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 ملخص البحث

هدف البحث إىل تعريف األسرة اإلجيابية، وتوضيح 

مكانتها ومقاصدها، ومراحل تكوينها، وأدوارها 

ومسؤولياتها، وركائزها، وقد كانت أبرز ركائز 

 األسري، احلوار األسرة اإلجيابية ما يلي: االتصال

 األسرية، اللقاء األسري، القيم األسري، التعاطف

األسري، تنمية  األسري، التوازن األسري، التخطيط

املواهب، احلرية األسرية، الوضوح األسري، املشاعر 

األسرية، النظام األسري، العقاب اإلجيابي، 

التغذية األسرية، االرتقاء اللغوي، الرياضة 

 األسرية، األمن الفكري األسري.

 األسرة، األسرة اإلجيابية. الكلمات املفتاحية:

 

 

Abstract 

The research aims to define the 

positive family, and clarify it's 

position and purposes, stages of 

formation, roles and responsibilities, 

and pillars, and the most prominent 

pillars of a positive family were the 

following: family communication, 

family dialogue, family sympathy, 

family values, family meeting, family 

planning, family balance, 

development Talents, family 

freedom, family clarity, family 

feelings, family order, positive 

punishment, family nutrition, 

language advancement, family 

sports, family intellectual security. 

Key words: family, positive family
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It's roles and responsibilities - It's pillars 
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 مقدمة

 ظل يف تتكون اجتماعية خلية وهي البشري اجملتمع جسم منها يتكون خلية أهم األسرة تعترب

 ليست األسرة أهمية لكن أطرافها، بني واحلقوق الواجبات من منظومة وتستلزم معينة، شروط

 األخالقي؛ املعيار وإقامة السلوكي، الضبط إىل ذلك تتجاوز أهميتها بل البشري، التكاثر يف منحصرة

 املستقبلي سلوكهم يف توجههم اليت بالثقافة وُيغذوا واملبادئ، األخالق والديهم من األبناء يشرب حيث

 البشري؛ التكاثر مهمة تفوق لألسرة املهمة هذه كانت ورمبا اجملتمع، أفراد بقية مع يتعاملون حينما

 تظلِّلها ال منحرفة، كثرة من خرٌي املنضبطة، واألخالق السليمة التوجهات وجود مع األفراد قلة فإن

 أننا ولو اجملتمعات، يف وإفساد شقاء مصدر فتكون سيئة، نشأة فتنشأ األمومة، ترعاها وال األبوة،

 يف الطلبة من واملشاكسني الراسبني ثم العقلية األمراض ومستشفيات السجون يف ملن بدراسة قمنا

 جيدوا ومل العائلي االستقرار حرموا ممن معظمهم أن سنجد السياسة يف املتطرفني وحتى بل املدارس

 (. 17 ،1990 أمحد،) صغرهم يف متوازنة إجيابية تربية

 دورا تؤدي إذ االجتماعي، والضبط االجتماعية التنشئة عن مسئولة اجتماعية مؤسسة فاألسرة

 هلم، تقدمها اليت السلوكية النماذج نوع خالل من ألفرادها، السوي وغري السوي السلوك يف أساسيا

 متطرفني أفرادًا تفرز قد النماذج هذه الكبري، للمجتمع الناشئني إعداد يف إجيابًا أو سلبًا تؤثر واليت

 ،Wool folk) ذلك عكس تفرز أو سياسيا، أم اجتماعيا أم دينيا التطرف هذا كان أيًا املستقبل، يف
1987، 11 .) 

 طريق عن ألبنائها، اإلنسانية الشخصية بنية تشكل اليت األوىل االجتماعية املؤسسة األسرة وتعد

 الطفل يبدأ كما والضمري، واألخالق، والدين واالجتاهات القيم تكوين على القائمة املقصودة الرتبية

 املعارف، الكـتساب ووسيلة اجتماعي، اتصال أداة هي اليت اللغة تعلم طريق عن األسرة يف العقلية حياته

 االجتماعي التفاعل أساليب الطفل وتكسب الثقايف، الرتاث نقل على تعمل أنها كما واملعلومات،

 وحتمل الذات عن التعبري فرص ممارسة من األبناء متكن كما اجملتمع، يف اآلخرين مع املختلفة

 وتقليد حماكاة الطفل حياول حيث األسري؛ املناخ خالل من األبناء سلوك األسرة وحتدد، املسؤولية

 األسرة تتبعها اليت األسرية التنشئة أساليب تؤثر كما األسري، املناخ هذا يف املوجودة التفاعل أمناط

 (.182 ،2014 الشامي،) النفسية وصحتهم النفسي، وتوافقهم شخصياتهم أمناط على أبنائها تنشئة يف

تعترب األسرة اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع وهي يف ذات الوقت احملضن األول الذي يتلقى فيه كما 

خصوصا وإسعاد الفرد دروس احلياة، وبقدر جناحنا يف إصالح األسرة يكون جناحنا يف إسعاد الفرد 

على اجملتمع تأثريا إجيابيا، فهي احمليط  اجملتمع عموما، فلألسرة دور فاعل ومؤثر سواء على الفرد أو

االجتماعي األول واألهم يف تربية األجيال وتنشئتهم، بل صارت يف زماننا طوق النجاة ألبنائنا بعد أن 

سات االجتماعية املنوط بها إصالح الناشئة غاب دور املؤسسات اإلعالمية والتعليمية وغريها من املؤس

 وصار أغلبها ميثل دور سليب يدمر األخالق وينشر الرذيلة.
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ويف ظل األدوار السلبية هلذه املؤسسات فإننا حباجة لرسم الدور اإلجيابي لألسرة الذي شهد بعض 

 :ةاآلتي باحثيف املبية اإلجياسيتم تناول موضوع األسرة حيُث  ،الرتاجع ألسباب متعددة وعوامل متداخلة
 ومقاصدها. ومكانتها األسرة مفهوم -

 اإلجيابية. لألسرة التكوينية املراحل -

 اإلجيابية. األسرة يف واملسؤوليات األدوار -

 اإلجيابية. األسرة ركائز -

 

 األول: مفهوم األسرة وأهميتها ومكانتها ومقاصدها بحثالم

 مفهوم األسرة

 األسرة يف اللغة:  تعريف

وإسارًا: قيده،  –أسرا  –األسرة يف أصلها مأخوذة من األسر، واألسر يعين القيد يقال أسره 

مرادف لإلمساك، ومن ذلك األسري  واألسرة يف قواميس اللغة تدل عموًما على احلبس، الذي هو

 (.3، 1979)القزويين، 

األهل والعشرية، كما أن واألسرة القوة والشدة ألن أعضاءها يشّد بعضهم بعضا كما تطلق على 

(؛ أَلنه 54، 2008الرجل: عشريته ورهطه األدنون )الفريوز أبادي،  األسرة لغة الدرع احلصينة وأسرة

يتقوى بهم، فهي تعد لكل من أعضائها الدرع احلصني، وهذا املعنى اللغوي لألسرة جيعل منها حصن 

 يصعب اخرتاقه، وبهدمه تضيع العالقات يف اجملتمع.

 
 األسرة اصطالحا:  تعريف

يف معجم مصطلحات الطب النفسي بأنها الوحدة البنائية للمجتمع،  familyتعرف األسرة 

 (.54وتتكون من الزوج والزوجة واألبناء )الشربيين، د.ت، 

أما يف معجم علم االجتماع فاألسرة عبارة عن مجاعة من األفراد يرتبطون معا بروابط الزواج والدم 

لون معا، ويتم هذا التفاعل بني الزوج والزوجة، وبني األم واألب واألبناء ويتكون منها والتبين، ويتفاع

 .Sumph,1973,131)مجيعا وحدة اجتماعية تتميز خبصائص معينة 

ويعرف "أنتوني غيدنز" األسرة على أنها جمموعة من األفراد املرتبطني مباشرة بصالت القرابة 

من خالل رابطة الدم والنسل ويتوىل أعضاؤها البالغون  اس الزواج أواليت تقوم بني األفراد إما على أس

 (. 254، 2001مسؤوليات تربية األطفال )غيدنز، 

وعرفها أيضاً علماء االجتماع العائلي بأّنها: "اجلماعة اإلنسانية التنظيمية املكلفة بواجب استقرار 

 (.43، 1996اجملتمع وتطوره" )اخلشاب، 
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 :يإسالم منظورمن مفهوم األسرة 

ني تقوم تمن نشأتها من رابطة الزواج الشرعي كأساس م يينطلق مفهوم األسرة من منظور إسالم

أنها اجلماعة املعتربة نواة اجملتمع واليت تنشأ برابطة  (20، 2000) عليه األسرة، وقد عرفها الزحيلي

زواجية بني رجل وامرأة، يتفرع منها األوالد، وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجني من األجداد واجلدات 

 وباحلواشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة من األحفاد واألسباط واألعمام واألخوال.

اعة اليت ارتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزمت باحلقوق بأنها اجلم (50، 2004عرفها رضا )و

والواجبات بني طرفيها وما نتج عنها من ذرية، وما اتصل بها من أقارب.  وعلى هذا فإن األسرة يف 

اإلسالم هلا ركنان أساسيان هما الزوج والزوجة، وركنان تابعان هما: األوالد وذوي القربى. وتتأسس 

 عة من القيم أبرزها: بر الوالدين، وصلة األرحام.العالقة فيها على جممو

َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّلاِة ﴿ األهل والعشرية قال تعاىل:لفظ ومل يرد لفظ األسرة يف القرآن، وإمنا ورد 

َوَأنِذْر ﴿ جل شأنه:(، وقال 132)طه: ﴾َواْصَطِبْر َعَلْيَها َلا َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

 (.214)الشعراء:﴾ َعِشرَيَتَك اْلَأْقَرِبنَي
إًذا فاألسرة هي الوحدة االجتماعية األوىل اليت يتكون منها اجملتمع؛ فنواة هذه البشرية اليت تصل 

املليارات، هي تلك اخللية األوىل اليت تكونت من األم واألب اللذين ارتبطا برباط شرعي يقرُّه اجملتمع، 

اء كان ذلك الرباط مستَمدًّا من تعاليم الوحي؛ كما يف جمتمعات املسلمني وأتباع األديان السماوية سو

 من أعراف اجملتمعات. األخرى، أو
 

 مفهوم األسرة لدى الغرب:

شهدت األسرة يف املفهوم الغربي حتوالت خمتلفة فتحول النسيج القيمي لألسرة من تلك األسرة 

اليت تنشأ باالختيار احلر. وصار احلديث اآلن عن تشكيالت  ةالتقليدي إىل األسرالصغرية مبعناها 

عائلية متنوعة كاألسرة اليت تشمل األبناء بالتبين، والعائالت املختلطة واألسرة املثلية )أنثى/أنثى، 

 ذكر/ذكر(، واألسرة املتشكلة بالتقنيات احلديثة. 

ة تأسست على اعتبار أن األسرة التقليدية منط وهذه التحوالت والتنويعات يف مفهوم األسر

اجتماعي تارخيي ميكن جتاوزه وتشكيل بدائل عنه استناداً إىل اإلرادة احلرة مبعزل عن فكرة الدين، 

 وصارت هذه التنويعات خيارات متاحة بالنسبة للشواذ، وحتول الشذوذ من كونه احنراف إىل خيار أو

 (.45، 2005توجه مقبول )احلسن، 
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سيسًا على ما سبق ميكن القول بأن األسرة اإلجيابية هي األسرة اليت تتسم بالتفاهم والتماسك تأ

والتعاطف والتخطيط والتنظيم والفاعلية والتوازن مبا ميكنها من القيام بأدوارها ومسؤولياتها بالشكل 

  األمثل.
 

 أهمية األسرة

خلية اجتماعية، ففي القرآن الكريم ما لقد اهتم اإلسالم باألسرة كنظام فطري تنشأ فيه أول  

يقارب مئة وستٌ وأربعونَ آية تتحدث عن األسرة، يف آيات النكاح والصداق، واحلمل واإلرضاع واألوالد، 

دد، وحقوق الوالدين، وصلة ذوي القربى واألرحام، والفقه اإلسالمي يعطي فقه األسرة: والطالق والُع

يف  ةد دعا اإلسالم إىل الزواج وحض عليه، ألنه يعرف أهمية األسرربع املادة الفقهية اإلسالمية، ولق

صالح اجملتمعات ففي احلديث الشريف عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )يا معشر الشباب من 

(، وحتى تبقى األسرة متماسكة حث اإلسالم 304، 1987)البخاري،  (استطاع منكم الباءة فليتزوج

( وأمر اإلسالم 636، 1978، )خياركم خياركم لنسائهم( ) القزويين، الزوج باإلحسان إىل زوجته

الزوجة بإكرام زوجها، ورعايته حفاظًا على متاسك األسرة، وقد حث اإلسالم على رعاية األوالد، 

واإلنفاق عليهم، ففي احلديث: )دينار أنفقته يف سبيل اهلل ودينار أنفقته يف رقبة لعتق رقبة، ودينار أنفقته 

 على مسكني، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك، واللقمة يرفعها صدقًة

(، وكذلك دعا اإلسالم إىل رعاية الوالدين 692الرجل إىل فم زوجته له بها أجرًا( )النيسابوري، د.ت، 

د يف سبيل اهلل تعاىل، وبرهما، فأحب األعمال إىل اهلل تعاىل الصالة على وقتها ثم بر الوالدين ثم اجلها

وعزز اإلسالم صلة األرحام من أعمام وعمات، وأخوال وخاالت، وأخوة وأخوات )إن الرحم معلقة بالعرش 

 (.1981تقول: من وصلين وصله اهلل ومن قطعين قطعه اهلل( )النيسابوري، د.ت، 

وجني الذي أمساه كما أن القرآن الكريم لفت إىل أهمية األسرة يف حتقيق االستقرار النفسي للز

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق  ﴿قال تعاىل:  القرآن السكن، واالستقرار العاطفي للزوجني املسمى قرآنيًا باملودة،

 ﴾مٍ َيَتَفكَُّروَنلَِّقْو  َلُكم مِّنْ َأنُفِسُكمْ َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعلَ َبْيَنُكم مََّودَّةً َوَرْحَمةً ِإنَّ ِفي َذِلكَ َلآَياٍت

(، فما ينعم به اإلنسان داخل األسرة من عالقات دافئة ترفع عنه هموم الدنيا وختفف عنه 21)الروم:

مشاقها وما يسود العالقات الزوجية من معاني احلب ومشاعر الرمحة وما يشعر به الزوجني من ألفة آية 

 ستغين عنها يف حياته.للفكر ونعمة توجب الشكر، وكلها حاجات لإلنسان ال ي تدعو
وإضافًة إىل حتقيق االستقرار النفسي والعاطفي للزوجني فإن األسرة تهدف إلجياد األسرة 

َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن ﴿قال تعاىل:  الصاحلة وتنشئة الذرية الصاحلة

(، فصالح الزوجني أساسا لتكوين األسرة الصاحلة وشرطا لتنشئة 74)الفرقان: ﴾ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماًماَواْجَعْلَنا 

باملرأة اليت تقر بها عني الزوج ووصفت   الذرية الصاحلة، فقد وصفت اآلية الزوجة الصاحلة

فعاله وخيطون بالرجل الذي ال يكتفي مبنزلة األتقياء حتى يسعى ليكون إماما هلم يهتدون بأ الزوج 

على منواله، وكما جعلت اآلية صالح الزوجني أساسا لتكوين األسرة الصاحلة جعلته شرطا لتنشئة 
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الذرية الصاحلة، فالبيئة االجتماعية هلا الدور األكرب يف تكوين األجيال وتوجيههم، وصالح البيئة 

 ضمان لصالح األجيال.

العالقات األسرية على الفرد يف حالة الصحة  وتؤكد الدراسات األهمية النفسية لألسرة لتأثري

واملرض النفسي، ويهتم الطب النفسي بالتاريخ األسري للحاالت، وكذلك توجد أساليب للعالج النفسي 

 (.  58األسري )الشربيين، د.ت، 

وشة فيه، حيملها قثارها منآوتبقى  إضافة لذلك ففي األسرة ينشأ الفرد وفيها تنطبع سلوكياته،

  :وتكمن أهميتها يف األمور اآلتية ورثها ذريته من بعده،معه، وي
هي أول لبنة يف بناء اجملتمع، ألن األسرة السوية الصاحلة هي أساس احلياة االجتماعية، بل هي  -1

 .أساس اجملتمع املتكامل، ألنه عبارة عن جمموعة من األسر املتفاعلة
والتوازن يف الدوافع اجلنسية وتوثيق العالقات حتقيق وظائف اإلنسان الفطرية مثل غريزة البقاء،   -2

 والعواطف االجتماعية بني أفراد األسرة الواحدة.
نه، يكسب الفرد اجتاهاته، وتّكون ميوله، ومتيز شخصيته، وحتدد تصرفاته، بتعريفه بدت  -3

والتكوين النفسي يف تقويم السلوك وبعث  وعادات جمتمعه ولغته، فيكون هلا األثر الذاتي،

 أنينة يف نفس الطفل.الطم
تعلم أفرادها كيفية التفاعل االجتماعي مبا تكسبهم من حرف متكنهم من العيش يف أمان مع   -4

 .اجملتمع الذي ينتموا إليه
البيئة االجتماعية األوىل والوحيدة اليت تستقبل اإلنسان منذ والدته، وغالبًا تستمر معه مدى تعد  -5

رحلة مما يستدعي القول بعدم وجود نظام اجتماعي آخر حياته، تعاصر انتقاله من مرحلة إىل م

 حيدد مصري النوع اإلنساني كله كما حتدده األسرة.
 

 مقاصد تكوين األسرة 

بد من أهداف  لتكوين األسرة كي  إجيابا، وبالتالي ال لألسرة دور يف تغيري مسار احلياة سلبا أو

البد أن يعرفها من أكرمهما اهلل حبياة زوجية تصبح األسرة اإلجيابية السعيدة الفاعلة، وهي أهداف 

بد أن يعرفها أيضا كل مصلح اجتماعي يريد تفعيل دور األسرة  يطلبا فيها األمان واالستقرار، كما ال

ليصنع واقعا جديدا يطارد هذا الواقع البائس الذي تعيشه األسرة والذي أوجد لنا أزواجا تعساء وأبناء 

عاجزون أن يغريوا أنفسهم فضال أن يغريوا جمتمعهم، وهذه األهداف منها متلؤهم العقد النفسية فهم 

إىل املستقبل، منها ما خيص املسلمني فقط ومنها ما يشمل اإلنسانية  ومنها ما يرنو ما يراعي احلاضر 

مجعاء، كما أنها أهداف ومقاصد نادت بها كل الشرائع السماوية وتنادي بها كل العقول السوية ومن 

( وهي )اللجنة العاملية للمرأة 20-16ه املقاصد  ما نص عليه ميثاق األسرة يف اإلسالم يف املواد )أهم هذ

 :(32 - 31، 2011والطفل، 
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 حفظ النسل أو املْقِصد األول لألسرة يف الشريعة اإلسالمية هو حفظ النسل )اجلنس البشري(: -1

اهلل الرغبة اجلنسية يف األبدان اجلنس البشري؛ تعمرًيا لألرض، وتواصاًل لألجيال، وقد فطر 

 لكونها الوسيلة الطبيعية لإلجناب املشروع، وليست غاية يف ذاتها.
وحتقيًقا هلذا املْقِصد َقَصَر اإلسالم الزواج املشروع على ما يكون بني ذكر وأنثى، وَحرََّم كل صور 

تؤّدي إىل اإلجناب، ومل ُيِجْز تنظيم ما َحرََّم العالقات الشاذة اليت ال أاللقاء خارج الزواج املشروع، 

 النسل إال مبوافقة الزوجني.

حتى ال تنحصر العالقة بني الزوجني يف صورة جسدية حبتة، فقد  حتقيق السكن واملودة والرمحة: -2

َنبََّهْت الشريعة إىل أن من مقاصد هذه العالقة أن يسكن كل من الزوجني إىل اآلخر، وأن تتحقق 

 محة. بينهما املودة والر
وبذلك ُتَؤمِّن الشريعة لكل أفراد األسرة حياًة اجتماعيًة هانئًة وسعيدة قوامها املودة واحلب والرتاحم 

 والتعاون يف السراء والضراء وُتَحقِّق االستقرار والسكن النفسي والثقة املتبادلة.

، وغري ذلك من األحكام وَشَرَعْت لتحقيق هذا املقصد أحكاًما وآداًبا للمعاشرة باملعروف بني الزوجني

 العائلّي اململوء دفًئا وحناًنا، ومشاعر راقية. اليت ُتَوفِّر اجلو

انتساب اإلنسان إىل أصله الشرعّي ونقاء األنساب وصيانتها من االختالط، َمْقِصٌد  حفـظ النسـب: -3

 للشريعة مستقل عن َمْقِصد حفظ النسل.

التََّبنِّي، وُشِرَعْت األحكاُم اخلاصة بالعدة وعدِم كتِم وألجل حتقيق هذا املقصد حرم اإلسالم الزنا و

 ما يف األرحام، وإثباِت النسب وجحِده، وغرِي ذلك من األحكام.

يوفر الزواُج الشرعي َصْون العفاف وحيقق اإلحصان وحيفظ األعراض، ويسّد ذرائع  اإلحصـان: -4

 الفساد اجلنسي بالقضاء على فوضى اإلباحية واالحنالل.

َغْرس  األسرة هي حمضن األفراد، ال برعاية أجسادهم فقط، بل األهم هو التدين يف األسرة:حفظ  -5

القيم الدينية واخُلُلقية يف نفوسهم، وتبدأ مسئولية األسرة يف هذا اجملال قبل تكوين اجلنني حُبْسن 

تستمر هذه اختيار كّل من الزوجني لآلخر، وأولوية املعيار الديين واخللقي يف هذا االختيار، و

املسئولية بتعليم العقيدة والعبادة واألخالق ألفراد األسرة وتدريبهم على ممارستها، ومتابعة ذلك 

 حتى بلوغ األطفال ُرْشدهم واستقالهلم باملسئولية الدينية والقانونية عن تصرفاتهم.
 صد اآلتية:وإضافة هلذه املقاصد ميكننا من خالل تتبع اآليات القرآنية الكرمية إضافة املقا

فعزيز مصر عند شراءه ليوسف  (:األخوة -البنوة –األمومة  –إشباع العواطف اإلنسانية )األبوة   -6

َوَقاَل الَِّذي ﴿ يف صباه مل يكن يشرتي عبد خيدمه بقدر ما كان يبحث عن طفل يتبناه قال تعاىل:

(، كما أن 21)يوسف: ﴾َنتَِّخَذُه َوَلًدا َينَفَعَنا َأواْشَتَراُه ِمن مِّْصَر اِلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى َأن 

امرأة فرعون وجدت األمومة اليت حبثت عنها طويال ووجدتها يف موسى أخريا فمنحها معنى األمومة 

َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ﴿ كما مينح األرض ألوان احلياة، فدافعت عن بقاءه وتشفعت له قال تعاىل:
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(، وكان سيدنا يوسف 9)القصص:  ﴾َنتَِّخَذُه َوَلًدا لِّي َوَلَك َلا َتْقُتُلوُه َعَسى َأن َينَفَعَنا َأوَعْيٍن  ُقرَُّت

ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه َيا َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد  ﴿ جيد احلضن الدافئ إذا همه أمر عند أبيه قال تعاىل:

(، ورأى موسى يف أخيه هارون 4)يوسف: ﴾َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَنَعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

السند عند الشدة والعون عند الطاعة فجعله أحد مطالبه من ربه كي يؤدي مهمته اليت كلفه اهلل 

ِرْكُه َوَأْش {31}اْشُدْد ِبِه َأْزِري {30}َهاُروَن َأِخي {29}َواْجَعل لِّي َوِزيرًا مِّْن َأْهِلي﴿ بها قال تعاىل:

 .(34-29)طه: ﴾{34}َوَنْذُكَرَك َكِثريًا {33}َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا{ 32}ِفي َأْمِري
الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء  َوُهو﴿ قال تعاىل:  تقوية ومد وتوسيع شبكة العالقات االجتماعية بني الناس: -7

والرحم اليت  (، فعالقة النسب والصهر 54)الفرقان:﴾ َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا

تؤلف بني فئات اجملتمع املختلفة ألوانهم وأجناسهم وأوطانهم وأديانهم وثقافاتهم  تنشأ من األسرة 

وحتملهم هذه الصالت االجتماعية على كل  أفقيا على تباعد املكان ورأسيا على امتداد الزمان، 

والتناصر وأداء احلقوق، واجملتمعات اليت تقيم عالقاتها بعيدا  نمعاني الرتاحم والتكافل والتعاو

وتتناكر القلوب   عن مؤسسة األسرة تغيب هذه الصالت بني أفرادها وفئاتها، فتتباعد األرواح

  وتضيع احلقوق ويتمزق اجملتمع 
 َرَدْدَنا َلُكُم ُثمَّ﴿ قال تعاىل يف حديثه لبين إسرائيل: تكثري سواد الصاحلني ليكونوا قوة على عدوهم: -8

(، واآلية وإن كانت 6)اإلسراء: ﴾اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكَثَر َنِفريًا

خطابا لليهود إال أنها تعدهم بهذا الفضل إن تابوا وأطاعوا كما نص على ذلك املفسرون وتكون 

للدين والقائمني عليه، فقرن اهلل بني األموال واألوالد وجعلهما من  هلم الكرة على أعدائهم نصر

 أسباب انتصار الصاحلني على أعدائهم إذا تركوا الفساد يف األرض وأصلحوا ما بينهم وبني اهلل.
وقد أكد النيب صلى اهلل عليه وسلم املسؤولية  أنثى على حتمل املسؤولية: تدريب الفرد ذكرا أو -9

ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاإِلَماُم َراٍع »  يف النهوض بشؤون األسرة فقال:املشرتكة للزوجني

َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامَلْرَأُة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة  َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل ِفي َأْهِلِه َراٍع َوُهو َوُهو

( قال تعاىل يف حتديد مسؤولية الرجل داخل 171، 1987)البخاري، « َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَهاَوِهَي 

 الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضَّلَ الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم﴿: نطاق األسرة
 سن قيادة األسرة وإدارتها وتوفري احتياجاتها.(، والقوامة تعين ح34)النساء: ﴾

َوَقَضى َربَُّك ﴿ قال تعاىل: تكوين النشء الذين يكونوا آلبائهم قوة عند الضعف وعونا عند الكرب: -10

ُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأوِكاَل

(، ولعل خري مثال على ذلك حال سيدنا سليمان 23)اإلسراء: ﴾ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِرميًا

َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ  ﴿ عليه السالم مع أبيه داوود عليه السالم قال تعاىل:

َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكّلًا آَتْيَنا ُحْكمًا َوِعْلمًا  {78}َفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَنَن

(، فكان سليمان 79-78)األنبياء: ﴾{79}َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوُكنَّا َفاِعِلنَي
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عليه السالم عونا ألبيه على تكاليف احلكم وإدارة شؤون الناس ومنها فصل اخلصومات، وورد 

اَل: عن عبد اهلل بن عمرو، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْسَتْأِذُنُه ِفي اْلِجَهاِد َفَق

(، وَجاَء رجل ِإَلى 1975)النيسابوري، د. ت، « َفِفيِهَما َفَجاِهْد» َقاَل: َنَعْم، َقاَل:« َأَحيٌّ َواِلَداَك؟»

َوِجْئُتَك َأْسَتِشرُيَك. َفَقاَل: " َهْل َلَك  َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َأَرْدُت اْلَغْزو

 (.299، 2001َفِإنَّ اْلَجنََّة ِعْنَد ِرْجِلَها " )الشيباني،  ِمْن ُأمٍّ؟ " َقاَل: َنَعْم. َفَقاَل: " اْلَزْمَها
ويتضح لنا بعد هذا االستعراض ملقاصد تكوين األسرة الصاحلة يف القرآن الكريم مدى اهتمام  

الشريعة بتكوين األسرة وصالحها وصيانتها وسعادتها، وكلها مقاصد جليلة وأهداف عظيمة 

 .وب وتقوم عليها احلضاراتترقى بها األمم وتنهض بها الشع
 

 وظائف األسرة:

شك أن حتقيق ضرورات احلياة املادية كان أول أهداف الرتابطات األوىل، فكانت األسرة  ال

وحدة اقتصادية وهيئة مستقلة تقوم مبختلف الوظائف االجتماعية. وعندما اتسع نطاق احلياة االجتماعية 

ن األسرة وتفاعلت األسر مع بعضها البعض ونشأت القرى ثم املدن املستقلة، قامت الدول وأخذت تسلب م

الوظائف اليت كانت تقوم بها وصار لكل وظيفة هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها حتقيقها على الوجه 

(، ومع ذلك هناك عدة وظائف 181، 2009األكمل بصرف النظر عن التنظيمات األسرية )لطفي، 

 (:5مازالت األسرة تقوم بها منها )عبدالباقي، د.ت، 

 ألسرة يف املاضي وحدة اقتصادية ومازالت وتقوم باستهالك ما تنتجه.الوظيفة االقتصادية: كانت ا -1

 وظيفة منح املكانة: يستمد أعضاء األسرة مكانتهم من مكانة أسرهم. -2

 الوظيفة التعليمية: األسرة تهتم بتعليم أبنائها وال يعين ذلك تعليم القراءة والكتابة وإمنا احلرفة أو -3

 البدنية والشؤون املنزلية.الزراعة والرتبية  الصنعة أو

وظيفة احلماية: األسرة أيضا مسئولة عن محاية أعضائها فاألب ال مينح ألسرته احلماية اجلسمانية  -4

فقط وإمنا مينحهم أيضا احلماية االقتصادية والنفسية وكذلك يفعل األبناء آلبائهم عندما يتقدم بهم 

 السن.

اة الدينية والقيم األخالقية ذات املصـــــــــــدر الديين والنســـــــــــك  الوظيفة الدينية: تعليم األوالد احلي -5

 أساس العقيدة. والتصرفات على 

 بني عدة أسر. الوظيفة الرتفيهية: الوظيفة الرتفيهية حمصورة أيضا يف األسرة أو -6

 (:183، 2009وتضيف بعض املراجع وظائف لألسرة املعاصرة فيما يلي )لطفي، 

 باألفراد اجلدد.إجناب الصغار وإمداد اجملتمع  .1

 منح املكانة االجتماعية ألعضاء األسرة. .2

 التنشئة االجتماعية لألطفال. .3

 الضبط االجتماعي. .4
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 الوظيفة العاطفية. .5

ونعين بالوظيفة األخرية التفاعل العميق بني الزوجني وبني اآلباء واألبناء يف منزل مستقل خيلق 

طفي جلميع أفراد األسرة. وقد ترتب على هذه وحدة أولية صغرية تكون املصدر األساسي لإلشباع العا

الوظيفة اجلديدة أن أصبحت األسرة النواة حتمل عبئا ثقيال، وحينما سئل أستاذ جامعي: ما أفضل ما 

جواب حيمل عمقًا؛ ألن األسرة  تقدمه األم ألبنائها كي تنشئهم نشأة سوية؟ أجاب: "أن حتب أباهم". وهو

 .منه األفراد احلب والعاطفة أصبحت املصدر األهم الذي يستمد

 
 الثاني: المراحل التكوينية لألسرة اإليجابية بحثالم

 متهيد

إن اختاذ قرار االرتباط الزواجي وتكوين أسرة ليس بالقرار البسيط، بل هي خطوة هلا ما بعدها 

 النمومن مراحل وخطوات ومشاعر ومسؤوليات، فاألسرة مولود جمتمعي جديد قبل والدته مير مبراحل 

تقصر إال أن هلا تأثري على صحة املولود فيما بعد؛ ومن هنا  املختلفة، ومرحلة احلمل األسري قد تطول أو

  بحث:فإن تكوين األسرة اإلجيابية مير مبراحل نستعرضها يف ثنايا هذا امل

 االختيار الزواجي اإلجيابي: (1

فسيًا وعاطفيًا واجتماعيًا لذلك الزواج نظام اجتماعي مؤسسي وسبب يف استقرار الرجل واملرأة ن

جيب أن يكون واضحًا يف أذهان املقدمني على الزواج أهمية قضية االختيار اليت تلعب دورًا هامًا يف 

حتقيق السعادة الزوجية، ومن هنا وجب االنتباه والتأني عند البحث عن شريك احلياة، بداًل من الندم 

ل يكونا احلصاد املّر لسوء االختيار، فكثريًا ما نرى واحلسرة بعد الزواج، حيث التشتت واالنفصا

أشخاصًا تزوجوا اعتقادًا بأن احلب كفياًل بتحقيق السعادة الزوجية، ولكن بعد الزواج حني تهدأ 

 حرارة احلب ويبدأ الشريكني باكتشاف عيوب بعضهما، يكتشفان أن اختيارهما مل يكن صائبا.

للتغريات االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فبعد أن كانت وحنن اآلن نعيش حتواًل كبريا نظرًا 

النساء بشكل عام، وال يكاد يكون للشاب  عملية اختيار شريك احلياة من املهام اليت تقوم بها األم أو

تقرير من يكون شريكه، وأما اآلن فقد أصبحت هذه  الشابة املقبِلني على الزواج دور يف اختيار أو أو

الشاب والشابة باجتهادهما دون غنى عن استشارة أهلهما واالستعانة بهما؛ وهم يرجون  مهمة يقوم بها

 .(16، 2015 ،بذلك حتقيق أكرب قدر من التوافق يف حياتهما املستقبلية )السيد

 :مفهوم االختيار اإلجيابي لشريك احلياة

تعرف وجدان العودة االختيار الزواجي أنه: "اختيار اجليد للقرين والذي يرتتب عليه التوافق 

اختيار  (. بينما يعرف السيد278، 2013الزواجي وجناح العالقة الزوجية واستمرارها" )العودة، 
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اختيار فرد والرضا باالرتباط به ليكون شريكًا وفقا للمعايري واخلصائص اليت  :شريك احلياة أنه

  (.18، 2015يراها الفرد مناسبة له )السيد، 
 ويكننا تعريفه بأنه: اختيار فرد والرضا باالرتباط به ليكون شريكًا وفقا للمعايري اإلجيابية.

 :أهمية االختيار اإلجيابي لشريك احلياة

تمع، وهي اخللية األوىل يف بنائه، وبقدر ما تكون متعاونة ومرتابطة يكون األسرة عماد اجمل

واالحرتام املتبادل بني أفرادها، وهذه  اجملتمع قويا متماسكا، والتعاون بني أفراد األسرة أساسه املودة

 املودة ال تتحقق إال إذا أحسن كل من الزوجني اختيار شريكه؛ فاختيار شريك احلياة كأول خطوة يف

املرحلة  مرحلة اإلعداد للحياة الزوجية يعد من أهم وأخطر القرارات يف حياة الرجل واملرأة، بل هو

احلامسة يف سالمة الزواج واستمراره وسعادته، أويف تعثره وانقطاعه وشقائه، ويعد من أكثر العوامل 

أهمية يف مرحلة اإلعداد للحياة الزوجية ملا له من تأثري يف حتقيق التوافق واالنسجام بني الزوجني)السيد، 

2015 ،17.) 

جي السليم أن تنحسر اخلالفات الزوجية ويزداد وبذلك فإنه من املتوقع عند حتقق االختيار الزوا

مستوى التوافق الزواجي وتنخفض نسب الطالق يف اجملتمع، فمعظم املشاكل هلا عالقة بعملية اختيار 

شريك احلياة، فإذا حسن االختيار وقام على أسس متينة ومدروسة سلمت األسرة، وبالتالي سلم اجملتمع 

 (.205، 2016)مرعب،  د متاسك وصالبة األسرةمن مثل هذه اآلفات اليت باتت تهد

الزوج، ألن مستقبل حياته مرتبط  ولعل أهم قرار يتخذه اإلنسان يف حياته قرار اختيار الزوجة أو

به، إذ يرتتب عليه احلياة سعيدة للمرء، فعليه أن يراجع نفسه كثريا، ويستشري طويال، ويستخري ربه 

رار، مع حتكيم العقل بعيدا عن العاطفة واالجنذاب إىل املظاهر عز وجل، وينظر نظرة متأنية هلذا الق

 واختاذ القرار بناء على اإلعجاب وحده؛ ألن ذاك ينتج عنه زواج غري متكافئ.

احلال لدى الرجل،  واختيار املرأة لشريك حياتها الغرض منه سد حاجات املرأة الفطرية كما هو

 والرمحة بني شريكي احلياة. وتكوين أسرة مسلمة تقوم على أساسي املودة 

يقول املثل الفارسي: إذا كنت على سفر عازما فصل مرة واحدة، وإن كنت إىل احلرب ذاهبا 

فصل مرتني، وإن كنت على الزواج مقدما فصل ثالث مرات. ومن هنا تأتي أهمية حتديد املعايري اليت 

نخفض نسب الطالق يف اجملتمع. تساعد يف اختيار شريك احلياة ليتحقق بذلك التوافق الزواجي وت

وكذلك لتقديم رؤية علمية تساعد يف توجيه عملية االختيار الزواجي ويف بناء أسرة متوافقة خالية من 

 املشاكل النفسية واالجتماعية.
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 أساليب اختيار شريك احلياة

وتتأثر اختيار شريك احلياة كمرحلة تسبق الزواج، تتضمن إجراءات ترتبط بثقافة اجملتمع، 

أمر ينطبق على اإلناث والذكور، حني يعلنون موقفهم  بالرؤية الشخصية واملعايري االجتماعية، وهو

عدمها على شريك احلياة، وختتلف أساليب االختيار الزواجي حبسب ثقافة كل جمتمع،  باملوافقة أو

الزوجة لبناتها وأبنائها  فهناك بعض اجملتمعات تقوم فيها األسرة بدور الوكيل للزواج وختتار الزوج أو

نيابة عنهم ومن دون الرجوع إليهم، كاجملتمعات البدوية والريفية والتقليدية، وبعضهم اآلخر يتخذ الفرد 

 (.48، 2010فيها قرار االختيار مبفرده من دون الرجوع ألسرته كاجملتمعات املدنية )الغامن، 

ج التقليدي( حيث يكون فيه االختيار فأساليب االختيار تتمثل يف األسلوب الوالدي )الزوا

الزواجي، من اختصاص الوالدين فقط، وال تعطى للعروسني فرصة التدخل يف املوضوع. وهناك األسلوب 

الذاتي أي تعطى للفرد حرية االختيار. وهناك أسلوب آخر يتمثل يف إمكانية الوالدين أن يتدخال يف 

شريك حياته على أن  أن خيتار هو قبل على الزواج، أوعملية االختيار للزواج، مع أخذ رأي الشاب امل

 .(299، 2012يؤخذ، رأي الوالدين يف عملية االختيار )حفيظة، 
 

 (:23، 2015وميكن تلخيص أساليب اختيار شريك احلياة ضمن الطرق اآلتية )السيد، 

 .االختيار عن طريق األهل واألقارب 

 .االختيار عن طريق املعرفة الشخصية 

 .االختيار عن طريق األصدقاء 

 .االختيار عن طريق زمالء العمل 

 .االختيار عن طريق اإلنرتنت 

 .االختيار عن طريق اخلاطبة 

 .االختيار عن طريق مكاتب الزواج 
 

 معايري االختيار اإلجيابي لشريك احلياة

وجتعل تتأثر عملية اختيار شريك احلياة مبجموعة من املعايري والصفات اليت متيز الشخص، 

أسرهم، يبحثون عن هذه املواصفات لكي حيددوا املوقف من االختيار،  الراغبني يف الزواج أو املقبلني أو

والناس بوجه عام خمتلفون يف الطبائع واألهواء واآلراء واملقاصد، وكذلك األمم خمتلفة كاختالف 

 بيئة. األفراد كما أن وجهات النظر ختتلف أيضا من عصر إىل عصر ومن بيئة إىل

وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية اليت هدفت لتحديد معايري االختيار الزواجي لشريك 

توصل الباحث إىل جمموعة من حيُث أجريت يف اجلزائر،  (202، 2016) احلياة منها دراسة مرعب

تشابه يف املزاج املعايري النفسية كالتأكيد على العاطفة وال النتائج أهمها: أن هناك اجتاه إجيابي حنو
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املعايري األخالقية  واهلدوء وحتمل املسؤولية وحسن املظهر والكالم. وأيضًا هناك اجتاه إجيابي حنو

كالتأكيد على االلتزام الديين، الصدق واألمانة، التقدير واالحرتام كمعايري أساسية يف اختيار شريك 

رية كالتأكيد على احلسب والنسب، التشارك املعايري االعتبا احلياة. كما أن هناك اجتاه إجيابي حنو

يف القيم االجتماعية، التقارب يف التحصيل الدراسي والتقارب يف املستوى املادي كمعايري أساسية يف 

ضرورة التجانس يف الشكل ويف العمر عند اختيار  اختيار شريك احلياة. إال أن هناك اجتاه سليب حنو

 .شريك احلياة

دراسة يف السعودية هدفت إىل التعرف على طرق ومعايري اختيار ( 7، 2015)كما أجرى السيد 

شريك احلياة. وتوصلت الدراسة أن معايري اختيار الشريك األكثر شيوعا جاءت على الرتتيب: اخللق، 

  التدين، اجلمال، املكانة االجتماعية، الوظيفة ثم الغنى.

يف األردن. هدفت إىل كشف معايري اختيار  (73، 2015) ويف دراسة أخرى أجرتها الشقران

شريك احلياة، وتوصلت إىل أن املعيار النفسي جاء يف املرتبة األوىل من معايري االختيار، تاله يف املرتبة 

 الثانية املعيار االجتماعي الثقايف، يف حني جاء املعيار االقتصادي يف املرتبة األخرية.

وهدفت إىل التعرف على  ،واليت أجريت يف اليمن (251، 2013) بينما تبني دراسة اإلرياني

حمكات االختيار الزواجي لدى الشباب اليمين، أن معايري االختيار االجتماعية جاءت حسب الرتتيب 

اآلتي: االحرتام املتبادل، ثم االلتزام باحلقوق والواجبات، ثم األخالق. وجاءت معايري االختيار النفسية 

 لعاطفة، االجنذاب املتبادل، احلالة املزاجية، ثم النضج االنفعالي.حسب الرتتيب اآلتي: ا

على بعض املعايري وأعطوها األولوية يف اختيار شريك احلياة  الدراسة أكد الذكور عينة

من  كااللتزام الديين والشكل اجلميل وحسن املظهر والعائلة املعروفة واحلالة املادية اجليدة واخللو

ما أكدت اإلناث على بعض املعايري يف اختيار شريك احلياة كااللتزام باحلقوق األمراض املعدية. ك

 والواجبات الدينية، احرتامه وتقديره هلا، حسن األخالق، الشخصية القوية، االجنذاب املتبادل والطموح.

وضع ( 18 -17ويف دليل أعدته مجعية املودة للتنمية األسرية )مجعية املودة للتنمية األسرية، د.ت، 

 املعدون للدليل مخسة معايري هي:

املخطوبة، ومدى ضبطها  التأكد من مساحة القيم واألخالق يف حياة اخلاطب أو املعيار الديين: -1

 لسلوكياتهما، ثم درجة االلتزام بالفرائض كالصالة والصوم وغريهما.

التفكري  ويدخل فيه اجلانب النفسي أيضا، حيث يكشف هذا املعيار طريقة املعيار العقلي: -2

 وأسلوب الكالم، والتصرف خالل االنفعاالت، والسمات الشخصية للخاطب واملخطوبة.
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ويتمثل يف هيئة اجلسد وتشمل الشكل واللون والقوام والشعر، وكذلك يتمثل  املعيار اجلسدي: -3

الفتاة من األمراض الوراثية اليت تؤثر يف النسل  الشاب أو يف صحة اجلسد بالتأكد من خلو

اجلسد من عيوب  عرضة لألمراض املزمنة والعاهات املستدمية، كذلك ضمان خلو وجتعله

أمراض هلا تأثري يف استقرار احلياة الزوجية كالصرع والعقم  أمراض معدية أو خمفية منفرة أو

 والعنة وغريها.

زوجة املستقبل، وذلك عن طريق  هدفه التأكد من حقيقة احلب جتاه زوج أو املعيار العاطفي: -4

 السماع، سواء أكان قبوال وارتياحا. نطباع الداخلي الذي يتكون أثناء الرؤية أواال

الفتاة مناسب اجتماعيا من حيث النسب وتقارب  التأكد من أن الشاب أو املعيار االجتماعي: -5

 السن واملستوى املادي والثقايف والعلمي.

الذي يبدأ  ر أن الرجل هوومن خالل ما سبق ميكننا عرض معايري اختيار الزوجة، على اعتبا

االختيار ويف نفس الوقت تعترب معظمها معايري الختيار الزوج، على اعتبار أن املرأة حيق هلا شرعا اختيار 

الزوج فإن على  زوجها، ألن القرار يف نهاية األمر يعود هلا ال لغريها. ولذلك فإنه عند اختيار الزوجة أو

 :االعتبار مراعاة عدة معايري، منها الشباب والفتيات وأوليائهن األخذ يف

يعد الدين من أهم املعايري األساسية اليت تؤخذ يف االعتبار عند االختيار الزواجي،  اخللق والدين: -1

فأما بالنسبة للزوجة فاملرأة املتدينة حترص على حسن معاشرة زوجها، وتؤدي حقوقه وتقوم 

صحيحة وتعمل على تشكيل شخصياتهم من  بواجباتها حنوه،  وتقوم على تربية األطفال تربية

خالل التوجيه املباشر واالقتداء بطبائعها وصفاتها احلسنة، وقد وردت نصوص كثرية يف فضل 

تنكح املرأة »املرأة املتدينة، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

)حديث شريف، « اظفر بذات الدين تربت يداكألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، ف

بن العاص رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  ( رواه البخاري، وعن عبداهلل بن عمرو5جالبخاري، 

)حديث شريف، النيسابوري، « الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة» صلى اهلل عليه وسلم قال:

مهم يف طلب االستعانة عل الدين، فإنها إذا كانت (. وإىل جوار الدين حسن اخُلُلق، وذلك أصل 2ج

 سليطة بذيئة اللسان، سيئة اخللف، كان الضرر منها أكثر من النفع.

، فقيمة الرجل ومنزلته على قدر علمه وتدينه وتقواه، وليس مبقدار ما ميلك وأما بالنسبة للزوج -2

من مال وما يقدم من مهر، فكما جيب مراعاة تدين املرأة كما ورد يف قول رسول اهلل صلى اهلل 

كذلك جيب مراعاة تدين الزوج، ألن يف تدينه « فاظفر بذات الدين»عليه وسلم السابق الذكر 

ة حياته واحلفاظ عليها وإقامة حقوقها ويف احلديث عن أبي هريرة رضي مراعاة حلقوق شريك

اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا 

 (. 1جتكن فتنة يف األرض وفساد عريض" )حديث شريف، الطرباني، 
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لقيم واملستوى االجتماعي والدراسي واملادي، ونعين بها التقارب بني الزوجني يف ا الكفاءة: -3

فاملشاركة يف القيم االجتماعية واحد من عوامل التقريب بني األفراد إذ يف ضوء قيمنا تتحدد 

خياراتنا يف احلياة ونظرتنا وتفسرينا للمواقف والسلوكيات، وعندما نتماثل يف مواقفنا هذه 

أكرب واستقرارًا على مستوى العالقات مبختلف نتقارب من بعضنا اآلخر، وهذا ما يوفر تفاهما 

كما أن التقارب االقتصادي ميثل تقاربا اجتماعيا وثقافيا، فغالبا ما تتمايز األحياء يف  .أشكاهلا

 فقري.  حتى ضعيف أو متوسط أو املدن على أساس اقتصادي بني من يعيش مبستوى مرفه أو

ات الزواج للرجل واملرأة فأما املرأة، فتكمن يعد اجلمال واحدا من مرغب اجلمال وحسن اخللقة: -4

أهمية هذا املعيار أنه حيصل به التحصن، والطبع ال يكتفي بالدميمة غالبًا، وما ورد يف احلث 

زاجر عن النكاح  على الدين، وأن املرأة ال تنكح جلماهلا، ليس زاجرًا عن رعاية اجلمال، بل هو

جلمال وحده يف غالب األمر يرغب يف النكاح ويهون ألجل اجلمال احملض مع فساد الدين. فإن ا

أمر الدين، ويدل على االلتفات إىل معنى اجلمال أن األلفة واملودة حتصل به غالبًا. وقد ندب الشرع 

إىل مراعاة أسباب األلفة، ولذلك استحب النظر. ومعلوم أن النظر ال يعرف اخللق والدين واملال، 

(. ويروى عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه 317، 1419الشامي، وإمنا يعرف اجلمال من القبح )

خري النساء امرأة إذا نظرت إليها »قال: قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي النساء خري؟ قال: 

(. وأما 175، 2009 ،)البزار« سرتك وإذا أمرتها طاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف ماهلا ونفسها

ظهره مقبواًل، وليس املراد أعلى مراتب اجلمال وحسن الصورة، ومن الرجل فال بد أن يكون م

ال تنكحوا املرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهنُ حيبنب ألنفسهن »ذلك ما قاله عمر رضي اهلل عنه: 

( كما أن من حسن اخللقة أن يكون سليما من 394، 1991)ابن كثري، « ما حتبون ألنفسكم

املعدية، حيث ال ميكن أن تستقر احلياة الزوجية ويكتب هلا الدوام يف العيوب املنفرة واألمراض 

 ظل تلك العيوب واألمراض.

فاالحندار األسري وما يرتبط به من عالقة بالشرف والسمعة معيارًا مهمًا نظرًا  احلسب والنسب: -5

هذا املقوم ملا توفره من ضمان وأمان ملستقبل العالقة الزواجية من جهة ومن جهة أخرى ملا يوفره 

« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»من معلومات عن طيب أصل الطرف اآلخر، فقد قال: 

 (.2031، 4ج)النيسابوري، 

تعترب النظافة عامال شكليا له اعتبارات نفسية؛ وذلك الرتباط النظافة باجلمال  النظافة: -6

ليت تؤثر يف اختيارات الشباب وباجلاذبية وحسن املظهر الذي بات اليوم يشكل أحد أهم العوامل ا

وعالقاتهم مع الطرف اآلخر اليت تنطلق وتبنى من تقييم ظاهري أكثر من البحث عن مقومات 

اجلوهر. والنظافة يف اإلسالم دين، وعرب عنها اإلسالم بالطهارة يف أنواع العبادات، واإلنسان 
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يقدم  رى بيته غري نظيف، أوالسوي حيب النظافة ويبغض القذارة، من أكثر ما يزعج الزوج أن ي

أوالده رائحة غري حمببة، ثم إن املرأة  يشم من زوجته أو إليه طعام ال يرى فيه أثر النظافة، أو

النظيفة متنح الراحة النفسية للزوج واألوالد. وتعرف نظافة الفتاة عند خطبتها من نظافة بيت 

الشاب الفتاة املخطوبة يف جلسة نسائية أهلها، ونظافة ثوبها وبدنها، وهلذا ينصح أن تزور والدة 

 (.83، 2010لتقرتب هذه األم من الفتاة لتتعرف على مدى اهتمامها بالنظافة )الشعال، 

االستطاعة: ويقصد بذلك القدرة على القيام بشؤون األسرة واحتياجاتها، ومن ذلك القدرة  -7

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجلسدية واملالية والنفسية والرتبوية، فعن عبداهلل بن مسعود أ

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن »قال: 

( وال يقصد بالقدرة املالية 304، 1، ج1987)البخاري، « وجاءه مل يستطع فعليه بالصوم فإنه ل

األدنى من متطلبات احلياة،  القيام باحلد التكلف الزائد والغنى الفاحش ولكن املقصود هو

اُهَما َيا َأَبِت ِإْحَد َقاَلْت ﴿كما أن من القدرة ما ورد يف قصة ابنة صاحب مدين عندما قالت ألبيها: 

 (.26:القصص) ﴾اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمنُي

 ويضيف بعض الباحثني املعايري اآلتية:

فتعد صفة اهلدوء مقوما أساسيا يف اختيار شريك احلياة؛ كونه من صفات الشخصية  اهلدوء: .1

املتزنة املستقرة واملنضبطة انفعاليا، وهذا مطلب حيوي لتجنب الصراعات واخلالفات اليت تتولد 

  .نتيجة لعدم السيطرة على االنفعاالت وكثرة حاالت التوتر والقلق واالضطراب
هذه الصفة مقوما أساسيا يف اختيار شريك املستقبل، وقد أشار علماء تعترب  حتمل املسؤولية: .2

االجتماع والنفس إىل أهمية أن يكون الفرد مسؤوال عن أفعاله وقائما بواجباته، فهي من 

مؤشرات النضج االنفعالي والشخصي اليت تضمن حياة مستقرة يسودها التعاون على القيام 

، كما أن عدم توافر هذه الصفة يعد واحدا من دالالت عدم باألدوار احلياتية املوكلة لكل فرد

االستعداد لتحمل أعباء احلياة نتيجة لضعف الشخصية واتصافها باالتكال والتهرب من 

 .املسؤولية
االجتماعية والنفسية ما  مؤشر إجيابي يف االختيار الزواجي، ألن من الدراسات وهو التواضع: .3

شخصية القادرة على التفاهم والتكيف مع اآلخرين وإقامة تبني أن التواضع مسة من مسات ال

عالقات طيبة يسودها االستقرار والتعاون، كما أن معظم الشباب اليوم يعيش حياة بسيطة 

 وبالتالي تكون هذه الصفة معيارا مهما عند االختيار.
ات حسن، يعد واحدا من مقوم فالقدرة على التحاور بشكل مقبول أو حسن طريقة الكالم: .4

الشخصية القادرة على االندماج والتكيف مع اآلخرين باعتبارها شخصية سوية تتمتع حبس 
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اجتماعي، وهي بذات الوقت أحد آليات الفرد للتأثري على اآلخرين وعلى درجة إقناعهم وجذبهم 

 إليه وإعجابهم به، كما أن حسن الكالم يرتبط كذلك حبسن السلوك. 
اسات تفضيل الذكور لالرتباط بإناث أقل عمرا ونفس احلال وتشري الدر التقارب يف السن:  .5

 ينطبق على اإلناث اللواتي يفضلن االرتباط بزوج أكرب عمرا.
 أحد أهم املقومات الشخصية اليت جتعل من الشخص ذا مكانة بني أقرانه أو وهو الذكاء: .6

وهنا ال نعين وسطه االجتماعي، كما أنه يشكل عامال مكمال جلاذبية الفرد عند اآلخرين، 

بالذكاء القدرات املتميزة يف اجملال الدراسي فقط وإمنا ما يعنيه من قدرات تفوق على مساحة 

 .الفرد االجتماعية
فأغلبية الذكور متيل إىل االمتناع عن االرتباط بزوجة  أن ال تكون له عالقات عاطفية سابقة: .7

للشرف واألخالق وأنها ستكون زوجة املرأة هي رمز  لديها عالقات سابقة، وهذا راجع إىل أن

وأما مستقبال؛ لذا وجب أن تكون بعيدة عن املغامرات العاطفية ألن الرجل دائما يسعى لالرتباط 

الوحيد يف حياتها، رمبا األمر خيتلف لدى اإلناث اليت قد ال ترفض االرتباط  بامرأة يكون هو

املزدوجة اليت متيز بني ذكر وأنثى  بشخص لديه عالقات سابقة، ولعل هذا يأتي بسبب التنشئة

بسبب طريقة احلياة االجتماعية اليت تبيح للرجل بعض السلوكات وحترمها على املرأة حتى وإن 

كان التحريم الديين واحدًا على اجلنسني، مما خيلق ذلك نوعا من االزدواج يف التقييم 

 .االجتماعي لكل من سلوكيات الذكر واألنثى
األوضاع اجتماعية هلا انعكاسات نفسية كفقدان الثقة وما يرتتب عليه من ف الصدق واألمانة: .8

ريبة أوشك ووساوس تؤثر يف سالمة الزواج واحلياة األسرية برمتها من جهة وعلى الصحة النفسية 

االرتباط بشريك  البحث أو للفرد من جهة أخرى، وهذا ما يدفع بأن تكون اجتاهات األفراد حنو

  .مانة الذي أصبح مطلبا ملحا يف عملية االختياريتحلى بالصدق واأل
 

 اخِلطبة )اخلطوة التمهيدية للزواج( (2

تعريفها: يف اللغة بكسر اخلاء طلب الرجل الزواج من املرأة، يقال خطب املرأة إذا طلب الزواج 

(. وتعرف اصطالحًا: املدخل إىل عقد النكاح وهي يف ذاتها عقد 360، 1996منها )ابن منظور، 

 (.19، 2006ابتدائي إلعـالن القبـول بالزواج من الطرفني" )أبورخية، واجلبوري، 

 األحكام الفقهية للخطبة

بالتلميح وتكون  )أريد الزواج منك(، أو حكمها: مستحبة. وصيغتها إما صرحية كقوله: 

 ع من الرغبة يف الزواج.بكالم حيتمل الشعور بنو
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أحكام اخلطبة: خطبة املرأة اليت ليست على ذمة رجل جائزة إال أن هناك خطبة مكروهة 

عمرة. وأما احلرام  الرجل الذين لبسوا لبس النسك حلج أو وحمرمة، فأما املكروهة فخطبة املرأة أو

كاملرتدة، والوثنية، وحمارم  اليت مينع اإلسالم من الزواج بها فيتضمن: خطبة املرأة املتزوجة، أو

 اخلطبة على خطبة رجل خاطب.  اخلاطب، واملرأة املعتدة. أو

املواضع اليت ينظر إليها: علينا يف أول األمر أن نتفق على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل حيدد 

( وقد ذهب املواضع اليت ينظر إليها، لكنه صلى اهلل عليه وسلم: )فلينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها

 (.24، هـ1403اجلمهور من العلماء إىل أن الرجل ينظر إىل الوجه والكفني ال غري )سابق، 

عادة يف املنزل، الوجه واليدين والقدمني والرأس  وقال آخرون: ينظر إىل األعضاء اليت تبدو

والساقني والرقبة، وتوسع بعض الفقهاء بأنها يف حكم حمارمه أثناء اخلطبة )وزارة األوقاف والشئون 

 (.199، هـ1427اإلسالمية الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، 

رى، وال يباح إال أباحه الشرع، واملخطوبة أجنبية، وبالتالي فيحرم كل ما حيرم على أي امرأة أخ

اخللوة بها؛ ألنها ال تزال أجنبية )سابق،  مما حيقق الغرض. كما ال جيوز ملس املخطوبة إطالقًا أو

 (.25، هـ1403

مكاملتها  جيوز احلديث املباشر مع املخطوبة يف حدود األدب، قمن قدر على مناطقة املرأة أو 

صوتها ثم لريى ذلك منها فإن احلسن يف  أسلوب حديثها أو ا أومبا يوجب التنبيه مبا يدل على شخصيته

 (.11، 2005الفم والعينني فليفعل )املطوع، 

أي وسيلة اتصال أخرى جائز، ما دامت النية سليمة  اإلنرتنت أو احلديث مع املخطوبة يف اهلاتف أو

 اخلادشة للحياء. يئة أووالقصد الزواج، بشرط االلتزام بالضوابط الشرعية؛ كالبعد عن األلفاظ الس

 االستشارة واالستخارة

حيتاج اخلاطب واملخطوبة إىل مجع املعلومات والسؤال أكثر، حتى تتكون صورة واضحة عن 

الطرف اآلخر، مما يساعد على اختاذ القرار الصحيح؛ ولذا عليه باستشارة من يثق فيه وسؤاله مثاًل 

 والعالقات يف العمل وخارج العمل، والطباع الشخصية، وغريها.عن مسعة األهل، والعالقة بالوالدين، 

املخطوبة من مساوئ وعيوب، سواء  ومن طلبت استشارته فعليه أن يصرح مبا يف اخلاطب أو

أكانت شرعية أم عرفية. والتصريح بالعيوب هنا ال يعترب من الغيبة احملرمة؛ ألن القصد منه النصح 

 والتوجيه.
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صدر الشاب والفتاة للخطبة، يستحب أن يستخري كل منهما اهلل قبل إمتام فإذا ما شرح اهلل 

 الزواج، وذلك لتفويض األمر إىل اهلل تعاىل وإمتام التوكل عليه.

 الرد اإلجيابي

الرد جيب أن يكون من كال الطرفني إما باملوافقة وإما بالرفض. فبموافقة اخلاطب واملخطوبة 

 ل اخلطبة، ويتم االتفاق على تاريخ حمدد لكتابة عقد الزواج.على االرتباط ببعضهما بعضا تكتم

أما إذا مل يعجب اخلاطب بالفتاة اليت رآها، فعليه أن يقول: ال أريدها، وال يوضح سبب الرفض؛ 

 ألن فيه إيذاء للمشاعر. وينطبق هذا الكالم على املخطوبة أيضًا إذا مل يعجبها اخلاطب. 

اخلطبة أخذ شيء من اهلدايا اليت أعطاهاُ  خلطيبته، وال أن  وال حيق للخاطب عند تراجعه عن

طلب إليها أن ترتك وظيفتها( كذلك ال  يطالب بها. بل يلزمه تعويض الضرر الذي أحلقه بها، )مثال لو

حيق للمخطوبة عند تراجعها عن اخلطبة أخذ شيء من اهلدايا اليت أعطاها إياها خطيبها، وعليها رد 

 طلبت تأثيث املنزل ثم تراجعت(. ويلزمها تعويض الضرر الذي أحلقته به، )مثال لوكل ما أخذته منه. 

 بني اخلطبة والعقد

إن اخلطبة مقدمة للزواج، وفرتتها فرتة متهيد جيدة يرجى أن يتحقق فيها التواؤم واالنسجام بني 

حمدد؛ بل هي (. وفرتة اخلطبة ال حتدد بزمن معني وال تقيد بوقت 37، 1999اخلاطبني )أبوشقة، 

 مرتوكة للخاطبني لتحديدها واختيار وقت العقد بعدها، كما أنه ليس للخطبة مدة حمددة لطوهلا أو

قصرها، حيث أن اخلطبة مقدمة للزواج يتفق فيها الطرفان على أمور الزواج، ولذلك فتحديد مدة 

 اخلطبة راجع إىل االتفاق بني أهل اخلاطب وأهل املخطوبة.

تكون للتعارف واالكتشاف عن قرب ليقرر الطرفان بعدها االستمرار يف الزواج  إن فرتة اخلطوبة

 أم ال. وهي من أخصب الفرتات وأكثرها تعلقًا يف الذاكرة.

ويف هذه املرحلة يتمكن اخلاطب واملخطوبة من رؤية بعضهما بعضا، وتقييم الطرف اآلخر من 

التفكري. وقد أباح اإلسالم للخاطب أن يرى خمطوبته ناحية املظهر العام، وأسلوب الكالم، وطريقة 

من غري اخللوة بها، ألنها ال تزال أجنبية عنه، وألن اخلطبة وعد بالزواج وليس عقد قران. عن املغرية بن 

انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم »شعبة رضي اهلل عنه أنه خطب امرأة، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

( أخرجه الرتمذي. ومعنى أحرى أن يؤدم بينكما: أوىل أن يؤلف بينكما، 397، 3ي، ج)الرتمذ« بينكما

وتدوم املودة. ويستحب أيضًا للمخطوبة أن تنظر إىل اخلاطب، ألنه أدعى لدوام األلفة واملودة بينهما؛ 

سي فالنظر للشريك خطوة ضرورية لبناء املشاعر األخرى، كما أنها تساعد على تكوين االرتياح النف

 (.19، 2006بني الطرفني )احملرزي، 
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من يثق بها  كما أنه ميكن للخاطب إرسال من يشاهد املخطوبة كأن يرسل امرأة من أهله أو

 من النساء لتشاهد املخطوبة، كي تصف له ما مل يستطع مشاهدته من هيئتها.

من انعكاسات إجيابية فرتة اخلطبة بني الشريكني ملا هلا على أهمية ويتفق علماء النفس واالجتماع 

على نفسية الطرفني حتى بعد الزواج وميكن للطرفني خالل هذه الفرتة جتاوز املراحل اخلمس 

 والتكيف معها قبل الوصول ملرحلة الزواج وهذه املراحل هي:

مرحلة التعارف املبدئي، يعمل فيها الغريبان على توصيل ما يكفي من املعلومات  املرحلة األوىل: .1

 متابعة التعارف.تشجع على 

بناًء على املعلومات يف اليت وصلت لكل طرف يف املرحلة األوىل فإنه يكون فكرة  املرحلة الثانية: .2

 ومشاعر جتاه الطرف اآلخر ويراه متميزًا عن األغلبية بصفات معينة.

 حيدث فيها امليل الشخصي واملزيد من التقارب النفسي. املرحلة الثالثة: .3

بزيادة التقارب النفسي تقوى ثقتهما ببعضهما ويشعر كل منهما باألمان أكثر  املرحلة الرابعة: .4

 فيكشف املزيد عن خصوصياته.

يكون الطرفان قد وصال إىل حالة االرتباط العاطفي املبين على املعرفة  املرحلة اخلامسة: .5

لثقة باملستقبل الكافية والقبول بالطرف الثاني وبالتالي يؤخذ قرار الزواج بكثري من االرتياح وا

 (.17 – 15،  2006)احملرزي، 

 الفحص الطيب قبل الزواج (3

على اجلسم بكل الوسائل املتاحة )من  الطيب القيام بالكشف واملراد بالفحص الطيب هو

 األشعة، والكشف املختربي والفحص اجليين وحنوها( ملعرفة ما به من مرض.

الكتاب، وعقد النكاح، وال سيما إذا ويتم هذا الفحص عند الرغبة يف الزواج وقبل كتب 

 قبل احلمل أو بعد الزواج مباشرة إذا ظهرت مشكلة تتعلق باإلجناب، أو كان الزوجان من األقارب، أو

بعده يف حالة وجود تأريخ وراثي عائلي إجيابي لبعض األمراض يف شجرة الوراثة العائلية، أويف حالة 

لوراثي، فهذه الفحوصات قبل الزواج جتنب الكثري من اإلجهاض املتكرر، هنا جيب إجراء الفحص ا

 ياملشاكل املتعلقة باألمراض الوراثية، مثل التخلف العقلي الوراثي بأنواعه، وأمراض فقر الدم التحلل

 الوراثي، ومن أشهرها مرض الثالسيما واألنيميا املنجلية، 
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ما يأتي )القره داغي،  والشك أن هناك فوائد كثرية للفحص الطيب قبل الزواج، من أهمها

2006 ،8:) 

 معرفة مدى قدرة اخلاطب، واخلطوبة بدنيًا على إمتام الزواج. .1

عدم وجودها، حيث إذا تبني  االطالع على وجود األمراض املعدية املوجودة يف كال الطرفني أو  .2

أحدهما خلوهما عن هذه األمراض فإنهما يكونان أكثر اطمئنانًا، وإذا تبني وجودهما فيهما أويف 

 شريكة احلياة غري املصاب. فإن اخلاطبني ينظران يف اخليارات األخرى، والبحث عن شريك، أو
ناقص، ومن األمراض  عجز جنسي كامل أو الكشف عما يف أحدهما، أوكليهما من عقم، أو .3

 التناسلية، والوراثية مثل السكر.
 الكشف عن األمراض النفسية املؤثرة يف العالقة بني الطرفني. .4
 Rhالكشف عن أمراض ال متنع، ولكن تؤثر يف احلمل والوالدة، والذرية مثل عامل الريسوس  .5

 ومرض القطط والكالب.
محاية الزوجني من األمراض املعدية اخلطرية قبل الزواج حيث تنتقل بعض هذه األمراض عن طريق  .6

 االتصال اجلنسي مثل اإليدز، وبعضها مبجرد اجملاورة واالحتكاك.
 معاقني بقدر اإلمكان. نتشار األمراض املعدية، والتقليل من والدة أطفال مشوهني، أواحلد من ا .7
حتقيق االطمئنان والسكنى من خالل معرفة الطرفني خبلوهما عن األمراض املعدية، واألمراض  .8

 الوراثية.
 العالج املبكر هلذه األمراض ما دام ذلك ممكنًا. .9

الزوجية، حيث إن كيانه قد ينهدم إذا فوجئ أحدهما احملافظة على الزواج نفسه، وعلى كيان  .10

 باإلصابة بهذه األمراض.
 احملافظة على صحة النسل، وعلى صحة الذرية. .11

 

 وقد استعرض اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث موضوع "الفحص الطيب" وقرر اجمللس ما يلي:

املؤثرة وبالتالي  األمراض املعدية أو: إن للفحص الطيب قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على أواًل

سلبيات وحماذير من حيث كشف املستور،  -وباألخص للفحص اجليين  -االمتناع عن الزواج ولكن له 

 وما يرتتب على ذلك من أضرار بنفسية اآلخر املصاب ومستقبله.

 ج مع مراعاة السرت.: ال مانع شرعًا من الفحص الطيب مبا فيه الفحص اجليين لالستفادة منه للعالثانيًا

 : ال مانع من اشرتاط أحد اخلاطبني على اآلخر إجراء الفحص اجليين قبل الزواج.ثالثًا
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ال مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطيب )غري اجليين( قبل الزواج على أن يلتزما بآداب  رابعًا:

 اإلسالم يف السرت وعدم اإلضرار باآلخر.

مؤثرة إن وجدت،  أن يكتم عن اآلخر عند الزواج ما به من أمراض معدية أو: ال جيوز ألحدهما خامسًا

موته بسبب ذلك فإن الطرف املتسبب يتحمل كل ما  ويف حالة كتمانه ذلك وحتقق إصابة أحدهما أو

 يرتتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه.

اح إذا ثبت أن الطرف اآلخر مصاب باألمراض : حيق لكليهما املطالبة بالفسخ بعد عقد النكسادسًا

املؤثرة يف مقاصد الزواج )البيان اخلتامي للدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس األوروبي لإلفتاء  املعدية أو

 (.2005والبحوث، 

 عقد القران (4

ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف  الزواج هو

وإنشاء أسرة مستقرة وقد عرف الزواج يف ميثاق األسرة يف املادة العاشرة بأنه: "رابطة شرعية حمكمة 

بني رجل وامرأة على وجه الدوام واالستمرار، وتنعقد بالرضا والقبول الكامل منهما وفق األحكام 

 (.29، 2011املفصلة شرعًا" )اللجنة العاملية للمرأة والطفل، 

لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  َأْزَواًجا َأنُفِسُكْم مِّْن َلُكم َخَلَق َأْن آَياِتِه َوِمْن ﴿برعاية الزوجني قال تعاىل: 

 (21: الروم) ﴾لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن   َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت

 أركان الزواج:

إلسالم صحيحا، فإنه يقيد بشروط وأركان حددها الشرع، والركن حتى يكون الزواج يف ا

 ما ال يتم الشيء إال به، وانتفاؤه إبطال لصحة العقد، وأركان الزواج مخسة، وهي: هو

أنكحتك ابنيت، والقبول من  الصيغة: وهي اإلجياب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو .1

 نكحت. الزوج: كقوله: تزوجت أو

قال الولي: زوجت ابنيت على  عينا، فلوفيه: أال يكون من احملارم وأن يكون ُمالزوج: ويشرتط  .2

 أحدكم مل يصح الزواج لعدم تعيني الزوج.

الزوجة: ويشرتط يف الزوجة ليصح نكاحها الشروط اآلتية: خلوها من موانع النكاح. وأن  .3

 عينة.تكون الزوجة ُم

ِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفاْن﴿ :الولي: فال يصح النكاح بدون ولي قال تعاىل .4

ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى ﴿ (، وقال تعالي حكاية عن صاحل مدين5)النساء:  ﴾ِباْلَمْعُروِف
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(، وأخرج الرتمذي عن أبي موسي األشعري رضي اهلل عنه أن 27)القصص: ﴾اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن

 (.407، 3عليه وسلم قال: "ال نكاح إال بولي" )الرتمذي، جالنيب صلى اهلل 
األعمام  اجلد أو األخوة أو بكرًا إال بإذن وليها األب أو نكاح ثيبًا كانت أوالوال حيل للمرأة 

 بين األعمام وإن بعدوا األقرب فاألقرب أوىل.  أو

الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين يف عقد النكاح قوله صلى اهلل عليه وسلم:  .5

 (.386، 9، ج1993"ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل" )التميمي، 

وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصارا، فمن 

 أراد زيادة علم فلريجع إليها يف مظانها.

 .األدوار والمسؤوليات في األسرة اإليجابيةحث الثالث: بالم

سؤوليات داخل األسرة مما حيقق إجيابيتها ويضمن سعادتها، وينمي         يعد متثُّل األدوار وتوزيع امل

الثقة بالنفس ويســهم يف حتقيق القيمة الذاتية لكل أعضــائها. ورمبا عادت بعض اإلشــكاالت وأحيانًا   

ل األدوار وتوزيع املســؤوليات داخل األســرة فمن ليس له دور يف األســرة  بعض حاالت الطالق لضــعف متث

 ال يشعر باالنتماء وبالتالي ال يتوافق مع بقية أعضائها.

فأفراد األسرة يتعارفون فيما بينهم بأن هناك حقوق وواجبات للزوج والزوجة ولألم واألب ولالبن  

حبيث يكون له  ســـــــب قدرته ومكانته وظروفه.وكل واحد من هؤالء له دور معني ُيناط به ح والبنت.

عن َعْبَد اهلل ْبَن ُعَمَر  ويكون عليه مســــؤولية جتاه نفســــه وجتاه اآلخرين. ويف احلديث قيمه يف البيت،

ْسُئوٌل             سلم َيُقوُل: )ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َم صلى اهلل عليه و ُسوَل اهلِل  َسِمْعُت َر ضي اهلل عنهما قال:  ر

َمســُْئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة  ِتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمســُْئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َأْهِلِه َوْهوَعْن َرِعيَّ

َقاَل َوَحســِْبُت َأْن  -يَِّتِه ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمســُْئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها، َواْلَخاِدُم َراٍع ِفي َماِل ســَيِِّدِه َوَمســُْئوٌل َعْن َرعِ 

 َوالرَُّجُل َراٍع ِفي َماِل َأِبيِه َوَمســــــــــــــــــــُْئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوُكلُُّكْم َراٍع َوَمســــــــــــــــــــُْئوٌل َعْن َرِعيَِّته(  -َقْد َقاَل 
 (.304 ،1، ج1987)البخاري، 

أقوال )الصاحل،  ترتيب اجلزاء على ما يأتي به املكلف من أعمال أو :وتعرف املسؤولية أنها

 (.9،هـ1429
فيطلق  .ويستخدم مصطلح الدور يف علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي واألنثربولوجيا مبعان خمتلفة

 "كمظهر للبناء االجتماعي على وضع اجتماعي معني يتميز مبجموعة من الصفات الشخصية
الواجبات، ويرتبط بوضع  واألنشطة"، كما ميكن تعريفه على أنه منوذج يرتكز حول بعض احلقوق

موقف اجتماعي معني، ويتحدد دور الشخص يف أي موقف عن طريق  حمدد للمكانة داخل مجاعة أو

 .(120، 2003جمموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها الشخص نفسه )فاروق، 
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فرض أمناطا "موقع" يقوم به بعض أفراد اجملتمع، ي وظيفة أو كما يشري مفهوم "الدور" إىل عمل أو

 .سلوكية حمددة يتوقعها اجملتمع عادة من القائمني به، ويتحدد على أساسها موقعهم االجتماعي
اضطراري مثل دور األب، وأدوار القرابة األخرى،  وبغض النظر عن تنوع هذه األدوار ومراوحتها بني ما هو

الذي يقوم به يف املركز الذي  السلوك اختياري )التلميذ، الرئيس(، وعليه فان الدور هو وبني ما هو

 .(12، 2004يشغله )شروخ، 

ــلوكية اليت حتقق ما هو  فالدور هو ًاإذ ــطة املرتبطة واألطر الســـــ متوقع يف  جمموعة من األنشـــــ

مواقف معينة، ويرتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بســـــــــــلوك الفرد يف املواقف املختلفة. وتوزيع األدوار 

وأن يقوم  األســرة واجبات وحقوق وفق االتفاق العائلي والعرف االجتماعي.يعين أن يكون لكل فرد يف 

مما يشــــبع لديه دافع حتقيق الذات والشــــعور بالدور  بأداء هذه الواجبات واحلصــــول على هذه احلقوق.

 االجتماعي واألسري.

دية ويأتي تقســـيم املهام وتوزيع املســـئوليات داخل األســـرة املســـلمة مبا يضـــمن قيام األســـس املا     

 واملعنوية اليت تقوم عليها األسرة، ومبا يضمن السعادة األبدية ألفرادها.

 األدوار واملسؤوليات بني الزوجني

ــاس بنائها، لذا فإن عليهما حتمل   ــرة وهما أســــ ــيان يف األســــ ــاســــ الزوجان هما الركنان األســــ

ــب وظيفته ا   ــرة ومتطلباتها؛ كل حبسـ ــؤولية املشـــرتكة يف القيام بواجبات األسـ لفطرية اليت فطره املسـ

ــاون بني الزوجني يتحقق        ــالتع ــة، وب ــا احلــافظي ــه القوامــة، واملرأة وظيفته ــا، فــالرجــل وظيفت اهلل عليه

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّســَاِء ِبَما َفضَــَّل اهلُل ﴿ التكامل واالســتقرار داخل األســرة، يقول اهلل جل شــأنه: 

ـــَُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَف َـــّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اهلُلَبْعضـــــــــ  ﴾ ُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصـــــــــ
  (.34)النساء: 

سالم قاعدة متينة يف حفظ احلقوق بني           سى اإل شرتكة بني الزوجني وقد أر سؤولية م سرة م واأل

(. واملعروف 228)البقرة: ﴾ َعَلْيِهنَّ بــِاْلَمْعُروِفَوَلُهنَّ ِمثــُْل الــ ِذي  ﴿ يقول اهلل جــَلَّ وعال: الزوجني؛ حيــث

عرض على أهل الفضـــل واخلري من الناس فإنهم  هوما تعرفه الفطر الســـليمة والعقول الرشـــيدة، وما لو

يعرفونه وال ينكرونه، إن العشــرة باملعروف هي املظلة واملنهاج الذي تســري عليه احلياة الزوجية، ســواء   

 ملطالبة باحلقوق، أم كمنهاج تسري على هديه احلياة داخل البيت.عند أداء الواجبات وا
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 احلقوق املشرتكة بني الزوجني

الســـــعادة الزوجية أشـــــبه بقرص من العســـــل تبنيه حنلتان، وكلما زاد اجلهد فيه زادت حالوة    

ــلون يف حتقيق هناءة    ــعادة يف بيوتهم، وملاذا يفشــ ــنعون الســ ــألون كيف يصــ ــهد فيه. وكثريون يســ الشــ

 سرة واستقرارها.األ

ــعادة الزوجية تقع على الزوجني.  ــؤولية السـ فال بد من وجود احملبة بني الزوجني.  وال شـــك أن مسـ

ــعور األهوج الذي يلتهب فجأة وينطفئ فجأة، إمنا هو  ــود باحملبة ذلك الشــــــ ذلك التوافق  وليس املقصــــــ

 الروحي واإلحساس العاطفي النبيل بني الزوجني.

ــعيد ال يقف ع ــامح بني الزوجني. والبيت الســــــــ لى احملبة وحدها، بل ال بد أن تتبعها روح التســــــــ

ــي يف تهيئة البيت    ــن الظن والثقة بني الطرفني. والتعاون عامل رئيســ ــامح ال يتأتى بغري تبادل حســ والتســ

الســـعيد، وبغريه تضـــعف قيم احملبة والتســـامح. وال نســـتطيع أن نعدد العوامل الرئيســـة يف تهيئة البيت     

أن نذكر العفة بإجالل وخشــوع، فإنها حمور احلياة الكرمية، وأصــل اخلري يف عالقات  الســعيد دون 

ذلك  اإلنســـان. وليس يف العامل كله مكان يضـــاهي البيت الســـعيد مجاال وراحة. والبيت الســـعيد هو    

واهلدوء البيت الذي يأوي إليه أفراد األســرة فيجدون فيه الراحة  البيت الذي ال خصــام فيه وال نزاع. هو

 والطمأنينة.

وتأكيًدا على تلك الرابطة، وتدعيًما هلا، جعل اإلســـــــالم بني الزوجني حقوًقا متبادلة، منها ما 

ــرتكة بني الزوجني: املودة والرمحة،   هو ــرتك، ومنها ما خيتص بكل طرف؛ فمن احلقوق املشــــــ مشــــــ

َوِمْن آَياِتِه َأْن   ﴿ د قال اهلل تعاىل:  واألمانة والثقة، والرِّفق وطالقة الوجه، ولني اخلطاب، واالحرتام، وق        

ــُْكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك لَ   آَياٍت ِلَقْوٍم َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفســـــــُِكْم َأْزَواًجا ِلَتســـــ

ــاواة بني الزوجني يف احلقوق بق21)الروم:  ﴾َيَتَفك ُروَن َوَلُهنَّ ِمْثُل ال ِذي ﴿وله: (، وذكر القرآن املســــــــــــ

 (.228)البقرة: ﴾ َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف

ومن األمور اليت يشــــــرتك فيها الزوجني واليت تســــــهم يف غرس اإلجيابية داخل البيت ما ذكره  

 ( يف كتابه لغات احلب اخلمس وهي:25، 2010تشامبان )

 .كلمات التشجيع واالحرتام املتبادل -
 .بالطرف اآلخر واالنتباه الكامل له تكريس الوقت اخلاص -
 .تبادل اهلدايا كتعبري عن احلب يتعدى احلواجز الثقافية -
 .األعمال اخلدمية وإجنازها بروح إجيابية -
  .االتصال البدني -
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 ونشرح هنا من منظور إسالمي بعض ما ذكره تشامبان.

ــانها"قدميا قالوا:  االحرتام املتبادل: ــلوب حديثه ..  مجال املرأة يف أدب لســ ــية الرجل يف أســ ــخصــ   "،وشــ

وكم من رجل !..فكم من حســــــناء أتلفت حسنها بلسانها اجلاف وأسلوبها املنفر يف التعامل مع زوجها  

 .وسيم خسر مزايا شخصيته.. بأسلوبه الفج يف خماطبة زوجته

فكلما كان أســـــــــــــــــــلوب الزوجني مهذبا زاد احلب بينهما وزادت متعة احلياة. وإذا زال األدب 

واالحرتام بني الزوجني فعلى دنياهما الســالم. إذا زال االحرتام فال عجب من كلمات قاســيات، وألفاظ  

 .وكذا الزوجة إذا قل حياؤها وأدبها مع زوجها كانت شــــر الزوجات .نابيات، ومن تســــفيٍه ومنازعات
ــانها، ويرتفع صـــوتها، وتســـيء ألفاظها  رتام املتبادل واالح .ويعيش الزوجان يف نكٍد وشـــقاء .يطول لسـ

يتعدى الزوجني إىل أقاربهما فلكي تدوم ســــــــعادتهما جيب أن حيســــــــن كل منهما إىل أقارب اآلخر.   

 وكثري من املشـــــاكل األســـــرية اليت تقتل الســـــعادة الزوجية ســـــببها عدم اإلحســـــان إىل أهل الزوج أو

ثم ما متر إال  .. فضلتراهم فــــي أول حياتهم يذكر كل مــــن الزوجني أهــــل زوجه باخلري وال       .الزوجة

ــرية حتى تتغري النظرة  فهذا يذم أهل زوجه أو يعريها بهم وهذه تصــــــف مرارة أهله.. وســــــوء   فرتة قصــــ

وال تســأل بعد ذلك عن اخلصــام الذي يبقى أثره يف القلب لســنني     فتطعن بهم وتســيء إليهم. معاملتهم.

 (.47، 2015 ،)باشا

فقد  .شـــــارُتها تنبع من احرتام إنســـــانيتها وعقلهاومن االحرتام اســـــتشـــــارة الزوج لزوجته فاســـــت

عندما رجع من غار حراء،   خدجية رضي اهلل عنها زوجته -صلى اهلل عليه وسلم  -استشــار رسول اهلل   

يف حادثة اإلفك عندما سأهلا   زينب بنت جحش رضي اهلل عنها  ثم ذهبت به إىل ورقة بن نوفل. واستشار  

ــة رضي اهلل عنها فلم  ــــ كما يف قصة صلح   أم سلمة رضي اهلل عنها .. واستشار تقلً  إال خرياعن عائشــ

احلديبية، فأشارت عليه حني امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهــــــــم أن خيرج وال يكلم أحــــــــدا منهم    

 .كلمة حتى ينحر بدنه وحيلق. فلما رأى أصحابه ذلك؛ قاموا فنحروا

ــول اهلل  تكريس الوقت: ــلى اهلل عليه  -آخى رسـ ــلم صـ ــلمان وبني أبي الدرداء فزار  -وسـ بني سـ

ســلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شــأنك متبذلة ؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له 

ــائم قال: ما أنا بآكل حتى  حاجة يف الدنيا فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال: ُكْل فإني صــــــ

الدرداء ليقوم فقال له ســلمان: من فنام ثم ذهب يقوم فقال له:  هب أبوفأكل فلما كان الليل ذ ،تأكل

من فنام، فلما كان عند الصــــبح قال له ســــلمان: قم اآلن فقاما فصــــليا فقال: إن لنفســــك عليك حقًا    

ــيفك عليك حقًا وإن ألهلك عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه فأتيا النيب عليه   ولربك عليك حقًا ولضــ

 (.608، 4ج ،الرتمذي) ذكروا ذلك فقال له: )صدق سلمان(الصالة والسالم ف
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إن ألهلك عليك حقا يف وقتك ونعين به الوقت اخلاص بالطرف اآلخر واالنتباه الكامل له مع                  

 غري ذلك. قراءة أو عدم االنشغال بهاتف أو

ــلم: )تهادوا حتابوا( )البيهقي  اهلدية: ( 301، 11، ج2003 ،يقول رســــولنا الكريم صــــلى اهلل عليه وســ

مناســــبة  .. أو .. كرتقية للزوج يف العمل من مناســــبات مشــــرتكة بني الزوجني واحلياة الزوجية ال ختلو

ــعيدة للزوج أو ــبات يعمل على إعادة نبض احملبة واأللفة  .الزوجة ســـ ــتغالل مثل هذه املناســـ .. الذي  واســـ

شاكل األبناء  خيتفي من كثرة اهلموم أو يكاد سيطة       .. م سعيدة بهدية ب فما أحلى إحياء املناسبات ال

 .أما إذا أتبعت بكلمة رقيقة فإن هلا سحر عجيب .بال تكلف يف قيمتها

مهما  –ولعل اهلدية من أشــــــد األشــــــياء تأثريا على الزوجة، وهي مما يدخل الســــــرور إىل قلبها 

رحلة قصــرية    كزيارة أو فهي تشــعرها أن زوجها يتذكرها. وقد تكون اهلدية رمزية -ة كانت صــغري

ــبيل املثال كرمز للحب وهي كافية للتعبري عنه ..غري ذلك .. أو إىل مكان حتبه وال  ..والوردة على ســــ

ــرف النظر عن قيمتها املادية -تكلف كثريًا. ولكن هلا أثرا إجيابيا. واهلدية  ــاعر  -بصـــ تعرب عن املشـــ

 .(48، 2015ة ويغذي األحاسيس )باشا، وهي دواء سريع املفعول يرفع الروح املعنوي ..اجلميلة

يف بيته يف خدمة يعمل صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهلل انك األعمال اخلدمية وإجنازها بروح إجيابية:

أهله خيصف نعله، ويرقع ثوبه، وحيلب الشاة ألهله، ويعلف البعري، يشيل هذا، وحيط هذا، وخيدم يف 

مهنة أهله، ويقّم البيت، ويعني اخلادم يف خدمته تروي عائشة رضي اهلل عنها: ) كان رسول اهلل صلى 

مل أحدكم يف بيته( )الشيباني، اهلل عليه وسلم خيصف نعله، وخييط ثوبه، ويعمل يف بيته كما يع

 (. 209، 42، ج 2001

ــتمتاع البدني: هذا احلق مشــــــــرتك بني الزوجني، مبعنى أن للزوج احلق يف االســــــــتمتاع بزوجته  االســـــ

وكذلك العكس، ذلــــك ألن االستمتاع مقصد من مقاصد النكاح، ومن خصوصياته، فحل استمتاع  

فيه، ولذا ال جيوز للزوجة أن تتزوج بـــــزوج آخر ما  اختصاص له، فال يشركه غريه الزوج بزوجته هـــــو

 دامت الرابطة الزوجية قائمة بينهما.

ــاة الزوج  وقد جعل اجلماهري من أهل العلم للمرأة احلق يف ذلك، وقالوا بأحقية الزوجة يف مقاضـ

ربع وطلب االنفصــــــــــــــال إن أرادت. بل ذهب بعض الفقهاء إىل أن على الزوج أن ينام مع زوجته ليلة من أ

كما أن القائلني بعدم الوجوب قالوا بأنهم أوكلوه إىل الغريزة،        ليال، وقال آخرون ليلة يف كل طهر.     

وما كان له دافع طبعي فــــــال حاجــــــة إلجيابه دينًا. واملرأة كالرجل هلا غريزة تريد إشباعها، وهي قد 

 إىل دالالت املعنى اللغوي جبلت على ذلك. كما أن التعبري القرآني للمتزوجات باحملصــنات يومئ ويشــري 

 هنا حتصن املرأة بالزواج من دواعي الشر والرذيلة. اليت تفيد معنى املنع واحليلولة، وهو
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ــية املتنوعة، كل هذا له دور    ــار املغريات املادية واملعنوية، واملثريات اجلنسـ ــف إىل ذلك انتشـ أضـ

 ، وهذا ما يشهد به الواقع.كبري يف التأثري على النفوس الضعيفة، مما سهل وقوع الفاحشة

وهلذا كان لزامًا على الزوج أن يشبع غريزة زوجته اجلنسية يف حدود املعقول، ويف هذا الصدد      

مفض   رع ملصلحة الزوجني، ودفع الضرر عنهما وهو   يقول البهوتي يف كشاف القناع: "وألن النكاح شُ   

ــائه إىل دفعه عن الرجل،   ــهوة عن املرأة كإفضــــ ــرر الشــــ فيكون الوطء حقًا هلما مجيعًا" إىل دفع ضــــ

 (.192، 5هـ، ج1402)البهوتي، 

وعلى الزوج أن يتوخى حاجتها إليه "فيعفها ويغنيها عن التطلع إىل غريه، وإن رأى الرجل مـــــــــــــن 

ــتى    ــهوته حـــ ــوي شـــ ــه، وتقـــ نفسه عجزًا عن إقامة حقها يف مضجعها أخذ من األدوية اليت تزيد يف باهـــ

(. ويف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول  154، 3ج، 1405يعفها" )القرطيب، 

ــا مــا نــأتي منهــا ومــا نــذر؟ قــال: "احفظ عورتــك إال من زوجتــك، أو     مــا ملكــت ميينــك"   اهلل عوراتن

 (.92، 4)السجستاني، ج

ويدخل يف االستمتاع كل ما يشبع الغريزة من النظرة إىل اللمــــــــــس إىل اإلنزال، ويدخل يف حل 

االســـتمتاع جترد املرأة لزوجها، وكذلك العكس، ألن هذا مما يســـاهم يف إشـــباع الشـــبق اجلنســـي،  

 وإمخاد نار الشهوة، وهذا من املقاصد األساسية للنكاح، والتجرد من املكمالت هلذا املقصد.

ــرة من   كما أن من واجبات الزوجني حنو ــتعدادهما حلل ما يعرض لألســـ ــن اســـ ــهما حســـ بعضـــ

عدم إنصــاف حقوق  الشــقاق ينشــأ عن عدم تقدير أحد الزوجني ملتاعب اآلخر، أو مشــكالت. فمعظم 

شريكه. وال يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من ماء. ألن أكثر اخلالفات الزوجية    

 اليت تنتهي بالطالق ترجع إىل أشياء تافهة تتطور تدرجييًا حتى يتعذر إصالحها.

ه:واجبات الزوج جتاه زوجت  

الزوج الذي يكرم زوجته وال يهينها، ويكثر من إمساعها كلمات طيبات،          الزوج اإلجيابي هو 

ويسرت أخطاءها، ويغار عليها، ويتغافل عن كثري مما يصدر منها، ويصرب عليها، ويزيد صربه يف أيام       

بيتها ما  هلا، ويكتم سرها، ويوفر هلا سكًنا مستقاًل، ويعينها يف      حيضها، ويطّيب خاطرها، ويدعو 

ــامرها وميازحها، وال يأخذ حًقا   ــتطاع، وال يبخل عليها وال على أوالدها، ويتنظف هلا ويتزين، ويســ اســ

 من حقوقها إال بإذنها.

ــف فإن بعض األزواج يرى يف القوامة ما له، وال يرى ما عليه، يرى ما متنحه القوامة من  ولألســـــ

قيادة وال يرى ما تلزمه به من نفقة ورعاية.  ويعرف الرازي القوامة بقوله: القوامة اسم ملن يكون مبالًغا  
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، 2000)الرازي،  فظهــايف القيــام بــاألمر، يقــال هــذا قيم املرأة وقوامهــا للــذي يقوم بــأمرهــا ويهتم حب

 (.71، 10ج

فإن أهم ما تعنيه القوامة أن عليه أداء ما لزوجته من حقوق: ينفق عليها، وال ميّن عليها بهذا             ًاإذ

 اإلنفاق، ويوفر هلا األمن النفسي والروحي واملادي. ومن احلقوق اليت يتطلبها مصطلح القوامة:

ــرورة رعاية الزوج لزوجته، وحســــــن معاملتها، -1 ـــُِروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإْن ﴿فقد قال تعاىل:  ضــــ َوَعاشـــ

ـــَْيًئا ـــَى َأْن َتْكَرُهوا شـــ (، ويف احلديث 19)النســــــاء: ﴾ َوَيْجَعَل الل ُه ِفيِه َخْيًرا َكِثرًيا َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعســـ

عنَدُكم، ليس َتمِلُكوَن منهنَّ شــَْيًئا املؤكِّد هلذا احلق: "أاَل واســتوصــُوا بالنِّســاِء َخْيًرا؛ فِإنََّما ُهنَّ َعَواٍن 

(، ويقول الرســول صــلى اهلل عليه وســلم أيضــًا: "َأْكَمُل املؤمننَي ِإمياًنا     467، 3َغْيَر ذلك" )الرتمذي، ج

(، ويقول: "خرُيُكم خرُيكم ألهله، 466، 3أحَسُنُهم ُخُلًقا، وِخياُرُكْم ِخياُرُكم ِلِنساِئِهم")الرتمذي، ج   

 (.709، 5هلي")الرتمذي، جوأنا خرُيكم أل

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّســــــــَاِء ِبَما ﴿ كانت غنيَّة، يقول اهلل تعاىل: واجب اإلنفاق على زوجته، ولو -2

َضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ    َساَء َصدُ   ﴿ (، ويقول:34)النساء:  ﴾ َفضََّل الل ُه َبْع َقاِتِهنَّ َوآُتوا النِّ

ُسِئل          4)النساء:  ﴾ ِنْحَلًة (، ويف السُّنة جند النيب صلى اهلل عليه وسلم يؤكد على ضرورة اإلنفاق؛ فقد 

رســول اهلل صــلى اهلل عليه وســلم: ما َحقُّ زوجِة أحِدنا عليه؟ فقال: "أْن ُتْطِعَمها إذا َطِعْمَت، َوتْكســَُوها   

 (.651، 4ال ُتَقبِّْح، وال َتْهُجْر ِإال  يف البيت" )السجستاني، جِإذا اْكَتَسْيَت، وال َتْضِرِب الوْجَه، و

املعنى احلقيقي والشــــــــامل للفظ  وجوب تعليم الزوجة وإلزامها تعاليم اإلســــــــالم وآدابه، وهذا هو -3

ـــَُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َو﴿ القوامة، فقد قال اهلل تعاىل: ُقوُدَها النَّاُس َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفســــــــــــــــــــــ

َمْسؤوٌل َعْن   (، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "والرَُّجُل يف َأْهِلِه راٍع وهو   6)التحريم: ﴾ َواْلِحَجاَرُة

 (.171، 6، ج1987َرِعيَِّته" )البخاري، 

ــلم: "إنَّ ِمن َأشـــَرِّ الناِس عنَد    -4 ــلى اهلل عليه وسـ ــول اهلل صـ ــرِّها؛ فقد قال رسـ اهلِل َمْنِزَلًة يوَم حفظ سـ

 (.1060، 4الِقيامِة الرَُّجَل ُيْفِضي إىل اْمَرَأِتِه وُتْفِضي إليه، ثم َيْنُشُر ِسرََّها" )النيسابوري، ج

 ونسوق هنا للزوج ثالثون وصية يسعد بها الزوج زوجته للدكتور حسان مشسي باشا:     

ــخة يف قلبها وعقلها. وأخطر اإلهانات اليت ال . ال ُتهْن زوجتك، فإن أي إهانة توجهها إليها، تظل ر1 اســــ

 غفرتها لك بلســــــانها، هي أن تنفعل فتضــــــر بها، أو تســــــتطيع زوجتك أن تغفرها لك بقلبها، حتى ولو

 تتهمها يف عرضها. أمها، أو تلعن أباها أو تشتمها أو

ــك، وأنك حريص  2 ــلها على نفســـ ــعرها أنك تفضـــ ــْن إليك. أشـــ على   . أحســـــِْن معاملتك لزوجتك ُتحســـ

 إن مرضْت مثاًل، مبا أنت عليه قادر. إسعادها، وحمافظ على صحتها، ومضحٍّ من أجلها،
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. تذكر أن زوجتك حتب أن جتلس لتتحدث معها وإليها يف كل ما خيطر ببالك من شؤون. ال تعد إىل  3

 بيتك مقطب الوجه عابس احمليا، صامتا أخرسا، فإن ذلك يثري فيها القلق والشكوك.

ختصـصـك، فإن كنت أسـتاذا يف     ض على زوجتك اهتماماتك الشـخصـية املتعلقة بثقافتك أو  . ال تفر4

 الفلك مثال فال تتوقع أن يكون هلا نفس اهتمامك بالنجوم واألفالك 

 ،. كن مســــــــتقيما يف حياتك، تكن هي كذلك. ففي األثر: " عفوا تعف نســــــــاؤكم ") الطرباني 5

أمام  إىل ما ال حيل لك، ســـــــواء كان ذلك يف طريق أو(. وحذار من أن متدن عينيك 213، 6، ج1415

 شاشة التلفاز، وما أسوأ ما أتت به الفضائيات من مشاكل زوجية   

 . إياك إياك أن تثري غرية زوجتك، بأن تذكِّرها من حني آلخر أنك مقدم على الزواج من أخرى، أو            6

ويقلب مودتها إىل موج من القلق  تبدي إعجابك بإحدى النســــاء، فإن ذلك يطعن يف قلبها يف الصــــميم، 

والشكوك والظنون. وكثريا ما تتظاهر تلك املشاعر بأعراض جسدية خمتلفة، من صداع إىل آالم هنا 

 وهناك، فإذا بالزوج يأخذ زوجته من طبيب إىل طبيب 

اصــة . ال تذكِّر زوجتك بعيوب صــدرت منها يف مواقف معينة، وال تعيِّرها بتلك األخطاء واملعايب، وخ7

 أمام اآلخرين.

. عدِّل ســلوكك من حني آلخر، فليس املطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل ســلوكها، وتســتمر أنت 8

 كان مزاحا. متشبثا مبا أنت عليه، وجتنب ما يثري غيظ زوجتك ولو

سك زوجته      9 سب من صفات زوجتك احلميدة، فكم من الرجال ازداد التزاما بدينه حني رأى مت . اكت

 لدينية واألخالقية، وما يصدر عنها من تصرفات سامية.بقيمها ا

ــحناء والتباغض. وإن أخطأت جتاه زوجتك فاعتذر    10 ــاس الشــ ــب أســ ــب فالغضــ . إلزم اهلدوء وال تغضــ

ضْبَت منه     يف أكثر األحوال  -إليها. ال تنم ليلتك وأنت غاضب منها وهي حزينة باكية. تذك ر أن ما غ

حياتكما الزوجية، وال حيتاج إىل كل ذلك االنفعال. اســتعذ باهلل   أمر تافه ال يســتحق تعكري صــفو  -

من الشـــيطان الرجيم، وهدئ ثورتك، وتذكر أن ما بينك وبني زوجتك من روابط وحمبة أمسى بكثري 

 ثورة انفعال طارئة. من أن تدنسه حلظة غضب عابرة، أو

ــها. ال جتعلها تابعة تدور يف جمرَّتك11 ــجِّعها  . امنح زوجتك الثقة بنفســــ وخادمة منفِّذًة ألوامرك. بل شــــ

على أن يكون هلا كيانها وتفكريها وقرارها. اســتشــرها يف كل أمورك، وحاورها ولكن باليت هي  

ــرفها إىل رأيك   ــوب، وأخربها بذلك وإن خالفتها الرأي فاصــ ــن. خذ بقرارها عندما تعلم أنه األصــ أحســ

 برفق ولباقة.

يســـتحق الثناء، فالرســـول صـــلى اهلل عليه وســـلم يقول: " من مل  . أثن على زوجتك عندما تقوم بعمل 12

 (.339، 4يشكر الناس مل يشكر اهلل " )الرتمذي، ج

. توقف عن توجيه التجريح والتوبيخ، وال تقارنها بغريها من قريباتك الالتي تعجب بهن وتريدها أن             13

 تتخذهن ُمُثاًل عليا جتري يف أذياهلن، وتلهث يف أعقابهن.
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ل أن توفر هلا اإلمكانات اليت تشـــــــــجعها على املثابرة وحتصـــــــــيل املعارف. فإن كانت تبتغي . حاو14

احلصــول على شــهادة يف فرع من فروع املعرفة فيسِــّْر هلا ذلك، طاملا أن ذلك األمر ال يتعارض مع مبادئ 

 اح فيما تقوم به.الدين، وال يشغلها عن التزاماتها الزوجية والبيتية. وجتاوْب مع ما حترزه زوجتك من جن

ــها مما ران عليها من هموم ومكبوتات،  15 ــْت إىل زوجتك باهتمام، فإن ذلك يعمل على ختليصــ . أنصــ

تصـــبُّ  وحتاشـــى اإلثارة والتكذيب، ولكن هناك من النســـاء من ال تســـتطيع التوقف عن الكالم، أو

 ملوعظة احلسنة.أقربائك، فعليك حينئذ أن تعامل األمر باحلكمة وا حديثها على ذم أهلك أو

 أن تنفصل عنها. . أشعر زوجتك بأنها يف مأمن من أي خطر، وأنك لن تفرط فيها، أو16

. أشـــعر زوجتك أنك كفيٌل برعايتها اقتصـــاديا مهما كانت ميســـورة احلال. ال تطمع يف ماٍل ورثْتُه    17

ــتولي على أمواهلا. وال تبخل عليها حبجة أ  ــرعًا أن تسـ نها ثرية، فمهما كانت عن أبيها، فال حيلُّ لك شـ

 غنية يف حاجة نفسية إىل الشعور بأنك البديل احلقيقي ألبيها.

 .حذار من العالقات غري املباحة. فكثري من خراب البيوت الزوجية منشؤه تلك العالقات.18

. وائم بني حبك لزوجك وحبك لوالديك وأهلك، فال يطغى جانب على جانب، وال يســــيطر حب على 19

 .. فأعط كل ذي حق حقه باحلسنى، والقسطاس املستقيمحساب حب آخر

.كن لزوجك كما حتب أن تكوَن هي لك يف كل ميادين احلياة، فإنها حتب منك كما حتب                     20

 ،منها. قال ابن عباس رضــي اهلل عنهما: "إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي" )أبي شــيبة 

 (.196، 4، ج1409

حظا يسريا من الرتفيه خارج املنزل، كلون من ألوان التغيري، وخاصة قبل أن   . أعطها قسطا وافرا و 21

 يكون هلا أطفال تشغل نفسها بهم.

. شاركها وجدانيا فيما حتب أن تشاركك فيه، فزر أهلها وحافظ على عالقة كلها مودة واحرتام   22

 جتاه أهلها.

وال جتعله يســـتأثر بكل وقتك، وخاصـــة . ال جتعلها تغار من عملك بانشـــغالك به أكثر من الالزم، 23

ــواء كان ذلك يف البيت أم خارجه، حتى ال  ــبوع، فال حترمها منك يف وقت اإلجازة ســـــ يف إجازة األســـــ

 تشعر بامللل والسآمة.

. إذا خرجت من البيت فودعها بابتســـــامة وطلب الدعاء. وإذا دخلت فال تفاجئها حتى تكون متأهبة 24

 ال حتب أن تراها عليها، وخاصة إن كنت قادما من السفر. للقائك، ولئال تكون على حال

 وقد أوصى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالنساء بقوله:      .. . انظر معها إىل احلياة من منظار واحد25

( وقوله: " إمنا النساء شقائق الرجال ") السجستاني، 2281، 5، ج1987)البخاري،  ويدك بالقوارير"ر"

 (.4890، 5، ج1987 ،" استوصوا بالنساء خريا" )البخاري( وقوله: 111، 1ج

. حاول أن تســاعد زوجك يف بعض أعماهلا املنزلية، فلقد بلم من حســن معاشــرة الرســول صــلى اهلل    26

عليه وســلم لنســائه التربع مبســاعدتهن يف واجباتهن املنزلية. قالت عائشــة رضــي اهلل عنها: "كان صــلى  
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  فإذا حضــــــرت الصــــــالة خرج إىل الصــــــالة"  -يعين خدمة أهله-أهله  اهلل عليه وســــــلم يكون يف مهنة

 (.239، 1، ج1987 ،)البخاري

. حاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك، وتذكر ما هلا من حماســــن ومكارم تغطي هذا 27

 النقص لقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم " ال يفرك )أي ال يبغض( مؤمٌن مؤمنة إن كِرَه منها     

 (.1091، 2ج ،ُخُلقًا رضي منها آخر ")النيسابوري

. على الزوج أن يالطف زوجته ويداعبها، وتأس برســــول اهلل صــــلى اهلل عليه وســــلم يف ذلك: " فهال  28

ــي اهلل عنه  ــديد اجلاد يف  وهو –بكرا تالعبها وتالعبك". وحتى عمر بن اخلطاب رضــــــــ القوي الشــــــــ

ن يف أهله كالصــيب )أي يف األنس والســهولة( فإن كان   كان يقول: " ينبغي للرجل أن يكو -حكمه 

 يف القوم كان رجال ".

ــلم يراجعنه يف  29 ــاء النيب صــــلى اهلل عليه وســ . اســــتمع إىل نقد زوجتك بصــــدر رحب، فقد كان نســ

 الرأي، فال يغضب منهن.

. أحســن إىل زوجتك وأوالدك، فالرســول صــلى اهلل عليه وســلم يقول: "خرُيُكم خرُيكم ألهله، وأنا   30

(، فإن أنت أحسنت إليهم أحسنوا إليك، وبدلوا حياتك    2009، 5، ج1987خرُيكم ألهلي" )البخاري، 

ى أهلك التعيســــة ســــعادة وهناء.  ال تبخل على زوجك ونفســــك وأوالدك، وأنفق باملعروف، فإنفاقك عل  

صــدقة. قال صــلى اهلل عليه وســلم: )دينار أنفقته يف ســبيل اهلل ودينار أنفقته يف رقبة لعتق رقبة، ودينار  

ــدقًة على مســـكني، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك، واللقمة  أنفقته صـ

 (.692، 2يرفعها الرجل إىل فم زوجته له بها أجرًا( )النيسابوري، ج
 

 واجبات الزوجة جتاه زوجها

ــر العاطفة متأججة دائًما    ــتعلة يف بيتها، وأواصـ ــعلة احلب مشـ الزوجة اإلجيابية هي اليت تبقي شـ

مع زوجها، ورغم أن هذا مطلب لكل الزوجات، لكن الســــــــــــاعيات لتحقيق هذا املطلب قليالت، إذ 

ادتها الزوجية يكمن يف مخس رمبا يرونه جاهًزا يتسلمنه كما يتسلمن وجبة غداء من مطعم  سر سع      

 .: )التفاهم/ التسامح/ التفاؤل/ التزين/ التجديد(يتاءات حتافظ عليها يف عالقتها بزوجها ه

 ومن أنصع صفاتها اليت تهنأ بها نفسه وتقر برؤيتها عينه:

ِبُرَك . طاعة الزوج يف غري معصية، ويف احلديث املشهور عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أاَل ُأخْ         1

َظْتُه"  ِبخرِي ما َيْكِنُز امَلْرُء؟ امَلرأُة الصَّاِلَحُة؛ إذا َنَظَر إليها َسرَّْتُه، وإذا َأَمَرها َأطاَعْتُه، وإذا َغاَب عنها َحفِ   

 (.522، 1)السجستاني، ج

 ورد وقد ،(34: النســاء) ﴾الصَــّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الل ُهَف﴿. صــيانة عرضــه وماله، 2

ـــُْئوَلٌة َوِهَي َراِعَيٌة َزْوِجَها َبْيِت ِفي َوامَلْرَأُة: "احلديث  وقد(. 171 ،6ج ،1987 البخاري،" )َرِعيَِّتَها َعْن َمســـــ
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واملنازل وفرشها وتأثيثها، مما أرهق الزوج وجعل همه   الدور تغيري يف والتبذير اإلسراف  ظاهرة انتشرت 

 تبذير. اليت تالحقه صباح مساء بطلبات فيها إسراف أواالستجابة للزوجة 

 . أال  خترج من بيتها إال بإذنه؛ فقد ورد: "إذا اســـــــــــَْتْأَذَنِت امرأُة أحِدُكم إىل املســـــــــــجد، فال َيْمَنْعها"3

 (، وهذا يعين أن الزوجة ال جيوز أن خترج من بيتها إال بإذن زوجها.2007، 5، ج1987)البخاري، 

ــرار الزوج، ويف ذلك يقول تعاىل: 4  ﴾َفالصــــــَــّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الل ُه﴿. حفظ أســــــ

ــاء) ــة مملكة املنزل فإن(. 34: النســ ــاء وزوجته، بالزوج خاصــ ــرار وإفشــ  إىل اململكة هذه يعرض األســ

فســه، ومن أشــد األســرار ما يقع  ســقوط خاصــة إذا كانت أســرار حيرص الزوج على االحتفاظ بها لن ال

من ذلك، فعن أمساء بنت يزيد أنها كانت عند  -صلى اهلل عليه وسلم  -بني الزوجني، وقد حذر النيب 

ــول اهلل  ــلم   -رســ ــلى اهلل عليه وســ ــاء قعود عنده، فقال:  -صــ لعل رجاًل يقول ما يفعله »والرجال والنســ

فقلت: إي واهلل يا  -أي ســــــكتوا ومل جييبوا-القوم  فأرم« بأهله، ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها

ــول اهلل، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون، قال:  ــيطانة »رســـ ــيطان لقي شـــ فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك مثل شـــ

 (.162، 24، ج1983)الطرباني،  «فغشيها، والناس ينظرون

وحق على الزوجة أن . طيب الكالم وانتقاؤه: فإن طيب احلديث يأســــــــــــر القلوب، ويأخذ باأللباب، 5

 احلديث لزوجها لتدخل السرور على قلبه وتتودد إليه. تنتقي أطايب الكالم وحلو

أول مفتاح لدخول قلب الزوج، فتحســن اختيار اللباس والكالم وتنثر يف  . حســن اســتقبال الزوج: وهو6

ــوق محًدا  هي تتناول ما أثقل يده من رزق اهلل وتعينه على خلع ثوبه مقدمه ورًدا وحًبا، ها وتبث له الشــــ

هلل على ســـالمته، وترحب بقدومه وطلعته وجتلســـه حيث حيب ثم هي متســـح عناء العمل وتعبه بكلمة 

 حانية ونظرة بامسة.

. التبسم وطالقة الوجه: من أسباب حصول املودة واستقرارها إطالة التبسم وطالقة الوجه؛ ألنها دليل        7

ــرور والفرح، وهذ  ــا واحملبة والسـ ــغرية توحي مبعان كثرية ولفتات متتالية،  على الرضـ ــامة الصـ ا االبتسـ

ــلم   -وقد قال  ــلى اهلل عليه وســــــ ــيًئا ولو»: -صــــــ «  أن تلقى أخاك بوجه طلق ال حتقرن من املعروف شــــــ

 (.2026، 4)النيسابوري، ج

ى . إذا اســتقر املقام بالزوج يف مكانه ســارعت إليه باألخبار املفرحة واألنباء الســارة حتكي له ما جر8

هلا وماذا حدث هلا ليكون قطعة منها يعلم ما جيري يف داره، وتؤانســـه مبا تعلم أنه حيب من احلديث، 

وتشــــــــجعه إذا حتدث وتثين على عمله مع تذكريه باحتســــــــاب األجر جراء ما حيدث من منغصــــــــات   

 ومكدرات.

تســــــتقبل الزوج يف  هي . من متام االســــــتقبال متام الزينة ومجال املظهر ليتوافق مع مجال املخرب، ها9

 أبهى حلة وأمجل ثوب وأنصع قلب، لقد جتملت له ومن أحق بالتجمل منه؟

ــامح وكظم الغيظ والعفو:10 فاملرأة حتب االلتفاتة احلنونة من زوجها وقد يكون عكس ذلك  . التســـ

ــارع إىل كظم الغيظ   لظروف مير بها الزوج أو ــيته، إنها تســـــ ــخصـــــ أن ذلك خلاًل يف بعض جوانب شـــــ
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َواْلَكاِظِمنَي ﴿  -عز وجل-حمة والعفو، فهي تســعى إىل أن تكون مع احملســنني الذين أثنى اهلل  واملســا

 (.134)آل عمران: ﴾ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َوالل ُه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي 
يف فتنتهي املشــاكل يف مهدها، ومتوت الفرقة  وهي تســامح وتعفو وهلذا فصــوت الشــيطان خيبو

 بدايتها وينشر احلب عبريه مرة بعد أخرى.

. التواضــع ولني اجلانب وعدم التكرب: فمدارك األزواج تتفاوت وتتنوع ثقافاتهم وقد يكون مســتوى  11

تكون الزوجة ذات جاه ومال وحســــب ونســــب، والبعض   الزوج الدراســــي والتعليمي أقل من الزوجة أو

ا جرها األمر إىل االزدراء والكرب، وكل ذلك يولد يف        منهن ترتفع على الزوج وتتكرب وتفتخر، ورمب 

لعلها أدخلت      قلب الزوج الكره والنفرة، ورمبا قادته بهذا االزدراء إىل املال احلرام لريفع من حاله أو            

 عقًدا نفسية عليه.

ـــََعِت ِلُيْنِفْق ُذو﴿  يقول: -عز وجل-. عدم تكليف الزوج ما ال يطيق: فإن اهلل 12 ـــََعٍة ِمْن ســــــــــــ ﴾ ِهســــــــــــ
 -عز وجل-( فيكفيها ما يكفي زوجها دون تربم وال تذمر وال شكوى فإن األرزاق بيد اهلل  7)الطالق:

 والسعادة ليست باملال وحده.
ــلحها يف داخل منزهلا، ألن من املعروف  . 13 ــاكلها وحتاول أن حتلها وتصــ الزوجة املوفقة حتتفظ مبشــ

ــاكل أخرى أن خروج املشــــــــكلة من املنزل معناه كربها وبقاؤها  ــتمرارها، وأحياًنا تولد مشــــــ واســــــ

 والدتها مبشكلة مرت بها. مل خترب والدها أو مضاعفة، واملرأة جزامة ندامة، بعد حني تتمنى أن لو

ــرة إكرام من حيبهم الزوج، ومن أكرم عنده من    14 ــن العشــ ــرة أقارب الزوج: من حســ ــن معاشــ . حســ

 .وبةوالديه، وإن يف ذلك جزاًء موفوًرا يف األجر واملث

ــن تربية األوالد: مما تقر به نفس الزوج ويهنأ به قلبه أن يرى  رة فؤاده على خري حال، فإن 15 . حســـــــ

ــلمة تتعبد هلل   ــن تربية األوالد مدعاة إىل حمبة الزوجة والفرح بها، واملرأة املســ ــن  -عز وجل-حســ حبســ

 على األب سروًرا وفرًحا.تربيتها ألوالدها، إلخراج جيل صاحل ينفع املسلمني مما ينعكس أثر ذلك 

ــعد بيتها.   ــعد زوجها ومن ثم تســـ ــتطيع املرأة بذكائها وحكمتها وحســـــن معاملتها أن تســـ وتســـ

 ونسوق هنا أيضًا ثالثون وصية تسعدين بها زوجك يذكرها الدكتور حسان مشسي باشا.

نة. . تذكري أنك أنت مسؤولة عن إسعاد زوجك وأوالدك، وتذكري أن رضا زوجك عنك يدخلك اجل   1

ــلم: " أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة" )الرتمذي،    ــلى اهلل عليه وســ ــول اهلل صــ قال رســ

 (.466، 3ج

. ال حتمِّلي زوجك ما يفوق طاقته. فال حتشـــــــري رغباتك وال تكدســـــــي طلباتك مرة واحدة، حتى ال 2

عا ويرفضــــك أنت يرهق زوجك فيهرب منك. وإذا أصــــررت على مطالبك الكثرية، فقد يرفضــــها مجي 

ــى أن أمحل   ــف وال نادم. وتذكري ما قاله عمر بن عبد العزيز البنه: " إنين أخشــ ــا تاما، غري آســ رفضــ

 الناس على احلق مجلًة، فريفضونه مجلًة ".
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. ال تكلفيه أن يتحلى مرة واحدة بكل الصــــفات والفضــــائل واملكارم اليت تشــــتهني أن جتتمع فيه.    3

 تلك الصفات يف شخص واحد  فمن النادر جدا أن جتتمع كل

. حني يتزوج رجل امرأة، يتعلق بصــورتها احللوة كما رآها يف الواقع، ويود أن حيفظ هلا هذه الصــورة 4

فحافظي على مجالك وأناقتك،  سليمة صافية ساحرة طوال حياته، فال تشوهي صورتك اليت يف ذهنه.     

بصـــوت أجش، وال ترددي ألفاظا  ونضـــرة صـــحتك، ورشـــاقة حركاتك، وحالوة حديثك، وال تتحدثي  

أهملت شــيئا منها، هبطت صــورتك  ســوقية هابطة، وإذا ختليت عن هذه الســمات النســوية املطلوبة، أو

يف نظر زوجك، وابتعدت أنت عن الصــــورة النســــوية الرائعة اليت ينشــــدها كل رجل يف امرأته. جاء يف 

... إذا َنَظَر إليها ســَرَّْتُه، وإذا َأَمَرها  "ل: وصــف رســول اهلل صــلى اهلل عليه وســلم للمرأة الصــاحلة أنه قا  

 (. 522، 1َأطاَعْتُه، وإذا َغاَب عنها َحِفَظْتُه" )السجستاني، ج

 . حافظي على تدينك. التزمي باحلجاب اإلسالمي، وال تتساهلي يف أن يرى أحٌد شيئا من جسدك ولو     5

 من حتل له رؤيتك. للمحة عابرة، فإن زوجك يغار عليك وحيرص على أال يراك إال

ــة مســـموعة، إذ قالت  "قل  :تزوج رجل بنتا ُأعجب حبجابها وتدينها، حني ردت على صـــاحبتها يف مناقشـ

لن يصـــيبنا إال ما كتب اهلل لنا". وقال هلا إنه ســـيظل دائما يتصـــورها بهذه الصـــورة الطاهرة الســـامية: 

سامية واألفكار الطاهرة. ولعل زوجك يرى فيك مثل       سكة باملبادئ ال مؤمنة باهلل، راضية بقدره، متم

ــورتك يف قلبه وعقله جتملي لزوجك قبل أن يأتي إىل البيت ــاء، فرياك يف  ذلك، فال حتطمي صـ يف املسـ

ــيئا من    ــعي على صـــدرك شـ ــتعملي من العطور ما حيب، ضـ ــي ثوبا نظيفا الئقا، واسـ أحســـن حال. البسـ

كنت يف زيارة إحدى     حيب أن يرى أثر هداياه عليك، وكوني كما لو       احللي اليت أهداها إليك، فهو   

 قريباتك. صديقاتك أو

مال الطهي والتنظيف والرتتيب عندما يأتي . ال تنشــــــــــــغلي بأعمال البيت عن زوجك، فتظهر كل أع6

يف ثياب التنظيف والعمل    قومي بهذه األعمال      الزوج إىل بيته متعبا مرهقا. فال يراك إال يف املطبخ، أو   

 يف غيابه.

. رتيب بيتك على أحســـن حال. غريي من ترتيب غرفة اجللوس من حني آلخر. ضـــعي ملســـاتك الفنية يف 7

 قطع التزيني وغريها. أوانتقاء مواضع اللوحات 

. ال تتحســري على العاطفة امللتهبة، ومشــاعر احلب الفياضــة وأحالم اليقظة اليت كنت تعيشــني فيها  8

 .قبل الزواج، فهي تهدأ بعد الزواج وتتحول إىل عاطفة هادئة متزنة

ح والتوافق صــاحب الكلمة األوىل يف العالقة الزوجية، فأنت املســؤولة عن النجا . إذا كان الرجل هو9

واالنســجام يف الزواج. ومهما بلغِت من علم وثقافة، ومنصــب وســلطان، ارضــخي لزوجك واجلئي إليه،    

ــاتك معه بأن تتبادلي األفكار مع زوجك تبادال فعليا،   ــطدمي معه يف الرأي. واهتمي يف مناقشــ وال تصــ

 فتفاعل اآلراء املثمر خري من استقطابها استقطابا مدمرا.
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دائما مبشـاركتك له يف مشـاعره وأفراحه، وهمومه وأحاسـيسـه. أشـعريه أنه حييا       . أشـعري زوجك 10

 يف جنة هادئة وادعة، حتى يتفرغ للعمل واإلبداع واإلنتاج مما جيعل حياته حافلة مثمرة.

املفيد، واالبتسامة املشرقة املضيئة، والفكاهة املنعشة، والبشاشة املمتعة،           . جربي الكالم احللو11

 ن احلزن والغم، واهلذر واللغو، والعبوس والتجهم، والكآبة واالكتئاب.وابتعدي ع

. أظهري لزوجك مهارتك وبراعتك وتفوقك على سائر النساء، وسيزداد متسك زوجك بك، واعتزازه 12

 بصفاتك الشخصية، حني تتقنني كل شيء تعملينه.

ــاحباتك، أويف قراءة جمال 13 ــيعي وقتك يف ثرثرات هاتفية مع صـــــ ت تافهة تتحدث عن أخبار . ال تضـــــ

املمثلني واملمثالت، واملغنني واملغنيات، ويف قراءة قصص احلب والعالقات الغرامية واألوهام. فما أكثر  

تلك اجملالت يف أيامنا، وما أكثر النســاء اللواتي يقضــني معظم أوقاتهن يف قراءة تلك اجملالت التافهة  

وعقلــك وقلبــك، ومــا يزيــدك ثقــافــة وتعينــك على حــل    اهلــابطــة. واختــاري من اجملالت مــا يفيــد ذهنــك

 مشاكل البيت واألوالد.

. اختاري من برامج التلفاز ما يفيد ويزيدك ثقافة وخربة، وال تضـــيعي وقتك يف املســـلســـالت اهلابطة 15

 واألفالم املائعة.

باهلواء . شــجعي زوجك على النشــاط الرياضــي والبدني خارج البيت. امش معه إن أمكن واســتمتعا    16

 الطلق يف عطلة نهاية األسبوع وكلما سنحت الفرصة لذلك.

. ختريي األوقات املناسبة لعرض مشاكل األسرة ومناقشة حلها، إذ يصعب حل املشاكل قبل خروج 17

ــاء     ــكلة عند عودته من عمله يف املسـ ــي أي مشـ ــبب قلة الوقت، وال تناقشـ ــباح بسـ زوجك للعمل يف الصـ

أفضل فرتة ملناقشة املشاكل وحماولة حلها، وال تناقشي مشاكل األبناء         هو مرهقا متعبا. ولعل املساء 

 يف حضورهم، حتى ال يشعروا أنهم أعباء ثقيلة عليك وعلى زوجك، وأنهم سبب اخلالف بني الوالدين.

. ال تســرعي بالشــكوى إىل زوجك مبجرد دخوله البيت من أمور تافهة مثل صــراخ األوالد. وال تطليب 18

 يضر به. أن يلعب دور الشرطي لألوالد، يقبض على املتهم وحياكمه أومن زوجك 

. ال تنتقدي سلوك زوجك أمام أطفاله، وال تستعملي ألفاظا غري الئقة يرددها األبناء من بعدها مثل " 19

 جاء البعبع " أو" وصل اهلم ".

شل   فبعض النسـاء، إن تكاسـل ولدها يف املذاكرة قالت له: لن تنجح أبدا يف حيا   تك فأنت كسـول فا

ــة قاطعته قائلة "لقد  :مثل أبيك، وإذا مرض زوجها قللت من أهمية مرضــــــــه، وإن حدثها زوجها بقصــــــ

تافهة ولكنها حتمل يف طياتها الكثري من اآلالم          مسعتها من قبل" وغري ذلك من األمور اليت قد تبدو       

 للزوج   

لتصــــــــــــرفات اليت تؤجج غرية زوجك، وتبلبل . حذار حذار من اإلفراط يف الغرية والعتاب، وجتنيب ا20

أفكاره. أوصــــى عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب ابنته فقال: "إياك والغرية فإنها مفتاح الطالق، وإياك 

 .وكثرة العتب فإنه يورد البغضاء"
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. إياك أن تغاري من حب زوجك ألمه وأبيه. فكيف نقبل من زوجة مســلمة أن تبدأ حياتها بالغرية من 21

ــلمني ال ميس حب زوجها هلا من قريب أو زوجها ألهله، وهوحب  بعيد؟  حب فطري أوجبه اهلل على املسـ

وكيف نقبل من زوجة مســـلمة أن توحي لزوجها أن يبدأ حياته معها مبعصـــية اهلل تعاىل ورســـوله صـــلى 

 اهلل عليه وسلم يف أهله، يعق والديه ويقطع رمحه من أجل رضا زوجته ؟ 

ــاكل  . ال تنقلي مشـــــاك22 ــد زوجك. بل حلي تلك املشـــ ــدور أهلك ضـــ ل بيتك إىل أهلك، فتوغري صـــ

 بالتعاون مع زوجك.

ــتعل على زوجك إذا ما كنت أغنى منه أو ــبا أو  ال تســ ــبا ونســ أكثر ثقافة وعلما، فال جيوز  أعلى حســ

اســـتصـــغار الزوج وانتقاص قدره والتعالي عليه. يقول رســـول اهلل صـــلى اهلل عليه وســـلم: "ال ينظر اهلل      

 (.354، 5، ج1991تبارك وتعاىل إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغين عنه " )النسائي، 

صــــلى اهلل عليه وســــلم: " إذا دعا الرجل  . ال متتنعي على زوجك يف املعاشــــرة الزوجية. قال الرســــول24

، 1987امرأته إىل فراشـــه، فلم تأته، فبات غضـــبان عليها، لعنتها املالئكة حتى تصـــبح " )البخاري، 

(. وال تصــومي نفال إال بإذن زوجك. قال رســول اهلل صــلى اهلل عليه وســلم: "ال حيل المرأة أن 1993، 5ج

، 1983)الطرباني،  رمضــــــان( وال تأذن يف بيته إال بإذنه" تصــــــوم وزوجها شــــــاهد إال بإذنه )أي يف غري

 (.117، 19ج

. ال تنِس فضل زوجك عليِك، فقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم تناسي فضل الزوج سببا لدخول           25

قال: قال النيب صــلى اهلل عليه وســلم:"   - مارضــي اهلل عنه -املرأة النار، ومسَّاه كفرًا. فعن ابن عباس 

النار، فإذا أكثر أهلها النســـاء يكفرن ". قيل: أيكفرن باهلل؟ قال: يكفرن العشـــري )أي الزوج( ُأريُت 

أحسنت إىل إحداهن الدهَر، ثم رأْت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خريا قط "     ويكفرن اإلحسان، لو 

 (.19، 1، ج1987)البخاري، 

ذنه، وبعد أن تســـــتوثق من رضـــــاه. قال . حافظي على أموال زوجك، وال تنفقي شـــــيئا من ماله إال بإ26

رســـول اهلل صـــلى اهلل عليه وســـلم: " ال تنفق امرأة شـــيئا من بيت زوجها إال بإذنه. قيل يا رســـول اهلل وال 

 (.456، 4، جهـ1409الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا " )أبوشيبة، 

ظف العيش معه وإذا أعســـر زوجك فتصـــدقي عليه من مالك، وإن مل يكن لك مال، فاصـــربي على شـــ

 لعل اهلل تعاىل يفرج عليكما.

ــوري أن ما حيتاج إليه زوجك وأوالدك هو27 املال وحده،  . إذا كنت من األمهات العامالت، فال تتصــــــ

فتغدق األم عليهم املال تعويضا عن تقصريها يف أداء مهامها اإلنسانية. وهيهات هيهات أن يتساوى اللنب      

ــناعي مع لنب األم الرباني ال ــاوى حنان اخلادمة مع حنان األم، وتربية املربية اجلاهلة  طبيعي. أوالصـ يتسـ

 مع تربية األم الواعية.



43 

 

 

 43 

أدوراها  -مراحل تكوينها-مكانتها ومقاصدها -مفهومها)     األسرة اإليجابية 
 د. محمود عبده حسن العزيزي،  أ. صالح عبده عامر الحلحلي (          ركائزها –ومسؤولياتها 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )43العدد)

 

إعالن الضــجر من عمل الزوج.  . ال تضــجري من عمل زوجك، فإن أســوأ ما تصــنع بعض النســاء هو   28

ء إىل .. واللجو واإلعالن يكون عادة يف خلق النكد، والدأب على الشــــــــــكوى، واتهام الزوج بإهماهلا

 بيت أمها غضبى.

ــتيقظ من نومها، ثم توقظ كل من يف 29 . تذكري أن الزوج الذي اعتاد أن يرى أمه هي أول من تســـــــ

البيت بعد ذلك، وجتهز هلم الفطور، وتعاون الصــغار يف ارتداء مالبســهم، لن يرضــى بامرأة اعتادت أن  

 تنام حتى منتصف الشمس يف كبد السماء.

لوء باحلب والســـــــــــــــــالم، والتقدير املتبادل واالحرتام، مع طعام مكون من . تذكري أن البيت املم30

 مليء بالنكد واخلصام. كسرة خبز وماء، خري من بيت مليء بالذبائح واللحوم وأشهى الطعام، وهو
 

 العالقات واملسؤوليات بني اإلخوة واألخوات

مبكانة أكرب من إخوته ألنه العالقة بني اإلخوة تتســم بالقوة والتضــامن، وحيظى االبن األكرب 

على األقل يتهددهم بالعقاب وعليهم إبداء  ميثل أبيه فيعطي األوامر إلخوته وأخواته األصــــــــــــــغر منه أو

الطاعة واالحرتام، ويعزز أفراد األســـرة اآلخرون مكانة األخ األكرب يف األســـرة وخاصـــة بأنه عادة ما   

د وفاة األب، أما العالقة بني األخوات فهي عالقة يتوىل مســـؤولية األســـرة ورعاية أشـــقائه وشـــقيقاته بع

تقوم على املودة والتعاون املشــرتك بينهن، وتتســم العالقة بني األشــقاء والشــقيقات مبســؤولية اإلخوة عن 

 (.34، 2003أخواتهم ورعايتهم )صديقي، 

مع ينتقل من إجناز إىل إجناز، و يف بعض األحيان يكون لدى األســـــــــــرة ابن موهوب جدًا، وهو

ــون يف   ــواء، واملزيد من اهتمام األهل، مما جيعل باقي إخوته يعيشـــ كل إجناز خيطف املزيد من األضـــ

ظالله مع شــعور مســيطر باإلهمال، وهذا يدفعهم إىل التهوين من شــأن أخيهم يف كل مناســبة، ورمبا    

 حاكوا ضده املؤامرات. 

ين إعداده جيدًا ليكون عونًا هلم يتعلم الصغار من أخيهم الشيء الكثري؛ وهذا حيتم على الوالد  

 (.190، 2002يف الرتبية، وليكون قدوة إلخوته )بكار، 

ــغار، وُيمنح الذكور    ــعة للتحكم بإخوته الصـ ــلطات واسـ ــر ُيمنح األخ األكرب سـ ويف بعض األسـ

ــلطات واســــــــــعة للتحكم باإلناث، وهذا يولد الكثري من العداوات بني األبناء، وحني يتلقى األخ   ســــــــ

األوســـط من أخيه الكبري فإنه كثريًا ما ينتقم لنفســـه من أخيه األصـــغر، واألبوان مســـئوالن عن كل 

 (.101، 2009ك )بكار، ذل

 (: 99، 2009ومن أسباب العداوة بني األشقاء )بكار، 

 االحتكاك اليومي والتنافس على بعض األثاث واأللعاب. -1

 عدم العدل بني األبناء واالهتمام بطفل دون آخر. -2
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 مضايقة األخ ألخيه بسبب ضيق لديه هو. -3

 مقارنة األبناء فيما بينهم ومتييز بعضهم. -4
 

آبائهم واجبات األبناء حنو  

أمر اإلســـالم األوالد بإكرام الوالدين، واإلحســـان يقرتن باألمر بعبادة اهلل وحده، ومن ذلك      

 .(36)النساء:  ﴾َواْعُبُدوا الل َه َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا﴿  :قوله تعاىل

حقوًقا متبادلة ألفراد األســـرة على بعضـــهم بعضـــًا؛ ألن    ومن هنا، وجدنا القرآن الكريم يضـــع

األصل يف العالقات األسرية أن تقوم على احملبة، واملودة، واإليثار، وسْعي كل طرف إلسعاد األطراف      

ــالم ويوجب على كل طرف واجباٍت لألطراف األخرى؛   األخرى، ولكن ذلك ال مينع أن ُيرشــــــِد اإلســــ

يهه، ومن هذه احلقوق األساسية: ِبرُّ الوالدين، وطاعتهما، وتكرميهما،   وذلك من أجل ردِّ املقصر وتنب 

ــة يف الِكَبر؛ فقد قال اهلل تعاىل: َوَقضـــَى َربَُّك َأال َتْعُبُدوا ِإال ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحســـَاًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ  ﴿ وخاصـ

ُقلْ         َما َفال َت َما َأوِكالُه َحُدُه ْنَدَك اْلِكَبَر َأ مًيا * َواْخِفْض          ِع َما َقْواًل َكِر ُقْل َلُه َما َو َما ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُه َلُه

 (.24، 23)اإلسراء: ﴾ َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغرًيا

َوَوصَّْيَنا ﴿ والدين يف قوله تعاىل:بل بني القرآن الكريم سبب هذه الطاعة الواجبة على األبناء جتاه ال

﴾ ِإَليَّ اْلَمِصرُياإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك 
ى هذه الفكرة، (. وهلذا جند يف السنة املطهرة، باعتبارها شارحة للقرآن، تأكيًدا عل14)لقمان: 

ففي احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "َرِغم َأْنُفه، رغم أنفه، رغم أنفه"، قيل: َمن يا 

رسوَل اهلِل؟ قال: "َمن َأدَرَك واِلَدْيِه عند الِكَبِر، أَحَدُهما أوِكَلْيِهَما، ثم مل َيْدُخِل اجلنَة" )النيسابوري، 

 (.1978، 4د.ت، ج

ــرَكْين؛ ففي   ومن حقوق الوالدي ــان إليهما، ولوكانا مشــ ن على أبنائهما أيضــــًا: ِبرُّهما واإلحســ

ُمشــِرَكة، فاســَْتْفَتْيُت رســوَل اهلل،  يرواية أمساء بنت أبي بكر رضــي اهلل عنهما: "َقِدَمْت َعليَّ ُأمِّي وه

ـــِِلي ُأمَِّك"  ـــُِل أمِّي؟"، قال: "نعم، صـــــــــ فقلت: يا رســــــــــــوَل اهلل، قدمْت عليَّ أمِّي وهي راغبٌة، َأَفَأصـــــــــ

 (.696، 2)النيسابوري، د.ت، ج

ومن هذه احلقوق أيًضا: إنفاُذ وصيتهما، وإكرام صديقهما؛ فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 (.1979، 4إنَّ ِمن َأَبرِّ الِبرِّ ِصَلَة الرُجِل أهَل ُودِّ أبيه بعد أْن ُيَولِّي" )النيسابوري، د.ت، جوسلم: "

وُسِئل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يا رسول اهلل، هل َبِقَي عليَّ ِمن ِبرِّ واِلَديَّ من بعِد موِتِهما      

ـــَِلُة شــــيٌء أبرُُّهما به؟ قال: "نعم، الصــــالُة عليهما، وا الســــتغفاُر هلما، وإنفاُذ عهِدِهما من بعدهما، وصـ

(.  وقد حذَّر رســول 758، 2الرَِّحِم اليت ال ُتوصــَُل إال  بهما، وإْكراُم صــديِقِهما" )الســجســتاني، د.ت، ج
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اهلل صــــلى اهلل عليه وســــلم من عقوق الوالدين، وعدم الرب بهما، فقال: "أال ُأنبُئُكم بأكرِب الكبائر؟" 

ــراُك باهلل، وُعقوُق الواِلَدْين" )البخاري،  )ثالًثا ــول اهلل، قال: "اإلشـــــ ، 5، ج1987(، قالوا: بلى يا رســـــ

2229 .) 

َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َلا ُتشــِْرْك ِبالل ِه ِإنَّ الشِــّْرَك َلُظْلٌم    َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلاْبِنِه َوُهو﴿ ويف وصــايا لقمان البنه: 

ِإْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك    َعِظيٌم * َوَوصَّْيَنا الْ 

ـــَاِحْبُهَما فِ  ـــِرُي * َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتشــــِْرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُهَما َوصـ ْنَيا ي الدُِّإَليَّ اْلَمصـ

 .(15 - 13)لقمان: ﴾ َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

ــعف، ويكونان يف حاجة إىل   ــيبهما الضــ ــية بالوالدين عندما يصــ ولقد حرص القرآن على الوصــ

َوَقَضى َربَُّك َأل ا َتْعُبُدوا ِإل ا ِإيَّاُه  ﴿ :يف كتابه الكريم -سبحانه وتعاىل   -النظرة الرفيقة الطيبة، فيقول 

ا َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحســــَاًنا ِإمَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأوِكَلاُهَما َفَلا َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَل

 (.23)اإلسراء: ﴾ َقْوًلا َكِرمًيا

ــرة، ويقيمها على دعائم من املودة والرمحة، ورعاية القوي  وهكذا يربي القرآن الكريم األســــــ

 .للضعيف، ورمحة الكبري بالصغري، وإكرام الصغري للكبري

 مسؤولية اآلباء جتاه األبناء
املؤســســات  األســرة هي الدائرة األوىل من دوائر التنشــئة االجتماعية، وهي املؤســســة األوىل من    

ــيع من بطن أمه، فأول جمتمع يواجهه هو ــرة؛ بل إن  الرتبوية؛ فحني خيرج الطفل الرضــــــ جمتمع األســــــ

يف بطن أمه يتأثر بانفعاالت األم، ويتأثر باحلالة            التأثري الرتبوي يبدأ من مرحلة احلمل، فالطفل وهو        

ذا تبدأ مهمة األم يف تربيته منذ أن محلها ونظرتها له، وهل النفسية اليت تعيشها، ويتأثر باجتاه األم حنو  

 يكون محاًل يف بطنها.

ورمبا ال تفقهها األســــــرة، يف  رضــــــيع وتوصــــــل له األم رســــــائل تربوية يفقهها هو  ثم خيرج وهو

رضــاعته من والدته، يف مداعبة أهله له، يف محل أمه له ووضــعها له، يتلقى مشــاعر العطف واحلنان،  

ــروريًا يف  ــي والعاطفي، وهذا األمر جتهله كثري من واليت تعترب مطلبًا ضــــــــ منوه االجتماعي والنفســــــــ

 األمهات وجيهله كثري من اآلباء.

 ال يتعامل مع أي مؤسسة أخرى. وميتد به العمر إىل أن يصل إىل سن املدرسة، وهو

وعلى الوالدين أال يتهربا من مســــــــــــــــــــــؤولياتهما الرتبوية اليت لن يقوم بها غريهما، ولن يؤديها 

املربي من عملية التفويض هذه مبثال رائع فيقول: ال تتنب ( 25، 2012)وحيذر تســـــــاحبجي ســـــــواهما. 
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اســـــــتئجار مقاولني فرعيني للقيام بالعمل  طريقة املقاول العام يف القيام بواجبك الرتبوي باســـــــتعمال أو

  .تدريبهم وتعليمهم وتربيتهم الفعلي املتمثل ببناء أبنائك أو

ــًا تربية لذواتنا، وتوجيه األدوات الرتبوية   ــب بل هي أيضــــ ــت توجيها لألبناء فحســــ والرتبية ليســــ

إلصــالح أنفســنا وجعلها قدوة صــاحلة يتعلم منها األبناء بلســان احلال وليس بلســان املقال )تســاحبجي،   

2012 ،15 .) 

ي موجودة وكثريًا ما نرى التغريات، فه مل تظهر النتائج أو علينا أن نســـــــــتمر يف الرتبية حتى لو

ــينية، حيث تظل بعد زرع البذور حنوًا من أربع   ــجرة البامبو)اخليزران( الصـ تظهر فجأة؛ فالرتبية مثل شـ

ســـنوات تضـــرب  ذورها الليفية يف األرض، وال ُيرى منها ســـوى برعم صـــغري ينبت من البصـــلة، ويف      

 (. 8، 2009)بكار،  قدمًا ٨٠السنة اخلامسة يصل ارتفاعها إىل 

ــلوكيات اآلباء، فحني ُيهمل الطفل وال يلقى كلمات القبول   ــون ســـــــــــــــ إن األبناء يعكســـــــــــــــ

م، وحني يفرط الوالدين يف محايته؛ يرتبى ضعيف الشخصية فاقد التعلُّ واالستحسان؛ يفقد احلافز حنو

الثقة بنفســـه، وحني يبالغون يف تدليله؛ يكرب غري مكرتث بأي شـــيء، وحني ُيقســـى عليه؛ يعش خائفًا 

ــاب بامللل، وحني يتناقض األبوان؛ مرت ــائح واملواعظ؛ يصــــــــ ددًا حيمل الكراهية، وحني تكثر النصــــــــ

يضـــــــــــــــــطرب الطفل ويعش مرتددًا دائم القلق، وحني ال يعدل الوالدان؛ تنشـــــــــــــــــأ الكراهية والغرية 

 (. 23، 2012)تساحبجي، 

جيابية مكونة من ويقرتح صاحب كتاب "أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون" اسرتاتيجية للرتبية اإل

 ثالث خطوات: بناء الثقة، اصطياد اإلجيابيات، إعادة توجيه السلبيات نتناوهلا هنا بشيء من التصرف. 

 االسرتاتيجية األوىل: بناء الثقة

أول خطوة يف الرتبية هي بناء الثقة يف العالقة بني املربي واملرتبي وميكن للخطوات العشر اآلتية 

 ( أن تسهم بشكل واسع يف هذا األمر: 57 -30، 2012)تساحبجي، 

إزالة اخلوف: وذلك برتك اســتخدام أســاليب الضــرب والتعنيف واإلكراه وغريها. ومن العجيب أن    -1

كثريا من األسر ما زالوا متمسكني بأهمية وجود رهبة يف قلوب األبناء جتاههم، وينتقدون االبن    

 الذي ليس لديه هذه الرهبة.

ــاح اجملال لألبناء لكي ميارســـوا   ترك الســـيطرة: ونعين به -2 ــاية، وإفسـ الكف عن التحكم والوصـ

استقالليتهم وحتمل املسؤولية. فالنسور تبين أعشاشها يف قمم اجلبال، ويضع النسر داخل عشه              

تبدأ األم تدرجييًا يف زيادة مســتوى قســوة احلياة  حصــى وأحجار كبرية، وحني تولد صــغار النســر 

ش هروبًا من هذه القسـوة، ثم تزيد األم من قسـوتها، فعندما ينجح   فيظل الصـغري حياول تسـلق الع  
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اهلاوية، ثم تنطلق بعدهم لرتفعهم قبل أن  الصــغار يف الوصــول إىل قمة العش تقوم األم بدفعهم حنو

يســـــــــــــــــقطوا على األرض، وتكرر هذا األمر حتى يتعلموا الطريان. ومن املالحظ أن الطفل يولد 

ام، جســـديًا ال ميكنه األكل والشـــرب واملشـــي وقضـــاء احلاجة،     معتمدًا على والديه بشـــكل ت 

ــتطيع أن يفكر أو ــب املال، وعاطفيًا ال   وذهنيًا ال يســـ ــتطيع أن يكســـ يتخذ قرارًا، وماديًا ال يســـ

ــه   ــتقالل بنفســــ ميكنه العيش من غري حنان أبويه حبهم ورعايتهم، ومع الرتبية يبدأ الطفل باالســــ

، ثم ذهنيًا من خالل القدرة على اختاذ القرارات، ثم جســـــــديًا فيمشـــــــي ويأكل ويلبس بنفســـــــه 

عاطفيًا فتقل حاجته للدعم واملســاندة، ثم ماديًا من خالل العمل والوظيفة، وإذا مل يســتقل الطفل  

 خالل مراحل عمره فإن لديه إعاقة يف جانب من اجلوانب. 

ويفتح قنوات اتصال عالية اجلودة   اللعب واملرح: اللعب مع األبناء يبين الثقة مع اآلباء ويؤسس األلفة  -3

 اليت من خالهلا ميكن غرس أفكار وقناعات لدى األبناء. 

ــادقة االبن: فم الطفل أكثر يقظة من عقله، واحللوى عنده أحلى من الكتاب، والثوب امللون  -4 مصــ

أمجل من القول املزخرف، واللعب معه أحب إليه مما تنفق عليه، وإذا وضــعت هذه األمور يف بالك  

فأنت اآلن يف طريقك لكي تكون صــديق ابنك، والعجيب أن الكثري من اآلباء واألمهات يريدون 

 مصادقة أبنائهم، لكنهم خيشون فقدان السيطرة. 

احلب بال شـــــروط: الوالدان حيبان أبنائهم من غري شـــــروط لكن املشـــــكلة أن األبناء ال يعرفون    -5

دائمًا مهما فعلت إال إذا خالفت أمر اهلل، وأحبك ذلك، وليكن شــــــــعار األبوين مع أبنائهم: أحبك 

 ألنك ولدي وألنِك ابنيت.

التفهم: عدســـــة األبناء ختتلف كليًا عن عدســـــة اآلباء، فاهتمامات األبناء وقيمهم عادة هي اللعب  -6

واملرح واملتعة والتســلية، وقيم الكبار اجلدية والتحكم والضــبط، وبســبب هذا االختالف حتدث  

ــياء نراها حقائق ويرونها أوهام، وال ميكن معرفة ذلك وتغيريه إال مشــــكالت عدة أل ن هناك أشــ

ــتماع منهم أكثر من احلديث إليهم، هلذا ميكنك أن تغلق فمك وال ميكنك  من خالل االســـــــــــــــ

 إغالق أذنيك. 

ــلنا إىل ذلك هو -7 أن  االحرتام: حنن عادة نطالب أبنائنا باحرتامنا، والطريق الوحيد الذي يوصــــــــــــــــــ

املســتقبل   ن أواًل. وعلى الوالدين أن يدركوا أن الطفل الذي ينام بني ذراعيهم اليوم هوحنرتمهم حن

إىل وليمة يســأل:  يالتاريخ بنفســه.  أحدهم إذا ُدع اآلن بني أقدامهم هو بعينه، وأن من يلعب ويلهو

ــت   ــغار فإنه يعتذر، ويقول: لســ ــة بالصــ ــيجلس األوالد معنا؟ فإن قيل له: هناك طاولة خاصــ  هل ســ

 مضطرًا لتلبية دعوة من ال حيرتم أبنائه.



48 

 

 

 48 

أدوراها  -مراحل تكوينها-مكانتها ومقاصدها -مفهومها)     األسرة اإليجابية 
 د. محمود عبده حسن العزيزي،  أ. صالح عبده عامر الحلحلي (          ركائزها –ومسؤولياتها 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )43العدد)

 

ــلها إىل األبناء أكثر أهمية من األلفاظ ذاتها، وكم   -8 ــائل غري امللفوظة اليت نرســ ــة حنان: الرســ ملســ

أغفل اآلباء واألمهات ضــــــــــــــــــــــــم أبنائهم وتقبيلهم والرتبيت على أكتافهم، وهذه األمور أهم من 

 الكلمات أحيانًا.
ؤثرة يف عقلية الطفل ووجدانه وعواطفه وأخالقه، وتعمل على شـــد القصـــة: من أســـاليب الرتبية امل  -9

ــكل فين أدبي هلا قواعد ومقومات فنية من  ــه؛ ذلك ألنها شـ ــاسـ أهمها: الفكرة  انتباهه ويقظة إحسـ

الرئيســــية، والبناء، واحلبكة، واألســــلوب، والشــــخصــــيات، فهي حكاية حياة كاملة حتوي يف    

 من ســــــلوك الطفل وتغرس القيم والفضــــــائل، فالطفل مضــــــامينها عظات وعرب من شــــــأنها أن تغري

 .تستهويه القصة يف سنني عمره املبكرة ويفضلها على غريها

القدوة: حال رجل يف ألف رجل أبلم من مقال ألف رجل يف رجل. وال ميكن ألبنائنا أن يثقوا بنا                -10

يده منهم ال جمرد أن منليه   ما مل نكن قدوة هلم، والطريقة املثلى يف الرتبية هي أن نري أبنائنا ما نر       

عليهم. والقدوة املثالية اخلالية من األخطاء ال وجود هلا، لذا قد يكون من املناســـب االعرتاف ببعض  

 األخطاء أمام األبناء حتى ال خيال هلم أن القدوة ال ختطئ.

ــًا     ــخاصــ ــهلة وناجحة ومثمرة إذا كنا حنن الكبار أشــ ــوح أن الرتبية ســ ــتطيع أن أقول بوضــ أســ

 لنقل: إذا كانت الفجوة بني ما نقوله وبني ما نفعله ضيقة وضيقة جدًا.  ين، أوجيد

إذا كنا نطالب أبنائنا االلتزام ببعض الفضائل اليت ال نلتزم بها، ونطلب منهم الكف عن بعض  

 السلبيات اليت نقع فيها، فإن تربيتنا لصغارنا ستكون صعبة وعقيمة وخميبة لآلمال. 

ــات  الوالد من اجلنس املماثل، أي  على أن أقوى منوذج يؤثر يف حياة الطفل هوتدل بعض الدراسـ

الذكور يتأثرون باألب، والبنات يتأثرن باألم، وهذا مشــــــــاهد. كما ختربنا بعض البحوث أن األطفال 

الذين مل يظفروا بنماذج جيدة يقتدون بها يف حياتهم؛ يعانون أكثر من األطفال الذين وجدوا أمامهم                

 (.28، 2009ُيحتذى به )بكار،  منوذجًا

ــاليب الرتبوية اليت تؤثر يف تربية الطفل وإعداده، حيث أنها ُت ــاهم وتعترب القدوة من أهم األســ ســ

ــر أهميتها على مراحل الطفولة، بل متتد إىل    ــيته املتكاملة، وال تقتصــ ــخصــ ــكل فعال يف بناء شــ بشــ

 مجيع فرتات منوه.

ــى مبادئ اخلري والرتبية اإلسالمية عنيت بالقدوة الصا حلة عناية فائقة؛ وذلك لتطبيع الطفل علـــــ

ــمونًا، ولقد   والرب، ودعت الوالدين أو ــورة الالئقة شـــكاًل ومضـ من يقوم مقامهما أن يظهرا دائمًا بالصـ

َلَقْد ﴿كان يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القدوة احلسنة والنموذج األمثل لكل املربني قال تعاىل:     
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ـــََنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجوَكاَن َلُكْم ِف ـــُوِل الل ِه ُأســـــــــَْوٌة َحســــــ ﴾ الل َه َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر الل َه َكِثريًا ي َرســــــ
  (21)األحزاب:

إن نزعة احملاكاة والتقليد نزعة فطرية وطبيعة يف البشـــــر، والســـــيما يف مرحلة الطفولة، إذ ال 

يتأثر باحمليطني به أكثر مما يتأثر مـا بالقراءة   فهو عمره األوىل ميكن للطفل الفكاك عنها يف سنني

ــب أن ال يأمرا  والسماع، لذلك كانت قدوة الطفل يف البيت الوالدين، ومبا أنهما القدوة األوىل جيــــــــــــ

الطفل بأي عمل قبل أن يطبقاه على أنفســـــــــهما أواًل، ثم على طفلهما، وإذا نهيانه عن عمل جيب أن ال 

 (.21، 1432نا يأتي غرس اإلجيابية يف الطفل )الدويرج، يأتيا بعمل مثله، ومن ه

  .االسرتاتيجية الثانية: اصطياد اإلجيابيات

منهج نبوي،  تســليط الضــوء على مكامن الكمال ومواضــع التميز لدى الطفل واإلشــادة بها هو

حيقق  مشــــــروط بأن يكون حقًا، وبالقدر الذي  ُيراد من بعث احلماس وحث النفس على الزيادة، وهو

اهلدف. وحني منتدح صفة إجيابية يف أطفالنا ونسلط الضوء عليها نساعد أطفالنا على احملافظة عليها        

 وتنميتها وتكرارها، فالصفة اإلجيابية حباجة للتنمية والرعاية وإال ذبلت كما تذبل الزهرة.

فمن يعتقد بعض األطفال أنهم غري ناجحني، وعادة يكون هذا االعتقاد غري صـــــــــــــــــحيح، لذا 

الواجب القيام بتصحيح هذه النظرة بإلقاء الضوء على مواطن القوة والتميز لدى طفلك، أظهر فعاليتها    

 وشجعها، لتنمية ثقة الطفل بنفسه، فهذا يساعد على إجياد الشعور بالنجاح.

ــون امتداح أطفاهلم والثناء عليهم، ولكنهم يعتقدون أنهم ال  وبعض اآلباء واألمهات ال يعارضــــــــــ

 عي املديح لدى أبنائهم، أيعقل أن يكون ابنكما كومة أخطاء وسلبيات   دما يستيرون 

يوقد اجلمر كيف أنه  مدح اإلجيابيات يف الطفل يشــــــبه أن توقد اجملمر، هل رأيتم امُلّجِمر وهو

ــيئة من اجلمرة ولو  ــغرية املضـــ كانت مثل رأس الدبوس، ثم ينفخ فيها فما تلبث  يذهب إىل اجلهة الصـــ

 ن تتقد وتضيء بالكامل، ثم تضيء اهلواء خبورًا عطرًا   اجلمرة أ

ــر تعرب منه إىل  حدث ابنك بإعجاب عن إجيابيته ومواطن القوة لديه، فإن ذلك مبثابة جســــــــــــــــــ

كوامنه، وأرضية مشرتكة تفتح قنوات من احلوار بينكما وبينه. فجلسة واحدة بني الوالدين للتنقيب     

ــي،  عن إجيابيات األبناء كفيلة بفتح قلب ابنكما ونفض الغبار عن ميزات كثرية غبتم عنها )القرشـــــ

2013 ،11 – 16.) 

ــلبيات أبنائك فلن تتمكن من مالحظة اإلجيابيات، ولذلك   ــب تركيزك على ســــــــ وحني تصــــــــ

ميكننا تعداد الكثري من سلبيات أبنائنا وطرق عقابهم أكثر مما ميكننا تعداد إجيابياتهم وأساليب    
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 من ٪١٠ مقابل األبناء إجيابيات من ٪٩٠من األســـــر لديها قدرة على حذف  املكافأة والثواب، وكثري

 (. 76، 2012)تساحبجي،  سلبياتهم

لقد اعتدنا أن منارس مهامنا الرتبوية فقط حينما خيطئ األبناء، ونغفل أننا ميكن أن منارس                 

أدوارًا تربوية عديدة حينما حيســنون صــنعًا من خالل املديح والثناء والتعزيز اإلجيابي الذي يزيد من ثقة 

 الطفل بنفسه ويدفعه لتكرار السلوك اجليد، ويقوي عالقتنا به. 

ــجيع بداًل من تأجيج التنافس، والبحث لذا فإن علينا  أن نتعلم التعزيز بداًل من التثبيط، والتشــــــ

االنطالق  عن طرق لدعم ثقة الطفل بنفســــــــــــــــه بداًل من زعزعة ثقته بها من خالل النقد، ودفعهم حنو

ــلوكياتنا اخلاطئة    ــتوانا. ومن ســـــ ــندوق بداًل من احلرص على بقائهم يف نفس مســـــ واخلروج من الصـــــ

جيب علينا الكف عنها: حماولة ضــــبط أبنائنا متلبســــني بفعل األخطاء، وبداًل من ذلك    كمربني اليت

 (. 1، 2012ينبغي أن نبدأ مبحاولة ضبطهم وهم يؤدون أشياء جيدة )تساحبجي، 

  .االسرتاتيجية الثالثة: إعادة توجيه السلبيات

أحد أبنائك، حنن  هناك فرق بني )ماذا تشــعر؟( و)ماذا تصــنع؟( بعد كل ســلوك ســليب يقوم به   

ــنع؟(، وبالتالي تتحكم انفعاالتنا يف    ــعر؟( وليس يف دائرة )ماذا نصــــــ دائمًا نتقوقع يف دائرة )ماذا نشــــــ

 تصرفاتنا، فنسيء التصرف معهم. 

وحني تتحكم انفعاالتنا يف تصـــــــرفاتنا فإننا عادة ما نركز على )شـــــــخصـــــــية الطفل( ال على 

)ســـلوك الطفل(، وبالتالي نقع يف تعميم التصـــرف الســـليب الذي يصـــدر من الطفل على شـــخصـــيته،       

 وسلوك الطفل ال يعرب بالضرورة عن شخصيته، وحنن جنعل سلوكه العابر جزء من شخصيته. 

ن كتابة دروســـه ال نعمم فنقول: االبن كســـول، وهذا خطأ، والصـــواب أن   فمثال إذا نســـي االب

نفصــــل الفرد عن ســــلوكه، فالفرد ال يســــاوي ســــلوكه. وأن نقيس درجة اخلطأ، فإن كان بســــيطًا  

نتجاوزه، وأن نتعرف هل تعمد فعله أم أنه مل يقصـــــد فعله؟ فنفصـــــل بني الســـــلوك اخلاطئ والقصـــــد  

ــلوكيات    اإلجيابي من وراءه لكي نفهم الد ــمن جمموعة السـ ــلوك اخلاطئ ضـ ــًا أن نقيم السـ افع. وأيضـ

 (.90، 2012)تساحبجي،  اجليدة األخرى

ــادهم عندما خيطئون، واجلدير بالذكر أن التعنيف الذي   ــغار وإرشـ يفرتض أن نقوم بتعليم الصـ

 نقوم به يف مقابلة أخطاءهم ال جيعلهم يتعلمون، وإمنا ننفس به عن ضيقنا جتاههم. 

ــكلة. فمثاًل: االبن   الطريقة ــتتعامل بها مع املشـ ــكلة؛ حتدد الطريقة اليت سـ اليت نعّرف بها املشـ

مهمل، هذا تعريف خاطئ للمشكلة والعالج اخلاطئ: الضغط عليه وتهديده. بينما التعريف    عدواني أو

الصـــــحيح للمشـــــكلة: االبن مل يتعلم مهارات التواصـــــل ومل ينضـــــج عنده حس املســـــؤولية، والعالج     

 (.104، 2012وينضج بالتدريج )تساحبجي،  يح: الصرب على تعليمه، وتركه ينموالصح
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وبني املثري واالســتجابة هناك مســاحة فراغ، يف ذلك الفراغ تكمن النقطة الفاصــلة بني تصــرف   

ما فراغ بســــيط، فيه يتم هأبنائنا وبني ردة فعلنا، تصــــرف طفلك )مثري(، وردة فعلك )اســــتجابة(، وبين 

 (.118، 2013الرتبوي( الذي تقوم به جتاه ابنك )القرشي،  صناعة )التصرف

ــتجابتك حنو ــاحة بني املؤثر اخلارجي وبني اسـ ــنع فيها  إن هناك مسـ أي موقف تربوي، واليت تصـ

املشـــــــــروب الغازي  أي ســـــــــلوك يقوم بها األبناء. واألمر يشـــــــــبه أن ختض علبيت املاء أو ردة فعلك حنو

قمت خبض قنينة ماء فلن يغري  فإنها تفور عند فتحها، بينما لو )البيبســي(، فحني ختض علبة البيبســي 

، 2013فيها شـــــيئًا، وذلك ألن احلركة اخلارجية ال تغري ما بداخلنا وإمنا حتركه فقط )القرشـــــي،   

120 .) 

غالبًا ما يتعجل الوالدان يف التعامل مع تصـــرفات أبنائهم اخلاطئة بناًء على نظرة قصـــرية املدى، 

ا قلياًل لرتاءت هلم آفاق جديدة وأبعاد خمتلفة جتعلهم يالمســــــــون خيوط املشــــــــكلة وفك   تأنو بينما لو

عقدها بداًل من تعقيدها، فلحظة التفكري والتأمل ما بني وقوع املشـــكلة وحلها يشـــكل فرقًا كبريًا  

 يف نوعية احللول ومدى نضجها. 

يف كثري من احلاالت مبجرد تغيري الصـــــــورة اليت يرمسها الوالدان للموقف، يتغري تعاطيهما مع 

 املوقف، وبالتالي يتغري املوقف ذاته. 

ــيئًا يف ابنك فوجه جهدك وتركيزك حنو   ــلوكًا ســـ ــت ســـ تغيري القناعات اخلاطئة اليت  إذا ملســـ

رف اجلهد على ذات الســلوك مبثابة أوجدت ذلك الســلوك، وليس على تغيري الســلوك ذاته ومنعه، فصــ  

ــاد     ــيه املريض ريثما يشــــخص الطبيب حالته الختيار املضــ ــبه خافض احلرارة اليت حيتســ مســــكن يشــ

 املناسب. 

 :الرتبية املتوازنة

ــكل متكامل ومتوازن على   ــية الطفل وبالتالي البد من بنائها بشـ ــخصـ حينما نربي حنن نبين شـ

 يف النقاط اآلتية، مع احلرص أن نبني لكل جانب قضايا عملية.عدة أصعدة ويف عدة جوانب، نتناوهلا 

ــية الطفل، ألن اإلميان باهلل   :الرتبية اإلميانيةأ(  ــخصـ ُيعد اجلانب اإلمياني أهم اجلوانب يف تكوين شـ

اهلدف الرئيس من خلق اإلنســان وســبب فالحه وجناحه يف الدارين، وملا لإلميان من أثر واضــح على  هو

األخالقي واالجتماعي والنفسي. ألن العقيدة الصحيحة أساس الفكرة املستقيمة واخللق     العقلي و النمو

 (. 9 - 8، 2013الفاضل والرأي السديد )القرشي، 

والطفل الذي ترســَّخ توحيد اهلل تعاىل يف قلبه، وامتألت جواحنه مبحبة اهلل يف صــغره، لن جيد  

اهلل واجتناب نواهيه يف كربه. فغرس حمبة اهلل تعاىل يف والده الُعســر واملشــقة يف حثِّه على إقامة أوامر 

 أساس لتوحيده ومفتاح لطاعته سبحانه. نفس الطفل هو
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 القيام باآلتي: -يف باب الرتبية اإلميانية للطفل  -وهنا جيب على الوالدين 

 .غرس اإلميان يف نفوس األبناء -1

 .تعظيم اهلل تعاىل يف قلوبهم -2

 .وتذكري الطفل برؤية اهلل لهتعميق مراقبة اهلل تعاىل  -3

 .حترير قلوبهم من التعلق بغري اهلل -4

 .العناية بالفرائض والنوافل وأمره بأدائها -5

 .العناية بأعمال القلوب -6

 .تعظيم حرمات اهلل تعاىل -7

 .احلث على اجتناب املعاصي -8

 .تعميق حمبة رسول اهلل وحثه على تطبيق سنته -9

األمية املعاصرة؛   القضايا األسرية هي تطوير ثقافة األسرة وحمو     من أهم  :الرتبية العلمية الثقافيةب( 

فلها تأثريها الفعال يف اجملتمع كي تنتج أبناء يفكرون وهلم شــخصــيات مســتقلة، والثقافة تعزز اهلوية  

واالنتماء للدين واللغة والوطن، وجتعل األبناء على وعي باألخطار احملدقة بهم )مركز حلول للتدريب                 

   (.87هـ، 1435ت، واالستشارا
ــتثمار أوقات الفراغ، وإشــــــــراكهم يف األنشــــــــطة   إن حتبيب األطفال يف القراءة، وتعويدهم على اســــــ

والــدورات العلميــة واملهــاريــة منــذ نعومــة أظفــارهم، يرفع من قــدراتهم ويطور مهــاراتهم. لقــد خطفــت     

ــجعت على العز  ــًا، وشـــــ لة، األجهزة اإللكرتونية والتلفاز معظم األبناء من آبائهم، ومن الكتاب أيضـــــ

 (. 45، 2009وتعزيز الرتفيه الشخصي )بكار، 

 ومما جيب على الوالدين يف هذا اجلانب:

 .احلث على طلب العلم الشرعي  -1

 .تعليم الطفل البحث واالكتشاف  -2

 .دفعه لإلجابة عن التساؤالت واأللغاز  -3

 .تعويد الطفل على القراءة الواسعة  -4

 .لتوفري مكتبة منزلية خاصة بالطف  -5

أســلوب تعاملنا مع املشــكالت وطريقة عرض املوضــوعات يســهم يف تشــكيل عقلية       :الرتبية العقليةج( 

أطفالنا وطرق تفكريهم، فاإلجابة عن ســـــؤال بإجابة قاطعة وأنه ليس هناك جواب آخر هلا ســـــوى ما  

 ما يؤمن قلناه يصــبم عقلية الطفل بصــبغة التطرف والقطع يف القناعات، حتى يؤمن بأنه ال صــحيح إال   

 به وال شيء سواه.

إن عقول األبناء يف الصغر أشبه ما تكون بقوالب مرنة سهلة التشكيل، فاصنعوا منها أحالمًا        

مفتوحة ومتزنة ميكن أن تســــــــتوعب حتديثات املســــــــتقبل وتغيرياته وهي راســــــــخة يف ثوابتها وقيمها  
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ــالمية، أو ــنعوا منها قوالب جامدة ومنغلقة ال تعمل إال يف اإلســــ ــط إال مع  اصــــ بيئات معزولة، وال تنشــــ

األفكار التقليدية، وال تنتج إال اآلراء الضــيقة. وما نراه من شــطط ومحاســة مفرطة، والقطع بالظنون   

، 2013واجلزم باحملتمل عند بعض الشباب واملراهقني قد يكون بسبب التنشئة يف الصغر )القرشي،        

 (. وهنا جيب على الوالدين القيام باآلتي:28
 تنمية مهارات الطفل االستنباطية.  -1

 تنمية املهارات التحليلية.  -2

 تعليمه أسس التفكري واالبتكار.  -3

 تدريبه على طرق حل املشكالت.  -4

ــعة للقيم، حيث   :الرتبية األخالقيةد(  ــتبدال واسـ ــارة تقوم بعملية اسـ من املهم أن ندرك أننا نعيش يف حضـ

واملتعة واألنانية واملكاســـــــب الشـــــــخصـــــــية، وحتاول إحالهلا حمل تؤكد على اجلمال والقوة واإلثارة 

ــائل اإلعالم إال القليل من    ــاركة. فجيلنا ال يرى يف وســـ ــع والعطاء واملشـــ ــائل واالحرتام والتواضـــ الفضـــ

الفضــائل واملثل العليا، وحني يصــلون ســن املراهقة نكتشــف أنهم ميلكون القليل فقط من املعتقدات     

ة على صـــــياغة بيئات ثقافية جديدة، يرتاجع فيها مفهوم التواصـــــل والرتاحم،  والقيم. كما تعمل العومل

 (. 64، 2013)القرشي،  ويتقدم فيها مفهوم املسرات الشخصية والعزلة عن اجملتمع

 ومن واجب الوالدين غرس األخالق بشكل عام وعلى وجه اخلصوص:  

 بناء العفة والوقار والتأدب مع األكابر.  -1

 وحفظ اللسان والكرم والشجاعة.الصرب   -2

 متثل القدوة احلسنة من قبل الوالدين.  -3

 استعمال العبارات املهذبة معهم وأمامهم.  -4

 الوفاء مبا وعدناهم بهم وعدم الكذب عليهم.  -5

عزل الطفل عن أقران يف مثل سنه يولد شخصية مشوهة ال تستطيع التعايش مع  :الرتبية االجتماعية( ــــــه

أبناء جيلها، مما جيعلها مثارًا للســـخرية والتندر. ومهما بلعتم من احلرص على اصـــطحاب أبنائكم يف  

  (.22، 2013جمالسكم إال أنه ال غنى هلم عن قرناء يف نفس سنهم، يبادلون الود واللعب )القرشي، 
 ب على الوالدين يف هذا الشأن:ومما جي

 تنمية الذكاء العاطفي. -1

 اختيار صحبة مناسبة. -2
 التدريب على فنون التواصل. -3

 اصطحاب األطفال جملالس الكبار. -4

 التشجيع على البيع والشراء. -5

 حث الطفل لقضاء حاجات املنزل. -6
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اإلنســان مهما بلغت إمكاناته، وتراكمت جناحاتها، ومهما كانت ثقته بنفســه  :الرتبية النفســيةو( 

  (.90، 2009عظيمة، فإنه سيظل حباجة إىل الثناء والتقدير، وهذا ما ال يصلح أن نبخل به )بكار، 
 وينبغي إشباع احلاجات النفسية لدى الطفل متمثلة يف النقاط اآلتية:

 احلاجة إىل التقدير. -1

 إىل احلب.احلاجة   -2

 احلاجة إىل األمن.  -3

 احلاجة إىل االنتماء.  -4

 اإلشعار باألهمية.  -5

 إسعاد الطفل.  -6

 جتنيبه اخلوف.  -7

 عدم تهديده باخلوف.  -8

ــحيةز(  صـــحة األطفال أمانة بني يدي األبوين؛ وينبغي عليهما أداء تلك األمانة على الوجه  :الرتبية الصـ

، 2002 ،طفل بوظائفه املتنوعة، ويســــتمر يف منوه ليبلم النضــــج )بكاراملطلوب، لكي يقوم جســــم ال

117.) 
 وحفظ صحة األطفال يتطلب من الوالدين األمور اآلتية:

 اتباع نظام غذائي صحي. -1

 االبتعاد عن الوجبات املضرة. -2

 الكشف الطيب عند احلاجة. -3

 االهتمام بالطهارة والنظافة. -4

 االعتناء بالرياضة واحلركة. -5

 العادات الغذائية السيئة.ترك  -6

ــلم بالعاطفة  :الرتبية الدعويةح(  املربي الفعال ال يتناول النوازل واألحداث اليت حتل باجملتمع املســـــــــــــ

وارتفاع الصــوت، ثم ال خيرج املرتبي إال باحلســرة واألمل فقط، ولكنه يتناول األحداث باعتدال واتزان 

 لتأثري، ومن مرحلة التعاطف إىل مرحلة العمل.حيول املرتبي من دائرة االهتمام إىل دائرة ا

قصة من   املعلم مع تالميذه عن حدث من أحداث السرية النبوية أو  حني يتحدث األب مع أبنائه أو

قصص الصحابة رضي اهلل عنهم، فال يسوغ له أن يقتصر على سرد القصة والرواية دون القيام بربطها        

ــتنباط العرب والفوائد، وحت ــتثارة التفكري، واحلث على العمل بالواقع، واســـــــ ريك املشـــــــــاعر، واســـــــ

 (.28، 2013)القرشي، 
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 ومما ينبغي على الوالدين القيام به يف هذا األمر ما يأتي:

 تنمية الشعور باملسؤولية. -1

 تنمية حس املبادرة الذاتية. -2

 إحياء الغرية على حمارم اهلل. -3

 التعويد على األمر باملعروف. -4

 على النهي عن املنكر. التشجيع -5

احليوية اليت تتغلغل يف كل األشـــــــياء، وهي اليت  اجلمال واللمســـــــة اجلمالية هو :الرتبية الذوقيةط( 

جتعل تصــرفات اإلنســان أكثر نعومة وشــفافية، حيث يرتقي ذوقه وإحســاســه مبا حوله، ومن املهمات   

 (، ومن ذلك القيام باآلتي:103، 2002 ،الرتبوية لألسرة تكوين مشاعر التحضر لدى الطفل )بكار
 تعويد الطفل على ترتيب غرفته. -1

 تدريبه على االهتمام بنظافته. -2

 توفري األلوان والصلصال واألوراق. -3

 ترك احلرية له للرسم والتلوين. -4

 اصطحابه إىل احلدائق اجلميلة. -5

 توفري األناشيد املناسبة لعمره. -6

 االحتفاظ بإنتاجه األدبي والفين. -7

 األبناء يف اإلسالممن حقوق 

 كما جعل اإلسالم لآلباء حقوًقا، جعل كذلك لألبناء حقوًقا حثَّ اآلباَء على أدائها، منها:

حسن تسميتهم؛ فقد جاء رجٌل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فَسَأَلُه عن اْسِمِه، قال: اْسِمي َحْزن،           -1

 (.2289، 5، ج1987فقال: "بل أنَت َسْهل" )البخاري، 

الرفق بهم، والعدل بينهم، والتســـوية يف املعاملة بني البنني والبنات، فقد قال رســـول اهلل صـــلى اهلل  -2

 (.914، 2، ج1987عليه وسلم: "فاتَُّقوا اهلَل واْعِدُلوا بني أوالِدُكم".)البخاري، 

 سويَّة.اإلنفاق عليهم، وحسن رعايتهم وتربيتهم، وذلك أمر ِفْطري ُجِبَلت عليه النفوُس ال -3

تثقيفهم وتربيتهم على تعاليم اإلســالم وآدابه، يف احلديث: "ُمُروا أوالَدُكم بالصــالة وهم أبناُء ســَْبِع  -4

ستاني، ج            سج ضاِجع" )ال ْشر، وَفرُِّقوا بينهم يف امَل ضِرُبوهم عليها وهم أبناُء َع (.ويبيِّن 185، 1سنني، وا

ــؤولية الوالدين عن  ــلم مســــ ــلى اهلل عليه وســــ ــول صــــ تديُّن أبنائهما بقوله: "كل مولوٍد ُيوَلد على  الرســــ

ــلى اهلل 465، 1، ج1987)البخاري،  ُيَمجِّســـانه" ينصـِــّرانه، أو الفطرة، فأبواه ُيهوِّدانه، أو (، وقال صـ

 (.402، 3عليه وسلم: "ما َنَحل والٌد ولَده أفضَل ِمن أدٍب حَسن" )الرتمذي، ج

تبادلة، وجعل ما يتفرع عن هذه الصــالت األســاســية:   هكذا وضــع اإلســالم أســس احلقوق األســرية امل  

ًضا؛ فِصَلة األخوَّة مشتقة من األبوة       -األبوة، والبنوة، والزوجية  حملَّ تكريٍم، ومراعاة لتلك احلقوق أي
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أحــدهمــا، وأقــارب األم واألب جــاؤوا من طريقهمــا     والبنوة؛ ألن اإلخوة جــاؤوا من طريق األبوين، أو

 ة برعاية األبوة واألمومة.كذلك، فرعايتهم مرتبط
 .اإليجابيةاألسرة الرابع: من ركائز  بحثالم

، وعلى قدر توافرها يف أسرة ة اإلجيابيةهناك جمموعة من العوامل والركائز اليت تستند عليها األسر

 :ما يكون حظها من اإلجيابية، نستعرض هنا جمموعة من هذه الركائز

 : االتصال األسري( 1

تلك العالقة اليت تقوم بني أدوار الزوج والزوجة واألبناء مبا حتدده األسرة،  هو :االتصال األسري

ويقصد به أيضا طبيعة االتصاالت والتفاعالت اليت تقع بني أعضاء األسرة ومن تلك العالقة اليت تقع 

 (. 218، 2004بني الزوجة والزوج وبني األبناء واآلباء وبني األبناء أنفسهم )أبوجادو، 

جماالت االتصال األسري يف العالقات األسرية اليت تربط بني أفراد األسرة، وتساهم يف  تتمثل

 يساعد على إعداد أفراد فاعلني يف اجملتمع. فمن جماالته العالقة بني الزوجني، استمرارها وخلق جو

اليت تتسم بالقوة والتضامن، وتقوم على املودة  والعالقة بني األخوة وبني األخوات وعالقة اآلباء باألبناء،

 والتعاون املشرتك بينهم. 

 واالتصال األسري من أهم عوامل التماسك الداخلي لألسرة السليمة املستقرة وينعكس على
األسرة بالطمأنينة والسكينة يف عالقاتها ما يف بينها، كما يعكس لنا أن حياة هذه األسرة تتسم 

يبحث عن احملبة  فالكل ينشد أو .واالجتماعي ووجود عالقات محيمية بني أفرادها باالتزان االنفعالي

نوع االحرتام والصفاء والصراحة والتفهم وعن التقبل وعن املداراة يف التعامل وعدم التطفل واالبتعاد 

 .(6، 2013عن الفضول وعن الطريقة احلسنة واملرحية يف الكالم والتعامل والتواصل معه )غنية، 
لذا فالعالقات األسرية تستوجب من األبوين باعتبارهما العمود الفقري للحياة األسرية إتقان مهارات 

االتصال األسري وذلك بإعطاء أفراد األسرة فرصة للتواصل عن طريق السماع واإلنصات، مبحاولة 

هم  بالتواصل األخذ والرد معهم واحلوار حني يتحدثون وعدم إقحامهم وحماولة إحباطهم وتقليل رغبت

 .يفعلون عن طريق عدم االهتمام ملا يقولون ما أو
النتائج الرتبوية فرييدون أبناؤهم أن يكونوا متميزين ودرجاتهم  أغلب املربني يتجه تركيزهم حنو

مرتفعة وخلقهم عال، ولكنهم يهملون العناية بهم ويتجاهلون حسن العالقة بينهم وبني أبنائهم، 

 ودها التوتر والصراخ والغضب والصراخ والعقوبات. وعالقتهم بأبنائهم يس

النتائج الرتبوية اجليدة املتوقعة من األبناء مرتبطة بقوة العالقة وجودة االتصال بينهم وبني آبائهم 

وأمهاتهم. فاألهل ميلكون خربات يف الرتبية لكن قنوات االتصال بأبنائهم غري متصلة متامًا مثل 
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هام من خالل اهلاتف، لكن االتصال غري موجود، هكذا حنن  شخص متحمس يتحدث عن موضوع

 مع األبناء، نهتم ونرفع أصواتنا وال يصل مما نقول شيئًا إىل أبنائنا ألن األبناء خارج نطاق التغطية. 

إن الضغط والشدة يف املتابعة على األبناء قد يؤدي إىل نتائج آنية سريعة مما يغري الوالدين، لكن 

كلما زادت عنايتنا بأوالدنا وعالقتنا معهم؛  ًاكلة اسرتاتيجية يف العالقة معه. إذالضغط يشكل مش

حصلنا على نتائج أفضل، والعكس صحيح، كلما ركزنا على النتائج اليت نريدها من أبنائنا 

 (. 63 – 59، 2012وأهملنا العالقة معهم؛ قلت النتائج )تساحبجي، 

جلبني، حافظ على طهارة لسانك وجتنب الكلمات فحافظ على ابتسامة ثغرك واترك تقطيب ا

اجلارحة، حافظ على مرونتك مع أبنائك واترك الغضب، حافظ على اصطياد اإلجيابيات واترك 

السلبيات، امدح وشجع واثِن واترك النقد والتقبيط، اعط مساحة من احلرية وجتنب كثرة القواعد، 

 استعمل أذنيك أكثر من استعمال فمك.

 :األسرياحلوار ( 2

األســـــــــــــــــــــري بيئة مفتوحة للحوار وحرية التعبري واختاذ القرار يف حدود اللياقة  إذا كان اجلو

ــناعة القادة منذ نعومة أظفارهم. فأجواء الكبت وقمع  واالحرتام واألدب، فاعلم أنها البيئة األربح لصـــــ

ة نظر أخرى تصـــدر احلريات والتعســـف يف الرتبية على الســـمع والطاعة املطلقة، والتعنت ضـــد أي وجه

من األبناء، واعتبار ذلك خروجًا عن الطاعة، هي البيئة املالئمة إلنتاج قطعة أثاث جديدة يف املنزل، ال                

 (.33، 2013خملوقًا حمرتمًا كرمه اهلل وأعلى من شأنه )القرشي، 

ــماح له بالنقاش أو  ــًا دون الســـ يف احلوار، فإنه رمبا ينجح  حني يفرض األب رأيه على ابنه فرضـــ

توجيه ظاهر االبن، لكنه لن ينجح يف تغيري قناعاته من الداخل مما قد يســــــــــــبب مجوحًا ومتردًا متى 

ــراخهم هو   ــة. بعض عناد اآلباء وصــ ــنحت الفرصــ ــرة    ســ ــاحة احلوار واحلرية يف األســ ــيق مســ نتيجة ضــ

 (.36، 2013)القرشي، 

اًل من كفه بنفسك عن ذلك، فإذا أقدم ابنك على فعل خاطئ فاترك له اخليار برتك الفعل السيء بد

 الرتك إذا كان ذاتيًا كان أبلم وأجنح، وكانت احملافظة عليه أدوم. ألن الفعل أو

ورمبا يكون وقوع الطفل يف اخلطأ أحيانًا بسبب التقليد واحملاكاة وليس بسبب وجود قناعة حقيقية 

بذلك اخلطأ، حتى وإن حتولت احملاكاة فيما بعد إىل قناعة، فالواجب أن يتم بناء الثقة واالستقاللية 

ليده لدى الطفل، وتبصريه من خالل احلوار، وإيراد بعض القصص والتجارب مبن حيسن تق

 وحماكاته ومبن ال حيسن حتى يفرق بني القدوة اجليدة واحلسنة. 
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 (:72، 2013ومن فوائد احلوار مع األبناء ما يأتي )القرشي، 

 توسيع مدارك الطفل ودائرة اهتماماته. - 1

 جعله أكثر قدرة على العطاء والتعاطف. - 2

 اإلسهام يف تبصريه الطفل مبشكالته. - 3

 الثقة بني أفراد األسرة.زيادة منسوب  - 4

 تنمية القدرة على اختيار الصواب. - 5

 :التعاطف األسري( 3

التعاطف مع األبناء موقف وسلوك يتجلى من خالل االستماع لألبناء والضحك من طرائفهم والتفاعل 

مع ما حيكون، باإلضافة إىل االستماع إىل آرائهم وتطلعاتهم. كما أن مشاركة الطفل يف مشاعره 

لتعاطف معه يف فرحه وحزنه سوف يشجعه على أن يفضي مبشاعره إلينا مما يزيد يف بصريتنا وا

وحيسن من ممارستنا الرتبوية. وكلما كان سن الطفل أصغر كانت األشياء اليت خياف منها أكثر 

ألنه ال يدرك األشياء اخلطرة من غريها، لذا يعترب تعاطف الوالدين معه موردًا مهمًا لشعوره 

 طمئنان. باال

إن الطفل يفرح بأشياء كثرية ال تلفت انتباه الكبار وال تطربهم، كما أنه يغضب وينزعج من أشياء 

 (. 85، 2009ال يرى الكبار فيها ما يستحق االنزعاج )بكار، 

ليس صحيحًا أن نقول )نعم( دائمًا لكل ما يطلب األبناء، وال أن تكون )ال( هي اإلجابة الغالبة على 

، ولكن ميكن استبداهلا بـ )نعم.. ولكن( وهي تسمى )نعم املشروطة( حيث نؤجل حتقيق طلباتنا

نطلب من الطفل حتقيق شيء ما مقابل حتقيق طلبه، كأن نقول  الطلب حتى يتحقق شيء ما، أو

)نعم.. ولكن عندما تكرب( )نعم.. ولكن عندما تنتهي من العام الدراسي( )نعم.. ولكن عليك أن 

 حتفظ جزأين من القرآن(. 

يعترب التشجيع مقياسًا من مقاييس التحضر، واألمم العظيمة تقدر املواهب وتشجعها وتصنع العظماء. 

كافئ طفلك على حسن صنيعه فور انتهاءه منه حتى ال يتولد لديه شعور بأن أبويه ال يهتمون ف

بإجنازاته، واملكافئات املعنوية أكثر أثرًا من املكافآت املادية، وهي غري مكلفة فيمكننا استخدام 

ستحسان الكثري منها مع الطفل كاالبتسامة والتقبيل والربت على الكتف ومسح الرأس وعبارات اال

 (. 9، 2009والسرور وتعبريات الوجه واالهتمام واإلصغاء والثناء واملداعبة وغريها )بكار، 
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  (:78، 2012ولعل من أنواع املكافئات املعنوية )تساحبجي، 
 .لك خبدمة قيامه عند له الشكر .1

 .واألصدقاء األقارب أمام له مدحك .2

 .واآلخر احلني بني وممازحته مداعبته .3

 .وبغريها مبناسبة أبنائك وجوه يف ابتسم .4

 ة صوت هادئة.نرب استخدام على احرص .5

وميكن استخدام املكافآت املعنوية واملادية يف حماولة إيقاف بعض السلوكيات غري املرغوبة، هذا 

طفل يتأخر يف أداء واجباته، فقالت له أمه: إذا انتهيت من كتابة واجباتك قبل الثامنة فسأزيد يف 

يضرب أخاه األصغر فتقول له أمه: إذا كففت عن ضربه سآخذك إىل مدينة مصروفك، وآخر 

 .. املهم أن حندد السلوك اخلاطئ بدقة وأن نلتزم باملكافأة احملددة األلعاب، وهكذا

لكن على األبوين عدم قبول املكافآت املشروطة اليت يشرتطها الطفل كأن يقول: إذا فعلت كذا 

سؤولية لدى الطفل، وتصبح املكافأة واجبة على األبوين. ومن فأعطوني كذا، ألن ذلك يضعف امل

املهم كذلك أال نستخدم املكافأة يف تعزيز السلوك اخلاطئ من حيث ال نشعر، هذا طفل عمره أربع 

سنوات، يصر على النوم مع والديه، فتعطيه أمه احللوى لكي ينام يف غرفته، فريبط الطفل بني هذا 

 (.93، 2009 ار،التصرف وبني احللوى )بك

 :القيم األسرية( 4

القيم: هي كل ما له قيمة من الصفات واألخالق واألعراف والتقاليد االجتماعية املقبولة، ودائرة القيم 

( وقيمة الشيء ترتفع 33، 2009أوسع من دائرة األخالق، فكل خلق قيمة وليس العكس )بكار، 

 قيمة إذا كان اجملتمع يعاني من فقدانها.كلما اشتدت حاجة الناس إليه، واألخالق تصبح ذا 

كما أن تقدير الناس للقيم ليس ثابتًا على خط واحد، فقد يرتفع وينخفض حبسب احلاجة والظرف. 

وتتميز األمم واحلضارات عن غريها باملبادئ والقيم اليت ال تؤمن بها ومتيزها عن سائر األمم، وبدرجة 

 (. 35، 2009 )بكار، االهتمام بالقيم وااللتزام بها

القيم ال تقع يف مستوى واحد، بل هي خمتلفة املستويات، فهناك قيم عليا وأخرى دنيا بتدرج لكل 

منهما، فمنها الواجب واملستحب واملباح وغريها. وكمثال على القيم والسلم القيمي: اقتناء املال قيمة، 

عند الفرد من الكسب احلالل  والنزاهة والكسب احلالل قيمة أخرى، فإذا كانت قيمة املال أعلى

كانت حرامًا، أما إذا كان الكسب احلالل عند  فإنه لن ميانع من اكتساب املال بأي وسيلة ولو

 (. 37، 2009)بكار،  الفرد قيمة أعلى من املال فإنه سيحرص على اكتساب املال بطرق مشروعة
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ومن ثم ترسيخها وتعهدها بالرعاية وجيدر بنا مالحظة بوادر القيم احلسنة واإلجيابية يف أبنائنا 

واالهتمام لتصبح السمات األبرز يف شخصياتهم، ومالحظة الصفات السلبية يف مهدها وحماولة 

 وتتجذر وتصبح السمات املالزمة هلم يف كربهم، فيصعب التخلص منها. اجتثاثها قبل أن تنمو

هلا جدول متابعة ورصد يتضمن  ُوضع ولغرس بعض القيم والسلوكيات اإلجيابية يف الطفل حبذا لو

عند كل تراجع سليب، ✖عند كل تقدم إجيابي، وعالمة  ✔عددًا من القيم، ويتم وضع عالمة 

 ويتزامن مع ذلك التحفيز على التقدم اإلجيابي.

من املعلوم أن هناك أربع خطوات لرتسيخ القيمة اإلجيابية هي: الفهم الصحيح للقيمة، التطبيق السليم 

 القيام بها، والتشجيع والتعزيز عند أدائها.  هلا، تكرار

األصل  كبريًا، إذ االقتناع هو ومن غري املمكن فرض املبادئ والقيم على أحد سواًء كان صغريًا أو

يف غرسها وليس اإلكراه، وكم رأينا أبناء فرضت عليهم القيم الفاضلة ولكنها تهاوت مع أول 

 (.58، 2009اختبار )بكار، 

ث يف نفوس أبنائنا مسألة االعتزاز بالنفس من خالل تربيتهم على معاني املروءة والشهامة حنتاج أن نبع

والشعور بكياناتهم على أنها حمرتمة وذا قيمة وقادرة على اإلجناز والعطاء، وال نريد منهم أن يطلبوا 

وكفاءة، احرتام اآلخرين هلم، بل أن يكون احرتام اآلخرين نتيجة طبيعية ملا ميلكون من صالح 

 (. 57، 2009جوهر الصحة العقلية )بكار،  واحرتام الذات هو

وينبغي حتويل القيمة اإلجيابية إىل مهارة ليستوعبها طفلك، ألن تعلمها ال يكون إال عن طريق حتويلها 

إىل مهارة تطبيقية، ومن ثم تصبح سجية وعادة غري متكلفة. فبداًل من أن نعطي الصغري حماضرة يف 

ام الكبري، علينا أن ندربه عمليًا من خالل تعاملنا حنن مع من هم أكرب منا، فيستوعب أهمية احرت

 (. 100، 2012هذه املهارة بسهولة )القرشي، 

من اإلجيابية يف غرس القيم التوجيه غري املباشر، فهذا األسلوب يسرت املخطئ، وينمي املبادرة الذاتية، 

ذاتيًا، ويقوي الثقة بالنفس، ويعزز استقالل الشخصية، ويساعد على اختاذ القرار، ويصحح اخلطأ 

كما أنه أكثر مالئمة لذوي احلساسية من النقد. ومن املهم كذلك أال تصف أبنائك بأي صفات 

ذميمة حتى وإن كانت متحققة فيهم، ألنك بذلك تؤصلها فيهم حتى تصبح جزءًا من شخصياتهم، 

ذميمة يف أطفاهلم لكي يتجنبوها من خالل التوجيه ولكن ميكن أن يلمح األبوين ببعض الصفات ال

 غري املباشر. 
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يتحدث عن موقف من مواقف الطفولة: يف يوم من األيام حتدثُت إىل أمي وعندها  يقول أحدهم وهو

بعض النسوة، فقالت إحداهن: إنه يكذب  فقالت أمي: ال، إن ولدي ال يكذب علي أبدًا  يقول: فلم 

ذب، وال تطاوعين عليه نفسي، رغم أني مل كذلك من قبل )القرشي، أزل بعد ذلك أحتاشى الك

2012 ،109.) 

عملية تعليمية وليست عقابية فإنك ستستبدل  إذا علمت أن تغيري سلوك الطفل من سيء إىل جيد هو

العبوس باالبتسامة، والصراخ بالصوت احلاني، والعقاب بالثواب، فكلما كان ضبط سلوك الطفل 

واب والتشجيع أدى ذلك إىل اكتساب السلوك السوي بصورة أفضل، وما له وما عليه مع قائمًا على الث

 شعوره بكرامته. 

وإذا رغبت أن يكون ابنك متميزًا ومتفوقًا يف املدرسة، هل تعتقد أن ذلك سيكون بتكرار كلمة 

وك مع عدم )ادرس، اجتهد( مرات عديدة يف اليوم؟ بالطبع ال، ألن كلماتك تلك تطالب بتغيري السل

وجود قناعة ورغبة يف التفوق والتميز من قبل ابنك، عليك أن تعمل جاهدًا على تغيري مستوى القيم 

 واملعتقدات، أي قناعات ابنك بأهمية التفوق والنجاح واإلبداع، وحينها ستالحظ تغريًا يف السلوك. 

ة نلخصها فيما يأتي )بكار، ويسوق بكار جمموعة من القيم يرى أن تتمحور حوهلا قيم األسرة املسلم

2009 ،37 – 56:) 

ننوي اخلري وحنرص على نقاء سرائرنا: قيمة املرء معنويًا يف نوعية ما يطلبه وعمليًا يف درجة  -1

مل نستطع فإننا ننوي فعله، وكل عمل نقوم به نقصد به وجه  إتقانه لعمله، جيب أن نعمل اخلري، ولو

 فال نتحاسد وال نتباغض. اهلل تعاىل، وأن جنعل قلوبنا نقية

التطوع مصدر رفاهيتنا الروحية: حنن نشعر بالراحة حني نؤدي الواجب الذي علينا. ونشعر  -2

 بالرفاهية حني نؤدي املستحبات.

الذات: فال نتدخل فيما ال يعنينا من شؤون اآلخرين، وحنب لغرينا ما حنب ألنفسنا  املروءة ومسو -3

الكلمة وال نفجر يف اخلصومة، كما نصون أنفسنا باالبتعاد عن  وصدورنا رحبة، ال حناسب على

مواطن الريب والشك، وحنب األصدقاء ونشتاق هلم ونتودد هلم، ونستكثر القليل من املعروف الذي 

ُيقدم لنا، ومما يدخل يف هذا اجلانب نظافة البدن وطيب الرائحة والعناية باملظهر والتأدب بآداب 

اس، مراعاة األعراف ما مل تكن خمالفة للشرع، وأال نفعل يف السر ما نستحي الطعام والشراب واللب

اهلمة، ومن املروءة مؤازرة اآلخرين والوقوف  عمله يف العالنية، التطلع إىل اإلجناز ومعالي األمور وعلو

 الذات االستغناء عن الناس وعدم سؤاهلم. معهم يف الشدائد، كما أن من مسو

نبدل احلديث مهما كانت الظروف، وأن  ديثنا وكالمنا: فال نكذب أونتحرى الصدق يف ح -4

 نفي مبا وعدنا وحنقق ما تعهدنا به ألبنائنا.
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حنرص على الكسب املشروع: فال نأكل املال احلرام مهما كانت األحوال، ونتعاون على  -5

 الكسب يف حال ضيف املعيشة، كما نتجنب املال املشبوه حتى ال نقع يف احلرام.

ال نساوم على مبادئنا وال على كرامتنا: فنتنازل عن بعض األشياء لصون الكرامة، لكن نرفض  -6

التنازل عن مبادئنا من أجل متع الدنيا، ونصرب على مقاومة الرغبات والشهوات. ومما يعيننا على ذلك 

 التذاكر حول ما ال جيوز التنازل عنها. 

م العدل بني األبناء وال نظلم أحدهم؛ فال فرق بني الكبري ال نصرب على الظلم وال نرضى به: فنقي -7

 والصغري والذكر واألنثى، كما نقاوم الظلم يف األسرة بالوقوف مع املظلوم.

 :اللقاء األسري (5

لألسرة دور كبري يف إشباع حاجات األفراد وتوفري أجواء مناسبة هلم ليعيشوا حياة نفسية واجتماعية 

هناك اجتماع بني أفراد األسرة الواحدة يكون هناك فرصة لتبادل  آمنة وسليمة، وعندما يكون

 اخلربات وبث اهلموم وتبادل وجهات النظر وفرصة للتقارب فيما بينهم.

غري رمسي بني أفراد األسرة الواحدة  ونعين باللقاء األسري: عقد اللقاءات سواء بشكل رمسي أو

د أفرادها لتبادل األفكار وتوزيع األدوار أح بهدف النقاش واحلوار حول أمور ختص األسرة أو

واملسؤوليات فيما بينهم بهدف حتقيق الرتابط والتفاعل املتبادل وإضفاء روح احملبة واملودة والتعاون 

واالتفاق، ولكي ينجح اللقاء األسري البد أن يتحلى األفراد بتفكري إجيابي وال بد أن تتوافر بيئة آمنة 

هادف وإجيابي كما أن هذا النقاش ال يتم بشكل جيد إال بوجود  لألفراد ليكون بينهم نقاش

 (.3، ـه1431مهارات حوارية جيدة )اللجنة العلمية مبركز حلول لالستشارات والتدريب، 

ُقدمت رسالة دكتوراه يف إحدى اجلامعات بعنوان: تأثري عقد لقاءات أسرية على نظرة الطفل لنفسه، 

أثري اإلجيابي هلذه اللقاءات على األبناء، إال أنها أيضًا أظهرت نتيجة ورغم أن الدراسة أظهرت مدى الت

أخرى مل تكن متوقعة، وهي مدى التأثري اإلجيابي هلذه اللقاءات على اآلباء واألمهات أيضًا )القرشي، 

2012 ،96 .) 

كية صمام أمان من وقوع األبناء يف االحنرافات السلو عقد لقاءات أسرية دورية بشكل منتظم هو

واألخالقية، ألن اجللسة األسرية احملاطة باحلب والتقبل وكسر احلواجز تسهم يف تلبية حاجات 

 األبناء االجتماعية والنفسية والعاطفية مما يقلل احتمالية جنوح األبناء وميلهم لالحنراف. 

رات، وهناك مواصفات للجلسة األسرية الناجحة واإلجيابية وهي )مركز حلول للتدريب واالستشا

 (:60، ـه1435

 اجللسة اليت حتقق األهداف اليت وضعت هلا. .1
 من املشادات. اجللسة اليت ختلو .2
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 اجللسة اليت تتميز مبهارات اتصالية جيدة وفعالة. .3
 .إمياني وقيمي اجللسة اليت تتميز بوجود جو .4
 اجللسة اليت تزيد من التقارب بني أفراد األسرة. .5
 باتهم.اجللسة اليت تشبع حاجات األفراد ورغ .6
 اجللسة اليت تتميز بتوصيات عملية تسعى لتنفيذها. .7
 اجللسة اليت جتتذب مجيع أفراد األسرة. .8
 اجللسة اليت يتبادل األفراد فيها األدوار ويكون لألبناء دور بارز فيها. .9

 اجللسة اليت تتميز حبرية إبداء الرأي. .10
جيب االنتباه هلا واإلعداد هلا بشكل ولذا ؛ وهناك عدة عوامل تساعد على إجناح االجتماعات األسرية

 ميكننا إقامة جلسات واجتماعات أسرية جيدة وناجحة واجيابية ومن هذه العوامل: جيد حتى

 .ساعتني كل أسبوع يف موعد حمدد حتديد موعد حمدد للقاء األسري ولتكن ساعة واحدة أو .1
 .مالئم توفري جو .2
 مشاركة األبناء يف بعضها.حتديد شخص معني إلدارة اجللسة بشكل دوري وحبذا  .3
 .اختيار أماكن خمتلفة لالجتماع للبعد عن الرتابة وامللل .4
 مناقشة موضوعات خمتلفة ومتجددة وحبذا ربطها بالسرية والتاريخ اإلسالمي وقضايا العصر .5

 ومشكالت األمة وان ال تقتصر على أمور األسرة ومشكالتها فقط.

 تفعيل أدوارهم.االستفادة من خربات مجيع أفراد األسرة و .6
 استخدام أساليب احلوار الفعال. .7
 .توسيع دائرة ونطاق االجتماع لتشمل أفراد العائلة وغرس صلة الرحم يف نفوس األبناء .8
 ممارسة أنشطة ترفيهية أسرية أثناء هذه اجللسات. .9

 

 :التخطيط األسري (6

حاضرًا يف أذهاننا؛ فإن حني يكون اجتاهنا واضحًا، ويكون ما علينا أن نفعله وما علينا أن نتجنبه 

األخطاء اليت نرتكبها مبثابة التحويالت اليت جترفنا عن الطريق الصحيح، لكن سرعان ما نعود، 

إال أن املشكلة تكمن حني ال يكون لدينا غايات حمددة وال طريق واضح وال معايري ثابتة؛ فإننا أشبه 

 (. 7، 2009بكوكب أفلت من مداره ليتيه يف الفضاء إىل األبد )بكار، 

إن بلورة أهداف األسرة يساعد على جتاوز املشاكل العالقة وفتح الطريق أمام حياة رحبة وافرة باحلب 

واإلجناز والتعاون، ومناقشة األهداف مع أفراد األسرة ستكون مبثابة بوصلة يف مسار األسرة 

 (. 47، 2012)تساحبجي، 
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تنظيم للشؤون األسرية وفق برنامج حمدد لتحقيق أهداف معينة  ويعرف التخطيط األسري بأنه: هو

خالل فرتة زمنية.وقريب منه رؤية األسرة حيث يعرفها بكار أنها خارطة طريق لألسرة، وامتالك 

األسرة املسلمة لرؤية جيدة ألوضاعها وواجباتها وحاجاتها وفرصها والنظرة اجليدة للعصر، يشكل 

كيف تنطلق، وماذا تريد، وتتعرف على مواطن قوتها ومواطن أساس حركتها ومنوها ومعرفة 

 (. 10، 2009ضعفها)بكار، 

تنظيم للذات وللفكر يف املقام األول، وإدارة لألولويات وترتيب للخطوات اليت نرغب  فالتخطيط هو

عدنا يف تنفيذها من أجل الوصول إىل أهدافنا وغاياتنا وأحالمنا. فإننا إن مل تساعدنا ظروفنا، فلتسا

طموحاتنا، وليس املهم أين حنن اآلن بل أين نريد أن نكون، وإن كانت إمكاناتنا حمدودة فآفاقنا 

 (. 49، 2012بال حدود )تساحبجي، 

وتأتي أهمية التخطيط األسري من ارتباطه بأولويات العائلة وقضاياها املصريية ومتطلباتها القادمة، 

 :http://www.alriyadh.com/575935 وتتجلى أهميته يف النقاط اآلتية

 .غاياتها إىل والوصول أهدافها حتقيق على األسرة مساعدة .1

 يف فرد فكل املسؤوليات وأداء الواجبات التزام خالل من األسرية السعادة من قدر أكرب حتقيق .2

 إليه.يرنو  الذي وهدفه يؤديه الذي دوره يعرف األسرة

األسرة للكثري من املشكالت  تعرض واليت واألموال واألوقات الطاقات وهدر الفوضوية حماربة .3

املناسب واحملتضن الالئق للرتبية  وبالتالي تقل هذه املشكالت داخل األسرة مما يوفر اجلو

 والعطاء.

 بإذن يضمن تنظيم وفق وبنائه األسرة مستقبل لتأمني املناسبة والوسائل الالزمة االحتياطات اختاذ .4

 على األقل خيفف حدتها ويهون وطأتها. ك أوواالرتبا االضطراب عن بعيدة سعيدة حياة اهلل

 احلاضر وقتنا يف السيما بها واالهتمام لرعايتها بهم املناطة التخطيطية مبهامهم األزواج تعريف .5

 .ومسؤولياتها األسرة حبقوق البعض جهل مع املشتتات كثرت حيث

التخطيط األسري يسهم يف توفري الوقت وإدارته بشكل فعال إلجناز املهمات الكثرية كما أن 

والكبرية أيضًا. وكلما كانت هناك حساسية اجيابية إزاء عامل الوقت توفرت املصداقية يف جتويد 

 األعمال واالرتقاء بالذات من خالل التعامل الواعي والدقيق مع الوقت.

نفرتض سلفًا دخول األبناء يف مهمة التخطيط ومنذ املرحلة التمهيدية حني نطالب بالتخطيط األسري 

ألية خطة عائلية؛ وهذا يسهم يف إثراء البيئة األسرية باحلوار وتعويد األبناء على التعبري واملشاركة 

 الرتفيهية أو التعليمية أو بالرأي. فالتعود على إشراك األبناء يف اخلطط العائلية سواء االقتصادية أو

http://www.alriyadh.com/575935
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االجتماعية يؤدي إىل تقليص هامش اخلطأ أثناء التنفيذ ملا يتيح لألبناء فرصة خوض التجارب اليت 

شاركوا بالتخطيط هلا شفويًا ومن خالل اللغة احلوارية ميكن رفع نسبة جناح التخطيط من خالل 

 –هداف وضوح األ –مراعاة األولويات  –مراعاة األمور التالية: إدراك الزوجني أهمية التخطيط 

  إمكانية الوسائل ومشروعيتها.

 :التوازن األسري (7

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى }وصف اهلل أمة اإلسالم بأنها أمة وسط فقال: 

(. قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: عليكم 143)البقرة: {النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا

 (.154، 2، جـه1405بالنمط األوسط، فإليه ينزل العالي، ويرتفع النازل )القرطيب، 

واإلفراط، وطرفها اآلخر التفريط، فالكرم  كما أن القيم هلا طرفني ووسط، أحد طرفيها الغلو

، 2009يها التهور واجلنب )بكار، مثاًل وسط، وطرفيه اإلسراف والبخل، والشجاعة وسط، وطرف

72 .) 

وال حيدث التوازن يف األسرة بشكل تلقائي إال قلياًل، وال بد من التنسيق والتفاهم ألن عدم التنسيق 

(. ومن طبيعة التوازن يف األسرة بني أدوار 73، 2009والتفاهم رمبا يودي إىل نتائج عكسية )بكار، 

 األب واألم: 

عن اخلطأ  ل كلمة فإنه ينفذها، واألم شفيقة للولد، وتطلب من األب أن يعفواألب حازم، وإذا قا -1

 يف املرة األوىل.

األب يتحدث يف األمور األساسية ويبدي االستعداد للمساعدة يف أي شيء، واألم ُيسر هلا األبناء  -2

 بكل شيء، وتتحدث معهم يف تفاصيل التفاصيل.

 عيًا وأكثر تفاؤاًل، واألم تنظر إىل بعيد وحتذر من العواقب.األب مييل إىل أن يكون عمليًا وواق -3

األب يولي اهتمامًا أكثر بالذكور ألنه أعرف مبشكالتهم، واألم تهتم بالبنات ألنهن يشعرن  -4

 بقربها إليهن.

 األبناء.األب ينظر إىل األمور بنظرة بعقالنية أكثر، واألم تغلب نظرتها ومواقفها العاطفية يف تربية  -5

ينبغي أال يقودنا االنشغال املبالم به بأبنائنا إىل شل قدراتهم وحركتهم، وعلينا االنشغال بتوفري أسباب 

احلياة وقيادتهم فيها قيادة راشدة بإشراكهم يف الرأي وتدريبهم على صنع القرار، وهذا جيعلهم 

 (. 74، 1992ينشغلوا بأنفسهم ويستقلوا عنا ويقل انشغالنا بهم )عبود، 
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من اخلطأ أن تنقل جتربة جنحت لك مع طفل إىل طفل آخر، وذلك أن كل طفل له ما مييزه عن غريه، 

وليست كل التجارب مناسبة جلميع األطفال. فإذا كان العدل أساس امللك باملعنى السياسي، فإنه 

م بل حتقيق العدل أساسه باملعنى االجتماعي واألسري والرتبوي، وهذا ال يعين املساواة احلرفية بينه

 (. 78، 1992على أسس احتياجات كل طفل وظروفه )عبود، 

  :تنمية املواهب  (8

املوهبة يف الطفل كالبذرة يف األرض، إن تعهدها صاحبها بالرعاية والسقي واحلماية من اآلفات غدت 

 شجرة كبرية، وإن أهملها هلكت وهي بذرة. 

 التدخل املبكر لتنمية املواهب لدى الصغار يكون أكثر فاعلية يف إظهارها وتطويرها وحتسينها.  

تسخري املواهب وامللكات والقدرات واإلمكانات لدى  من واجب الرتبية الذي يتحتم عليكم هو 

حتقيقًا لطموح عجزمت  أطفالكم لتبليغهم مداها، وإياكم أن جتعلوا من أطفالكم حقاًل للتجارب أو

 أنتم عن حتقيقه. 

 املستقبل.  وإياكم أن تلبسوا أبنائكم أثوابًا أكثر من مقاساتهم فيتعثروا يف أول خطوة خيطونها حنو 

مياًل إىل مادة من املواد، فعلينا  كثريًا ما يظهر الطفل يف سن الثالثة عشرة من عمره هواية معينة، أو

بغي أن نعرف أنه ال يهم التخصص الذي مييل إليه الفتى وإمنا موقعه يف تشجيعه وتقديم الدعم له، وين

ذلك التخصص مستقباًل، فإداري ممتاز أفضل بكثري من طبيب عادي، ومؤرخ من الطراز الرفيع 

 (. 94، 2009أفضل من عشرة مهندسني عاديني، وهكذا )بكار، 

ع يف أبنائهم، وذلك باكتشاف ملكات كل على الوالدين استثمار القيمة اإلجيابية لالختالف والتنو 

ابن منهم منذ الصغر، وصقل تلك امللكات ورعايتها مهما كانت ساذجة يف نظرهما، وعدم حرفها 

 عن مسارها، ألن صرف االبن عن موهبته احلقيقية يعد االختيار األضعف.

 :احلرية األسرية( 9
لطفل ليعيش حرًا، ألن الطفل سيكون الرتبية على اختاذ القرار وحل املشكالت نوع من إفساح ا

قادرًا على احلكم واالختيار بينما غريه وقد بلم الرابعة والعشرين من عمره وهوال يزال يشتكي ألمه 

 ( !!15، 2012ويستشريها عندما يتشاجر مع زوجته )القرشي، 

وحني نفرض لنتخذ من حرية الطفل أساسًا وننظر إىل تدخالتنا يف شؤونه على أنه خالف األصل، 

مننعه من آخر حنتاج إىل أن نكون على وعي بضرر ما مننعه وأهمية ما نفرضه، ولنرتك  عليه شيئًا أو

له مساحة للخيار، فحني نقول للبنت مثاًل: إن اللباس ينبغي أن يكون ساترًا، فإننا ال نتدخل بعد ذلك 



67 

 

 

 67 

أدوراها  -مراحل تكوينها-مكانتها ومقاصدها -مفهومها)     األسرة اإليجابية 
 د. محمود عبده حسن العزيزي،  أ. صالح عبده عامر الحلحلي (          ركائزها –ومسؤولياتها 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )43العدد)

 

الغازية، فإننا نرتك له اخليار يف يف األلوان ونوع القماش، وحني نقول للصيب: مينع شرب املشروبات 

 (. 79، 2009كانت أقل نفعًا )بكار،  شرب غريها حتى ولو

والرتبية ليست عبارة عن متابعة مستمرة للصغار، وال حشرهم يف الزاوية الضيقة وإمالء التعليمات 

د مساحة عليهم، فطاقة األبناء على حتمل الضغوط الرتبوية حمدودة، لذا من املهم أن مننح األوال

ملمارسة االجتهاد الشخصي واخلطأ والتعثر أحيانًا، فاألطفال ال يتعلمون خالل توجيهاتنا فحسب، بل 

 (. 55، 2009يتعلمون من خالل خوض التجربة بأنفسهم أيضًا )بكار، 

إن مهمتنا يف تربية األبناء ليس ترفيههم وإدخال أكرب قدر من السرور عليهم، وغمرهم بالكثري من 

اء، وإمنا مهمتنا إعدادهم ملواجهة احلياة والتعامل اجليد مع الناس، وقبل ذلك ليكونوا أناسًا األشي

األصل، وأال نقع  صاحلني ومنتجني؛ ولذا فإن علينا أن ننظر إىل االختالف بيننا وبني أبنائنا على أنه هو

 (.76، 2009يف خطأ طلب التطابق بيننا وبينهم )بكار، 

ا صغارًا فإنهم حيتاجون إىل توجيه دائم يف كل شيء، وحيتاجون للشعور بأن يف واألبناء حني يكونو 

البيت سلطة ضابطة تعرف مصلحتهم وحتملهم عليها محاًل، وكلما كرب األوالد وحتسن وعيهم؛ فإننا 

خنفف من سيطرتنا عليهم تدرجييًا، ونعطيهم مساحة أوسع للحركة واالختيار، فإذا دخلوا مرحلة 

ففنا سلطتنا وسيطرتنا أكثر، وبانتهاء املرحلة ودخوهلم اجلامعة جنعلهم أصدقاء، ويتوقف املراهقة خ

 دورنا معهم على اإلرشاد، وهلم اختاذ القرار. 

حنن حباجة للحفاظ على متاسك األسرة من خالل احلفاظ على التقاليد املشروعة واملرغوبة، مثل: 

تئذان اجلميع من األبوين قبل مغادرة املنزل، واجتماع تقبيل يد الوالدين، واحرتام األخ األكرب، واس

 (. 77، 2009األسرة على مائدة الطعام مرة واحدة على األقل يف اليوم، وما شابه ذلك )بكار، 

فاقدًا للسيطرة على  أحيانًا يكون الطفل صاحب مزاج خمتلف كأن يكون نباتيًا ال حيب اللحوم أو 

لة، ففي هذه احلالة جيب مراعاة طبيعته ومطالبته باحلد األدنى من حمبًا للعز ملواًل أو أعصابه أو

التكليف الذي خيالف طبيعته حتى يتدرب عليه، فنضع عينًا على طبيعة الطفل وعينًا على ما ينبغي 

 أن يكون عليه. 

 :الوضوح األسري( 10

يشكل الوضوح واحدة من أكرب فضائل احلياة، واألسرة الناجحة واعية بأوضاعها وأهدافها   

وبالوضعية اليت تريد ألطفاهلا أن يكونوا يف املستقبل، وال يتأتى هذا الوضوح إال بفهم روح العصر 

 وحقيقة اإلسالم. 



68 

 

 

 68 

أدوراها  -مراحل تكوينها-مكانتها ومقاصدها -مفهومها)     األسرة اإليجابية 
 د. محمود عبده حسن العزيزي،  أ. صالح عبده عامر الحلحلي (          ركائزها –ومسؤولياتها 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )43العدد)

 

اجلميع بشرط أن تكون قليلة تتطلب الرتبية الرشيدة أن يكون يف البيت بعض القوانني اليت يلتزم بها 

حتى حيفظها الصغار، وأن تكون واضحة جدًا لكي يفهموها، وقد يكون جيدًا كتابتها يف لوحات 

 صغرية يتم تعليقها على احلائط.

 (: 49، 2009يتأتى الوضوح يف األسرة من خالل )بكار، 

 األدوار.التفاهم بني الزوجني على األساليب الرتبوية املستخدمة وتقاسم  -

 التزام األسرة بالصالح الديين املتمثل يف القيام بالواجبات وترك احملرمات. -

 أسري مريح قائم على احملبة والتواصل وشعور األبناء بالثقة واالنتماء. تهيئة جو -

 بناء العالقة مع األبناء وفق الشفافية والصراحة ومساهمة األبناء الفاعلة يف األسرة. -

أريد منك يا بين أن   -ابن التاسعة   -نب الرسائل الطويلة: )هذا أب يقول البنه ومن الوضوح أيضًا جت

تكون عطوفًا على إخوتك، ومهذبًا مع والدتك، كما أريد منك أن تكون جمتهدًا يف دراستك، 

وحني جتد بعض الوقت فإني أريد مساعدتك يف عملي يف املزرعة( هذه رسالة طويلة جدًا وغامضة، 

معنى )مهذبًا(، اطلب من الطفل يف املرة الواحدة شيئًا واحدًا،   يفهم معنى )عطوفًا( أوفالطفل قد ال

 (. 52، 2009واشرح له طبيعة هذا الشيء بإسهاب )بكار، 

حني يصبح األوالد يف سن املراهقة يصبح جتنب كثري منهم للصدق أمرًا واضحًا، فإذا رأيت قصة   

براءة الطفولة قد انتهت. واملراهقون لديهم قدرة على  حمبوكة وحمكمة فقف موقف الشاك، ألن

إجياد الثغرات يف توجيه والديهم، فال بد أن يكون خطابنا هلم واضحًا وحمددًا، هذا فتى يف 

اخلامسة عشر يقول له أبوه: ال تتأخر يف الليل، فيعود الفتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وحني 

 (. 56، 2009احدة مبكرًا خاصة وأننا يف اإلجازة الصيفية )بكار، سأله أبوه قال: ال تزال الو

أهم ما نرجوه ألبنائنا يف املستقبل أن يكونوا أناسًا صاحلني يلتزمون بشعائر اإلسالم نصًا وروحًا، 

وحيبون اهلل ورسوله، وحيملون مشاعر االنتماء هلذه األمة، وكل هذا من أجل جناتهم يف اآلخرة، 

ا أن جنعل من أنفسنا قدوات هلم يف الصالح والعبادة، فالعوملة اليوم تعيد ترتيب العامل وهذا حيتاج من

بطموحاته ومبادئه ورموزه، فإن مل تكن عيوننا مفتوحة بشكل جيد فإننا قد خنسر أبنائنا من غري 

 أن نشعر. 

 :املشاعر األسرية( 11

اإلبداع والتميز ال يصنعان يف أجواء أسرية مشحونة ومتوترة، ولكنهما يكونان حائمان يف مساء 

احلب والفكاهة والطمأنينة. فاألسرة املتصحرة عاطفيًا واملشحونة بالصراخ والنقد هي مصنع للخوف 

 والرتدد واهتزاز الشخصية. 
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ملخالفات، ال تبدأ بتوجيه النقد والعتاب عند دخولك املنزل، ال تتقمص دورة الشرطي الذي يبحث عن ا

ألحد، وال تذهب مباشرة إىل غرفة نومك لالسرتخاء، ولكن ارفع صوتك بالسالم واالبتسامة. استمع 

ألبناءك وزوجتك حول كيف قضوا يومهم، قدم املساعدة ملن حيتاجها، وافعل ما ميكنه أن يصنع 

 . (83، 2012البهجة والسعادة داخل البيت )القرشي، 

احلياء كمال للفتى وزينة للفتاة، ولكن حذاِر من أن يتحول إىل سكني لذبح القدرة على التعبري عن 

مانعًا من موانع التمكن من املطالبة باحلقوق واجلهر باحلق، فقد كان  املشاعر واألحاسيس، أو

هم كان أشجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم أشد حياًء من العذراء يف خدرها، ولكن

 الناس وأقدرهم على الصدع باحلق. 

وحني يكون اآلباء واألمهات شحيحني يف التعبري عن مشاعر احلب والتقدير ألطفاهلم فإن أطفاهلم  

ينشأون فقراء التعبري عن املشاعر رغم شعورهم باحلب والتقدير آلبائهم وأمهاتهم، ولكنهم ال 

 (. 89، 2012حيسنون التعبري )القرشي، 

  :النظام واالنضباط األسري( 12

 النظام سر مجال الكون، والشخصية املنظمة يتم تنشئتها يف أسرة تهتم بالنظام والتنظيم

الكسل ليس فطرة تولد مع اإلنسان، بل هي عادة مكتسبة، قد تكون بسبب طرق تربوية خاطئة 

تعتمد على التدليل وكفاية الطفل كل شؤونه اخلاصة، والقيام بواجباته بداًل منه، ويتعود تقديم 

 كل ما حيتاج، فيتعود على الكسل والراحة والدعة. 

احلرية املطلقة،  د أمرين أوكليهما: الدالل الزائد أوعدم االنضباط يف املنزل يعود سببه إىل أح

الالمباالة يف الرتبية، والناتج طفل فوضوي جينح للجموح وعدم االنقياد، ويصبح أنانيًا  واإلهمال أو

 منغلقًا على رغباته ال حيسن التعامل مع اآلخرين وال يتحمل تبعات أفعاله. 

ن مبكرة )االستئذان، ترتيب الغرفة(، امتدحه يف كل تعليم طفلك االنضباط: نظم حياة طفلك يف س 

يلتزم بالنظام، تأكد من مالئمة العقوبة خلطأ ابنك حي خيالف النظام، وضع قواعد ونظام مسبق 

 متفق عليه غري متشدد. 

 (:58، 2012ومما ينبغي على األسرة اإلجيابية أن تنظمه )القرشي،  

 تنظيم أوقات تناول وجبات الطعام  -

 نظيم أوقات النوم واالستيقاظت  -

 توزيع أعمال املنزل على األبناء  -

 تنظيم أوقات املذاكرة والواجبات  -
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 تنظيم استخدام احلواسيب والتلفاز  -

 إقامة اجتماعات أسرية دورية  -

 عمل الرحالت واخلروج للمنتزهات  -

 ترتيب زيارات األرحام واألقارب  -

  :يف األسرةاالرتقاء اللغوي واللفظي ( 13

 مع األبناء فالعبارة اختيار العبارات اإلجيابية واستخدامها داخل املنزل سواء بني الزوج والزوجة أو
هلا تأثري السحر على املتلقي، فليكن قاموس األسرة قاموسا إجيابيا، وليعنِت املربي بالنطق السليم 

للكلمات أمام الصغري، وال حياكيه يف طريقة كالمه ألنه ترسخ النطق اخلاطئ لديه )املنجد، 

2015 ،84 .) 

 (:59، 2009وهذه نقاط هامة بهذا الشأن )بكار، 

 ن الكذب واملبالغة.نتحرى الصدق والبعد ع  -

 ترك الغيبة والنميمة واهلمز واللمز والتنابز.  -

 اإلقالل من احللف واليمني قدر اإلمكان.  -

 البعد متامًا عن الكالم املخل باألدب.  -

 هجر الكالم الفاحش والكلمات البذيئة.  -

 استخدام اللغة الفصحى واإلقالل من العامية.  -

 قية وترك اإلسفاف.استخدام التشبيهات الرا  -

 عدم إطالق أوصاف احليوانات على األطفال.  -

 خماطبة الناس واألبناء بأحب األمساء إليهم.  -

 اإلقالل من الكالم وترك الثرثرة وكثرة احلديث.  -

 تكرمت(. استخدام تعبريات األدب )شكرًا، عفوًا، لو  -

 عدم السرعة أثناء الكالم وإخفاض الصوت.  -

 من صحة ما نقول، وال ننقل كل شيء.التثبت   -

 االبتعاد عن املديح والثناء على النفس.  -

 ..اخل(. االبتعاد عن كلمات )أنا، رأيي، تصوري،  -

 البعد عن تنميق الكالم واالهتمام باملعنى.  -
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 :العقاب اإلجيابي( 14

إن الرتبية باإلكراه والعنف ال تؤتي  ارها، والعنف ال يؤدي إال إىل اخلوف، واخلوف يشل حركة 

املرتبي، ولنا يف تربية الدالفني عربة يف هذا؛ لذا أول خطوة يف الرتبية هي إزالة اخلوف يف العالقة بني 

 (. 21، 2012املربي واملرتبي )تساحبجي، 

أفضل، والبعد عن أذيته نفسيًا  ي بتشكيل شخصية الطفل على حنوتسمح اسرتاتيجية العقاب اإلجياب

إهانة يؤذي شخصية الطفل، ويسبب تشوهات يف  الذي يتضمن أملًا أو وبدنيًا. لكن العقاب السليب هو

 النفسي أحيانًا.  النمو

جليدة، فالعقاب اإلجيابي ينّمي يف شخصية الطفل القناعة بأن البيئة احمليطة تكافئه على خياراته ا

وإذا مل يستطع اختيار الطريق اجليد ستتم إعادته إىل هذا املسار اإلجيابي. وأن احمليطني به يالحظون 

 سلوكه اإلجيابي ويقدرونه.

وعندما يستخدم األبوين العقاب اإلجيابي كطريقة تربوية ملعاقبة الطفل يفهم الصغري أن السلوك 

ختيار العمل اإلجيابي والسلوك احلسن يف املرات التالية املسار الوحيد، ويساعده ذلك على ا اجليد هو

من تلقاء نفسه. بينما مييل الطفل الذي تتم تنشئته يف بيئة تغلب عليها السيطرة إىل أن يكون ضد 

النظام، ويكون أكثر عرضة للتصرف بطريقة غري مالئمة عندما جيد أمامه خيارات إساءة السلوك 

 متاحة.

التساهل يف أمرها حبجة صدورها عن طفل غري مكلف  جاوز عن األخطاء أوكما ال ينبغي إن ال نت

التعامـل مـع األخطاء كلها مبقياس  شرعًا، كما ال حيسن معاقبته عن كل خطاء يصدر منه، أو

واحد، ينبغي أن يكون لدى األبوين ذخرية من العقوبات اإلجيابية يناسب كل منها درجة اخلطأ؛ لذا 

يتدرج يف عقوبة الطفل مباشرة فتكـون لدية عقوبات متعددة، ليست على منوال فإن على املربي أن 

واحد، فالشدة: ويستخدم منها يف كل موقف ما يناسبه، فقد يكون من األخطاء ما حيتاج إىل جمرد 

اإلشارة  القبول، والبعض يكفي فيه الكلمة املهذبة أو إظهار نوع من عدم الرضاء أو نظرة بالعني أو

اللطيفة، كما أن البعض األخر حيتاج إىل حرمانًا من بعض احملبوبات لدى الطفل، ثم يأتي بعد ذلك 

العقاب البدني؛ بالرغم من أن ختطي أساليب العقاب املختلفة واللجوء للضرب واإليذاء اجلسدي يدل 

 (.24، ـه1432على قلة حيلة املربي وعجزه )الدويرج، 

من العقوبات األكثر شيوعًا، فيتم استبعاد الطفل من الغرفة لبضع دقائق حسب ويعترب "االستبعاد" 

دقائق، وهكذا. لكن ال تنجح عقوبة االستبعاد مع 4سنوات ُيستبعد 4عمره، فإذا كان عمره 

إساءة األدب. وملثل هذه احلاالت تصلح األعمال املنزلية اإلضافية، وعندما  سلوكيات مثل الكذب أو

متثل هذه األعمال اإلضافية نوعًا من العقوبة لكن ميكن فرض غرامات مالية  يكرب الطفل ال

 ُيطلب منه القيام بأعمال منزلية معينة ملدة أسبوع كامل. باخلصم من املصروف الشخصي للطفل، أو
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ومن أساليب العقوبة اإلعراض بالوجه، فقد يكون عقوبة قاسية عند بعض األطفال خاصة ممن هلم 

ائهم، فإنهم سرعان ما يصلحون أخطائهم ويعتذرون؛ فقد أعرض النيب صلى اهلل عليه مكانة عند آب

وآله وصحبه وسلم عن عقبة بن احلارث حني كذب املرأة السوداء اليت ادعت أنها أرضعته )القرشي، 

2012 ،77.) 

خلطأ، علينا أال نستعجل تصحيح األخطاء لدى األطفال، بل نرتك هلم اجملال ليكفوا بأنفسهم عن ا

لكن بعض األخطاء ال حتتمل إعطاء فرصة لالختيار والرتاجع، بل جيب كف الطفل عن خطأه 

مباشرة، خصوصًا ما كان فيه خطورة بالغة على الطفل. وعلى األبوين تفادي استخدام العقوبات 

 عقوبة.اإلجيابية بطريقة خاطئة، فاألعمال املدرسية ليست عقابًا، ومساعدة اآلخرين احملتاجني ليست 

ويتعني على الوالدين أن حيرر حميط طفلهما الصغري غري املميز من األشياء الضارة واخلطرة، ويدعاه 

يفسد  يلعب ويفكر ويستكشف األشياء من حوله حتى يتعلم، وليتجنبا ضربه حني يكسر شيئًا أو

 ضرب. أثاثًا، وليعربا عن رفضهما لذلك السلوك من غري انفعال أو

مة يف التأديب والعقاب اإلجيابي معرفة السبب احلقيقي لوقوع االبن يف اخلطأ يسهل من األمور امله

سبب الوقوع يف اخلطأ فالبيان والتعليم، وإن كان ضعف  مهمة تصحيحه، فإن كان اجلهل هو

السبب فالوعظ والتذكري، وإن أوتي من قبل اإلرادة والعزمية فالتشجيع والتحفيز، وإن  اإلميان هو

 نامجًا عن احنراف يف الفكر واالعتقاد فاإلرشاد يف التفكري والعقلي.  كان اخلطأ

ومما جيب على املربي معرفته أن لكل مرحلة عمرية التأديب املناسب هلا، فالعبوس مثاًل يف طفل يف 

 حيبه شيء من سنة ١٢إظهار احلنق عليه جيدي نفعًا، بينما منع مراهق يف سن  سن مخس سنوات، أو

 وفيهم اهلادئ، املطواع املسامل ففيهم واحدة، ليست األطفال طبائع وأن. وهكذا ملرحلته، مناسب

مة يف الرتبية ليس على درجة والصرا التأديب إىل احتياجهم فإن هنا ومن العنيد، املشاكس املشاغب

طفال واحدة، لكنهم مجيعًا حباجة إىل الشعور بوجود سلطة تسدد وتقوم وترشد، وحتول دون قيام األ

بأشياء غري مالئمة. كما أن الطفل ال ميلك معايري الصواب واخلطأ، وال يعرف الالئق واملناسب من 

غريه، وجهازه األخالقي غري مكتمل، كما أن قدرته على حجز نفسه من الوقوع يف اخلطأ ضئيلة 

، 2009، وحمدودة، فال بد من ممارسة املنع واحلظر والعقوبة حتى ينشأ النشأة الصاحلة )بكار

103 .) 

والتأديب حيتاج إىل ختطيط بني األبوين، واالتفاق على العقوبات اليت سيتم إنزاهلا، وعلى املسؤوليات 

املناطة باألبناء، ووضع عقوبات حمددة للسلوكيات اخلاطئة اليت يكررها األبناء، فاألطفال 

ت فيها الشروط الطبيعية.. والذي يدركون أنهم ليسوا دائمًا على حق، لذا يتقبلون العقوبة إذا توافر
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العالقة بني األب وأبنائه، وتلك املبادرات اليت يلمسها الطفل من أبويه،  يبين شخصية الطفل هو

باإلضافة إىل اإلرشادات التعليمية من قبلهم والقدوة احلسنة، وما العقوبة إال جهدًا تكميليًا طارئًا 

وسيلة مطردة، واملزيد من اجلهد الرتبوي اإلجيابي سوف يقلل من احلاجة إىل  وليس حالة دائمة أو

 (. 104، 2009التأديب، والعكس كذلك )بكار، 

الذي يتلقاه الطفل جزاء فعله وليس  إهانة، وهو التأديب احلازم من غري قسوة أو التأديب الصحيح هو

دم التواني يف التنفيذ إذا مت الوعد نتيجة غضب الوالدين، والذي يتم بشكل فوري بعد اخلطأ، وع

بالعقاب؛ فالعقوبات ال تنشئ طفاًل وال تبين جمتمعًا وال تصنع دولة، وإمنا حتمي الدولة واجملتمع فقط 

 (. 105، 2009)بكار، 

جيب أن يعرف األبناء أن هناك عتبة لألدب ال يصح اهلبوط عنها، وهناك حد أدنى للتهذيب ال ينبغي  

نت الظروف، ومهما كان مزاج الطفل معكرًا، كأن يدخل الطفل وال يسلم على جتاهله مهما كا

 يرفع صوته عليهما. خيرج من غري إذنهما، أو أبويه، أو

كما ال ينبغي استسالم أحد الوالدين أمام عجرفة أحدهما وتسلطه وقسوته على األبناء، وذلك 

تسكني غضبه بعيدًا عن الطفل، والتحاور يف غضبه وثورانه، وحماولة  مبحاولة إبعاد الطفل عنه وهو

 يف أوقات اهلدوء عن مثل هذه التصرفات املؤذية للصغار.

األسرة، وال  ال للعقوبات املبهمة اليت ال يعرف الطفل سببها، وال للتأنيب املتواصل الذي يعكر صفو

ة الطفل. كما للمحاسبة والوقوف على كل صغرية وكبرية، وال لفتح الدفاتر القدمية من أجل إغاظ

يف حالة غضب ألن العقوبة ستكون غري مدروسة وال  أن على املربي أال يوقع العقوبة على الطفل وهو

 (. 112، 2009متزنة )بكار، 

 :األمن الفكري األسري( 15

يشعر اآلباء بالقلق على أبنائهم عند تصفحهم شبكة اإلنرتنت، وكذلك اخلشية من وقوع األبناء يف 

التكفريية وينتاب اآلباء احلزن عندما يكون لدى األبناء بعض األفكار التكفريية، ما األفكار 

 جيعلهم يف قلق مستمر خشية الوقوع يف مصادر األفكار التكفريية.

ومن األسباب املؤدية إىل الفكر التكفريي لدى األبناء غياب حتذير األبناء من أخطار التبعية 

رس حب الوطن يف نفوس األبناء، وابتعاد األسرة عن طريق أمور الفكرية السلبية، والتقصري يف غ

الدين، وغياب الوازع الديين لدى أفراد األسرة وغياب استخدام أسلوب النصح واإلرشاد داخل األسرة 

 وغياب الرقابة األسرية، وغياب الوالدين عن البيت لفرتات طويلة.
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استخدام شبكة اإلنرتنت يف تسهيل نشر الفكر  ومن األسباب املؤدية إىل األفكار التكفريية أيًضا

التكفريي وقراءة الكتب اليت حتتوي على أفكار تكفريية وغياب الرقابة األسرية عن استخدام 

األجهزة احلديثة، وحتريض اجلهات اخلارجية عن طريق اإلعالم اجلديد وقراءة املنشورات الورقية 

كفريي وتوطني الفكر العدواني، واستقبال الرسائل جمهولة املصدر وتأثر بعض املشايخ بالفكر الت

عرب اجلوال والواتس آب اليت حتتوي على أفكار تكفريية  الكتابية والصوتية وأفالم الفيديو

 (2017واالستماع إىل مرجعية دينية شاذة يف الفتوى )املطريي، 

 :التغذية األسرية( 16

آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا ِلّلِه ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َيا َأيَُّها ال ِذيَن } يقول اهلل عز وجل:

والطيب هوما يفيدنا  .( فاإلسالم حيثنا على تناول الطيب من الطعام والشراب172)البقرة:{ َتْعُبُدوَن

العطاء والعمل لعمارة  الوقود الذي يعيننا على وال يضرنا. ويضيف إلينا وال ينقص منا. والغذاء هو

خادع لنفسه، إذ أن  األرض. ومن ال يهتم بغذائه وصحته العامة، ثم يطمح للعمل واالجناز والفعالية فهو

كربى يف صحتنا ومسار سلوكنا وراحتنا النفسية كذلك. من هنا كانت لدينا  الغذاء حيتل أهمية

 :مهمتان أساسيتان من الناحية الصحية، لنكون عائلة إجيابية

أوال: تغيري قناعاتنا وقناعات عائالتنا عن األطعمة الصحية، وأهميتها، ونقلها من اجلهل والالمباالة 

 .إىل العلم والتبين والتطبيق
ثانيا: التعرف على أصناف األطعمة الصحية والبدء  علها جزءا من حياتنا اليومية، واألطعمة غري 

 .(13، هـ1435لول للتدريب واالستشارات، لالبتعاد عنها قدر املستطاع )مركز ح الصحية
من والديهم. فإذا كان وعاء  _واليت من ضمنها العادات الغذائية_ويتعلم األبناء عاداتهم احلياتية 

طبقا ضروريا على طاولة الطعام، مع ترغيب األطفال فيه وحثهم على  _على سبيل املثال_السلطة 

هذه العادة. بينما إن كان الوالدان ممن يتناولون األطعمة  تناوله، فإنهم ينشئون يف الغالب وقد تبنوا

عدة مرات يف األسبوع، فإن  السريعة، ويكثرون من األطعمة املقلية واحللويات بشكل شبه يومي أو

 .الرسالة اليت تصل األطفال هي أن هذا أمر طبيعي ال بأس فيه، وعادات غذائية صحيحة لن تضرهم
ان انفصاال كبريا يف العادات الغذائية بني األهل واألبناء، فالوالدان على أننا نرى يف بعض األحي

حريصان على العادات الغذائية الصحية، بينما ال يأكل األبناء إال من خارج املنزل. ولعل السبب يف 

ذلك افتقار الوالدين ألساليب الرتبية الصحيحة اليت متكنهما من جعل هذه الوجبات حمببة وأساسية 

األطفال، باإلضافة إىل رغبة األبناء يف االستقالل وتكوين عادات خاصة بهم، واليت قد ال  يف حياة

 .جتد متنفسا هلا يف غري أمورهم احلياتية اليومية واليت من ضمنها وجباتهم الغذائية
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واألطعمة الصحية هي اليت حتتوي على أقسام الغذاء األساسية، واليت هلا عدة تقسيمات، من أوضحها 

يم )مركز الوقاية والسيطرة على األمراض( يف الواليات املتحدة، واملبين على "التوجهات الغذائية تقس

احلبوب، منتجات احلليب، اللحوم والسمك،  :إليقاف ضغط الدم" والذي يصنف الغذاء إىل

 املكسرات والبقول. 

 وماذا عن الكمية اليت علينا تناوهلا من كل صنف من هذه األصناف يوميا؟

إن ذلك يعتمد على عدة عناصر أساسية هي اجلنس والعمر، باإلضافة إىل الوزن والطول احلالي.  

موقع تابع لوزارة  وكل ذلك ميكن أن يوجد بشكل سهل وشامل على موقع هرمي الغذائي، وهو

 http://www.mypyramid.gov :الزراعة األمريكية
ر واجلنس، للحصول على معلومات عن كمية ثم الذهاب خلطة هرمي الغذائي، وإدخال بيانات العم

 :الرابط املباشر كل صنف من األصناف الغذائية اليت علينا تناوهلا يوميا. هذا هو
http://www.mypyramid.gov/mypyramid/index.aspx 

وباإلضافة إىل التعرف على األطعمة الصحية وجعلها جزءا من نظامنا الغذائي اليومي، فال بد من 

تناول األطعمة غري الصحية، واليت تشمل اإلكثار من الدهون )األطعمة املقلية(، السكريات جتنب 

أن نكون واقعيني فال  الوجبات من اخلضار والسلطة والفاكهة.. وحجر الزاوية هو واحللويات، وخلو

حية نطالب أنفسنا وعائالتنا بتغيري أنظمتنا الصحية متاما، ولكن أن نتدرج بزيادة األطعمة الص

والتقليل من األطعمة غري الصحية، كاستبدال اخلبز األبيض بالنخالة، واحلليب كامل الدسم بقليل 

الدسم، واألطعمة املقلية باملشوية، مع احلرص على جودة الطعم )مركز حلول للتدريب 

 .(16، هـ1435واالستشارات، 

 :الرياضة األسرية( 17

هي أمور منتشرة بكثرة يف أسرنا لألسف، فاألبناء  اخلمول والكسل وقلة الوعي بأهمية الرياضة

مشغولون بالتلفاز متسمرون أمام شاشة احلاسوب، واألهل مشغولون مبهمات احلياة وواجبات األسرة 

واجملتمع اليت ال تنتهي.. بينما تشغل أغلب أوقات الفراغ بأنشطة غري حركية وللرياضة فوائد عديدة 

 :منها
واملشاعر اإلجيابية: ينشط النشاط الرياضي كيماويات معينة يف الدماغ مما جيعل رفع املعنويات  -

 .املرء يصبح أكثر سعادة واسرتخاء بعد الرياضة
 الوقاية من األمراض املزمنة، كالسكر، ضغط الدم، هشاشة العظام وبعض أنواع السرطان. -
 احملافظة على وزن مثالي وصحي. -
اضة تساعد على إيصال األوكسجني واملواد املغذية لألنسجة، ومساعدة رفع معدالت الطاقة: فالري -

 اجلهاز الدموي ليعمل بشكل أفضل.
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النوم اهلادئ املريح: تساعد الرياضة على سرعة النوم والتغلب على األرق، وكذلك النوم العميق،  -

 بشرط أن ال تتم ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.
ك عن طريق ممارسة األلعاب الرياضية وما فيها من املنافسة وامناء روح االستمتاع بالوقت  وذل -

 الفريق وغريها من امليزات اليت جتعل الرياضة أمرا حمببا لقضاء أوقات الفراغ 

Exercise: 7 benefits of regular physical activity 

<http://www.mayoclinic.com/health/exercise/HQ01676> 
 حنتاج لنكون نشيطني حركيا؟كم من الرياضة 

ال بد من أجل التعرف على كمية الرياضة الالزمة لألفراد، أن تكون أنواع األنشطة احلركية 

 :األنشطة احلركية واضحة لنا.. حيث أن هناك أنواع من الرياضة أو

النشاط احلركي الذي يزيد نبض القلب ويسبب التعرق، مثل املشي  التمارين املعتدلة: هو .1

 ع، قيادة الدراجة على أرض مستوية، الرياضة اليت متارس يف األحواض املائيةالسري
النشاط احلركي الذي يزيد سرعة التنفس ونبضات القلب  التمارين القوية/العالية/الشديدة: هو .2

على املرتفعات، كرة  بشكل ملحوظ، مثل اجلري، السباحة، قيادة الدراجة بسرعة عالية أو

 لتنس.القدم، كرة السلة، وا
النشاط احلركي الذي يتم من خالله حتريك العضالت األساسية يف  متارين تقوية العضالت: هو .3

  األثقال، شد املطاط، ومتارين الضغط اجلسم مثل رفع
 وحيتاج البالغون أسبوعيا ساعتني ونصف من التمارين املعتدلة كل أسبوع تقسم حسب الرغبة، أو

ملدة مخسة أيام يف األسبوع، باإلضافة إىل متارين تقوية العضالت دقيقة 11باإلمكان تقسيمها إىل 

 مرتني أسبوعيا، بينما األطفال والناشئة حباجة إىل ستني دقيقة )ساعة( من النشاط الرياضي يوميا.

- How much physical activity do adults need? 

<http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/adults.html> 
 :ومن الوسائل العملية لتحفيز األسرة على ممارسة الرياضة

تشجيع األبناء على اللعب احلركي بدال من مشاهدة التلفاز وإدمان ألعاب الكمبيوتر، وذلك ال  -

 ..املالئم لذلك وترغيبهم فيه يتأتى باألمر، بل البد من تهيئة اجلو
ميكن السري فيها؛ جلعل الرياضة نشاطا مجاعيا حمببا  خروج األسرة إىل احلدائق واألماكن اليت -

 لألسرة.
 .اختيار البدائل الصحية: استبدال الدرج بدل املصعد، واملساعدة يف أعمال املنزل -
البحث عن فرص للفتيات بشكل خاص للعب الرياضات املختلفة وممارسة الرياضة إذ يقل توفرها  -

 بأن الرياضة لألوالد فقط وليست للفتيات. املفهوم اخلاطئ يف املدارس، والنتشار
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 اشرتاك أكثر من فرد من أفراد العائلة يف نفس النادي الرياضي لتشجيع بعضهم البعض وخلق جو -

 .(18، هـ1435املنافسة التحفيزية )مركز حلول للتدريب واالستشارات، 
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 قائمة املراجع

 القرآن الكريم. -

 (، بناء األسرة الفاضلة، الكويت: دار البيان العربي.1990عبداهلل. )أمحد،  -

(، "حمكات اختيار شريك احلياة لدى طلبة اجلامعات اليمنية"، م2013اإلرياني، إهلام عبد اهلل. ) -

 .80جملة علوم اإلنسان واجملتمع، اجلزائر، جامعة بسكرة، العدد 

 زوجني، دمشق: دار القلم.(، همسة يف أذن م2015باشا. حسان مشسي، ) -

 البخاري، حممد بن إمساعيل.  -

(، مسند البزار ) البحر الزخار (،حتقيق: حمفوظ الرمحن م2009البزار، أبوبكر أمحد بن عمرو. ) -

 زين اهلل  وآخرون، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم.

بناء، القاهرة: دار السالم للنشر (، القواعد العشر يف تربية األم2009بكار، عبدالكريم حممد. ) -

 والتوزيع والرتمجة.

 (، مسار األسرة، القاهرة: دار السالم.م2009بكار، عبدالكريم. ) -

 (، دليل الرتبية األسرية، عمان: دار األعالم.م2002بكار، عبدالكريم. ) -

ل مصيلحي، (، كشاف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق: هالـه1402البهوتي، منصور بن يونس. ) -

 بريوت: دار الفكر. 

البيان اخلتامي للدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث املنعقدة مبقر األمانة   -

 .م2005فرباير  27-23منه املوافق لـ   18إىل:  1426حمرم  18-14العامة بدبلن يف الفرتة من: 

اإلميان، حققه: عبد العلي عبد احلميد حامد،  (، شعبم2003البيهقي. أمحد بن احلسني، ) -

 الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

الرتمذي، حممد بن عيسى. )د.ت(، اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(، حتقيق: أمحد حممد شاكر  -

 وآخرون،  بريوت: دار إحياء الرتاث العربي.

 دمشق: دار الفكر. (، أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون،م2012تساحبجي، مسلم. )-

(، لغات احلب اخلمس: كيف تعرب عن حبك العميق لشريك حياتك، م2010تشامبان. جارى، )-

 الرياض: مكتبة جرير.

(، صحيح ابن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، بريوت: مؤسسة م1993التميمي، حممد بن حبان.) -

 (.2الرسالة )ط

 سيكولوجية التنشئة االجتماعية، عمان: دار املسرية للنشر.(، م2004جادو، صاحل حممد علي. ) أبو-

 .3(، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، بريوت: دار ابن كثري، طم1987اجلامع الصحيح املختصر، )-

مجعية املودة للتنمية األسرية. )د.ت(، دليل مراحل تكوين األسرة من اخلطبة حتى الزواج، جدة: -

 ة.مجعية املودة للتنمية األسري
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 )مايو(. 104( "حتى ينجح الزواج من األجنبية"، جملة الفرحة، العدد م2005احلسن، وليد. )-

(، "تصور الشباب غري املتزوج لعملية االختيار الزواجي يف مدينة سيدي م2012حفيظة، بلخري. )-

 اجلزء األول )ديسمرب(. بلعباس"، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد التاسع،

 (، دراسات يف علم االجتماع العائلي، بريوت: دار النهضة العربية. م1996خلشاب، مصطفى: )ا-

(، "دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة ـه1432الدويرج، عزيزة بنت علي. )-

مد بن كما تراها معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض"،) رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حم

 سعود، الرياض(.

 .10م(، مفاتيح الغيب، بريوت: دار الكتب العلمية، ج 2000الرازي. حممد بن عمر التميمي، )-

 .العلمي النشر دار: الشارقة والطالق، الزواج فقه ،(م2006. )اهلل عبد واجلبوري، ماجد؛ رخية، أبو -

 التوزيع والنشر اإلسالمية.(، قواعد تكوين البيت املسلم، دار م2004رضا، أكرم، )-

 (. خمتار الصحاح، وزارة املعارف.1904الرازي، حممد بن أبي بكر عبدالقادر) -

 (، األسرة املسلمة يف العامل املعاصر، دمشق: دار الفكر.م2000الزحيلي، وهبة. )-

 .4ط هـ(، دمشق: دار الفكر،١٤٠۳سابق، سيد. فقه السنة، )-

السجستاني، سليمان بن األشعث أبوداود. )د.ت(، سنن أبي داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد -

 احلميد، دمشق: دار الفكر. 

(، معايري اختيار شريك احلياة وأثرها يف حتقيق التوافق م2015السيد، احلسني بن حسن. )-

 الزواجي، جدة: مجعية املودة للتنمية األسرية.

 (، املهذب من إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، دمشق: دار القلم.هـ1419. )الشامي، صاحل أمحد-

(، مستوى ثقافة احلوار لدى األسرة الفلسطينية يف حمافظة رفح، م2014الشامي، حممود حممد. )-

 )ديسمرب(.19جملة العلوم االجتماعية، العدد 

 الرسالة، الكويت: دار القلم.(، حترير املرأة يف عصر م1999شقة، عبد احلليم حممد. ) أبو-

(، "معايري اختيار شريك احلياة كما يراها طلبة جامعة م2015الشقران، حنان إبراهيم، وآخرون. )-

 .35الريموك"، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث وللدراسات، العدد 

 كر.(، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، دمشق: دار الفم2010الشعال، حممد خري. )-

 للتقدم الكويت مؤسسة: الكويت النفسي، الطب مصطلحات معجم ،(ت.د. )لطفي الشربيين، -

 .العلمي

 .العلوم دار الرتبوي، االجتماع علم ،(م2004) الدين صالح شروخ، -

(، املصنف يف األحاديث واآلثار، حتقيق: كمال هـ1409أبي شيبة، أبوبكر عبد اهلل بن حممد. ) -

 الرياض: مكتبة الرشد.يوسف احلوت، 
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(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب م2001الشيباني، أمحد بن حممد بن حنبل. )-

 عادل مرشد، وآخرون، بريوت: مؤسسة الرسالة. -األرنؤوط 

(، "املسؤولية الرتبوية لألسرة يف حتقيق األمن الفكري"، رسالة هـ1429الصاحل، سعدي حممد. )-

 اإلسالمية، املدينة املنورة. ماجستري، اجلامعة

 (، األسرة والسكان، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. م2003سلوى عثمان. ) صديقي،-

(، املعجم األوسط، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد ـه1415الطرباني، سليمان بن أمحد. )-

 عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين القاهرة: دار احلرمني.،

(، املعجم الكبري، حتقيق: محدي بن عبداجمليد السلفي، م1983ي، سليمان بن أمحد، )الطربان-

 .2املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، ط

 عبد الباقي، صابر. )د.ت(، علم اجتماع األسرة، الرياض: جامعة امللك فيصل.-

 (، األبوة والبنوة، القاهرة: شركة سفري.م1992عبود، عبدالغين. )-

(، مقدمة ميثاق األسرة يف اإلسالم، القاهرة: اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة م2011)عمارة، حممد. -

 والطفل.

(، "أسلوب اختيار شريك احلياة وعالقته بالرضا الزواجي م2013العودة، وجدان بنت عبدالرمحن. )-

 .4املنصورة، العددلعينة من ربات األسر مبدينة الرياض"، جملة العلوم االقتصادية واالجتماعية جامعة 

 الزواج، الدوحة: اجمللس األعلى لشؤون األسرة. (، اجتاهات الشباب حنوم2010الغامن، كلثم علي. )-

(. أيها الولد، حتقيق علي حمي الدين علي القرة داغي، هـ1405الغزالي، حممد بن أبي حامد )-

 بريوت، دار البشائر اإلسالمية.

(، "االتصال األسري والواقع االجتماعي املعاصر" امللتقى م2013غنية، شليغم، وفضيلة، محاني. )-

 الوطين الثاني: االتصال وجودة احلياة يف األسرة، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر أبريل.

(، علم االجتماع، ترمجة فايز الصباغ، بريوت: مركز دراسات الوحدة م2001غيدنز، انتوني. )-

 العربية.

 .مدني دار االجتماع، علم مصطلحات موسقا ،(م2003) مداس، فاروق -

 (، القاموس احمليط، القاهرة: دار احلديث.م2008الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب. )-

(، طفلي: أفكار عملية يف تربية األبناء، الرياض: دار وجوه للنشر م2013القرشي، نايف حممد. )-

 والتوزيع.

 .2فسري القرطيب، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، ج(، تهـ1405القرطيب، حممد بن أمحد. )-

 .3(، تفسري القرطيب، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، جهـ1405القرطيب، حممد بن أمحد. )-

(، الفحص الطيب قبل الزواج من منظور الفقه اإلسالمي، م2006القره داغي، علي حميى الدين. )-

 لإلفتاء والبحوث. فتاوى وحبوث وبيانات اجمللس األوروبي
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(، مسند أمري املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل م1991ابن كثري، إمساعيل بن عمر. )-

 املنصورة: دار الوفاء. عبد املعطي قلعجي، عنه وأقواله على أبواب العلم، حتقيق:

للجنة العاملية للمرأة (، ميثاق األسرة يف اإلسالم، القاهرة: ام2011اللجنة العاملية للمرأة والطفل. )-

 والطفل.

الرياض:  (، إجيابيون لكل أسرة،هـ1431اللجنة العلمية مبركز حلول لالستشارات والتدريب، )-

 مركز حلول لالستشارات والتدريب.

 .غريب دار: القاهرة االجتماع، علم إىل مدخل  ،(م2009. )إبراهيم طلعت لطفي، -

 احلب السعيد، بريوت: دار ابن حزم. (، بدايةم2006احملرزي، خليفة حممد. )-

معايري االختيار الزواجي"، جملة  (، "اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنوم2016مرعب، ماهر فرحان. )-

 ) يونيو(. 1 العدد13جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 

لرياض: مركز حلول للتدريب (، اإلجيابية األسرية، اهـ1435مركز حلول للتدريب واالستشارات. )-

 واالستشارات.

 (، منهج الثقافة الزوجية رؤية شرعية اجتماعية، القاهرة: دار اقرأ.م2005املطوع، جاسم حممد. )-

وقاية األبناء من الفكر  (، "اجتاهات األسرة السعودية حنوم2017املطريي، فيصل بن ناهض. )-

 العربية للعلوم األمنية، الرياض.التكفريي"، )رسالة ماجستري، جامعة نايف 

 املنجد، حممد صاحل. )د.ت(، زاد املربي، الرياض: جمموعة زاد.-

(، سنن النسائي الكربى، حتقيق: د.عبد الغفار سليمان م1991النسائي، أمحد بن شعيب، )-

 البنداري ، سيد كسروي حسن، بريوت: دار الكتب العلمية.

(، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار النيسابوري، مسلم بن احلجاج. )د.ت-

 إحياء الرتاث العربي.

هـ(، املوسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دار  1427وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت، )-

 .2السالسل، ط

حتسني  (. فاعلية استخدام بعض فنيات علم النفس اإلجيابي يف2010الوكيل، سيد أمحد حممد )-

مستوى التوافق النفسي لدى عينة من مرضى السكر، جملة كلية الرتبية ببور سعيد، مصر، اجمللد 

 .156 – 118(، يناير ص 7(، العدد )4)
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 املراجع األجنبية:

- How much physical activity do adults need? 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/adults.html 

- Exercise: 7 benefits of regular physical activity 

http://www.mayoclinic.com/health/exercise/HQ01676 

- http://www.alriyadh.com/575935Sumph، Joseph et Hugues، Michel.( 

1973) Dictionary de Sociology. Paris: library la rouse. 

- Wool folk، Anita (1987). Educational psychology، London: prentice-Hall 

international. 

- www.samisalman.com 

-Senge، p. (1994). The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for 

 

 
 


