

xxi  ،م1915 ة الخانجي،القاهرة، مكتب أسسه وتطبيقه من الوالدة إلى الشيخوخة، عبد الحميد محمد الهاشمي، علم النفس التكويني 
.417ص، 1ط  

xxii كتاب النكاح، باب إذا زّوج ابتنته وهي كارهة فنكاحه مردود، دار ابن كثير، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   

.  7491: ، رقم الحديث41ص، 9ج ،م2002  

xxiii ب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى املرأة كتا أبو داؤد سليمان بن ألاشعث بن إسحاق بن بشير ألازدي السجستاني، سنن أبي داؤد، 
.4114: ، رقم الحديث441ص، 2، جوهو يريد تزويجها  

xxiv   .1199 الحديث رقم، 900، ص1، جسنن ابن ماجه، كتاب النكاح محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، 

xxv   .99، ص1ط، م1991الدار املصرية اللبنانية، ، الزواج والحياة الزوجية، القاهرة، محمد صالح عبد الغني 

xxvi دار ابن كثير، كتاب أحاديث ألانبياء، باب ألارواح جنود مجّندة، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  ، 5ج، م2002 
.9996: ، رقم الحديث449ص  

xxvii .11ص ،م2005 طباعة والنشر،عبد هللا شحاتة، نظرات إسالمية في الحب والزواج واملرأة، القاهرة، نهضة مصر لل   

xxviii 1: 1: القرآن الكريم   

xxix .197ص، 3ط، م1990أبوبكر الجزائري، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، جدة، راسم للدعاية وإلاعالم،    

xxx .111ص ،1ط، م1910 ،املكرمة مصطفى حسين عطار، مواقف من السيرة النبوية، مكة   

xxxi ، رقم 45ص، 51بيروت، مؤسسة الرسالة، ج كتاب النكاح، الشيباني، مسند إلامام أحمد، أبو  عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل 
25591.  

xxxii : ، رقم الحديث411ص، 2ج كتاب النكاح، أبو داؤد سليمان بن ألاشعث بن إسحاق بن بشير ألازدي السجستاني، سنن أبي داؤد، 
4447.  

xxxiii  ،هـ1522 مجلة إلاسالمية،، الجامعة إلاسالمية باملدينة املنورة: لناشرامحمد يوسف عفيفي، من الهدي النبوي في تربية البنات،  
.111ص، 119العدد   

xxxiv : ، رقم الحديث414ص، 31أبو  عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند إلامام أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، ج 
49،31.  

xxxv ، 212: رقم الحديث، 2ط ،هـ1509مؤسسة الرسالة،  ليلة، بيروت،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني الّنسائي، عمل اليوم وال 
.474ص  

xxxvi .119، رقم 434ص، 2أبو  عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند إلامام أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ج   

xxxvii .97ص، 1ط ،م2005 بكر محمد إبراهيم، موسوعة أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم، مركز الراية للنشر والتوزيع،   

xxxviii .471ص، 1ط ،2005 توفيق يوسف الواعي، إلابداع في تربية ألاوالد، الكويت، دار البحوث العلمية،   

xxxix تكبير والتسبيح عند املنام، دار ابن كثير،كتاب الدعوات، باب المحمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   ، 1ج، م2002 
. 9517: ، رقم الحديث43ص  

xl .473ص، 1ط ،م1990 ،دار الكتب العلمية، بيروت، عطا عبد القادر: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، الطبقات الكبرى، تحقيق   

xli 5:  67: القرآن الكريم   

xlii .91، ص1ط ،م1991دار القلم،  مؤسسة الرسالة، وهبي سليمان غاوجي، املرأة املسلمة، بيروت،   

xliii .417ص، 1ط ،م1915 عبد الحميد محمد الهاشمي، علم النفس التكويني، القاهرة، مكتبة الخانجي،   

xliv .235، ص 1ط، م2009فوزي شعبان، العالقات الزوجية في إلاسالم واملسيحية واليهودية، القاهرة، دار الكتاب العربي،    

xlv كتاب ألاذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصالُة فخرج، دار ابن كثير، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   

. 656: ، رقم الحديث496ص، 1ج ،م2002  



  

 

 

 

Vol. 3, No. 2,July  2020 
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905   

  

al-Afkar, Journal for Islamic Studies 

 https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue 
/view/4 

 

 

171 
 

Muhammad Fakhar Moeen & Hafiz Haris S. 

The Method and Aplication...... 

                                                                                                                                                                                          
xlvi .121ص ،1ط، م1995 أحمد خليل جمعة، نساء أهل البيت في ضوء القرآن والسنة، دمشق، دار اليمامة،   

xlvii .151ص ،1ط، م1995 نساء أهل البيت في ضوء القرآن والسنة، دمشق، دار اليمامة،أحمد خليل جمعة،    

xlviii .20، ص1ج، 1ط ،م1999 ،دار ابن كثير، محيي الدين ورفقائه: أحمد القرطبي، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق   

xlix .417ص ، 1991، جاسم املطوع، الحروف ألابجدية في السعادة الزوجية، الكويت، مكتبة املنار إلاسالمية   

l . 47ص، 2001، محمد عبد الغزيز املسند، تشبه املرأة بالرجل مظاهر وعالج، شبكة نور إلاسالم   

li .195، ص44ج، 2ط ،م2003 محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، بيروت، دار التراث،أبو جعفر    

lii دار املعرفة للطباعة ، بيروت، مصطفى عبد الواحد: إسماعيل بن عمر القرش ي البصري الدمشقي ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق 
.953ص، 3ج، م1999، والنشر  

liii .445ص، 1ط، م2009نزار أباظة، في بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم، دمشق، دار الفكر،    

liv  ،هـ1522 مجلة إلاسالمية،، الجامعة إلاسالمية باملدينة املنورة: الناشرمن الهدي النبوي في تربية البنات،  محمد يوسف عفيفي، 
.144ص، 119العدد   


