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 ـ 2ـ  

 
 مةـلِ المسْـــ  ســــرةِ الُ  فقوُ 

 
 
 
 

 معالم تربوية لسـرة راشـدة
 
 

 عبد اللطيف البريجاوي .م
 

 ديم ــتق
 الشيخ                   الدكتور

عبد المعطي الداالتي       ممدوح جنيد الكعكة 
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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
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 ـ 4ـ  

 فقه األسرة المسلمة
 )معالم تربوٌة ألسرة راشدة(

 
 مخطط العامال

 
 كلمة الشيخ فبدوح جنيد

 كلمة الدكتور عبد اؼبعطي الداالٌب
 مقدمة بُت يديك أخي القارئ

 ما قبل الزواج وفًتة اغبمل األسريػ   1
 الشروط البلزمة إلصبلح األسرةػ  2

 إصبلح الزوجػ   3

 ةإصبلح الزوجػ  4

 ُب البيت ثقافة العفة ػ إشاعة 5

 لبيتإشاعة ثقافة الشورى ُب اػ  6

 تإشاعة ثقافة الرفق ُب البيػ  7

 إشاعة ثقافة اؼبصارحة ُب البيتػ  8

 أدب االختبلؼ ضمانة ألسرة متماسكةػ  9

 عدـ التذكَت باؼباضي اؼبزعجػ  11

 السعي إٔب التمييز األسريػ  11
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 ـ 5ـ  

 اغبسم ُب اؼبخالفات الشرعيةػ  12

 مراعاة الفروؽ الفردية ُب األسرةػ  13

 والًتمل الصوريزبفيف التيتم ػ  14

 اؼبْنزؿالتعامل مع األخطاء ُب ػ  15

 العبلقات اػبارجية ُب األسرةػ  16

 حل الشيفرة األسريةػ  17

 أي بنييتػ  18

 أٓب وآالـػ  19

 السَتة الذاتيةػ  21

 رس العاـػ الفه 21
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 ـ 6ـ  

 كلمة الشٌخ ممدوح جنٌد الكعكة

 
و أن آياتِ  ومن :اغبمد هلل رب العاؼبُت، القائل ُب كتابو الكرٙب

 بينكم مودةً  سكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعلَ لكم من أنفُ  خلقَ 
 .]سورة النحل[ يتفكرون لقومٍ  في ذلك آلياتٍ  إن   ورحمةً 
 

التسليم على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت الذي  وأفضل الصبلة وأًبم 
ألىلينا فقاؿ  ة جبميع وجوىها ومنها أف نكوف خَتاً هنا إٔب اػبَتيّ وجّ 

 .كم لىلي"كم لىلو وأنا خيُر كم خيُر "خيُر  :السبلـ عليو
 

ما دمنا نعتٍت هبا العناية  حصينةً  وقلعةً  عظيماً  تبقى األسرة كياناً 
اليت تكوف مع  ةبنة القوي  اليت أرادىا اهلل عز وجل وما دامت ىي الل  

فلنعمل  .ىذا اعبدار قوتو هتا يستمدم ومن قو   ،أخواهتا اعبدار اإلسبلمي
صيانتها وربصينها وىي ُب أوؿ مراحل تكوهنا وقبل والدهتا  على

 ولنوجد ؽبا الشروط البلزمة لنموىا النمو الصحيح. 
 

ىذا ولقد اطلعت على ما كتبو األخ الكرٙب األستاذ عبد اللطيف 
اؼبسلمة حيث كاف  األسرةِ  الربهباوي حفظو اهلل تعأب ربت عنواف فقوُ 

بدأه بتوجيو  ة اإلسبلمية اؼبنشودة. لقدربوية لؤلسر ىذا الكتاب معآب ت
wذكر الشروط اؼببلئمة ؼبناخ  العناية لؤلسرة قبل وجودىا ونشأهتا، ٍب  
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 ـ 7ـ  

اؼبثلى إلصبلح الزوج والزوجة،  الطريقةَ  إصبلحها ومبوىا حيث ٓب ينسَ 
 رغ القلوبُ ُب البيت حىت تتف الشهوةِ  زبفيف مثَتاتِ  علىونبهنا 

و أعطى الشورى األسرية حقها من العناية إنّ  ٍب   والعقوؿ ألنبل الغايات.
الرفق ونبذ العنف ، وطلب من اعبميع إشاعة حيث أصبح وجودىا نادراً 

فيما كبن بصدده، وأيقظ ُب األسرة جو اؼبصارحة  سيماُب كل ؾباؿ وال
 أف سباسك و بُت  إن   ٍب   ال تًتاكب األخطاء وتتعقد األمور.والبياف حىت 

أي فرد من أفرادىا دباضيو غبوار وعدـ تذكَت األسرة يغذيو أدب ا
كل ىذا لتنشأ األسرة اؼبتميزة اليت يشار إليها بالبناف اليت ال   اؼبزعج؛

وطلب من األبوين مراعاة الفروؽ  .مهادنة فيها ألية ـبالفة شرعية
واعترب أف التيتم  رد حظو وحقو من العناية والرعاية.إعطاء كل فو الفردية 
 نوعاف: 
 . اً وحسّ  مادةً  أبٍ  ػ فقدُ 1
لكن أوالده ال ينالوف من تربيتو  فقد يكوف موجوداً  معٌتً  أبٍ  ػ وفقدُ 2

فطلب زبفيف آثار اليتم بنوعيو اؼبادي واؼبعنوي وذكر  أو توجيهو شيئاً 
 الطريق اؼبثلى للتعامل مع األخطاء حىت ال تكرب وال تتكرر. 

 

 الناجعَ  الدواءَ على ىذا الكتاب فرأيت فيو  فإ٘ب اطلعتُ  وختاماً 
األسر من كل  الذي وبصن بقيةَ  لكثَت من األسر اؼبريضة واللقاحَ 
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 ـ 8ـ  

ـُ  الذي بوجوده ترتدم  مرض، والسياجَ  كل من يريد أف يسيء إٔب   سها
 ىذا الكياف العظيم. 

 

وأسأؿ اهلل عز وجل أف هبعل نياتنا وأقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهو 
 الكرٙب واغبمد هلل رب العاؼبُت 

 وح جنيد الكعكة ممد
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 كلمة الدكتور عبد المعطً الداالتً

 
 . وُب ظبلؿ النعيم كاف مولد األسرة األؤب..اعبنة كاف الَبدءُب 

ٍب ىبطا معًا إٔب  ،حواء معًا ُب السماءأمنا آدـ و أبونا فقد عاش  
 األرض، حاملُْت ذكريات النعيم األوؿ.

 ،بسمات العذبةىبطا معًا لَيبنيا من جديد جنًة صغَتة تنشر ال
 وتلد القلوب الصغَتة..

وقوة لضعفها  ،وأبًا ألبنائها ،وصار آدـ سقفًا لبيت حواء
 ..النسوي

، الذي أخرجهما من جنتهما الكبَتةالشيطاف ولكن يا أسفا! ف
   من ىذه اعبنة الصغَتة !ليخرجهما بينهما  شقاؽَ  راح يبغي 

 ..لة القوؿف البحث عن العدؿ من نافولكْن إذا ُوجد اغبب كا
 واؼبودة رحيمة تغفر كل اؽبَنات.. ،فاغبّب كرٌٙب يّسد كل الثغرات

 ..وخٌَت جملداُب السفينة أف يّتِحدا ُب اذباه اؼبسَت
 لنـي أنـا.. ..لنِك أنتِ 

 تعالْي لِنبنَي بيَت القصيِد 
 الوجودِ  لرب   صلّ ْي نُ لتعا

 

 بِنا اًء ـرُخ يـُر الحياُة ـتس 
 ّني أنابشطريـِن: منِك وم

 ليغُمـَر  بالديـن أعمارَنا
 

 األصبل!شطر ال ىيحواء فإف  ،شطراألوؿىو الآدـ وإذا كاف 
w ..االستهبلؿ دء، و براعةُ البَ  وإذا كاف للشطر األوؿ شرؼُ 
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 ..اػبتاـ وروعةُ  ،سن القافيةفللشطر الثا٘ب حُ 
الذي َيشي عنوانو اؼبسلمة (  األسرةِ  فر اؼببارؾ ) فقوُ وىذا الس   

أخي اؼبهندس عبد اللطيف الربهباوي  قد صاغو ،ميل دبضمونو النبيلاعب
لكل أسرة مسلمة بُنيت أو  ىديةً فجاء  ،ليشيع السبلـ  بُت الشطرين

 .فيبابٌت على اغبب والربكة واإلستُ 
وخبرة  ،و أدب التربية ،الحياة فر فكرُ وقد التقى في ىذا الس   

عي المرتِكز على اإلصالح،  في واحة خضراء من التأصيل الشر 
 .الكتاب العزيز والسنة المباركة والسيرة المطهرة

ومنجم كرٙب  ،ومنهج قوٙب للًتبية ،ففيو إذًا دستورمبارؾ لؤلسرة
 .للسبلـ األسري

 .أىلو وذريتوعلمو و ُب وأف يبارؾ ؼبؤلفو  ،أسأؿ اهلل تعأب أف ينفع بو
 .سبلـوأسألو أف يُغّشي بيوت اؼبسلمُت بالسكينة والرضبة وال

 إف ريب ىو أكـر من ُسِئل.
والصبلة على خاًب  ،وُب كل آخٍر يطيب اغبمد هلل رب العاؼبُت

 اؼبرَسلُت.
 د. عبد المعطي الداالتي 

 

w بٌن ٌدٌك أخً القارئ
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  :تبتل وثناء

، ولك السموات واألرض ومن فيهن   هم لك اغبمد أنت نورُ الل  "
 ، ولك اغبمد أنت اغبقم م السموات واألرض ومن فيهن  اغبمد أنت قيّ 

والساعة  والنار حق   ة حق  واعبن   ولقاؤؾ حق   وقولك حق   ؾ حق  ووعدُ 
لت وبك وعليك توكّ  لك أسلمتُ  همّ الل   .د حق  وؿبم   وف حق  والنبيم  حق  

فاغفر ٕب ما  وإليك حاكمتُ  وبك خاصمتُ  تُ بْ آمنت وإليك أنػَ 
ر ال ؼبؤخ  وأنت ا ـُ اؼبقد   أنتَ  تُ علنْ وما أ تُ رْ رَ رت وما أسْ وما أخ   متُ قد  
 .(1) "وال إلو غَتؾأنت  و إال  إل

مٍت ما ينفعٍت وزد٘ب علماً، اغبمد هلل متٍت وعلّ انفعٍت دبا علّ  همّ الل  "
 .(2)  "وأعوذ باهلل من حاؿ أىل النار حاؿٍ  على كل  
األرض وما بينهما  السموات وملءَ  نا لك اغبمد ملءَ ربّ  همّ الل  "

ال مانع ؼبا أعطيت وال  واجملدِ  الثناءِ  أىلَ  ،ما شئت من شيء بعد ءَ ومل
 (3)"  د منك اعبدؼبا منعت وال ينفع ذا اعبَ  معطيَ 

  :بين يديك أخي القارئ

                                                 

 فق عليو عن ابن عباس.متّ  ( ػ 1)
 الًتمذي وابن ماجو عن أيب ىريرة. ( ػ 2)
w .مسلم عن ابن عباس ( ػ 3)
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 ـ 12ـ  

تعاِب قضايا مهمة ودقيقة  فصوؿٍ  بُت يديك أخي القارئ ؾبموعةُ 
اؽبناء، ُب حياة األسرة، وتقدـ ؽبا برناؾبًا علميًا غبياة ملؤىا السعادة و 

)أنوار الذكر ها لُ ظلِ واؼبودة، وتُ  واالتباع واالقتداء، وبنو عليها اغببُ 
من  من ىداية اؼبصطفى عليو السبلـ، فتبعث األسرةُ  نسماتٌ و اغبكيم( 

على اؼبستوى الذي أراده اإلسبلـ، حصنا منيعًا ال  جديد لتكوف أسرةً 
وكبن ال ندعي  .دؾ، ومعقبًل إلنتاج أجياؿ اإلسبلـال تُ  هدـ، وقلعةً يُ 

إصبلح  من لبناتِ  الكماؿ ُب ذلك ولكنها بعوف اهلل تعأب تكوف لبنةً 
حىت  اجملتمع اؼبسلم. ولقد تعمدنا االختصار غَت اؼبخل ُب ىذا الكتاب

يكوف سهل التناوؿ، وسهل اؽبضم وبعيداً عن اإلطالة اؼبملة اليت تورث 
 السآمة.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ـ 13ـ  

  :سبب ىذا الكتاب
داـ عامُت تقريبًا من  لٍ عم جاءت ىذه الفصوؿ حصيلة

ُب التحكيم الشرعي ُب احملاكم الشرعية  العملمشاىدات خبلؿ 
ُب اإلسبلـ غبل  واضحةٍ  آبَ حبمص، حيث كنت أتساءؿ دومًا عن مع

إٔب درجة   الزوجُت اليت قد تكوف ُب بعض األمور تافهةً بُت  اؼبشكبلتِ 
، وكنت كبَتة، لكنها كانت تسبب شقاقًا يصل إٔب درجة الطبلؽ

 ةأتساءؿ دائمًا وأحبث، حىت جاءتٍت امرأة تطلب الطبلؽ بعد سبع
  .(1)وثبلثُت عاماً من زواجها 

إناث، ومن  ذكور وطبسُ  وعندىا من األوالد تسعة، أربعةُ 
أحبلمي وآمإب حىت استطعنا مع  تواىتز  عق قليب، أربعة، فصُ  األصهارِ 

شرياف  سبحانو إعادةَ أخي األستاذ قاسم شرؼ الدين بتوفيق من اهلل 
كاف عليو من قبل بل بشكل أفضل، نتيجة   غبياة الزوجية إٔب ماا

ة واؼبهملة ُب اغبياة الزوجية، وكانت البداية توضيح بعض النقاط اؼبهم  
مع ىذا الكتاب، حيث ألقيت ؾبموعة خطب ُب مسجد اغبافظ 

ؿ كاف كل فصل من ىذه الفصو   بعنواف فقو األسػرة اؼبسػلمة إذ حبمص
 عنواناً ػبطبة كاملة.

                                                 

نشػػر ُب موقػع صػػيد الفوائػػد "أطيػػاؼ كتبػػت مقػااًل عنهػػا بعنػػواف أٓب وآالـ  ( ػ 1)
w اؽبداية" وذبده ُب آخر ىذا الكتاب.
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 ـ 14ـ  

ٍب بدأت أفكر أف أعمم ىذا اػبَت الذي سرى من خبلؿ ىذه 
اػبطب، فبدأت أنشرىا ُب اؼبواقع اؼبختلفة، فتلقفتها اؼبواقع بشغف كبَت 
فنشرت ُب مواقع عديدة مثل موقع صيد الفوائد، وموقع اؼبرأة اؼبتميزة، 

وغَتىا من اؼبواقع  ونداء اإليباف ،وؽبا أوف الين، واؼبختار اإلسبلمي
 حيث كاف ؽبا الصدى واألثر الكبَتاف.

وكانت الفكرة اعبديدة ىي نشر ىذه الفصوؿ اؼبختلفة وصبعها ُب  
 كتاب واحد الذي أسأؿ اهلل لو حسن التماـ وحسن القبوؿ.
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  :شكر وعرفان
 

 .(1) "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

عٍت من إخوا٘ب وُب ىذا اؼبقاـ أجعل خالص شكري لكل من شج
وأخص وىم كثر واغبمد هلل وكاف معي أخًا معينًا ؿببًا ناصحًا ـبلصًا 

 منهم بالذكر:
الذي قرأ ىذا الكتاب  عبد المعطي الداالتيالطبيب الشاعر ػ  1

 وكاف لو الفضل األكرب ُب تشجيعي إلخراجو.
، الذي كاف ٕب الشرؼ أف حسان شمسي باشاالدكتور ػ  2

 كتاب ودققها ووضع ؼبساتو اليت ال تُنسى.راجع أفكار ىذا ال

أستاذ علم النحو الذي دقق ىذا  فرحان السليمالدكتور ػ  3
 الكتاب لغوياً.

الذي أضفى على ىذا العمل ؼبساتو  ممدوح جنيدالشيخ  .أػ  4
 اؼبتميزة.
 األعزاء. وإخوانيالكريبُت  والديػ  5

وقت والراحة الغالية اليت كانت وما زالت توفر ٕب ال زوجتيػ  6
 والطمأنينة ؼبتابعة الكتابة والتأليف.

                                                 

w  ( ػ الًتمذي وقاؿ ىذا حديث حسن صحيح 1)
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  :إلهي

ىا أنا اليـو أكتسي ثوبًا جديدًا ىو ثوب نشر الكتب، وكاف 
"الحمد هلل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا لبس ثوبًا جديدًا قاؿ: 
 .(1)الذي كساني ما أواري بو عورتي وأتجمل بو في حياتي" 

ذي ألبستنيو ثوبًا أواري بو عورٌب فاجعل اللهم ىذا الثوب ال
واجعلو مقبواًل ُب الدنيا واآلخرة يا أكـر األكرمُت  ،وأذبمل بو ُب حياٌب

 . ...آمُت
 عبد اللطيف الربهباوي .ـ
   سوريا - ضبص                                       
 غرة شهر ؿبـر اغبراـ                                   

 ىػ 1426عاـ                                        

                                                 

w الًتمذي وابن ماجو عن عمر رضي اهلل عنو. ( ػ 1)
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 األسـري ما قبل الزواج وفترة الحمل  
 طبـــة(())الخ  

 
تولد كما يولد الطفل، وفًتة اغبمل هبذا اؼبولود اعبديد قد  رةُ األس

تطوؿ أو تقصر حسب الظروؼ واإلمكانات، ودبقدار االىتماـ هبذا 
باألمراض اليت أبويو  وعيةِ السليم، وت اعبنُت اؼبرتقب، وتغذيتو الغذاءَ 

والدتو اللقاحات اؼبناسبة، تكوف  تفتك بو قبل الوالدة وبعدىا، وإعطاءِ 
 صحة ىذا اؼبولود اعبديد.

ومن ىذا اؼبنطلق فإف صحة األسرة أو مرضها تتضح معاؼبها ُب 
فًتة اغبمل األسػري )فًتة ما قبل الزواج(، وتتشكل الصورة اؼببدئية ؽبا، 

رات اؼبختلفة، وتتضح اؼبعآب، ويرى كل واحد من حيث زبلق التصو 
اػباطبُت اآلخر من منظوره، فيعقد عليو األمل، أو وبكم على عبلقتو 

 بالفشل.
 .(1)"واػبطبة ىي وعد بالزواج" 

والزواج ىو أىم شركة يعقدىا اإلنساف ُب حياتو، ودبقدار ما 
واالستقرار والوضوح بُت أطراؼ ىذه الشركة يكوف التوفيق  تكوف الثقةُ 

                                                 

w عبد الرضبن الصابو٘ب / األحواؿ الشخصية. ( ػ 1)
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واػبداع بُت ىذه األطراؼ يكوف  والسعادة، ودبقدار ما يكوف التحايلُ 
 الفشل واإلحباط واليأس.

وىذا مأخوذ من حديث رواه أبو داود عن أيب ىريرة رفعو قاؿ 
الشريكين  "إن اهلل يقول: أنا ثالثُ : )أي النيب صلى اهلل عليو وسلم(

 ا".ممن بينه جتُ و خر و فإذا خانَ ىما صاحبَ ما لم يخن أحدُ 
 فما أصبل تلك الشركة الزوجية اليت يكوف اهلل سبحانو ثالثهما فيها

! 
سبحانو وتعأب بلطفو ورضبتو وما أتعس تلك األسرة اليت ىبرج اهلل 

 منها !
 وفًتة اغبمل األسري فًتة مشحونة بالعاطفة البلىبة، اؼبشوبةِ 

اؽبٍتء،  ة، والعيشِ الوردي اعباذب، واألحبلـِ  باغبذر اػبادع، والتلوفِ 
والليإب اؼبخملية، حيث وباوؿ األطراؼ اؼبختلفة من خاطب وـبطوبة 

، وتذليل اؼبخجلةاؼبساوئ  احملاسن الفاتنة، وإخفاءَ  وذويهما إظهارَ 
بسيطة، وتنساؽ  الصعاب اعبمة، والعوائق اؼبختلفة بطريقة سطحية

 ،تولد األسرةندفعة، حىت ينتهي األمر و األطراؼ وراء ىذه العواطف اؼب
 العيش، وتتضحُ  تصطدـ بصخرة الواقع، وصعوبةِ قد وعند ذلك 

 العاطفة، وتظهر األلواف، وتتبخر األحبلـ، وتصبحُ  األكاذيب، فتتبلدُ 
 اغبياة جحيماً ال يطاؽ، فيحصل الشقاؽ وقد يقع الطبلؽ.
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ؼبختلف األطراؼ ُب ىذه الفًتة اليت  اػباطئةَ  إف التصرفاتِ 
مل األسري ىي اليت تؤدي غالبًا إٔب إجهاض ىذه أظبيناىا فًتة اغب

األسرة قبل والدهتا، أو والدهتا والدة مشوىة، وتصبح بذلك األسرة 
 عالة على اجملتمع بداًل من أف تكوف دعامة قوية لو ولبنة صاغبة فيو.

لذلك ال بد من ضوابط ؽبذه الفًتة، حىت يكوف ىذا اغبمل 
 حبالة مشوىة. سليماً معاَب وحىت ال تولد األسرة

العامة للمسلمُت مع بعض  والضوابط ؽبذه الفًتة ىي الضوابطُ 
 اػبصوصية ُب بعض اؼبواقف ومن ىذه الضوابط:

سن النظر واالختيار )نظر الخاطب إلى خطيبتو ـ حُ  1
للقلوب بُت  اؼبفتاحَ  حيث تكوف ىذه الرؤيةُ والخطيبة إلى خطيبها(: 

نهما، وسبهيدًا غبياة ملؤىا اؼبودة الطرفُت، وسببًا ُب ربصيل الوفاؽ بي
وؽبذا وجو النيب عليو السبلـ ُب اغبديث الذي رواه الًتمذي  ،واغبناف

عن اؼبغَتة بن شعبة أنو خطب امرأة فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 .(1) ؤدم بينكما"و أحرى أن يُ "انظر إليها فإن  

                                                 

w  ( ػ قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن.1)
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األدـ  ")أف يؤدـ بينكما( أف يؤلف ويوفق بينكما، أي يوقع
. إذا تزوجها بعد معرفة فبل ...بينكما يعٍت يكوف بينكما األلفة واحملبة،

 .(1)يكوف بعدىا غالباً ندامة" 

 قاؿ النووي ُب شرح مسلم: فيو استحباب النظر إٔب من يريد تزوجها.
وهبب أال يفهم من كلمة "انظر إليها" فقط ؾبرد النظر اغبسي 

هتا العديدة من النظر ُب أخبلقها واعبسدي، فكلمة "انظر" ؽبا مدلوال
وأصدقائها وطريقة تفكَتىا ونظرهتا إٔب اغبياة وغَت ذلك من األمور 

ر بذات الدين "فاظفَ اؼبهمة لبناء األسرة وىذا مأخوذ من اغبديث 
البخاري عن أيب ىريرة، ومن ىنا تأٌب أنبية النظر ُب  داك"تربت يَ 

النظر ُب  يبعنال بد أف الفتاة فالذي يريد أف يتزوج ـبتلف جوانب 
 صفات الفتاة ليستخلص ذات الدين.

اغبسُي  وما يطبق على اؼبخطوبة يطبق على اػباطب حيث النظرُ 
العاـ ُب أحوالو وأفكاره  ضافة إٔب النظرباإل من حقوؽ اؼبخطوبة، حقٌ 

 إذا خطبَ ومبادئو وتطلعاتو وأىدافو، وىذا أيضًا مأخوذ من حديث "
تنة في تفعلوا تكن فِ  إال   ،جوهو فزو  لقَ و وخُ ون دينَ إليكم من ترضَ 
 .(2)عريض"  الرض وفسادٌ 

                                                 

 ًتمذيربفة األحوذي شرح ال ( ػ 1)
w الًتمذي عن أيب ىريرة والنظر ىنا للفتاة وذويها ُب دين اػباطب وخلقو. ( ػ 2)
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من أخطر ما يصيب األسرة ىو  :في االختيار ـ ال مجاملةَ  2
أو يكوف الزوج غَت  اجملاملة ُب االختيار، حيث تكوف الفتاة غَت راغبةٍ 

رج ألسباب متعددة ووبصل الزواج وتولد األسرة حرج أو ربُ راغب فيُ 
 ة وتبدأ اؼبعاناة.مشوى

السبلـ مبدأ عدـ اجملاملة ُب االختيار الصبلة و وقد أكد النيب عليو 
فقد روى البخاري عن سهل بن سعد  ،الزوجي مهما كانت األسباب

فقالت إهنا قد وىبت نفسها  قاؿ أتت النيب صلى اهلل عليو وسلم امرأةٌ 
 من حاجة" "ما لي في النساء هلل ولرسولو صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ:

والنيب صلى اهلل عليو وسلم معروؼ أنو ال يرد أحداً، وىو الكرٙب 
لكنو مع ذلك رفض تلك اؼبرأة وٓب هباملها ويقبلها،  ،والرؤوؼ الرحيم

فأمر االختيار ُب الزواج ال وبتاج إٔب ؾباملة أو تورية إمبا وبتاج إٔب بت 
 وقطع.
الوضوح،  صفةَ من أىم صفات اؼبسلم العامة  إف   :ـ الوضـوح 3
عن الضبابية والتلوف الزائف، ُب كل ؾباالت  الغموض، واالبتعادَ  وذبنبَ 

 اغبياة ومعامبلهتا ال سيما إذا كاف األمر يتعلق بتأسيس الشركة الزوجية.
فيها مباح(،  )الكذبُ  إف كثَتًا من الناس هبعل ىذه الفًتة فًتةً 

دة، ويطلق العناف فيبدأ يرسم على صفحات اؼباء لوحات فنية من السعا
للسانو أف يقوؿ ما يشاء، ووبمل نفسو أعباء ىو ُب غٌت عنها، ويشوه 
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 من كبد اػبياؿ، ويلوف تصرفاتو السيئة بألوافٍ  حقيقتو اؼبادية بومضاتٍ 
وُب الطرؼ اآلخر تتكلم الفتاة عن  .زاىية من الرقي وااللتزاـ واحملبة

من صنع اػبياؿ،  األحياف تتكلم عن امرأة كثَت مننفسها وىي ُب  
فيلتبس األمر على الطرفُت فيصطدماف ُب أوؿ ليلة بواقع مرير وكأف كل 

 واحد قد تزوج خياؿ اآلخر.
 أخطر ما يصيب اغبياة الزوجية بعد الزواج ذلك الغموضُ  إف  

الذي يكرسو أحد الطرفُت أو كبلنبا، فتتحوؿ تلك الكلمات اليت 
ة للحياة الزوجية، وما أبشع ذكرت ُب فًتة اػبطبة إٔب معوقات حقيقي

أف يكتشف اإلنساف أنو قد خدع وأنو بٌت حياتو على غموض 
 وضبابية.
وشبة أمر آخر هبهض كل  :ـ عدم إطالق الوعود الخادعة 4

الضوابط اليت وضعها اإلسبلـ لتحصُت ىذا اغبمل األسري وىو إطبلؽ 
جليد، الوعود الكاذبة واػبادعة، حيث يبدأ اػباطب ببناء أحبلـ من 

ـبملية، وحياة بألواف  و، وتقابلو الفتاة بوعودٍ ويعد دبا ليس دبقدوره ربقيقُ 
بينهما إذا هبما ُب خضم اغبياة قد اكتشف  زاىية، فإذا حصل الوصاؿ 

وفائو بعهده، ويذكر كل طرؼ اآلخر  اآلخر، وعدـَ  كل واحد كذبَ 
 ف  ، لذلك فإبوعوده الكاذبة، فتقع اعبفوة، وتتكدر اغبياة، وتنعدـ الثقةُ 
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إذا   شكل عبئًا على اإلنساف السيمااإلسراؼ ُب الوعود قبل الزواج ي
 كانت الوعود غَت قابلة للوالدة.

 
غالبًا ما ينسى الطرفاف  :ـ تبيان المنهج العام لألسرة القادمة 5

ُب خضم العواطف اعبياشة  مقدماف على بناء شركة مهمة السيما أهنما
 الطرفُت أف تنسيَ  لعواطف هبب َأال  ن ىذه االيت تلف حالة اػبطبة، لك

يوضحا معآب األسرة اليت يريداف وكيفية بنائها ومعاؼبها وطرؽ حل 
 اؼبشاكل فيها، وتبياف ما وبب وما يكره كل طرؼ.

عرض مثل ىذه المور في مرحلة الخطبة بين الطرفين  إن  
يان وىي محاولة لفهم اآلخر وتصرفاتو وتب ،فتح آفاقهما للحواري

 حقوقو وواجباتو.
إف فًتة اغبمل األسري من أىم فًتات حياة األسرة، فاالعتناء بو، 
وضبطو بالضوابط البلزمة من أىم ما ينبغي معرفتو وبيانو ليسهم ىذا 

 بإذف اهلل تعأب. ووالدهتا األمر ُب بناء أسرة متكاملة متماسكة
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 رةالشروط الالزمة للبدء بإصالح األس

 
 الن اُس نارًا وقودىا ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْىِليُكْم يَا َأيُـَّها

َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال  يـَْعُصوَن اهلَل َما َأَمَرُىْم عليها َواْلِحَجارَُة 
  (1)يـُْؤَمُرونَ  اَويـَْفَعُلوَن مَ 

 ، والرجلُ راعٍ  عن رعيتو، والميرُ  ولٌ لكم مسؤُ ، وكُ كم راعٍ ))كلُ 
على بيت زوجها وولده، فكلكم  راعيةٌ  على أىل بيتو، والمرأةُ  راعٍ 
 . (2)و(( عن رعيتِ  وكلكم مسؤولٌ  راعٍ 

إف ملف األسرة اؼبسلمة ملف خطَت جدًا ومهم بكل ما ُب 
وذلك ألف األسرة اؼبسلمة ىي أخطر اغبصوف  الكلمة من معٌتً 

 اؼبستعصية على أعداء الدين.
 يركب اؽبواء والفضاء، وأعداءُ  و ىجـو من نوع ـبتلف، ىجوـٌ إن  

و تفكيك ىذا اغبصن األخَت وضربَ  الدين وباولوف بكل ما أوتوا من قوةٍ 
ُب الصميم، وحىت اآلف واغبمد هلل ما زالت بعض األسر مستعصية على 

 . !.ط..و ىذا اؽبجـو لكن قسماً كبَتاً منها سقط وأيبا سق

                                                 

 .6(  التحرٙب / 1)
w .(  متفق عليو عن ابن عمر بن اػبطاب2)
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 ُدُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحت ى يـَر
َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو فـََيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت 
نـَْيا َواآلِخَرِة َوُأْولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُىْم ِفيَها  َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

 . (1)َخاِلُدونَ 
 ي يقابلو من اؼبسلمُت ؟!ىذا إصرار أعداء الدين فما الذ

وإٔب مىت نقف متفرجُت، غَت عابئُت باألخطار اليت هتددنا من  
 كل جانب.

  :ا يزيد ىذا المر خطورةم  وم
من العلـو الطبية واؽبندسية  اؼبسلمُت اليـو قد تعلموا الكثَتَ  أف  

والكيميائية، ولكن نسوا علمًا مهمًا جدًا ىو علم اؽبندسة البشرية،  
 .اإلؽبية  أوالدنا وكيف قبعلهم يرتقوف إٔب ضبل الرسالةكيف نريب

 ،إف اغبفاظ على الكائن البشري على قيد اغبياة ىو سهل جداً 
ىو فعل تفعلو كل اؼبخلوقات، لكن اؼبشكلة الكربى ىي ربويل ىذا 

 العنصر البشري إٔب عنصر فعاؿ ونشيط.
زمن ُب لُب ىذا ا تكاد تنحصرإف مهمة اآلباء واألبناء واألمهات 

  ،وإف كاف ىناؾ اىتماـ فإنو يرضي غرور األبويناؼبطعم واؼبلبس، 
 

                                                 

w  .(217(  البقرة )1)
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 فبا يزيد ىذا األمر خطورة:و 
مأساوي ُب أغلبو إال من رحم اهلل، "فاألب  واقع أسرنا واقعٌ  أف  

عرؼ ؽبم طريق وال اذباه، ، واألوالد ال يُ (1)مشغوؿ واألـ ُب األسواؽ" 
 ...وقد أوكلنا تربيتهم إٔب الظروؼ.

إف اإلسبلـ أكد أف اآلباء يلعبوف دوراً مهمًا ُب الًتبية عندما قاؿ 
 :..((. َصِ سانو أو ينَ جِ مَ هودانو أو يُ يُ  واهُ . فأب))وىذا حثٌ  ،(2) رانو 

 لآلباء على عدـ ترؾ أوالدىم ليتحكم الشارع والظروؼ ُب تربيتهم.
ة بُت ناىيك عن الواقع اؼبأساوي ُب العبلقة بُت الزوجُت والعبلق

األب وابنو واألـ وابنتها باإلضافة إٔب العبلقات السيئة بُت اغبماة 
 ....والكنة والعم والد الزوج أو الزوجة..

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (  ؿبمد الدويش / ؿباضرات ُب الًتبية.  1)
w  .(  متفق عليو2)
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 :الشـروط الالزمة للبدء بإصالح السرة
ال شك ُب أف كل واحد يريد البنو أف يكوف أحسن منو حااًل أو 

 :لساف سيدنا إبراىيم مثلو على األقل، لقد أثبت اهلل ىذه العاطفة على
قَاَل ِإن ي َجاِعُلَك لِلن اِس ِإَماماً قَاَل َوِمن ُذر ي ِتي.... (1). 

 اهلل عّز وجّل ٓب ينسَ  منالقرب  غبظاتِ  ،ُب ىذه اللحظات
ىنا ليس معناىا النبوة فقط على  ( ) إماماً وكلمة  .وه وذريتَ أوالدَ  إبراىيمُ 

. فهذه عاطفة متجذرة، لكن .ُب اػبَت..ما ذكره اؼبفسروف وإمبا اإلمامة 
نريد ألوالدنا أف يكونوا أفضل حااًل فأي إمامة نريد منهم، إمامة خَت 

 أـ إمامة شر؟!
إف بيوتنا ىي اؼببلذ األخَت لنا وال سيما ُب زمن ىذه الفنت اليت 

مؤمنًا ويصبح   مسي اإلنسانُ يُ  المظلمِ  الليلِ  عِ طَ "كقِ بأهنا  شبهها 
 .(2)من الدنيا" رضٍ عَ يبيع دينو بِ  ،مؤمناً ويمسي كافراً  بحص، ويُ كافراً 

ك عك بيتُ سَ يَ ))ولْ  :إٔب البيوت فقاؿ إنو ُب زمن الفتنة وجو 
 .(3) ك((تِ على خطيئَ  كِ وابْ 

                                                 

  .(  البقرة1)
  .(  رواه مسلم والًتمذي2)
w .انفرد بو الًتمذي وقاؿ حديث حسن  (3)
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أما إذا كانت البيوت ىي الفتنة وكاف البيت يبوج بالفنت اؼبختلفة 
 ؟ فأين يذىب األبناء وأين تذىب الزوجات

 ج ؟؟كيــف الخــرو 
 :موضوع إصبلح األسرةىناؾ ثبلثة شروط رئيسة لبلنطبلؽ ُب 

 .إياك نعبد وإياك نستعين :ـ االستعانة باهلل عّز وجل 1
 :وكما يقوؿ الرافعي

 (1) يوفق اهلل لو صعب   فكّل سهل إذا لم
أثناء قراءة  وما تكرار االستعانة ُب اليـو أكثر من سبع عشرة مرة

كرار االستعانة باهلل سبحانو، تَ  ليتعلم اؼبسلمُ  إال  الفاربة ُب الصبلة 
 إنما ىي في حقيقة المر التوجوُ ة ليست ؾبرد تكرار ألفاظ، واالستعانُ 

  .بعد ذلك  لما يريد أن يفعل، ثم مباشرة العمل الذي يريد القلبيُ 
 
 
 بالقدوة: ـ  التربيةُ  2
ُتْم َأتَْأُمُروَن الن اَس بِاْلِبر  َوتَنسَ  :تعالى قال  ْوَن َأنـُْفَسُكْم َوَأنـْ

ُلوَن الِكَتاَب َأَفالَ تـَْعِقُلونَ   . (2)تـَتـْ
                                                 

 (  ديواف الرافعي، ربقيق أسامة ؿبمد السيد.1)
w (  البقرة.2)
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فبل يبكنك ربويل أسرتك إٔب اػبط الصحيح واؼبنهج السليم إذا 
 منحرفاً عن ىذا اػبط. ما زلت

 مهما دفعت ولدؾ إٔب الصبلة ُب اؼبسجد لن يؤثر ذلك فيو، وإف  
بكثَت من كثَت  أفضلَ  اؼبسجدَ  تدخل و لكَ واحدة أو رؤيتَ  اصطحابو مرةً 

 صائح.من الن
ولدؾ إٔب التوقف عن التدخُت لن يؤثر ذلك فيو  ومهما دفعتَ 

 إال إذا رأى ذلك فعبًل وتطبيقاً منك.
فلن  اؼبسيئةعن مشاىدة الربامج  إٔب اإلقبلعومهما دفعت ولدؾ 

 يؤثر ذلك فيو إذا ٓب تقم أنت باػبطوة األؤب.
 
راع ال بد أن ينتصر فيها أحد ـ "ليس البيت حلبة ص 3

ويبشي برأي الزوج أو الزوجة أو اغبماة أو والد الزوج أو  (1)الطرفين" 
 الزوجة.
و زوجَ  م الرجلُ عل  ىو أف يُ  غبياة سعيدةٍ  أىم األسباب اؼبوفقةِ  إف  

وليس  و حتى لو جاء على أي لسانواتباعَ  يحب الحقَ ه أنو وأوالدَ 
 عنده في ذلك أدنى مشكلة .

 
                                                 

w (  معاذ اػبطيب )عشرة نقاط سبنع اختبلؿ األسرة(. 1)
w
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ليس كيف نريب بإذف اهلل ف ما سنذكره ُب الفصوؿ القادمة إ
لتسََت على  هاكل   لؤلسرةفهو برنامج  ،األسرةاألوالد بل كيف نريب 

ولذلك أظبيناه  ىدًى وبصَتٍة وفهٍم حقيقي لدين اهلل سبحانو وتعأب
 فقو السرة المسلمة.
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 الزوجة الح  إص

 
متعددة، فهي  تٍ ضخمة، ربمل ُب طياهتا مؤسسا مؤسسةٌ  البيتُ 

التموين والطعاـ ومؤسسة  الًتبية ومؤسسةَ  ربمل ُب ؿبتواىا مؤسسةَ 
 ....لًتفيوا لعبلقات االجتماعية ومؤسسةَ ا

وعلى رأس ىذه اؼبؤسسات كلها تكوف الزوجة، وأي إصبلح 
، وإصبلح الزوجة للبيت ال يرافقو إصبلح للزوجة فليس لو أي معٌتً 

وأصلحنا لو  :سيدنا زكريا عنحكاية يعٍت إصبلح البيت. قاؿ تعأب 
ساهنا طوؿ قاؿ ابن عباس ُب تفسَته ؽبذه اآلية كاف ُب ل (1)وزوجَ 

 .(2)لق اػبُ  فأصلحو اهلل تعأب. وقيل جعلها ولوداً حسنةَ 
والزوج معٍت بشكل أساسي بإصبلح زوجتو وتربيتها وتعليمها 

عوؼ قاؿ: وترقيتها. وؽبذا ورد اغبديث الشريف عن عبد الرضبن بن 
 المرأةُ  تِ "إذا صل  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

 ََ ََ ََ ََ َْ خَم ها زوجَ  جها وأطاعتْ فرْ  ىا وحفظتْ شهرَ  سها وصامتْ ـْ
وُب ىذا األمر  ،(3)شئت" الجنةِ  خلي الجنة من أي أبوابِ دْ قيل لها اُ 

                                                 

  .(91(  األنبياء )1)
 .(  الطربي2)
w  .(  أضبد3)
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ىا دبا أمره اهلل تعأب فبل بد على الزوج ليأمرَ  باإلطاعة مسؤولية عظيمةً 
 إٔب زوجتو بيتو من الدمار ويعيدَ  قذَ ر عن ساعديو لينْ لزوج أف يشم  ل

 قوهتا وقدرهتا على تربية اعبيل اؼبنشود.
 كيف يكون إصالح الزوجة ؟؟

 :ىناؾ خطوات عملية ؽبذا اإلصبلح
 :الخطـوة الولى

الصحيح لآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت سلطت  الفهمُ 
 ومن ىذه األحاديث:ألسرية األضواء على العبلقات ا

ػ عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  1
وإن  عٍ لْ لقت من ضِ خُ  ساء فإن المرأةَ "استوصوا بالن  عليو وسلم: 

تركتو لم  و وإنْ تقيمو كسرتَ  اله فإن ذىبتَ في الضلع أعْ  أعوج شيءٍ 
 .(1)ساء" أعوج فاستوصوا بالن   يزلْ 

تقوؿ:  لناس أف ىذا اغبديث وبمل إشكاليةً حيث يظن بعض ا
لقت من ضلع أعوج فإف جئت لتقومو  "إف اإلسبلـ يقوؿ: إف اؼبرأة خُ 

كسرتو ومع ذلك فهو يطلب من الزوج إصبلح الزوجة ويقوؿ إف تركتو 
 ظل معوجاً".

 
                                                 

w  ( ػ متفق عليو.1)
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 اغبقيقة أنو ال إشكاؿ ُب ذلك:
 :مهمة ذلك أف إصبلح الزوجة يعتمد على ثبلث نقاطٍ 

  . (1)وأمر أىلك بالصالة واصطبر عليها :ربػ الص 1
 . (2) إن الرفق ال يكون في شيء إال زانو :ػ الرفق 2

ا اجتمعا ء، وإذوالصرب نبا عماد اإلصبلح ُب كل شي والرفقُ 
 .فإهنما وبققاف اإلصبلح بأحسن صوره

أي فهم طبيعة اؼبرأة ومب تفكر حيث أولوياهتا زبتلف  : ػ الفهمُ  3
الرجل، والرجل اغبكيم ىو الذي يوفق بُت أولوياتو  عن أولويات

 وأولويات زوجتو.
 وىنا البد للزوج أف يعرؼ نقطتُت:

ػ أف فشل الرجل يبدأ عندما يبدأ يقلد اؼبرأة، وفشل اؼبرأة يبدأ  1
 عندما تبدأ تقلد الرجل.

 :ػ أف األعماؿ اغبياتية تقسم  إٔب قسمُت 2
يها وؽبا القرار فيها وعادة تكوف * أمور تكوف اؼبرأة ؽبا السيادة ف 

 ومن ٍَب   و، ووضع ؼبسات اعبماؿ فيو،، كًتتيباؼبْنزؿىذه األمور متعلقة ب

                                                 

 .(132( ػ طو )1)
w  .(  مسلم2)
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على الرجل أال يتدخل ُب كل شاردة وواردة ويعكر ىذا العآب اػباص 
 باؼبرأة.

فيها للرجل مع االحتفاظ ؽبا حبق اؼبشورة  * وأمور يكوف القرارُ 
األمور  لكاملة ُب بعضأف يًتؾ للمرأة اغبرية اوإبداء الرأي ومعٌت ذلك 

يتعلق ُب شؤوف بيتها وأمور أخرى يتوالىا الرجل وبذلك  ال سيما فيما
 نستطيع التوفيق ُب أمور اغبياة.

 أولويات زوجتو وطبيعة فاإلسبلـ ال يطلب من الرجل أف يغَت  
ىوية  يشدد على ىذه األولويات فيزيل األنوثة فيها، بل يريد منو أال  

 األنوثة فيها أو يًتؾ ىذه األولويات ىي اليت تسَته وتسَّت أسرتو معها.
ػ اغبديث الثا٘ب عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  2

منها  لقًا رضيَ ره منها خُ كَ   مؤمنة إنْ  ك مؤمنٌ رُ فْ "ال يَـ عليو وسلم: 
 .(1)آخر" 

وؿ وىو ومعٌت ال يفرؾ أي ال يكره وىو يدخل ربت اغبديث األ
ها وأف ىبفف ىأف اؼبرأة قد يصدر منها ما يزعج الرجل فعليو أال يكر 

 .ىذا االعوجاج بًتؾ بعض األمور ؽبا مع اغبرص على اؼبتابعة

                                                 

w  ( ػ رواه مسلم. 1)
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قرآنية تتكلم عن مسؤولية الرجل ُب إصبلح زوجتو  آيةٌ  ةشب  ػ و  3
ها ال بر عليْ طَ واصْ  لك بالصالةِ أىْ  رْ وأمُ وىذه اآلية قولو تعأب: 

 . (1)للتقوى ك والعاقبةُ زقُ ك رزقاً نحن نرْ لُ نسأ

 فكثَت من الناس ينشغل بالرزؽ وتأمينو ألىلو وينسى مهمةً 
عظيمة وىي أمرىم بالصبلة وما ىو ضروري الستقامة اغبياة على 

 وما ذكرت الصبلة إال ألنبيتها. ،الوجهة الشرعية
 

 :الخطـوة الثانية
 :يتواىا العلمي والتربو العمل على رفع مس

فكثَت من الرجاؿ يتزوج الفتاة وال يريد  ،وىذه مهمة أيضًا للزوجة
 جاىزةً و  مكتملةً أف يضيف إليها شيئًا فبا هبب أف يضيفو، وىو يريدىا 

سهم ُب بناء كما يريدىا أف تكوف دوف أف يُ   تكوفُ ف ،من عند أىلها
 ، وىو ليس على استعداد أف يقبل منها أي خطأ أو ىفوة!! تهاشخصي

أف يقف ؽبا على ىفواهتا، عليو أف يعمل على تعليمها فقبل 
 من ىذه اؼبهنة؟! أخطرُ  ا وأي مهنةٍ أم   ىا لتكوفَ وتثقيفها وإعدادِ 

                                                 

w .132طو ػ ( 1)
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مها مع أف النيب عليو من الرجاؿ ال هبلس مع زوجتو ليعل   فكثَتٌ 
وليس ىذا ُب اػبدمة والتعاوف  .(1)كم لىلو"كم خيُر ُر يْـ ـ"خَ السبلـ قاؿ: 

 ط بل أيضاً برفع اؼبستوى اإليبا٘ب والعلمي والفكري للزوجة.فق اؼبْنزؿُب 
 

  :الخطـوة الثالثة
والرضبة الذي وصف اهلل هبا  اليت تشعر فيها بالود   ها اؼبعاملةَ معاملتَ 

كم سِ فُ أنْـ  منْ  لكمْ  قَ لَ خَ  أنْ آياتو  ومنْ  الزواج ُب اإلسبلـ حُت قاؿ:
 في ذلك آلياتٍ  إن   ةً ورحمَ  ةً بينكم مود   لَ عَ كنوا إليها وجَ أزواجًا لتسْ 

وىذه أقصر الطرؽ لئلصبلح وال ىبفى على  . (2)يتفكرون لقومٍ 
 احملسن أثر اإلحساف ُب نفوس الناس.

 
  :الخطـوة الرابعة

وؽبذا أثره  ،إشعارىا بكرامتها أماـ أىلها وأىل الزوج خاصة
 ألفضل.ُب نفسها فبا هبعلها أكثر تقببلً للتغَت كبو األحسن وا العميقُ 

وغَتىا تدخل ربت كلمة واحدة ذكرىا  األربع ىذه اػبطواتِ  إف  
 ففهمُ  ،وىن  ظُ فعِ القرآف الكرٙب ُب سورة النساء وىي قولو تعأب: 

                                                 

 الًتمذي وأبو داود. ( ػ 1)
w .21الرـو / ( ػ 2)
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ها اؼبعاملة اغبسنة كلو يدخل ُب باب مستواىا ومعاملتُ  طبيعتها، ورفعُ 
 وفٍ عرُ بم ساكٌ فإمْ  الوعظ واؼبعاملة الطيبة اليت أمر اهلل سبحانو هبا

(1). 
إٔب إصبلح زوجتو  مد الرجلُ عْ ومن اػبطأ الكبَت واعبسيم أف يػَ 

 الرجالُ عما ورد ُب اآلية الكريبة، قاؿ تعأب:  مقلوبٍ  بتسلسل
وا فقُ وبما أنْ  هم على بعضٍ بعضَ  ل اهللُ بما فض   ساءِ على الن   امونَ قو  
 اهللُ  حفظَ  بما للغيبِ  ظاتٌ حافِ  تاتٌ انِ قَ  الحاتُ والهم فالص  أمْ  منْ 

في المضاجع  واىجروىن   فعظوىن   والالتي تخافون نشوزىن  
  عليا   اهلل كانَ  سبياًل إن   غوا عليهن  بْ نكم فال تَـ عْ فإن أطَ  ن  ربوىُ واضْ 

  . (2)كبيراً 
و البد من سى أن  و ىاجرًا أو ضاربًا وينْ فيبدأ الزوج إصبلح زوجتِ 

مرحلة الوعظ والتوجيو وىذا سية وىي اؼبرور باؼبرحلة األؤب واألسا
ال يبكن  و وإٔب كسرٍ متُ لَ مْ ال يبكن لَ  يؤدي إٔب نفورٍ  اؼبقلوبُ  اإلصبلحُ 

 ه.رُ بػْ جَ 

                                                 

 البقرة. ( ػ 1)
w .34( ػ النساء /2)
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 الزوج إصـالح  

 
التفاؤؿ  استقرارىا وىنائها، ومنبعُ  األسرة، وأساسُ  الزوج عمادُ 

واألمل فيها، وأي كبلـ عن إصبلح األسرة ال يكوف الزوج طرفًا فيو 
و إٔب اؼباء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو فلن تبلغ األسرة يْ فهو كباسط كف  

إذا كاف األب بعيدًا كل البعد عن منهج  ىا ُب االستقرار والصبلحِ شأوْ 
 اإلصبلح ومقوماتو.

هدـ طيح باستقرارىا، ويَ اغبياة الزوجية، ويَ  يطرأ ما يعكر صفوَ  قدْ 
إٔب   اؼبْنزؿ، فيتحوؿ ها اهلل سبحانو بُت الزوجُتة الربانية اليت سكبَ اؼبود  

األسرة، حيث  نتيجة تصرفات شيطانية وعشوائية من رب   كابوسٍ 
واألوالد بكثَت من ىذه التصرفات اليت هتز مشاعرىم  صعق الزوجةُ تُ 

طراب، بداًل واضْ  وتسلب السكينة من قلوهبم، وربيل حياهتم إٔب ذىوؿٍ 
 من أف تتحوؿ إٔب مودة واستقرار.

جعل فقد سبلـ على األسرة واستقرارىا وانطبلقًا من حرص اإل
ه إٔب األسرة اؽبانئة، واغبياة للمرأة سببًل ـبتلفة إلصبلح الزوج ورد  

 الرغيدة، واؼبسؤولية اعبسيمة اؼبلقاة على عاتقو.
ها نشوزًا أو إعراضًا فال بعلِ  منْ  خافتْ  امرأةٌ  وإنْ قاؿ تعأب: 

 وأحضرتِ  خيرٌ  لحُ لحًا والصُ صلحا بينهما صُ يُ  عليهما أنْ  ناحَ جُ 
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 كان بما تعملونَ   اهللَ  تقوا فإن  حسنوا وتَ تُ  وإنْ  الشح   النفسُ 
خبيراً 

(1). 

يكلمها  قاؿ القرطيب رضبو اهلل: النشوز: التباعد، واإلعراض: أال  
 وال يأنس هبا.

ها النشوز حُت ىبشى وقوعُ  م القرآف حالةَ نظّ . ُب ىذه اآلية يُ ."..
ها كذلك. األسرة كل   تها، وأمنَ اؼبرأة وكرامَ  أمنَ فتهدد  من ناحية الزوجِ 

 منهج حياة يعاِب كل جزئيةٍ   واإلسبلـُ تتغَت   واؼبشاعرُ  تتقلبُ  القلوبَ  إف  
  .(2)ؽبا"  لكل ما يعرضُ  فيها ويتعرضُ 

ذباه  البيت يتحملوف مسؤوليةً  اإلسبلـ جعل كل أطراؼِ  إف  
اؼبسؤولية ذباه إصبلح  لزوجَ ل امأنينتو، فحم  استقرار البيت وىدوئو وطُ 

ضباية بيتها ورعايتو  مسؤوليةَ  ل الزوجةَ و، وباؼبقابل ضب  بيتو وإصبلح زوجِ 
اؼبلقاة على  ولياتُ زوجها ورعايتو، فكانت ىذه اؼبسؤ  إصبلحِ  ومسؤوليةَ 

 رثِ دىا، وال ينتَ سرة حىت ال ينفرط عقْ لؤل  حزاـ أمافٍ عاتق كل واحد 
 ىا.دم وُ 

لو وضحت كثَتًا من  للقرآف واؼببينةُ  ية الشارحةُ السنة النبو  وإف  
 ل األخرى ُب ىذه اؼبسؤوليات.صاؼبفا

                                                 

 .128النساء /  ( ػ 1)
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قلبو  ه، وقسوةِ الزوج ونفورِ  وُب حالتنا ىذه وىي حاؿ إعراضِ 
الزوج إٔب  دخل لتعاِب اؼبوقف وترد  اإلسبلـ للمرأة أف تتَ  ه، ظبحِ ونشوزِ 

ؽ اؼبختلفة الطر  تستخدـ بعضَ  العيش الرغيد والبيت السعيد وأفْ 
  .واؼبتنوعة حسب أحواؿ الناس ومعيشتهم

 
 كيف يكون إصالح الزوج؟؟

اليت تعا٘ب منها  من اؼبشكبلت :ـ الحوار بالتي ىي أحسن 1
بُت الزوجُت، وىي دائمًا مقطوعة، أو  لة طرؽ اغبوارِ األسر اليـو قِ 

 بصعوبة، وىي ال تكوف إال ُب حاالت ؿبدودة ومعدودة. سالكةٌ 
اؼبرأة للمحافظة على بيتها تقتضي منها تذليل حكمة  إف  

الصعوبات ُب ىذه الطرؽ اغبوارية، وجعلها أمرًا طبيعيًا ُب اغبياة 
وة بُت الزوجية، وذبنب اؼبشاكسة واؼبعاندة فهي من أسباب زيادة اؽبُ 

الزوجُت "إف اؼبشاكسة مرض عاطفي ىداـ ولكن عبلجو فبكن 
  .(1) ميسور"
وىو أمر مطلوب شرعًا ُب اغباالت  :ـ التفاني في خدمتو 2

العادية، وىو مطلوب أكثر ُب مثل ىذه اغباالت ألنو أقرب إٔب تقبل 
 للعبلقة الزوجية. الزوج وأسرع إٔب الدخوؿ إٔب قلبو، وأوثقُ 

                                                 

w القلق وابدأ اغبياة دايل كارينجي. دع( 1)
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ربصى ُب وجوب طاعة الزوجة واألحاديث أكثر من أف  واآلياتُ 
 ن أسبابِ علم الرجل أف ممن ذلك، ال بد أف يَ  واألىمم  لزوجها.

 هر اؼبرأةُ ظْ السعادة اؼبرأة، ومن أسباب الشقاء كذلك اؼبرأة، فبل بد أف تُ 
 قوةِ شِ  ومنْ  ثالثةٌ  ابن آدمَ  سعادةِ  "منْ السعادة واؽبناء  لزوجها أسبابَ 

 والمسكنُ  الصالحةُ  المرأةُ  آدمَ  ابنِ  سعادةِ  منْ  ثالثةٌ  آدمَ  نِ ابْ 
 ءُ السو  آدم المرأةُ  قوة ابنشِ  الح ومنْ الص   والمركبُ  حُ الصالِ 

  .(1)"والمركب السوءُ  السوءُ  والمسكنُ 
الزوجة الصاغبة ُب البيت وأهنا من  حظ الزوج أنبيةَ فبل بد أف يلْ 

أىم أسباب اغبياة السعيدة وال يكوف ذلك إال بالتفا٘ب ُب خدمتو 
 وخدمة بيتو.

وُب حاؿ عدـ قباح اؼبمارسات اؼبختلفة  الزوجة: والدِ  لُ خُّ دَ ـ تَ  3
قل وأقوى ُب نفس الزوج أخرى تكوف أثْ  و البد من خطوةٍ اؼبتنوعة فإن  و 

ونشدد على كلمة الصاّب الذي يكوف  .وىي تدخل والد الزوجة الصاّب
ويسعى دومًا إٔب  ،أكرب اىتمامو ىو احملافظة على حياة ابنتو وأسرهتا

 ها حبكمة وعقبلنية.حدة التوتر بُت ابنتو وزوجِ  زبفيفِ 
لسيدة فاطمة مع علي رضي اهلل عنهما فقد روى وىذا ما حصل ل

البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قاؿ جاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
                                                 

w حديث شريف رواه أضبد عن سعد بن أيب وقاص. ( ػ 1)
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؟ كِ عم   ابنُ  أي ن: فاطمة فلم هبد عليًا ُب البيت فقاؿ  وسلم بيتَ 
ِقْل عندي، فقاؿ قالت كاف بيٍت وبينو شيء فغاضبٍت فخرج فلم يَ 

نساف انظر أين ىو فجاء فقاؿ يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إل
فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،رسوؿ اهلل ىو ُب اؼبسجد راقدٌ 

فجعل رسوؿ اهلل  وىو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقو وأصابو ترابٌ 
 .اب"رَ ا تُـ أبَ  مْ قُ  ابٍ رَ با تُـ أَ  مْ "قُ و عنو ويقوؿ: صلى اهلل عليو وسلم يبسحُ 

  ، ولسانٍ ناضجٍ  ، ووعيٍ بيرٍ ك  ووالد الزوجة ىنا صاحب قلبٍ 
منو ما كان من  سرب إلى القلب لتزيلَ تَ تَـ  لطيفةٍ  عابةٍ كالعسل، ودُ 

 .نفورٍ و  غضبٍ 
أقل  الصاغبوف ليسوا األصدقاءُ ل الصدقاء الصالحين: ـ تدخُّ  4

إذا كانوا أصحاب مكانة عند الزوج،  تأثَتًا ُب نفوس الزوج والسيما
 م لو تأثَت ُب نفسو وتصرفاتو.وأمانة، وكبلمه وكانوا أصحاب علمٍ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  فقد روى البخاري والًتمذي أف  
آخى بُت سلماف وبُت أيب الدرداء فزار سلماف أبا الدرداء فرأى أـ 

؟  تبذلةً مُ  ة ػ وذلك قبل نزوؿ اغبجاب ػ فقاؿ ما شأنكِ الدرداء متبذلّ 
ُب الدنيا، فلما جاء أبو  أخاؾ أبا الدرداء ليس لو حاجة إف   : قالت

 فناـَ  ٖبْ  :فناـ ٍب ذىب يقـو فقاؿ لو ٖبْ  : قاؿ لو سلماف الدرداء ليقوـَ 
 إن  : اآلف فقاما فصليا فقاؿ  قمْ  :فلما كاف الصبح قاؿ لو سلماف
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 فك عليك حقًا وإن  لنفسك عليك حقًا ولربك عليك حقًا ولضيْ 
يا النيب صلى اهلل عليو فأت وحق   ذي حقٍ  كل    لىلك عليك حقًا فأعطِ 
 .صدق سلمان :وسلم فذكرا ذلك فقاؿ لو

  :ل القارب الصالحينـ تدخُّ  5
من الشقاؽ، قاؿ تعأب:  متقدمةٍ  وردبا تكوف ىذه ُب مراحلَ 

 ْأىلها  كمًا منْ لو وحَ أىْ  كمًا منْ وا حَ عثُ هما فابْ نِ يْ بَـ  قاقَ شِ  فتمْ خِ  وإن
عليماً خبيراً  كانَ   اهللَ  ا إن  بينهم اهللُ  وفقِ الحاً يُ ريدا إصْ يُ  إنْ 

(1). 
ُب  والناجحةِ  والناجعةِ  ومع ذلك فهي إحدى الوسائل اؼبهمةِ 

عنها الغبار، وتزيل عنها  الزوجية، فتنفضُ  اف اغبياة إٔب اغبياةيإعادة شرْ 
راف اعباىلية حيث يبُت اغبكماف اغبقوؽ والواجبات ما غبقها من أدْ 

 لكبل الطرفُت.
ُب متابعة أخطاء زوجها، وؿباولة تصحيحها، إف تقصَت الزوجة 

اليت يكوف  من اؼبشكبلت د الكثَتَ ا ُب ذلك ليول  والتقليل منها، وإنباؽب
 منها: ،البيت ُب غٌت عنها

 وإعراضو ونفوره. جو ز ػ نشوز ال 1
 ػ انقطاع اغبوار والتفاىم بُت الزوجُت )الطبلؽ النفسي(. 2
 فرين.ػ ضياع األوالد بُت األبوين اؼبتنا 3
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ـُ  4  الرابطة الزوجية. ػ اهندا
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 ة فً البٌتإشــاعة ثقافة العف  

 
اربوف اؼبسلمُت ين وبُ الد   أعداءَ  إف   :يقوؿ ابن القيم "رضبو اهلل"

 بسبلحُت:
الشبهات إلفساد  وسبلحُ  لوكهم ،سُ  إلفسادِ  الشهواتِ  سبلحُ 

 انتهى كبلـ ابن القيم .(1)عقوؽبم 
. ُب فًتة .أكثر من سبلح آخر.. ا يكوف استخداـ سبلحوردب  

 ؿبددة أقوى وأكرب.
وف فكانوا تارة يشككم  ،فقد كاف سبلح الشبهات فيما مضى قوياً 

. ويستأجروف بعض .كوف ُب أحكاـ اإلسبلـ..ُب القرآف وتارة يشك  
 متعددة. سلمُت شبهات بوسائلَ ليبثوا بُت أفراد اؼباألشخاص 

وجندوا  هوات،سبلح الش  آخر ىو  اً سبلح استخدمواولكن اليـو 
غفلة اؼبسلمُت عن خطورهتا وساعدىم  ،لكذأغلب قوهتم من أجل 

 .هايلإاإلنسانية  ميل النفسِ و 
صفات اجملتمع اؼبسلم أنو ؾبتمع ال تطفو الشهوة  من أىمِ  إف  

عظيمة من  ومرتبة وؿباطة هبالةٍ  موجهةٌ  على سطحو أبداً، بل ىي شهوةٌ 
ال ربيد  النواىي، تسَت ُب طريق مضبوطةٍ اآليات والنصوص واألوامر و 
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عاد إٔب ما كانت عليو أوؿ ـو وتُ ق  حادت فإهنا تػُ  أمبلة، وإفْ  عنها قيدَ 
 مرة.

على سطح المجتمع  من يحاول أن يجعل الشهوة طافيةً  ن  وإ
ده، ويريد أن يخلع من عن صوابو ورشْ  يريد لهذا المجتمع أن يميلَ 

على  الطافيةُ  الحياء. فالشهوةُ و  ة والطهارةَ قلوب المسلمين العف  
يطيح بكل لبنة توضع إلصالح  جارفٌ  المجتمع سيلٌ  سطح

 . المجتمع وتحصينو
 ومرة أخطأ الفضل بن عباس فجعل ينظر إٔب امرأة وضيئةِ 

يصرؼ وجهو عنها ويبيلو  . فجعل النيب صلى اهلل عليو وسلم.الوجو..
 إٔب الوجو اآلخر.

قاؿ: كاف الفضل بن عباس  عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
عم، فجعل ثْ من خَ  ديف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فجاءت امرأةٌ رَ 

ر إليها وتنظر إليو، وجعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يصرؼ ينظ الفضلُ 
فريضة اهلل على  إٔب الشق اآلخر. فقالت يا رسوؿ اهلل إف    و الفضلِ وج

ال يثبت على الراحلة أفأحج  أدركت أيب شيخًا كبَتاً  ،عباده ُب اغبج
 . (1)وذلك ُب حجة الوداع نعم عنو قاؿ
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وإذا كنا نتكلم عن األسرة اؼبسلمة وىي جزء من اجملتمع اؼبسلم 
ومهذبة  مضبوطة وموجهةً  ُب البيت شهوةً  فكذلك تكوف الشهوةُ 

عشوائية يسمح ؽبا أف تنمو دوف هتذيب. لذلك  ال تكوف شهوةً  ،ومرتبة
سلمُت إٔب ضبط أمور الشهوة ُب بيوهتم وىو أمر مهم وجو اإلسبلـ اؼب

 لو من اآلثار السلبية الشيء الكثَت.فورة الشهوة جداً ألف 
  :ـ ومن ىذه الضوابط

ػ تعليم األوالد االستئذاف إذا أرادوا الدخوؿ على آبائهم ُب  1
 ..غرفهم اػباصة..

 ملكتْ  ذينَ ال   كمُ نَ ستأذِ يَ آمنوا لِ  ها الذينَ يا أي  قاؿ تعأب: 
لُ يَـ  ذين لمْ كم وال  أيمانُ   صالةِ  بلِ قَ  منْ  مراتٍ  الثَ كم ثَ م منْ لُ غوا الحُ بـْ

  شاءالعِ  صالةِ  دِ عْ بَـ  نْ ومِ  هيرةِ الظ   نَ مِ  كمْ ثيابَ  ونَ عُ ضَ تَ  وحينَ  الفجرِ 
(1).  

ىذه  قرآنو العظيم عنُب  هلل جببللوايتكلم ولنسأؿ أنفسنا ؼباذا 
 األمور ؟ 

ىذه األوقات  األسرة حيث أف  سبلمية ُب ؾباؿ إهنا الضوابط اإل
ىي أوقات راحة، فيخشى أف يطلع الولد أو البنت على ما ال يرضى 

قد يغفل عنو  أف يطلع عليو فتؤثر ُب ذلك أبلغ التأثَت "وىو أدبٌ 
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ية مستهينُت بآثاره النفسية والعصبية واػبلقية اؼبْنزلالكثَتوف ُب حياهتم 
البلوغ ال ينتبهوف إٔب ىذه اؼبظاىر بينما يقرر  ُت أف الصغار قبلَ ظان  

اليت تقع عليها أنظار األطفاؿ ُب  اؼبشاىدِ  بعضَ  النفسيوف اليـو أف  
صغرىم ىي اليت تؤثر ُب حياهتم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية 

  .(1)"  فاؤىم منهاشِ  صعبُ يَ  وعصبيةٍ 
بينهم في "وفرقوا  ػ التفريق بُت األوالد ُب اؼبضاجع غبديث 2

النمو اعبنسي يبدأ ُب ىذا العمر فبل بد أف نوقف   ألف   .(2) المضاجع"
لو حىت ينمو بشكل صحيح "وألف األياـ أياـ مراىقة فبل بد  كل ؿبفزٍ 

سبيل الفساد  من سد   إٔب شهوة، فبل بد   ُب سرير واحدٍ  النوـُ  فضيَ يأف 
  .(3) قبل الوقوع"

النـو على بطوهنم  األيبن وعدـ األوالد النـو على شقهمػ تعلم  3
 وىو يزيد عندىم اؼبهيجات اعبنسية. ألف ذلك أيضاً مثَت.

. ىي للتخفيف من .ىذه الضوابط وغَتىا ُب اإلسبلـ.. إف  
اؼبسلم سعيداً الشهوات ُب البيت اؼبسلم، من أجل أف يعيش البيت 

 ينمو مبواً سليماً ويوجو توجيهاً سليماً.

                                                 

 أضبد فائز دستور األسرة. ( ػ 1)
  .(  أبو داود2)
w منهج الًتبية النبوية للطفل سويد.(  3)
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أف ال يتنبو اآلباء واألمهات إٔب ىذا  جداً  من الغريبِ  إف  
اآلباء  جدًا أف   وف منو. والغريبُ نو ويتجاىلونو وىبجلُ وْ ويتناسَ ، اؼبوضوع

سهلوهنا ؽبم وال يقوموف بضبط عند أوالدىم ويُ  شجعوف الشهواتِ يُ 
 ..الفضائيات اؼبختلفة..

% من األبناء 98أجرتو "ؾبلة ولدي" أف  وقد أكد استبيافٌ 
  فيديو كليب" بشغف!يتابعوف "ال
 اً وأفبلم مسلسبلتٍ  اآلباء مع أبنائهم لَتوا ا سهر بعضُ وردب
غنائية فيها مثَتات للشهوة فما شعور األب وىو وبفز ولده  وحفبلتٍ 

على الشهوة. وما شعور األـ وىي ربفز ابنتها على الشهوة.. وىي 
 ؟!بقرهبا.
 صورةٍ م أغنيةٍ  و يصعب على أي شخص مشاىدةَ أن   والنتيجةُ "

والسبب ببساطة . .ر وجهو خجاًل..مع أسرتو وأوالده دون أن يحم  
لغناء بصلة، إلى ا تُّ مُ ما ال يَ  كل    د في ىذه الغنياتِ نا نشاىأن  

))أسلحة  ن كل  دْ (( يحشُ ليلٍ  ))فتياتِ  وأصبحنا بصدد مشاىدةِ 
آخر ما توصل  دماتالشامل(( لإليقاع بالمراىقين مستخ دمارىن  
  .(1) لم من ))سيليكون(( وخالفو!"إليو الع

                                                 

w  .موقع صيد الفوائد ( ػ 1)
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وشاباً ىذه الًتبية اػباطئة وال تشكل إال فتاة مضطربًة  إف  
أشياء ُب نفسو  ضمرُ يُ ، و فبا فيو من الضوابط . يريد أف ينعتقَ ...مشوىا

 ..يريد أف يظهرىا ُب مكاف ما وُب وقت ما..
برنامج معو ُب أحد "ولقد منع أحد اآلباء ابنو من مشاىدة 

مع اغبفاظ لؤلب حبق اؼبشاىدة.. فسأؿ الطفل عن  ور اػبليعة،الص
مثل ىذه األمور لكن األطفاؿ ال يشاىدوف  ذلك فكاف جوابو: إف  

  .(1)فقط للكبار"
 ما ىذه اؼبعايَت ؟

للكبار ينظروف إليها   ل  وىي حِ تلك اؼبشاىدة على الصغار  أربرـُ 
 كيف يشاؤوف؟!

فبل نسمح ألنفسنا بالنظر إٔب ما اهلل تعأب  تقيَ نأليس األجدر أف 
 حـر اهلل، ونكوف ُب ذلك أيضاً قدوة ألوالدنا فنكسب األجرين معاً؟!

  على ما كان عّوده أبوه       اوينشأ ناشئ الفتيان من      
من ذنوبنا عندما نرى أوالدنا وىم  أليس األجدر أف لبجلَ  

 وبملوف الرباءة ُب أعينهم، وكبن لبفي عنهم معاصينا.
  (2)لكبرى الذنوب متابُ  فأنتَ      ذنوبي ناظريكّ  منْ  وتخجلُ 

                                                 

 )حوؿ الًتبية والتعليم لػ عبد الكرٙب بكار(. ( ػ 1)
w .ديواف أحبك ريب د. داالٌب ( ػ 2)
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درجة فبكنة، الشهوة ُب بيوتنا إٔب أدٗب ؿبفزات البد لنا أف لبفف 
بذلك و  ،من السيل العاـر للشهوات ناأبناءأف كبفظ حقًا إذا كنا نريد 
ونشيع بذلك ثقافة العفة اليت توازف أسرنا  نستعيدُ و  الدارين، نناؿ سعادةَ 
 أمر اهلل هبا.

 :ُب زبفيف ؿبفزات الشهوة ُب البيت تكمنفوائد إف 
 ػ زبفيف االضطراب النفسي. 1
 ػ االبتعاد عن الفواحش. 2
 ػ التماسك األسري. 3
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 إشــاعة ثقافة الشـورى فً البٌت

 
ه أمورَ  سلم أف  من أىم الصفات اليت يتصف هبا اجملتمع اؼب إف  
على  دبصاغبو، وتؤثر ُب اذباىاتو، تعتمدُ اليت تتعلق  والكبَتةَ  الصغَتةَ 

صباعي، وتعتمد على ما ظباه القرآف الكرٙب الشورى، قاؿ تعأب:  قرارٍ 
 ِرىم في المْ رْ وشاو (1).   :وقاؿ ْنهميْ ورى بَـ ىم شُ رُ وأم (2).   

وكانت ىذه ىي صفة اجملتمع اؼبسلم ُب العصور األؤب فكاف النيب 
ىم فقد شاورَ  ،شاور فيو صحابتو الكراـو يإال ال يفعل أمراً يهم اجملتمع 

وشاورىم ُب غزوة  ،ُب اػبروج إٔب بدر أو عدـ اػبروج )مقاتلة األعداء(
 أحد.

لى اؼبنرب ٍب ىم ُب حادثة اإلفك فوقف خطيبًا عوكذلك شاورَ 
 " وقد جاء ُب الًتمذي: أىلي بسوء ذكرَ  يعذرني في رجلٍ  منْ  قاؿ: "

وقد كاف  ."لصحابو من محمد ورةً مش أحدًا أشد   ما رأيتُ "
 الصحابة رضواف اهلل عليهم يؤكدوف ىذا األمر بتصرفاهتم.

ُب غبظة كاف الصحابة متجهُت  اؼبسلمُتواحدة  امرأةٌ  لقد أنقذتْ 
 هم قريش ووقع النيب صلح اغبديبية.فيها كبو الكعبة اؼبشرفة فمنعت

                                                 

 [159]آؿ عمراف:  ( ػ 1)
w [38] الشورى:  ( ػ 2)
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حرؾ واحد منهم يتحللوا فلم يت أفْ  النيب صلى اهلل عليو وسلم  أمرىم
"، اسُ الن   كَ لَ "ىَ ا: لتنفيذ ىذا األمر، فدخل النيب على أـ سلمة فقاؿ ؽب

حبلقك ففعل عليو  عُ خرج وال تكلم أحدًا ٍب اْد ا فأشارت عليو أفْ 
تنفيذ أوامره واالقتداء بو عليو الصحابة إٔب  فبادرالصبلة والسبلـ ذلك 

 .(1)السبلـ
 كيف كاف النيب عليو السبلـ يستشَتُ نا  لمعيُ  اغبي   ىذا اؼبثاؿَ  إف  

نساءه ُب كثَت من األمور حىت لو كانت أمورًا متعلقة بشؤوف األمة 
 وليست ُب شؤوف األسرة فقط.

غبق األسرة أقرب إٔب ا رى ُب األسرة ليجعلُ ار ثقافة الشو اختي إف  
 ما تشاورَ وأبعد عن اػبطأ كما قاؿ اغبسن بن علي رضي اهلل عنهما: 

  .د أمورىمدوا إلى أرشَ ال ىُ قط إ قومٌ 
وكما قلنا سابقًا )ُب الشروط البلزمة إلصبلح األسرة( ليس اؼبهم 
أف يكوف اغبق على لسا٘ب اؼبهم أف أتبعو ولو أتى على أي لساف من 

ما ناظرت أحدًا إال أىلي أو غَتىم. وبذلك يقوؿ الشافعي رضبو اهلل: 
 .اهلل الحق على لسانو أن يجريَ  يتُ وتمن  

كثَتًا من اآلباء ليتصرفوف تصرفًا غَت إسبلمي ُب ىذا اؼبوضوع   إف  
هتم األسرة كلها دوف أف  كثَتةً   يأخذ قراراتٍ  فًتى أحدىممع أسرهتم 

                                                 

w  .(  الرحيق اؼبختـو )اؼبباركفوري(1)
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ج ابنتو أو ما فتارة يبيع البيت أو يبيع احملل أو يزو   ،هبذا األمر وايعلم
تفشل  فإف كثَتًا من األسر لك واألسرة آخر من يعلم، ومن ٍب  شابو ذ

 ُب ىذه األمور. قشُب عبلقاهتا بسبب عدـ التحاور أو التنا
% من 81"كما أكدت الدراسات العلمية أف أكثر من 

ُب عاؼبنا العريب نتيجة مباشرة حملاولة أولياء األمور مشكبلت اؼبراىقُت 
تسيَت أوالدىم دبوجب آرائهم وعاداهتم وتقاليد ؾبتمعاهتم، ومن ٍب 

اآلباء إما أهنم  ألهنم يعتقدوف أف   أىلهم،وار مع وبجم األبناء، عن اغب
ال يهمهم أف يعرفوا مشكبلهتم، أو أهنم ال يستطيعوف فهمها أو 

  .(1)حلها"
د إال شاباً مشوىاً أو فتاة مهتزة، وتصبح دكتاتورية األب ال تول   فإ

ذلك اىتمامات ىذا الشاب وىذه الفتاة التخلص من ىذا الواقع، ل
لفتاة تقبل بو حىت لو كاف غَت أوؿ شاب يتقدـ إٔب انرى مثبًل أف 

 مناسب لتتخلص من ديكتاتورية والدىا.
الشورى األسرية ال تنقص من مكانة الرجل بل بالعكس ترفعو  إف  

 ُب أعُت أوالده وتزيد ىيبتو وؿببتو وهتديو معهم إٔب سواء الصراط.
يرة الفوائد التي نجنيها من ىذه الشورى السرية كث ـ إن  

 ومتنوعة نجمل بعضها فيما يلي:
                                                 

w موقع صيد الفوائد، اؼبراىقة: خصائص اؼبرحلة ومشكبلهتا.(  1)
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 بمنهج اهلل في شؤون الحياة. االلتزامُ ػ  1
: "وتذكر أف احملاورة مع على الحوار وتقبل اآلخرين ـ القدرةُ  2

نمي ه على ترتيب أفكاره ويُ ُب الكبلـ ويساعدُ  طفلك يعلمو الطبلقةَ 
  .(1)ه قرباً منك" شخصيتو ويزيدُ 

ا جلسوا ؾبلسًا ال يستطيعوف إبداء فكثَت من األوالد والنساء إذ
آرائهم ألهنم ٓب يتعودوا ىذا ُب بيوهتم، وكثَت منهم ال يتقبلوف اآلخرين 

 ..ألهنم ٓب يتعودوا ىذا ُب بيوهتم أيضاً..
طَت على نشأة األوالد وعلى مستقبلهم واندماجهم ُب وىذا خ

 اغبياة. 
سأؿ ندما يُ ولكن ع التفكَت صعبةٌ  عمليةَ  : إف  تفتق المواىب ػ 3

 اإلنساف يبدأ جبمع اػبيوط لينسج حبًل وردبا يكوف حبًل متميزاً.
 االبتعاد عن الخطأ.ػ  4
الخطأ بعد المشورة يتحمل الجميع الخطأ وال  إذا وقعَ ػ  5

 يتهم أحد بالتقصير.

                                                 

w د. حساف، كيف تريب أبناءؾ. ( ػ 1)
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 إشــاعة ثقافة الرفق فً البٌوت

 
 ، ونرى طريقة معاملتو مع زوجاتوعندما ندخل إٔب بيت النيب 

وأسرتو قبد ىناؾ ثقافة أساسية ُب حياتو وؿبورًا أساسيًا ُب حياتو وىي 
 . فقد وردت أحاديث كثَتة ُب فضل الرفق، منها:.ثقافة الرفق..

ما ال يعطي  قِ لى الرفْ عطي عويُ  فقَ الر   يحبُ  رفيقٌ  اهللَ  ))إن   
  .(1) ف((نْ على العُ 
 إال   شيءٍ  منْ  زعُ َـ نْ  يُـ و والزانَ  إال   في شيءٍ  ال يكونُ  الرفقَ  إن  )) 

  .(2) و((شانَ 
اعبانب بالقوؿ والفعل(( وىو ضد  قاؿ البخاري: ))الرفق ىو لُتِ 

 العنف.
 :مهمة مالحظة

وُب  ،عائشة ومن اؼببلحظ أف أغلب أحاديث الرفق ترويها السيدةُ 
ىذا إشارة إٔب إشاعة ثقافة الرفق بُت أطراؼ األسرة صبيعًا وىم الزوج 

 ..والد..والزوجة واأل

                                                 

 .مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها ( ػ 1)
w مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها.  ( ػ 2)
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رجولة  بلُت اعبانب ُب األسرة ال ىبدشُ  واألخذَ  ىذا الرفقَ  إف  
تو ويضعو ُب مكاف و يرفع مكانبل بالعكس إن   توقيممن  وال وبطم الرجل 

 العفو القادر. 
الرفق  وف أف  لكن كثَتاً من الرجاؿ يفهموف الرفق فهماً خاطئاً ويظنم 

 ..ار وخضوع للمرأة..وانكس ُب اغبياة الزوجية عبارة عن ذؿٍ 
الناس حوارًا ونقاشاً، وتراه خارج  البيت أكثرَ  فًتى أحدىم خارجَ 

 البيت أكثر ضحكاً وابتساماً، وأكثر حركة وحيوية. 
 ،أكثرىم عبوساً وتقطيباً و  ، الناس حواراً  إذا دخل بيتو كاف أقل   ٍب

 وأثقلهم حركة ونشاطاً.
مشكبلتو عن  و ؾبتمع وبلم اؼبسلم ىو أن   اجملتمعِ  صفاتِ  "ومن أىم  
  .(1)طريق التفاىم"

وىذه صفة مبلزمة للمجتمع اؼبسلم فبل يبكن حباؿ من األحواؿ 
وهبب أف تكوف مبلزمة لؤلسرة اؼبسلمة ألهنا اللبنة  ،أف تنفك عنو

 األؤب فيو.
لكن كثَتًا من الرجاؿ يلجؤوف إٔب حل مشكبلهتم الزوجية عن 

ق وهنى عن ضرب على الرفـ أكد اإلسبل طريق العنف، مع أف  

                                                 

w عبد الكرٙب بكار، العيش ُب الزمن الصعب. ( ػ 1)
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شرار األزواج ىم الذين يضربوف  وصرح أف   ،الزوجات ومعاملتهن بقسوة
 زوجاهتم.

هن )أي من أزواجَ  نَ تكيْ شْ يَ كثير   نساءٌ  دٍ بآل محم   طافَ  لقدْ "
  .(1)" كمالضرب( ليس أولئك بخياِر 

وكثَت من الرجاؿ وباولوف أف يسدوا ثغرة ضعفهم ُب البيت 
 قناعهم عن طريق القوة العضلية.وطريقة إ

% من 88حيث بينت دراسة ُب إحدى الدوؿ العربية "أف 
 .(2)النساء يتعرضن للضرب من أزواجهم"

 سباب اليت ذبعل الرجل يستخدـ قوتو العضلية:وتتعدد األ
"السبب األوؿ: الطبيعة غَت السوية عند بعض الرجاؿ بسبب 

هر والضغوط النفسية ُب العمل العقد النفسية الكامنة ُب الصغر أو الق
 فيجد ُب ضرب الزوجة متنفساً 

السبب الثا٘ب: فهم مغلوط للرجولة إذ تعٍت عند البعض أف يكوف 
ال  اؼبرأة عندىم إمبا ربًـت الزوج الذي يضربُ  الرجل شديدًا حازمًا ألف  

  .(3)الطيب" الزوج اؼبتسامحُ 

                                                 

 رواه أبو داود. ( ػ 1)
 العنف ضد اؼبرأة. 548عبد اغبميد األنصاري ؾبلة العريب العدد رقم (  2)
w .اؼبرجع السابق ( ػ 3)
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أوالده من أمر  الرجل الذي يستعمل عضبلتو ُب منع زوجتو أو إف  
معُت ىو إنساف ضعيف، وعليو أف يعيد ترتيب حياتو، ويبحث جيداً 
ُب طريقة أخرى "البد أف نعلم أف القيادة ليست رفع صوت أو شتائم 

ومن يقود بالطريقة األؤب فليعلم أنو منبوذ  أو قسوة إمبا القيادة أخبلؽٌ 
  .(1)ولن يستمر طويبًل" 

الطريقة اؼبثلى بنائك فإف أتك أو ك إف أردت شيئًا من زوجفإن  
 ىي اؼبعاملة برفق.

ت الدراسات أف األسر اليت تتعامل بالرفق ىي أكثر وقد دل  
بينما تزداد نسبة الطبلؽ من الرجاؿ الذين وباولوف أف وبلوا  ،سباسكاً 

 ..مشكبلهتم بالقوة..
لها  في حياة كل مسلم لن   مهمٌ  إشاعة ثقافة الرفق أمرٌ  إن  

 : عديدةفوائد 
 ػ تستطيع أف ربصل على ما تريد من زوجتك وأوالدؾ بالرفق. 1
ػ يعلمك الصرب ألف اهلل أمر بالصرب على الزوجة واالصطبار  2
 عليها.

ػ زيادة العبلقة بُت أفراد األسرة وزيادة الًتابط األسري فالكل  3
 يعلم أف القلوب حولو ؽبا حناف خاص.

                                                 

w .صناعة القائد سويداف ( ػ 1)
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صَت أو األخطاء فيصارحوف ػ ال ىباؼ األوالد من بعض التق 4
 اآلباء لعلمهم أف معاملة أبنائهم لن تكوف إال بالرفق واغبناف.
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 إشــاعة ثقافة المصارحة فً البٌوت

 
اليت امتاز هبا اإلسبلـ عن بقية الشرائع  من أكرب اؼبيزاتِ  إف  

كل شيء، فبل يوجد ُب اإلسبلـ شيء ُب   السماوية ىي الوضوحُ 
عن ؾبموعة وىي  ؿبجوبةٌ  بلـ معلوماتٌ غامض وال يوجد ُب اإلس

مسموحة جملموعة أخرى، فبل ضبابية ُب اإلسبلـ، وإمبا الصفة اؼببلزمة 
 لئلسبلـ ىي وضوح الرؤية ُب كل شيء.

 . .ها..فاؼبسلم واضح ُب عبلقاتو كل  
 فعبلقتو مع ربو عبلقة عبودية.    
 وعبلقتو مع نبّيو عبلقة ؿببة واتباع 
 مُت عبلقة أخوةوعبلقتو مع اؼبسل 
 وعبلقتو مع أسرتو عبلقة رعاية وإنفاؽ وإشراؼ 
 ..وعبلقتو مع أىل الكتاب عبلقة تعايش.. 

يَا َأيُـَّها الر ُسوُل بـَل ْغ َما وليس ىنالك أوضح من قولو تعأب: 
أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن ر ب َك َوِإن ل ْم تـَْفَعْل َفَما بـَل ْغَت ِرَسالََتوُ 

 واستدؿ .(1)
 العلماء هبذه اآلية أف النيب بلغ كل ما أنزؿ إليو.

                                                 

w .(67(  اؼبائدة )1)
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 اؼببلزمة لئلسبلـ فكذلك هبب أفْ  وإذا كاف الوضوح ىو الصفةُ 
الصفة اؼببلزمة لؤلسرة اليت ىي نواة  ويكوف الوضوح واؼبصارحة ى

 ..اجملتمع اؼبسلم..
كثَتاً من الناس يبنوف حياهتم على الغموض، فتفاجأ الزوجة أو   إف  
نتيجة  ربصل اؼبشكبلت كن باغبسباف، ومن ٍب  لزوج بأمور ٓب تيفاجأ ا
ولقد أعطانا القرآف الكرٙب مثبًل راقيًا جدًا ُب اؼبصارحة، وىذا  لذلك.

عليو ُب القرآف الكرٙب دوف أف نقف على داللتو  اؼبثاؿ الرائع قد مبرم 
 ..وعلى أنبيتو ال سيما ُب ىذه اغبياة الصعبة..

يو السبلـ مع إحدى ابنيت الرجل الصاّب وذلك ُب قصة موسى عل
َر  ىذه الفتاة، ُب قولو تعأب: عندما قالتْ  يَا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإن  َخيـْ

َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِوي  اَلِمينُ 
 األب؟؟ ماذا كاف جوابُ  .(1)

"استجاب الشيخ القًتاح ابنتو ولعلو أحس من نفس الفتاة ونفس 
 .(2) ميبلً فطرياً سليماً"موسى ثقة متبادلة و 

قَاَل ِإن ي ُأرِيُد َأْن أُنِكَحَك فبادر األب بقولو، ُب قولو تعأب: 
ِإْحَدى ابـَْنَتي  َىاتـَْينِ 

(3). 

                                                 

  .(26(  القصص )1)
  .(  أضبد فائز / دستور األسرة اؼبسلمة2)
w  .(27(  القصص )3)
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 فِ واضح على الصراحة واؼبصارحة، فالفتاة ٓب زبُ  ىذا مثاؿٌ  إف  
لفتاة واألب فهم من ىذه اؼبصارحة أف ا ،إعجاهبا دبوسى عليو السبلـ

وٓب تكن اؼبصارحة حرجاً على الطرفُت ما  بت دبوسى بأمانتو وقوتو،أعج
 دامت مضبوطة بضوابط اإلسبلـ العامة.

ََ "وىكذا ُب بساطة وصراحة عَ  . عرضها ...ض الرجل إحدى ابنتيو،َر
 فهو يعرض نكاحًا ال ىبجل منو، يعرض بناء أسرةٍ  ،ُب غَت حرج وال التواء

ال ما يدعو إٔب التحرج والًتدد واإليباء وإقامة بيت وليس ُب ىذا ما ىبجل و 
من بعيد والتصنع والتكلف فبا يشاىد ُب البيئة اليت تنحرؼ عن سواء الفطرة 

  .(1)وزبضع لتقاليد مصطنع باطلة سخيفة" 
"ودبثل ىذه البساطة والوضاءة سار اجملتمع اؼبسلم يبٍت بيوتو ويقيم  

 .(2) التواء" وال صبجمة وال تصنع وال كيانو ُب غَت ما تلعثمٍ 
إهنا أعلى درجات اؼبصارحة، وعندما يضرب اإلسبلـ أعلى 

 الدرجات ُب اؼبصارحة، فيعٍت ىذا أف أدٗب الدرجات أؤب بذلك.
فكثَت من اؼبسلمُت ال يتصارحوف ُب أدٗب األمور ُب البيت، 

، أصدقاء األوالد يعرفوف عن األوالد أكثر من آبائهم لذلك ذبد أف  

                                                 

 ة اؼبسلمة.أضبد فائز دستور األسر  ( ػ 1)
w .اؼبرجع السابق ( ػ 2)
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وصديقات  عن الزوجة أكثر من زوجها، نَ يعلمْ  وصديقات الزوجة
 ن عن البنات أكثر من أمهاهتن. البنات يعرفْ 

اػبطوة األؤب ُب اؼبصارحة تكوف من اآلباء ال من األبناء،  إف  
ُب بداية األمر،  أو األـ   فالولد والبنت ال يستطيعاف أف يصارحا األبَ 

ُب البيت حىت يتعود  فبل بد من أف تكوف اػبطوة األؤب من الوالدين
 اؼبصارحة. األوالد

ىذه اؼبصارحة إال من خبلؿ تربية من الوالد، ومن  "وال تتولد مثلُ 
الفىت على طرح اؼبشكبلت"  الوالد من خبلؿ تشجيعِ  خبلؿ جهودِ 

(1).  
 :  للمصارحة في البيت فوائد عديدة إن  
 : فكم من شاب نشأ وصار ُبعلى الحوار والقدرةُ  الجرأةُ ػ  1
الرجاؿ وىو ال يستطيع أف يتكلم وال يعرؼ كيف يتكلم،  مصاؼ  

 فاؼبصارحة ذبعل الشاب يبيل إٔب اعبرأة والدفاع عن فكرتو وما يريد.
: فباؼبصارحة تطرح على تمييز الخطأ من الصواب القدرةُ ػ  2

 األمور على بساط البحث ومن ٍب يبيز اػبطأ من الصواب.
 البناء.زيادة الثقة بين اآلباء و ػ  3
 زيادة الترابط السري.ػ  4

                                                 

w عماد الدين الرشيد العبلقات الداخلية ُب األسرة. ( ػ 1)
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 أدب االختالف ضمانة ألسـرة متماسـكة
 

جار اؼبتكرر بُت أوالدىم، وأنو ما إف من اآلباء الشِ  يشكو كثَتٌ 
صوت أوالده قد وصل إٔب الشارع ويسمع  ىبرج من البيت حىت يسمعَ 

زوجتو وىي تصيح عليهم، وردبا يرى الشجار بينهم بأـ عينو فبل  صوتَ 
 علم كيف يوفق بينهم وكيف هبمعهم وكيف يزيل الشقاؽ بينهم؟!ي

ىذا الشجار الذي يقع ُب البيت اؼبسلم صورة مصغرة ؼبا يقع  إف  
 ُب اجملتمع اؼبسلم بُت األفراد وبُت الدوؿ.

ما إن  فإذا كاف اهلل قد وصف اؼبؤمنُت بأهنم إخوة فقاؿ تعأب: 
  . (1)رحمونم تُ لعلكُ  واتقوا اهللَ  كمأخويْ  لحوا بينَ فأصْ  إخوةٌ  المؤمنونَ 

فهذا يعٍت أهنم يعيشوف ُب بيت واحد لكنو كبَت بعض الشيء 
الذي وصفو اهلل للمؤمنُت بأهنم  الوصفوىو اجملتمع بأكملو، ومع ىذا 

كثَتًا منهم ٓب وبققوا ىذه األخوة على واقع األرض بل   خوة فإف  إ
 لعآب اإلسبلمي:استبدلوا هبا حقداً وحسداً حىت صار شعار ا

 
 

  نتشاجرْ  ف نشتمُ نقذِ 

                                                 

w .11اغبجرات /  ( ػ 1)
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   نتفاخرْ  د نبغضُ نحسُ 
  .(1) منا يتهم اآلخرْ  وكلٌ 

اؼبشاجرة بُت األبناء ُب البيت الواحد مشكلة كبَتة جدًا قد  إف  
تؤدي ُب بعض األحياف إٔب التفكَت السليب بأف يؤذي األخ أخاه 

يوسف  ةُ د أخو اهلل سبحانو وتعأب كيف كا ويكيد لو كيدًا وقد ذكر
 ، قاؿ تعأب: ألخيهم حىت أهنم باشروا العمل وألقوه ُب غياىب اعبب  

  ا حينَ وأوْ  الجب   يابةِ غَ  فيْ  علوهُ يجْ  وا أنْ عُ مَ وا بو وأجْ ىبُ ا ذَ فلم
شعرونال يَ  مْ ىذا وىُ  هم بأمرىمْ ن  ئَـ بِ نَ تُـ إليو لَ 

(2).  
بناءىم من لذلك كاف لزامًا على اآلباء أف يتعلموا كيف ينقلوف أ

ىذه اغبالة السلبية إٔب حالة أخرى أقل سلبية وأكثر إهبابية، وىذا 
يكمن ُب أساليب كثَتة منها تعليم األوالد أدب االختبلؼ واحًتاـ 

 وىو موضوع مهم جداً ُب العبلقات األسرية واالجتماعية. ،اآلخر
أن أحترم الذي أمامي بما ومعٌت أدب االختبلؼ ببساطة: 

وأن أنطلق في محاورتو من نقاط االتفاق ال  ،يفكريقول ويطرح و 
 من نقاط الخالف.

                                                 

  .األبيات للمؤلف ( ػ 1)
w . 15يوسف /  ( ػ 2)
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لذلك كاف الفقهاء يقولوف كبلمنا صواب وبتمل اػبطأ تأكيداً 
 منهم على قبوؿ الرأي اآلخر واحًتامو.

هلل سبحانو ألنو طاعة هلل وطاعة  االختبلؼ عبادةٌ  أدبَ  إف  
لة من اآليات وليس ىناؾ أوضح دال ،للرسوؿ الكرٙب عليو السبلـ

 واألحاديث ُب ذلك.
 أف نقنعهماالختبلؼ و  أف نعلم أوالدنا منذ صغرىم أدبَ  فبل بد  

الطرؼ اآلخر  و ألفكارنا دوف أف نعطيَ العآب كل   بأننا ال يبكن أف نسوؽَ 
والًتكيز على ىذا األدب  .ما عنده وحرية التفكر والتصرؼ إبداءِ  حريةَ 

 ،فالذي ىبالفٍت ُب الرأي ىو أخي ،ألسرة متماسكة أكيدةٌ  ضمانةٌ 
واستيعاب ىذا اػببلؼ عبادة ألف النيب عليو السبلـ كاف يستمع سباماً إٔب 

بعد ذلك يعرض عليهم اإلسبلـ ويناقشهم ووباورىم  ما يقولو اؼبشركوف ٍب  
ليس كلو دوف حديات جازمة، مع التأكيد على "أف اػببلؼ بُت األوالد 

  .(1)دو للكبار"ضاراً وليس بالسوء الذي يب
 :نقطتين مهمتين نجتنبُ  إننا بتعليم أوالدنا ىذا الدبَ 

كبلمو ليس هنائيًا إمبا قابل   : فينشأ الطفل وىو يعلم أف  الحاديةػ 
 للمناقشة واغبوار وال بد لو من تقبل اآلخر.

                                                 

w د. حساف مشسي باشا كيف تريب أبناءؾ ُب ىذا الزماف. ( ػ 1)
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فكرة و ضعيف ُب أن   : فالذي يظنم اخ والشجارالصر  تجنبُ ػ 
 ا القوة العضلية.يستعيض عنها بالصراخ وردب

أف  هبب أف نعلمَ  لكنْ  ،اهلل ُب عباده االختبلؼ ىو سنةُ  إف  
االختبلؼ شيء والتنافر شيء آخر، لذلك البد أف نعلم أوالدنا كيف 

 لبتلف وكيف يكوف األدب الضابط لذلك.
وهبب أف نعلم أيضًا أف الشجار والتنافر بُت األوالد ُب البيت لو 

 سباب:ومن ىذه األ ،أسباب عديدة
 التفضيل بُت األوالد.بسبب ػ الغَتة  1
 ػ انشغاؿ اآلباء عن أوالدىم. 2
 ػ شجار األبوين أماـ أوالدىم. 3
 وجود برنامج لؤلوالد يشغلهم عن اػببلفات التافهة. ػ عدـُ  4

ودبعرفة ىذه األسباب ومعاعبتها يبكن أف ينشأ األوالد على درجة 
 عالية من الوعي ُب ىذه األمور.

ا من تعليم األوالد ىذا أبرز النتائج اليت يبكن ربصيله ولعل
 األدب ىي:
"األوالد الذين يسمح ؽبم ببعض و :السري التماسكُ ػ  1 

  .(1)دة أشد قرباً من بعضهم ُب كربىم"اعبداؿ ُب صغرىم فيصبحوف عا

                                                 

w لزماف.د. حساف مشسي باشا كيف تريب أبناءؾ ُب ىذا ا ( ػ 1)
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 على المحاورة والمناقشة. القدرةُ ػ  2
 اآلخر. تقبلُ  ػ 3
كما قاؿ عمر بن عبد   الفكاراآلفاق وتمحيص  توسيعُ ػ  4

الرجال تمحيصًا  قشةَ منا ي رأيتُ إن  العزيز رضي اهلل عنو: 
  .(1)لفكارىم

                                                 

w د. وىبة الزحيلي، اػبليفة العادؿ عمر بن عبد العزيز. ( ػ 1)
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 عدم التذكٌر بالماضً المزعج

 
ر ُب حياتو وأخطأ سواء كاف ىذا اػبطأ  ما من إنساف إال وقص  

ولذلك  ،، وىذه من صفات ابن آدـ اليت جبلو اهلل عليهاأو صغَتاً  كبَتاً 
بنا وردت آيات وأحاديث كثَتة تشجع على التوبة واإلنابة ورضبة 

 .ن السيئات"ىبْ ذْ يُ  الحسناتِ  "إن  واالستغفار 
وُب اغبديث الذي رواه اإلماـ مسلم ُب صحيحو عن أيب موسى 

يده  ْبسطل يَـ وج   عز   اهللَ  "إن   :عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
الليل  مسيءُ  هار ليتوبَ ده بالن  ي سطُ بْ سيء النهار ويَـ مُ  بالليل ليتوبَ 

  .من مغربها" الشمسُ  حتى تطلعَ 
وطلب اإلسبلـ من اؼبسلمُت قبوؿ التائب وقبوؿ توبتو وعدـ 

وتوعد أولئك الذين وبكموف  ،التذكَت ُب كل غبظة باػبطأ الذي ارتكبو
وذلك ُب اغبديث الذي رواه اإلماـ  ،على الناس بعدـ قبوؿ التوبة

رجاًل  ث أن  "حد  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مسلم عن جندب أف 
ذا الذي يتأّلى  منْ  :اهلل تعالى قال لفالن وإن   اهللُ  قال واهلل ال يغفرُ 

  .ك"لَ عمَ  لفالن وأحبطتُ  ي قد غفرتُ لفالن فإن   أغفرُ  َأال   علي  
الصحابة الذي ىو خَت القروف وجد فيو من وقع ُب اػبطأ  وعصرُ 

 ،وقبل الناس توبتو وٓب يقفوا عند أخطاء من أخطأ ورجع وأناب وتاب
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عن غزوة فلم يذكر التاريخ أف الصحابة عَتوا كعب بن مالك لتخلفو 
 عليو  تبوؾ بعد توبة اهلل

 حاطب بن أيب بلتعة من الصحابة عَت   وكذلك ٓب يذكر أف أحداً 
 بعد التوبة واإلنابة.نيَة رسوؿ اهلل  بإخبار قريشٍ ذنبو على 

لم خالد رضي اهلل عنو عن اؼبرأة الغامدية بعد رصبها هناه ويـو تك
لو تابها  توبةً  سي بيده لقد تابتْ الذي نفْ  افو  "يا خالدُ النيب بقولو: 

 .(1)فنت"عليها ودُ  لىَ ٍب أمر هبا فصُ  .فر لوغُ لَ  كسٍ مَ  صاحبُ 
األسرة ىي جزء من اجملتمع اؼبسلم فإف ما ينطبق عليو  ودبا أف  

  .اماينطبق عليها سب
كثَتا من الناس تتملكهم الرغبة الشديدة والقوية ُب تذكَت   إف  

ما جلسوا ؾبلسا واجتمعوا ُب فكل   ،الناس دباضيهم السيئ أو اؼبزعج
وىذا وبدث لئلنساف وىو   ،مكاف يبدؤوف بتذكَت الناس هبذا اؼباضي

اس ال الن   لكن   ،يتوب من فعل اقًتفو ُب سالف حياتو كبَت يريد أفْ 
غبياة جديدة  فكلما أراد أف يؤسس ،يدوف أف يتوبوا عليو أو يقبلوهير 
 يذكرونو دبا عاىد اهلل على أال يعود إليو. رج لو بعض األشخاص خ

ُب التصرفات أماـ أسرتو  اإلنساف يكوف أكثر تعرياً  واغبقيقة أف  
وُب بيتو، فأغلب اآلباء يعرفوف أوالدىم كيف ارتقوا وتربوا وكيف انتقل 

                                                 

w  .(  مسلم1)
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ـ 72ـ  

إٔب أخرى موجبة أو من خطيئة إٔب حسنة وكثَت  سالبةٍ  د من فكرةٍ الول
من األزواج يعلموف ىنات زوجاهتم وىنا ويا لؤلسف الشديد يكوف 
االطبلع على مثل ىذه األمور مدعاة للسخرية والتذكَت هبا ُب بعض 

  .اجملالس
وهبلس معهم األوالد فمثبل كثَت  من اآلباء هبلسوف مع ضيوؼ 

ر ما فعلو أوالده من ىنات )واألوالد جالسوف ذكب فيبدأ األبُ 
ويضحك األب  .أو باألفكار اليت كانوا يدينوف هبا ،يسمعوف(

 و، إن  وادوف االىتماـ بأف األوالد قد كربوا وتغَت   ويضحك الضيوؼ
  .على نفوس األوالد اً السليب كبَت  األمر الذي هبعل األثرَ 

فيذكر الزوج ىنات  م،مع األزواج لزوجاهتوالشيء نفسو يتكرر 
 زوجتو اليت أقلعت عنها أماـ أقارهبما فبا يسيء  إٔب الزوجة. 

للعالقة السرية من التذكير بالماضي  تخريباً  ليس ىناك أشدُّ 
  .مما يجعل الحياة جحيما ال يطاق السيئ والمزعج في كل لحظةٍ 

وغض الطرؼ عن  ،إف استدعاء اؼباضي للتقليل من شأف اآلخرين
م اغبسنة إمبا يدؿ على إنساف مريض نفسيا يريد أف يبٍت مشوخو أفعاؽب

من قدرىم ولعل ىذا الفعل السيئ  وشهوتو على أنقاض اآلخرين واغبط  
 : منها بتذكَت الناس دباضيهم اؼبزعج لو آثاره السيئة اعبلية
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حيث يكره االبن أف هبلس مع أبيو وكذلك الزوجة :  الكراىيةُ ػ 1
 جها. تكره اعبلوس مع زو 

حيث سيكوف ترؾ الفعل أو عدمو  على المعصية: اإلصرارُ ػ 2
وىذا ما وبصل لكثَت من الشباف الذين يتعلموف بعض العادات  ،سياف

 التشهَت هبم سببا لئلصرار على فعلهم.  فيكوفالسيئة ويريدوف أف يتوبوا 
يذكر ولده  حيث يبقى الرجلُ إلى درجة الوقاحة:  الوصولُ ػ 3

الولد ما كاف عليو من  كر ويذكر دوف حكمة حىت ىبلعَ بفعل معُت ويذ 
ويصل إٔب درجة الوقاحة فيقوؿ ىذا أمر ىبصٍت وحدي وال احًتاـ 

  .دخل ألحد بو
خطير جدا إذ يحطم الروابط  التذكير بالماضي المزعج إن  

 السرية، ويبدل بها روابط أخرى مبنية على الكراىية والشماتو. 
ؼباضي ىو نسيانو ووضعو ُب مكاف آمن وإف اغبل األمثل ؽبذا ا

إٔب  والنظر ،من الذاكرة ال يبكن الوصوؿ إليو حباؿ من األحواؿ
 اؼبستقبل والعمل على  ربسينو. 
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  ً  األسري زٌ  إلى التم   السع

 
من أىم الصفات اليت اتصفت هبا األمة اإلسبلـ عن سائر  إف  

االستقبللية جاءت  وىذا التميز وىذه ،األمم أهنا أمة متميزة ومستقلة
 ُب الكتاب والسنة قاؿ تعأب: 

   ْن عن وْ هَ نْـ وتَـ  ون بالمعروفِ رُ أمُ اس تَ للن   خرجتْ أُ  ةٍ أم   م خيرَ تُ كن
 منهمُ  لهمْ  خيراً  لكانَ  الكتابِ  لُ أىْ  آمنُ  ون باهلل ولوْ نُ مِ ؤْ وتُـ  المنكرِ 

  . (1)قون اسِ الفَ  ىمُ المؤمنون وأكثرُ 
 َاسِ على الن   اءَ دَ هَ وا شُ كونُ تَ لِ  طاً وسَ  ةً أم   مْ ناكُ لْ عَ جَ  وكذلك 

هيداً يكم شَ لَ عَ  سولُ الرَ  كونَ يَ وَ 
(2).  

 قاؿ ابن كثَت الوسط ىو اػبيار واألجود 
استقبللية  تؤكد أحاديثَ  يفة فقد وردت عدةُ ا ُب السنة الشر وأم  

من ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النيب ، ىذه األمة وسبيزىا
فوا وا اللحى وأحْ رُّ ركين، وفِ الفوا المشْ "خَ وسلم قاؿ:  صلى اهلل عليو

 .وارب" الشَ 

                                                 

  .111آؿ عمراف /  ( ػ 1)
w  .143البقرة /  ( ػ 2)
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مظهر  افاؼبسلم ال بد أف يكوف ذ ،اللباسز مطلوب حىت ُب والتميم 
وىذا ما رواه أبو داود واإلماـ أضبد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل  ،حسن

  :عليو وسلم
كم اس كأن  وا في الن  كم حتى تكونُ باسَ ولِ  كمْ الَ حَ رِ  واحُ لِ "أصْ 

 " شحُ فَ وال التَـ  شَ حْ الفُ  حبُ ال يُ  وجل   عز   اهللَ  ة فإن  شام  
كان   "منْ وعن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

  .(1) و"كرمْ فليُ  لو شعرٌ 
ودبا أف األسرة اؼبسلمة ىي اػبلية األؤب ُب اجملتمع اؼبسلم فبل بد 

 ة ؽبا. أف تكوف ىذه الصفة مبلزمة ومبلصق
طلب الواحد منا أف تكوف أسرتو متميزة عن سائر األسر ليس  إف  

ليو ُب كتابو الكرٙب لب شرعي نبو اهلل سبحانو وتعأب عبل ىو مط أنانيةً 
 فقاؿ حكاية عن سيدنا زكريا عليو السبلـ:

  آل  منْ  ثُ رِ يَ ني وَ ثُ رِ يَ  (5) الي  وَ  كَ نْ دُ لَ  منْ  يْ لِ  بْ هَ ... فَـ
   . (2)(6) اضي  رَ  ب  و رَ علْ واجْ  يعقوبَ 

 وإظباعيل عليهما السبلـ: وقاؿ حكاية على لساف إبراىيم 

                                                 

  .(  أبو داود1)
w .6-5مرٙب /  ( ػ 2)
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   نا رِ وأَ  لكَ  سلمةً مُ  ةً نا أم  يتِ رِ ذُ  نْ ومِ  كَ ن لَ يْ مَ لِ سْ ا مُ نعلنا واجْ رب
حيمالر   ابُ التو   تَ أنْ  كَ ا إن  لينَ ب عَ ا وتُ نَ كَ مناسِ 

(1).   
 لنا منْ  نا ىبْ رب   قولونَ يَ  ينَ ذوال   :وقاؿ حكاية عن عباد الرضبن

 . (2)تقين إماماً علنا للمُ واجْ  أعينٍ  اتنا قرةَ ي  أزواجنا وذر  
لى وإذ ابتَ  و إبراىيم عليو السبلـ ذريتَ  وُب مقاـ القرب ٓب ينسَ 

 ومنْ  قالَ  إماماً  اسِ ي جاعلك للن  قال إن   هن  فأتم   و بكلماتٍ ربُّ  إبراىيمَ 
الميندي الظ  عهْ  الُ تي قال ال ينَ يَ ر  ذُ 

(3).  
الذي  والسيما ُب ىذا العصر  التميز األسري ضرورة ملحةٌ  إف  

من األسر ال تعرؼ  أف كثَتاً  ، إذكثرت فيو التفريعات واالختصاصات
إمبا تعيش ىكذا دوف ىدؼ ودوف برؾبة  ،التميز أي نوع من أنواعِ 

كنجاح   اً يطة جدّ بس إف اؼبيزة الوحيدة ؽبا تنحصر ُب أىداؼٍ  بلْ  ،غبياهتا
 ُب مدرسة أو اغبصوؿ على سيارة وغَت ذلك. 

ر وبالفكْ  ،بالشخصية ز الذي يطلبو اإلسالم ىو تميزٌ إن التمي  
وال يبكن للمسلمُت أف  ،السامية والىدافِ  ،والعمل الجاد ،قادِ الوَ 

يسًتجعوا ىيبتهم ومكانتهم بُت األمم إال إذا استعادوا التميز بأقل 

                                                 

 . 128البقرة /  ( ػ 1)
 .74الفرقاف /  ( ػ 2)
w  .124البقرة /  ( ػ 3)
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درجات التميز ىي أف يكوف الفرد اؼبسلم يقابل بقوتو وأقل  ؛درجاتو
 فَ ف  خَ  اآلنَ  قاؿ اهلل سبحانو .وتفوقو ُب ؾبالو اثنُت من الكفارالعلمية 

وا بُ غلِ يَ  ةٌ ابرَ صَ  مائةٌ  كمْ نْ مُ  نْ كُ يَ  فإنْ  فاً عْ ضَ  فيكمْ  أن   مَ لِ وعَ  كمْ عنْ  اهللُ 
 عَ مَ  واهللُ  اهللِ  ذنِ ين بإوا ألفَ بُ يغلِ  ألفٌ  كمْ منْ  نْ كُ يَ  تين وإنْ مائَ 

رينابِ الص  
(1).  

فالنسبة ُب اؼبعركة ىي )واحد من اؼبسلمُت إٔب اثنُت من اؼبشركُت 
وىذه اآلية ؿبكمة ٓب يرد فيها ناسخ فهي معموؿ هبا إٔب  ،(1/2أي 

 يـو الدين 
فإنو في  اً واجب الحربيةِ  فإذا كان ىذا المر في المعاركِ 

 .(2)المعارك الحياتية أوجب
و دبقدار اثنُت من أىل الطبيب اؼبسلم ال بد أف يكوف بطب  ف
  .الشرؾ

والشاعر اؼبسلم ال بد أف يكوف مقابل اثنُت من الشعراء اآلخرين 
وىذه أدٗب درجات التميز اليت هبب أف نعمل على تربية أسرنا  .وىكذا
 عليها. 
 عبعل األسرة متميزة منها:  عمليةً  ىناؾ خطواتٍ  إف  

                                                 

  .66األنفاؿ /  ( ػ 1)
w قصد بكلمة  الواجب ىنا ما يقصده الفقهاء وإمبا يقصد هبا التأكيد. ػ ال ي ( 2)
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وقد علمنا القرآف ذلك ُب  ميز من اهلل سبحانو:الت ـ طلبُ  1
 نالكَ ىُ فقاؿ حكاية على لساف زكريا عليو السبلـ:  ،أكثر من موضع

 ميعُ سَ  كَ إن   بةً ي  طَ  يةً ر  ذُ  كَ نْ دُ لَ  نْ لي مِ  بْ ىَ  ب  رَ  لَ اَ و قَ ب  ا رَ كري  ا َز عَ دَ 
عاءالدُّ 

 فطلب من اهلل أف تكوف ذريتو طيبة.  .(1)
 نْ لي مِ  بْ ىَ  رب   :ى لساف إبراىيموقاؿ حكاية عل

  .(2)نالحيْ الص  
  بعض اللقاب والصفات الحسنة على الوالد: ـ إطالقُ  2

ُب  ؽبذه األلقاب دورا مهماً كما كاف يفعل النيب عليو السبلـ حيث إف 
وىذا  ،أو ذاؾدائما أف يتصف هبذا اللقب  فهو وباوؿ ،حياة اإلنساف

فقد روى البخاري عن أيب بكر رضي  ما حصل للحسن رضي اهلل عنو
اهلل عنو: أخرج النيب صلى اهلل عليو وسلم ذات يـو اغبسن فصعد بو 

ن يْ تَـ ئَ ن فِ يْ بو بَـ  صلحَ يُ  أنْ  اهللُ  ولعل   ذا سيدٌ ني ىَ "ابْ على اؼبنرب فقاؿ: 
  مين"سلِ المُ  منَ 

وإطبلؽ ىذا اللقب على اغبسن رضي اهلل عنو ٓب يذىب سدى 
وقف عندما تنازؿ ؼبعاوية عن األمر رضي اهلل عنهم بل كاف ىو سيد اؼب

 . ي ذلك العاـ بعاـ اعبماعةاؼبسلمُت حىت ظبُ  بو كلمةَ وصبع اهلل  صبيعا
                                                 

  .38آؿ عمراف /  ( ػ 1)
w  .111الصافات /  ( ػ 2)
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صاحب  تؤثر ُب نفسية األوالد: ولعل من بعض األلقاب اليت
اغبافظ ػ العفيفة ػ الثقة ػ الصدوؽ وغَت ذلك فبا اؽبمة ػ أبو اؼبعإب ػ 

 وف هبذه الصفات ويسعوف ليتميزوا هبا. هبعل األوالد يلتزم
ورفعها من اؼبستوى  بتحويل الم إلى أم متميزة ـ االىتمامُ  3

 الذي تعيشو نساء ىذا العصر من تفاىات وترىات. 
حيث إف الكثَت من األوالد  معايير النجاح والتميز: ـ توضيحُ  4

 يكوف ال يعرفوف معيار النجاح اغبقيقي ومىت يكوف اؼبسلم ناجحا ومىت
وىذا من األمور اػبطَتة اليت هبب بياهنا فمثبل هبب أف يعلم  ،فاشبلً 

األوالد أف اؼبعيار األوؿ للنجاح ىو رضا اهلل سبحانو وأف كثَتا من 
 .(1)ىي دبعيار الرضا اإلؽبي غَت ذلك األمور اليت نظنها ناجحة

مثل  الوالد سير المتميزين الذين خدموا أمتهم: ـ تعليمُ  5
ألمتهم، واصطحاهبم ؼببلقاة ياء والصاغبُت واجملاىدين وما قدموا األنب

فقد دلت دراسة على أف  ،العاملُت الصاغبُت، وحضور ؾبالسهم
% من اؼبشاىَت كانوا قد تعرفوا على مشاىَت ُب مرحلة مبكرة من 63"

   .(2)العمر"
 ؼبستقبل: اوربفيظهم أشعار الطموح مثل نشيد 

                                                 

 انظر آخر الكتاب أي بنييت  ( ػ 1)
w  .(  صناعة القائد2)
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 ستصبح يا بنّي فتى
 تونـي لم  يبْ  فتـىً 

 هافي سعادتِ  سهمُ تُ سَ 
 أرى بإذن اهللِ  وسوفَ 

 ماً هْ إلى العال شَ  تسيرُ 
 

 تشـير إليـو كلُّ يِد  
 والرشِد  الخيرِ  صروحَ 
 الحدِ  الواحـدِ  بعونِ 

 َتِحـدِ  لمْ  خطاكَ  أن  
 منك متقـدِ  ـزمٍ عَ بِ 

 

 

 نُ جاءىا الفتى الربا دْ قَ لَ فَـ  ماً وْ يَـ  السفينةُ  تاىتِ  نْ كُ تَ  إنْ 
 ( 1)شرق الوطانيو تُ بعينَ  جوداً وُ  جودُ الوُ  وُ صاغَ  مسلمٌ 

وليست  إف السعي إٔب التميز ومنو التميز األسري ضرورة حتمية
يبليها علينا واجبنا اإليبا٘ب  رةٌ و وىي ضر  ،أو أخبلقياً  رفًا اجتماعيات

لن يدخلوا  كثَتاً من الناس  ألف ىي وسيلة من وسائل الدعوة،و  واػبلقي
 ـ إذا ٓب يكن أىلو شامة بُت الناس ُب كل اجملاالت. اإلسبل
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 الحسم فً المخالفات الشرعٌة

 
 .وىذا يعٍت أنو منفتح على العآب كلو ،اإلسبلـ جاء للعآب كلو إف  

ينالمَ عَ للْ  رحمةً  إال   اكَ نَ لْ سَ وما أرْ قاؿ تعأب 
(1).  

إٔب ونتيجة ؽبذا االنفتاح الذي ىو ميزة ؽبذا الدين قد يتسرب 
اجملتمع اؼبسلم بشكل عاـ واألسرة اؼبسلمة خاصة بعض األمور 

ة عن اجملتمع اؼبسلم وعن مبادئو ة الغريبواغبيثيات الغربية أو الشرقي
 وأىدافو. 

ومن ىنا يكمن دور األسرة ُب ربصُت البيت من ىذه السلبيات 
اآلباء  وىي مسؤولية عظيمة وجسيمة تقع على أكتاؼ ،اؼبختلفة

جعل  ىذا االنفتاح اػبطَت واالختبلط الكبَت  وأعناقهم ألفواألمهات 
كثَتا من األمور السلبية تتسرب إٔب بيوتنا وكبن عنها غافلوف، وردبا 

 . شديدة اػبطر وكثَتة الضررالكثَت من اؼبسلمُت ال يلقوف ؽبا باال وىي 
 :ولقد حذر النيب عليو السبلـ من ىذا التقليد األعمى فقاؿ

وا كُ لَ سَ  تى لوْ حَ  بذراعٍ  راعاً ذِ وَ  بشبرٍ  براً شِ  كمْ لِ بْ قَـ  نْ ن مَ نَ سَ  عن  بُ ت  تَ لَ "
ونتيجة ؽبذا االنفتاح على العآب تكوف  .(2)"موهتُ كْ لَ سَ لَ  ب  ر ضَ جْ حُ 
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ىناؾ واردات ـبتلفة على ؾبتمعنا، واإلسبلـ ٓب يرفض ىذه الواردات إمبا 
 :وقف أمامها موقفاً علمياً ومنهجياً 

 ألىداؼ اإلسبلمية قبلواوؿ اإلسبلمية ووافق ػ فما وافق األص1
 . واعتٌت بو

فعندما قدـ سبيم الداري رضواف اهلل عليو من ببلد الشاـ وتعلم من 
ىناؾ كيف تشعل السرج وأنار هبا اؼبسجد النبوي دعا لو النيب عليو 

 وقبل منو ىذا الوافد اعبديد الذي ال ىبالف ، قربهاهلل السبلـ بأف ينَت 
  .مية بل يفيد الدعوة ويفيد األمةأصوال إسبل

ال ىوادة  قاطعاً  ػ ما خالف ىذه األصوؿ واألىداؼ رفضو رفضاً 2
منو على استقبللية اإلسبلـ واؼبسلمُت. روى البخاري عن  فيو حرصاً 

 "منْ عائشة رضي اهلل عنها قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
  ."د  رَ  وَ هُ و فَـ س فيْ ا ليْ ذا مَ ا ىَ نَ رِ مْ أَ  فيْ  ثَ دَ حْ أَ 

وىكذا هبب أف يكوف تعامل اؼبسلمُت اليـو مع ىذه الواردات 
 اؼبختلفة. 
لتربية  الذىبيةَ  الفتراتِ  تولد كما يولد الطفل وإن   السرةَ  إن  

السرة ىي تلك الفترات الذىبية لتربية الطفل أي في السنوات 
 الولى من والدتها 
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من األزواج يبدؤوف حياهتم كثَتا   -ويا لؤلسف الشديد- لكن  
الزوجية وىم غَت ملتزمُت باإلسبلـ فتبدو األسرة ُب الفًتات الذىبية 
لًتبيتها ضائعة ال تعرؼ منهجا وال طريقا وينشأ قسم من األوالد على 

  .ىذا اؼبنواؿ
لقد كاف منهج النبوة ُب اؼبخالفات الشرعية اليت توجد ُب البيت 

سماح ؽبذه اؼبخالفات أف تبيت ليلة منهجا واضحا وصروبا ىو عدـ ال
 واحدة ُب البيت لقد كاف منهجو ىو "اغبسم ُب اؼبخالفات". 

 اويرٌ صَ فيو تَ  تي ستراً يْ بَـ  بِ اْ على بَ  تُ لْ عَ جَ  :فعن عائشة قالت
 وكَ ت  هَ و فتَـ إليْ  رَ ظَ نَ  خلَ دْ يَ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لِ  بل رسولُ قْ ا أَ فلم  

 .(1)قتينرَ مْ نَ منو  و فقطعتُ تُ فأخذْ  :قالت
ُب  وسلبياً  فالنيب عليو السبلـ كاف موقفو عندما رآى شيئا ـبالفاً 

بيتو ىو اغبسم ُب ىذه السلبية حىت أنو نزع ىذه التصاوير بيده كما 
  .صرح اإلماـ أضبد ُب روايتو

 ،عن صفية فيكوف موقف النيب حاظباً  ةومرة تتكلم السيدة عائش
ئشة قالت قلت للنيب صلى اهلل  عليو فقد روى أبو داود ُب سننو عن عا

                                                 

w  .(  رواه اإلماـ أضبد وأصلو ُب الصحيحُت1)
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 ـ 84ـ  

وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قاؿ غَت مسدد تعٍت قصَتة فقاؿ 
  .(1)و"جتْ زَ مَ لَ  رِ حْ البَ  اءِ بمَ  تْ جَ زِ مُ  لوْ  كلمةً   لتِ قُ  "لقدْ 

إف اغبسم ُب اؼبخالفات الشرعية ُب السنوات الذىبية من عمر 
طريق الصحيح األسرة لو الدور الكبَت ُب سَت ىذه األسرة ُب ال

  .والسليم
إذا تأخر الرجل ُب اغبسم وإهناء ىذه اؼبخالفات من بيتو  لكنْ 

بإزالتها ولكنو  حىت سن متأخرة فهذا ال يعٍت اليأس لكنو مكلف شرعاً 
 وبتاج إٔب جهد أكرب يرافقو حكمة بالغة. 

السكوت عن اؼبخالفات الشرعية اؼبختلفة ُب األسرة هبعلها  إف  
لتشكل سدا منيعا ُب طريق إصبلح األسرة اليت كلفنا  تًتاكب وتتواكب

واألخطر من ذلك ىو أف القائمُت على  .اهلل سبحانو وتعأب بإصبلحها
األسرة من اآلباء واألمهات ىم الذين يكرسوف ىذه السلبيات اؼبختلفة 

 .فتنشأ األسرة بعيدة كل البعد عن اؼبنهج القوٙب والصراط اؼبستقيم
واعبلوس ُب  ،كثَتة فمن ذلك التدخُت أماـ األوالدواألمثلة على ذلك  

ومتابعة الساعات الطواؿ على  ،البيت واألب ذو عورة مكشوفة
شاشات الفضائيات وغَت ذلك مع أف اهلل جعل األب حاكما على 

 !من تطبيق اإلسبلـ ُب بيتو بيتو فمن يبنعو على األقل 

                                                 

w ومسدد أحد رواة اغبديث. ( ػ 1)
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 مراعاة الفروق الفردٌة فً األسرة

 
، ىباتوانو وتعأب ؼبا خلق اػبلق صبيعا ونثر عليهم من اهلل سبح إف  

د أكد اهلل وال يطابقو، وق د منهم ـبتلفا عن اآلخرجاء كل واح
 جاترَ دَ  بعضٍ  وقَ م فَ كُ ضَ عْ نا بَـ عْ فَـ رَ وَ سبحانو ىذا االختبلؼ: 

وىذا التفضيل قد يكوف باعبسم أو بالعلم أو بطريقة التفكَت أو 
  :حكاية عن طالوت باألمور اؼبادية قاؿ اهلل

 َى قالوا أن   ملكاً  الوتَ طَ  لكمْ  ثَ عَ قد بَـ  اهللَ  م إن  هبيُّ نَ  مُ لهَ  وقال
 نَ مِ  سعةً  تَ ؤْ يُـ  منو ولمْ  لكِ بالمُ  أحقُ  لينا ونحنُ عَ  كُ لْ المُ  لوُ  يكونُ 

 والجسمِ  لمِ العِ  فيْ  طةً سْ ه بَ ادَ زَ كم وَ يْ لَ عَ  فاهُ طَ اصْ  اهللَ  إن   ال قالَ المَ 
عليمٌ  واسعٌ  واهللُ  ن يشاءْ و مَ كَ لْ مُ ؤتي يُ  واهللُ 

(1).  
لذلك حرص اإلسبلـ على ـباطبة الناس على قدر عقوؽبم وعلى 
مقدار ما يفهموف فقد ورد ُب صحيح اإلماـ مسلم عن ابن مسعود 

  هم إال  لغو عقولُ ال تبْ  حديثاً  قوماً  بمحدثٍ  "ما أنتَ رضي اهلل عنو: 
  .نة"تْ عضهم فِ بَ لِ  كانَ 

                                                 

w .247البقرة /  ( ػ 1)
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ون أتحبُّ  ونَ يقُ طِ بما يَ  اسَ وا الن  ثُّ دِ حَ  :رضي اهلل عنو وورد عن علي
  .(1)وورسولُ  اهللُ  بَ كذ  يُ  أنْ 

ومعٌت ىذا الكبلـ كلو أف اإلسبلـ أقر بالفروؽ الفردية بُت 
فما األشخاص واألفراد أو دبعٌت آخر أقر مبدأ االىتمامات اؼبختلفة 

ما يهتم بو األبناء غَت يهتم بو الزوج ليس بالضرورة ما هتتم بو الزوجة، و 
ؽبذه ضابطة أساسية الذي يهتم بو رب األسرة مع وجود قاعدة 

 االىتمامات واالختبلفات. 
ينطبق على اجملتمع اؼبسلم كلو فهو كذلك  ـوإف كاف ىذا الكبل

 ةزوجالغَت الذي هتتم بو  الزوجهتم بو يينطبق على األسرة اؼبسلمة فما 
عن أسرة أف ينتبو ؽبذه الفروؽ وال فلذلك كاف لزاما على كل مسؤوؿ 

 وبوؽبا إٔب نقطة خبلؼ تسيء إٔب حياتو وحياة من حولو. 
نها العظمى عليو السبلـ اىتم هبذه الفروؽ الفردية وبيّ  القدوةُ 

وحوؽبا من نقطة خبلؼ إٔب نقطة تربية  إهبابياً  وتعامل معها تعامبلً 
النيب صلى اهلل وتوعية فمرة كما ُب صحيح البخاري عن أنس قاؿ كاف 

و )صرح غَت البخاري بأهنا عائشة( فأرسلت نسائِ  عليو وسلم عند بعضِ 
فة فيها طعاـ اؼبؤمنُت )وصرح غَته بأهنا أـ سلمة( بصحْ  إحدى أمهاتِ 

 اػبادـ فسقطتْ  صلى اهلل عليو وسلم ُب بيتها يدَ  اليت النيبُ  فضربتْ 

                                                 

w  .مسلم ( ػ 1)
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الصحفة ٍب  لقَ النيب صلى اهلل عليو وسلم ف فانفلقت فجمعَ  فةُ الصحْ 
ٍب  مْ كُ أمُّ  غارتْ  :فيها الطعاـ الذي كاف ُب الصحفة ويقوؿ جعل هبمعُ 

ُب بيتها فدفع  ومن عند اليت ى فةٍ حىت أٌب بصحْ  اػبادـَ  حبسَ 
اؼبكسورة ُب  صحفتها وأمسكَ  سرتْ إٔب اليت كُ  الصحفة الصحيحةَ 

  .(1)بيت اليت كسرت
يقة للتعامل مع فارؽ والنيب ُب تعاملو مع ىذه اغبادثة يعلمنا طر 

فردي موجود عند النساء بكثرة إنو الغَتة والتعامل حبكمة مع شيء من 
  .التجاىل

وكذلك كانت طريقة تعاملو عليو السبلـ مع األطفاؿ مراعاة منو 
ؽبذه الفروؽ فكاف وبمل اغبسن واغبسُت وىو ُب الصبلة كما رواه 

 ى اهللُ صل   اهللِ  رسولِ  صلي معَ ا نُ كن  " :اإلماـ أضبد عن أيب ىريرة قاؿ
 على ظهرهِ  والحسينُ  الحسنُ  بَ ثَ وَ  دَ جَ فإذا سَ  عليو وسلم العشاءَ 

ما على هُ عْ ويضَ  رفيقاَ  خلفو أخذاً ْن مِ  ىما بيدهِ أخذَ  سوُ رأْ  فإذا رفعَ 
" يوذَ ما على فخِ ىُ عدَ و أقى صالتَ ا حتى إذا قضَ عادَ  فإذا عادَ  الرضِ 

 بآبائهم وىم ُب الصبلة. وفيتعلق سعادة األطفاؿ عندما ما أعظم .(2)

                                                 

 .البخاري ( ػ 1)
w  .أضبد ( ػ 2)
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و يريد لزوجتو أف تلغي ىذه الفروؽ خطأ الكثَت من الناس أن   إف  
غوا كذلك ىذه الفروؽ، ويريد لْ الفردية من حياهتا، ويريد من أوالده أف يػُ 

اس صبيعا ُب رغباتو اػباصة وأىوائو وما يريد ىو فقط، من أف وبشر الن
 . ، وُب ؾبتمعو إال نفوراً اءً ال وبصد ُب بيتو إال شق ٍَب  

  .(1)ال تقـو على التشابو" الزوجيةَ اغبياة  " إف  
و منْ  ه نسخةً أوالدِ  ل منْ عَ جْ يَ  أنْ  دْ رِ يُ  ومنْ وإمبا تقـو على اؼبودة 

، واألب الواعي واؼبستهدي هبدي قاءً شَ و  رارةً مَ  د إال  صُ حْ يَ  و لنْ فإن  
ال هبعل من ىذه الفروؽ النيب صلى اهلل عليو وسلم والسلف الصاّب 

الفردية نقطة خبلؼ، إمبا وبوؿ ىذه الفروؽ حبكمة إٔب وسيلة تربوية 
  .وإرشادية

ومن األمثلة على الفروؽ الفردية اليت هبب االىتماـ هبا 
النساء تكوف الكلمة اعبميلة  كثَتًا من واستخدامها وسيلة تربوية أف  

األمور األخرى والزوج  من كثَت من واللطيفة من الزوج أفضل عندىن  
مثبل يعترب ىذا الكبلـ سخافة وىراء وقد ذىب أوانو، وعدـ االىتماـ 

 هبذه النقطة مثبل قد يولد بعض النفور من الزوجة 
 غكذلك بعض األوالد ينتظروف رجوع والدىم من عملو بفار 

من اآلباء  الصرب ليأٌب ؽبم ببعض األمور كاغبلوى واأللعاب لكن كثَتاً 

                                                 

w  .العيش ُب الزمن الصعب /عبد الكرٙب بكار ( ػ 1)
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إٔب البيت ومن  ،األطفاؿ برجوع آبائهمذا وزبيب آماؿ ينسوف ى
  األطفاؿ للعب بشغفٍ  الفروؽ الفردية األخرى واؼبهمة جدا ىو ؿببةُ 

من اآلباء ردبا يتصرفوف تصرفات ال ربًـت ىذه الفروؽ  كثَتاً   علُ ذبكبَت، 
 الفردية، وينعكس ذلك سلبا على طريقة الًتبية. 

 اي  نِ ىَ  مْ يري نَ غِ يا صَ 
 يوماً  أمضيتَ  فلقدْ 
 وشكُ تَ  اللعابُ  ىذهِ 

 

 اي  دَ يَ  نَ يْ بَـ  ساعةً  
 ّياشَ  قِ بْ تُـ  لمْ  صاخباً 

 .(1)ويا و الدّ كُ شْ نا أَ أَ وَ 

 

إف االىتماـ هبذه الفروؽ الفردية أمر مهم وملح وكبن حباجة لو 
لنثري اجملتمع بالتنوع وىو ال شك أمر يتماشى مع اغبياة والفطرة 

 السليمة. 

                                                 

w ديواف أحبك ريب د. داالٌب ( ػ 1)
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 والترمل الصوري تخفٌف التٌتم

 
عالية جدا حىت مكانة اليتيم عند اهلل سبحانو وتعأب مكانة  إفّ 

اليت ربض على كفالة اليتيم وربذر نو ورد ُب ذلك اآليات واألحاديث إ
  ومن خطورة أكل مالو. من مغبة ضياعو ُب اجملتمع 

 ونَ لُ أكُ ا يَ مإن   لماً امى ظُ تَ اليَ  والَ مْ أَ  ونَ لُ أكُ يَ  ذينَ ال   إن   :قاؿ تعأب
َِ طُ في بُ  سعيراً  لونَ صْ يَ سَ وَ  ناراً  ىمْ وِن

(1).  
"  :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

باهلل  ركُ قال الش   قالوا يا رسول اهلل وما ىن   قاتِ الموبِ  بوا السبعَ نِ تَ اجْ 
 با وأكل مالِ الر   اهلل إال بالحق وأكلُ  مَ التي حر   فسِ الن   لُ تْ وقَـ  حرُ والس  

 تِ المؤمنا صناتِ حْ المُ  فُ ذْ وقَ  حفِ الز   ي يومَ ول  والتَ  يمِ تِ اليَ 
 (. 2)الغافالت"

وحث اإلسبلـ على كفالة اليتيم والسعي على األرملة فقاؿ رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

                                                 

  .النساء ( ػ 1)
w  .(  البخاري2)
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طى سْ ابة والوُ ب  بالسُ  ارَ شَ ة ىكذا وأَ الجن   يم فيْ تِ اليَ  افلُ ا وكَ نأ" 
  .(1)" هما شيئاً نَ يْـ بَـ  جَ ر  وف

ي على اعِ "السَ عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 
 ائمِ الليل الص   القائمِ  أوْ  هللِ ا اىد في سبيلِ جَ كالمُ   ينِ المسكِ وَ  لةِ مَ رْ الَ 
 .(2) هار"الن  

ولو سألنا أنفسنا ؼباذا ىذا التشديد على موضوع اليتيم واألرملة 
 ؟باقي أفراد اجملتمعبشكل خاص عن 

 فقَ نْ المُ  ىذه الفئة قد فقدتْ  لوجدنا أف اعبواب ىو أف   
وبفقد ىؤالء الثبلثة يبكن أف يضيع اليتيم أو  وَ وج  والمُ  فَ شرِ والمُ 

تضيع األرملة ويصبح الواحد منهم أقرب إٔب االكبراؼ نتيجة الوضع 
شرؼ اؼبادي )بغياب اؼبنفق( ونتيجة للوضع األخبلقي )بغياب اؼب

 واؼبوجو(. 
اؼبسلمُت فيتهافتوف أغلب إف اليتيم اغبقيقي وبرؾ من مشاعر 

 . ويتسارعوف إٔب رعاية ىذه الفئة وىو أمر طيب ومأمور بو شرعاً 
الصوري  والًتملُ  و التيتمُ آخر إن   من نوعٍ  وترمبلً  لكن ىناؾ تيتماً 

 ىو: 
                                                 

  .البخاري ( ػ 1)
w  .البخاري ( ػ 2)
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 زلةمنْ و بِ لكن   د الحياةِ يْ على قَـ  وجُ الز   أوْ  البُّ  يكونَ  " أنْ 
 ه" الدِ أوْ  و أوْ زوجتِ  حياةِ  فيْ  أثرٍ  لو أيُ  ت ليسَ المي  

ويأخذ ىذا التيتم والًتمل أشكاال ـبتلفة ُب العآب اإلسبلمي 
 منها: 

آلباء قد جعلوا أوالدىم أيتاما، فبعد ؾبيئو من العمل امن  ػ كثَتٌ 
ة ويسًتيح قليبل حىت يغادر إٔب عمل آخر نتيج وما إف يتناوؿ طعام

ظروؼ اقتصادية معينة ٍب يعود مساء ليناـ وليعيد الكرة ُب اليـو الثا٘ب 
 وىكذا. 

يصبح البيت مكانا للطعاـ والنـو وال يبارس فيو أي نوع  ومن ٍب  
من أنواع التوجيو والًتبية مع أف القرآف حذر من االنشغاؿ بالرزؽ عن 

 الصرب على األىل واألمر بالطاعات قاؿ تعأب: 
 ُنَ حْ نَ  رزقاً  كَ لُ سأَ بر عليها ال نَ طَ الة واصْ بالص   كَ أىلَ  رْ وأم 

   . (1)وىللتقْ  بةُ اقِ والعَ  كَ قُ زُ رْ نَـ 
فكثَت من الرجاؿ ينسوف واجباهتم اؼبختلفة بالًتبية نتيجة انشغاؽبم 

 بالرزؽ وىذا نوع من التيتم والًتمل. 
بالعمل ولياليهم بالسهر  ممن الرجاؿ يقضوف هنارى ثافػ صنف 

األصدقاء وإٔب ساعات متأخرة من الليل فبل يعود إال وقد ناـ مع 
                                                 

w  .132طو /  ( ػ 1)
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األوالد وأرىقت الزوجة من االنتظار وىو ال يريد ظباع صوت زوجتو وال 
أصوات أوالده وىو يكتفي بوضع مصاريف البيت على الطاولة عند 
اػبروج فاألوالد ال يعرفوف من أبيهم أي نوع من أنواع التوجيو والًتبية 

كل يغٍت على ليبله( وعلى ما يقدمو ؽبم اجملتمع من مباذج فينشؤوف )
 ـبتلفة. 

عن زوجتو وأوالده  ػ صنف ثالث من الرجاؿ يقضي عمره مغًتباً 
لقمة العيش ومستقبل مادي أفضل وينسى  من أجل العمل وتأمُتِ 

احتياجات الزوجة من قرب الرجل منها واحتياجات األوالد من قرب 
 أبيهم منهم. 

من الرجاؿ يقضوف هنارىم بالعمل، ولياليهم بالسهر  ػ صنف آخر
ُب بيوهتم لكنهم يقضوف ىذه الليإب بالسهر أماـ شاشات التلفاز 

ؾبرد صالة للسينما ال ومتابعة الفضائيات اؼبختلفة حىت أصبح البيت 
 يتكلم فيها أحد وال يعرض أي موضوع مهم وويل لؤلوالد إذا تكلموا. 

ليسوا حباجة إٔب اؼباؿ فقط وليسوا حباجة أوالدنا وزوجاتنا  إف  
إٔب الطعاـ واللباس وما شاكل ذلك من ماديات بل ىم حباجة أيضًا 

 إٔب رعاية وحناف وعطف وتوجيو. 
ب الذين يجلسون مع على أن الطال   الدراساتُ  دتِ ولقد أكّ " 

 أسبوعياً  مائدة الطعام على القل أربع مراتٍ  أفراد أسرتهم حولَ 
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 (1)"بول واالحترام في مجتمعهم والسرة مترابطةعون بالقَ أفراد يتمت
 واألصل ُب ذلك ؾبموعة أحاديث وآيات منها: 

ل رسوؿ اهلل *ما رواه البخاري عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ قبّ 
صلى اهلل عليو وسلم اغبسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي 

منهم أحدًا فنظر  تُ لْ بػ  الولد ما قػَ  من عشرةً  ٕبْ  إف   فقاؿ األقرعُ  .جالساً 
  .رحم"م ال يُ حَ رْ ال يَـ  نْ "مَ إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٍب قاؿ 

*وقد روى الًتمذي عن جابر بن ظبرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
 دقَ ص  يتَ  أنْ  نْ مِ  ه خيرٌ دَ لَ وَ  الرجلُ  بَ د  ؤَ يُـ  نْ "َلَ  :اهلل عليو وسلم

  .(2)"اعٍ صَ بِ 
بخاري عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قاؿ ٕب *وروى ال

 أنك تقـو الليل وتصـو النهار قلت خرَب النيب صلى اهلل عليو وسلم أٓب أُ 
 ،وأفطرْ ْم صُ فَ  حقاً  كَ لِ ىْ وِلَ  قاً ك حَ سِ فْ نَـ لِ  وإن  إ٘ب أفعل ذلك قاؿ.. 

 وحق األىل يشمل حقوقا ـبتلف منها حق الرعاية والتوجيو  .مْ نَ وَ  مْ وقُ 
ال  خطَتة جداً  ظاىرة التيتم والًتمل الصوري ُب اجملتمع ظاىرةٌ  إف  

جسيما  ينتبو إليها كثَت من الناس وردبا ال يعبؤوف هبا وىي تشكل خطراً 
يهدد األسرة من الداخل، وهبفف ينابيع الود والرضبة اؼبزروعة من قبل 

                                                 

  .( صناعة القائد / د. طارؽ سويداف1)
w  .قاؿ أبو عيسى ىذا حديث غريب(  2)
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ٔب درجة العاطفة اؼبلتهبة بُت أفراد األسرة إ اهلل بُت الزوجُت، ويطفئ
 الربودة القاتلة.. 

فيا أكـر األكرمُت عرفنا واجباتنا حىت نقـو هبا على الوجو الذي 
مقتفُت بذلك سنة رسولك يرضيك واجعل خَتنا أوؿ ما يكوف ألىلينا 

الًتمذي  و"لِ ىْ م ِلَ كُ ُر يْـ م خَ كُ ُر يْـ "خَ صلى اهلل عليو وسلم حيث قاؿ: 
 آمُت. 
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 المْنزلالتعامل مع األخطاء فً 

 
 التعامل مع األخطاء اليت يرتكبها األوالد أو حىت الزوجة فنٌ  ف  إ

ؿ ىذا و  تقنها ووبُ من الفنوف اليت هبب على كل والد وزوج أف يتعلمها ويُ 
  اػبطأ إٔب قوة إهبابية بناءة ُب األسرة ال إٔب قوة سلبية ىدامة.

اػبطوات اإلسبلمية ُب من أبنائنا أخطأ فما  أف أحداً  ولنفًتض
  طأ أو ذاؾ؟ة ىذا اػبمعاعب

غَت  يسلكوف سلوكاً  األزواجِ و  واألمهاتِ  من اآلباءِ  كثَتاً   إف  
فبدال من  ُب معاعبة األخطاء اليت ربصل ُب منازؽبم، ومن ٍب   إسبلميي

أخرى ىي مضاعفات ؽبذه  دت أخطاءٌ جِ إهباد حلوؿ ؽبذه األخطاء، وُ 
مًتاكبة ومتداخلة   عديدة كبلتٌ نشأ ُب ؾبتمعنا مش مارسات ومن ٍب  اؼب

أٓب  ،غَت الناضج مع خطأ ارتكبو أحد األطراؼ كاف منشؤىا التصرؼُ 
إذا  ولِ سُ وللرَ  وا هللِ يبُ جِ تَ وا اسْ نُ آمَ  ذينَ ها ال  يا أيُّ  :يقل اهلل تعأب

و يْ لَ و إِ و وأن  بِ لْ وقَـ  رءِ المَ  نَ يْ بَـ  ولُ حُ يَ  اهللَ  وا أن  مُ لَ م واعْ ييكُ حْ ا يُ مَ لِ  مْ اكُ عَ دَ 
رون شَ حْ تُ 

(1).  
 ؼبا يصلحكم  :قاؿ البخاري ؼبا وبييكم

                                                 

w  .(24(  األنفاؿ )1)
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فاستجابتنا هلل وللرسوؿ ىي دعوة لئلصبلح، ودعوة لًتشيد 
 اؼبنهج، ودعوة للحياة بصورهتا اؼبثلى. 

ال بد من بعض  المْنزلتقع المشكلة أو الخطأ في فعندما 
إلزالة ىذا الخطأ وفق المنهج اإلسالمي السليم  الخطوات المهمة

ق الذي يحول دون تفشي الخطأ ويحولو إلى نقطة مراجعة والني
 . واستذكار

واإلسبلـ يرسم لنا اػبطوط العريضة لطريقة التعامل ىذه ويًتؾ 
اجملاؿ أماـ األبوين ؼبعاعبة األمر وفق ىذه اػبطوط العريضة ليتناسب 
حلها مع كل زماف ومكاف ومن ىذه اػبطوط العريضة ومن بعض نقاط 

 ىذا اؼبنهج: 
 ـ تسليط الضوء على الصواب: 1

ال يعلموف حجم  ػ األوالد السيماو ػ  إف كثَتا من الذين ىبطئوف
أخطؤوا، لذلك يصعب ولردبا ٓب يعلموا بأهنم قد  ،اػبطأ الذي ارتكبوه

ُب مثل  األمثلُ  على بعضهم أف تلومو على اػبطأ الذي ارتكبو، فاغبلم 
عُت الغشاوة عن  وإزالةُ على الصواب  ءِ وْ الضَ  ىذه اغبالة ىو تسليطُ 

معآب اغبق الغائب عن ذىنو، وىذا ما فعلو النيب عليو  ، وتوضيحُ الطفل
 معاوية بن اغبكم مع السبلـ 
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مسلم ُب صحيحو عن معاوية بن اغبكم السلمي فقد روى اإلماـ 
 رجلٌ  سَ طَ قاؿ بينا أنا أصلي مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذ عَ 

بأبصارىم فقلت واثكل أمياه  فرما٘ب القوـُ  اهللُ  كَ يرضبَُ : من القـو فقلت
ربوف بأيديهم على أفخاذىم فلما ضْ فجعلوا يَ  ظروف إٕب  نْ أنكم تػَ ما شَ 

ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ل  فلما صَ  سكتم  ٍِت ونَ تُ م  صَ رأيتهم يُ 
 منو فو اهلل تعليماً  أحسنُ عده بلو وال بَ قَ  معلماً  فبأيب ىو وأمي ما رأيتُ 

 لحُ صْ ه الصالة ال يَ ىذِ  إن  " :و قاؿٍت لكن  مَ تَ ٍت وال شَ بَ رَ ٘ب وال ضَ رَ هَ ما نػَ 
 وقراءةُ  بيرُ والتك بيحُ ما ىو التسْ اس إن  الن   كالمِ   منْ  فيها شيءٌ 

 ."القرآنِ 
والنيب  ،يعلم أف الصبلة ال يصح فيها الكبلـ فمعاوية ٓب يكن

و معاوية رضي اهلل عنو عليو السبلـ ٓب يقف عند حدود اػبطأ الذي فعل
ؼبا  لكن التصرؼ النبوي السليم ىو تسليط الضوء على الصواب، وبيافٌ 

 هبب أف يفعلو ُب اؼبرات القادمة دوف هنر أو لـو أو شتم.
وُب البيت إذا وقع اػبطأ من قبل أحد األطراؼ فإف من اغبلوؿ 

ف إليو فلردبا كا اؼبتنوعة تسليط الضوء على الصواب وإرشاد اؼبخطئ
 غائبا عن ذىنو وٓب يقصد فعلو أو التلبس بو. 
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 من حجمو:  رَ صبح أكبَـ بحيث يُ  أتهويل الخط ـ عدمُ 2
كثَت من األخطاء اليت ربصل ُب البيت تقابل حبجم أكرب من 
حجم اػبطأ الذي حصل، وذلك نتيجة هتويل األبوين ؽبذا اػبطأ دوف 

، وىذا بل عنيفة ويةً وق بوين شديدةً عل األَ ف حاجة إٔب ذلك، فتكوف ردةُ 
وردبا بعض االضطرابات ذىنية ُب عقوؿ األوالد،  ما يشكل إشكاليةً 

الذي أخطأ ُب إجابتو لوالدتو فواجهت  ،وُب قصة جريج النفسية.
مثاؿ واضح  ،والدتو اػبطأ الذي ارتكبو خبطأ آخر سبثل بالدعاء عليو

ومسلم فقد روى البخاري  .صبح أكرب من حجمولتهويل اػبطأ حبيث يُ 
َْ "عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  لْم

 قالُ يُ  ني إسرائيل رجلٌ في بَ  سى، وكانَ يْ عِ  ثالثةٌ  إالّ  دِ في المهْ  تكلمْ يَ 
 صلي فقالتْ ها أو أُ يبُ جِ أُ  و فقالَ تْ و فدعَ و أمُّ ي جاءتْ صل  يُ  ج كانَ يْ رَ لو جُ 

عتو مَ وْ في صَ  ريجٌ جُ  سات وكانَ ومِ المُ  وهَ جَ وُ  وُ يَ رِ حتى تُ  وُ تْ مِ ال تُ  هم  الل  
سها نفْ  و منْ كنتْ فأمْ  راعياً  ى فأتتْ و فأبَ متْ وكل   امرأةٌ  لوُ  تْ ضَ فتعر  

وه زلُ نْ و وأَ معتَ وْ وا صَ سرُ ه فكَ وْ تَـ أَ فَ  ريججُ  منْ  فقالتْ  غالماً  دتْ لَ فوَ 
قال  المُ يا غ وكَ أبُ  فقال منْ  ى الغالمَ أتَ  م  ى ثُ ل  صَ وضأ وَ تَ وه فَـ بُّ سَ وَ 

  "....ن.يْ طِ  منْ  إال   الْ  قالَ  ىبٍ ذَ  ك منْ عتَ ومَ بني صَ وا نَ ي قالُ الراعِ 
خم عصياف ولدىا، حىت أعبأت ضَ فهذه اغبادثة جعلت األـ تُ 

لدعاء عليو، ويا غبظها التعس كانت ساعة اإلجابة اليت فسها إٔب ان
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على عوا دْ تَ  "الْ ذكرىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب اغبديث: 
عوا دْ تَ  كم والْ مِ دَ عوا على خَ دْ تَ  كم والْ الدِ وْ وا على أَ عُ دْ تَ  سكم والْ فُ نْـ أَ 

 فيها عطاءٌ  لَ يْ نِ  وتعالى ساعةً  تباركَ  اهللِ  وا منَ قُ وافِ كم ال تُ والِ مْ على أَ 
واألمثلة ُب ؾبتمعاتنا كثَتة على تضخيم اػبطأ  .(1)"لكمْ  جيبُ تَ سْ يَ فَـ 

من ضرب الرجل لولده ضربًا مربحاً ف ،إٔب درجة كبَتة أكرب من حجمو
إٔب مقاطعة األـ البنتها ألهنا ٓب تسمع نصيحتها  ،ألنو ناداه فلم هببو

 ُب بعض األمور اؼبتعلقة بالنساء..
إف ىذا التصرؼ وغَته من التصرفات اؼبتشاهبة، هبعل معاعبة 

 اػبطأ وعراً، وطريقة تبلفيو أشد وأصعب.
ت ىو إعطاء اػبطأ حجمو إف اغبل األمثل ُب مثل ىذه اغباال

اغبقيقي ال أكثر وال أقل حبيث ال نزيده فوؽ حجمو وال ننقصو عن 
حجمو كما يفعل بعض اآلباء عندما يروف الفتاة قد خرجت بلباس غَت 
شرعي وىي ُب عمر الورود فيصغروف حجم ىذا اػبطأ وال يعطونو 

 حجمو اؼبناسب.
 
 ـ تجاىل بعض الخطاء: 3

                                                 

w أبو داود عن جابر بن عبد اهلل.(  1)
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الفنوف اؼبهمة ُب معاعبة  خطاء أحدُ التغاضي عن بعض األ
واألصدقاء،  بل حىت مع األقارب اؼبْنزؿاألخطاء ليس فقط ُب 

عدم إحراج  ةيغبُ  رف عن نقيصةٍ الط   غضُّ  :والتجاىل ُب حقيقتو ىو
ىذا الخطأ غير مرغوب  ىا أن  لو مفادُ  توجيو رسالةٍ  فاعلها، وبغيةَ 

شو البوان أمام من السمو الخالقي الذي يعي فيو، وىي نوعٌ 
عدم إحراجهم على خطأ ارتكبوه، وبغية إعطائهم  أوالدىما، بغيةَ 

، وىذا ما فعلو عليو السبلـ مع ذلك فرصة لمعالجة ىذا الخطأ
األعرايب الذي باؿ ُب اؼبسجد فقد روى البخاري عن أيب ىريرة أف 
 أعرابيا باؿ ُب اؼبسجد فثار إليو الناس ليقعوا بو فقاؿ ؽبم رسوؿ اهلل

اء أو م منْ  اً وبَ نُ و ذَ لِ وْ يقوا على بَـ رِ ىْ وه وأَ عُ "دَ صلى اهلل عليو وسلم: 
وُب رواية  رين"س  عَ عثوا مُ بْ تُـ  سرين ولمْ ي  عثتم مُ ما بُ ال من ماء فإن  سجَ 

وقد ذكر اهلل  الناس قاؿ ُب الفتح أي بألسنتهم ال بأيديهم. فتناولو
 وُ ضَ عْ بَـ  فَ ر  عَ فَـ  :أدب اإلعراض والتجاىل ُب سورة التحرٙب بقولو

 .ضعْ بَـ  عنْ  ضَ رَ عْ أَ وَ 
والتعريض ىو ذكر خطأ مشابو، أو ـ التعريض بالخطأ: 4

أشخاص مشاهبُت، ؼبا ارتكبو األوالد وىو ُب اغبقيقة من أىم ما كاف 
لبعض األخطاء  النيب عليو السبلـ يريب أصحابو فقد كاف يعرض دائماً 

  .ما بال أقوام ما بال أقوام :فيقوؿ
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د روى البخاري عن عائشة أهنا قالت صنع النيب صلى اهلل عليو فق
يو ه عنو قـو فبلغ ذلك النيب صلى اهلل علز  فرخص فيو فتنػَ  وسلم شيئاً 

ىون عن الشيء ز  يتنَـ  أقوامٍ  ما بالُ "وسلم فخطب فحمد اهلل ٍب قاؿ 
  .ية"شْ و خَ ىم لَ د  شَ هم باهلل وأَ مُ ي لعلَ إن   فواهلل وعُ نَـ أصْ 

ثهم أف النيب حد   ماـ أضبد ُب مسنده عن قتادة أف أنساً وروى اإل
ىم في ارَ ون أبصَ عُ رفَـ يَ  أقوامٍ  ما بالُ  :صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

ك أو لِ ذَ  عنْ  ن  تهُ نْ يَـ "لَ قاؿ فاشتد ُب ذلك حىت قاؿ:  .همصالتِ 
  .ارىم"صَ أبْ  ن  فَ طَ خْ تُ لَ 

لها وىذه األحاديث وغَتىا دبا فيها من فوائد وسنن ىي دبجم
اؼبباشر الذي قد يؤذي الشعور  تعريض باػبطأ وباؼبخطئُت دوف التوجيو

وما أحوجنا إٔب مثل  ،اإلنسا٘ب الذي كاف يراعيو النيب عليو السبلـ دوماً 
 ىذا األسلوب ُب التعامل مع أوالدنا وُب بيوتنا. 

إن عدم اعتماد الطرق الشرعية في معالجة الخطاء يولد لنا 
 كالت منها: لمشمن ا كبيراً   اً عدد

  .ػ تفاقم اػبطأ وتراكبو وربولو إٔب قوة ىدامة1
 وبقاؤه ُب الواقع واغبقيقية.  لتسًت أماـ الوالدين بزواؿ اػبطأ،ػ ا2
ػ عبوء األوالد إٔب الوقاحة ألهنم عرفوا أهنم قد كشفوا أماـ 3

  .والدىم أو أمهم فيستهًتوف بأفعاؽبم
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 العالقات الخارجٌة فً األسرة
 اعتدالحرص و

 تعارف وبر  

 
على الرغم من أف األسرة كياف مستقل لو صفاتو اػباصة وحوائجو 

من األمواج  ةاػباصة وميزاتو اػباصة، إال أنو كياف ضمن ؾبموعة كبَت 
 ه األسرة أو تلك ليست وحيدة ُباؼبتبلصقة من األسر واألفراد، وىذ

 تفاعل معو. ، وتومؤثر فيو دبا وبصل ُب خارج ؿبيطها الساحة بل تتأثر
وٓب يكن اإلسبلـ ليًتؾ ىذه العبلقات اػبارجية على أنبيتها دوف 

اليت هبب اؼبعاقل اإلسبلمية  األسرة أوؿُ  أف   السيماضبط ودوف توجيو، و 
 حىت ال يتخلخل جسد األمة.  جيداً  أف ربصن ربصيناً 

والعبلقات األسرية اػبارجية عبلقات متشابكة ومتداخلة ومتنوعة، 
عبلقة الزوجُت بعائلة كل واحد منهما إٔب عبلقة األوالد مع  تنطلق من

 اػبالة والعمة واػباؿ والعم وأوالدىم. 
 والعالقات الخارجية ىذه ال بد أن تتصف بالصفات التالية: 

فحرص اؼبسلم على بيتو من األولويات ُب حياتو،  ـ الحرص:1
اؼبختلفة  من التسرباتِ  واػبوؼَ  والرعايةَ  وىو حرص يشمل اغبمايةَ 

على بيتو  لذلك ال بد أف يكوف اؼبسلم حريصاً  ،نتيجة ىذه العبلقات
w      ولقد أمرنا رسوؿ اهلل عليو السبلـ باغبرص فقاؿ: .أشد اغبرص
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 ك شيءٌ ابَ صَ أَ  جز وإنْ عْ ن باهلل وال تَـ عِ تَ ك واسْ عُ فَ نْـ ا يَـ على مَ  صْ رِ "احْ 
 اءَ وما شَ  اهللُ  رَ د  قَ  لْ قُ  كان كذا وكذا ولكنْ   تُ لْ عَ فَـ  يأن   ل لوْ قُ ال تَـ فَ 
وال شيء ينفع اؼبسلم  .مسلم يطان "الش   لَ مَ عَ  حُ تَ فْ تَـ  لوْ  ضفإنّ  لْ عَ فَـ 

يرى مثبل أف بعض الزيارات لبعض  اليـو كحرصو على بيتو، فعندما
 األشخاص تؤثر على بيتو سلبا فبل بد أف وبد من ىذه العبلقة. 

قة زادت عن حجمها فبل إفراط وال تفريط وأي عبل ـ االعتدال:2
الطبيعي فقد تؤدي إٔب خطورة متوقعة، وأي عبلقة وقع التقصَت فيها 

 فهي جفوة وقطيعة ال يرضاىا اإلسبلـ. 
 وىذه العبلقات أيضا ال بد أف ربقق األىداؼ التالية: 

ليس عبلقة بُت فردين فقط بل ىو عبلقة  جفالزوا  ـ التعارف:1
يزيد اإلنساف من قاعدتو اؼبعرفية  بُت أسرتُت وعائلتُت، وهبذا الزواج

يا بالناس اليت ىي أحد األىداؼ اليت رصدىا اإلسبلـ فقاؿ تعأب: 
 وقبائلَ  عوباً م شُ ناكُ لْ عَ ى وجَ ثَ ر وأنْـ كَ ذَ  م منْ اكُ نَ قْ ا خلَ إن   ها الناسُ أيُّ 
خبيرٌ  عليمٌ  اهللَ  اكم إن  قَ أتْـ  اهللِ  م عندَ كُ مَ رَ كْ أَ  وا إن  عارفُ تَ لِ 

(1).  
 َوكانَ  راً هْ صِ وَ  باً سَ لو نَ عَ جَ فَ  شراً بَ  الماءِ  منَ  قَ ذي خلَ ال   وىو 

 .(2)اديرً قَ  كَ ربُ 
                                                 

 . 13اغبجرات /  ( ػ 1)
w  .54الفرقاف /  ( ػ 2)
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قاؿ القرطيب: "النسب والصهر معنياف يعماف كل قرىب تكوف بُت 
 آدميُت" 

والزواج أحد أسباب الرزؽ ألنو وبقق عبلقات جديدة وكما يقوؿ 
 .(1)" العبلقات اعبيدة مصدر رزؽ جيد"د. البكار 
وىي من أىم أىداؼ ىذه  البر واإلحسان والتواصل: ـ2

ى ربَ ذا القُ  وآتِ  العبلقات اؼبتنوعة ألف ىذه القرابة ؽبا حقوؽ كثَتة
 .(2)ايرً ذِ بْ ر تَـ ذ  بَ تُـ  والْ  يلِ السبِ  نَ وابْ  مسكينَ والِ  وُ حق  

  ُي ذِ بِ وَ  ساناً ن إحْ الديْ الوَ بِ وَ  يئاً كوا بو شَ ِر شْ تُ  والْ  دوا اهللَ واعب
 بِ نُ الجُ  ارِ الجَ ى وَ بَ رْ ي القُ ذِ  ارِ اكين والجَ سَ ى والمَ امَ تَ بى واليَ رْ القُ 

 الْ  اهللَ  كم إن  انُ مَ يْ أَ  تْ كَ لَ ا مَ ل ومَ بيْ السَ  نِ وابْ  بِ نْ بالجَ  احبِ والص  
فخوراً  ختاالً مُ  انَ كَ   منْ  حبُ يُ 

(3).  
وىذه العبلقات اؼبتشابكة عبلقات بالغة التعقيد، ترؾ اإلسبلـ 

حرية التصرؼ واإلدارة دبا وبقق األىداؼ األساسية ؽبذه  فيها للمسلم
 العبلقات ولكنو رسم لذلك اػبطوط العريضة ومنها: 

 عالقة الزوج مع أسرة الزوجة: أوال 

                                                 

 العيش ُب الزماف الصعب.  ػ  (1)
  .26اإلسراء /  ( ػ 2)
w  .36النساء. /  ( ػ 3)
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الضوابط ؽبذه العبلقة ىي الضوابط العامة لئلسبلـ مع تركيز على 
 عدد من النقاط اؼبهمة: 

أىل الزوجة ويكرمهم،  وىو أف وبًـت الزوج ـ االحترام المتبادل:1
 وىباطبهم بأحب األظباء إليهم، ويقدمهم ُب ؾبالسو. 

دبا السيما و  ـ عدم التكلم بالكالم البذيء أمام أىل الزوجة:2
يضعهم ُب دائرة اغبرج واػبجل،  األمروىذا  ،يبس أمور اعبماع وغَتىا

 واؼبسلم بطبيعتو ينبغي أال وبرج أحدا فكيف إذا كاف أىل زوجتو، ولقد
ن لذلك علي رضي اهلل عنو فأىب أف يكلم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو طِ فَ 

البنتو فأرسل  ألنو كاف زوجاً  إليو وسلم ُب حكم فقهي ىو حباجةٍ 
 :ىو اؼبقداد بن األسود فقد روى اإلماـ مسلم عن علي قاؿ رسوالً 
يي أن أسأل النبي صلى اهلل عليو حْ أستَ  وكنتُ  مذاءً  رجالً  كنتُ 

 فسألو فقال يغسلُ  السودِ  داد بنَ قْ المِ  و فأمرتُ ابنتِ  وسلم لمكانِ 
 وضأ. تَ يَـ وَ  هُ رَ كَ ذَ 

وىذا من األمور اػبطَتة  ـ عدم إفشاء سر الزوجة أمام أىلها:3
اليت قد يرتكبها بعض الرجاؿ ُب حق نسائهم، سواء كاف األمر أماـ 
 أىلها أو غَتىم، ولقد اعترب اإلسبلـ أف ذلك الرجل من أشر الرجاؿ

روى اإلماـ مسلم عن أيب سعيد اػبدري قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ي ضِ فْ يُـ  الرجلُ  القيامةِ  يومَ  زلةً منْ  اهللِ  عندَ  الناسِ  أشر   نْ مِ  "إن  وسلم: 
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حيث أفرد اإلماـ مسلم ُب  ىا"ر  سِ  رُ شُ نْ يَـ  ثم   وِ ي إليْ ضِ فْ و وتُـ إلى امرأتِ 
  .أةصحيحو بابا ظباه باب ربرٙب إفشاء سر اؼبر 

وىذا  السماح للزوجة بزيارة أىلها والسماح لهم بزيارتها:ـ 4
من أنواع الرب والًتفيو للمرأة، فمساعدهتا على بر ذويها والسماح ؽبم 
برؤيتها، وفتح قلبو ؽبم قبل بيتو، وتفهمو لطبيعة العبلقة بينها وبُت 

ليت ذويها يشعر اؼبرأة بقرب الزوج منها، وتشعر بأمن وىي ُب فبلكتها ا
ورحبت زوجها فمن أحسن تعيش فيها، فهي بذلك ٓب زبسر أىلها، 

 ؟منها حاالً 
إن من الخطاء الشائعة والقاتلة أن الزوج يريد أن يقطع وريد 
زوجتو عن أىلها، ويغير الدم الذي يجري في عروقها، فيمنع ويهدد 
ويحذر من زيارة أو حتى اتصال فتعيش الزوجة في قلق دائم، 

قلق إلى المفاصل المختلفة من السرة فيعمل فيها ويسري ىذا ال
 . حتى يشلها

إف ضبط العبلقة مع أسرة الزوجة هبذه الضوابط وبغَتىا من 
أمن من كثَت من الضوابط العامة لئلسبلـ ذبعل من البيت اؼبسلم ُب م

اليت تكوف غالبا بسبب إنباؿ ُب مثل ىذه النقاط اؼبآزؽ احملتملة 
توتراً دائماً ُب ىذه العبلقة وشعوراً بالقلق يسرياف  فإف من ٍبو  ،وذباىلها

  .ُب أوصاؿ األسرة
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 عالقة الزوجة مع أسرة الزوج:  :ثانياً 
تنتقل من بيت  الزوجةَ  ف  إذ إ ،وىي عبلقة دقيقة بعض الشيء

ها مع بيت أىل زوجها تأىلها إٔب بيت الزوجية حيث تصبح عبلق
مي، لذلك ال بد أف تكوف ها معهم شبو يو واحتكاكُ  ،مباشرة عبلقةً 

الزوجة حكيمة ُب عبلقتها معهم، دقيقة اؼببلحظة لتصرفاهتا، سريعة 
 البديهة لتجاوز األخطاء إف وقعت. 

وىذه العبلقة أيضا عبلقة ترؾ اإلسبلـ فيها حرية التصرؼ 
ويزيد ترابط العبلقة بُت صبيع األطراؼ  للطرفُت دبا وبقق أىدافو السامية

  ومن ىذه الضوابط:
فوالد الزوجة كالوالد سباما وحرمتو حرمة ـ احترام أىل الزوج: 1

مؤبدة، وأـ الزوج كذلك فهي أـ أىدت للزوجة فلذة كبدىا، وىذه 
فبل بد من احًتاـ مهديها وتقديره  ،اؽبدية ىي أغلى ىدية للزوجة

ومراعاة شعوره وتقديبو ُب اؼبناسبات واحملافل واستخداـ اللباقة وحسن 
 . الكبلـ معو
فليست أـ الزوج ـ تشجيع الزوج على بر والديو وأشقائو: 2

ـ   ولدىا الذي كاف بُت  زبّلت عن منافسة للزوجة ُب زوجها، ولكنها أ
كبَتين ُب   وفراغٍ  عر بفقدٍ يديها ليكوف بُت يد امرأة أخرى، فهي تشْ 

حياهتا والسيما إذا كانت األـ نرجسية بعض الشيء ُب حبها لولدىا، 
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الفكرة من ذىن األـ بتشجيع ُب إزالة ىذه  حكمة الزوجةوىنا تأٌب 
زوجها على بر والدتو وأشقائو وإظهار رغبتها بذلك أمامهم حبب 

فهذه  ،ىم خبَت أماـ الناس وتذكر حب زوجها ألىلورَ كُ ذْ تَ  وأفْ  ،ولطف
تذكرىا خبَت فقد السيدة فاطمة وىي )ابنة زوجها(  السيدة عائشة مع

دخلت مع عمتي على بن عمَت التيمي قاؿ: روى الًتمذي عن صبيع 
عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو 

 .(1)قالت فاطمة وسلم
فعندما تسمع فاطمة هبذا الكبلـ الذي ذكرتو زوجة أبيها 

 )عائشة( لن يكوف منها إال اؼببادلة باؼبثل من ذكر باؼبعروؼ واػبَت. 
الزيارة بلسم من ببلسم الشفاء ـ زيارتهم والتودد لهم: 2

لؤلمراض االجتماعية اؼبختلفة فهي يد من الرضبن ؼبسح اآلالـ اؼبختلفة 
ؼبا فيها من رأب للصدع وتقريب للقلوب وإزالة للجفوة، وزبفيف 

 لآلالـ وتعبيد للطرؽ الوعرة. 
ولقد حث اإلسبلـ على الزيارات بُت الناس والسيما إذا كاف 

فعن معاذ بن  .أىداؼ اإلسبلـمرضاة اهلل وربقيق  الرابط ؽبذه الزيارة
اهلل صلى اهلل عليو وسلم   ظبعت رسوؿَ جبل رضي اهلل عنو قاؿ: "إ٘ب  

                                                 

w أبو عيسى ىذا حديث غريب. قاؿ (  1)
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 ين في  اب  حَ تَ ي للمُ تِ بَ حَ مَ  تْ بَ قال اهلل عز وجل: "وجَ  كيقول
  .أضبد ومالك "في   لينَ اذِ بَ تَ والمُ  في   اورينَ زَ تَـ والمُ  في   ينَ سِ والمتجالِ 

زيارة الكنة ألىل  السيمابعض الناس عن الزيارات و وإعراض 
زوجها يسمح لكثَت من اؼبتطفلُت الدخوؿ والعبث بأمن األسرة فينقلوف 

 وىم ُب مأمن من أف ىؤالء ال زيارات بينهم.  ويؤولوفالكبلـ ووبللوف 
العبلقات اػبارجية ُب األسرة  ـ الحياد اإليجابي بين الطراف: 4

راض وأمراض ـبتلفة، واؼبسلم ذباه ىذه األعراض ها أعكأي عبلقة يصيبُ 
إٔب درجة مقيتة، بل ىو يتعامل مع األطراؼ اؼبختلفة تعامبل  ليس سلبياً 

حياديا ولكنو حياد إهبايب، حبيث ال ينقل إال خَتًا وال يقوؿ إال خَتاً، 
األسرة، ب ضد أحد ُب ؿبيط يات اعبازمة وعن التحزم ويبتعد عن اغبد  

ؼبصلح الذي هتفو إليو القلوب وتطمئن لو النفوس وتودع ا ويأخذ دورَ 
 عنده األسرار. 

فإذا وقعت قطيعة بُت بعض األطراؼ ُب األسرة فواجب الزوجة 
ورباوؿ  ،ألحد وال تتحزبُ  ،ة ما استطاعتمثبل أف تكوف حيادي  

"ليس النيب عليو السبلـ:  قة قوؿَ قة اػببلؼ ومطب  يقة شُ اإلصبلح مض  
متفق  "خيراً  ولُ قُ يَـ  يرًا أوْ ي خَ مِ نْ يُـ فَـ  الناسِ  ح بينَ لِ صْ يُ ذي ل  ا ابُ الكذ  

 عليو. 
 قواعد مشتركة للعالقات الخارجية في السرة:  :ثالثاً 
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قاعدة مهمة  .(1)نيو"عْ اال يَـ مَ  كوُ ْر تَـ  رءِ المَ  سالمِ إِ  سنِ حُ  "منْ ػ 1
  .العبلقات ُب ؿبيط األسرة السيماجدا لكل العبلقات و 

  .(2)و"فَ ضيْـ  كرمْ فليُ  اآلخرِ  ومِ واليَ  باهللِ  نُ ؤمِ يُ  كانَ   "منْ ػ 2
 إكراـ الضيوؼ يدخل السرور إٔب قلوهبم وهبعلهم أكثر قربا، وأكثر حبا.

 بةُ الطي   الكلمةُ " و ة"صدقَ  يكَ أخِ  في وجوِ  كَ مُ سُ "تبَ ػ 3
  .(3)"صدقةٌ 

ػ ربديد أولويات اغبياة الزوجية: فأىم األولويات ىو ضباية 4
أنواع التسربات اؼبختلفة، ٍب ربقيق الطمأنينة فيها، وىذه األسرة من 

  .األولويات هبب االتفاؽ عليها بُت الزوجُت
ػ االتفاؽ على بعض األمور اليت ؽبا حساسية من قبل بعض 5

 األطراؼ. 
 ػ شجار األطفاؿ هبب أال يتعدى ليصل إٔب شجار الكبار. 6
 

 ن: عالقة الوالد مع القارب من الجهتي :رابعاً 

                                                 

 حديث حسن رواه الًتمذي. ( ػ 1)
 .متفق عليو ( ػ 2)
w .متفق عليو ( ػ 3)
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 ب تسبب كثَتا من اغبرج واؼبشكبلتعبلقة األوالد مع األقار 
اإلسبلـ ليًتؾ ىذه العبلقة ىكذا دوف توجيو  والتصادمات، وما كاف

 منها:  ؾبموعة من اؼبعآب العامة واؼبهمةودوف إرشاد فوضع لذلك 
 ـ جواز النوم عند القارب: 1

قارب من إذا ٓب يكن ىناؾ ـبالفات شرعية، وكاف األ والسيما
الطبقة اؼبلتزمة حيث يتعرؼ الطفل على عبلقات خارجية ملتزمة 
وقريبة، فيؤثر ذلك فيو أبلغ التأثَت، وىذا ابن عباس يناـ عند رسوؿ اهلل 

  .عليو السبلـ ويتعلم منو كيف يقـو الليل
لحارث ا بنتِ  مونةَ يْ خالتي مَ  في بيتِ  تُّ بِ عن ابن عباس قاؿ: 

عليو وسلم  صلى اهللُ  بيُ عليو وسلم وكان الن   ى اهللُ بي صل  الن   زوجِ 
 جاءَ  ثم   صلى اهلل عليو وسلم العشاءَ  بيُ ى الن  ها فصل  تِ لَ يْـ ىا في لَ دَ عنْ 

يم أو  لَ الغُ  نامَ  قالَ  ثم   قامَ  ثم   امَ نَ  ثم   عاتٍ كَ َر  بعَ ى أرْ و فصل  لِ زِ نْ إلى مَ 
ى و فصل  ينِ مِ يَ  لني عنْ عَ جَ ه فَ ارِ سَ يَ  عنْ  تُ مْ قُ فَـ  قامَ  بهها ثم  شْ تُ  كلمةً 

و أو طَ يْ طِ غَ  تُ عْ مِ حتى سَ  نامَ  ين ثم  عتَ ى ركْ صل   ثم   عاتٍ ركَ  مسَ خَ 
  .(1) الةإلى الص   رجَ خَ  و ثم  طَ يْ طِ خَ 

وبعض الناس يبانعوف فبانعة شديدة ُب نـو األطفاؿ عند بعض 
فبا يبنع الطفل من مشاىدة  وىذا األقارب دوف عذر شرعي مقبوؿ،

                                                 

w .متفق عليو ( ػ 1)
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ودىشة اػبارجي عن أسرتو الذي ينظر إليو دائما باستغراب  العآب
و من ىذه الرغبة الشديدة عاؼبو، ومنعُ  ويرغب بشدة أف يطلع عليو ويلجَ 

 و من رؤية ىذا العآب وقد يؤثر على رؤيتو اؼبستقبلية لؤلمور عُ يبنػَ 
 ـ بر القارب: 2

ف وىذا من األمور اليت قد يغفل عنها الكثَت من الناس فيقصرو 
حبق أقارهبم فبل يتفقدوهنم وال وبسنوف إليهم، وبعض اآلباء ال يربوف 

 أوالدىم على ذلك. 
ريب مؤب ابن فعن كُ فأفضل الصدقات ما كانت لألقارب: 

 مونة بنت اغبارث رضي اهلل عنها أخربتو أهنا أعتقت وليدةً عباس أف ميْ 
 ي يدورً ها الذوٓب تستأذف النيب صلى اهلل عليو وسلم فلما كاف يومَ 

ٌب قاؿ: "أو وليدَ   أعتقتُ اهلل أ٘ب   يا رسوؿَ  رتَ عَ أشَ  عليها فيو قالتْ 
 كان أعظمُ   كِ والَ ها أخْ تِ يْ طَ عْ أَ  لوْ  كَ ا إن  "أم  : نعم قاؿ: " قالتْ فعلتِ 
 .(1) "كِ لجرِ 

فقد روى البخاري أف النيب عليو القارب:  برُّ  وأفضل البر  
 ."الم   زلةِ بمنْ  "الخالةُ السبلـ قاؿ: 

فعن ابن عمر قاؿ أتى رسوؿ اهلل وبر القارب يكفر الذنوب: 
فهل ٕب  كبَتاً   صلى اهلل عليو وسلم رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل أذنبت ذنباً 

                                                 

w .متفق عليو ( ػ 1)
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ال  :" قاؿاندَ الِ وَ  كَ ألَ توبة فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "
 :سلمنعم فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو و  :" قاؿةالَ خَ  كَ لَ فَـ " :قاؿ
 .(1) " ىا إذاً ر  بِ "فَ 

اؿ واػبالة والعم والعمة واعبد واعبدة من األقارب واألرحاـ اػبف
الذين وصى هبم اإلسبلـ وتربية األوالد على برىم من أىم واجبات 

 الوالدين ذباىهم. 
وسيلة تربوية مهمة وىي أف يفخر ـ الفخر بالقارب المتميزين: 4

 تفوقُت وىذا يؤدي وظائف عديدة منها: اإلنساف بأقاربو اؼبتميزين واؼب
 . السرةزيادة الترابط السري والمحبة بين أفراد ػ 
 . السعي إلى التأسي بهذا القريب المتميز ػ

خبالو سعد بن أيب وقاص فقد  رُ وقد كاف النيب عليو السبلـ يفخَ 
فقاؿ النيب صلى  و؟عدعن جابر بن عبد اهلل قاؿ أقبل يَ روى الًتمذي 

وكاف سعد بن أيب ، (2)و"خالَ  ؤٌ رُ ي امْ نِ رِ يُ الي فلْ ذا خَ "ىَ  يو وسلم:اهلل عل
وقاص من بٍت زىرة وكانت أـ النيب صلى اهلل عليو وسلم من بٍت زىرة 

 فلذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا خإب. 

                                                 

 أضبد.  ( ػ 1)
w .قاؿ الًتمذي ىذا حديث حسن غريب ( ػ 2)
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ؽبا  -ُب بعض األوساط-وسيلة العظيمة واؼبهمة واؼبهملة وىذه ال
وؽبا  ،األطفاؿ على التأسي باألقارب اؼبتميزين دورىا الفعاؿ ُب تنشئة

 اصر احملبة بُت ـبتلف أطراؼ األسرة.  توطيد أو دورىا ُب
وىذا ـ عدم تسمية طفلة أنها زوجة طفل آخر في المستقبل: 5

فيقولوف ىذه الطفلة سنزوجها والقبائل،  سرقد وبصل ُب كثَت من األ
عوف أوؿ مسمار نعش ؽبذا الصيب أو ذاؾ ُب اؼبستقبل، وىم بذلك يض

 من اؼبشكبلت ىذا األمر يولد كثَتاً  العبلقات اػبارجية لؤلسرة، ألفُب 
 يكن ىناؾ رغبة من بُت ـبتلف األطراؼ السيما إذا نضج األوالد وٓب

وتتفاقم اػببلفات  كبلتعند ذلك تقع اؼبش ،اآلخرأحد األطراؼ ُب 
 وردبا أدى ذلك إٔب قطيعة مدى العمر. 

ؼبثل ىذه القضية ىو عدـ ربط أي طفلة بأي طفل فاغبل األمثل 
ولو على سبيل اؼبزاح، وإمبا تًتؾ األمور لوقتها وألصحاهبا، فاهلل أعطى 

 ،الفتاة حق اختيارىا لزوجها كما أعطى الشاب حق اختياره لزوجتو
ذي أعطاىم اهلل إياه، وتسمية األطفاؿ لبعضهم سلب ؽبذا اغبق ال

 وؿ بغيض يكرىو اإلسبلـ. حرياهتم، وفضوتعد سافر على 
إف العبلقات اػبارجية ُب األسرة على مستوياهتا اؼبختلفة عبلقات 

 ىي وإف كانت متداخلة ومتشابكة فإفمهمة ُب حياة كل أسرة، و 
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اإلسبلـ طلب منا أف نتلمس طريق الصواب فيها حىت ال نزؿ وال نضيع 
 فتزؿ وتضيع بذلك أسرنا اليت ملكنا اهلل إياىا. 
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 لشٌفرة األسرٌة طرٌق السعادةا حل  

 
غاب  بيتٍ  والتفاىم أساس اغبياة األسرية السعيدة ، وأيم  التآلفُ 

، وأصبح السبل اليت تتفرؽ عن سبيل اهلل عَ عنو ىذاف اؼبفهوماف فقد اتب
 .ًتقو اغبشرةُ ، وزبَْ و القطرةُ لفُ تْ سمة، وتػُ كو الن  ِر ربُ  وتِ العنكب بيتو كبيتِ 

للتفاىم والتآلف بينو  قاطا ومعالمَ ومن ال يستطيع أن يضع ن
وبين زوجو ، وبينو وبين أوالده ، سيبقى في شقاء وتعب ، وجهد 
ونصب ، يلهث وراء السعادة وال يصل إليها ، ويحلم بالهناء في 

 .بيتو وال يجده على أرض الواقع
ولعل األصل الشرعي للتفاىم والًتاحم ُب اغبياة األسرية يكمن ُب  

 .القرآنية و األحاديث النبويةكثَت من اآليات 
م كُ سِ فُ نْـ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  أنْ  وِ آياتِ  ومنْ  :فمن اآليات قولو تعأب

 آلياتٍ  كَ لِ ذَ  فيْ  إن   حمةً رَ وَ  ودةً مَ  مْ كُ نَ يْـ بَـ  لَ وجعَ  هانوا إليكُ سْ تَ لِ  أزواجاً 
فمقاـ اؼبودة والرضبة ىو اؼبقاـ األساس ُب اغبياة  . (1)رونكَ فَ تَـ يَـ  لقومٍ 

مع الزوجية وال يبكن الوصوؿ إليو إال بالتفاىم والتآلف ، بتآلف الزوج 
قلب زوجها وبتفهم الزوج ؽبمـو زوجتو مع قلب زوجتو وتآلف الزوجة 

 .الزوج ونبومو كبلتوتفهم الزوجة مش شكبلهتاوم

                                                 

w  .21/  الرـو ( ػ 1)
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ومن األحاديث اليت ربض على التفاىم والتآلف ما رواه اؼبغَتة بن 
ا إليهَ  رْ ظُ " انْ  :النيب صلى اهلل عليو وسلم شعبة أنو خطب امرأة فقاؿ

ََ ؤْ يُـ  رى أنْ حْ و أَ فإن   ومعٌت قولو أحرى أف يؤدـ بينكما أي  ما "كنَ يْـ بَـ  ِد
 أحرى أف تدـو اؼبودة بينكما.

طباعو اػباصة اليت أمتعو اهلل هبا فهو يعيش ُب ىذه  ولكل شخصٍ 
حاالت الطباع ويركن إليها، وتظهر ىذه الطباع أكثر ما تظهر ُب 

 .السرور الشديد واغبزف الشديد
وؼبا كاف اهلل سبحانو وتعأب قد جعل عقد الزواج على نية الديبومة 

الزوجُت أف يسَتا باذباه بعضهما اذباىا  بُت الزوجُت كاف ال بد لكبل
من خبللو التآلف اؼبنشود والتفاىم اؼبقصود ووبطماف كل  فإهبابيا وبققا

 .ما يقف ُب طريق سعادهتما
كاف من أحد سبل ىذا السَت اإلهبايب ىو معرفة طباع الرجل و 

لزوجتو ومعرفة طباع اؼبرأة لزوجها وىو الذي أظبيناه ) الشيفرة األسرية 
). 

على أف تسَت باذباه زوجها ىذا  العزـَ  فإذا كانت اؼبرأة قد عقدتْ 
طريق سعادهتا كاف ال ُب م كل ما يقف السَت اإلهبايب وقررت أف ربط  

ا أف تعرؼ زوجها حق اؼبعرفة ، وأف تسعى لتتعرؼ عليو وعلى بد ؽب
طباعو بشكل أكرب وبطرؽ ـبتلفة حىت تصل إٔب حل الشيفرة اػباصة 
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الًتاحم و األماف وشاطئ اؼبودة  تصل بزوجها وبيتها إٔب برِ  من ٍببو و 
 .وما يقاؿ للزوجة يقاؿ للزوج ،اهلل هاليت ذكر 

يعرؼ زوجاتو حق اؼبعرفة وقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم 
حيث روى اإلماـ مسلم واإلماـ أضبد عن عائشة رضي اهلل عنها 

 تِ ا كنْ إذَ  مُ لَ عْ ي َلَ " إن   :قاؿ ٕب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :قالت
فقلت من أين تعرؼ  :قالت ى"بَ ضْ غَ  علي   نتِ وإذا كُ  يةً اضِ ي رَ عن  

د محم   ب  رَ وَ  الْ  ينَ ولِ قُ ك تَـ فإن   اضيةً رَ  يعن   نتِ ا إذا كُ "أم   :ذلك فقاؿ
قالت: قلت أجل واهلل  اىيم"رَ إبْـ  ب  رَ وَ  ت الْ لْ ى قُـ بَ ضْ غَ  علي   تِ وإذا كنْ 

 .ظبكايا رسوؿ اهلل ما أىجر إال 
" قولو ) إ٘ب  :وقد قاؿ ُب فتح الباري كبلما لطيفا ىذا نصو

حاؿ اؼبرأة الرجل  إْب ( يؤخذ منو استقراءُ  ...ألعلم إذا كنت عٍت راضية
من فعلها وقوؽبا فيما يتعلق باؼبيل إليو وعدمو ، واغبكم دبا تقتضيو 
القرائن ُب ذلك ، ألنو صلى اهلل عليو وسلم جـز برضا عائشة وغضبها 

 اغبالتُت من الذكر دبجرد ذكرىا الظبو وسكوهتا ، فبٌت على تغَتم 
 . اغبالتُت من الرضا والغضب "والسكوت تغَتم 

صلى اهلل عليو وسلم يعلمنا ُب ىذا اغبديث اؼببارؾ  فها ىو النيب
االىتماـ بطبيعة اؼبرأة ومعرفة أحواؽبا والتصرؼ معها ُب كل حالة دبا 

يصل  من ٍبقتضيها وىذا أدعى إٔب عدـ اػبلط ومعرفة األحواؿ و ت
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دبا تقتضيو  اؿ زوجتو إٔب اغبكم الصحيح عليها فيعاملهاباستقراء أحو 
 .القرائن

رة الزوجية مهمة جدا ُب حسن سَت اغبياة بُت وىذه الشيف
حل ىذه الشيفرة اػباصة بزوجتو إٔب الزوجُت ، فإذا وصل اإلنساف 

 .استطاع أف يقود سفينة بيتو إٔب شاطئ اؼبودة والرضبة
ومن ال يعرؼ ذلك سيصل بسفينتو ىذه إٔب صخور التنافر 

يو وسلم عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عل لتحطمها وتكسرىا وىو ما عربَ 
  .(1)" هاقُ اَل ىا طَ رُ سْ كَ وَ "  :بالكسر عندما قاؿ

وكذلك اؼبرأة ال بد أف تتعرؼ على طباع زوجها و شيفرتو اػباصة 
 .لتهيئ اعبو اؼبناسب والرياح اؽبادئة لسَت ىذه السفينة

                                                 

w  .مسلم ( ػ 1)
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 :على طريق حل الشيفرة السرية ضرورية أولية عمليةخطوات 
 :والواجبات النية الصادقة في معرفة الحقوق - 1

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ظبعت النيب صلى اهلل عليو 
ف وما تلَ منها ائْ  ارفَ ما تعَ فَ  ندةٌ جَ مُ  ودٌ جنُ  الرواحُ " :وسلم يقوؿ

  .(1)"فلَ تَـ ها اخْ منْ  اكرَ نَ تَـ 
" يقوؿ ابن اعبوزي يستفاد  :قاؿ ُب الفتح ُب شرح ىذا اغبديث

فسو نفرة فبن لو الفضيلة من ىذا اغبديث أف اإلنساف إذا وجد من ن
 
ُ
قتضى لذلك ليسعى ُب إزالتو حىت والصبلح فينبغي أف يبحث عن اؼب

 .يتخلص من الوصف اؼبذمـو "
ابن اعبوزي رضبو اهلل أف الزوج إذا كاف يعرؼ أف  ـ ويبٌت على كبل

زوجو من اؼبشهود ؽبا بالصبلح وىو ال يستطيع أف يتفاىم معها ال بد 
سو فلعلو وبمل صفة مذمومة ىي اليت ربوؿ أف يعيد حساباتو مع نف

بينو وبُت التفاىم مع زوجو ، وكذلك يقاؿ للزوجة ، فبل بد إذف من 
فك رموزىا ولو  إٔب وجود نية صادقة غبل ىذه الشيفرة فيسعى اإلنساف 

 .كاف بالتخلص من بعض الصفات اليت يتصف هبا
 :معرفة نمط تفكير الزوج ونمط تفكير الزوجة - 2

، طباعهم وتصرفاهتم وطرائق تفكَتىم البشر متفاوتُت بخلق اهلل
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واؼبسلم مطالب  إٔب يـو الدين بُت صبيع البشر، وىذا االختبلؼ قائمٌ 
االختبلؼ إٔب النفور واؽبجر والبغضاء، بل مطلوب منو  يصل ىذا َأال  

أف يقارب األفكار اؼبختلفة ويتعامل معها حبكمة وروية ، فإذا كانت 
العامة والراسخة ُب اإلسبلـ بُت صبيع اؼبسلمُت فهي ىذه ىي الصفة 

 َأال  إذ ينبغي  وأكثر وضوحاً  بُت الزوجُت هبب أف تكوف أكثر ترسيخاً 
ُب التنافر بُت الزوجُت بل هبب أف وبصل  يكوف ىذا االختبلؼ سبباً 

أحدنبا نوع من التقارب وذلك من خبلؿ معرفة طريق تفكَت الزوجُت 
  :ييتيقوؿ د. التكر  لآلخر

أو  صورياً  يكونَ  ا أنْ عليو فهو إم   يغلبُ  نمطٌ  )لكل شخصٍ 
أن  وزوجتو يتجادالن دونَ  لزوجٍ  مشهداً  ىل رأيتَ  أو حسياً  سمعياً 

 وسواراً  جميلةً  بدلةً  لكِ  جلبتُ  مثالً  يكون بينهما تفاىم فهو يقولُ 
 تعبر عن مشاعركَ  منك كلمةً  لو لم أسمعْ  وىي تقولُ  ثميناً 

ىو  المرأةِ  تفكيرِ  ونمطُ  ىو صوريٌ  الرجلِ  رِ تفكي نمطَ  . إن  .اىيتجَ 
إلى  ظرَ ن تنْ أال  جميالً  منو كالماً  فهي تريد أن تسمعَ  سمعيٌ 

 لة (قليْ  و بكلماتٍ زوجتَ  يرضيَ  الفساتين وكان يمكن لهذا الرجل أنْ 

(1). 
 :االىتمام بالحالة النفسية لكال الجانبين -3 
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 عليو وسلم حيث كاف ولقد وضح ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل
 .(1)يعرؼ سباما حاؿ زوجتو

حالة الغضب وحالة الرضا فهو يعرؼ حالة الغضب ُب زوجتو 
ويعلم حالة الرضا وىذا مهم جدا ُب اغبياة الزوجية حىت يضع األمور 

 .ُب نصاهبا
وىذا أمر مهم  :االىتمام بالحالة الجنسية لكال الجانبين - 4

 .يعرفو كل زوج ُب زوجو
، قرار اغبالة اعبنسية عند الطرفُتترب الزواج سببا ُب استحيث يع

يفقد أحد الطرفُت االىتماـ بو أماـ الطرؼ اآلخر وبصل  عندماف
ُب  اليت تكوف سبباً  كبلتالذي يسبب كثَتا من اؼبش االضطرابُ 

اختبلؿ التوازف ُب األسرة ، واإلسبلـ ذىب إٔب أبعد من ىذا فقد 
حرصا  حىت تنتهيَ ُب حاؿ اعبماع وجتو طلب من الرجل أال ينزع عن ز 

 .منو على استقرار حالتها اعبنسية ونيل حظها من زوجها
إف اػبطوات اؼبتعددة ُب حل الشيفرة األسرية ال تقتصر على ىذه 

األزواج أحدنبا النقاط األربعة ، بل إف ىناؾ أمورا دقيقة ال يعرفها إال 
قيقة وإٔب مقاـ ) اؼبودة حىت يصل الزوجاف إٔب سعادهتما اغب ر،مع اآلخ
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والرضبة ( ال بد أف يتجنب كل واحد ما يزعج اآلخر ويفعل ما وببو 
 .ذاهب فوعند ذلك سيتحققا
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 ...أي بنٌتً

 
عد اؼبؤقت يتذكر اإلنساف غبظات البعد ُب غبظات الفراؽ والبُ 

وىنا تراوده   األخَت الذي ال عودة فيو، ويتذكر الرحلة األخَتة والسفرَ 
 ماذا لو فارقت الدنيا اآلف ؟؟   َتةأسئلة كث

 ماذا تركت ألوالدي من بعدي ؟؟
سألت نفسي ىذا السؤاؿ وجاشت عيناي بالدموع وتذكرت 

( اليت ٓب تبلغ من عمرىا و )تسػنػيم لغ الثالثةَ )ىػداية( اليت ٓب تب  صغَتٌب  
 ومنهجاً  عامها األوؿ فعزمت على كتابة وصية ؽبما يتخذاهنا دليبلً 

  :ؽبما قائبل فكتبتُ 
قد أودع الدنيا وأترؾ ىذا العآب إٔب  اللحظاتُب أي غبظة من 

اهلل وحده ، ومىت كاف اإلنساف مع اهلل وحده   و معَ ألن   ناً أمْ  أشدم  عآبٍ 
 من كل شيء فهو اؼبلجأ وإليو اؼبصَت كاف ُب مأمنٍ 

  :أي بنيتي
ا ك اليت ٓب تتجاوز عامهوأختَ  على حُت غفلةٍ  فكرت لو تركتكِ 

األوؿ ماذا سيكوف منهجكما وكيف ستسَتاف ُب ىذه اغبياة فأحببت 
أف أكتب لكما ىذه الكلمات لتكوف لكما ولكل فتيات اؼبسلمُت 

  .ودليبلً  منهجاً 
 w
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  :أي بنيتي
رفها اإلنساف لعرؼ كل شيء ، ولو ُب القرآف لو عَ  كلمة واحدةٌ 

فاتو لو سبسك هبا اإلنساف ما فهمها اإلنساف لفهم كل شيء ، و 
  اهللاع منو كل شيء أال وىي وإف أضاعها ضَ شيء،

وينسى أف  ومن غفلة ابن آدـ أنو يدور حوؿ كل شيء وحوؿ كل معٌتً 
يدور حوؿ ىذه الكلمة كمن يطوؼ حوؿ نفسو فيعجب هبا وينسى 

 و.ه وال تسمو روحُ أهنا خلق اهلل ُب األرض فيطوؼ جسدُ 
  :أي بنيتي

 ذي هبوع إذا جلس إٔب مائدة اهلل!!اهلل.. ومن ذا ال القرآف مائدةُ 
 !!ا الذي ينقطع إذا سبسك حببل اهلل.. ومن ذ.اهلل والقرآف حبلُ 

ومائدة اهلل غذاء ، وحبلو طريق مستقيم ، واؼبسلم ُب سفره ال وبتاج 
فاجلسي إٔب  ُب طريقو الصحيح ليصل إٔب ىدفو ومبتغاه  إٔب غذاءٍ  إال  

  .وخَت معُت جليسٍ  كن لك خَتَ مائدة اهلل، وسبسكي حببلو اؼبتُت ي
  :أي بنيتي

عرؼ ومن ومن ال يبتثل ال يَ  واالمتثاؿُ  اهلل الطاعةُ  أوؿ معرفةِ 
اليعرؼ ال يغرؼ ومن ال يغرؼ ال يتصف فكو٘ب مع اهلل بالطاعة 

، لك البصَتةُ  نارُ ُب من ىدايتو ، فتُ رِ غْ و وتػَ قي دبعرفتِ قَ حَ تَ تػَ واالمتثاؿ ، 
  .ة كما أراد اهلل سبحانوكو٘ب رباني  وت ةُ ر ص لك السريلُ وزبَْ 
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، فكو٘ب ملهوفة واغبنافُ  هفةُ عبلقة مع األرحاـ الل  ال إصبلحِ  وأوؿُ 
فيما  اءةً عما يزعجهم وض   القلب عليهم شديدة القرب منهم غريبةً 

  .باراً وؽبفواتك جِ  اراً ثَ تك دِ كانوا لزال    فعلتِ  إفْ  كِ يسعدىم فإن  
نياف ل البُ فباغبب يكمُ  واعبماؿُ  غببم ا مع الزوجِ  السرورِ  وأوؿُ 

  .العمراف وباعبماؿ يتمم 
وتقريب  صبيبلً  ها صبيلة فاصربي عليو صرباً ولتكن عبلقتك معو كلّ 

  .صبيبلً  واعذريو عذراً  منو تقربا صبيبلً 
، ؽبم ؿببتكِ  شبنِ  طلبِ  األصدقاء عدـُ  مع العبلقةِ  وأوؿ إصبلحُ 

ك إف ن ؿببة الناس لو ، فإن  ليدفع شب فليس كل إنساف يبلك رصيداً 
 .بوف أف تكشف أرصدهتمالناس والناس ال وبُ  فعلت كشفت أرصدةَ 

، وال مللٍ  إليو بل كللٍ  أكيدٌ  ، وسَتٌ واضحٌ  ُب اغبياة ىدؼٌ النجاح ِ  وأوؿُ 
 ُب اآلخرة أف يكوف ذلك اؽبدؼ ىو رضا اهلل سبحانو. وأوؿ النجاحِ 

 :أي بنيتي
  .ال تكوف إال بامتحاف ةُ ب والتجربذبار  اغبياة ؾبموعةُ 
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اء م لبلرتقل  ُب الدنيا فاعلمي أهنا سُ  االمتحاناتُ  عليكِ  فإذا كثرتْ 
 أملٍ  حابة صدر وابتسامةِ رَ تقبليها بِ واسْ  ي منهازعِ ياء ، فبل ذبَ إٔب العلْ 

 .عند اهلل سبحانو واحتسابٍ 
ضبر، سريع شبها بالكربيت األ أشدم  الفتاةِ  نييت أف قلبَ واعلمي بُ 

، تعطيو ؼبن ال يستحقوال ، فبل تزىدي بو و اؼبناؿ وصعبُ  شتعاؿِ اال
 .كيسود عليك حياتك ومعيشتَ  أسودَ  ؾ خلفو دخاناً رُ تػْ فيذىب بو ويػَ 

 و فاطمةُ  خدهبةُ و  آسيةُ و  ساء العاؼبُت مرٙبُ  نِ خََت  واعلمي أف  
 سيم اىتز  الن   ذنك كلما ىب  رطا ُب أُ قُ  ن  فاجعلي من سَتهت وعائشةُ 

بو من ربك  ربُتَ قَ تػَ وتػَ  بو سلوككِ  قومُتَ ما تُ  ن  هتِِ َتَ ك من سِ فأظبع
 .بو أمتكِ  فعُتَ نْ وتػَ 

ملي بعد وأنكما عَ  أـ آجبلً  من الدنيا عاجبلً   خارجٌ واعلمي أ٘ب  
، تْ ف  ىي خَ  وازيٍت إفْ ل مَ ُب تثقيْ  اً وسببَ  ُب زيادة حسناٌب اً فباٌب ، وسببَ 

، وال  عائكما نصيباً فاجعبل ٕب من دُ  ، لفحتْ  ىيَ  ار إفْ من الن   جاباً وحِ 
 تُ لْ مِ ما عَ  قُ و أوثَ كما على الكتاب والسنة فإن  يتُ  ربَ أ٘ب  را تفرطا بو وتذك

 .ى ما فعلتْ جَ رْ وأَ 
 والدك                                            

 عبد اللطيف البريجاوي
مدينة نصر ـ القاىرة
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 ألــم و آالم
 
 لى رسوؿ اهلل وبعد: اغبمد هلل والصبلة ع 

 ...!! .جاءتٍت تطلب الطبلؽ بعد سبع وثبلثُت عاماً 
 وعندىا من األوالد تسعة... !

 من اإلناث....!!!  من الذكور وأربعٌ  طبسٌ 
 وعندىا من األصهار أربعة ومن زوجات البنيػن ثبلثة...! 

 ...!.عشرة وعندىا من األحفادِ 
 ..! .أما السبب فإهنا ٓب تستطع أف تتفاىم معو

  ؟من العمر يَ كم بقِ -فبازحاً  –ؽبا  قلتُ 
أخرى لعل اهلل وبل ىذه اؼبشكلة  سنةً  ةَ عشر  طبسَ  ىبل انتظرتِ 

  .أحدكما بينكما بوفاةِ 
 ..... التفاىم معو أحتملو وال أستطيعُ  دْ ٓب أع مستطردةً  فأجابتْ 

قلت سبحاف اهلل ىذه إحدى اؼبشاكل العديدة واؼبتنوعة ُب 
 :وتراود٘ب أسئلة كثَتة .ىذه القصةُب ست أفكر ٍب جل ،اجملتمع

 احو لؤلخر؟؟نَ ض جَ فِ ىبَ  الزوجُت أفْ  يستطع أحد أٓبْ 
يسَتاف عليها ُب  مشًتكةً  دا نقاطاً هبَِ  الزوجاف أفْ  أٓب يستطعْ 

 حياهتما ؟
w ؟ا يزعج اآلخر؟منهما عمّ  واحدٍ  كلُ   الزوجاف أف يبتعدَ  يستطعْ  أٓبْ 
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ُب توضيح الصورة للزوجُت  واألصهارُ  تُ والبنا األوالدُ  يتدخلُ  أٓبْ 
 ؟ 

 ... حىت أصابٍت من ىذه األسئلة أٓب .....أٓبْ  ....أٓبْ  ..أٓبْ 
حىت تشمل اجملتمع  فشيئاً  االجتماعية شيئاً   الصورةَ ٍب رحت أكرّب 

و بأطرافو اؼبختلفة يشبو ىذه كلّ   اؼبسلمَ  اجملتمعَ  و فرأيت أف  اؼبسلم كلّ 
  .قةاألسرة اؼبمزّ 
 .نتفاخر ..نبغض ..كبسد ..نتشاجر ..نقذؼ ..نشتم

 .وكل منا يتهم اآلخر
ىذا ىو حاؿ اؼبسلمُت ال أحد يستوعب اآلخر وال أحد يرى 

و ر بأن  ا فكّ من عنده و لردبّ  اإلسبلـُ  واحد بدأَ  الفضل لآلخر فكلّ 
 .سينتهي عنده
و إٔب االعًتاؼ بفضل اآلخرين وذلك نلمسو االسبلـ وجّ  مع أفّ 

ثلي مَ  "إن   :مى اهلل عليو وسلّ ُب حديث رسوؿ اهلل صلّ  اً ليّ وج واضحاً 
 إال   جملوُ وأَ  وُ فأحسنَ  نى بيتاً بَ  جلٍ رَ  لِ ثَ مَ بلي كَ قَ  نْ مِ  النبياءِ  ثلُ مَ وَ 

 قولونَ يَ لو وَ  جبونَ عْ بو ويَـ  وفونَ طُ يَ  الناسُ  علَ جَ فَ  نة من زاويةٍ بِ لَ  موضعَ 
  .(1)"بيينالن   مُ اتَ وأنا خَ  بنةُ فأنا الل   :لَ قا بنةُ ىذه الل   ضعتْ وُ  ىال  
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ر ىذا وٓب وبقّ  فانظر كيف اعًتؼ الرسوؿ الكرٙب بالبناء كامبلً 
 ! .د لبنة ولبنة واحدة فقطو ؾبرّ نّ أو  ماً لو ومتمّ  بلً ا جاء مكمّ البناء إمبّ 

مسلم ىو حلقة من سلسلة من اغبلقات فبل بد أف يعًتؼ  وكلّ 
بعده حىت تصبح ىذه اغبلقات  باغبلقة اليت قبلو ويبسك باغبلقة اليت

 .متينة وقوية
ٓب تبلغ  نا كيف نتواضع عبهود اآلخرين وإفْ لموىذا اغبديث يع
 ،وكانت ُب طريق النجاح وكم كبتاج إٔب ىذا الكماؿ وإف ٓب تنجحْ 

فهاىو النيب الكرٙب يعًتؼ جبهود من قبلو متواضعا ؽبم مع أف جهودىم 
  .العلىٓب تبلغ الكماؿ وٓب تصل إٔب الدرجات 

من خبلؽبا احًتاـ اآلخر  فكم كبن حباجة إٔب األرضية اليت ننسجُ 
واحًتاـ الزوج لزوجتو واعًتافو بفضلها واالعًتاؼ بو وخفض اعبناح لو 

 الرسوؿ الكرٙب صحابتو الكراـ فجاؤوا أئمة ىداة جابوا وعلى ذلك رىب  
 الدنيا ونشروا العلم واألماف 

  ُت.آم.باع الكتاب والسنة اؼبطهرةتافيا ربنا أكرمنا بالبصَتة و 
 وُب كل أوؿ وآخر يطيب اغبمد هلل رب العاؼبُت
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 الســٌرة الذاتٌة
 ـ عبد اللطيف البريجاوي 

 1771ـ تولد حمص 
 1775ـ إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 

 م2005عام  ـ إجازة في الشريعة اإلسالمية من جامعة الزىر بالقاىرة
 وحتى اآلن 1772يباً ومدرساً في مساجد حمص منذ عام ـ عمل خط

 2002مًا شرعيًا في المحاكم الشرعية بحمص منذ عام ـ عمل محك  
 وحتى اآلن

 من مشفى جمعية البر والخدمات االجتماعيةـ خبرة إدارية في اإلدارة 
 (تسنيم و ىداية )  ـ متزوج وعنده ريحانتان 

 –اية ـ الموقع االلكتروني ـ أطياف الهد
 

 :نجازأعمال قيد اإل
 ـ رحلة النظر في قصار السور

 ـ رؤى في أحاديث القصص
 رؤى وأفكار :ـ أمثال القرآن الكريم
 ـ محاوالت في الفهم

 واغبمد هلل رب العاؼبُت.
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 الفهرس

 
 7    كلمة الشيخ فبدوح جنيد

 11   كلمة الدكتور عبد اؼبعطي الداالٌب
 13   مقدمة بُت يديك أخي القارئ

 19   ما قبل الزواج وفًتة اغبمل األسري
 26   الشروط البلزمة إلصبلح األسرة

 33     ةإصبلح الزوج

 41     إصبلح الزوج

 47    ثقافة العفة ُب البيت إشاعة

 54   إشاعة ثقافة الشورى ُب البيت

 58    إشاعة ثقافة الرفق ُب البيت

 63   إشاعة ثقافة اؼبصارحة ُب البيت

 67  تبلؼ ضمانة ألسرة متماسكةأدب االخ

 72    عدـ التذكَت باؼباضي اؼبزعج

 76    السعي إٔب التمييز األسري

 83    اغبسم ُب اؼبخالفات الشرعية

 88   مراعاة الفروؽ الفردية ُب األسرة

w 93   زبفيف التيتم والًتمل الصوري
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 99    اؼبْنزؿالتعامل مع األخطاء ُب 

 117    سرةالعبلقات اػبارجية ُب األ

 121     حل الشيفرة األسرية

 128      أي بنييت

 132      أٓب وآالـ

 135     السَتة الذاتية

 137     رس العاـالفه
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