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ضوء نظرة تحليلية لقصة نبي هللا موسى  على مدخل عملي في منهجية تربية األبناء والبنات

 والنبي شعيب وبناته عليهم السالم

 

 آمنة عمر بن حميدة

 )*(عزة أبوغرسة
 

التي تشمل خصوصاً تلك تعتبر قصص القرآن من أهم المراجع التي نحتاجها في مختلف جوانب الحياة و الملخص:

ي يزداد صعوبة مع تواجد العديد من المعوقات . هذا الواجب التربوالنشءالتحدي األصعب المتمثل في تربية 

والتحديات في المجتمع التي تتطلب رقابة أكثر من قبل األهل. من المعروف أن سن المراهقة يعتبر مرحلة صعبة في 

تربية األبناء والبنات على حد سواء. ومن المعروف أن البنات على وجه الخصوص يمتلكن مخزون فائض من 

لذلك هن بحاجة الى توجيه هذه العواطف في االتجاه الصحيح. ولكي يقمن بهذا األمر هن بحاجة العواطف والمشاعر و

الى حضن دافئ يغدق عليهن بالحب والحنان حتى يكسب ثقتهن ويجعلهن يصرحن بمشاعرهن. بطبيعة الحال لن تجد 

أولى في الدخول الى عالمهن  الفتاة حضن ادفئ من حضن األسرة. ولذلك وجب على الوالدين كسب ثقة بناتهم كخطوة

وحمايتهن. قصة سيدنا موسى عليه السالم مع بنات سيدنا شعيب تعطينا معلومات قيمة حول كيفية تكوين ثقة متبادلة 

 .بين اآلباء والبنات وكيف يتم تربيتهن على الصدق واإلخالص وتجنب أساليب التحايل والكذب على األهل

 .موسى، شعيب، االختالط بين الجنسين، التربية الكلمات المفتاحية:

 

A Practical Approach in the Strategy of Raising Sons and Daughters in 

Light of an Analytical Review of the Story of Prophet Moses and the 

Daughters of Prophet Shoayeb 
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Azza Abugharsa, PhD. 

 

Abstract: Stories in Quran are considered one of the best sources of information that we 

need in all aspects of our life including the mostly challenging duty of raising youngsters. 

Such duty is getting harder to fulfill due to many obstacles and challenges in the society 

which require extra supervision in parenting. It is well-known that adolescence age is 

considered a hard period in raising both sons and daughters. It is also common sense that 

girls in particular an extra amount of emotions and feelings that need to be directed 

correctly. Daughter need a warm cuddling environment in which love and tenderness exist 

in order to gain their trust and make them willing to express their feelings openly. 

Naturally, the girl’s family is the warmest environment for her. As a result, parents are 

supposed to gain their daughters’ trust as a first step to get into their world and protect 

them. The story of Prophet Moses and daughters of Prophet Shoayeb provides rich 

insights into how to build trust between parents and their daughters and how to raise 

daughters on honesty and sincerity and how to teach them never resort to trickery and 

lying to their parents. 
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 مقدمة البحث:

األسرة هي نواة المجتمع وعليه فإن تربية األبناء تربية صحيحة على أسس شرعية سليمة من شأنها 

( هذا األمر 2017أن تسههههم في بناء المجتمع وتجعله يرتقى على قواعد صهههحيحة. ويو هههح طالل )

ية في مقاله عن كيفية تربية األبناء في اإلسهههههالم حيل يقول أن اإلسهههههالم عنى ألبالفرد واألسهههههرة عنا

جعلها الركيزة األولى التي تقوم عليها األمم والممالك، وبها أيضاً تفسد وتخرب.أل ومن هنا و خاصة

نرى أن أول مرحلة في إعداد الفرد لخوض معترك الحياة تبدأ من األسههرة. وال يخفينا أن التربية في 

لدكتور محمد راتب الوقت الحالي تواجهها تحديات قد لم تكن موجودة في السههههههابا، وهذا ما ي كده ا

( الذي يرى أن تربية النشهههئ في وقتنا المعاصهههر يجب أن تتضهههاعف و لك لكثرة 2002النابلسهههي )

 المعوقات التي تتمثل في عدة صور مثل ما تعر ه القنوات الفضائية ومواقع التواصل االجتماعي. 

ألبناء كذلك فإن التربية في وبما أن سن المراهقة تشكل أكثر مراحل التربية ارهاقاً ألولياء األمور وا

شكل  شديداً من جهة األهل ألن المراها يتصف بالعناد ب سن وفي هذا العصر تتطلب حرصاً  هذه ال

عام خاصهههة مع األهل. ومن هنا كانت أفضهههل وسهههيلة لتربية األبناء هي عبر مصهههاحبتهم ومعاملتهم 

بادلة باللين واللطف والعمل على تقوية الروابط معهم وتكوين عالقة مبن قة المت ية على المحبة والث

( أن التلطف في توجيه األبناء أمر  هههههروري حتى ال يحدر نفور 2011بين الطرفين. يرى حامد )

من طرف األبناء الذبن يحتاجون الى فيض من العطف الحنان األسري خاصة في مرحلة المراهقة. 

بير حتى ينشأن على حب فيض عاطفي ك ىومن المعروف أن البنات على وجه الخصوص بحاجة ال

االسرة ويتربين على الصراحة الصدق مع الوالدين. ومن هنا فإنه أ حى من المهم أن يعمل األهل 

( لكيال تجد نفسهههها بعيدة عن 2015على كسهههب ثقة بناتهم وخاصهههة في مرحلة النضههه  )مصهههطفى، 

يزخر بالكثير من العبر التي أهلها، األمر الذي قد ينت  عنه ما ال يحمد عقباه. وبما أن ديننا الحنيف 

تصههلح لكل امان ومكان فإنه من المهم أن تتم تربية األبناء على  ههوء قصههص القرآن التي و ههعها 

شههههرحا   ذا البحله يسههههتعرضهللا سههههبحانه وتعالى لنأخذ منها العبر والعفات في كل جوانب حياتنا. 

نية على تقوى هللا والحفاظ على ثقة أهمية تربية األبناء والبنات على أسس صحيحة مب تفصيلياً حول

تأمل الباحثتين من خال هذا البحل أن تقدما منهجا  عمليا  في كيفية تربية البنات واألوالد عن  اآلباء.

طريا تطبيا الدروس المسهههتفادة من قصهههة النبي موسهههى وبنات شهههعيب كما ورد  كرها في القرآن 

 الكريم. 

 

 أهمية البحث:

الدروس التي يمكن اسههتنباطها من قصههة النبي موسههى عليه السههالم وبنات  يركز هذا البحل على -1

 من هذه الدروس في تربية األبناء والبنات. االستفادةالنبي شعيب وكيفية 

 هذه الدراسة تشرح أهمية التقرب من هللا في القول والعمل وتذكر رقابته علينا في كل تصرفاتنا. -2

تو ههههح هذه الدراسههههة أن اكتسههههاب ثقة البنات ال تتأتى اال بإعطائهن الحب والحنان وتوفير الجو  -3

 األسري. الدفيءالذي يسوده 

هذا البحل يوجه عناية القارئ أن مشهههاعر الحب ليسهههت حرام في حد  اتها، ولكن طريقة التعبير  -4

ن قبل األهل حتى ال تضههههطر البنت عنها قد ال تكون صههههحيحة. وهنا تأتي أهمية كسههههب ثقة البنات م

 تأمنه على مشاعرها. عمنللبحل خارج األسرة 

 

 الدراسات السابقة:

سابقة الى تحليل اآليات من سورة القصص التي تتكلم على قصة سيدنا موسى  تطرقت الدراسات ال

عليه السههالم وبنات شههعيب بالتركيز على الشههخصههيات ومكان األحدار. كما تناولت هذه الدراسههات 

 تحليل تصرفات بنات شعيب وحسن تربيتهن واجتنابهن لمواطن الشبهات. 
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فن باهلل الدراسات السابقة على شرح أهمية الدعاء عند الكرب وحسن الباإل افة الى  لك، اشتملت 

لسهههابقة اوالتوكل عليه، وأهمية مسهههاعدة الضهههعفاء دون انتفار المقابل. وأخيراً اشهههتملت الدراسهههات 

 لى. شرح أهمية التزام البنات بالحياء والعفة والحشمة إن أردن فرجاً من هللا سبحانه وتعا

 

 منهج البحث:

ما كا في هذا البحل على تفسهههير قصهههة سهههيدنا موسهههى عليه السهههالم مع سهههيدنا شهههعيب وبناته. اسهههتندن

ع األبناء اسهههتخدمنا خالصهههة ما تعلمناه من قراءات تتعلا بأسهههاليب التربية الحديثة وطرق التعامل م

 أسهههههريوالبنات في سهههههن المراهقة وكيفية احتوائهم بمحبة وعطف من أجل كسهههههب ثقتهم وخلا جو 

 التقوى وطاعة هللا والبر بالوالدين والعطف على األبناء.  مبني على

ليه تم تلخيص الدروس المستفادة من هذه القصة في عدة نقاط هي نتاج بحل وتمحيص لما وصلت إ

اثراء  الدراسههات السههابقة حول هذا المو ههوض. باإل ههافة الى  لك، اسههتفدنا من تجربتنا كأمهات في

 في تربية أبنائنا وبناتنا.  البحل وايضاً في االستفادة منه

 

 نظرة عامة حول مفهوم التربية:  المبحث األول:

تربية األبناء والبنات كانت وما تزال من أهم التحديات التي تواجه أولياء األمور وخاصههههههة في ظل 

ينت  عنها من انتشههههار المفاسههههد والفتن التي من  التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، وما األحدار

والضياض. ال شك أن الذرية راق من أرااق هللا  لالنحاللنها أن تجعل األجيال الصاعدة عر ة شأ

قترن وصههف هذه النعمة في اسههبحانه وتعالى، وهي نعمة وجب الحمد والثناء والمحاففة عليها، وقد 

َواْمَرأَت ه  القرآن الكريم بصهههههفة التبشهههههيرم لما لها من أثر إيجابي كبير في نفوس الوالدين فقال تعالى )

ْسَحاَق يَْعق وب( ْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِ ْرنَاَها بِإِ شَّ َضِحَكْت فَبَ شملت اإلنار أيضاً 1قَائَِمةٌ فَ . بل أن البشرى 

ْسَودًّا َوه َو َكِفيٌم( ه  م  َر أََحد ه ْم بِاأْل ْنثَٰى َظلَّ َوْجه  حيل قال تعالى في سورة النحل )َوإِ َا ب ش ِ
2. 

ت صهالحة  ومن هنا نرى أن الذرية في حد  اتها راق ونعمة من هللا سهبحانه وتعالى، فكيف إ ا كان 

تبادلة صالح الذرية يقتضي تربية األبناء والبنات على أسس صحيحة، تعزا قبل كل شيء الثقة الم

فان إلى بين الطرفين، وتوطد أواصر المحبة والتقارب بينهما. ولكن الس ال هنا هو كيف يصل الطر

ربية النشههههئ، تحتويه األبحار الحديثة من معلومات قيمة حول كيفية ت مرحلة الثقة المتبادلة  رغم ما

ليها في إيفل كتاب هللا وسهههنة نبيه عليه أفضهههل الصهههالة وأاكى التسهههليم أوثا المراجع التي ي سهههتند 

ناء والبنات تربية ية تربية األبالرجوض ألمور الحياة والدين. هذه الدراسههة تقد م شههرحاً تحليلياً عن كيف

م كما ير ههاها هللا سههبحانه وتعالى بناًء على قيم مأخو ة عن قصههة من قصههص األنبياء عليهم السههال

بي شعيب وردت في القرآن الكريم. يعرض هذا البحل تحليالً لقصة النبي موسى عليه السالم مع الن

تي يمكن بنههات على  ههههههوء المعههاني والقيم العليههه السههههههالم وابنتيههه لتبيههان كيفيههة تربيههة األبنههاء وال

 . هذه القيم سيتم شرحها بشكل مفصل في المبحل الثاني.إستخالصها من هذه القصة

 : القيم المستوحاة من قصة النبي موسى والنبي شعيب وبناته :ثانيالمبحث ال

اط القيم اسههتنب باإلمكانبالتمعن في تفاصههيل قصههة النبي موسههى عليه السههالم مع النبي شههعيب وبناته  

 اآلتية:
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  ـ طبيعة الحوار بين الجنسين: 1

ش تبدأ القصههههة عندما وصههههل النبي موسههههى عليه السههههالم إلى أرض مدين في األردن، هارباً من بط

ن، فرعون مصهههههر. رأى النبي موسهههههى عليه السهههههالم بعض الناس الذين كانوا يردون الماء عند العي

تذو يد  تاتين في مكان بع بل إليهما وسهههههههألهوالحظ وجود ف فأق يداً عن العين،  َما دان غنمهما بع ما )

س ال. نفهم من هذ شر بال سالم أقبل إلى الفتاتين وبا  ا األمر أن الحوارَخْطب ك َما(. النبي موسى عليه ال

ن في بين الجنسههههين ليس مرفو ههههاً بشههههكل قاطعم طالما أنه في حدود األدب واإلحترام. وعند التمع

ت أدب ه السههالم مع ابنتي النبي شههعيب عليه السههالم، نالحظ أن أهم مواصههفاحوار النبي موسههى علي

موسهههى  الحوار بين الجنسهههين أن يكون مختصهههراً ومباشهههراً قدر اإلمكان. الشهههاهد على  لك أن النبي

حوالهما، ولم عليه السههههالم لم يسههههبا الحوار بأي مقدمات إطالقاًم فلم ي سههههِل م عليهما، ولم يسههههأل عن أ

 اف الحديل معهما بل باشر بالس ال بطريقة مختصرة جداً )َما َخْطب ك َما(.يتجا ب أطر

َعاء      ِدَر الر ِ ِقي َحتَّٰى ي صههْ وبالمثل كانت إجابة الفتاتين محددة ووا ههحة ومباشههرة، حيل قالتا )اَل نَسههْ

ْيٌ  َكبِيٌر( َوأَب ونَا شههَ
وا ههحاً مختصههراً  . فهذا تأكيد على أن حديل المرأة المسههلمة مع األجانب يكون3

ْيٌ  َكبِيٌر( حيل أكد إنها داللة على تأدب  وغير مغِر كما أكده أبن كثير في تفسههههيره لعبارة )َوأَب ونَا شههههَ

)ابن كثير،  الفتاة في الكالمم حتى ال تترك مجاالً لتوهم الريبة من وجودهما في  لك المكان لوحدهما

حا أنهما كانتا تنتفران فراغ باقي الناس من (. أرادت الفتاتان من خالل إجابتهما أن تو هههههه2010

السهههههقاية ليذهبا إلى العين. وهذا ي كد أن الفتاتين كانتا تقفان بعيداً ولم تقتربا من العين. وهذه أيضهههههاً 

قيمة تربوية مهمة حيل أن جواا الحوار المحترم بين الجنسين ال يجيز اإلختالط غير المبرر. آثرت 

تعرض لأل ى. وهنا نرى أهمية تربية البنات على صههون أنفسهههن وتجنبهن الفتاتين اإلبتعاد خشههية ال

لمواطن األ ى قدر المسههههههتطاض. وفي هذا األمر قيمة عفيمة على  ههههههرورة تجنب اإلختالط بين 

الجنسهههههين، لما ينت  عنه من مخاطر كما شهههههرح الكاتب السهههههعودي في تحليله للقصهههههة حيل أكد أن 

العفيمة )السعودي،  والموبقاتمحض ينت  عنه شيوض المنكرات اإلختالط بين الرجال والنساء شٌر 

2017.) 

إلى جانب تفادي االختالط وتحري اإلجابة المختصرة هناك قيمة أخرى يمكن استخالصها من إجابة 

الفتاتين وهي مأخو ة من عبارة )َوأَب ونَا َشْيٌ  َكبِيرٌ 
(. المتمعن في هذه العبارة يالحظ معنيين مهمين: 4

أن الفتاتين  كرتا عدم قدرة والدهما على السهههقاية لكبر سهههنه حتى ت كدا أنهما مضهههطرتان إلى األول 

هذا العمل وال يتخذانه حجة لغرض آخر. ويو ح الكاتب السعودي من خالل تحليله لهذه العبارة أن 

موسههى عليه  الفتاتين أرادتا التنبيه على أن أباهما يمنعه كبر سههنه من السههقاية وأنهما تسههتعطفان النبي

(. هذا المعنى يشرحه الكاتب أحمد ايضاً حيل يشدد على أهمية 2017السالم إلعانتهما )السعودي، 

معة وعدم االعتماد على حسهههن ظن االخرين ألن هذا قد ال يكون وارداً دائماً، ويقول  الدفاض عن السههه 

ما في مثل تلك أليجب علينا عدم و ههع أنفسههنا في موا ههع شههك الناس دون تو ههيح لحقيقة وجوده

(. أما المعنى الثاني فهو التأكيد على أنهما تحت رقابة والدهما وهو على 2010المواقفأل )أحمد، 

علم بمكانهما. ولنعد هنا إلى قيمة اإلجابة المختصهههرة كأحد مقومات أدب الحوار بين الجنسهههين. بناء 

ْيٌ  َكبِيرٌ على هذه القيمة فإنه كان بإمكان الفتاتين االسهههتغناء عن عبارة )وَ  أَب ونَا شهههَ
( فما الذي جعلهما 5

تضيفانها  وهنا نفهم أن رقابة األب للفتاتين ال تضايقهما وال تشعران بثقلها عليهما. السبب هو أنهما 

ال تشهههعران بها كرقابة بقدر ماهي حماية لهما من بعض األنفس البشهههرية المريضهههة. لألسهههف معفم 

األهل على أنها حماية بل يرينها انعدام ثقة الوالدين فيهن. الم الم  البنات في مجتمعاتنا ال يفهمن رقابة

في هذه الحالة هما الوالدان إ  عليهما أن يو ههحا لبناتهم أن سههبب رقابتهما هو الخوف عليهن وليس 
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الخوف منهن أو انعدام الثقة فيهن ألن هذا ي ثر سههههلباً على العالقة األسههههرية وقد يجعل بعض البنات 

 اب رقابة األهل )فرصة( قد يتم استغاللها بشكل سيء. يعتبرن غي

ا غابت رقابة على الوالدين أن يغرسههها في بناتهم أهمية رقابة رب العباد وليس رقابة العباد، بحيل إ 

نجرار الى األهل تبقى رقابة هللا سههبحانه وتعالى حا ههرة في أ هان البنات لتكون الرادض لهن عن اال

بنات أن ترتب عليها نتائ  غير محمودة. ومن المهم أيضههههههاً أن ن عِل م التصههههههرفات غير مسهههههه ولة قد ي

شمل كل التصرفات فإ ا قامت البنات بتصرف حسن يجب تذكيرهن أن هللا  بحانه سالرقابة اإللهية ت

لع على هذا التصههههرف وسههههي جرهن عليه، وفي المقابل إ ا قامت البنات بتصههههر  َ ََ ف وتعالى قد اَط

ات على ذا العمل ال ير ههى رب العالمين الذي يطلع عليهن. إ ا تربت البنغير حسههن ن كد لهن أن ه

فس الطريقة مفهوم الثواب والعقاب معاً فإنهن سهههيتذكرن رقابة هللا دائماً وهذا سهههيجعلهن يتصهههرفن بن

 سواء بحضور األهل أو غيابهم.

  ـ عفة الشباب: 2

لم يتعدَّ  عند التمعن في حوار النبي موسههى عليه السههالم وابنتي النبي شههعيب نالحظ أن كالمه معهما

َما( وبعد أن سههههههقى لهما تولى إلى الفل وهذا يتبع مواصههههههفات أدب ال حوار بين كلمتين )َما َخْطب ك 

عهما بعد حدر مالجنسهين كما تم شهرحه أعاله. قام النبي موسهى عليه السهالم بمسهاعدتهما ولم يبا للت

ي تشههمل أن سههقى لهما بل انصههرف مباشههرة. من المهم أن نربي أبناءنا على هذه الصههفات الحميدة الت

ضاً الشهامة ونبل األخالق مصحوبة بغض البصر واختصار الحوار مع الجنس اآلخر ومن المهم أي

إلنسههان في ما يلقيه اتذكير الشههباب أن يتقوا هللا في أعراض المسههلمين ألن لهم أعرا ههاً أيضههاً وأن 

 البحر )خيراً كان أم شراً( سوف يقذفه الموج على الشاطيء من جديد ولو بعد حين.

باإل ههافة إلى ما سههبا شههرحه نالحظ أن هذا الجزء من القصههة يو ههح أهمية الديمومة على  كر هللا 

إلى الفل أخذ  سبحانه وتعالى حتى تنجلي األحزان والكروب. فعندما تولى النبي موسى عليه السالم

يردد )َرب ِي إِن ِي ِلَما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيرٌ 
( فكانت النتيجة أن جاءته إحدى الفتاتين لتبلغه برغبة 6

والدها أن يجزيه أجر السهههقاية وانتهى به المطاف إلى الحصهههول على اوجة ووظيفة واسهههتقرار كما 

ة على  كر هللا من شأنها أن تعجل بجالء الهموم وانقشاض سيتم شرحه الحقاً إن شاء هللا. إن المواظب

 غيمة الحزن والتنعم بفرج هللا سبحانه وتعالى. 

من أمثلة فائدة  كر هللا سهههههبحانه وتعالى ما نراه جلياً في حياة األنبياء عليهم السهههههالم فعندما ابتلى هللا 

هَ إِالَّ أَْنَت س ْبَحانََك سيدنا يونس عليه السالم لم يتوقف عن ترديد األ كار )فَنَادَىٰ  ـٰ  فِي الفُّل َماِت أَْن اَل إِلَ

إِن ِي ك ْنت  ِمَن الفَّاِلِميَن 
( وكذلك الحال مع سههههههيدنا أيوب عليه السههههههالم عندما اسههههههتمر على  كر هللا 7

اِحِمينَ  رُّ َوأَْنَت أَْرَحم  الرَّ نَِي الضُّ سيدنا اكريا عليه السالم عندما قال ( و8)َوأَيُّوَب إِْ  نَادَٰى َربَّه  أَن ِي َمسَّ

ْنَت َخْير  اْلَواِرثِيَن  َتذَْرنِي فَْردًا َوأَ ِ اَل  ه  َرب  بَّ َنادَٰى َر ا إِْ   يَّ ها 9)َوَاَكِر ية يلحق هذه األدع (. نالحظ أن 

تََجْبنَا لَه ( أي أن اإلسهههتمرار في األ كار والدعاء يفرج الكرب. وأعفم مثال هو  الفعل المباشهههر )فَاسهههْ

دعاء سههيد الخلا نبينا محمد صههلى هللا عليه وسههلم. عندما رفضههه أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى 

دعاء الكرب )اللهم إني أشههههههكو إليك  ههههههعف قوتي وقلة حيلتي  ىأ دميت قدماه الكريمتان عندها دع

ر إليه الطفل عدَّ  اس لي سههِلم وهواني على الناس...( فجاءه هللا بالفرج مرتين المرة األولى عندما أَحضههَ

على يديه، ومرة أخرى هي التكريم األعفم برحلة اإلسهههههراء والمعراج. وعليه فإن من واجب اآلباء 

 تعليم أبنائهم وبناتهم فضل الذكر وأثره العفيم في حياتهم.
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 ـ الثقة المتبادلة بين اآلباء والبنات: 3

ية البنات. حتى ر إيجابي عميا في نفسهههمن المهم جداً أن يعامل اآلباء بناتهم بمحبة وثقة لما له من أث

لى تعزيز عوإن راود اآلباء بعض الشهههههك عليهم أال ي فِهروا هذا األمر لبناتهم وأن يحرصهههههوا دائماً 

خفاء. الثقة معهن. هذا التصههههرف من شههههأنه أن يجعل البنات يتفادين أسههههاليب المراوغة والكذب واإل

مل مع بتهم المباشهههرة. وتكون نتيجة هذا التعاوبهذا تكون كل تصهههرفاتهن مكشهههوفة لألهل وتحت رقا

نجدها تتجلى  البنات أن تتصهههههرف البنات بنزاهة مع أهاليهن ويبادلنهم الثقة. هذه األخالقيات الرائعة

ليه بشههكل وا ههح في عالقة النبي شههعيب عليه السههالم مع بناته فبعد أن سههقى لهما سههيدنا موسههى ع

سالم وتولى إلى الفل جاءته إحداهما ل سال ستنت  تخبره عن رغبة أبيها في لقائه ليجزيه أجر ال قاية. ن

 هما تدركان أنه المن كالم الفتاتين قيمتين مهمتين: األولى أن الفتاتين لم تخفيا األمر عن والدهما ألن

ته القصههة حاجة للكذب عليه. السههبب في هذا الشههعور أن والدهما يعاملهما بثقة فبعد أن قصههت له بنا

بنته الثقة لى  لك الشاب الذي سقى لهن. لم يذهب الوالد بنفسه إلى الشاب بل أعطى اأرسل إحداهن إ

وهي  وهي بدورها ردت له ما أعطى عندما صانت ثقة والدها و هبت إلى النبي موسى عليه السالم

ل ما تمشهههي على اسهههتحياء. عندما تشهههعر الفتاة بثقة والدها فهي تسهههعد بها وتصهههونها وتصهههغي الى ك

سها وعائلتها، يقوله له ينت  وا والداها عن  رورة محاففتها على حياءها وحشمتها حتى تصون نف

ن رحيمين عن هذا انها تشعر بأن حياءها هو أفضل وسيلة للتعبير عن شكرها هلل الذي راقها بوالدي

ثرات من اإلك تجد جدوى بها يغمرانها بالحب والعطف والثقة. أما إ ا عاملها والداها بعدم ثقة فقد ال

شعر الفتاة باألمان تلهما وآلرائهما ليقينها أنها مهما فعلت لن يصدقاها ولن يثقا بها. من المهم جداً أن 

 تالية.مع والديها حتى تصارحهما وال تضطر للكذب عليهما. وهذا ما سنزيد تفصيله في القيمة ال

 ـ عدم تجاهل اهتمامات البنات وأخذ آرائهن بعين االعتبار: 4

ليس عالة اجتماعية شهههههعر الفتاة أن لها قيمة وأهمية عند والديها وأنهما يعتبرانها كنزاً ثميناً وعندما ت

مان عندما ومادية ينتفران التخلص منها إما بالموت أو الزواج فإنها تشههههههعر بالثقة في نفسههههههها وباأل

 اً ألن ئهن شهههيتتحدر لوالديها عما يجول في خاطرها. وبالتالي فلن تضهههطر البنات أن يخفين عن ابا

تهم فهذا من شهههأنه باء بما تحدثهم به بنااإلخفاء سهههببه الخوف وانعدام األمان. وفي المقابل إ ا أهتم اآل

سهههههههن وما يجول في أنف أن يعزا الثقة المتبادلة بين الطرفين ويجعل البنات يطلعن أهاليهن بكل ما

 يمررن به من أحدار ومواقف مختلفة.

ار والدهما النبي شهههعيب عليه السهههالم بما فعله النبي موسهههى عليه السهههالم لم عندما قامت البنتان بإخب

يهمل الوالد هذا األمر بل طلب لقاء النبي موسى عليه السالم ليعرف قصته ويتأكد من نواياه. عندما 

تأكد النبي شههعيب عليه السههالم من قصههة النبي موسههى عليه السههالم قال كما ورد في اآلية )اَل تََخْف   

 10َجْوَت ِمَن اْلقَْوِم الفَّاِلِمين(َنَ

وقتها اقترحت أحدى الفتاتين على أبيها أن يسههههتأجر النبي موسههههى عليه السههههالم معللة  لك بأنه قوي 

أمين )قَالَْت إِْحدَاه َما يَا أَبَِت اْستَأِْجْره    إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اأْلَِمين  
( هذا الوصف المختصر 11

والدقيا الذي قدمته الفتاة كان بناًء على ما رأته من شههههامة ونبل أخالق في تصهههرفات موسهههى عليه 

السالم. فعندما  هب لمساعدتهن سألهن بشكل مباشر ودون مماطلة )َما َخْطب ك َما( وعندما سقى لهما 

ر بكار أن النبي موسهههى عليه تولى إلى الفل أيضهههاً بشهههكل مباشهههر ودون مماطلة. ويضهههيف الدكتو

السههههههالم كان مطرقاً رأسههههههه عندما تحدر مع الفتاتين وحتى عندما دعته إحداهن للذهاب إلى والدها 

(. أما بالنسههبة لقوته 2017طلب منها أن تمشههي خلفه خشههية أن يرى ما ال يحل له ر يته )د. البكار، 

م عندما  هب ليسههقي للفتاتين قام وحسههب شههرح أحمد في سههرده للقصههة فإن النبي موسههى عليه السههال
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(. فهنا ظهرت أمانة وقوة 2010بحمل حجر كبير ال يقوى عليه إال  وو العصبة من األقوياء )أحمد، 

الذي قدمته لوالدها بأن  االقتراحالنبي موسههى عليه السههالم جلية للفتاة وكانت هذه الصههفات سههبباً في 

 يستأجره.

ا بكل و ههوح قدمته الفتاة ألبيها: الفتاة صههارحت أباها برأيه الذي االقتراحونالحظ حقيقة أخرى من 

اطيء. خودون تردد ألنه، كما أسههههلفنا، تشههههعر باألمان معه وتعلم أنه لن يتم تفسههههير كالمها بشههههكل 

عت على وي كد الكاتب السههههعودي على أن الفتاة لم تتلعثم ولم تخش سههههوء الفن والتهمة ألنها ترعر

(. 2017والصدق والعفة والطهارة وتجنب مزاحمة الرجال )السعودي،  براءة النفس ونقاء السريرة

جد ان هذه نبينما استطاعت ابنة النبي شعيب ان تصارح والدها برأيها في النبي موسى عليه السالم، 

سههههاحة كافية مالصههههراحة تكاد تكون  معدومة تماماً عند بنات اليوم و لك ألن اآلباء ال يعطون بناتهم 

ل النبي ( كما فع2010يلجأون الى ما اسههههههماه الكاتب أحمد ألاحتواء البناتأل )أحمد،  من الثقة وال

باء شههعيب مع بناته، ومن هنا جاء سههبب لجوء بعض البنات الى الكذب والمراوغة لتجنب شههكوك اآل

 فيهن. 

ا ن يتزوجهأما األب فقد فهم مشاعر ابنته التي لم تخفها عنه وعرض على النبي موسى عليه السالم أ

ن شههريطة أن يرعى لهم الغنم لمدة ثمان سههنوات كشههرط أسههاسههي للزواج، ملحقات بسههنتين إ ههافيتي

لنبي موسهههى لتطوعاً. األب قدم شهههرطاً الئقاً يحفظ به كرامة ابنته وفي نفس الوقت ال يشهههكل تعجيزاً 

الة في اوهذا عكس ما نراه اليوم من مغ واالسهههتقرارعليه السهههالم الذي كان في حاجة ماسهههة للمأوى 

 لى ماإمهور الزواج وتعجيز الشههههههباب ومما ينت  عنه من تأجيلهم للزواج الحالل وربما انجرارهم 

 يغضب هللا سبحانه وتعالى. 

يجدر بنا هنا العودة على جملة األب عندما فهم مشههاعر ابنته اتجاه النبي موسههى عليه السههالم. لم يرد 

قال )قال إِن ِي أ ِريد  أَْن أ ْنِكَحَك إِْحدَى اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن األب أن يو ههههههح أنها هي تحديداً من تشههههههعر هكذا ف

اَّ َعلَْيَك    ًرا فَِمْن ِعْنِدَك   َوَما أ ِريد  أَْن أَشههه  َرنِي ثََمانَِي ِحَج ٍ   فَإِْن أَتَْمْمَت َعشهههْ تَِجد نِي إِْن َعلَٰى أَْن تَأْج  سهههَ

اِلِحيَن   ح أن هذا األمر يخص إحدى ابنتيه تحديداً دون األخرى. هذا يو ( حتى ال12َشاَء َّللاَّ  ِمَن الصَّ

األب المربي الفا ل فهم مشاعر ابنته واحترم هذه المشاعر حتى ال يسبب اإلحراج لها وحتى يعزا 

ثقتها فيه. ومن خالل هذا الشهههرح ندرك أهمية كسهههب ثقة البنات ومنحهن شهههعور األمان واإلطم نان 

يكون اختياراً صههحيحاً. وال ننسههى األجر  عن مصههدر آخر لألمان قد اليبحثن  من قبل األهل حتى ال

العفيم لوالد البنات وما يناله من فضل جزاء اإلحسان إليهن حيل قال الرسول صلى هللا عليه وسلم 

)من كانت لديه ثالر بنات فصههههههبر عليهن وسههههههقاهن وكسههههههاهن كن له حجاباً من النار يوم القيامة( 

 سند الشاميين(.أخرجه اإلمام أحمد )م

 ـ الحب ليس حراماً: 5

النبي شعيب عليه السالم مدرك ومتفهم لحقيقة مهمة يغفل عنها الكثير من اآلباء واألمهات، وهي أن 

الحب واإلعجاب بالجنس اآلخر ليس حراماً في حد  اته وهو مغروس في كل البشههههههر، ولكن كيفية 

إلى شههعور األمان واإلطم نان مرة أخرى لوال  التعبير عنه قد تتم بطريقة غير صههحيحة. وهنا نرجع

انعدام هذا الشههعور عند البنات لما ا ههطررن إلى اللجوء ألسههاليب أخرى كالكذب واإلخفاء أو إتخا  

األخدان. ومن جانبه فقد كان النبي شهههعيب عليه السهههالم حريصهههاً على كرامة ابنته كما ورد في اآلية 

اَل إِن ِي أ ِريههد  أَْن أ ْنِكحههَ  اتَْيِن(. في هههذه اآليههة داللتههان رائعتههان على أخالق األب )قههَ دَى اْبنَتَيَّ هههَ َك إِحههْ

الفا ل. الداللة األولى )إِن ِي أ ِريد (، أي أنه و  ح للنبي موسى عليه السالم أن هذه رغبته هو وليست 

صاهرة هذا الشاب وال يهمه رغبة ابنته، والداللة الثانية )إِْحدَى اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن( وهنا يو ح أنه يريد م
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يسبب األحراج البنته. وهذا بيان على ان اختيار األب للزوج الصالح البنته  لكيالأي الفتاتين يتزوج 

ليس عيباً او انتقاصاً من شأنه وشأن ابنته بل هو صون لها و مان لمستقبلها مع رجل صالح يتقي 

يروي أبو هريرة ان رسههههول هللا صههههلى هللا  هللا ويخافه فيها وهذا ما ورد في الحديل الشههههريف حيل

عليه وسهههلم قال في خطبة البنات وتزويجهن ألإ ا جاءكم من تر هههون دينه وخلقه فزوجوه اال تفعلوا 

(. فجعل مقومات 2014تكن فتنة في األرض وفسههاد كبيرأل رواه الترمذي )اإلسههالم سهه ال وجواب، 

ل ا وليس الثراء الم ادي. وهنا نرى أهمية ان يحسههن اآلباء اختيار الزوج الصههالح صههالح الدين والخ 

اصهههههارهم ليضههههمنوا لبناتهم عيشههههة محترمة تليا بهن، وأال يجعلوا الماديات هي أسههههاس االختيار. 

سهههههن الخلا والتدين أسهههههاس اختيارهم لزوجة  وكذلك الحال بالنسهههههبة للشهههههباب ا  عليهم ان يجعلوا ح 

فقد قال صههههلى هللا عليه وسههههلم ألتنكح المرأة ألربع:  المسههههتقبل ألنها هي أم أوالدهم ومربية األجيال،

لمالها ولحسههههبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداكأل رواه البخاري )صههههحيح البخاري، 

(. اختيار الزوج الصالح للبنات ال يعني إجبارهن على الزواج من اشخاص معينين أو منعهن 1986

ن األب يهتم باألمر ويضههههههع ابنته في الصههههههورة كاملة. من الزواج من اشههههههخاص معينين بل يعني ا

اسهههتطاض النبي شهههعيب أن يلبي رغبة ابنته دون أن يجرح كرامتها أو يقلل من شهههأنها. وهذا ي كد أن 

الحب ليس عيباً أو حراماً بدليل مباركة النبي شههههههعيب لهذا األمر، ولكن عندما يتم التعبير عن هذه 

 عن  لك المشاكل والفتن والفساد.المشاعر بطريقة غير صحيحة ينت  

سههيدة اعجاب ابنة النبي شههعيب بشهههامة النبي موسههى عليه السههالم وحسههن أخالقه يذكرنا بإعجاب ال

لا النبي محمد صهههلى هللا عليه وسهههلم، األمر الذي جعلها تصههه رح خديجة ر هههي هللا عنها بحسهههن خ 

ليه وسلم  هبت للرسول صلى هللا ع لصديقتها نفيسة برغبتها في اواجه فما كان من الصديقة إال أن

 (. 2010اقترحت عليه الزواج من السيدة خديجة )اسالم ويب، 

سهههن النية سهههببان رئيسهههان في مباركته سهههبحانه وتعالى لهذا الحب العفيف   ان اإلسهههتقامة مع هللا وح 

ول سهههههبحانه النقي. وفي القرآن الكريم أمر بالتوجه إلى  وي الفتاة مباشهههههرة عند نية الزواج حيل يق

ِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَٰى   َوأْ  لَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْت وا اْلب ي وَت ِمْن ظ ه وِرَها َولَـههههههههههٰ ََ ت وا وتعالى في سههههورة البقرة )َو

ونَ  َ لَعَلَّك ْم ت ْفِلح  شرة إلى  وي ال13اْلب ي وَت ِمْن أَْبَوابَِها   َواتَّق وا َّللاَّ شباب مبا فتاة إحدى ( فجعل هللا توجه ال

عالمات التقوى لما لهذا األمر من ردض للمعاصههههههي واجتناب للكبائر وكذلك األمر بالنسههههههبة للفتيات 

سههن  فعندما يميل قلب الفتاة إلى شههاب من الخطأ أن تتوجه إليه مباشههرة دون علم  ويها. من روائع ح 

لا الفتاة أن تجعل والديها ملجأً لها في كل األمور ومسههتودض أسههرارها أل نهما أحرص الناس عليها خ 

ولكن في المقابل على الوالدين أن يحرصهههههها على كسههههههب ثقة بناتهما دائماً وال يتأتى هذا إال بمنحهن 

 شعور األمان واإلطم نان.

باإل هههافة الى األمان من المهم ان تشهههعر البنات ان آراءهن مأخو ة بعين االعتبار من قبل الوالدين  

ويجعل منهن سههههههيدات  وات شههههههخصههههههية قوية وعلى قدر عال من الن هذا يعزا ثقتهن بأنفسهههههههن 

المسهههه ولية. وبالعودة الى قصههههة النبي موسههههى عليه السههههالم نالحظ أن المرأة لها اثر عميا جدا في 

حياته: فعندما خافت عليه والدته من بطش جنود فرعون ألقته في اليم حفاظاً على حياته ألنها لو لم 

ٰى تفعل لكانوا قتلوه، وفعلت وقل وسههَ بها مطم ن بحسههن الفن باهلل كما ورد في اآلية )َوأَْوَحْينَا إِلَٰى أ م ِ م 

ْيكِ  ا َرادُّوه  إِلَ نَّ َخافِي َواَل تَْحَزنِي   إِ يِه فِي اْليَم ِ َواَل تَ َفأَْلِق ْيِه  ْفِت َعلَ َفإِ َا ِخ يِه    ِع َجاِعل وه  ِمَن أَْن أَْر ههههههِ  َو

ِليَن  ْرسههههههَ آل فرعون تعلقت به اوجة فرعون وأبدت رغبتها في تبنيه )َوقَالَِت  (. وعندما التقطه14اْلم 

ٰى أَن يَنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَه  َولَدًا َوه ْم اَل يَ  ت  َعْيٍن ل ِي َولََك   اَل تَْقت ل وه  َعسههههههَ وَن اْمَرأَت  فِْرَعْوَن ق رَّ ع ر  ( 15شههههههْ

من اللحفة التي ألقته أمه في اليم  وكذلك كانت أخته المتماسههههههكة التي كانت تراقب أخاها عن كثب
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ن بٍ  َرْت بِِه َعن ج  ( حتى وصهههل الى قصهههر فرعون. تجرأت األخت القوية بالدخول لقصهههر 16)فَبَصههه 

فرعون لتقترح عليهم مر ههههههعة للطفل موسههههههى )فَقَالَْت َهْل أَد لُّك ْم َعلَٰى أَْهِل بَْيٍت يَْكف ل ونَه  لَك ْم َوه ْم لَه  

وَن  ح  ( ليعود النبي موسهههى الى أحضهههان والدته ويتحقا وعد هللا لها ألنها أحسهههنت به الفن. 17نَاصهههِ

وأخيراً ابنة سيدنا شعيب التي أعجبت بالنبي موسى عليه السالم وكان هذا اإلعجاب سبباً في اواجه 

يد واسههههههتقراره ونجاته من القوم الفالمين. المرأة القوية المعتدة بنفسههههههها هي التي تربي الجيل الجد

الصههاعد الذي من شههأنه أن ينهض بأمة اإلسههالم ويرتقي بها لتلحا بركب الحضههارة والبناء وتواكب 

 التطور في العالم. 

 

 الخاتمة:

سهههالم بناًء على ما تم شهههرحه وتحليله من قصهههة النبي موسهههى عليه السهههالم مع النبي شهههعيب عليه ال

ندما يتا تقوى هللا سههههبحانه وتعالى( فعوابنتيه فإنه باإلمكان تلخيص القصههههة في قيمة عفيمة وهي )

 .كل إنسان هللا سبحانه وتعالى في تصرفاته فإن حال المجتمع يصل ح وتتناقص فيه المفاسد

ببنات عفيفات  فعندما اتقى النبي شههههههعيب هللا في بناته ورباهن على الثقة والمحبة واألمان كافأه هللا

ى في ندما اتقت الفتاتان هللا سهههههبحانه وتعالصهههههالحات محاففات على هذه الثقة وعلى أنفسههههههن. وع

ليسقى لهما  والدهن وتجنبتا موا ع الشبهات أرسل هللا سبحانه وتعالى لهما النبي موسى عليه السالم

لنبي موسههههههى ويحميهما من األ ى. ثم كافأ هللا سههههههبحانه وتعالى إحداهما بالزواج منه. وعندما إتقى ا

اعدهما بل سههالفتاتين ولم يتجا ب معهما أطراف الحديل بعد أن  عليه السههالم هللا سههبحانه وتعالى في

وأمان  تولى وجلس يذكر هللا سبحانه وتعالى كافأه هللا بزوجة صالحة وصهر فا ل وعمل واستقرار

ل حياتنا بعد أن كان هارباً من مصههههر يترقب. وعليه نفهم أن تقوى هللا سههههبحانه وتعالى في كل أحوا

 نجاة والحصانة من األ ى والفتن والفساد.هي سبيل الفالح وطوق ال

لمتبادلة وأال لذلك يجب على األهل أن يربوا أبناءهم وبناتهم على تقوى هللا سههههههبحانه وتعالى والثقة ا

اتهم يجب أن تكون يخسروا ثقة أبنائهم فيهم. عالقة اآلباء بأبنائهم وبن لكياليعاملوهم بتسلط واستبداد 

ليس على الخوف والشههههههك والريبة. الدفء األسههههههري  ههههههروري لبناء مبنية على المحبة واألمان و

  ى. عالقات أسرية قوية وصحية. نسأل هللا التوفيا والسداد والبر والتقوى ومن العمل ما ير
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