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المضامين التربوية في قصة ظهار أوس من زوجته خولة(رضي اهلل عنهما)
الملخص

د .إبراهيم الخضر الحسن  -السودان
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َّعق ً
كمة ،كاغبى ىذ ًر
كيز
ى
سباسك مكوناتو -2 .أف يتوىل الًتبويُّوف ،كاآلباءي؛ تر ى
كترسيخ مفاىي ًم التػ ى
ي
مفاصلة زك و
و
اجية.
أم قرا ًر
قبل ّْازب ًاذ ّْ

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(6), April 2018

540

)المضامين التربوية في قصة ظهار أوس من زوجته خولة(رضي اهلل عنهما
 السودان-  إبراهيم الخضر الحسن.د

The educational contents in the story of the "Sahabi OUSE`S ZIHAR from his wife KHAWLA"
(may Allah be pleased with both).
Dr. Ibrahim el-Khidir el-Hassan – Sudan.
ABSTRACT
The importance of this study is summed up in extracting its educational contents which
may positively be reflected in the reality of human society taking into consideration that it is
restricted to a story text narrated by Khawla`s case of ZIHAR done by her husband. This study is
hoped to encourage scientific research in humanities that cares for educational organization, an area
of study that needs more concentration by educational researchers and postgraduate students, so as to
bridge the gap of neglecting this area as the present researcher observes. The study aims at
acknowledging the educational content of the story of ZIHAR case.
The researcher handled the story text using analytic extractions method in five sections
comprising the basics of the study, its theoretical framework in addiction to three other sections.
The study arrived to the number of findings the most important of which are:
1. The wife has the right to discuss with her husband anything she does not agree with.
2. The husband has no right to force his wife for bed unless she has the mood.
3. If the wife is maltreated by husband, she has the right to seek a trust full person for judgment.
4. In seeking judgment one has to abide by the rules and norms of dialogue and discussion.
5. The mediator should be decent and lenient in his address while solving the dispute.
6. The mediator has to offer and financial help and other support while mediating in the dispute.
7. Mediating by wise and reasonable persons contribute to better solving the dispute.
8. Resorting to Allah (in the true copy).
Recommendations:
1. Making use of Islamic heritage stories which handle marital and family adjustment, and
extracting its educational contents which help achieving stability and solidarity.
2. Educators and parents have to advise children, youth concentrating on the concepts of
reasoning, wisdom and caution in any arising divorce problem.

:المبحث األول
)المضامين التربوية في قصة ظهار أوس من زوجتو خولة(رضي اهلل عنهما
:المقدمة
 تشكل أساسا إميانيا، كقصص اغبديث النبوم، جبانب القصص القرآين قصص صدر اإلسَّلـ اليت قصها صحابة رسوؿ ا﵁
 كقصة ظهار الصحايب أكس بن الصامت من الصحابية خولة بنت ثعلبة كاحدة من تلك القصص اليت،كتربويا للمسلمُت يف العصور كافة
، تستحق الوقوؼ عندىا،حكتها خولة بنفسها؛ كىي قصة جبانب أمهيتها األخَّلقية كاالجتماعية تشتمل على مضامُت تربوية نافعة
 كاإلرشاد النفسي الًتبوم كآّتمعي؛ ذلك ألف فبارسة الصحابة غبياِتم اػباصة، كاؼبواقف التعليمية،كاالستعانة ّٔا يف اؼبعامَّلت األسرية
 كطريقة حلّْهم ؼبا اعًتضهم من مشكَّلت كعقبات؛ سبثل النموذج الًتبوم، ككيفية مواجهتهم ؼبا اكتنف كاقعهم من أحداث كمواقف،كالعامة
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األكمل لَّلقتداء بو ،كيظل إنزالو على كاقع اغبياة اغباضرة كشئوهنا العامة مثاالن يساعد على االستقامة الذاتية ،كيؤدم إىل ربقيق األىداؼ
الًتبوية كاالجتماعية كالتعبدية اليت من أجلها خلق اإلنساف .ك ً
السيىما أف موضوع القصة اليت بُت يدم القارئ الكرمي يتناكؿ مضامُت تربوية
عديدة منها اللُت يف اػبطاب ،كاللطف يف اؼبعاملة ،كالثبات على اؼببدأ ،كالتغلب على ىول النفس ،كالتمسك باالستعانة ،كاللجوء إىل ا﵁
تعاىل عند الشدائد ،كأدب اغبوار ،كاؼبناصرة غبل مشكَّلت الغَت ،كإصَّلح ذات البُت ،كغَت ذلك فبا ستتناكلو الدراسة اغبالية بالتحليل
كالتفسَت لتحقيق ما ًبٌ ربديده من أىداؼ كفركض.
أىمية الدراسة:

يتوقع كاتب الدراسة أف يدفع ىذا اؼبوضوع قراءىه من الباحثُت الًتبويُت ،كطَّلب الدراسات العليا إىل التوجو كبو االىتماـ بالقصص

القرآين ،كقصص صدر اإلسَّلـ فبا قصو صحابة رسوؿ ا﵁  بغرض دراسة ،كاستنباط ما كرد فيها من مضامُت تربوية ،تنعكس إجيابان على

نص يرتبط
كاقع آّتمع اإلنساين ،كخاصة إف الدراسة اغبالية يخ ّْ
لنص قصصي ركتو خولة بنت ثعلبة عن ظهار زكجها منها ،كىو ّّ
ت ٍّ
صٍ
صى
حبياة األسرة اليت ىي نواة آّتمع األكىل ،كأساسو الذم يتطلب التماسك كالسكينة الزكجية.
من اؼبؤمل أف تسفر القصة عن مضامُت تربوية عديدة؛ قد تسهم يف تشجيع كإثراء حركة البحث العلمي ،كالتأليف يف ؾباؿ
الدراسات اإلنسانية اليت تيعٍت بالتأصيل العلمي كالنفسي الًتبوم.
مشكلة الدراسة:
لسد النقص الذم يلحظيو الكاتب يف الدراسات اليت ِتتم باستخراج اؼبفاىيم كا﵀تويات الًتبوية من قصص صدر
ىناؾ حاجة ّْ
اإلسَّلـ ،كىو ؾباؿ كاسع للبحث العلمي الًتبوم ،غفلت عنو العديد من كتب الًتاث كاؼبؤلفات الًتبوية ذات األصالة كاالبتكار؛ فبا دفعو
عما
لتناكؿ قصة الظّْهار اليت قصتها الصحابية خولة (رضي ا﵁ عنها) كأمنوذج ؼبشكلة معرفية اجتماعية تستحق الوقوؼ عندىا للكشف ٌ
و
كؿبتويات تر و
تتضمنو من و
بوية؛ ميكن صياغتها يف السؤاؿ ا﵀ورم اآلٌب:
معاف
ما اؼبضامُت الًتبوية اليت اشتملت عليها قصة خولة بنت ثعلبة عن ظهار زكجها أكس بن الصامت منها؟.
أىداف الدراسة:
التعرؼ على اؼبضموف الًتبوم الذم اشتملت عليو بداية القصة ،كذلك يف نشوء النزاع األسرم بُت خولة بنت ثعلبة كزكجها أكس بن
.1
ُّ
الصامت.
 .2الكشف عن اؼبضموف الًتبوم من حادثة نقل خولة لنزاعها األسرم مع زكجها إىل إطار خارجي بذىأّا إىل جارِتا ٍب إىل الرسوؿ . 
 .3الوقوؼ على اؼبضموف الًتبوم يف األسلوب الذم خاطبت بو خولة رسوؿ ا﵁  أثناء طرحها لقضيتها األسرية.
التعرؼ على اؼبضموف الًتبوم يف الكيفية اليت استقبل ّٔا الرسوؿ  خولة بنت ثعلبة يف داره.
.4
ُّ
التعرؼ على اؼبضموف الًتبوم يف قولو  ػبولة يف مبتدأ حواره معها( :يا خويلة ،ابن عمك ،شيخ كبَت ،فاتق ا﵁ فيو).
.5
ُّ
حل النزاع مع زكجها( :أصبت كأحسنت ،اذىيب
.6
ُّ
التعرؼ على اؼبضموف الًتبوم يف قولو  ػبولة بعد رضاىا حبكم ا﵁ تعاىل ،كاسهامها يف ّْ
كتصدقي بو عنو ،كاستوصي بابن عمك خَتان).
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فروض الدراسة:
.1

يوجد مضموف تربوم اشتملت عليو بداية قصة الظهار اليت ركِتا خولة (رضي ا﵁ عنها) ،كذلك يف نشوء النزاع األسرم بينها كبُت زكجها
أكس بن الصامت.

.2

يوجد مضموف تربوم يف حادثة نقل خولة لنزاعها األسرم إىل إطار خارجي بذىأّا إىل جارِتا ٍب إىل الرسوؿ . 

.3

يوجد مضموف تربوم يف األسلوب الذم خاطبت بو خولة (رضي ا﵁ عنها) رسوؿ ا﵁  أثناء طرحها لقضيتها.

.4

يوجد مضموف تربوم يف الكيفية اليت استقبل ّٔا الرسوؿ  خولة (رضي ا﵁ عنها) كاالستماع إليها ،كالتعرؼ على مشكلتها األسرية.

.5

يوجد مضموف تربوم يف قولو  ػبولة يف مبتدأ حواره معها" :يا خويلة ،ابن عمك ،شيخ كبَت ،فاتق ا﵁ فيو" كذلك يف كل من :أ" /يا
خويلة" .ب" /ابن عمك" .ج" /شيخ كبَت" .د" /فاتق ا﵁ فيو".

 .6يوجد مضموف تربوم يف قولو ( أصبت كأحسنت ،أذىيب كتصدقي بو عنو ،كاستوصي بابن عمك خَتان) .كذلك يف قولو : 
أ" /أصبت كأحسنت" .ب" /استوصي بابن عمك خَتا".
منهج الدراسة:
خيتار الكاتب اؼبنهجُت الوصفي كاالستنباطي؛ اللذين يرل أهنما يساعداف على استخراج كربديد اؼبعلومات كاؼبضامُت اؼبستهدفة من
نص القصة اؼبقصودة بالدراسة اغبالية ،كىي :قصة ظهار أكس من خولة بنت ثعلبة (رضي ا﵁ عنها)  ...ذلك ألف النصوص كالشواىد اليت
تيستخرج منها ا﵀تويات كاؼبضامُت الًتبوية ،ربتاج إىل استنباط كربليل كتفسَت ،فبا يوفره اؼبنهجاف اؼبختاراف ؽبذه الدراسة؛ للوصوؿ إىل نتائج،
بعد اإليفاء دبطلوبات دراسة النص اؼبستهدؼ.
مصطلحات الدراسة:
()1

المضمون :ا﵀تول ،كمنو مضموف الكتاب كما فيو ،كمضموف الكَّلـ :فحواه ،كما يفهم منو .كاعبمع :مضامُت.

التربوي :من ربا الشيء ربوان .كربا ربوان :منا كزاد ،كيف التنزيل العزيز ﴿ :كترل األرض ىامدة ،فإذا أنزلنا عليها اؼباء اىتزت كربت﴾ اغبج5 ( :
) .أم زادت.
كيقاؿ :ربا اؼباؿ :زاد كعَّل كارتفع ،كيف بٍت فَّلف ربا :أم نشأ.
نشأه كمنَّا قواه اعبسدية كالعقلية كاػبلقية.
كربَّاه :منَّاه ،غ ٌذاهٌ ،
()2

كترىب :تنشأ كتغذل كتثقف.
المضمون التربوي:

( )1المعجم الوسٌط :إخراج الدكتور أنٌس و(آخرون) ،ج ،2دار الفكر( ،د ت) ،ص.326
( )2المصدر السابق ،ص.356
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إجرائيان ،كلغرض ىذه الدراسة يقصد الكاتب باؼبضموف الًتبوم :ا﵀تول الًتبوم الذم تضمنتو بعض العبارات كالنصوص اؼبختارة
من القصة اليت ركِتا خولة بنت ثعلبة (رضي ا﵁ عنها) عن ظهار أكس بن الصامت (رضي ا﵁ عنو) منها ،كذلك دبا يتوافق مع ما كرد من
أىداؼ الدراسة كالتحقق من فركضها.
علي حر هاـ .ككاف ىذا طَّلقان يف اعباىلية،
علي كظهر أمي .أم أنت ٌ
الظهار :كرد يف اؼبعجم الوسيط :ظاىر امرأتو ،كمنها :قاؿ ؽبا :أنت ٌ
()1

فنهى عنو اإلسَّلـ.

م الظهر ،كظاىر من امرأتو ،كظاىر منها.
كيف أساس البَّلغة( :ظ  ،ىػ ،ر) :رجل يمظى َّهر :قى ًو ُّ

()2
()3

علي كظهر أمي.
كيف حاشية مفتاح فهم القرآف :يظاىركف من نسائهم َيرموهنن ربرمي ظهور األمهات ،فيقوؿ لزكجتو :أنت َّ

إجرائيا :يقصد الكاتب دبصطلح (الظهار) :ظهار أكس بن الصامت من زكجتو خولة (رضي ا﵁ عنهما) حُت غضب من (مراجعتها)

()4
رد ا﵁ تعاىل على ما قاؿ بأربع آيات يف صدر سورة آّادلة بأنو – أم مثل ىذا القوؿ –
لو ،فقاؿ ؽبا " :أنت علي كظهر أمي"  ،فكاف ُّ

كزكر ،كلقائلو أف يي ىك ّْفر عنو ،إما بأف يعتق رقبة ،أك أف يصوـ شهرين متتاليُت ،أك أف يطعم ستُت مسكينا.
منكر ه
المبحث الثاني
شخصيات القصة وآيات صدر سورة المجادلة
الصحابي أوس بن الصامت :
ىو الصحايب أكس بن الصامت ،بن قيس بن أصرـ بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل ابن عوؼ من اػبزرج ،أخوه عبادة بن
الصامت الصحايب ،الذم أسلم يف بيعة العقبة األكىل .آخى رسوؿ ا﵁  بُت أكس كمرثد بن أيب مرثد الغنوم .شهد أكس مع النيب 
بدران ،كاؼبشاىد كلها .ظاىر من زكجتو خولو كىو شيخ كبَت ،فنزلت فيهما آيات صدر سورة آّادلة – قد ظبع.-
قاؿ ابن حباف :تويف أكس يف خَّلفة أمَت اؼبؤمنُت عثماف بن عفاف  بالرملة بفلسطُت ،كلو طبس كشبانوف سنة ،كقاؿ غَته :مات
سنة 34ىػ بالرملة ،كىو ابن اثنتُت كسبعُت سنة.

()5

الصحابية خولة بنت ثعلبة(رضي ا﵁ عنها):
ىي خولة بنت ثعلبة اػبزرجية ،كقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرـ ابن فهر بن غنم .اشتهر أمرىا بظهار زكجها أكس منها،
علي كظهر أمي .فنزؿ الوحي يف شأهنا بعد ؾبادلتها للرسوؿ  كؿباكرِتا لو ،كشكواىا
بعد أف راجعتو يف أمر ،فغضب منها قائَّلن ؽبا :أنت ٌ
()6

إىل ا﵁ تعاىل.

( )1المصدر السابق ،ص.578
( )2أساس البالغة ،الزمخشري :جار هللا ،دار المعرفة( ،د .ت) ،بٌروت ،ص.291
( )3القرآن الكرٌم وحاشٌته ،مفتاح فهم القرآن ،أحمد علً اإلمام ،دار مصحف افرٌقٌا ،الخرطوم2000 ،م ،ص.542
( )4ورد نص القصة كامال فً ملحق هذه الدراسة ،ص26 :
5
( ) الطبقات الكبرى ،ابن سعدة( ،تحقٌق محمد عبد القادرعطا) ،دار الكتب العلمٌة ،ط ،1بٌروت1990 ،م ،ص.342
6
( ) اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ،ابن حجر العسقالنً ،المكتبة المصرٌة ،مج ،1ص .306ومعجم الصحابة البن قانع .30/1
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د .إبراهيم الخضر الحسن  -السودان

أم المؤمنين عائشة (رضي ا﵁ عنها):
ىي السيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق (رضي ا﵁ عنهما) ،كىي ابنة صاحب رسوؿ ا﵁  يف الغار ،كرفيقو يف اؽبجرة إىل اؼبدينة،
كخليفتو األكؿ.
تزكجها  يف شواؿ سنة إحدل عشرة من النبوة ،بعد زكاجو بسودة بنت زمعة بسنة ،كقبل اؽبجرة بسنتُت كطبسة أشهر ،كانت
ً ()1
أحب اػبلق إليو ،كأفقو نساء األمة ،كأعلمهن على اإلطَّلؽ ،تويف  يف ًح ٍج ًرىىا ،ىكيكًرم الثَّرل يف يح ٍجىرِتىا.
آيات صدر سورة المجادلة بشأن الظهار من خولة(رضي ا﵁ عنها):
قاؿ تعاىل ﴿ :قد ظبع ا﵁ قوؿ اليت ذبادلك يف زكجها كتشتكي إىل ا﵁ ،كا﵁ يسمع ىربى ياكىركما ،إف ا﵁ ظبيع بصَت* الذين يظاىركف
منكم من نسائهم ما ىن أيَّم ىهاِتًًم ،إف أيَّم ىهاتيػ يهم إالَّ الَّلئي ىكلى ٍدهنم ،كإهنم ليقولوف منكران من القوؿ كزكران كإف ا﵁ لعفو غفور* كالذين
وعظيوف بو ،كا﵁ دبا تعملوف خبَت* فمن مل ىًجي ٍد فصياـ
يظاىركف من نسائهم ٍب يعودكف ؼبا قالوا فتحرير رقبة من قبل أف يتماسا ،ذلكم تي ى

شهرين متتابعُت من قبل أف يتماسا فمن مل يستطع فإطعاـ ستُت مسكينان ذلك لتؤمنوا با﵁ كرسولو كتلك حدكد ا﵁ كللكافرين عذاب
أليم﴾* آّادلة.)4 -1( :

معاني المفردات:
جاء يف اؼبعجم الوسيط :جادلو جداالن كؾبادلة :ناقشو كخاصمو .كيف التنزيل (جادؽبم باليت ىي أحسن) النحل ..)125( :اعبدؿ:

طريقة يف اؼبناقشة كاالستدالؿ.)2(.

اؼبنكر :كل ما ربكم العقوؿ الصحيحة بقبحو ،أك يقبحو الشرع ،أك َيرمو ،أك يكرىو ،كيف التنزيل العزيز" :كينهى عن الفحشاء
كاؼبنكر"(.)3
()4

يذكر اإلماـ :ذبادلك :رباكرؾ كتراجعك الكَّلـ .رباكركما :ؿباكرتكما ..مراجعة القوؿ

يذكر ـبلوؼ :منكران من القوؿ :فظيعان منو ،ينكره الشرع كالفعل ،كزكران :كذبان باطَّلن منحرفان عن اغبق .يتماسا :يستمتعا بالوقاع،
()5

أك دكاعيو.

سبب النزول:
يقوؿ جاد اؼبوىل كآخركف يف سبب نزكؿ آيات صدر سورة آّادلة :إ َّف أكسان بعد أف ظاىر من خولة ،قررت أف تذىب إىل النيب
 لتخبه دبا حدث من زكجها كتشتكي إليو حاؽبا ،كبعد حوار كجداؿ قاؿ ؽبا " :ما عندم يف أمرؾ شيء" .فالتجأت إىل من تسع
()1
()2
()3
()4
()5

الرحٌق المختوم ،المبارك فوري ،ط ،2دار القلم ،بٌروت( ،د.ت) ص.455
المعجم الوسٌط ،مرجع سابق ،ص.111
المصدر السابق ،ص.952
القرآن الكرٌم وحاشٌته مفتاح فهم القرآن ،مرجع سابق ،ص.542
كلمات القرآن تفسٌر وبٌان ،حسٌن محمد مخلوف ،دار المستقبل ،بٌروت ،لبنان1956 ،م ،ص ص.308-307 :
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رضبتو كل شيء؛ ترجو أف يزيل مهها كغمها ،كقالت :أشكو إىل ا﵁ فاقيت ككجدم ...كأكثرت من التضرع  ...فإذا بالوحي ينزؿ على رسوؿ
ا﵁  ،فنطق لسانو بالذكر اغبكيم  ...فأخبىا بأف ا﵁ تعاىل استجاب لدعائها كشكواىا ،كقرأ عليها اآليات اليت جاءت بشأف ظهار
()1

أكس منها

أما السعدم فيقوؿ يف سبب نزكؿ آيات آّادلة يف شأف الظهار منها :إف اآليات نزلت يف رجل من األنصار اشتكتو زكجتو إىل
حرمها على نفسو ،بعد الصحبة الطويلة كاألكالد ،ككاف ىو رجَّلن شيخان كبَتان ،فشكت حاؽبا كحالو إىل ا﵁ كإىل رسوؿ ا﵁
الرسوؿ  ؼبا َّ
()2

 ،ككررت ذلك ،كأبدت فيو كأعادت.
الظهار:

علي كظهر أمي،
يقوؿ ابن كثَت :الظهار مشتق من الظهر ،كذلك أف اعباىلية كانوا إذا ظاىر أحدىم من امرأتو؛ قاؿ ؽبا :أنت ٌ

ككاف الظهار عند اعباىلية طَّلقان ،فأرخص ا﵁ ؽبذه األمة كجعل فيو كفارة .كمل جيعلو طَّلقان كما كانوا يعتمدكنو يف جاىليتهم ،ىكذا قاؿ
غَت كاحد من السلف .كقاؿ سعيد بن جبَت :كاف اإليَّلء كالظهار من طَّلؽ اعباىلية فوقت ا﵁ اإليَّلء أربعة أشهر ،كجعل يف الظهار
(.)3

الكفارة (ركاه بن أيب حاًب)

ظهار أكس من خولة  كاف أمنوذجان ؼبمارسة نوع من الطَّلؽ؛ كضربا من ضركب اؼبفارقة األبدية ،كقع عليها ،فلم تستسلم ،بل
قامت خبطوات سليمة متسارعة أدت إىل عودِتا إىل بيتها فرحةن مسركرنة راضية ،فكاف ؽبا شرؼ السبق يف أف يصَت منكرا كزكرا من القوؿ
على مر الزماف بأمر إؽبي كتنزيل مقدس.
الطالق:
إذا كاف الظهار اعباىلي أمران منكران كنوعان من الكذب كاالفًتاء كالتعدم على حقوؽ الزكجية؛ فإف ا﵁ تعاىل قد أباح الطَّلؽ إلهناء
الرباط الزكجي ،إف تعثر البقاء كالتوافق بُت الرجل كصاحبتو .كجعلو حقان بيد الزكج ،كلكنو ليس حقان مطلقان ميارسو مىت شاء ،ككيفما يشاء؛
بل ىو دكر يقوـ بو الرجل كيؤديو عند الضركرة القصول ،كاضعان يف اعتباره أنو أبغض اغبَّلؿ إىل ا﵁ تعاىل ،كليس كما ىو اغباؿ عند كثَت
من ؾبتمعات اليوـ قائم على نزعة نفسية انفعالية مفرطة؛ ميارسو الرجل ألبسط األسباب ،كبغَت تفكَت يف عواقبو كآثاره اؼبدمرة على
العَّلقات األسرية ،كتربية البنُت ،كسباسك نسيج آّتمع كالعائلة ،كدكف إتاحة الفرصة للخيارات الوافرة اليت تساعد على ذبنبو مثل :قولو
تعاىل ﴿ :كإف خفتم شقاؽ بينهما فابعثوا حكمان من أىلو كحكمان من أىلها﴾ (النساء ،)35 :كبغَت ضبط للنفس ،كربكيم للعقل ،كمراعاة
للنشء ،كإعماؿ لَّلستخارة ،كغَتىا من خطوات أخرل عددىا بعض العلماء كأحصوا منها أكثر من عشرة بدائل إجيابية لتجاكزه كقرار
صعب بغيض ،كلتقليب كفة خيار إبقاء اآلصرة الزكجية ،كملّْ مشل األسرة؛ على أم خيار آخر يؤدم إىل تشتيتها كتفريق أطرافها.
()1
2
( ) تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان ،عبد الرحمن السعدي(.،تحقٌق عبدالرحمن اللوٌحق) ،مؤسسة الرسالة1419 ،هـ ص.844
3
( ) مختصر تفسٌر ابن كثٌر ،محمد الصابونً ،دار القرآن الكرٌم ،بٌروت – لبنان ،ط1402 ،7هـ 1981 -م ،ص ص.460-459
قصص القرآن الكرٌم ،جاد المولى محمد أحمد (وآخرون) ،دار الفكر( ،د.ت) ،ص ص.465 – 464
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المبحث الثالث
المضمون التربوي في بداية نشوء النزاع األسري بين خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس (رضي ا﵁ عنهما):
يتضح من سياؽ بداية القصة اليت ركاىا األماـ أضبد( – )1رضبو ا﵁  -عن خولة بنت ثعلبة أف زكجها دخل عليها يومان فراجعتو
علي يوما ،فراجعتو بشيء ،فقاؿ :أنت
بشيء ،فحدث ما حدث من ظهار ،قالت :كنت عنده ،ككاف شيخانكبَتان ،كقد ساء خلقو ،فدخل َّ

علي كظهر أمي.
َّ

مل َيتمل مراجعتها ،علمان بأف المراجعة ىذه كانت من عادة نساء الصحابة رضواف ا﵁ عليهن ،فبا كرد يف صحيح البخارم .عن
عمر بن اػبطاب  قاؿً :
نكرت أن تُراجعني! قالت :كًملى تينكر أف أُراجعك؟!
صخبى ٍ
علي امرأٌب فراجعتني -ناقشتٍت يف موقف  ،-فأ ي
ى
ت ٌ
ِ ()2
فوا﵁ َّ
النيب  ،ليُراج ْعنَو  .كىو حديث يتوافق مع قولو  " :ال يفرؾ – أم ال يبغض  -مؤمن مؤمنة ،إف كره منها هخلقان،
إف أزكاج ّْ
رضي منها آخر"(.)3

فالمراجعة كاغبوار حق للزكجة ،كليس للزكج أف ميارس على مراجعتها لو منكرا ،أك يينكر أف تراجعو ،كىذا مفهوـ تربوم ،ينبغي

أف يينشأ عليو الشباب من اؼبقبلُت على الزكاج كمن أسبوا مراظبو كغَتىم.

مل يطق أكس مراجعتها ،كمل يعجبو ما راجعتو بو ،والمراجعة ىنا أخذ كرد كجذب كشد ،نتج عنها تصعيد مباغت فجائي ؼبشكل

أدل إىل فراؽ أبدم ،كحالة ُّ
تصدع أسرم؛ ال ميكن الرجوع بعدىا؛ كفق التقليد اعباىلي القدمي ،الذم عفا عليو الزمن ،كمل َين إسقاطو بعد
من الدين اعبديد!.
غادر أكس داره بعد ما كقع من مفاصلة بينو كبُت زكجو ،كتوجو إىل نادم قوموٍ ،ب ما لبث أف عاد إليها؛ يريدىا عن نفسها ناسيا
ثبات ً
ما جرل ،متجاكزا ما كقع ،كلعل موقفو ىذا يشَت إىل أف الرجل – حىت كإف كاف شيخان كبَتان – كدبا في ًطر عليو من و
كقوة و
ربمل،
ى
كخاصية عصمة؛ سرعاف ما يًتاجع ،كيصفح ،كيعفو ،كجينح إىل رأب الصدع ،كتصحيح اػبطأ ،كالعودة بالعَّلقة الزكجية إىل ما كانت عليو
من و
كد كالتحاـ.
ىذا مضموف تربوم آخر ينبغي أف يفطن إليو جنس الرجاؿ يف تعاملهم األسرم ،كأف يػعوا ما فطرىم ا﵁ عليو من جلد ،كثبا و
ت،
ىي

كربكم يف النفس ،كميزىم بسرعة الًتاجع كالتنازؿ ،كذباكز حالة الغضب اليت هنى عنها اإلسَّلـ.

علي ،فإذا ىو يريدين عن نفسي ،قالت :قلت :كَّل كالذم نفس خويلة
قالتٍ :ب خرج فجلس يف نادم قومو ساعةٍ ،ب دخل َّ

إيل كقد قلت ما قلت حىت َيكم ا﵁ كرسولو فينا حبكمو.
بيده ،ال زبلص َّ

يبدك أف أكسان بعد أف تراجع عن غضبتو ،كندـ على ما جرل ،اندفع كبوىا بقوة (فواثبٍت)! يريد أف يناؿ منها ما يبتغيو الرجل من
زكجتو ،كلكن ىيهات ،فخولة جبانب ما تشعر بو من ظلم كإىانة؛ فإف اليقظة اليت سبيزىا ،كالوعي الذم ميأل جواكبها يدعواهنا إىل رفض
( ) 1هسند اإلهام أحود تن حنثل ،أحود تن حنثل  ،هؤسسة قرطثة ،هصر ،ج( ،6ب .ت) رقن الحديث.26056 :
( ) 2هسند الثزار ،أتىتكر أحود تن عورو تن عثدالخالق ،هكتة العلىم والحكن ،ج1424 ،9ه – 2003م ،رقن الحديث.206 :
( ) 3صحيح هسلن ،كتاب الرضاع  - 11 /تاب الىصية تالنساء ،أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم ،حديث رقم 1469
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طلب أكس ،كإف دعا األمر إىل استخداـ القوة كالعنف ،فكاف قرارىا أف البد من التحرم كالتثبت فبا حدث ،كمن آثار ما كقع ،كالوصوؿ
اضح ،كقوؿ فصل ،كشاؼ للخطيئة اليت ارتكبها الزكج .فكاف التصميم على عدـ سبكينو ليناؿ منها ما يشتهي كيهول ،كىي ال
إىل حل ك و
ترغب حىت يف ؾبرد طرح اؼبشكلة كإتاحة فرصة للحوار بينهما ،بل دفعت بو بعيدان عنها مستقلة قواىا اعبسدية اليت تتميَّز ّٔا على (الشيخ
الضعيف ،فألقيتو عٍت.
الشيخ
ى
الضعيف) قالت :فواثبٍت ،فامتنعت منو ،فغلبتو دبا تغلب بو اؼبرأةي ى

فقرار خولة كموقفها فبا جرل ،أف ال تساىل ،كال عفو ،كال تنازؿ إالَّ بعد التعرؼ على حكم ا﵁ كرسولو ،قالت" :كالذم نفس

إيل حىت َيكم ا﵁ي كرسوليوي فينا" .فكاف أف أقسمت برّٔا مالك األنفس ،أف ال ّْ
سبكنيو من نفسها ،كقررت تصعيد األمر
خويلة بيده ال ىزبٍليص َّ
ى
مرة أخرل للتعرؼ على مآالتو.

خولة ىنا تيسدم مفهومان تربويان لطريف العَّلقة الزكجية ،كىو عدـ االستسَّلـ عند كقوع أم خَّلؼ شرعي بينهما ،كضركرة اختيار
جانب حكم ا﵁ كرسولو ،كاللجوء إىل ما يقرره الشارع اغبكيم ،كتغليبو على جانب ىول النفس ،كتقدميو على االنصياع إىل الرغبة الذاتية،
أك أم ذريعة أخرل ،أم أف التحقق من حكم الشرع فيما يقع من خَّلؼ زكجي ظبة من ظبات أىل الشخصية اؼبؤمنة السوية ،قالت:
(حىت َيكم ا﵁ كرسولو فينا).
مفهوـ تربوم آخر ميكن استنتاجو من ىذه الواقعة اليت جرت بُت الزكجُت؛ كىو ضركرة مراعاة اغبالة النفسية ،كاالستعداد العاطفي
كاالنفعايل للزكجة؛ عندما يريدىا الزكج عن نفسها ،مع أمهية اختيار الزماف اؼبناسب ،كاللحظة اؼبواتية ؼبثل ىذا الطلب .جبانب أنو يف حالة
المراجعة كالنقاش بُت الزكجُت البد ؽبما أف يلتزما باؽبدكء كاؼبوضوعية  -خاصة الرجل صاحب العصمة كالتعقل كالصب  -كي ال يتطور
األمر إىل شقاؽ كفراؽ ،كيصل إىل حالة يصعب الرجوع منها.
كانتهى األمر بُت خولة كزكجها إىل نقل القضية خارج الدار كالذىاب ّٔا إىل اؼبريب األكؿ ،رسوؿ ا﵁ .


ثم إلى الرسول :
المضمون التربوي من حادثة نقل خولة لنزاعها األسري مع زوجها إلى إطار خارجي بذىابها إلى جارتها َّ

كاف أمر الظهار عند خولة أكب من أف َيل بتفاكض داخلي يف البيت ،كأخطر من ؾبرد و
تنازؿ من زكجها ،كرغبتو يف تسوية ثنائية

بالتقرب منها ،فتقرر اػبركج ،كسبنعو من االقًتاب منها ،كتغادر دارىا مسرعة ال تلوم على شيء .قالتٍ :بَّ خرجت إىل بعض جاراٌب،
ت بُت يديو.
ت حىت ٍ
فجلس ي
جئ ي
خرج ي
فاستعرت منها ثيأّاٍ ،بَّ ٍ
ت رسوؿ ا﵁ٍ 

عما جرل ،-كمل
تبدك ىنا أمهية اعبار الذم أكصى بو الرسوؿ  ،كىو عند الشدائد عضد كسند كملجأ  -ككأين ّٔذه اعبارة تسأؽبا َّ

يرد يف القصة إف كانت فعلت ذلك أـ ال ،إال أف اؼبوقف يتطلب أف تستفهم منها عن سبب ما حدث ،كأف تتعرؼ على ما دعاىا للخركج
من دارىا بتلك اؽبيئة كدكف أف تلبس ثيأّا .استدعى األمر أف تقف اعبارة مع جارِتا على كل حاؿ ،كما كاف منها إالَّ تلبية طلبها ،كسبكينها
من ثوب ساتر زبرج بو إىل مقصدىا..
إف ذىاب خولة إىل جارِتا ،كاالستعانة ّٔا تتضمناف مفهوما تربويا يشَت إىل أمهية اعبوار ،كإيل ضركرة حسن معاملة ساكنيو ،مع
ضركرة أف يفهم كلُّ و
فرد أف الرسوؿ  ما أكصى باعبار إالَّ لدكره اؼبتعاظم كاؼبهم يف الوقوؼ عند اغباجة مع من جياكره يف حاليت السراء
ى
كالضراء ،كإالَّ ألنو األكثر قربان من كل قريب ،كاألكىل باؼبعاملة الطيبة اػباصة من كل شخص آخر ..كقد ػبص  ذلك يف قولو" :ما زاؿ
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جبيل يوصيٍت باعبار حىت ظننت أنو سيورثو"( .)1كىا ىي خولة تلجأ إىل جارِتا يف كقت حاجة كشدة ،فتقضي اعبارة حاجة خولة ،كتليب
طلبها الذم تريد ،دكف تردد أك تأخَت.
 المضمون التربوي في األسلو الذي خاطبت بو خولة رسول اهلل :
أسرعت خولة إىل دار رسوؿ ا﵁  قالتٍ" :بَّ خرجت حىت جئت رسوؿ ا﵁  ،فجلست بُت يديو فذكرت لو ما لقيت منو" .كيف
اغبديث الذم أخرجو ابن أيب حاًب من حديث عائشة رضي ا﵁ عنها عن شكول خولة لرسوؿ ا﵁  قالت" :إين ألظبع كَّلـ خولة بنت
علي بعضو ،كىي تقوؿ – أم خولة –  :يا رسوؿ ا﵁ أكل مايل ،كأفٌت شبايب ،كنثرت لو بطٍت ،حىت إذا كبت ًس ٍّْت ،كانقطع
ثعلبة ،كخيفي َّ
كلدم ،ظاىر مٍت.)2("...
أف السيدة عائشة (رضي ا﵁ عنها) بالرغم من أهنا كانت يف ناحية البيت ،قريبة من مكاف حوار خولة مع رسوؿ ا﵁  ،إالَّ
ييَّلحظ َّ

كل ما تقولو خولة ..قالت عائشة (رضي ا﵁ عنها)" :كأنا يف ناحية من البيت ما أظبع ما تقوؿ"( ،)3بالرغم من أف ذلك
سمع َّ
َّأهنا مل تى ىك ٍد تى ي

يكاد
جو من اغبوار كآّادلة ك َّ
رفع الصوت كنبة السجاؿ العالية ،إالٌ أف صوِتا – خولة  -ال ي
الشكول كالتَّضرع كاغبزف ،فبا يتطلب ى
كاف يف ٌ
جيلس يف ذات اؼبكاف من دار رسوؿ ا﵁  ،كما ذلك  -فيما يبدك  -إالٌ ألهنا قد ربلٌت بسمت ىادئ ،كصوت منخفض،
يسمعو من ي

كالتزمت بأدب اغبوار ،كحبياء ّْبُت ،كبوقار كاضح ،فبا يشَت إىل تأدّٔا أماـ رسوؿ البشرية  ،كضبطها غبديثها ،كتركيزىا على عكس ما
جرل باحًتاـ كثبات ،كىنا مفهوـ تربوم مهم كىو :على الفرد أك اعبماعة التحلي بسمة التأدب كالرزانة يف مواقف اغبوار كاعبدؿ ،كتبادؿ
اآلراء ،كطرح اغبجج ،كالدفاع عن النفس ،كضركرة أف يتحلى الشاكي ،أماـ من يلجأ إليو بالسمت اؽبادم ،كيلتزـ بالقوؿ السديد الذم
يعكس االحًتاـ كالتقدير ،كالًتبية السوية.
المبحث الرابع
المضمون التربوي في الكيفية التي استقبل بها الرسول  الصحابية خولة(رضي ا﵁ عنها) في داره
يقابل الرسوؿ  خولة يف داره بسماحة نفس ،كيستمع إىل شكواىا ،كيصب على ؾبادلتها ،كىي تبدم كتعيد ،كيقدـ ؽبا الرأم
اؽبادؼ ،الذم يؤدم إىل إقناعها ،جيمع كال يفرؽ ،يناسب زبفيف مصأّا ،كيتوافق مع فطرِتا كعاطفتها ،ككأنو  يود أف يصل بأمتو
كيعلمها :أف من يريد من الناس أف يسمعوا منو ،فعليو أف يستمع إليهم؛ كما ذلك إالَّ ألنو  - كما ذكر الصَّليب :كاف صلوات ا﵁
()4

كسَّلمو عليو يقدر ظركؼ الناس ،كيراعي أحواؽبم ،كيعذرىم جبهلهم ،كيتلطف يف تصحيح أخطائهم ،كيًتفق يف تعليمهم الصواب.

كاف ىذا حاؿ رسوؿ ا﵁ ؛ ألنو  صاحب الكماؿ البشرم ،كاػبلق الرفيع ،كاألدب الرباين الذم تلقاه من رب العزة كاعبَّلؿ.
يقوؿ الب :لقد راعى اؼبعلم األكؿ – الرسوؿ  – صبلة اؼببادئ الًتبوية الكرمية ،كانت توجيهاتو غاية يف السمو اػبلقي ،كالكماؿ العقلي،
( )1سنن أبً داؤود ،كتاب األدب رقم الحدٌث ،5152 :وسنن الترمذي ،كتاب البر والصلة ،رقم الحدٌث.1943 :
( ) 2سنن اتن هاجة ،كتاب الطالق -تاب الظهار ،ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،رقن الحديث.2053 :
ِ ِ ِ
( ) 3األسماء والصفات لمبيهقي ،باب  :ما ج ِ
َّم ِع ،أحود تن الحسين تن علي ،رقن الحديث.319 :
َ ُ َ َ َ
اء في إِثَْبات صفَة الس ْ
4
( ) السٌرة النبوٌة ،علً محمد الصالبً ،مكتبة فٌاض ،المنصورة2007 ،م ،ص.495
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كذلك يف تعليقو على ما صدر من بعض أصحابو .جعل التوجيو يستقر يف قلؤّم ،كبقي ماثَّلن أماـ بصائرىم لً ىما ارتبط بو من معايَت تربوية
()1

كرمية.

اؼبضموف الًتبوم ىنا أف من يريد السعي إلصَّلح ذات البُت؛ عليو أف يتمثل بأخَّلؽ النيب  حُت أى ٍش ىعىر خولة بأنو مل يتضجر
حبضورىا ؼبقابلتو ،كمل ينزعج دبخاطبتها ،كأنو لن يألوا جهدان إلجياد حل منصف ؼبشكلتها .كليس لكل مصلح بُت الناس إالَّ أف يتصف
بتواضعو  كسعة صدره كظباحتو تلك ،كأف ينظر بتمعن يف الكيفية اليت قابل ّٔا خولة يف داره ،كأدار معها حواره ،ذاؾ الذم أفضى إىل
توافق زكاجي ،كهناية مرضية ،كىذا سلوؾ نبوم راشد ،يشَت إىل مضموف تربوم كاضح ،كىو أف التواضع كلُت اػبطاب كاغبكمة كسعة
الصدر ظبات تربوية إنسانية ،ربتاجها شخصية الوسيط للقياـ دبهمة إصَّلح ذات البُت كحل اؼبشكَّلت األسرية.
 المضمون التربوي في قولو  لخولة في مبتدأ حواره معها( :يا خويلة ،ابن عمك ،شيخ كبير ،فاتق اهلل فيو).
عرضت خولة (رضي ا﵁ عنها) شكواىا ،كشرحت ما كقع عليها من زكجها ،فإذا برسوؿ ا﵁  الذم أعطى جوامع الكلم؛ يقوؿ
ؽبا تلك العبارة الشاملة اليت تتضمن معاين كمفاىيم تربوية جامعة ،كىو َيضها على العفو ،كيرغبها فيو ،مراعيان حالتها النفسية؛ كخياطبها
تلطفان بأحب األظباء إليها" :يا خويلة" .كخيصها بذات النهج الذم كاف خياطب بو زكجاتو ،كيعاملهن بو ،كىو منهج عاـ ،كسنة فعلية
كقولية للمسلمُت كافة ،كتوجيهان تربويان ؽبم ليعيشوه يف كاقع حياِتم الزكجية كالعامة.
كٍت ،كشاىد ذلك ما جاء يف اغبديث " :كاف 
قد كاف  يف ذكره ألظباء من خياطب من زكجاتو؛ ّْ
يرخم ،كييصغٌر ،كيي ىدلٌل ،كيي ٌ

عائش ،ىذا جبيل يقرئك
عائش ،يا
ينادم أـ اؼبؤمنُت السيدة عائشة (رضي ا﵁ عنها) بًتخيم اظبها كيكٌت رببها " ككاف يقوؿ ؽبا" :يا
ي
ي
السَّلـ" (متفق عليو) .ككاف يقوؿ ؽبا" :يا يضبَتاء"( .السلسلة الصحيحة.)818/7 :
ككاف الفاركؽ عمر بن اػبطاب (رضي ا﵁ عنو) ينادم زكجة أـ كلثوـ بنت علي بن أيب طالب (رضي ا﵁ عنهما) قائَّل" :يا ابنة
فعا لشأهنا كآؿ بيتها.
األكرمُت" ،تقديرا ؽبا ىكر ن

ىنا خياطب  آّادلة كيقوؿ ؽبا" :يا خويلة" ،إشعاران ؽبا بأهنا ذات قيمة كمكانة عنده ،كىو تصغَت يشتمل على اؼبلحة كالشفقة،

كالعطف غباؽبا ،اسًتضاء ؽبا ،كزبفيفا ؼبا أملَّ ّٔا من كرب كحزف.
يبز ا﵀تول الًتبوم يف ىذا اؼبوقف ،من أف اػبطاب يف أثناء القياـ بدكر إصَّلح ذات البُت ،كترميم كإعادة العَّلقة الزكجية إىل
طبيعتها؛ ينبغي أف يكوف خطابان رقيقان ،كأف تكوف مناداة اؼبخاطىب بأحب األلفاظ إليو ،كما كرد يف اغبالة ىذه اليت كاف قولو " :يا
خويلة" بتصغَت اظبها ،ميثل نداءن ىادئان ؽبا؛ لتستمع إىل النصح ،كتصغي إىل داعي التوافق كالتعقل.

يهيء رسوؿ ا﵁  البيئة النفسية غبواره مع خولة بقولو" :يا خويلة" ،كيلجأ إىل دفعها لقبوؿ مبدأ التصاحل ،كالعفو ،كميهد للوصوؿ

إىل اؽبدؼ بذكر ما بينها كبُت زكجها من عَّلقة اجتماعية كثيقة فيقوؿ ؽبا" :ابن عمك" .صاحب عَّلقة الدـ ،كالرحم ،كرابطة القرىب
اللصيقة القوية بك .فيذكرىا بوالء األىل ،كيستدعي ضبية الرىط ؼبا ؽبا من مكانة كأثر توافقي كنفسي كبَتين عند كل إنساف ،كما للتذكَت
()1

مناهج وآداب الصحابة فً ال َّتعلّم وال َّتعلٌم ،عبد الرحمن البر ،دار الٌقٌن ،المنصورة ،ط1999 ،1م ،ص.85
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ّٔا من دكر مهم يف ِتدئة اػباطر ،كؿباصرة حاالت النفور ،كالنزكع إىل حدة االنفعاؿ ،كالتشفي ،كاالنتقاـ؛ ألنو  يدرؾ دكر ذلك؛ فهو
يستعُت بذكر ىذه العَّلقة اليت تربط بُت خولة كزكجها لتخفيف كطأة ما تشعر بو من مظلمة كمهانة .كلًتضى بالعودة إىل عشها الزكجي
الذم يضمها كصاحبها كبنيها.
بإشارتو  إىل ىذه العَّلقة االجتماعية كاستخدامو ؽبا يف ىذا اؼبوقف اإلصَّلحي كأىنَّو  يوجو من يقوموف بأدكار اؼبصاغبات
األسرية ،أك أم ضرب من ضركب التدخل اغبكيم إلصَّلح ذات البُت؛ أف يستعينوا بنهجو الًتبوم ىذا يف التذكَت بعَّلقات األرحاـ
كالعشَتة ،أك أم عَّلقات أخرل إنسانية أك عقدية ،أك غَتمها من شأهنا أف تلعب دكران يف تقريب شقة اػبَّلؼ بُت اؼبتخاصمُت ،أيَّان كاف
نوعها ،أك درجة صعوبتها كتعقيدىا ،كىو مفهوـ تربوم مهم لذكم االختصاص فبن يهتموف بالتوفيق بُت اؼبتنازعُت.
بعد قولو " :يا خويلة ابن عمك" ،يردؼ قائَّلن" :شيخ كبير" .فبا يعٍت أنو يستحق العطف ،كالرفق ،كاؼبعاملة اغبسنة ،كذبب
مراعاة كربمل تبعات شيخوختو ،كضعفو ،ككب سنو ،كظرفو النفسي ،كاإلنفعايل ،كؽبذا كغَته َّ
البد من إجياد العذر لو ،كالتجاكز عن عثراتو.
كىذا بالتأكيد مفهوـ تربوم يتضمن قيمة أخَّلقية اجتماعية كإنسانية ذات عَّلقة كطيدة بكيفية معاملة من يتقدـ ّٔم العمر ،كتتطاكؿ
سنوات عيشهم يف اغبياة.
كذلك يتضح اؼبضموف الًتبوم بإشارة الرسوؿ  ػبولة بأف أكسا زكجها "شيخ كبير" ،كىو أف الفرد األصغر سنان عليو احًتاـ
األكب منو سنان ،كيقتضي ذلك التعامل معو بلطف كرقة كحذر؛ زكجان كاف أك غَته من أفراد آّتمع الذم يعيش يف كنفو.
خيتم الرسوؿ  عبارتو السابقة بقولو" :فاتق اهلل فيو" .فيوجهها بااللتزاـ بقيمة ذات مضموف ركحاينٍّ ديٍت شامل ،كتربوم مهم،
كىي االلتزام بتقوى اهلل ،ألهنا ـبرج من كل عثرة كمشكل﴿ :كمن يتق ا﵁ جيعل لو ـبرجان﴾ (الطَّلؽ .)2 :كىي معيار دقيق لطاعة ا﵁ يف
السر كالعلن .كّٔا يناؿ العبد أرفع مكانة عند ا﵁ تعاىل﴿ :إف أكرمكم عند ا﵁ أتقاكم﴾(اغبجرات ..)13 :كمن لوازـ التقول ،الرضا،
كاغبمد ،كالشكر ﵁ ؼبا قسم كأنعم .كمن لوازمها كماؿ اإلمياف الذم يتطلب حسن اػبلق كاللطف باألىل .قاؿ " :أكمل اؼبؤمنُت إميانان،
أحسنهم خلقان ،كألطفهم بأىلو"( – .أخرجو الًتمذم كقاؿ حديث صحيح) .-كلذا حث الرسوؿ  خولة أف تتقي اهلل يف زكجها كابن
عمها الشيخ الكبير ،الذم يستحق العناية كالرعاية .كىو توجيو تربوم كحض نبوم كرمي من كاجب كل فرد من أفراد آّتمع أف يعمل،
كيسًتشد بو يف تربية األبناء كاألخذ بو كمفهوـ تربوم مهم لتنشئة األجياؿ ،كجسر منيع للنجاة كاألماف من كل خطر﴿ .كأقبينا الذين آمنوا
ككانوا يتقوف﴾ (النمل.)53 :
المبحث الخامس
المحتوى التربوي في قولو  لخولة " :قد أصبت وأحسنت ،فأذىبي وتصدقي بو عنو ،ثم استوصي بابن عمك خيرا "
بعد انفراج اؼبوقف ،كبعد رضاىا حبكم ا﵁ كأسهامها يف حل النزاع ،كنزكؿ الوحي يف أمرىا كصاحبها؛ تبدلت حالتها النفسية ،كىدأ
أعذاره ،كتذكر عدـ مقدرتو على اإليفاء بكفارة ظهاره منها
ركعها ،فأخذت تدافع عن زكجها ،ككقفت إىل ى
ص ّْفو تينافح عنو ،كطفقت ربكي ى

قالت :فقلت كا﵁ يا رسول اهلل ما عنده ما يعتق ،كحينما طلب منها أف يصوـ زكجها شهرين متتابعُت؛ حسبما جاء يف حكم ا﵁ تعاىل.
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قالت :واهلل إنو لشيخ كبير ما بو من صيام! ٍبَّ عندما طرح اػبيار األخَت بأف يتصدؽ على ستُت مسكينان قالت :واهلل يا رسول اهلل ما
البد من كفارةَّ ،
ذاك عنده .فما كاف من رسوؿ ا﵁  إالَّ أف ييسهم بنفسو يف اغبل ،إذ َّ
كالبد من اػبضوع ألمر ا﵁ تعاىل ،فقاؿ " :

فإنا سنعينو بفرق من تمر " – كالفرؽ من الشيء جزء منو – فقالت :وأنا يا رسول اهلل ،سأعينو بفرق آخر .كىنا جاءت اإلشادة من

اؼبشرفة يف حل القضية قائَّلن ؽبا" :قد أصبت وأحسنت" .كمعلوـ أف من َيسن إمنا َيسن
رسوؿ ا﵁  على مشاركتها القيَّمة ،ككقفتها ّْ
لنفسو ،كما جاء يف التنزيل﴿ :إف أحسنتم أحسنتم ألنفسكم﴾ (اإلسراء ،)7:فأبلغها رسوؿ ا﵁  بأهنا فعلت صوابان دبشاركتها اؼبقدرة
ىذه .كيف قولو " قد أصبت وأحسنت"؛ جبانب االستحساف كاإلشادة ،ميكن القوؿ بأف ىناؾ غبطة كسركرا بدتا يف نفسو أدت إىل
شكر ،كتقدير ،كاعتبار خاص منو  ؼبوقفها اإلجيايب ،كإسهامها الكبَت ،كاستعدادىا بتقدمي مساعدة لزكجها بفرؽ آخر؛ إلعانتو يف كفارة
ما بدر منو.
بعد انتهاء األمر على الوجو األمثل؛ باػبضوع إىل أمر ا﵁ ،كاإلشادة من رسولو على ما بدر منها من قبوؿ كمشاركة يف الوصوؿ
إىل حل؛ أكصاىا رسوؿ ا﵁  كصية غالية ربفظ ؽبا يكَّدىا ،كسكينتها الزكجية مع صاحبها ،فقاؿ " :استوصي بابن عمك خيراً"( .ابن

عمك) يف مبتدأ حديثو معها حيث اؼبشكلة ماثلة ،كالبحث عن حل ؽبا قائم؛ كىنا (ابن عمك) مرة أخرل ،حيث األمر قد اتضحت
ضد اؼبفهوـ الًتبوم للعناية باستخداـ تلك الصلة يف ا ًإلصَّلح بُت
مآالتو ،كجاء التنزيل من السماء بشأنو ،كالتكرار -ىنا  -لصلة القرابة يػي ىع ّْ

الناس .كبعد ىذه الوصية اعبامعة اليت اشتملت على مضموف تربوم كمفهوـ إنساين بأمهية اؼبعاملة اغبسنة البن العم؛ صاحب القرابة الوثيقة،

فما كاف من رسوؿ ا﵁  إال أف خيتم حديثو معها حبثٌها على أف تستوصي بو خيراً ،كتعاملو معاملة طيبة؛ تؤدم اىل تقوية الركابط األسرية
بينهما .والخيرية اليت أشار إليها كأكصى ّٔا رسوؿ ا﵁  خولة ،تتطلب ضبط النفس عند الغضب ،كالتعامل مع القرين بأخَّلؽ رفيعة،
ككَّلـ ىادئ ،كأسلوب رزين؛ يَّلئم ترسيخ عَّلقة التوافق النفسي بينهما ،كيساعد على القياـ بالدكر األسرم كامَّلن؛ لتنتج عنو عَّلقة زكجية
ناجحة .كما أف الخيرية تستلزـ إحاطة الزكج بالعناية؛ كإسباغ العطف ،كا﵀بة ،كاغبناف عليو ،كذبنب الصراع معو ،كعدـ التحدم ،كالعناد
(والمراجعة) ،كما إىل ذلك فبا يشَت إليو قولو ( :استوصي بابن عمك خيراً).
تنتهي القصة ّٔذه الوصية الغالية اليت ربفظ الكياف األسرم ػبولة(رضي ا﵁ عنها) كلكل كياف أسرم آخر؛ لينعكس ذلك على
آّتمع كلو ترسيخان لقيمو الدينية الًتبوية ،كتقويةن ؼبكوناتو االجتماعية كخَّلياه األكلية ،كتأٌب أبرز اؼبضامُت الًتبوية اليت كردت يف هناية ىذا
اؼببحث كىي:
إًف ا﵁ سبحانو كتعاىل يقضي حاجة من يشكو إليو بصدؽ ،كيتوكل عليو حبق ،كما فعلت خولة حُت تعلق قلبها با﵁ فنصرىا ،ألنو
تعاىل ألطف بعباده من أف يرل خاطر عبد من عباده مكسوران كال ينصره ،كىو القائل( :من يتوكل على ا﵁ فهو حسبو) (الطَّلؽ.)3:
كتتنزؿ آيات صدر سورة آّادلة لتضع حدان ؽبذه العادة أك الظاىرة االجتماعية اعباىلية القدمية؛ لًتسي أمرا ربانيا كاضحا ؼبن يتجرأ على
فبارستها ،كييطلق عبارِتا يف كجو زكجتو.
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الخاتمة:

اجعة ك و
خبصاـ كمر و
و
كرد؛ َّأدل إىل امتناعها عن تلبية رغبتو يف
تبدأ قصةي خولة بنت ثعلبة اليت حكتها عن ظهار زكجها منها
أخذ ٍّ
مَّلمستها ،كقضاء كطره منها ،كخرجت غاضبةن فزعة ً
الرسوؿ  ليحكم فيو .قائلةن لوَّ :
حبجة أف ما بدر منو ال َّ
كال
عرض على َّ
بد أف يي ى
قلت حتى يحكم اهلل ورسولُو فينا بحكمو.
نفس خويلةَ بيده ال
قلت ما َ
إلي ،وقد َ
تخلص َّ
ُ
والذي ُ

حدث ؽبا
ذىبت إىل رسوؿ ا﵁  يف داره بعد أف استعانت بإحدل جاراِتا ،كاستعارت منها ثوبان تستىًًتي بو ،كشكت إليو  ما
ى
برب السما ًء
كجادلت ،كالرسوؿ 
كحاكرت
من زكجها،
يستمع إليها بتواض وع كص وب كأناة ،كيثنيها عن موقفها ،كىي تريد حَّلِّ ناجعا؛ فإذا ّْ
ٍ
ٍ
ي
الذم ال ىزبٍ ىفى عليو خافية؛ يسمع حوارىا مع رسوؿ ا﵁  ،فىػتتػنىػزؿ يف شأهنا أربع و
آيات يف صد ًر سورةً آّادلة﴿ :قد ظبع ا﵁ قوؿ اليت
ىى ٌ
ي
ي ى

ذبادلك يف زكجها كتشتكي إىل ا﵁ كا﵁ يسمع رباكركما إف ا﵁ ظبيع بصَت﴾ ...إىل قولو تعاىل ﴿ :كللكافرين عذاب أليم﴾ ،كيقضي
منكر من القوؿ كزكرَّ ،
يقوؿ بو أف يعتً ىق ،أك يصوـ شهرين متتابعُت ،أك ييطعم ستُت مسكينا.
كمو تعاىل أف
كالبد ؼبن ي
الظهار ه
ى
يح ي
و ً
عقب ً
ف عنو َّ
الكفارةي ،اليت
نزكؿ اآليات َّ
تتحو يؿ خولة بنت ثعلبة من خص وم لزكجها إىل مدافعة تيػنىافح عن حالو ،كترجو أف يزبىَّف ى
انتهت بدفع ما يكفي إلطعاـ ستُت مسكينا؛ مشاركةن بُت الرسوؿ  ك بينها  -من ماؽبا اػباص. -
و
جيدر بكل فرد أف يتمثَّلها
القصةي كقد اشتملت على
تنتهي َّ
ى
نتائج ي
مضامُت تربويَّة غالية ،كىي ما توصلت إليو الدراسة اغبالية من ى
كيعيشها كاقعان يف حياتو ،كَيرص على ً
بكل مكوناتو؛ ؼبواجهة
َيتاجها
غرسها يف نفوس األبناء كالشباب ،كىي
آّتمع ّْ
ى
ه
ي
ؿبتويات تربويَّةه نافعة ،ي
ي
و
كمشكَّلت يف مشوا ًر حياِتم الزكجية.
ائق
ما َيلُّ بأفراده من عو ى
نتائج الدراسة:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الدين اإلسَّلمي ،ييساعداف على سباسك األسرة كاستقرار آّتمع.
البعد عن فبارسة عادات كتقاليد ما قبل اإلسَّلـ ،كااللتزاـ بتعاليم ّْ
ي
أمهيَّةي مراعاة ً
الزكج عن نفسها ،مع مراعاة اختيار اؼبكاف
اغبالة النفسية ،كاالستعداد العاطفي كاالنفعايل للزكجة عندما ير ي
يدىا ي
اؼبناسب ،كاللحظة اؼبواتية ؼبثل ىذا الطلب.
الزكجيَّة؛ على الزكج يف تعاملو األسرم مع زكجتو أف يعًي ما فطره ا﵁ عليو من جلى ود ،كثػىب و
ات ،كما ىميَّػىزهي بو من
لضماف حفظ اآلصرة َّ
ى
ى
ى ى
ًع و
رعة تراج وع كتنازؿ.
كس ى
ٍ
ص ىمة ،ي
اغبق يف مراجعة زكجها – مناقشتو كؿباكرتو – باألسلوب الذم يركؽ ؽبا ،كيناسب اؼبوقف ،كليس لو أف يينكًىر ذلك
الزكجة ؽبا ُّ
عليها.
الز ً
الشرعي عند كقوع أم خَّلؼ أيسرم.
كجيَّة عليهما اختيار حكم ا﵁ تعاىل كرسولو  باللجوء إىل ما قرره َّ
طرفا العَّلقة َّ
ربُت يف أم كقت من األكقات.
السراء ك َّ
الوقوؼ معو يف َّ
حسن معاملة اعبار ،ك ي
اجب ديٍت كضركرة إنسانية ،كاغباجة إليو قد ي
الضراء ،ك ه
ً
ً
طلب منو
بصفات
وم يتحلى
الرزانة ،كاؼبوضوعيَّة ،يف مواقف اغبوار ،كاعبدؿ؛ أثناء طرح مظلمتو أماـ يم و
الس ُّ
األدب ،ك َّ
الفرد َّ
ي
صلح يى ي
َّ
ص ىفة.
حَّل أك نى ى
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-8
-9
-11
-11
-12
-13

ً
الوسيط للقياـ بإصَّلح ذات البُت.
ربتاجها شخصية
التواضع ،كلُت اػبطاب كسعة َّ
الصدر ،ه
ظبات نفسية تربوية إنسانية ،ي
ً
ً
بأحب األىظباء
التعاطف مع الشاكي ،كاسًتضائًو ،كـباطبتًو
ّْ
ىزبفيف حاالت ال ُّشعور باغبزف ،كاؽبم ،ربتاج من اؼبيصلح أك اؼبيعاجل إبداءى
إليو.
ً ً
النفسي ،كذباكز عثراتو.
ضعفو ،كظىرفو
تتطلَّب شيخوخة َّ
الزكج ،كك يب سنّْو مراعاة حالة ى
ّْ
الديٍت اإلنساين يقتضي احًتاـ ال ً
فرد الكبَت ،كمعاملتًو و
بلطف كرقة كحذر.
الواجب ّْ
ً
اؼبتخاصم ً
قرب َّ
شقة اػبَّلؼ بينهما.
فض النّْزاع بُت
التَّذكَت بتقول ا﵁ عند ّْ
ُت يي ّْ
ى
و
بصدؽ ،كيتوَّكل عليو حبق.
يىقضي ا﵁ سبحانو كتعاىل حاجة من يشكو إليو

خَّلؼ بينهما.
الزكجُت إذا ما نشب
فح من أكجب كاجبات َّ
العفو ،ك َّ
ه
ُّ -14
الص ي
يظل ي
توخي اغبًكمة ،كاالستعداد لألسهاـ اؼبادئ الَّلزـ ،ك َّ
 -15من َّ
اؼبعنوم اؼبطلوب.
الدفع
القياـ بإصَّلح ذات البُت عليو ّْ
ّْ
يتصد ير ى
ضا كالغضب.
 -16الزكجاف عليهما احًتاـ آصرة عَّلقة العشَت ،ك َّ
الرحم يف حاليت ّْ
الر ى
و
كوسيلة لتقريب َّ
شقة اػبَّلؼ بُت الزكجُت.
ستخدـ صلةى القرابة – إف كجدت –
-17
ى
اؼبصلح لو أف يى
ي
توصيات الدراسة:

الًتكيز كاالىتماـ من اؼبوجهُت الًتبويُت ،كاؼبرشدين االجتماعيُت ،كاؼبدرسُت كاآلباء كالدعاة ،كاػبطباء؛ على تنوير الشباب كالناشئة
َّ -1
من األجياؿ اغبالية؛ بضركرة ُّ
التعقل كالتأين كالتحلي باغبكمة كاغبذر قبل ازباذ أم قرار باؼبفاصلة الزكاجية ،أك الطََّّلؽ الذم ىو
أبغض اغبَّلؿ إىل ا﵁ تعاىل.
 -2االىتماـ باعبار كمعاملتو باغبسٌت كالوقوؼ معو يف السراء كالضراء كاالستعانة بو يف حاليت الشدة ككشف الضر.
 -3اللجوء إىل ا﵁ تعاىل عند الشدائد كاالغباح يف الدعاء كطلب اإلعانة كقضاء اغبوائج كإزالة العثرات.
 -4تتبع األحاديث النبوية ،كقصص الًتاث اإلسَّلمي ،اليت تتناكؿ اؼبعاملة الزكجية الراشدة ،كالتوافق األسرم ،كإظهار ما فيها من
ؿبتويات تربوية؛ تؤدم إىل استقرار آّتمع ،كسباسك مكوناتو ،كذبنبو حاالت الصراع ،كالشقاؽ ،كالطَّلؽ الذم أضحت أسباب
كقوعو متعددة لدل الشباب كاألجياؿ الناشئة.
مقترح دراسات مستقبلية:
 -1مراجعة كإمعاف النظر يف الدراسة اغبالية ،كاستنباط اؼبزيد من اؼبضامُت الًتبوية من نصوصها كعباراِتا على نسق ما ذيكر.
 -2إجراء دراسات علمية فباثلة للدراسة اغبالية باختيار نصوص من القصص القرآين كاغبديث النبوم ،كقصص صدر اإلسَّلـ ،كاستنباط
مضامُت تربوية من نصوصها كعباراِتا ،كقصة الثَّلثة الذين يخلّْ يفوا؛ اليت قصها الصحايب كعب بن مالك األنصارم ،كقصة حليمة
السعدية ،كصلح اغبديبية ،كفتح مكة ،كغَتىا.
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المصادر والمراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

أساس البَّلغة :الزـبشرم ،جار ا﵁ ،دار اؼبعرفة ،بَتكت(د .ت).
األظباء كالصفات للبيهقي( ،باب :ما جاء ًيف إًثٍػب ً
ات ً
الس ٍم ًع) :أضبد بن اغبسُت بن علي .رقم اغبديث.389 :
ص ىف ًة َّ
ى ي ى ىى ى
اإلصابة يف سبييز الصحابة :ابن حجر العسقَّلين .ج ،1اؼبكتبة اؼبصرية ،كمعجم الصحابة البن قانع .30/1
تيسَت الكرمي الرضبن يف تفسَت كَّلـ اؼبناف :عبد الرضبن السعدم(.ربقيق عبدالرضبن اللوَيق) ،مؤسسة الرسالة1419 ،ىػ .
الرحيق اؼبختوـ :اؼببارؾ فورم .ط ،2دار القلم ،بَتكت( ،د.ت).
سنن ابن ماجة ،كتاب الطَّلؽ ،باب الظهار :ابن ماجة أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن يزيد القزكيٍت .رقم اغبديث.2053 :
سنن أيب داؤكد ،كتاب األدب .رقم اغبديث ،5152 :كسنن الًتمذم ،كتاب الب كالصلة .رقم اغبديث.1943 :
السَتة النبوية :علي ؿبمد الصَّليب .مكتبة فياض ،اؼبنصورة2007 ،ـ.
صحيح مسلم ،كتاب الرضاع  - 18 /باب الوصية بالنساء :أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج ابن مسلم ،حديث رقم 1469
الطبقات الكبل :ابن سعد( .ربقيق ؿبمد عبد القادر عطا) ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بَتكت1990 ،ـ.
القرآف الكرمي كحاشيتو ،مفتاح فهم القرآف :أضبد علي اإلماـ .دار مصحف إفريقيا ،اػبرطوـ2000 ،ـ.
قصص القرآف الكرمي :جاد اؼبوىل ؿبمد أضبد (كآخركف) .دار الفكر( ،د.ت).
كلمات القرآف تفسَت كبياف :حسُت ؿبمد ـبلوؼ .دار اؼبستقبل ،بَتكت ،لبناف1956 ،ـ.
ـبتصر تفسَت ابن كثَت :ؿبمد الصابوين .ط ،7دار القرآف الكرمي ،بَتكت ،لبناف1402 ،ىػ 1981 -ـ.
مسند اإلماـ أضبد بن حنبل :أضبد بن حنبل .ج ،6مؤسسة قرطبة ،مصر( ،ب .ت) رقم اغبديث.26056 :
مسند البزار :أبوبكر أضبد بن عمرك بن عبداػبالق .ج ،9مكتب العلوـ كاغبكم1424 ،ق – 2003ـ ،رقم اغبديث.206 :
اؼبعجم الوسيط( :إخراج الدكتور أنيس كآخركف) .ج ،2دار الفكر( ،د ت).
مناىج كآداب الصحابة يف التَّعلٌم كالتَّعليم :عبد الرضبن الب .ط ،1دار اليقُت ،اؼبنصورة1999 ،ـ.
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المضامين التربوية في قصة ظهار أوس من زوجته خولة(رضي اهلل عنهما)
د .إبراهيم الخضر الحسن  -السودان

مالحق القصة:
قصة ظهار أوس بن الصامت من خولة بنت ثعلبة(رضي ا﵁ عنها)
ت ثػىعلىبة (رضي ا﵁ عنها) قالتً :
يف كًيف أىك ًس ب ًن ً و
ً ً
(كاللَّو ً َّ ى ٍ ٍ ى
الصامت أنزؿ ا﵁ي
ركل اإلماـ أضبد بن حنبل كغَته  -رضبهم ا﵁  ،-عن ىخ ٍولىةى بٍن ٍ ى
ى
آّادلة ،قالت :كنت عنده ،ككاف شيخان كبَتان قد ساء خلي يقو ً
ً
كجل صدر سورةً
علي يومان فراجعتو بشيء،
َّ
ى
كضجىر ،قالت :فدخل َّ
ي
ى ي
عز َّ ى

علي ،فإذا ىو ييريدين عن نفسي ،قالت:
فغضب ،فقاؿ :أنت َّ
علي كظهر أمي ،قالتٍ :بَّ خرج فجلس يف نادم قومو ساعةنٍ ،بَّ دخل َّ
ِ
بحكم ِو .قالت :فواثَبَنِي،
قلت ما قلت حتى يح ُك َم اهللُ ورسولُو فينا
إلي وقد َ
ص َّ
فقلت :كال ،والذي نفس خويلة بيده ،ال تخلُ ُ
ثم خرجت إلى بعض جاراتي
الشيخ َّ
فاستعرت منها ثيابهاٍ ،بَّ
عيف ،فألقيتو عٍت ،قالتَّ :
تغلب بو اؼبرأةي
ُ
الض ى
ى
ك ي
امتنعت منو ،فغَ ْلبتُوُ دبا ي
ً
ً ًً
قالت:
فذكرت لو ما لقيت منو،
فجلست بُت يى ىد ًيو،
ئت رسوؿ ا﵁ ،
ُ
فجعلت أَش ُكو إليو  ما أىل ىقى من سوء يخلٍقوٍ ،
ي
ي
خرجت حىت ج ي
ي
رسوؿ
يف القرآفَّ ،
فتغشى ى
فجعل ي
حت َّ
رسوؿ ا﵁  يقوؿ :يا خويلةُ! ابن ِّ
عمك ،شي ٌ
حىت نزؿ َّ
كبير ،فاتقي اهلل فيو ،قالت :فو ا﵁ ما بىًر ي
خ ٌ
ى
ً
ً
ك
ا﵁  ما كاف يت َّ
علي ﴿ :قى ٍد ىظب ىع اللَّوي قىػ ٍو ىؿ الًَّيت يذبىادلي ى
غشاهٍ ،ب يسٌرم عنو ،فقاؿ يل" :يا خويلةُ قد أنزؿ ا﵁ فيك كيف صاحبك"ٍ .ب قرأ َّ
صَت﴾ (آّادلة )1 :إىل قولو تعاىل ﴿ :كلًٍل ىكافً ًرين ع ىذ ً
ً
ً
ً
إف اللَّو ىًظب ً
يم﴾
ى ى ه
ًيف ىزٍكج ىها ىكتى ٍشتىكي ىإىل اللَّو ىكاللَّوي يى ٍس ىم يع ىربى ياكىريك ىما َّ ى ه
يع بى ه
اب أىل ه
ى
فليصم شهرين
فقلت :واهلل يا
(آّادلة ،)4:فقاؿ يل رسوؿ ا﵁  " :يم ًريًٍو
َ
ٍ
فليعتق رقبةن" ،قالت :ي
رسول اهلل ما عنده ما يعتق ،قاؿٍ " :
ً
ُت مسكينان كسقان من سبر" ،قالت :قلت:
فقلت :واهلل يا رسول اهلل إنو شيخ كبير ما بو من صيام ،قاؿ" :فليطع ٍم ستّْ ى
متتابعُت" ،قالت :ي
واهلل يا رسول اهلل ما ذاك عنده ،قالت :فقاؿ رسوؿ ا﵁ " :فإنا سنعينو ِبفرق من تمر" ،قالت :فقلت :وأنا يا رسول اهلل سأعينو ِبفرق

ِ
ِ
وأحسنت ،فاذىبي َّ
عمك خيرا" ،قالت :ففعلت.
أصبت
آخر ،قاؿ" :قد
فتصدقي عنو ،ثم استوصي بابن ِّ

قصة آّادلة ،كتسميتها"(.)1
أصح ما كرد يف ٌ
قاؿ ابن حجر بعد أف ذكر أف اغبديث" :أخرجو أضبد كغَته ،كىذا ٌ

( )1فتح الباري شرح صحٌح البخاري :أحمد بن علً بن حجر .دار المعرفة ،ج  ،13بٌروت ،رقم .1379
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