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تقديم كتاب )قطوف في السعادة األسرية (
ب�سم اهلل الرحمن والرحيم

لأي  الجتماعي  البناء  يف  الأ�سا�سية  اخللية  واعتبارها  الأ�سرة  اأهمية   اأحد  على  خافياً  لي�س 
جمتمع، واملوؤ�س�سة الأوىل لإعداد الطفل لأداء واجبه م�ستقبلياً كمواطن وكع�سو يف املجتمع. 
والنف�سية  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  الوظائف  طبيعة  من  الأ�سرة  اأهمية  وت�ستمد 

والبيولوجية التي تقوم بها نحو الفرد واملجتمع.

وبنظرة فاح�سة متاأنية لواقع الأ�سرة العربية احلديثة  يظهر وبو�سوح الت�سدع والنهيار الذي 
اأ�ساب كثرًيا  من الأ�سر يف جمتمعاتنا العربية، كما اعرتى اأوا�سرها التفكك واأ�ساب ال�سعف 
تلك  اإىل  بالإ�سافة   ، �سلوكهم  و�سبط  عليهم  والإ�سراف  الأولد  رقابة  على  وقدرتها  �سلطانها 
تدعو  والتي  املوجهة،  وغري  املوجهة  الفكرية  والغزوات  امل�ستوردة  والأفكار  الثقافية  املوؤثرات 
الف�سائيات  املادية وغزو  النزعات  �سيطرة  والإ�سالمية، كذلك   العربية  لالن�سالخ  من قيمنا 

التي دخلت كل بيت دومنا ا�ستئذان .

الأ�سرة هي اللبنة الأوىل يف بناء املجتمع ، وما الأمة اإل جمموعة من الأ�سر ، فاإن �سلح هذا 
البناء وقام على اأ�س�س �سليمة �سلح املجتمع و�سعدت الأمة ، واأهم وظائف الأ�سرة هي التن�سئة 
وو�سائل  الوطنية  وهويتهم  الثقافية  قيمهم  خاللها  من  الأفراد  يكت�سب  حيث  الجتماعية 
الأ�سرة على بقاء املجتمع وا�ستمراره من خالل تنظيم الإجناب  ، وتعمل  ال�سبط الجتماعي 
حاجاتهم  لإ�سباع  لأفرادها  املادي  والدعم  والنف�سي  العاطفي  الدعم  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة   ،
واجل�سدية  والنف�سية  القت�سادية  واحلماية  الأمن  م�سدر  هي  فالأ�سرة  وال�سكنية.  الغذائية 
للفرد، هي املوؤ�س�سة الأ�سا�سية يف ت�سكيل مقومات �سخ�سية الفرد و�سلوكه الجتماعي. والكتاب 
الذي بني اأيدينا« قطوف يف ال�سعادة الأ�سرية »  ملوؤلفه الدكتور / العربي عطاء اهلل – م�ست�سار 
ال�سحة النف�سية باجلمعية - جاء ليو�سح ال�سبل املو�سلة اإىل ال�سعادة الأ�سرية ، وكيف نتجنب 

امل�سكالت الأ�سرية ، لكي نعي�س يف �سعادة نف�سية.  
ن�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد للجميع .

واحلمد هلل رب العاملني .

السيد/ حسن عبد اهلل الغانم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جمعية أصدقاء الصحة النفسية »وياك«
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اإلفتتاح
قال تعاىل :  { ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجا لت�سكنوا اإليها وجعل بينكم 

مودة ورحمة اإن يف ذلك لآيات لقوم يعلمون}      

                         .                �سورة الروم: اآية 21

ٍ َواْجَعْلنا  َة اأَْعنينُ رَّ اِتنا قنُ يَّ رِّ ولنُوَن َربَّنا َهْب َلنا ِمْن اأَْزواِجنا َوذنُ قال تعاىل : { َوالَِّذيَن َيقنُ
تَِّقنَي اإِماًما}              �سورة الفرقان: اآية 74 ِلْلمنُ

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : 

)خريكم خريكم لأهله، واأنا خريكم لأهلي ( رواه البخاري .
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كلمة الشكر

َزاَء  ْجَزاهنُ اجْلَ مَّ ينُ لَّ َما �َسَعى   َواأَنَّ �َسْعَيهنُ �َسْوَف ينَُرى  ثنُ ْن�َساِن اإِ قال تعاىل: {  َواأَْن َلْي�َس ِلاْلإِ
اْلأَْوَفى }                �سورة النجم الآية 41-33 .                               

ويف مقامي هذا اأمتثل حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث قال ) ل ي�سكر اهلل 
من ل ي�سكر النا�س (     رواه ابو داوود 

             فال�سكر اأوًل واأخرياً هلل تعاىل الذي وفق العبد الفقري اإليه وحده ملعاجلة 
هذا املو�سوع وهو اأهل الثناء واملجد واأتقدم بال�سكر اأي�ساً لكل من قدم يل يد العون 

وامل�ساعدة  �سواًء  من قريب اأو من بعيد لإجناز هذا الكتاب.

وما توفيقي اإل باهلل...
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االهداء

اأهدي ثمرة هذا اجلهد املتوا�سع :

              اإىل الآباء والأمهات وجميع املعنيني بالأ�سرة .  

              اإىل كل من يريد اأن يحقق ال�سعادة الأ�سرية .



10

الفهرس
5 الفتتاح  ....................................................................... 

     7 كلمة �سكر ..................................................................... 

       9 الإهداء ........................................................................ 

  13 املقدمة  ....................................................................... 

16 1- مكانة الأ�سرة   ............................................................. 

19 2-  احلياة الزوجية اإخال�س وحب ووفاء ومودة  ........................... 

21 3-  الهتمام بالأ�سرة  ........................................................ 

     24 4- كيف نبني ال�سعادة الأ�سرية .............................................. 

26 5- التوافق الأ�سري اأ�سا�س ال�سعادة .......................................... 

29 6- احلوار الأ�سري اأ�سا�س ال�سعادة ........................................... 

       33 7- البتعاد عن الغرية وال�سك اأ�سا�س ال�سعادة .............................. 

36 8- الأ�سرة والراحة النف�سية ................................................. 

40 9- احلب بني الزوجني اأ�سا�س ال�سعادة ...................................... 

43 10-الهدية يف احلياة الزوجية ............................................... 

45 11- الرتبية الفا�سلة يف رحاب الأ�سرة ...................................... 

48 12- الدين واخللق اأ�سا�س ال�سعادة ........................................... 

50 13- التفاق على اأ�سا�سيات احلياة الزوجية ................................. 

54 14- الطفل ودور الأ�سرة ...................................................... 



11

                     62 15- املودة والرحمة بني الزوجني ............................................ 

                  66 16- الحرتام املتبادل بني الزوجني .......................................... 

          70 17- الوالدين يف احلياة الزوجية ............................................. 

74 18- املرح يف احلياة الزوجية .................................................. 

   78 19- الآثار النف�سية للتفكك الأ�سري على الطفل ............................ 

         84 20- التجديد وقتل الروتني .................................................. 

             88 21- دور ال�ست�سارات يف احلياة الزوجية ..................................... 

              91 22- دور الوالدين يف تربية القيم الأخالقية للطفل ........................ 

93 23- احلياة الزوجية يف رم�سان .............................................. 

        96 24- الطالق العاطفي ......................................................... 

                     100 25- الكتئاب واأثره على احلياة الزوجية .................................... 

103 26- التعاون بني الزوجني .................................................... 

           106 27- امل�سارحة بني الزوجني .................................................. 

111 28- التوا�سل العاطفي بني الزوجني ........................................ 

115 29- كتمان اأ�سرار العالقة الزوجية ........................................... 

118 30- من اأجل �سعادة الأ�سرة ................................................... 

123 - الو�سفة ال�سحرية لبناء الأ�سرة ال�سعيدة  .............................. 

125 - لكي يبقى احلب  ......................................................... 

     128 - املراجع .................................................................... 





13

المقدمة 
 ، �سعيد  بيت  لديهما  يكون  اأن  زوجني  كل  اإليها  ي�سعى  التي  اجلميلة  الأهداف  من 
وال�سعادة هذه الكلمة ال�ساحرة التي ي�سعى كال الزوجان من اأجل حتقيقها يف حياتهما 
الزوجية ، ولو نظرنا اإىل الآيات القراآنية ، جند تلك الآية العجيبة ، وهي خلق الزوجة 
من نف�س زوجها ومن كيانه ، وجعل املودة والرحمة د�ستور التعامل بينهما ، وجعل 
الهدف الأ�سا�سي لهذه العالقة ال�سكن والطماأنينة والراحة ، اأي ال�سعادة التي ي�سعى 

لها الزوجان ، قال تعاىل :

ة َوَرْحَمًة  َودَّ م مَّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنكنُ ننُوا اإِ َت�ْسكنُ ْم اأَْزوَ اجا لِّ �ِسكنُ ْن اأَنفنُ م مِّ   {َوِمْن اآياته اأَْن َخلََق َلكنُ
وَن}                  �سورة الروم: اآية 21  .                                   رنُ َقْوٍم َيَتَفكَّ اإِنَّ يف ذَ ِلَك لآيات لِّ

                        والنا�س يعرفون م�ساعرهم جتاه اجلن�س الآخر ، ولكنهم قلما يتذكرون يد 
اهلل التي خلقت لهم من اأنف�سهم اأزواجا ، واأودعت يف نفو�سهم هذه العواطف وامل�ساعر 
، وجعلت تلك ال�سلة �سكنا للنف�س والع�سب وراحة للج�سم والقلب ، وا�ستقرارا للحياة 
ال�سواء » يف ظالل  واأن�سا لالأرواح وال�سمائر واطمئنانا للرجل واملراأة على  واملعا�س 

القراآن« ) 2762/5 ( .

العالقة ت�سويرا موحيا  الرقيق ي�سور هذه  اللطيف  القراآين                والتعبري 
، فيدركون حكمة اخلالق  واأغوار احل�س  القلب  اأعماق  ال�سورة من  يلتقط  كاأمنا  اأو 
الفطرية                                ملبيا حلاجته  لالآخر  موافقا  يجعله  نحو  على  اجلن�سني  كل من  يف خلق 
) النف�سية ، والعقلية واجل�سدية ( بحيث يجد الراحة والطماأنينة وال�ستقرار ، ويجد 
، لأن تركيبهما النف�سي والع�سبي  يف اجتماعهما ال�سكن والكتفاء واملودة والرحمة 
والع�سوي ملحوظ فيه تلبية رغبات كل منهما يف الآخر وائتالفهما وامتزاجهما يف 

النهاية لإن�ساء حياة جديدة تتمثل يف جيل جديد .
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اإن حتقيق ال�سعادة اأمر هني ملن ي�سره اهلل له ، فال�سري على منهج اهلل تعاىل واإتباع 
�سنة نبيه يو�سالن حتما اإىل ال�سعادة والفالح .

                  ونالحظ يف واقعنا اليوم اأن الأ�سرة احلديثة اأ�سابها كثري من الت�سدع 
رقابة  �سلطانها وقدرتها على  ال�سعف  واأ�ساب  التفكك  اأوا�سرها  والنهيار واعرتى 
الأولد والإ�سراف عليهم و�سبط �سلوكهم ، بالإ�سافة اإىل ذلك تلك املوؤثرات الثقافية 
والأفكار امل�ستوردة والغزوات الفكرية ودعوى النحالل والإباحية و�سيطرة النزعات 
املادية والبث الإعالمي الفا�سد وانعدام القدوة احل�سنة واملثال الطيب الذي يقتدى 

به .

              ونرى اأن الأ�سرة هي اخللية الأ�سا�سية يف البناء الجتماعي لأي جمتمع، 
واملوؤ�س�سة الأوىل لإعداد الطفل لأداء واجبه م�ستقبلياً كمواطن وكع�سو يف املجتمع. 
والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  الوظائف  طبيعة  من  الأ�سرة  اأهمية  وت�ستمد 
م�سوؤولة عن  فالأ�سرة  واملجتمع.  الفرد  نحو  بها  تقوم  التي  والبيولوجية  والنف�سية 
منح الفرد احلماية والرعاية، بالإ�سافة اإىل النظام القيمي واملعايري ال�سلوكية. واأهم 
قيمهم  خاللها  من  الأفراد  يكت�سب  حيث  الجتماعية  التن�سئة  هي  الأ�سرة  وظائف 
الثقافية وهوياتهم الوطنية وو�سائل ال�سبط الجتماعي. وتعمل الأ�سرة على بقاء 
املجتمع وا�ستمراره من خالل تنظيم الإجناب. بالإ�سافة اإىل تقدمي الدعم العاطفي 
م�سدر  هي  فالأ�سرة  وال�سكنية.  الغذائية  حاجاتهم  لإ�سباع  لأفرادها  املادي  والدعم 
الأمن واحلماية القت�سادية والنف�سية واجل�سدية للفرد، هي املوؤ�س�سة الأ�سا�سية يف 

ت�سكيل مقومات �سخ�سية الفرد و�سلوكه الجتماعي.

             فالأ�سرة هي اللبنة الأوىل يف بناء املجتمع ، وما الأمة اإل جمموعة من الأ�سر، 
فاإن �سلح هذا البناء وقام على اأ�س�س �سليمة �سلح املجتمع و�سعدت الأمة ، ولهذا جاء 

هذا الكتيب »قطوف يف ال�سعادة الأ�سرية« لأ�سعه بني يدي القارئ من اأجل بيان :
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ال�سبل املو�سلة اإىل ال�سعادة الأ�سرية .- 1

 وكيف نتجنب امل�سكالت الزوجية حتى ل يوؤثر ذلك على الأبناء خا�سة والأ�سرة - 2
عامة 

َنٍة ِمْن َربِّي  ْنتنُ َعلَى َبيِّ ْن كنُ ْم اإِ ْيتنُ واأخريا اأقول كما قال نبي اهلل �سعيب : » َقاَل َيا َقْوِم اأََراأَ
اَلَح  ْم َعْنهنُ اإِْن اأنُِريدنُ اإّل اْلإِ�سْ ىَل َما اأَْنَهاكنُ ْم اإِ ْن اأنَُخاِلَفكنُ َوَرَزَقِني ِمْنهنُ ِرْزًقا َح�َسًنا  َوَما اأنُِريدنُ اأَ

ْلتنُ َواإَِلْيِه اأنيب «. �سورة هود: اآية 88. ِ َعلَْيِه َتَوكَّ َما ا�ْسَتَطْعتنُ َوَما َتْوِفيِقي اإّل ِباهللَّ
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1- مكانة األسرة :
اإذا كان الفرد من النا�س 
الأ�سا�س���ية  اللبن���ة  ه���و 
ف���اإن  املجتم���ع  بن���اء  يف 
اخللي���ة  ه���ي  الأ�س���رة 
ف���اإذا   ، احلي���ة يف كيان���ه 
�س���لح  الأ�س���رة  �س���لحت 
الفرد وب�سالحه ي�سلح 
ف�س���دت  واإذا   ، املجتم���ع 
ج���زء  الف���رد  لأن  ف�س���د 

م���ن الأ�س���رة يتاأثر برتبيته���ا وينطبع بطباعها ، وياأخذ جل �س���الته ومقوماته منها ، 
قال تعاىل : » ذرية بع�س���ها من بع�س «.�س���ورة اآل عمران: اآية 34 ، وقول النبي �س���لى 
اهلل علي���ه و�س���لم : » ما م���ن مولود اإل ويولد عل���ى الفطرة فاأبواه يهودانه وين�س���رانه 

وميج�سانه « رواه م�سلم .

فاإذا كان لالأ�سرة هذه املكانة فاإنه ينبغي اأن تكون ق�سية كل فرد وكل جمتمع ، وينبغي 
اأنها الأ�سا�س الأول والركن الركني لكل  اإليها اجلميع من كل الزوايا على  اأن ينظر 

بناء واإعمار ووئام و�سالم وطماأنينة وا�ستقرار وفالح وجناح و�سعادة ونعيم .

فاإذا اإنهدم هذا الأ�سا�س وانهار هذا البناء ، فكيف يقوم على اأنقا�سه كمال وجمال ، 
و�سعادة وا�ستقرار .

اإن ال�سراع الذي ن�سهده يف رحاب كثري من الأ�سر ، ويتمثل ذلك يف تناكر وتنافر كثري 
من الأزواج ، وعقوق ومترد بني كثري من الأولد ، ما هو اإل ثمرة ونتيجة من ثمرات 
ونتائج اإهمال �ساأن الأ�سرة ، وفقدان رعايتها ، واإهمال اإقامتها على الأ�س�س ال�سليمة 

القومية التي من �سانها اأن ن�سونها يف واقعها وحا�سرها وم�ستقبل اأيامها .
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وقد اأوىل  الإ�سالم بالأ�سرة العناية الفائقة ، ورعاها رعاية بالغة ، و�سار بها على خري 
منهج ي�سمن لها البقاء وال�ستقرار وال�سحة والعافية ، وال�سالمة من كل اآفة .

الأ�سرة نواة املجتمع ومراآة �سالحه اأو ف�ساده ، متى ا�ستقامت �سلح اأمر املجتمع ومتى 
�سعفت اأ�سعفت بنيانه ، ويف رحاب الأ�سرة الهادئة والعائلة املتما�سكة تنمو الأخالق 

الفا�سلة، وت�ستحكم التقاليد ال�سريفة، ويرتبى فيها الرجال والن�ساء . 

              وقد اأ�سار القراآن الكرمي بنعمة الأ�سرة التي ي�ستظل بظلها جمموع اأفرادها 
َبِننَي  م  اأَْزَواِجكنُ ْن  مِّ م  َلكنُ َوَجَعَل  اأَْزَواجاً  ْم  �ِسكنُ اأَنفنُ ْن  مِّ م  َلكنُ َجَعَل  )َواهلّلنُ  �سبحانه:  فقال 
وَن ( )�سورة  رنُ َيْكفنُ ْم  َوِبِنْعَمِت اهلّلِ هنُ وؤِْمننُوَن  اأََفِباْلَباِطِل ينُ يَِّباِت  َن الطَّ م مِّ َوَرَزَقكنُ َوَحَفَدًة 
ْم �َسَكناً( )�سورة النحل: اآية 80( ، هكذا  ن بنُينُوِتكنُ م مِّ النحل: اآية 72( ، )َواهلّلنُ َجَعَل َلكنُ
يريد الإ�سالم البيت مكاًنا لل�سكينة القلبية والطمئنان النف�سي، هكذا يريده مريًحا 

تطمئن اإليه النف�س وت�سكن وتاأمن. 

الزكي  الوحيد  وامل�ستقر   ، واإناثها  اآدم  بني  لذكور  الطبيعي  املاأوى  هي  الأ�سرة  اإن 
لعالقتهم، واحلاجة اجل�سدية عامل فطري وعاطفة م�ساعدة يف تكوين الأ�سرة، اأما 
وهذا  والتاآلف،  والإينا�س  الود  على  القائمة  ال�سحبة  فهو  الراقي  الكرمي  الأ�سا�س 
الَِّذي  َو  )هنُ اخلليقة:  ق�سة  ذكر  عندما  الكرمي  القراآن  اإليه  اأ�سار  الذي  هو  الأ�سا�س 
َن اإَِلْيَها( .�سورة البقرة : اآية 186 ،  ن نَّْف�ٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَي�ْسكنُ م مِّ َخلََقكنُ
وفْهم الزواج على اأنه رباط ج�سدي وح�سب �سقوط يف التفكري و�سقوط يف ال�سعور، اإن 

الأمر اأعلى من ذلك واأكرب.

وكثري منا قد ت�سغله تلك ال�سلة بني الرجل واملراأة، ولكنه قلما يتذكر نعمة اهلل عليه 
للنف�س  �سكًنا  ال�سلة  تلك  وامل�ساعر، وجعلت يف  العواطف  نفو�سهم هذه  اأودعت  التي 
وراحة للج�سم والقلب، وا�ستقراًرا للحياة واملعا�س ، فيدركون حكمة اخلالق �سبحانه 

يف خلق كاًل من اجلن�سني على نحو يجعله موافًقا لالآخر ملبًيا حلاجاته .
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 واملتاأمل يف خلق الذكر والأنثى البدين والنف�سي يجدهما �سقان يكمل بع�سهما الآخر 
املراأة اجليا�سة  يكملها عاطفة  العاطفة عنده  وقلة  الرجل  يكمله قوة  املراأة  ف�سعف 
و�سعف بنيتها يكملها �سالبة بنيته فهما خلق مكمل لبع�سه اإل اأن احل�سارة املادية 
التي ل حمل فيها للعواطف النبيلة قد جعلت من الذكر والأنثى خ�سمني لدودين 
اأ�سباب العي�س ويتواثبان لإثبات اجلدارة يف  متناف�سني على الدوام ، فهما يتنازعان 

غفلة عن خ�سائ�س كل منهما وجتاهل عن وظيفته التي تن�سجم من طبيعته .

اإن يف النا�س حنينا فطريا اإىل بناء الأ�سر ، واإقامة املجتمع وفقا لروح الإ�سالم ومكارم 
الأخالق ، وت�سيد البيوت الفا�سلة التي ترتكز على منطق العقل والإميان ، لنتفادى 

تلك ال�سراعات القاتلة والأخطار الداهمة ، التي يتجرع النا�س منها الأمرين .

 تذكر دائمًا
    قوة البنيان وقوة الأهداف وقوة الو�سائل ملفوفا بكل دعائم اخلري ومقا�سد 

ال�سعادة وعوامل العطاء وال�ستقرار .
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2- الحياة الزوجية إخالص وحب ووفاء ومودة
 ، واملراأة  الرجل  بها  مير  التي  الإن�سانية  احلياة  جوانب  اأهم  من  الزوجية  احلياة 

الأكرب  اجلزء  ت�سغل  فهي 
كانت  فاإن   ، حياتهما  من 
لديهما  الزوجية  احلياة 
ال�سادق،  قائمة على احلب 
والتفاهم   ، التام  والوفاق 
حياتهما  كانت  الكامل 
الأمن  يظللها  �سعيدة 
وهذا   ، واملودة  وال�ستقرار 
جيال  ين�سئان  اأنهما  يعني 

طيبا يعرف للحياة قدرها ، ولل�سعادة مكانتها فيما ي�ستقبل من اأعباء وم�سوؤوليات ، 
ولهذا كانت احلياة الزوجية ال�سعيدة الهانئة ، عماد الأجيال ال�ساعدة  .

العناية  من  بجانب  زوجني  كل  حياة  من  الطويلة  الفرتة  هذه  الإ�سالم  رعى  لقد 
والإر�ساد والتوجيه ، ولي�س يف الوجود دين ينظم حياة النا�س ويحل م�ساكلهم كدين 
اإليه يف الو�سول اإىل  اأعطى الإن�سانية جميعا كل ما حتتاج  الإ�سالم احلنيف ، حيث 
ال�سعادة والطماأنينة والآمان ، فقد نظم العالقات العامة واخلا�سة بني النا�س وعلى 
راأ�س ذلك العالقة بني الزوجني ، فو�سع لها نظام اأ�سرة تقوم على اأمنت الروابط ، 

وعلى اأقوى الدعائم ، يف اأ�سمى ما يتطلع اإليه الب�سر .

وحني قامت روابط الزواج على غري هذه الدعائم تفاقمت اخلالفات الزوجية وازدادت 
ن�سبة الطالق بني الأزواج ، وعانا الأبناء والبنات من مرارة اختالف الآباء والأمهات، 
مما زاد يف تف�سي البوؤ�س والتفرق والتباغ�س بني الأ�سر والعائالت فتعددت امل�ساكل ، 

وكرثت همومها ، فقامت بتهديد الأ�سرة يف حا�سرها وم�ستقبلها .
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اإن نظام الأ�سرة يف الإ�سالم نظام رباين فيه تتحقق رعاية الفطرة الإن�سانية وحاجاتها 
ومقوماتها ، باعتبارها مهد الب�سرية وم�سدر منوها وتكاثرها .

فالزواج لي�س و�سيلة حلفظ النوع الإن�ساين فقط ، واإمنا و�سيلة لالطمئنان القلبي 
والهدوء النف�سي وال�سكن الوجداين ، فاحلياة الزوجية اإخال�س وحب ووفاء ومودة ، 
قال تعاىل : {  ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�سكم اأزواجا لت�سكنوا اإليها وجعل بينكم 

مودة ورحمة اإن يف ذلك لآيات لقوم يعلمون} .�سورة الروم اآية 21  .

الهدوء  القلبي وهذا  املاأوى  ذلك  الأ�سرة  بد من وجود  ال�سكن ل  يتحقق هذا  ولكي 
الروحي ، وو�سع الإ�سالم لالأ�سرة ال�سياج الرتبوي حيث حدد حقوقا وواجبات يلتزم 
بها الزوج والزوجة حتى تنعم الأ�سرة يف �سعادة ، ولكي ت�سري �سفينة حياتهما ملوؤها 
وتيارات  اخلالف  اأعا�سري  عن  بعيدة   ، الزوجي  املحيط  يف  والرحمة  واملودة  احلب 

النزاع وال�سقاق .

�سريك نحو  به كل  يوؤديه ويلتزم  لكل منهما حق وعليه يف نظري ذلك احلق واجب 
�سريكه ، فالزوجة مالذ للزوج ياأوي اإليها بعد جهاده اليومي يف �سبيل حت�سيل لقمة 
العي�س ، ويركن اإىل موؤن�سته بعد كده وجهده و�سعيه وداأبه ، يلقي يف نهاية مطافه 
مبتاعبه اإىل هذا املالذ ، اإىل زوجته التي ينبغي اأن تتلقاه فرحة مرحة ، طلقة الوجه 
�ساحكة الأ�سارير ، يجد منها اأذنا �ساغية وقلبا حانيا وحديثا رقيقا حلوا يخفف عنه 

متاعب اليوم .

فماذا يكون الزواج بعد اأن و�سفه اهلل تبارك وتعاىل بال�سكن واللبا�س ثم حباه باملودة 
والرحمة ؟ ! اإل اأن يكون » للزوج والزوجة » الآمان والطمئنان ، وال�سعادة والهناء .

تذكر دائمًا 
اأن ال�سلة بني الزوج والزوجة �سكنا للنف�س والع�سب ، وراحة للج�سم                      

والقلب وا�ستقرارا  للحياة واملعا�س ، واأن�سا لالأرواح وال�سمائر واطمئنانا للرجل 
واملراأة على ال�سواء .
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3- االهتمام باألسرة

الأ�سرة هي املح�سن الأول لأبناء امل�سلمني وبناتهم ، حيث تنتظم العالقات الأ�سرية 
اأ�سا�س من التعاطف والرتاحم والن�سباط الإ�سالمي �سلوكا وعمال مبا يكفل  على 
احلياة  على  ت�سفي  التي  ال�سادقة  املحبة  ت�سودها  املزالق  من  خالية  حياة  للجميع 
رونقا وجمال ، فتتوزع امل�سوؤوليات بني الآباء والأمهات مبا يكفل الرتبية ال�ساحلة 
نف�س  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  النا�س  اأيها  يا   «  : تعاىل  قال   ، والبنات  لالأبناء 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثريا ون�ساءا ، واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون 
و�سلم يف  النبي �سلى اهلل عليه  ، وقول   )  4  -1 الآية  الن�ساء  �سورة   (  « والأرحام   به 
احلديث الذي رواه اأبا هريرة ر�سي اهلل عنه ،      )كل مولود يولد على الفطرة فاأبواه 
اأن  اإن�سان  اأو ميّج�سانه ( ) متفق عليه ( . من الواجب على كل  رانه  اأوين�سّ يهودانه 
يهتم باأ�سرته وعائلته ، يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : » كلكم راع وكلكم م�سوؤول 

عن رعيته » رواه البخاري .
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باحلب  لل�سعور  الفر�سة  يعطيهم  ذلك  فاإن  برعايته  اأ�سرته  املوؤمن  يكالأ  وعندما 
والتعاطف والرحمة واملودة وغريها من تلك امل�ساعر الإن�سانية ال�سامية والتي ت�سعر 
الإن�سان بالراحة وال�سعادة ، كما اأن كل وقت يق�سيه الإن�سان مع اأ�سرته واأولده هو 
ا�ستثمار للم�ستقبل ي�ساعد على تطورهم ومنوهم ، وي�سهم يف �سعادة الأ�سرة جميعها 

على املدى الق�سري والطويل معا .

ثم اإذا نبت الطفل يف اأ�سرة اإ�سالمية فاإنه يكون مهياأ يف البداية لأن ي�سري يف الطريق 
ننمي  بان  وذلك  الأ�سرة  ملهمة  مكملة  املدر�سة  مهمة  فتكون  الإ�سالم  يخطه  الذي 
اأ�سال يف البيت و يف  يف الطالب الجتاهات والقيم الإ�سالمية الرفيعة التي تكونت 
اجلامعة وهي مرحلة ت�ستقل بها �سخ�سيات الأفراد بنني وبنات بكل اأبعادها الفكرية 
الكوادر  اإعداد  الإ�سالمية  البالد  يف  اجلامعات  مهمة  فاإن  لذا  والعقلية  والعقائدية 
الب�سرية املدربة واملوؤهلة التي تعني باحتياجات املجتمع املختلفة مع تربية وجدانهم 
بعقيدة  ترتبط  �سامية  قيم  العمل وجميعها  والنظام وحب  بالإخال�س  و�سمائرهم 

امل�سلمني وح�سارتهم وتاريخهم .

 ، الو�سعية  القوانني  اأخرى يف  �سريعة  تدانيها  الإ�سالم ل  بها  التي جاء  القيم  هذه 
فمنهج الإ�سالم يقوم على الو�سطية والعتدال ، دومنا اإفراط ول تفريط ، ودومنا 
اإ�سراف ول تقتري ، ودومنا ع�سر يف التكاليف وجند اأن الي�سر يف كل �سيء ، قال تعاىل: 
» وابتغ فيما اآتاك اهلل الدار الآخرة ول تن�س ن�سيبك من الدنيا واأح�سن كما اأح�سن 

اهلل اإليك » )الق�س�س 77 ( .

قيم اأخالقية رفعية يرتبى فيها كل فرد يف اأح�سان اأ�سر فا�سلة والتي بالتايل تكون 
جمتمع الف�سائل جمتمعا يقوم على التعاون والتنا�سح والأمر باملعروف والنهي عن 
الإنحالل  عن  بعيد  متما�سك  اإ�سالمي  جليل  الإ�سالمية  التن�سئة  هي  هذه   ، املنكر 

والف�ساد واخلبائث .



23

لذا ل جند �سريعة اهتمت ببناء الن�سء بناءا متكامال مثل الإ�سالم ، ول جند ح�سارة 
الكرمي  والقراآن   ، الإ�سالم  مثل ح�سارة  �ساميا  اأخالقيا  تهذيبا  تهذيبه  على  عملت 
هو الذي احتوى على منهج الإ�سالم وتعاليم ال�سريعة وا�ستمل على مكارم الأخالق 
ال�سامية ، ولن ي�سب الن�سء قويا يف تكوينه وج�سده وعقيدته وخلقه وفكره ووجدانه 
اإل اإذا �سلك منهج الإ�سالم يف الرتبية ليكون خريا لنف�سه واأ�سرته وجمتمعه واأمته .

تذكر دائمًا :
بناء الأ�سرة امل�ستقرة له تاأثري مبا�سر على جناح الإن�سان يف عمله اإذ اإنها متده 

براحة البال والطمئنان ، في�سعر اأن ظهره موؤّمن من خلفه ، ومن ثم فال يحمل 
هموما تنغ�س عليه حياته ، وتقطع عليه تركيزه يف عمله .
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4- كيف نبني السعادة األسرية ؟

مفهوم  حتديد  يف  النا�س  يختلف 
ال�����س��ع��ادة واأ���س��ب��اب��ه��ا ف��م��ن��ه��م من 
واملنا�سب  وامل��راك��ز  ب��ال��رثاء  يراها 
باحلياة  يجدونها  واآخ���رون  العليا 
الع�سرية ال�ساخبة ، اإل اأن ال�سعادة 
اإىل  الأ�سرة  ت�سعى  التي  احلقيقية 
احل�سول عليها تكمن يف القناعة ، 
الزهد يف  بالقناعة هنا  اأق�سد  ول 

العمل والإجن��از والرتبية ، واإمن��ا القناعة الر�سا مبا ق�سمه اهلل لك يف هذه احلياة 
وعدم النظر اإىل الأ�سياء التي تنغ�س ال�سعادة الأ�سرية ، وهذا ما اأكده حديث النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم الذي يرويه الرتمذي : » من اأ�سبح منكم اآمنا يف �سربه ، معافى 

يف بدنه ، عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا » .

اإن من الأهداف اجلميلة التي ي�سعى اإليها كال الزوجني اأن يكون لديهما بيت �سعيد، 
ول اأظن اأن هناك رجال اأو امراأة اإذا �ساألته حني زواجه عن اأف�سل اأمنياته من هذه 
اخلطوة يف حياته اإل ويجيبك : اأن اأبني بيتا �سعيدا ير�سى عنه اهلل تعاىل ، وينبت 
عاتق  على  مناطة  الأ�سرية  ال�سعادة  وحتقيق   ، النفو�س  وتهناأ  املجتمع  يف  اخلري 
الزوجني معا ، فكل يتحمل م�سوؤوليته ودوره ، و تتطلب �سعادة الأ�سرة اأ�س�سا متينة 

تقوي الروابط العائلية وتعزز القيم والقناعة مبا لدينا .

يتحمل  واحد  فكل  والأبناء  الزوجني  بني  وامل�سوؤوليات  الأدوار  توزيع  من  بد  ل 
دورا  ويوؤدون  مهمون  باأنهم  الأفراد  جميع  ت�سعر  النقطة  وهذه   ، ما  اأمر  م�سوؤولية 

اأ�سا�سيا يف احلياة الأ�سرية ، فيكون ذلك م�سدر �سعادة اجلميع .

د فيها العالقة الزوجية ، وتبتعد  هناك اأمور يقوم عليها بناء الأ�سرة امل�سلمة وتتوطَّ
فيها عن رياح التفكك ، واأعا�سري النف�سام  :
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، واخلوف اهلل  الآخر  واليوم  باهلّل  الإميان   .  . الوثقى  الإميان  بعروة  التم�سك    -)1
ف يف طلب احلق .  �سبحانه وتعاىل ، لزوم التقوى ، والبعد عن الظلم والتع�سُّ

اإنها   ، بهيمية  �سهوانية  ول   ، مادية  دنيوية  لي�ست عالقة  الزوجني  العالقة بني  اإن 
ق هذه ال�سفة ، فاإنها متتد  دنُ حُّ هذه العالقة وَت�سْ عالقة روحية كرمية ، وحينما َت�سِ

اإىل احلياة الآخرة بعد املمات .

 2( - املعا�سرة باملعروف  ول يتحقق ذلك اإل مبعرفة كل طرف ما له وما عليه . واإنَّ 
ال�سفات  كل  ا�ستكمال  والأمل يف   ، اأمر متعذر  البيت  واأهل  البيت  الكمال يف  ننُ�ْسَدان 

فيهم اأو يف غريهم �سيء بعيد املنال يف الطبع الب�سري  .

وا �َسْيًئا  اأَْن َتْكَرهنُ نَّ َفَع�َسى  وهنُ وِف َفاإِْن َكِرْهتنُمنُ نَّ ِبامْلَْعرنُ وهنُ يقول اهلل تعاىل  : »  َوَعا�ِسرنُ
ا َكِثرًيا« ) �سورة الن�ساء الآية 19 ( ، وقول النبي �سلى اهلل عليه  نُ ِفيِه َخرْيً َوَيْجَعَل اهللَّ

و�سلم : » خريكم خريكم لأهله ، واأنا خريكم لأهلي » رواه البخاري .

اإنَّ ح�سن الع�سرة واأ�سباب ال�سعادة ل تكون اإل يف اللني والبعد عن الظنون والأوهام التي 
اإن الغرية قد تذهب ببع�س النا�س اإىل �سوء ظّن . . يحمله على تاأويل  اأ�سا�س لها ،  ل 
الكالم وال�سك يف الت�سرفات ، مما ينغ�س العي�س ويقلق البال من غري م�ستند �سحيح .

 ، للرتبية  ال�سالح  اجلو  ويتهياأ   ، ال�سعادة  ر  تتوفَّ الوئام  بح�سول  اأنه  فلنعلم جميعاً 
وتن�ساأ الذرية يف بيٍت كرمٍي مليء باملودة عامر بالتفاهم . . بني حنان الأمومة وعقل 
 ، الآخر  على  واحد  كل  وتطاول   ، والختالف  املنازعات  بعيًدا عن �سخب   .  . الأبوة 
فال �سقاق ول نزاع ول اإ�ساءة ، ول�سان حال الزوجني يقول » ربنا هب لنا من اأزواجنا 

وذرياتنا قرة اأعني واجعلنا للمتقني اإماما » ) �سورة الفرقان الآية 74 ( .

تذكر دائمًا 
حتى تتحقق ال�سعادة الأ�سرية ل بد اأن يتفهم كال الزوجني احتياجات الطرف 

الآخر ودوره يف تلبية هذه الحتياجات العاطفية الأ�سا�سية ، ويلتزم بها ويقدرها .
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5- التوافق األسري أساس السعادة .
التوافق  هو  الأ�سرية  ال�سعادة  عماد 
هو  لالأ�سرة  الأ�سا�س  حجر  ولأن 
التوافق  يكون  واأن  فالبد  الزواج 
الأ�سرى مرتبط بالتوافق الزواجى، 
يف  توافق  هو  الزواجى  والتوافق 
وال�ستعداد  للزوج  املنا�سب  الختيار 
فيها  والدخول  الزوجية  للحياة 
الزوجني  بني  املتبادل  واحلب 

م�سكالتها  على حل  والقدرة  الزوجية  احلياة  م�سئوليات  اجلن�سي وحتمل  والإ�سباع 
على  الزواجى  التوافق  ويعتمد  الزوجية  وال�سعادة  والر�سا  الزواجى  وال�ستقرار 
 ، وال�سحية  والجتماعية  املادية  امل�سكالت  مواجهة  على  الزوجني  من  كال  ت�سميم 

والعمل على حتقيق الن�سجام واملحبة املتبادلة . 

اأفرادها، ويوؤثر منط هذا  تتميز الأ�سرة كجماعة بوجود تفاعل مبا�سر وعميق بني 
كانت  وكلما  املجتمع،  يف  الجتماعية  والروابط  العالقات  على  وطبيعته  التفاعل 
بال�ستقرار  املجتمع  متتع  كلما  متينة،  وروابط  اأ�س�س  على  تقوم  الأ�سرية  العالقات 

والوحدة والرتابط بني اأفراده.

ولكي تتمكن الأ�سرة من ممار�سة هذا الدور بنجاح فاإنها حتتاج اإىل التقارب والتما�سك 
التفاعل بني  ي�سبح  وبالتايل  اإيجابياً،  اأفرادها  التفاعل بني  يكون  بينها، حتى  فيما 
الأ�سري  التوافق  ما حتقق  واإذا  و�سوياً،  اإيجابياً  بهم  املحيط  واملجتمع  الأ�سرة  اأفراد 
تتمكن الأ�سرة من اأداء دورها يف اإ�سباع احلاجات الأ�سا�سية والفرعية لأع�سائها، ويف 
توفري الأمن املادي واملعنوي لهم، كما تتمكن من التن�سئة الجتماعية لل�سغار، مبا 

يعود بالنفع على املجتمع كله، وهذا بدوره ي�ساعد على غر�س القيم الإن�سانية 
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�سكل  يحدد  الأ�سري  فالوعي  املجتمعي  النتماء  قيمة  راأ�سها  وعلى  الإيجابية 
اأفرادها  لحتياجات  الأ�سرة  اإ�سباع  وكيفية  اليومية  الأ�سرية  واملمار�سات  التفاعالت 
والدينية.  والجتماعية  وال�سحية  والقت�سادية  والعاطفية  والرتبوية  النف�سية 
والأ�سر التي لديها وعي اأ�سري واجتماعي هي التي ت�ستطيع اأن حتمي اأفرادها وحتقق 
الأر�س  عن  ر�سا  اأكرث  يجعلهم  مما  واملحبة  والتواد  والنتماء  بالولء  ال�سعور  لهم 
الجتماعية  البيئة  فيه  والن�ساء،  الرجال  م�سنع  هي  اإذاً  والأفراد،الأ�سرة  واملجتمع 
اآداب واأخالقيات ال�سلوك الجتماعي، وهي التي تر�سد لالإن�سان  اأفرادها  التي تعلم 
تك�سب  التي  اآلمه، وهي  وت�ساعده على حتمل  اآماله  له  نزعاته وطموحاته، وحتدد 
ي�سبط  الذي  العام  الإطار  ال�سلوك، فهي  والتقاليد ومعايري  والعادات  القيم  الفرد 
وينظم �سلوك الإن�سان، ويحافظ على الثقافة املجتمعية وينقيها من اأي اخرتاق اأو 

غزو ثقايف واجتماعي.

على  قدرة  الأكرث  هي  والن�سجام  التوافق  عليها  يغلب  التي  الأ�سرة  فاإن  ولذلك   
اإليها  يلجاأ  التي  العملية  اإىل  ي�سري  الزواجي  والتما�سك،فالتوافق  النتماء  حتقيق 
به، مع  املحيطة  البيئة  مع  ان�سجام  اأو  توازن  الدخول يف عالقة  ليتمكن من  الفرد 

�سرورة توافر ال�سروط لتحقيق هذه العالقة. 

اإىل  وزوجته  الزوج  ينظر  واأن  الأ�سرة،  اأفراد  بني  حمبة  الأ�سري  التوافق  وي�سعى 
الأ�سرة  اأفراد  العالقات بني  وتقوم  �سكينة ومودة ورحمة  اأنها  على  بينهم  العالقات 
الأول  املقام  يف  الأ�سري  التوافق  والتعاونويرتبط  والحرتام  احلب  على  املتوافقة 
لتحقيق  املهمة  امل�سائل  من  الزواجي  التوافق  يعد  حيث  الزواجي،  التوافق  بوجود 

التكامل الأ�سري واإن�ساء عالقات زوجية حميمة مبنية على احلب والتفاهم . 

اأحد  هي  الأطفال  لدى  النف�سية  وال�سطرابات  ال�سلوكية  النحرافات  زيادة  ولعل   
الذين  الأطفال  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  الأ�سري،وقد  التوافق  ل�سوء  املبا�سرة  النتاج 
يحرمون من الرعاية واحلماية الأ�سرية، هم الأكرث عر�سة لالنحراف، وقد يدفعهم 
ذلك اإىل ت�سرفات واأفعال ت�سر باملجتمع ، ولهذا فاإن خماطر �سوء التوافق الأ�سري 
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ل توؤدي فقط اإىل ظاهرة التفكك الأ�سري، بل تهدد بانت�سار ظواهر اجتماعية غري 
التوافق  �سوء  اأن  �سك  من  فما  النتماء.  وفقدان  وال�سلبية  الغرتاب  مثل  مرغوبة 

الأ�سري يعوق التن�سئة الأ�سرية ال�سوية.
األ ينازع الآخر يف م�سوؤولياته، واأل يطالبه بتحمل امل�سوؤوليات  فعلى كال الطرفني 
التي من �ساأنه القيام بها. فدعوة امل�ساواة هي دعوة تخلو من اأي فهم لطبيعة العالقة 
عالقة  اإنها  ند،  اأنه  على  لالآخر  طرف  كل  ينظر  اأن  ينبغي  فال  واملراأة،  الرجل  بني 
خالية من اأي �سبهة حتدٍّ اأو ندية، فال ميكن اأن يكون هناك تطابق يف طبيعة املراأة 

والرجل، فهما خمتلفان ت�سريحياً وف�سيولوجياً ونف�سياً. 

لقول  امتثاًل  املراأة؛  وكذلك  ال�سوية،  بفطرته  كرجل  مل�سوؤولياته  يهتدي  والرجل 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: » كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته.......... » ) رواه 

البخاري ( .

تذكر دائمًا :

التوافق والتناغم بني الزوجني اأ�سا�س جناح احلياة الزوجية والتي عمادها ال�سكن 
واملودة والرحمة .



29

6- الحوار األسري أساس السعادة

احلوار بني الب�سر اأمر مهم وبني الزوجني اأمر بغاية ال�سرورة ، فاحلوار وحده هو 
من ي�سع النقاط على احلروف ويقود مركب الأ�سرة اإىل بر الآمان ، ويعترب من�سط 

احلياة الزوجية ومفرغا لهمومها ومو�سحا للكثري من اللتبا�س فيها .

فاحلياة الزوجية التي ل تبنى على احلوار هي اأكرث �سعفا وه�سا�سة واأقل قدرة على 
ال�ستمرار ، واإذا غابت لغة احلوار بني الزوجني �ستحل مكانها لغة ال�سمت ، وهي لغة 

املوت البطيئ للم�ساعر وللعالقة الإن�سانية والزوجية التي جتمعهما .

فاحلوار الأ�سري ينري الدروب املظلمة واخلفية بني الزوجني ، واحلوار ل يرتكز على 
اأمر واحد بل حوار يف كل �سيء يف احلياة .

كما اأن احلوار يدفع جميع الأطراف للم�ساركة وي�سون حقهم يف التعبري عن الراأي 
والرغبات ، ومهما عظمت امل�سكلة ومهما ا�ستفحل تعطيل احلوار بني الزوجني هناك 
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اأمرين �سروريني : الأول هو الرغبة بتغيري  اأمل يف الإ�سالح ، ولكن يتطلب  دائما 
الو�سع والنتقال اإىل و�سع اأف�سل ي�سوده جو احلوار ، والثاين هو الإرادة والعزمية 

وعدم الرتاجع والركوع اأمام اأي ف�سل يف املحاولة .

وهذا ماكانت عليه حياة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأ�سرية ، فعن عائ�سة ر�سي اهلل 
عنها قالت :) دخل علي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يوما واأنا األعب بالبنات فقال: 

ما هذا يا عائ�سة ؟ فقلت : خيل �سليمان ، ف�سحك( )الطبقات لبن �سعد �س60 ( .

ي�سرب  وكان  اللعب  اإىل  وحاجتها  �سنها  حداثة  لها  يقدر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وكان 
اإليها �سواحب يالعبنها ، وكان ميكنها اأن ت�سع راأ�سها على كتفه ال�سريف وهي خلفه 
م�سترتة به ، لتنظر اإىل الأحبا�س يلعبون بحرابهم يف امل�سجد ، قالت ال�سيدة عائ�سة : 
وكان يوم عيد ، يلعب فيه ال�سودان بالدرق واحلراب ، فاإما �ساألت النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم واإما قال: ) ت�ستهني تنظرين؟ ( فقلت : نعم فاأقامني وراءه ، خدي على خده ، و 
هو يقول: ) دونكم يا بني اأرفدة ( حتى اإذا مللت قال : ) ح�سبك ( . ) رواه البخاري ( .

ومن لطفه �سلى اهلل عليه و�سلم بهن اأنه كان ميازحهن وي�ساحكهن ، قالت : عائ�سة: 
اأتيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بحريرة قد طبختها له ، فقلت ل�سودة والنبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم بيني وبينها : كلي ، فاأبت ، فقلت : لتاأكلني اأو لألطخن وجهك ، فاأبت ، 
فو�سعت يدي يف احلريرة فطليت وجهها ، ف�سحك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فو�سع 
يده لها وقال لها : ) األطخي وجهها ( ففعلت، ف�سحك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، 
فمر عمر ، فقال : يا عبد اهلل ، يا عبد اهلل ، فظن اأنه �سيدخل ، فقال : ) قوما فاغ�سال 
وجوهكما ، قالت عائ�سة : فما زلت اأهاب عمر لهيبة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 

) رواه اأبو يعلى ( .

اإن من ال�سمو النبوي يف احلوار اأن جتد حوار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع عائ�سة 
اإذا غ�سب على  يف حال الغ�سب والر�سا مت�سابها عن عائ�سة قالت : كان ر�سول اهلل 
قلبها  غيظ  واأذهب  ذنبها  لها  اغفر  اللهم   (  : فقال  منكبها  على  يده  و�سع  عائ�سة 

واأعذها من م�سالت الفنت (  ) الأربعني يف مناقب اأمهات املوؤمنني �س 80 ( .
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وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : ملا راأيت ر�سول اهلل طيب النف�س . قلت : يا ر�سول 
اهلل ادع يل ، قال:   )اللهم اغفر ما تقدم من ذنبها وما تاأخر ، وما اأ�سرت وما اأعلنت( . 
ف�سحكت عائ�سة حتى �سقط راأ�سها يف حجرها ، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

) اأي�سرك دعائي ؟ ( .

اإنها لدعوتي لأمتي يف كل  . فقال : ) واهلل   ) فقالت : ) وما يل ل ي�سرين دعاوؤك 
�سالة( ) رواه البزار باإ�سناد �سحيح ( .

واإمنا حتى يف حالة اخلالفات   ، الر�سا فقط  يكون يف حالة  الزوجني ل  واحلوار بني 
الزوجية، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: دخل علي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

واأنا اأبكي .

�سببت  يا فاطمة!  . فدعا فاطمة فقال:  �سبتني فاطمة   : يبكيكي؟ فقلت  فقال: ما 
عائ�سة ؟ فقالت: نعم ! يا ر�سول اهلل . فقال: األ�ست حتبني من اأحب ؟ قالت : نعم ! . 
قال : وتبغ�سني من اأبغ�س ؟ قالت : بلى ! قال: فاإين اأحب عائ�سة ، فاأحبيها . قالت 
فاطمة :ل اأقول لعائ�سة �سيئا يوؤذيها اأبدا ) رواه اأبو يعلى والبزار باإ�سناد �سحيح ( . 

عن النعمان بن ب�سري قال :ا�ستاأذن اأبوبكر على النبي ف�سمع �سوت عائ�سة عالياً ، وهي 
تقول : واهلل لقد علمت اأن علياً اأحب اإليك من اأبي ! فاأهوى اإليها اأبوبكر ليلطمها، 
اهلل  ر�سول  فاأم�سكه   ! اهلل  ر�سول  على  ترفعني �سوتك  اأراك   ، ابنة فالنة  يا   : وقال 
وخرج اأبوبكر مغ�سباً ، فقال ر�سول اهلل :) ياعائ�سة كيف راأيت اأنقذتك من الرجل (، 
ثم ا�ستاأذن اأبوبكر بعد ذلك ، وقد ا�سطلح ر�سول اهلل وعائ�سة ، فقال : اأدخالين يف 
ال�سلم ، كما اأدخلتماين يف احلرب ، فقال ر�سول اهلل : ) قد فعلنا ( .) رواه الن�سائي ( .

عن حبيب بن اأبي ثابت قال: كان بني علي وفاطمة كالم ، فدخل ر�سول هلل فاألقى 
له مثال فا�سطجع عليه ، فجاءت فا�سطجعت من جانب ، وجاء علي فا�سطجع من 
جانب فاأخذ ر�سول اهلل بيد علي فو�سعها على �سرته واأخذ بيد فاطمة فو�سعها على 

�سرته ومل يزل حتى اأ�سلح بينهما ، ثم خرج .
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قال فقيل له : دخلت واأنت يف حال وخرجت ونحن نرى الب�سر يف وجهك . فقال : وما 
مينعني وقد اأ�سلحت بني اأحب اثنني اإيل . ) الطبقات لبن �سعد �س26 ( .

ونالحظ يف احلياة الزوجية قد تكرث الغرية بني الزوجني ، وهذا قد ي�سد باب احلوار 
بينهما ، وجتد كل واحد منهما يرتب�س لالآخر ، ولكن �سرية احلبيب امل�سطفى �سلى 
اهلل عليه و�سلم كيف نعالج هذا ال�سلوك باحلوار الهادئ ، وهذا ما نقراأه يف حواره مع 
ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها ، حيث كانت ال�سيدة عائ�سة تغري عليه من فرط حبها 
له . ومن ذلك اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خرج من عندها ليال ، قالت : فغرت 
عليه ، قالت : فجاء فراأى ما اأ�سنع فقال : ما لك يا عائ�سة ؟ اأغرت؟ فقالت: فقلت: 
اأفاأخذك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال   . مثلك  على  مثلي  يغار  ل  وما يل 
�سيطانك، قالت : يا ر�سول اهلل اأو معي �سيطان ؟ قال: نعم . قلت : ومع كل اإن�سان؟ 
قال: نعم . ومعك يا ر�سول اهلل ؟ قال : نعم . ولكن ربي عز وجل اأعانني عليه حتى 

اأ�سلم ) فقه �سرية ن�ساء النبي �س59 ( .

واحلوار يكون اأي�سا من اأجل تعديل ال�سلوك نحو الأف�سل ، فعن علي ر�سي اهلل عنه 
اإليه، وما تلقى من يدها يف الرحى،  اأن فاطمة اأتت النبي �سلى اهلل علي و�سلم ت�سكو 
 . اأخربته عائ�سة  اأنه جاءه رقيق فلم ت�سادفه فذكرت ذلك لعائ�سة، فلما جاء  وبلغها 
قال: فجاءنا وقد اأخذنا م�ساجعنا فذهبنا نقوم فقال : على مكانكما . فجاء فقعد بيني 
وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: األ اأدلكما على خري مما �ساألتماين؟ 
اإىل فرا�سكما ف�سبحا ثالثا وثالثني واحمدا ثالثا  اأويتما  اأو  اأخذمتا م�ساجعكما  اإذا 

وثالثني ، وكربا اأربعا وثالثني ، فهو خري لكما من خادم .) رواه البخاري وم�سلم ( .

تذكر دائمًا 

مهما كان نوع احلوار يجب اأن ي�سوده الحرتام واملحبة وعدم اخلروج عن احرتام 
الطرف الثاين لأن التقليل من �سخ�سية الطرف الثاين والنطق بكالم جارح �سيفقد 

احلوار هدفه ال�سامي وي�سبح �سارا لكال الزوجني .
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7- االبتعاد عن الغيرة والشك أساس السعادة

معطيا  لي�ست  الأ�سرية  ال�سعادة 
ثابًتا، واإمنا تزيد وتنق�س ح�سب 
جهد  من  الزوجان  يبذله  ما 
حتتاج  فهي  ولذا  لتحقيقها؛ 
اإىل �سعي دءوب وجهد متوا�سل، 
بل  لتحقيقها،  فقط  لي�س 

ا. واملحافظة عليها اأي�سً

ول �سك اأن احلياة ل ت�ستقيم ول ت�ستمر مع ال�سك اأو الغرية. فالثقة ل بد اأن تكون 
متبادلة ومطلقة ل ت�سوبها �سائبة، فكل ذرة �سك ينهار اأمامها ذرة حب يختل التما�سك 
الزواج،  ا. فاأي م�سكلة ميكن عالجها ومداواتها يف  البناء يف النهيار تدريجيًّ ويبداأ 
اأبًدا، وتتكاثر  اإل ال�سك، فاإذا انزرعت جرثومته الأوىل فاإنها ل تغادر هذه العالقة 
ال�سكوك وتت�ساعف ول ي�سبح هناك اأمل. وقد يلعب اأحد الطرفني لعبة ال�سك، فقد 
تت�سور الزوجة- خمطئة- اأنها بتحريك �سكوك زوجها فاإنها حترك عواطفه جتاهها 
وجتعله اأكرث ت�سبًثا بها، اأو لعله يعرف قيمتها واأنها مرغوبة من اآخرين! فيقدرها 
حق قدرها ويقبل عليها، فتدعي مثال اإعجاب الآخرين بها، اأو قد تدعى ا�ستح�ساًنا اأو 
اإعجاًبا برجل، اأو قد تتعمد اأ�سياء من �ساأنها اإثارة غريته ثم اإثارة �سكوكه، وهذه لعبة 
يف غاية اخلطورة.. اإنها كالطفل الذي يلهو بقنبلة عنقودية قد تنفجر يف وجهه يف 

اأي حلظة.

وكذلك قد يفعل الزوج فينقل لزوجته مدى اإعجاب الن�ساء به والتفافهن حوله، اأو 
قد يبدي هو اإعجابه ب�سيدة اأو يظهر ا�ستح�سانه لمراأة ممتدًحا �سفاتها، وهو بذلك 

يحرق اأع�ساب زوجته، وقد يحرق عواطفها جتاهه �سيًئا ف�سيًئا.
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ان  و�سا�سع بني  وا�سح  فرق  فهناك  وال�سك  الغرية  دائم بني  ان هناك خلط  امل�سكلة 
القاتل هو  ال�سك  وان يكون  الزواج  ا�سا�س  دليل احلب هى  التى تعترب  الغرية  تكون 
الذى يحكم احلياة الزوجية فالغرية هى دليل على حب الزوجني لبع�سهم وان كال 
منهم يغري على الخر حتى من الن�سيم العليل اما ال�سك فهو يعنى فقدان الثقة بني 
الزوجني وهذه احلالة من فقدان الثقة ل تنذر ب�سئ �سوى بقتل الزواج ولذلك وحتى 
يحافظ الزوجني على ال�سعادة الزوجية ول يدعوا لل�سك مكان فى الزواج عليهم ان 

يحافظوا على اخليط الرفيع الذى يف�سل الغرية عن ال�سك .

وقد تبدي الزوجة غريتها فعال فتبدي اهتماًما بزوجها، اإل اأنها قد تزرع يف نف�سها 
تتذوقه  الذي  العلقم  طعم  وت�ست�سعر  حقيقة،  وكاأنه  الوهم  مع  وتتعامل  ال�سك، 

بعواطفها.

وقد يبدي الزوج غريته الفعلية ويبدي اهتماًما بزوجته التي يتهافت عليها الرجال 
ولكن تذهب من قلبه براءة احلب وطهارة العالقة، وتت�سوه �سورة زوجته يف �سمريه 

وتختلف نظرته لها، فتتبدل ال�سورة متاًما وتف�سد العالقة الزوجية.

و الإن�سان الذي يلعب لعبة ال�سك لي�س فعاًل اأهاًل للثقة، ويف داخله عدوان، واأنه من 
املمكن اأن يخون فعاًل، لأنه ا�ستطاع اأن يلعب هذه اللعبة على م�ستوى التخيل و�سمم 

�سيناريو اخليانة.

وقد تندفع املراأة اإىل ا�ستخدام �سالح الغرية وال�سك ب�سبب زوج يهملها، وقد يندفع 
الرجل اإىل هذا الأ�سلوب ب�سبب زوجة تهمله، ولكن مهما كانت الأ�سباب فاإنه ل ينبغي 
اأن  اأطاحت بكل �سيء. فالزواج عالقة يجب  اإذا انفجرت  ال�سك، لأنها  تفجري قنبلة 

تقوم على اأ�سا�س من الثقة املتبادلة لتحقيق ال�ستقرار وال�سعادة.

قد حتظي باإعجاب كل النا�س، ولكن اإذا افتقدت اإعجاب رفيق حياتك فاإنك �ستفقد

 اإعجابك بنف�سك، فاأنت ل يهمك اإل اإعجاب هذا الرفيق، وهو فقط الذي يهمك اأن 
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تظهر له مواطن جمالك وقوتك واإبداعك وتفوقك وجناحك، وهو الذي يهمك اأن 
ت�سمع منه كلمة مدح، وهي لي�ست ككلمات الآخرين، واإمنا هي كلمة تعرب عن فهمه 
اأن ت�سمو  لك وعن �سعادته، لأنه معك واأنك ت�ستحق احلب والتقدير، ولذلك يجب 
وترقى كلمات الإعجاب فال تكون تقليدية تتناول ال�سكل واجلمال اخلارجي والأناقة 

والإمكانات املادية فقط، واإمنا متتد لت�سمل الذكاء والفكر والنجاح والتفوق.

كال  يحتاجها  نف�سية  حاجة  وهو  النف�س،  على  الفرح  يدخل  الزوجني  بني  فاملدح 
الطرفني. وقد مدح الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سيد خديجة حني قال: »اآمنت 
بي اإذ كفر بي النا�س، و�سدقتني اإذ كذبني النا�س، ووا�ستني مبالها«، كما اأنه �سلى اهلل 
عليه و�سلم مدح ال�سيدة عائ�سة ، فعن اأبي مو�سى الأ�سعري ر�سي اهلل عنه قال : قال 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ف�سل عائ�سة على �سائر الن�ساء كف�سل الرثيد على 

�سائر الطعام«. متفق عليه .

وقد روي عن عمر بن اخلطاب اأنه عاتب اإحدى الزوجات التي �سرحت لزوجها باأنها 
تكرهه، فالبيوت تقوم على الع�سرة واملودة والرحمة، ويجوز لكال الزوجني اأن يجامل 
من  ذلك  يعد  ل  لزوجها،  املراأة  وحديث  لزوجته،  الرجل  فحديث  الآخر،  اأحدهما 

الكذب اأو النفاق.

ا�ستطاع  اإذا  ولذلك  الزوجية  امل�ساكل  حلدوث  الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  هو  ال�سك 
يتمتعون  ف�سوف  الزواج  منظومة  خارج  ويطردوه  ال�سك  وثاق  يقيدا  اأن  الزوجني 

بحياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة .

تذكر دائمًا  

حتا�سا النتقاد بكل اأ�سكاله.. واإياكما والتجريح.. احذرا اللوم.. وليكن تعبري 
وجهكما �سمًحا.. ولتكن نظرات عينيكما حانية.. ولتكن نربات �سوتكما ودودة، 

ولتكن كلماتكما طيبة.
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8- األسرة والراحة النفسية
ال�سعادة  عن  يبحث  منا  كل 
ولأ�سرته،  له  الأ�سرية 
فال�سعادة الأ�سرية تنبع من 
جلميع  النف�سية  الراحة 
اأفراد الأ�سرة ابتداء من الأب 
مع  الأبناء  اإىل  ثم  الأم  اإىل 
اختالف مراحلهم العمرية، 
فعندما تكون �سادقاً مع اهلل 
اأقوالك  كل  فى  اهلل  تتقى 

واأفعالك، را�سياً مبا ق�سمه اهلل لك فى رزقك، وعندما تكون �سادقاً مع نف�سك ومع 
من حولك �ست�سعر دوماً باأنك فى راحة و�سعادة نف�سية و�سعور دائم بال�ستقرار .

فالراحة النف�سية والر�سا النف�سى ل ي�سرتيان باملال، فما اأكرث الأغنياء التع�ساء فى 
اإذن الراحة  اأعلى ن�سبة انتحار فى العامل بني الأغنياء،  اأن  حياتهم الأ�سرية، وجند 
بالأمان  ال�سعور  اأ�سا�س  النف�سى  الر�سا  ولكن  وفقري،  غنى  بني  تفرق  ل  النف�سية 
فال�سعادة  الإح�سا�س،  هذا  اإىل  يحتاج  بطبعه  والإن�سان  الأحيان،  اأغلب  فى  والبهجة 
والأم عليهما  الأب  الأ�سرى وهما  البناء  فالقائمان على  فراغ،  تاأتى من  الأ�سرية ل 
فلي�س  الأبناء،  بني  والتعاون  واملحبة  الألفة  ون�سر  ال�سعب  البناء  هذا  م�ساق  حتمل 
الن�سح  من  اأبنائه، فالبد  ومطالب  رغبات  كل  والأم  الأب  يحقق  اأن  ال�سرورى  من 
ال�سليم فيما يحتاجونه من متطلبات فى حدود  التوجيه  الأبناء  والإر�ساد وتوجيه 

م�ستوى معي�سة ودخل الأ�سرة.

اإن وجود الأ�سرة هو امتداد للحياة الب�سرية، و�سر البقاء الإن�ساين، فكل اإن�سان مييل 
َيْظَفَر ببيٍت وزوجٍة وذريٍة..، وملا كانت الأ�سرة اللبنة الأوىل يف بناء  اأن  بفطرته اإىل 
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املجتمع لكونها رابطة رفيعة امل�ستوى حمددة الغاية، فقد رعتها الأديان عموما؛ واإن 
َمَواِت  كان الإ�سالم متيز بالرعاية الكربى، قال تعاىل:) اإنَّا عر�سنا الأََماَنَة َعلَى ال�سَّ
اإنه كان ظلوما  َوالأَْر�ِس واجِلَباِل فاأبني اأن يحملنها واأ�سفقن منها وحملها الإن�سان 
جهول (  ) �سورة �س الآية 380 ( ، جاء �سمن معاين الأمانة ، اأمانة الأهل والأولد 
اأهله واأولده بال�سالة، ويحفظهم من املحارم واللهو واللعب،  اأن ياأمر  فيلزم الويل 

ويحفظهم من املحارم واللهو واللعب،لأنه موؤمتن وم�سوؤول عما ا�سرتعاه اهلل .

وم�ساألة الهتمام بالأ�سرة من الق�سايا العاملية التي زاد احلديث حولها؛ ل �سيما يف 
الع�سر احلا�سر، وذلك على م�ستوى الدول والهيئات واملنظمات الدولية،حيث حتاول 
كل منها اإيجاد �سبغة من عند نف�سها، من ذلك رفعها ل�سعارات احلري�ة وامل�س�اواة ، 
ودعواها اإىل نبذ الأ�سرة التقليدية وتطوير بنائها، اأو دعوى حترير الأ�سرة املعا�سرة 

من القيود وتعوي�سها بعالقات �ساذة حمرمة .

اأََجلِّ الأمور،التي يجب اأن  واإِنَّ التاأكيد على اأهمية دور الأ�سرة يف رعاية الأولد، ملن 
تت�سافر فيها جهود الآباء والأمهات، واأهل العلم، والدعاة، والرتبويني، والإعالميني.. 
للمحافظة على بناء الأ�سرة ال�ساحلة يف املجتمع، فهي اأمانة اأمام اهلل-تعاىل- نحن 
م�سوؤولون عنها، فاملرء ينُجزى على تاأدية احلقوق املتعلقة باأ�سرته، اإِْن خريا فخري واإّل 
النَّا�سنُ  َها  ودنُ َوقنُ َناراً  ْم  َواأَْهِليكنُ ْم  �َسكنُ اأَنفنُ وا  قنُ اآََمننُوا  الَِّذيَن  َه�ا  )ياأَيُّ تعاىل  قال  ذلك،  غري 

َواحِلَجاَرة ........(  ) �سورة التحرمي الآية 6 ( . 

فطر اهلل -عز وجل- النا�س على حب اأولدهم قال تعاىل : )املالنُ والَبننُوَن ِزيَنةنُ احَلَياِة 
الدنيا (  ) �سورة الكهف الآية 46 ( ، ويبذل الأبوان الغايل والنفي�س من اأجل تربية 
اأبنائهم وتن�سئتهم وتعليمهم، وم�سوؤولية الوالدين يف ذلك كبرية، فالأبناء اأمانة يف 
عنق والديهم، والرتكيز على تربية املنزل اأوًل، وتربية الأم بالذات يف ال�سنوات الأنَُول، 
قلوبهم  ...اأن   «  : الأبناء فذكر  تربية  الغزايل يف و�سف  اأبو حامد  الإمام  ذكر  وكما 
ينق�س  ما  لكل  قابلون  وهم  و�سورة،  نق�س  كل  من  خالية  نفي�سة  جواهر  الطاهرة 



38

ِعدوا يف الدنيا والآخرة، و�ساركوا يف  دنُوا اخلري واملعروف ن�ساأوا عليه، و�سنُ وِّ عليها، فاإن عنُ
وا، وكان الِوْزرنُ يف رقبة والديهم،  وا وهلكنُ وا ال�سر والباطل، �سقنُ دنُ وِّ ثواب والديهم، واإن عنُ

والوايل لهم »  ) اأبو حامد الغزايل – اإحياء الدين ج2 �س 200 (.

وميكن القول باأن لالأ�سرة دوًرا كبرًيا يف رعاية الأولد - منذ ولدتهم - ويف ت�سكيل 
 - عنه   اهلل  ر�سي   – العزيز  عبد  بن  عمر  مقولة  اأجمل  وما  و�سلوكهم،  اأخالقهم 
»ال�سالح من اهلل والأدب من الآباء« )  د/ عبد اللطيف بن ابراهيم احل�سن  - دور 

الأ�سرة يف رعاية الأولد (  . 

َحلِّل �سخ�سية �سالح الدين الأيوبي -رحمه اهلل-، فاإنه �سيجد اأن �سر جناحه  ومن ينُ
اإن وراء كل رجل  ومتيزه �سببه الرتبية التي تلقاها يف البيت ، وما اأجمل عبارة : » 
عظيم اأبوين مربيني«، وكما يقول بع�س اأ�ساتذة علم النف�س : »اأعطونا ال�سنوات ال�سبع 
الأوىل لالأبناء نعطيكم الت�سكيل الذي �سيكون عليه الأبناء«. وكما قيل : »الرجال ل 

يولدون بل ينُ�سنعون«. ) حممد البيجاين – اإ�سالح املجتمع �س 127 ( .

للواِلَدْيِن يف اإطاِر الأ�سرة اأ�ساليبنُ خا�سة من القيم وال�سلوِك جَتاَه اأبنائهم يف املنا�سباِت 
َولِّدنُ انحراَف الأبناِء . املختلفِة، ولهذا فاإن انحرافاِت الأ�سرِة من اأخطِر الأموِر الِتي تنُ

فالتوجيهنُ القيمي يبداأنُ يف نطاِق الأ�سرِة اأوًل، ثم امل�سجد واملدر�سة واملجتمع . فالأ�سرةنُ 
ْك�ِسبنُ الطفَل ِقَيَمهنُ َفَيْعِرفنُ احَلَق والَباطَل، واخلرَي وال�سَر، َوهو َيتلََّقى هذه  هي التي تنُ
القيِم دوَن مناق�سٍة يف �ِسنيِه الأوىل، حيث تتحددنُ عنا�سرنُ �سخ�سيِتِه، وتتميزنُ مالمحنُ 
هويِتِه على �سلوكه واأخالقه؛ لذلك فاإن م�سوؤولية عائَل الأ�سرِة يف تعليِم اأهِلِه واأولده 
القيم الرفيعة، والأخالق احل�سنة، ولي�س الرتكيز فقط على ال�سعِي من اأجل الرزق 
والطعام وال�سراب واللبا�س..، قال : »األ كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته، فالإمام 
وهو  بيته،  اأهل  على  راع  والرجل  رعيته،  عن  م�سوؤول  وهو  راع،  النا�س  على  الذي 
م�سوؤول عن رعيته، واملراأة راعية على اأهل بيت زوجها وولده، وهي م�سوؤولة عنهم«  
)رواه البخاري ( ، وكان يقول �سلى اهلل عليه و�سلم لأ�سحابه -ر�سوان اهلل عليهم-:« 

وهم » ) رواه البخاري ( . وا فيهم َوَعلِّمنُ م فاأقيمنُ ارجعوا اإىل اأهِليكنُ
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دى، فقد  يقول ابن القيم -رحمه اهلل-: »فمن اأهمَل تعليَم ولِدِه ما ينفعه، َوَتَرَكَه �سنُ
واإهماِلِهم  الآباِء  ِقَبِل  م من  ف�سادنُهنُ اإمِنا جاء  الأولِد  واأكرثنُ  الإ�ساءة،  غايَة  اإليه  اأَ�ساَء 
َنَنه، فاأ�ساعوها �سغاًرا، فلم ينتفعوا باأنف�ِسِهم  لهم، وترِك تعليِمِهم فرائ�َس الديِن َو�سنُ

م ِكَبارا ) حتفة املودود  - حتقيق ب�سري عو�س �س 139 ( . ومل ينفعوا اآباَءهنُ

تذكر دائمًا 
اأو�سلوا ال�سعادة وال�سرور اإىل قلوب اأولدكم واحر�سوا على ت�سليتهم مبا هو مباح ، 
واعلموا اأن لكم بالفرحة وال�سرور التي تدخلونها اإىل قلوبهم اأجرا ومثوبة من اهلل 

عز وجل
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9- الحب بين الزوجين أساس السعادة 
م�����ن امل�������س���ك���الت امل�����س��ن��ي��ة 
للب�سر اأن الغريزة اجلن�سية 
��ول��د وت��ت��ح��رك وت��ق��وى يف  تنُ
اأي ح���وايل  ال��ي��اف��ع��ة،  ���ّن  ����سِ
اخل�����ام�����������س�����ة ع�����������س�����رة م���ن 
اك��ت��م��ال  ق���ب���ل  اأي  ال���ع���م���ر، 
وا�ستطاعة  العقلية،  القدرة 
ال��ن��ه��و���س ب��اأع��ب��اء ال�����زواج، 
ومعاملة  الأ����س���رة،  ورع��اي��ة 
ال�����س��اح��ب الآخ������ر ب��ع��دال��ة 
لي�س  ال������زواج  اإن  و����س���رف. 
تنفي�ًسا عن ميل بدين فقط 

ا�ستكمال  اأن يتم  واإىل  واأدبية واجتماعية تتطلب موؤهالت �ستى،  اإنه �سركة مادية   !
هذه املوؤهالت و�سع الإ�سالم اأ�س�س حياة تكفل الطهر والأدب للفتيان والفتيات على 

�سواء. 

والرتف  الرياء  تقاليد  كما يح�سن جتريده من   ، به  التبكري  الذي يح�سن  فالزواج 
والتكلف، التي برع النا�س يف ابتداعها فكانت وبال عليهم. 

لقيام جمتمع طاهر،  يقدمها  التي  والعنا�سر  الناجع،  الدواء  الإ�سالم احلق هو  اإن 
ت�سان فيه الأعرا�س، وت�سود اأرجاءه العّفة وتبداأ من البيت، فال�سلوات تنتظم اأفراده 
كلهم ال�سبية والرجال، وينُراَقب اأداوؤها بتلطف و�سرامة، وتراعي �سعائر الإ�سالم يف 

الطعام واللبا�س واملبيت وال�ستئذان، وا�ست�سافة الأقارب والأ�سدقاء.
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اإن جوانب احلياة العامة كثرية، وهي م�سئولة عن �سون البيت واإ�ساعة الطهر، واإن�ساء 
اأجيال اأدنى اإىل ال�ستقامة. 

املعنوي  كيانه  اأن تظهر يف  اأو  امل�سلم،  البيت  تتوفر يف  اأن  ينبغي  هناك معامل ثالثة 
ليوؤدي ر�سالته ويحقق وظيفته، هذه الثالثة هي: ال�سكينة واملودة والرتاحم.. واأعني 
بال�سكينة ال�ستقرار النف�سي، فتكون الزوجة قرة عني لزوجها ل تفكر يف غريه ، كما 

يكون الزوج قرة عني لمراأته ل يعدوها اإىل اأخرى . 

وال�سعادة..  الر�سا  على  قائمة  العالقة  يجعل  باحلب  متبادل  �سعور  فهي  املودة  اأما 
ويجيء دور الرحمة لنعلم اأن هذه ال�سفة اأ�سا�س الأخالق العظيمة يف الرجال والن�ساء 
على �سواء، فاهلل �سبحانه يقول لنبيه » فبما رحمة من اهلل لنت لهم، ولو كنت فظا 

غليظ القلب لنف�سوا من حولك.. ») �سورة اآل عمران الآية 159(،

      فلي�ست الرحمة لونا من ال�سفقة العار�سة، واإمنا هي نبع للرقة الدائمة ودماثة 
الأخالق و�سرف ال�سرية.. وعندما تقوم البيوت على ال�سكن امل�ستقر، والود املت�سل، 
يتغلب  و�سوف  اأثرا…  واأبركها  النعم،  اأ�سرف  يكون  الزواج  فاإن  احلاين  والرتاحم 
اأغلب ما يكون  اأن  ريات اجليدة، ونالحظ  الذُّ اإّل  على عقبات كثرية، وما تكون منه 
َقد وتناحر يرجع اإىل اعتالل العالقة الزوجية، وف�ساد ذات البني.  بني الأولد من عنُ

والراحة  الر�سا  اإىل  النف�س  اأ�سواق  ي�سادر  ول  الفطرة،  مطالب  يكبت  ل  الدين  اإن 
والب�سا�سة، ولالإن�سان عندما يقرر الزوج اأن يتحّرى عن وجود اخل�سال التي ين�سدها 

واأظن ذلك حق املراأة اأي�سا فيمن تختاره بعاًل لها  .

رْب اخَلرب �سحَّ الزواج وبقى، واإل تعر�س م�ستقبله للغيوم.  ق اخلنُ فاإذا �سدَّ

وهناك رجال يح�سبون اأن لهم حقوًقا، ولي�ست عليهم واجبات، فهو يعي�س يف قوقعة 
من اأنانيته وماآربه وحدها، غري �ساعر بالطرف الآخر، وما ينبغي له، والبيت امل�سلم 
يقوم على قاعدة عادلة »ولهن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة« 
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)�سورة البقرة الآية 228 (، وهي درجة القوامة اأو ريا�سة هذه املوؤ�س�سة الأ�سرية احلّية 
ول ميكن اأن ت�سلح موؤ�س�سة بدون م�سوؤول . 

اأدبية  امل�سروعة  وم�ساحلها  الزوجة،  لراأي  ملغية  امل�سوؤولية  هذه  تكون  األ  وبديهي 
كانت اأو مادية.. اإن الوظيفة الجتماعية للبيت امل�سلم تتطلب موؤهالت معينة، فاإذا 

َعزَّ وجودها فال معنى لعقد الزواج. وهذه املوؤهالت 

مفرو�سة على الرجل وعلى املراأة مًعا، فمن �سعر بالعجز عنها فال حقَّ له يف الزواج.. 
الإح�سا�س  بليدة  مباآربها  ال�سعور  قوية  الفوؤاد  قا�سية  احلنان  نا�سبة  املراأة  كانت  اإذا 
مبطالب غريها فخري لها اأن تظل وحيدة، فلن ت�سلح ربة بيت، اإن الزوج قد مير�س، 
وقد ترّبح به العّلة فت�سيق به املمر�سة امل�ستاأجرة ، املفرو�س اأن تكون زوجته اأ�سرب 

من غريها واأظهر ب�سا�سة واأماًل ودعاء له.

 ولن نفهم اأطراف هذه الق�سية اإل اإذا علمنا باأن البيوت تبنى على احلب املتبادل، كما 
قال تعاىل »هن لبا�س لكم واأنتم لبا�س لهن« ) �سورة البقرة الآية 187 ( .

تذكر دائمًا 
احلب بني الزوجني هو تعلق روح بروح وا�ستباك نف�س بنف�س دون النظر اإىل جمال 

ج�سد اأو ح�سن مظهر 



43

10- الهدية في الحياة الزوجية
الهدية يف احلياة الزوجية لغة 
ي�ستخدمها  ووا�سحة  جميلة 
ال������زوج������ان ل���ت���و����س���ي���ل م��ع��ان 
م��ع��ي��ن��ة ل��ل��ط��رف الآخ�����ر ول��ه��ا 
 ، للطرفني  ج��دا  معنى خا�س 
�ساحبها  ح��ال  ع��ن  تعرب  فهي 
وت��ظ��ه��ر امل�����س��اع��ر ال���ذي يعجز 

الل�سان يف التعبري عنها 

للهدية تاأثري قوي يف العالقة 
تهادوا   « و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  هدي  فمن  لذا   ، احلب  توؤكد  لأنها  الزوجية 

حتابوا« ) رواه البخاري ( .

تقديها قد  اأ�سلوب  اأن  اإل   ، كبرية  الأزواج معانى  الهدية حتمل بني  اأن  بالرغم من 
ينبغي  �سرط  واأهم  واملطلوب،  ال�سحيح  بال�سكل  اإذا مل تقدم  معناها  اأحياناً  يفقدها 
اأن يفاجئه  الإن�سان هو  �سيء عند  اأجمل  ، لأن  املفاجاأة  الهدية هو عن�سر  توفره يف 
من  الأخرى  ال�سروط  توافر  يف�سل  كما   ، معنوية  اأو  مادية  مبكافاأة  حياته  �سريك 
تغليف وفنون يف التقدمي وكلمات معربة، وهناك طرق عديدة غري تقليدية ، ميكن 

للزوجني ابتكارها لتقدمي هدية مميزة.

املادي بل يرتبط تاأثريها بح�سن اختيارها واإتقان  ول يرتبط تاأثري الهدية بثمنها 
تقدميها وبالر�سالة التي تنقلها هذه الهدية من اأحد ال�سريكني اإىل �سريكه الثاين .

فالهدية ر�سالة توؤكد لل�سريك الآخر اأنها رمز التجديد واحلياة يف احلياة الزوجية ، 
واأن الذي قدم الهدية مل ي�سعر مبلل من ال�سريك الثاين مهما طالت ال�سنون التي 

مرت على الزواج .
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اأن  ويجب  النا�س  ي�سكر  ل  من  اهلل  ي�سكر  فال   ، الآخر  للطرف  �سكر  ر�سالة  الهدية 
يحر�س كل من الطرفني على �سكر الآخر وال�ستمرار يف ذلك لأن الإن�سان مفطور 

على اأن يكافاأ بعد الإجناز والعطاء .

الهدية ر�سالة �سوق فاإذا كان الزوج م�سافرا اأو غاب عن البيت وطال فراقه لزوجته 
فاإن الهدية هنا حتمل ر�سالة التعبري عن ال�سوق .

الهدية حتمل اأي�سا ر�سالة ال�سرور بال�سالمة والنجاة ، فعندما ينجو اأحد ال�سريكني 
من حادث اأو موقف مكروه ويقدم له �سريكه الهدية فاإن ل�سان حاله يقول عرب الهدية 

حمدا هلل على �سالمتك .

التوابون،  اخلطائني  وخري  خطاء  اآدم  ابن  فكل  العتذار  عن  تعرب  ر�سالة  الهدية 
اإىل  اعتذاره  تنقل  املخطئ  من  قوية  ر�سالة  فالهدية   ، الطرفني  من  وارد  واخلطاأ 

�سريك حياته ، ول�سان حاله يقول : اأعتذر �ساحمني فقد اأخطاأت  يف حقك .

الهدية  ا�ستالم  عند  الزوجني  اأحد  على  فما  الهدية،  بها  تعرب  كثرية  لغات  وهناك 
اإل اأن يفكر يف املراد منها لكي ين�سجم مع الطرف الآخر وم�ساعره وهذه الطريقة 

تق�سي على روتني احلياة الزوجية وت�ستعيد ذكريات املا�سى اجلميل.

تذكر دائمًا 
اأن للهدية يف احلياة الزوجية لغة تتكلم بها وي�ستخدمها الزوجان لتو�سيل معان 

معينة للطرف الآخر .
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11- التربية الفاضلة في رحاب األسرة
التن�سئة  تعني  كما  الرتبية 
اأي�سا  والتغذية ، فاإنها تعني 
والعقلية  اجل�سدية  التنمية 
، ويف  ال��ف��ا���س��ل��ة  واخل��ل��ق��ي��ة 
الأ�����س����رة اجل���ي���دة ال�����س��ع��ي��دة 
اأن  ب��د لكل ف��رد فيها م��ن  ل 
يكون ذا تربية فا�سلة عقيدة 
وع��ب��ادة وخ��ل��ق��ا و���س��ل��وك��ا ب��داأ 
، وان��ت��ه��اء بالبنني  ب��الأب��وي��ن 

والبنات ، وحتى اخلدم اإن كانوا هنالك .

فاحلب ل بد اأن يكون على درجة عالية وراقية يف تربيته ، حتى ميكنه العطاء والتاأثري 
يف اأ�سرته ففاقد ال�سيء ل يعطيه .

 ، بيوتهم  يف  �سر  واأدوات  لأ�سرهم  و�سقاء  تعا�سة  م�سادر  الآباء  من  الكثري  جتد  وقد 
ومعاول تخريب لأبنائهم وبناتهم ل�سوء تربيتهم وف�ساد اأخالقهم وانحرافهم باأنف�سهم 

عما يقت�سيه الدين وي�ستدعيه الأدب وتتطلبه الفطرة ال�سوية واملروءة الزاكية .

اإن حتلي الوالدين بالعقيدة الإميانية ال�سحيحة �سوف جتعلهما قادرين على اإ�سفاء 
اأجواء اإميانية ون�سر اأطياف روحانية يف ربوع اأ�سرته �سوف يكون لها الأثر العظيم يف 

الأ�سرة .

الأبناء  نفو�س  يف  بالغ  اأثر  لها  �سيكون  الأب  بها  يقوم  الأ�سرة  يف  تربوية  اأم�سية  اإن 
الرب ور�ساهم بخ�سال  تقبلهم لأعمال  ، وهذا يفيدهم يف  وم�ساعرهم زمنا طويال 
دن�س    من  ويحميهم   ، والف�ساد  وال�سوء  والأذى  ال�سر  �سروب  عن  وبعدهم  اخلري 
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الأفكار امل�سمومة والآراء املحمومة  ، وهذا بدوره يحمي الأ�سرة من التفكك الفكري 
والختالف يف الراأي املف�سي اإىل النزاع وال�سراع .

اإن ذكر اهلل تعاىل يف بيت الأ�سرة والت�سلح بالدعاء يطرد ال�سيطان من البيت وي�سبغ 
الذين   «  : تعاىل  قال   ، واملحبة  الود  ظالل  عليها  وتخيم   ، بال�سكينة  الأ�سرة  حياة 
ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل األ بذكر اهلل تطمئن القلوب ، الذين ءامنوا وعملوا 

ال�ساحلات طوبى لهم وح�سن مئاب » ) �سورة الرعد الآية 28- 29 (.

– اإذا مل  اأو جاوزوه  البلوغ  قاربوا  اإذا  �سيما  ول   – الأ�سرة  الأولد يف  اإن كثريا من 
يجدوا يف بيوتهم مثل تلك الأجواء العقدية ، وال�سفات الروحانية ، وعاينوا اجلفاف 
الفكري واملعنوي والروحي ، ف�ستجمح نفو�سهم نحو ال�سهوات ، والنزوات يف الداخل اأو 
اخلارج ، وقد ترمي بهم الأقدار يف اأح�سان املنحرفني اأو املحرتفني للجرائم فيقعون 
فري�سة لذلك ، وينادي الأهل بعدها بالويل ، وي�ستغيثون بالرب والفاجر لريد عليهم 
اأولدهم ، وفلذات اأكبادهم ، وقد يدركهم الفرج وقد يالزمهم الف�سل ، وكان بو�سعهم 
اأن يحتموا من قبل وقوعه بلزوم جادة الدين والتم�سك بالعبادة وال�ستعانة بطاعة 

اهلل تعاىل ، والرمتاء عند اأبواب جوده وكرمه .

فالرتبية الفا�سلة يف رحاب الأ�سرة تعني مّل �سملها واحلفاظ على كيانها ، ويتوخى 
الأ�سرة  اأفراد  فاإن  اإليها  ي�سيئ  اأو  يهدمها   ما  كل  ويبتعد عن   ، لها  ال�سعادة  حتقيق 
ا�ستكى منه ع�سو تداعى له  اإذا  الواحد  تعاونهم وتعاطفهم وتراحمهم كاجل�سد  يف 
�سائر الأع�ساء بال�سهر واحلمى ، وكالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا ، ففي ال�سحيحني عن  
النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : ) مثل املوؤمنني 
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد اإذا ا�ستكى �سيئا تداعى له �سائر اجل�سد 
بال�سهر واحلمى ( ) رواه البخاري (، و عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأنه قال : ) املوؤمن للموؤمن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا ، و�سبك بني 

اأ�سابعه  ( ) متفق عليه (  .
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تذكر دائمًا
واجب الأ�سرة رعاية الفطرة والإجتهاد يف حت�سني تربية الأبناء ، و�سيانة الفطرة 

من الإنحراف  .
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12- الدين أساس السعادة
الدي����ن  بتع�����الي����م  الأ�س���������رة  الت�����������زام 
الإ�سالمي هو الأ�سا�س الأول يف بنائها، 
ال����ذي مي�س����ك وحدته����ا، ومين����ع   وه����و 
نق�س����ها وهدمه����ا، وهو ال����ذي يحفظها 
من عوادي الظلم والتق�سري، والتجاوز 
والتفريط  ، وهو الذي ي�سمن �سعادتها 
واأمنه����ا وا�س����تقرارها ودوامه����ا ومنوها 
وازدهاره����ا ويجع����ل منه����ا وح����دة حي����ة 
بن����اءة م�س����لحة منتجة ترع����ى حرمتها 

وحرمة املجتمع .

فاإذا كان الدين يدفع اإىل اخلري ، ويردع عن ال�سر اأينما وجد اخلري وال�سر فاإن من 
، فالزوج املتدين حقيقة  اأن يفعال ذلك يف رحاب الأ�سرة ويف نطاق الأهل  اأوىل  باب 
يعز عليه اأن يظلم زوجته اأو يق�سر يف حق اأولده ، اأو يت�ساهل يف دفع الأذى عنهم ، 
والزوجة املوؤمنة املتدينة حقيقة هي اأي�سا يعز عليها اأن تخون زوجها ، اأو تبدد ماله 
اأو تهمل اأولده ، والأولد اأي�سا اإذا كانوا متدينني حقا ، فاإنهم �سوف يتعبدون ربهم 

برب اأوالدين ، والإح�سان اإليهما وكف الأذى عنهما وترك العقوق لهما .

اللتزام بالدين الإ�سالمي داخل الأ�سرة يدفع دائما اإىل اخلري واإىل الإح�سان ، اإىل 
العدل والإن�ساف اإىل الرحمة واحلب والت�سامح ، اإنه يدفع اإىل كل ذلك واإىل اأكرث 
منه ، طاعة اهلل عز وجل ، ورغبة يف حت�سيل الأجر واملثوبة وحبا للخري ذاته ، لأن 

اخلري معدن  التدين والرغبة فيه اأعظم مظاهره .

واإذا اأح�سن كال الزوجني عالقتهما باهلل �سبحانه وتعاىل، فتجد الرجل مقبل على 
اهلل والذي بينه وبني اهلل مو�سول ، طرح اهلل له القبول، واأحبه النا�س وزوجته ..



49

ت�ستت  مبع�سية  فكم  القبول،  لها  اهلل  اهلل، طرح  على  مقبلة  كانت  اإذا  املراأة  وكذلك 
اأ�سرة �سعيدة؟ وكم بذنب انقلبت احلياة اإىل نكد وحياة مريرة ؟ وهذا ما دفع التابعي 
اجلليل بن عيا�س رحمه اهلل تعاىل اأن يقول :« اإين ل اأعرفطاعتي من مع�سيتي من 

خلق زوجتي وعرثة دابتي » ) كرمي ال�ساذيل – اإىل احلبيبني – �س 156 ( .

و كلما كان الزوجان قريبان من اهلل وت�سرعا اإىل اهلل يف اأن يدمي حياتهما الزوجية ، 
واأن ي�سعدهما ببع�سهما مادام يف العمر بقية ا�ستجاب اهلل لهما ، فتاأليف قلوب الأزواج 
والزوجات لي�س واهلل بامللبو�سات والأثاث والكلمات واحلركات واإن كانت اأ�سبابا؟ ولكن 
تاأليف القلوب اأ�سله من اهلل �سبحانه وتعاىل كما قال تعاىل :    ) واألف بني قلوبهم لو 
اأنفقت ما يف الأر�س جميعا ما األفت بني قلوبهم ولكن اهلل األف بينهم اإنه عزيز حكيم( 

) �سورة الأنفال الآية 63 ( .

ومن   ، الإ�سالم  ب�سعائر  التام  واللتزام   ، الأ�سرية  احلياة  يف  واخللق  الدين  فوجود 
بينها ال�سدق يف احلديث والأمانة يف احلقوق ، والورع يف املاأكل وامل�سرب ، واللطف 
 ، بواجباتهم  والقيام   ، حقوقهم  واأداء  والأولد  الزوجة  اإىل  والإح�سان   ، املعاملة  يف 
وال�سفح عنهم ، والإح�سان اإليهم مع القيام بحق اهلل تعاىل من �سالة و�سيام وذكر 
و�سكر وقراءة للقراآن ، والتزام باخل�سوع واخل�سوع هلل تعاىل ، واأن يكون هذا �سلوك 
الزوج والزوجة والأولد داخل البيت وخارجه ، فقد اأخذت باحلظ الأوفى لبناء حياة 

اأ�سرية ترفرف عليها ال�سعادة ، وحتوطها العناية .

تذكر دائمًا 
اأن اللتزام بتعاليم الدين الإ�سالمي اأهم اأ�سا�س يف بنيان الأ�سرة ، واأعظم ركيزة 
ترتكز عليها الأ�سرة ، وتنمو يف رحابها ، وت�سعد يف ظاللها ، واأ�سبغ درع يقيها من 

ال�سهام وال�سظايا ، وهو التقوى التي اأمر اهلل تعاىل بارتدائها ، والتزود بها .

.
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13- اإلتفاق على أساسيات الحياة الزوجية .
اإن الروؤية امل�سرتكة بني الزوجني 
تعني يف املقام الأول، التفاق على 
اأ�سا�سيات احلياة الزوجية، وهذه 
من  جديد  م�ستوى  هي  الروؤية 
العمق يف التوا�سل بني الزوجني 
وهي  اليومية،  عالقتهما  يف 
الأ�ساليب  و  الو�سائل  اأقوى  من 
الزوجان  خاللها  من  ليتعلم 
الأمور  �سغائر  عن  التغا�سي 

و�سفا�سفها، و خا�سة الأمور التافهة التي حتدث يومًيا.

وتكوين الروؤية امل�سرتكة بني الزوجني يحتاج من الزوجني اأن ي�ساأل كل منهما نف�سه:

 ما قيمة احلب والود العاطفي الذي بيننا ؟
 هل هناك ر�سا عاطفي بيننا ؟

 ما ال�سيء الذي ي�سبب الإزعاج وامل�ساكل يف حياتنا الزوجية ؟
 ما هي مكانة كل واحد منهما عند الآخر ؟

حياته،  و�سريك  ذاته،  بها  الزوجني  كال  ي�ستو�سح  التي  الت�ساوؤلت  هذه  اآخر  اإىل 
ما  هناك  يعد  مل  اأنه  منهما  كل  اأِلف  اإذا  فالزوجان  الزوجية،  ال�سعادة  منها  ويجني 
يتحدثان عنه ويجنيان املتعة منه، فمعنى ذلك اأنهما اأغلقا منافذ عقليهما، والأرجح 
اأن ت�ستمر احلال كذلك حتى واإن �سعيا اإىل تغيري �سريك حياتهما، وعلى الزوجني اأن 
يعلما اأنه مهما يكن من �سعوبة احلياة وتعقدها، فهناك طرق كثري تبعث املتعة وتثري 
توحد  هما  وثيق  برباط  الزوجني،  بني  يربطان  رباطني  اأهم  اأن  واأح�سب  الهتمام، 

الروؤية، وتوحد اأ�سباب املتعة.
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اإن احلياة الزوجية �سراكة بني الزوجني ، وهذه املوؤ�س�سة حتتاج اإىل البذل والعطاء 
اإىل  الو�سول  وبني  بينها  حتول  التي  العقبات  وتتخطى  تنجح  حتى  الزوجني،  بني 

اأهدافها.

ا اإىل ال�ست�سارة يف كل الأمور، واحلوار الهادئ النافع دون اللجوء اإىل  كما حتتاج اأي�سً
الع�سبية والرنفزة ، وفيها ياأخذ امل�ست�سري بالقرار ال�سواب، واإن خالف راأيه، �سرفه 

عنه برفق ولباقة، وفيها ي�ستمع كل من الزوجني اإىل راأي الآخر واإىل نقده ويتقبل 

ذلك ب�سدر رحب، واأف�سل مثال على ذلك ن�ساء املربي و املعلم الأول �سلى اهلل عليه 
ينهر، ومن لطفه  الراأي فال يغ�سب ول  يراجعنه يف  و�سلم، ر�سي اهلل عنهن، فكن 
�سلى اهلل عليه و�سلم بهن اأنه كان ميازحهن وي�ساحكهن ، قالت : عائ�سة : اأتيت النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم بحريرة قد طبختها له ، فقلت ل�سودة والنبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم بيني وبينها : كلي ، فاأبت ، فقلت : لتاأكلني اأو لألطخن وجهك ، فاأبت ، فو�سعت 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فو�سع يده  ، ف�سحك  يدي يف احلريرة فطليت وجهها 
لها وقال لها : ) األطخي وجهها ( ففعلت، ف�سحك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، فمر 
عمر ،     فقال : يا عبد اهلل ، يا عبد اهلل ، فظن اأنه �سيدخل ، فقال : ) قوما فاغ�سال 
وجوهكما ، قالت عائ�سة : فما زلت اأهاب عمر لهيبة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. 

) رواه اأبو يعلى ( .

 ولذلك وجب على كل �سريك اأن ين�ست اإىل �ساحبه باهتمام، فاإن ذلك ي�ساعد على تخلي�سه 
من همومه ومكبوتاته، كما يجب حتا�سي الإثارة والتكذيب فاإنهما من نزغ ال�سيطان( .

اأمور الأ�سرة وم�ستقبلها، واأن يطلعها  اأن ي�ساور زوجته يف  ومن الواجب على الزوج 
وي�سارحها، ويناق�سها يف كل ما يخ�س الأ�سرة وم�ستقبلها، وهذا الهتمام بالزوجة 
ل�سك اأنه �سيوفر لها الأمان، ويجعلها حت�س باأهمية وجودها معه من خالل طلب 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  يفعل  كان  كما  الأ�سرة،  يهم  مو�سوع  كل  يف  وراأيها  م�ساركتها 

و�سلم، وي�ساور زوجاته يف اأمور بيتهن، بل لقد اأخذ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم براأي
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نع من   اأم املوؤمنني اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها يف اأ�سد الأوقات يف �سلح حديبية يوم اأن منُ
اإمتام العمرة واإ�سرار الكفار على عودته دون الدخول لأداء العمرة، فلقد قال النبي 
قام  ما  فواهلل  قال:  احلقوا،  ثم  فانحروا،  )قوموا  لأ�سحابه:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
منهم رجل حتى قال ذلك ثالث مرات، فلما مل يقم منهم اأحد دخل على اأم �سلمه، 
فذكر لها ما لقى من النا�س، فقالت اأم �سلمه يا نبي اهلل، اأحتب ذلك اخرج ثم ل تكلم 
اأحًدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم اأحًدا 
منهم، حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما راأوا ذلك، قاموا فنحروا، 

ا غًما( ) رواه البخاري (. ا، حتى كاد بع�سهم يقتل بع�سً وجعل بع�سهم يحلق بع�سً

به  مرت  فاإذا  �سريكه،  باآلم  ت�سعر  جيا�سة  عاطفة  له  يكون  اأن  لبد  الزوجني  فكال 
الأزمات، اأو عانى من م�سكلة ما، كان �سلوكه مع حبيبه هو اللم�سة الرقيقة احلانية، 

والنربة املليئة بالود واملحبة واحلنان التي مت�سح الآلم وجتب اخلاطر املك�سور.

كاأن متر�س  الأزمات،  بع�سهما وبخا�سة يف وقت  التفاعل مع  الزوجني  فيجب على 
ما،  ل�سبب  الزوج  يت�سايق  اأو  ومعنوية،  ح�سية  عناية  اإىل  فتحتاج  حتمل  اأو  الزوجة 

فيحتاج اإىل عطف معنوي، واإىل من يقف بجانبه.

ول نن�سى امل�ساركة يف العبادة من قيام و�سيام وذكر وت�سبيح و�سالة و�سدقات، وقد كان 
معلمنا وحبيبنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم متعاوًنا مع اأزواجه يف اأمور العبادة كال�سالة 
وال�سدقة ونحوها من الفرائ�س وامل�ستحبات، كالتعاون يف قيام الليل، فهو القائل �سلى 
مَّ اأَْيَقَظ اْمَراأََتهنُ َف�َسلَّْت َفاإِْن اأََبْت  اًل َقاَم ِمَن الليِل َف�َسلَّى ثنُ اهلل عليه و�سلم:) رِحَم اهللنُ َرجنُ
َح يف َوْجِههِا امْلَاَء، َرِحَم اهللنُ اْمَراأًَة َقاَمْت ِمَن الليِل َف�َسْلَت َواأَْيَقَظْت َزْوَجَها َف�َسلَّى َفاإِْن  َن�سَ

َحْت يف َوْجِهِه امْلَاَء« ) رواه اأحمد واأبو داود ، وح�سنه الألباين( . اأَبى َن�سَ

اهلل  النبي �سلى  قال  تقول:  عائ�سة ر�سي اهلل عنها،  ال�سدقة فعن  التعاون يف  وكذا 
عليه و�سلم: )اإذا اأنفقت املراأة من طعام بيتها غري مف�سدة، كان لها اأجرها مبا اأنفقت 
بع�س  اأجر  من  بع�سهم  ينق�س  ل  ذلك،  مثل  وللخازن  اكت�سب،  مبا  اأجره  ولزوجها 

�سيئا( ) رواه البخاري وم�سلم ( .
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ا اأم �سنة،  فيا اأيها الزوجان، قوما باأداء طاعة اهلل مع بع�سكما، �سواء كان ذلك فر�سً
ول ترتكا �ساغل ي�سغلكم عن تلك العبادات، وتاأمال يف �سر وجودكما، ويف ر�سالتكما 
التدبر والتفكر  يف احلياة، فالعبادات رقي بالنف�س يف مدارج ال�سالح، وهي مفاتيح 
املودة  ثم  ومن  وال�سكينة،  الر�ساء  نحو  بها  وتنحو  الروح،  تنُغني  وهي  اهلل،  خلق  يف 

والرحمة.

وتتدبرا  معا،  القراآن  وتقرءا  ت�سليا  كاأن  العبادة،  اأداء  على  الجتماع  ا  اأي�سً وحاول 
معانيه باللجوء اإىل التفا�سري، و�سيام الأيام مًعا، اإن هذا ال�سعور امل�سرتك يزيد من 
اإل وجعل اهلل �سعادته مع �سخ�س ما بقدر  اأو امراأة  حتاببكما يف اهلل، وما من رجل 

حمبته له يف اهلل، فاملحبة يف اهلل عنوان الرتابط والتاآلف  .

تذكر دائمًا 
اإن حياة امل�ساركة بني الزوجني، لهي من اأهم دعائم ا�ستقرار اأي بيت يريد اأن ي�سل 
اإىل ال�سعادة، ويبغي اأن تكون املودة والرحمة هي عنوانه، وهذه روح امل�ساركة حتتاج 

اإىل بذل وعطاء من الزوجني ..
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14- الطفل ودور األسرة
الطفل،  تربية  منبع  هي  الأ�سرة 
وتعترب الأ�سرة هي الكيان ال�سلب 
والقوي الذي يدعم عملية تربية 
توفر  حيث  �سليمة،  تربية  الطفل 
بالدفء  املليء  اأ�سري  جو  الأ�سرة 
تربية  الأطفال  لرتبية  واحلنان 

�سليمة.

احل�ساري  بالإنتماء  ال�سعور  وعلى  بالهوية  العتزاز  على  وتربيته  الطفل  تن�سئة  اإن 
والإن�ساين مع الت�سبع بثقافة التاآخي والت�سامح واحرتام وحب الآخرين والإنفتاح على 
املجتمعات الأخرى ونبذ التع�سب بجميع اأ�سكاله الدينية واملذهبية والطائفية والعرقية 
هي م�سوؤولية احلا�سنة الأوىل للطفل اأي الأ�سرة ومن ثم املدر�سة واملجتمع ب�سورة عامة.

الأ�سرة واملدر�سة ب�سورة خا�سة واملجتمع ب�سورة  الهدف ينبغي على  ولتحقيق هذا 
وواثقة  و�سادقة  بنف�سها  معتزة  ا�ستقاللية  �سخ�سية  تكوين  على  الرتكيز  عامة 

ومتوا�سعة وبعيدة عن التع�سب بجميع اأ�سكاله.

ولكي ين�ساأ الطفل على ال�ستقاللية ويعتاد العتماد على النف�س ول ي�ساب باأمرا�س 
ال�سعة واحل�سد والإزدراءوالنتقام والتع�سب، يجب على الآباء والأمهات اأن يهتموا 
بهذا الطفل اهتماما بالغا منذ ال�سغر فيحاولوا اأن ينموا مقومات ال�سخ�سية عند 
طفلهم بالقدوة احل�سنة. يجب عليهم اأن ي�سلكوا معه ب�سورة يعتقد الطفل معها اأنه 

ذو �سخ�سية م�ستقلة واأنه ع�سو حقيقي يف الأ�سرة منذ نعومة اأظفاره.

اإن من اأ�سلم الطرق واأف�سلها يف تعزيز �سخ�سية الطفل هي احرتامه والمتناع عن 
حتقريه واإهانته. وقد اأ�سار علماء النف�س اإىل اأهمية هذين الأمرين: احرتام الطفل 
وعدم حتقريه. ومن هنا ينبغي على الوالدين احرتام الطفل يف الأ�سرة والهتمام 
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باحلب  الآخرين  اإىل  هو  توجه  طفلهما  باحرتام  الأبوان  التزم  وكلما  ب�سخ�سيته. 
والحرتام كذلك. واإّل قد تنمو لديه نزعة الحتقار لنف�سه ولالآخرين. فمثال يجب 
األ يقوم الأبوان بتوبيخ الطفل على اأتفه الأ�سباب واحلط من قدره مبنا�سبة وغري 
اأن  منا�سبة. ومن الو�سائل املعربة عن الحرتام التحية وال�سالم. ينبغي على الآباء 
بدء  على  يعودوه  واأن  ولطف  ولني  احرتام  بكل  الطفل  اإليها  بادر  اإذا  التحية  يردوا 
ال�سالم مع الآخرين واأن ييداأوه هو بال�سالم ولذلك اآثار نف�سية عظيمة. فذلك يقوي 
�سفة التوا�سع وينمي �سخ�سيته امل�ستقلة وتزيد من ثقت�ه بنف�س��ه. فقد ك���ان الر�سول 

)�( يبداأ الأطفال بال�سالم ويحرتم �سخ�سيتهم.

منها   ، وخمتلفة  عديدة  و�سائل  اأمام  نف�سه  يجد  جمتمعه  مع  عالقاته  يف  الطفل 
عالقته مع اأ�سرته و مع الأفراد الآخرين يف املجتمع اخلارجي، وعليه اأن ي�سرتك يف 
كثري من اأوجه ال�سلوك، وهذا ال�سلوك مكت�سب واملاأخوذ من املجتمع الذي يعي�س فيه 
الطفل ولي�س وراثيا و�سلوك الطفل اأي�سا مرتبط مبثريات ومواقف من جمتمعه، 

وكذلك لل�سلوك خ�سائ�س انفعالية نف�سية.

وهنالك وظائف مكت�سبة من املجتمع، يحدد املجتمع طريق ال�سلوك ويف�سره وينظم 
العمليات النفعالية للطفل حول بع�س النواحي املوجودة فيه، وكذلك ينعك�س املجتمع 
يف �سلوك الفرد ويف اأقواله وانفعاله وتفاعله مع الآخرين، ويي�سر للطفل القدرة على 

اتخاذ القرارات يف املواقف النف�سية املتعددة يف �سيء من الت�ساق والتوحد.

 والثقافة من عوامل املجتمع التي تقوم على رعاية ال�سحة النف�سية للطفل، وهي 
جمموع ما يتعلمه الطفل، ويت�سمن ذلك : الدين والرتاث واللغة والعادات و التقاليد 

والقيم والتاريخ والجتاهات والعالقات واملعتقدات والأفكار وغري ذلك.

والثقافة ال�سحيحة واملنبثقة من الدين والقيم والأخالق احلميدة، اإذا اتبعها الطفل 
ومت�سك بها فاإنه �سيتمتع بال�سحة النف�سية ال�سعيدة، ويعي�س يف طماأنينة واإ�ستقرار، 
ول نن�سى اأن للموؤ�س�سات الإعالمية دور كبرييف تاأثريها على املجتمع اإيجابيا اأو�سلبيا.
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اأهم  اإىل  تتحول  قواعد �سحيحة  على  املبنية  الزوجية  العالقة  فالأ�سرة من خالل 
للثقافة  الأوىل  املمثلة  هي  والأ�سرة  للطفل،  النف�سية  الجتماعية  التن�سئة  عوامل 
واأقوى اجلماعات تاأثريا يف �سلوك الطفل، ولالأ�سرة وظيفة اجتماعية بالغة الأهمية، 
املدر�سة الجتماعية الأوىل للطفل، وهي تقوم بتكوين وبناء �سخ�سية الطفل  فهي 

وتوجيهه لل�سلوك ال�سحيح.

»اأن الأ�سرة وحده متفاعلة، واأنها ن�سق  واأ�سار العامل وولر 1938 يف كتابه الأ�سرة :  
مغلق من التفاعل الجتماعي وتتبلور الأ�سرة بخ�سائ�س عديدة، يف عملية التن�سئة 
الأوىل  الوحدة الجتماعية  الأ�سرة هي  اإن   : الجتماعية، من بني هذه اخل�سائ�س 
الأمثل  النموذج  تعترب  وهي  تن�سئته،  عن  امل�سوؤولة  وهي  الطفل،  فيها  ين�ساأ  التي 

للجماعة الأولية التي يتفاعل الطفل مع جميع اأع�سائها ». 

وللوالدين الدور الكبري على الطفل حيث يوؤثران يف تكييف الطفل ومنوه النف�سي 
لي�ست  اإذ  والأخوات،  والأخوة  الوالدين  من  املتكونة  الأ�سرة  يف  ال�سائد  والجتماعي 
اأخرى، فبع�س البيوت  اإىل  اأ�سرة  الأجواء املنزلية من منط واحد، فهي تختلف من 

تبدو اأنها اأماكن طبيعية لرعاية الأطفال نف�سيا ، بينما تبدو الأخرى على العك�س.

*- ويتحدد دور الأ�سرة يف عملية التن�سئة ال�سحيحة : 

يف اأن الأ�سرة توؤثر يف النمو النف�سي ال�سوي وغري ال�سوي للطفل، وتوؤثر يف �سخ�سيته 
وظيفيا وديناميكا فهي توؤثر يف منوه العقلي والنفعايل والجتماعي والأخالقي : 

1. تعترب الأ�سرة امل�سطربة بيئة نف�سية �سيئة للنمو فهي تكون مبثابة مرتع خ�سب 
لالنحرافات ال�سلوكية وال�سطرابات النف�سية الجتماعية واجلنوح. 

2. الأ�سرة ال�سعيدة تعترب بيئة نف�سية لنمو الطفل وتوؤدي اإىل �سعادته. 

3. اإن اخلربات الأ�سرية التي يتعر�س لها الطفل يف ال�سنوات الأوىل من عمره توؤثر 
تاأثريا مهماً يف منوه النف�سي. 
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الأ�سرة،  باأمور  وا�ست�سارتهم   ، ح�سنة  معاملة  اأطفالهم  معاملة  الوالدين  وعلى   .4
والأخذ براأيهم، وكذلك تعليم اأبنائهم الأخالق احلميدة والدين ال�سحيح والعادات 

والتقاليد والقيم، حتى يعي�سوا حياة نف�سية �سعيدة. 

5. وعلى الوالدين بناء العالقات املن�سجمة بني الأخوة، وعدم تف�سيل اأحدهما على 
النف�سية  اإ�سباع احلاجات  وكذلك  والغرية،  التناف�س  لديهم  يتوّلد  الآخر حتى    ل 
تنمية  وعليهم   ، والحرتام  والتقدير  واحلب  والأمن  النتماء  اإىل  احلاجة  خا�سة 
الآخرين  واحرتام  املوجهة  واملمار�سة  البناءة  واخلربات  اللعب  طريق  عن  القدرات 

وتعليم التوافق ال�سخ�سي وتكوين الجتاهات ال�سليمة بالتغذية والكالم والنوم.

�سالح  ب�سري   ( للطفل  اإ�سباعها  الأ�سرة  تتيح  التي  النف�سية  احلاجات  اأهم 
الر�سيدي – دور الأ�سرة يف تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية ( : 

• الحاجة إلى االنتساب واالنتماء:

اإن الطفل بحاجة ما�سة اإىل الأب والأم لينمو منوا �سويا، فاإذا كان غياب اأحد الوالدين 
غيابا طويال ي�سيع الطفل فماذا يحل به اإذا غاب عنه اأبواه معا اأو تخليا عنه؟ 

اأنه كان  الفرد  اكت�سف  فاإذا  اأ�سا�سي للطفل،  اأو لأ�سرة هو حق  لوالدين  النت�ساب  اإن 
يوؤثران  قد  للنف�س  واحتقار  �سديد،  بذل  ي�سعر  فاإنه  جمهولني  اأبواه  كان  اأو  لقيطا 
الأقران  عن  والبعد  والنطواء  للعزلة  حمبا  ويجعالنه  وطباعه،  حياته  جمرى  يف 

واملجتمع.

 M                             :الحاجة إلى األمن •

اإن الطفل ي�سعر بخوف غام�س ي�ستويل عليه ول �سيما اإزاء الغرباء، وفقدان ال�سعور 
ا�ستقراره لذلك ي�سعر باحلاجة لأن يلجاأ  بالأمان ي�سبب قلق الطفل وخوفه وعدم 
اإىل ح�سن اأمه ولكي يكون قرب والديه حتى ي�سعر بالأمان ويتقي  �سر املجهول، ومن 
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خالل رعاية الطفل وتغذيته والهتمام به ومداعبته ي�سعر باحلماية والأمن جتاه 
اأي م�سدر تهديد وي�سعر بالأمان على حا�سره وم�ستقبله. 

وما مل تتوافر هذه العوامل يف املناخ العائلي ي�سبح الطفل اأكرث عر�سة لال�سطراب 
النف�سي وال�سلوكي.

M                                      :الحاجة إلى الحب والمحبة •

اأهم احلاجات النفعالية التي ي�سعى الطفل اإىل اإ�سباعها اأنه يف حاجة اإىل اأن ي�سعر 
بحب الآخرين له واأن يحب الآخرين، فاحلب املتبادل بني الطفل ووالديه واإخوته 
اأن  كما  النف�سية،  ل�سحته  اأ�سا�سية  حاجة  ميثل  به  املحيطني  من  وغريهم  واأقرانه 
الطفل يريد اأن ي�سعر اأنه مرغوب فيه، وما مل ت�سبع هذه احلاجة لدى الطفل ي�سبح 

عر�سة لال�سطراب النف�سي و�سوء التوافق لأنه حمروم عاطفيا.

 M             :الحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه •

فالرعاية والتوجيه تكفل للطفل حتقيق مطالب النمو النف�سي واجل�سمي على النحو 
ال�سليم، ويكون اإ�سباع هذه احلاجة من خالل تعبري الوالدين عن �سرورهما بالطفل 
وتقبله والفخر بدورهما كوالدين. اإن ان�سغال الوالدين عن الطفل ل يتيح الفر�سة 

للطفل لتحقيق امل�ستوى اجليد من النمو باأبعاده املختلفة.

 M            :الحاجة إلى االستقالل واحترام الذات •

اإن الطفل يحتاج اإىل قدر من احلرية يف اأداء بع�س الأعمال بنف�سه دون معونة من 
التي  بالأ�سياء  اأن يقوم  الفر�سة للطفل  اإتاحة  الأ�سرة يف  ياأتي دور  الآخرين.. وهنا 
اأن يعرب الوالدان عن  ا�ستخداما بناء، كما يتعني  تربز ذاته وي�ستخدم فيها قدراته 

احرتامهما وتقديرهما لإجنازات الطفل.
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 M             :الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية •

اإىل  الأ�سياء والأ�سخا�س ويحتاج  ال�سلوكية نحو  املعايري  اإىل تعلم  اإن الطفل يحتاج 
امل�ساعدة يف تعلم حقوقه وواجباته وماله وما عليه وما يفعله وما ل يفعله وكذلك 

يحتاج اإىل معرفة ما ي�سح وما ل ي�سح وهو يف خلوة اأو يف جماعة.

• الحاجة إلى إرضاء اآلخرين:                 .  

اأو الأقران،  اأن يكون الآخرون را�سني عنه �سواء كانوا الرا�سدين  يحتاج الطفل اإىل 
فالطفل يرغب يف اإر�ساء الكبار حتى يح�سل على الثواب اأو العائد، ويقوم الوالدان 

والإخوة الكبار يف الأ�سرة باإ�سباع هذه احلاجة لدى الطفل من خالل: 

1. اإتاحة الفر�سة له لأن يقوم بال�سلوك الإيجابي. 
2. ت�سجيعه على القيام بهذا ال�سلوك. 

3. الإعراب عن ال�ستح�سان. 
4. التقبل لأداء الطفل.
5. ت�سحيح اأدائه برفق.

• الحاجة إلى اإلنجاز والتقدير االجتماعي:                     . 

يحتاج الطفل اإىل التح�سيل والإجناز والنجاح، ولذلك جنده ي�سعى اإىل التعرف على 
وعندما  املعرفة،  وراء  والبحث  وال�ستك�ساف  ال�ستطالع  املحيطة عن طريق  البيئة 

ي�سجع الوالدان طفلهما على ذلك يف �سوء:

1. توجيهات تربوية. 
2. وتنمية �سخ�سيته. 

3. وغر�س روح ال�سجاعة فيه.
 فاإنهما ي�سبعان فيه احلاجة اإىل العرتاف والقبول والتقدير وهذا ميكنه من القيام 

بدوره الجتماعي ال�سليم الذي يتنا�سب مع �سنه.
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• الحاجة إلى اللعب والمرح:              . 

ليتعرف  و�سيلة هامة  وهو  وعقليا،  ونف�سيا  الطفل ج�سميا  لنمو  اللعب �سروري  اإن 
الطفل على املحيط الجتماعي، ويربز دور الأ�سرة يف اإ�سباع حاجة الطفل اإىل اللعب 
من خالل اإتاحة الألعاب التي تنا�سب عمره وجن�سه، وتخ�سي�س وقت مل�ساركة الطفل 
األعابه، وكما تقوم الأ�سرة بدور التوجيه الهادف بحيث ل يكون اللعب ملجرد اللعب، 

واإمنا يكون بجانب ذلك للت�سلية والإمتاع وتنمية ملكات التفكري.

• الحاجة إلى الحرية: وتشمل: 

1. حرية اللعب والت�سلق واجلري. 

2. وحرية التعبري والكالم. 

3. وحرية التفكري .

 *  الوقاية من مشكالت الصحة النفسية للطفل: 

مفتاح ال�سحة النف�سية هو اأن ينمو الطفل منوا �سليما وين�ساأ تن�سئة نف�سية �سوية واأن 
يتوافق �سخ�سيا واجتماعيا وفكريا، ولتحقيق ذلك فاإن على الأ�سرة اإتباع الإجراءات 

الوقائية النف�سية الآتية :

1. �سمان وجود عالقة �سوية ورابط متني مع الوالدين. 

2. احلرية التي تتنا�سب مع درجة الن�سج. 

3. العمل على حتقيق اأكرب درجة من النمو والتوافق يف مراحله. 

4. املرونة يف عملية الر�ساعة والفطام والتدريب على الإخراج. 

5. التوجيه ال�سليم وامل�ساندة والأ�سوة احل�سنة اأمام الطفل.
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6. �سيادة جو م�سبع باحلب والحرتام والتقدير ي�سعر فيه الطفل باأنه مرغوب. 

7. اإمداد الوالدين باملعلومات الكافية عن النمو النف�سي لالأطفال. 

8. �سمان وجود التعاون الكامل بني الأ�سرة واملدر�سة يف رعاية النمو النف�سي للطفل. 

والجتماعية  والعقلية  اجل�سمية  مظاهرها  بجميع  ال�سخ�سية  بنمو  الهتمام   .9
والنفعالية والهتمام بتوازنها بحيث ل يغلب جانب على الآخر. 

وللوالدين دور كبري لكي يتمتع طفلهما ب�سحة نف�سية م�ستقرة و�سعيدة، يتمثل ذلك  
يف �سرورة متهيدها للطريق اأمام طفلها ليكمل م�سواره يف النمو الطبيعي . 

فعلى الآباء اأن يعمل كل منهما على قيام حالة ان�سجام بينهما، فمن العقل اأن يخف�س 
الأب والأم م�ستوى معي�ستهما نوعا ما بدل من القلق امل�ستمر ، واأن يقلال من املزايا 
التي مينحونها لأطفالهم حتى ل يعي�سا يف قلق و�سك وا�سطراب، ولهذا فالأب والأم 
الذين يعي�سان يف توافق وتعاطف وحب ووئام قانعني معا متفهمني يف نظرتهما اإىل 
�سينعك�س على  الأمر  اأن هذا  املوؤكد  ، من  اأطفالهم  �سراكة يف تربية  بينهما   ، احلياة 
ال�سحة النف�سية لدى اأطفالهم ، ويبني اأ�س�سا قوية من الأمن وال�سعادة ل مثيل لها 

يف حياتهم الأ�سرية .

تذكر دائمًا 
اإن الرتبية احلقة اإمنا تكون يف تلقني الطفل اأعمال اخلري واإر�ساده اإىل ال�سراط 

امل�ستقيم وتعليمه الأخالق الطيبة 
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15- المودة والرحمة بين الزوجين
جمتمعه  مع  عالقاته  يف  الطفل 
عديدة  و�سائل  اأمام  نف�سه  يجد 
مع  عالقته  منها   ، وخمتلفة 

اأ�سرته و مع الأفراد

ل��ق��د ج��ع��ل اهلل ���س��ب��ح��ان��ه امل����ودة 
وال��رح��م��ة ب���ني ال���زوج���ني ، ف��اهلل 
���س��ب��ح��ان��ه ق���د خ��ل��ق ال��ن�����س��اء من 
ب��دء خلق  ، وجعل  ال��رج��ال  جن�س 
ال��رج��ل ليتحقق  امل���راأة م��ن ج�سد 
الوفاق ويكتمل الأن�س وجعل بني 
والرحمة  واملحبة  املودة  اجلن�سني 

 ، واأمت نظام  اأ�سا�س  اأق��وى  الأ�سرة على  وت��دوم   ، اأعباء احلياة  الزوجان على  ليتعاون 
ويتم ال�سكن والطمئنان والراحة والهدوء  ، ف�ساًل عن ال�سعور بالأمن وال�ستقرار. 

اإن الرحمة تعد من اأهم الو�سائل التي جتعل �سريك حياتك يتاأكد اأنك تهتم به وحتبه 
وحتنو عليه، وتك�سبه �سعوًرا بالثقة اأنك �ستهتم به وت�سحي من اأجله.

كما اأن الرحمة تعد رمًزا للحماية والأمان، والراحة وال�ستح�سان، وهذه تعد املكونات 
الأ�سا�سية للعالقة الزوجية. 

تتزوج  فهي  بالرجل،  لعالقتها  اأ�سا�سي  رابط  هو  الن�ساء  عند معظم  واحلنان  وامليل 
اأن يعربِّ عن هذا الهتمام دائًما، وبدون هذا الإح�سا�س  رجاًل يهتم بها، وتريد منه 
وهذه العاطفة فاإن املراأة ت�سعر باأنها بعيدة عن الرجل، وهذه العاطفة جتعل املراأة 

ا. متعلقة ومرتبطة بالرجل عاطفيًّا جدًّ
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فاملودة والرحمة من الدعائم التي يقوم عليها البيت ال�سعيد ، و اإذا ننُزعا من املنزل 
كانت احلياة الزوجية �سقاًء ودماًرا، فالرحمة الرحمة اإن كان يف البيت م�ساكل، واملودة 

املودة اإن كان البيت خالًيا من امل�ساكل.

اإن كل البيوت تتقلب بني مودة ورحمة، فمن الرحمة خدمة اأحد الطرفني لالآخر، ومن 
ا  املراأة وعواطفها وخ�سو�سً الرجل م�ساعر  الآخر، فرياعي  الرحمة مراعاة م�ساعر 
اأو  بال�سالة  فلم يطالبها  تعاىل  النفا�س واحلمل، فقد رحمها اهلل  اأو  وقت احلي�س 
ال�سيام وتكون يف هذه الفرتة متعبة ج�سميًّا وهذا له اأثره النف�سي عليها، كما اأن املراأة 
ينبغي اأن ترحم زوجها عند مروره ببع�س الظروف املادية والنف�سية كخ�سارة مالية 

اأو ابتالء ج�سدي، فتقف معه وت�ساعده.
يتع�سف  ل  الذي  هو  فالكرمي  الزوجية،  احلياة  يف  عظيم  مفهوم  الرحمة  اإن 
با�ستخدام �سلطاته على زوجته، والكرمية هي التي تراعي حقوق زوجها وتتعبد هلل 

بطاعته. 
ومن مظاهر المودة والرحمة في حياتنا الزوجية، تتمثل فيما يلي:

1-  الزوجة الصابرة:

اأحياًنا يكون الزوج فقرًيا اأو غنيًّا لكن اأ�سابته فاقة، فماذا تفعل الزوجة يف هذه 
الرحمة  اأبرز مظاهر  له من  اأن وقوفها بجوار زوجها وم�ساندتها  الأحوال؟ ل�سك 

واحلنان.

ر�سي  بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  هي  فها 
اأعماله، تقول:  اهلل عنها ت�ساند زوجها يف 
التي  الزبري  اأر�س  من  النوى  اأنقل  )كنت 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأعطاه(  )اأي  اأقطعه 
عليه و�سلم على راأ�سي وهي مني على ثلثي 

فر�سخ( )متفق عليه(. 
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وها هي رحمة زينب ر�سي اهلل عنها بزوجها، فقد خرج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
بال�سدقة،  واأمرهم  النا�س  ان�سرف فوعظ  امل�سلى ثم  اإىل  اأو فطر  اأ�سحى  و�سلم يف 
فقال: )اأيها النا�س ت�سدقوا( فمر على الن�ساء فقال: )يا مع�سر الن�ساء ت�سدقن، فاإين 
راأيتكن اأكرث اأهل النار( فقلن: ومب ذاك يا ر�سول اهلل؟ قال: )تكرثن اللعن وتكفرن 
يا  اإحداكن  الرجل احلازم من  للب  اأذهب  ودين  ناق�سات عقل  ماراأيت من  الع�سري، 

مع�سر الن�ساء( ثم ان�سرف.

فلما �سار اإىل منزله جاءت زينب امراأة ابن م�سعود ت�ستاأذن عليه، فقيل: يا ر�سول 
اهلل هذه زينب فقال: )اأي الزيانب؟( فقيل: امراأة بن م�سعود، قال: )نعم، ائذنوا لها( 
فاأذن لها، قالت: يانبي اهلل، اإنك اأمرت اليوم بال�سدقة، وكان عندي حلي يل فاأردت 
اأن اأت�سدق به، فزعم بن م�سعود اأنه وولده اأحق من ت�سدقت به عليهم، فقال النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم: )�سدق ابن م�سعود زوجك وولدك اأحق من ت�سدقت به عليهم( 

)رواه البخاري(.

2-حينما تمرض الزوجة:

فال  زوجته،  مر�س  عند  الزوج  يظهره  الرحمة  مظاهر  من  اآخر  مظهر  وهذا 
يتربم من مر�سها ول يتاأفف، بل ي�سعى يف خدمتها وي�ساندها ويكون بجوارها قدر 
التي كانت  الرحيمة  مل�ساته  له  تن�سى  امل�ستطاع، حتى تقوم من مر�سها، وحينها لن 

تخفف اآلمها.

3- تلبية الرغبات:

الطلبات  هذه  تكون  اأن  على  الآخر،  طلبات  منهما  كل  يلبي  اأن  الزوجني  فعلى 
مباحة، فتكون تلبيتها مظهًرا من مظاهر احلب والرحمة بالآخر.

هذه بع�س املظاهر التي تدلل على الرحمة بني الزوجني، ول�سك اأنها غي�س من 
في�س وقليل من كثري، فلتكن حياتكما مملوءة باملودة والرحمة، حتى تنعما باحلياة 
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اأ�سرية ي�سودها احلب وتغ�ساها الرحمة  الهادئة الوادعة، حتى ينعم الزوجان بحياة 
وتعلوها ال�سكينة، وليكن �سعاركما:

كالنا روحان �سكنا بدنا                اأنا اأن�����ت واأنت اأن���ا   

اإن احلياة ال�سعيدة تبداأ بفكرة وتنتهي بعمل،اإن ال�سعادة ل تاأتي مبجرد الرغبة 
الدائم  واللتزام  اجلاد  العمل  من  لبد  بل  مبادئها،  اعتناق  مبجرد  تاأتي  ول  فيها، 

امل�ستمر مببادئها وال�سري يف طريقها.

تذكر دائمًا :
اأن تقوى اهلل تعاىل جتعل الزوجان يعي�سان يف �سعادة ويحل عليهم الهناء والوئام ، 
ويحل التفاهم حمل ال�سقاء والن�سجام حمل اخلالف ، ويكون الت�سامح وال�سفح 

عن الهفوات .
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16- اإلحترام المتبادل بين الزوجين
دوام  اأ���س��ب��اب  اأه����م  م���ن  اإن 
امل�����ح�����ب�����ة والأل���������ف���������ة ب���ني 
كل  ي���ح���رتم  اأن  ال����زوج����ني 
وي��ح��اف��ظ   ، الآخ����ر  منهما 
واأحا�سي�سه،  م�ساعره  على 
وع�������دم اح��������رتام ال����زوج����ة 
ل����ل����زوج وال��������زوج ل��ل��زوج��ة 
ال�سقاق  بينهما  ي����زرع  ق��د 

واخلالف .

والحرتام اأمر مهم  لوجود ال�سعادة الأ�سرية ، وهو اأ�سا�س يبنى عليه �سلوك الأفراد 
نحو بع�سهم البع�س 

اأن الحرتام هو قيمة كبرية بحد ذاتها �سواء وجد احلب بني الزوجني اأو مل يجد .

فتتحول  الإن�سان،  ح�سنات  ميزان  يف  والأحا�سي�س  امل�ساعر  هذه  الإ�سالم  و�سع  وقد 
الرجل يف  اللقمة ي�سعها  اإىل ثواب، بل حتى  اليد  اإىل �سدقة ومل�سة  الطيبة  الكلمة 
اأرقى �سوره عندما يتحدث  فم زوجته �سدقة، ثم ياأتي تتويج احلب يف الإ�سالم يف 
القراآن عن اأعلى �سور احرتام امل�ساعر مهما كانت الأ�سباب من غ�سب اأو م�ساحنات 
ا ملا يقال اأو يحدث فليتحل بال�سمت  اأو اختالفات، فمن يجد يف نف�سه غ�سًبا ورف�سً
وياأخذ هدنة حتى تهداأ النفو�س، ثم نعود ونوا�سل حواًرا هادًئا حمرتًما يحافظ على 

احلب والحرتام .

على  وتق�سي  احلب  تقتل  ر�سا�س  طلقات  اإىل  يتحول  اأن  الهادئ  للحوار  يجب  ول 
الكلمات  وتتوقف  احلوار  ينقطع  عندما  املحتومة  للنتيجة  ون�سل  الزوجية  احلياة 

وتنعدم النظرات واللم�سات.
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واأنظر اإىل الإعجاز يف التعبري الذي دلنا عليه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حينما قال 
وهو يخاطب الزوجة : » لو كنت اآمًرا اأحًدا اأن ي�سجد لأحد لأمرت املراأة اأن ت�سجد 
لزوجها « )رواه الرتمذي( ، بكل ما تعنيه األفاظ اخلريية املطلقة وال�سجود ممنوع 
لأنه ل يجوز اإل هلل تعاىل يكن هناك حب قبل الزواج باملعنى املتعارف عليه الآن، ومل 
يكن الكالم عن حقوق املراأة وحرية املراأة وحماكم الأ�سرة كما نرى الآن ، ورغم ذلك 
املتبادل وتقدي�س  كانت احلياة الزوجية هادئة م�ستقرة ي�سودها كثري من الحرتام 
احلياة الزوجية وقيمها وبطريقة فطرية وتلقائية ، فما كنا جند زوجة ترفع �سوتها 
اأو ت�سيء الكالم عنه ، ثم يقول �سلى اهلل عليه و�سلم للزوج  : »خريكم  على زوجها 
خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي« ) رواه الرتمذي ( ، وكذلك ما كنا جند زوًجا يهني 

زوجته اأو يتحدث عنها ب�سوء اأمام النا�س . 

ورمبا كثري من الأزواج اكت�سفوا بعد الزواج اأنهم خمتلفون يف الهتمامات والأهداف 
ووجهات النظر يف احلياة، ورمبا تزوجوا زواًجا �سريًعا ، ومل يدق احلب باب قلوبهم، 
الزوجية  احلياة  الأ�سا�سية يف  القيم  الزواج مع مراعاة  ال�ستمرار يف  قرروا  ولكنهم 
مثل الحرتام ومراعاة م�ساعر الطرف الآخر وعندها يجدون حبًّا من نوع اآخر، حبًّا 
عاقاًل واعًيا.. قد يكون اأقل حرارة واأهداأ من احلب الذي يتخيله ال�سباب قبل الزواج، 
ولكنه بالتاأكيد اأكرث قوة وعمًقا وا�ستمراًرا وقدرة على مواجهة العوا�سف والأزمات.

الحرتام بني الزوجني هو قيمة يف حد ذاته ل بد من احلفاظ عليها ومراعاتها بغ�س 
النظر عن احلب اأو الظروف والإمكانيات اأو اأي �سيء، فاحلياة التي يهني فيها اأحد 
الزوجني الآخر بالألفاظ والت�سرفات   ول يراعي م�ساعره واأحا�سي�سه لهي حياة ول 

هي زوجية ول ميكن اأن ت�ستمر، بل ل نبالغ اإذا قلنا اإنه من اخلطاأ اأن ت�ستمر.

ياأتي  ثم   - اآخر  اأحد  اأي  قبل  اأبنائهما  اأمام  لبع�سهما  الزوجني  احرتام   فالبد من 
احرتام كل منهما لالآراء الآخر وعدم ت�سفيهها واأن يكون التعامل بينهما مبنيا على 
التفاهم وهو الذي �سيولد الحرتام بينهما - كما يجب على الزوجني عدم ا�ستخدام 
تنهي الحرتام متاما بني  وال�ستائم  فال�سباب  بينهما  التعامل  الألفاظ اخلارجة يف 
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يكن  مل  فال�سرب  بينهما  خالف  وقوع  عند  العنف  ا�ستعمال  عدم  ويجب  الزوجني 
و�سيلة اأبدا حلل اأي خالف وخ�سو�سا بني الزوجني بعيدا عن مقولة �سرب احلبيب 

زي اأكل الزبيب .

اإن الحرتام هو قيمة كبرية بحد ذاتها �سواء وجد احلب بني الزوجني اأو مل يجد ، 
فما هو �سكل الحرتام وماهي جمالته وكيف يعرب عنه الزوجني :  

- احرتام احلياة الزوجية بكل معانيها ومواثيقها وقيمها  وحقوق وواجبات كل من 
الزوجني . 

 - احرتام متبادل للعادات والتقاليد والقيم واملوروث العائلي لكل من الزوجني . 

ملراعاة  بحاجة  منهما  كل  يبقى  حيث  الآخر  واأحا�سي�س  مل�ساعر  متبادل  - احرتام 
اأحا�سي�سه وم�ساعره فالكلمة الدافئة الطيبة والتعبري عن خلجات النف�س والبتعاد 
عن الأ�سلوب اجلارح والنظرة بازدراء وعدم الهتمام مب�ساعر واأحا�سي�س الآخر قد 

يوؤدي ذلك اإىل البغ�ساء. 

ودميومة  التوا�سل   �سهولة  عليهما  يف�سي  حيث  الزوجني  بني  احلوار  احرتام   -
النظر  ووجهات  الآراء  واإبداء  والنقا�س  فاحلديث  التقارب  اأ�سا�س  هو  الذي  بينهما 
ب�سكل  احلياتية  الأمور  اأو  الأ�سرية  بال�سوؤون  يتعلق  ما  �سواء  الق�سايا  جميع  حول 
عام اأو ال�سخ�سية خا�سة ، فاحلوار يحتاج اىل درجة عالية من الحرتام والتهذيب 
اأو الإمياءة كذلك البت�سامة وتقبل الراأي الآخر  اأو الإ�سارة  بالتعبري �سواء بالكلمة 

دون ا�ستخدام األفاظ غليظة اأو ال�ستهزاء بالراأي املخالف اأو الغ�سب اأو الهانة . 

- قد يكون لكل من الزوجني خ�سو�سياته اأو اإ�سراره التي يرغب بالحتفاظ بهما من دون 
امل�سا�س بالقواعد الأ�سا�سية للحياة الزوجية والتاأثري ال�سلبي على اأي منهما ، فاأن احرتام 

ذلك ي�سفي على الزوجني م�ساعر ود واحرتام ل ميكن جتاهله من قبل الطرفني . 
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منهما  كل  ت�سجيع  يجب  بل  منهما  بكل  اخلا�سة  والهتمامات  الهوايات  احرتام   -
على  �سلبي  تاأثري  لها  لي�س  دامت  ما  بها  والتمتع  ممار�ستها  �سرورة  على  لالآخر 
حياتهما الزوجية ول تعيق عمل اأي منهما ويف حالة تاأثريها �سلبا فاأ�سلوب الإقناع 

والتفاهم هو الذي يجب اأن ي�سود ولي�س العك�س . 

- لكل من الزوجني اأهدافهما وطموحاتهما اخلا�سة بهما ، فعلى  الطرفني احرتام 
اأو و�سع العراقيل  اأو امل�ساهمة لتحقيقها بدل من ال�ستخفاف منها  ذلك وامل�ساعدة 

حتى ل تتحقق .

تذكر دائمًا 
اأن ترك فر�سة الفوز للطرف الآخر يف بع�س املناق�سات ، فهذا يعني املزيد من 

التقارب ويعني املزيد من الحرتام ويعني املزيد من ن�سج العالقة بني الزوجني ، 
بحيث ي�سعر بالفوز ولو ملرة واحدة .
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17- الوالدين في الحياة الزوجية

يف  القلم  جهد  ومهما  عنه،  التحدث  على  الإن�سان  يعجز  و�ساأناً  مقاماً  للوالدين  اإن 
على  وحّقهما  جاللهما  ت�سوير  عن  منح�سراً  قا�سراً  يبقى  فاإنَّه  ف�سلهما  اإح�ساء 

الأبناء، وكيف ل يكون ذلك وهما �سبب وجودهم، وعماد حياتهم وركن البقاء لهم.

اأبنائهما  لرعاية  واملعنوي  املادي  امل�ستويني  على  اأمكنهما  ما  كل  الوالدان  بذل  لقد 
وتربيتهم، وحتّمال يف �سبيل ذلك اأ�سد املتاعب وال�سعاب والإرهاق النف�سي واجل�سدي 

وهذا البذل ل ميكن ل�سخ�س اأن يعطيه بامل�ستوى الذي يعطيه الوالدان.

ال�سكر  عليه  ا�ستوجبا  مقد�ساً  جلياًل  عماًل  عطاءهما  الإ�سالم  اعترب  فقط  ولهذا 
وعرفان اجلميل واأوجب لهما حقوقاً على الأبناء مل يوجبها لأحد على اأحد اإطالقاً، 
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اإليهما بعبادته وتوحيده ب�سكل مبا�سر  اأن اهلل تعاىل قرن طاعتهما والإح�سان  حتى 
اإح�ساناً« ) �سورة الن�ساء الآية   وبالوالدين  فقال: »واعبدوا اهلل ول ت�سركوا به �سيئاً 

. )  36

لأن الف�سل على الإن�سان بعد اهلل هو للوالدين، وال�سكر على الرعاية والعطاء يكون 
لهما بعد �سكر اهلل وحمده، »وو�سينا الإن�سان بوالديه... اأن اأ�سكر يل ولوالديك اإيلَّ 

امل�سري« ) �سورة الأحقاف الآية 15 ( .

مع�سية  ومر�ساتهما  طاعتهما  عن  واخلروج  للوالدين  العقوق  القراآن  اعترب  وقد 
وجترباً حيث جاء ذكر يحيى ابن زكريا بالقول: »وبراً بوالديه ومل يكن جباراً ع�سيا« 

) �سورة مرمي الآية 14 (.

اإن عالقة الزوجني بالوالدين ، ل بد واأن تكون حميمة لأنهم يرتبطون فيما بينهم 
برابط املحبة والألفة واملودة ، ولكن هذه العالقة كثريا ما يعرتيها الفتور وخا�سة 
بعد زواج البن ، فتحدث يف بع�س الأحيان م�ساحنات بني الزوجة واأم زوجها لأ�سباب 

غالبا ما تكون تافهة ول ت�ستدعي النزاع واخلالف والت�ساجر .

وينبغي للزوجة الذكية الفطنة األ حتاول اأن تقحم زوجها يف كل خالف يحدث بينها وبني 
والديه ، فاإن مقابلة ال�سيئة باحل�سنة توؤلف القلوب وتزرع املحبة واملودة يف النفو�س .

اإن نكران اجلميل، وعدم مكافاأة الإح�سان ليعتربان من قبائح الأخالق، وكلما عظم 
املقيا�س نقف  اإثماً، ومن هذا  واأفظع  اأكرث جرماً  اجلميل والإح�سان كان جحودهما 
الكبائر  من  العقوق  دَّ  عنُ حتى  لوالديه،  العاق  يرتكبها  التي  اجلرمية  خطر  على 
املوجبة لدخول النار لأّن العاق حيث �سمريه م�سمحل فال اإميان له ول خري يف قلبه 

ول اإن�سانية لديه.

جّل  يقول  حيث  املجيد  كتابه  يف  الوالدين  لعقوق  الأدنى  امل�ستوى  تعاىل  حّدد  وقد 
ا يبلغن عندك الكرب اأحدهما اأو كالهما فال تقل لهما اأنٍُف ول تنهرهما وقل  وعال: »اإمَّ

لهما قوًل كرميا« ) �سورة الإ�سراء الآية 23 ( .



72

وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث الذي يرويه اأبا هريرة : » رغم اأنفه ، ثم 
رغم اأنفه ، ثم رغم اأنفه ، قيل : من يا ر�سول اهلل ؟ قال : من اأدرك والديه عند الكرب، 

اأحدهما اأ كالهما ، ثم مل يدخل اجلنة »      ) رواه م�سلم  (.

ففي طاعتهما اخلري العظيم ، والأجر اجلزيل من اهلل تعاىل يف الدنيا والآخرة ، اأما 
ع�سيانهما ففيه �سر وف�ساد ج�سيم ، ووبال كبري ، اأي�ساً يف الدنيا والآخرة ، وكما ذكرنا 

اأن الطاعة يف املعروف ، فطاعة الوالدين واجبة يف كل اأمر اإل اأمراً فيه مع�سية .

عن اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه اأنه قال : كان جريج يتعبد يف �سومعة فجاءت اأمه. قال 
حميد فو�سف لنا اأبو رافع �سفة اأبى هريرة ل�سفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأمه حني دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت راأ�سها اإليه تدعوه ، فقالت : يا 
جريج اأنا اأمك كلمني. ف�سادفته ي�سلى فقال : اللهم اأمي و�سالتي. فاختار �سالته 
اأمي  اللهم  قال  فكلمني.  اأمك  اأنا  جريج  يا   : فقالت   ، الثانية  يف  عادت  ثم  فرجعت 
و�سالتي. فاختار �سالته ، فقالت : اللهم اإن هذا جريج وهو ابني واإين كلمته فاأبى 

اأن يكلمني اللهم فال متته حتى تريه املوم�سات.

قال : ولو دعت عليه اأن يفنت لفنت.

اإىل ديره قال فخرجت امراأة من القرية فوقع عليها  قال : وكان راعى �ساأن ياأوي 
الراعي فحملت فولدت غالما ، فقيل لها : ما هذا ؟ قالت : من �ساحب هذا الدير. 
 : قال  يكلمهم،  فلم   ، ي�سلى  ف�سادفوه  فنادوه  وم�ساحيهم  بفئو�سهم  فجاءوا   : قال 
فاأخذوا يهدمون ديره ، فلما راأى ذلك نزل اإليهم فقالوا له : �سل هذه قال : فتب�سم 

ثم م�سح راأ�س ال�سبي فقال : من اأبوك ؟ قال : اأبى راعى ال�ساأن.

فلما �سمعوا ذلك منه ، قالوا : نبنى ما هدمنا من ديرك بالذهب والف�سة. قال : ل 
ولكن اأعيدوه تراباً كما كان ، ثم عاله » . ) اأخرجه م�سلم ( .

رموا لذة  فاإنه ل �سعادة ول فوز لالإن�سان اإل يف ر�سا والديه عنه ، فكم من اأنا�س حنُ
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احلياة الدنيا ب�سبب عقوق الوالدين وع�سيانهما ، فهم من نكد اإىل نكد ، ومن م�سيبة 
اإىل اأخرى ، فكانت عاقبتهم وخيمة، وخامتتهم �سيئة ، ب�سبب عقوق للوالدين .

تذكر دائمًا 
اأيها الزوج اإذا تريد بناء بيت �سعيد يجب اأن تطيع  والديك ، وتبذل مالك لهما 

ب�سخاء وعن طيب نف�س ، فاإن فعلت ف�سيعود عليك بالنفع العاجل والآجل .

وعلى العك�س من ذلك من َبَر والديه واأطاعهما وداوم على ذلك ومل يتاأفف اأو 
يت�سجر من ذلك فاز بر�سى ربه �سبحانه ، لأن ر�سا الرب يف ر�سا الوالدين ، 

و�سخطه من �سخطهما .
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18- المرح في الحياة الزوجية

ل بد اأن يتخلل احلياة الأ�سرية �سيء من الدعابة واملزاح واملرح واأل يكون املزاح ثقياًل، 
فاأحياناً بع�س الأ�سخا�س � حتت مظلة الرتويح واملزاح � يحرج من اأمامه؛ فال يتخذ 
اأحد الزوجني اإخفاق الآخر يف موقف ما جماًل للمزاح ومادة للتنكيت! فهذا بالطبع 
تاأثريه من اأ�سواأ ما يكون على نف�سية الطرف الآخر، واأحياناً يكون فيه اإنقا�س من 
اأو حترق الزوجة  اأغلى مما هو متعارف عليه،  �ساأنه؛ كاأن ي�سرتي الزوج مثاًل �سيئاً 
الطعام، فتجد الطرف الآخر يتخذ مما حدث مادة للدعابة؛ بل اإن هناك من يعلق 
يهدم من  بذلك  اأنه  ي�سعر  ول  اأهله  اأمام  زوجته  اأخطاء  على  الطرائف  اأنواع  ب�ستى 
احلزن  فيبداأ  احلياة،  هموم  من  اخلروج  �سبيال  هما  واملرح  الدعابة  اأن  يظن  حيث 
والكاآبة يتغلغالن اإىل قلب الطرف الآخر )خا�سة اإذا كان �سخ�ساً كما ن�سميه ح�سا�س( 
ثم نقول بعد ذلك اإنه �سخ�س مكتئب ول يحب الرتويح اأو املزاح! ولكن لو مت املزاح 
باإذن اهلل  اأن يكون فيها جرح للم�ساعر ف�ستكون  والرتويح بطريقة متوازنة وبدون 

نتائجها اإيجابية.
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اإن تغيري منط احلياة الزوجية الروتينية �سروري ، حتى نك�سر امللل يف حياتنا، وهذه 
اأو برية اأو اإىل حديقة مع بع�س  اأ�سرته يف رحلة بحرية  م�سوؤولية الزوج، كاأن ياأخذ 
الأ�سر ال�سديقة؛ ففي هذا ترويح عن النف�س من ناحية، وتقوية للعالقة العاطفية 
بينهما من ناحية اأخرى، فعندما ت�سعر الزوجة باأن زوجها حري�س على اأن يروح عنها 

وعن الأولد ف�سيكون لذلك بالتاأكيد اأثر اإيجابي على نف�سيتها.

نُ َعلَْيِه َو�َسلََّم ، َقاَل : » اللَّْهونُ يِف َثالٍث : َتاأِْديِبَك  لَّى اهللَّ ْرَداِء  ، َعِن النَِّبيِّ �سَ وَعْن اأَِبي الدَّ
داود يف  اأبو  » )رواه  اأَْهلََك  الَعَبِتَك  َومنُ  ، لََك  َن�سْ  : َقاَل  اأَْو   ، ِبَقْو�ِسَك  َوَرْمِيَك   ، َفَر�َسَك 

اجلهاد، باب يف الرمي( .

وبغياب املرح وال�سحك بني الزوجني تبدو احلياة مملة، خا�سة اإذا لب�س الزوج لبا�س 
اجلد الذي ل يفارقه ويتعامل مع اأهل بيته كالرئي�س مع مروؤو�سيه، ففي هذا تعطيل 
ل�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف هديه مع زوجاته، فها هو ب�سحبة جي�س امل�سلمني 
يالعب زوجته، فقد روت لنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنها كانت مع النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف �سفر.. قالت » ف�سابقته ف�سبقته على رجلي فلما حملت اللحم �سابقته ف�سبقني 
فقال: »هذه بتلك«!.. وهذا يدل على حر�سه على الرتويح عن زوجته وممازحته لها 
يف حياته الزوجية حتى ولو كان وقت املعركة ومل يكن هذا اأمراً عابراً ولكنه كان قد 
�سابقها قبل ذلك، وقد جتاوز �سلى اهلل عليه و�سلم اخلم�سني من عمره، مما يدل على 

اأن املمازحة بني الزوجني ل تتوقف عند ال�سنوات الأوىل من الزواج فقط.

الإن�سان متجهماً،  واأل يكون  باملبا�سطة  اأ�سحابه  وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يو�سي 
فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم »تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة ......« ) رواه              (، 

وكان يعلمهم اله�سا�سة والب�سا�سة.

اأفراحه واأتراحه، ولتتذكر  اأن ي�ستوعب كل من الزوجني الآخر يف  و من ال�سروري 
كل زوجة و�سية الأعرابية التي قالت لبنتها عند زواجها تو�سيها: »اإياك والفرح بني 
يديه اإذا كان مهموماً، والكاآبة بني يديه اإذا كان فرحاً« ) و�سية اأمامة بنت احلارث 
اأن متزح ومترح  راأت زوجها غا�سباً  اإذا  الزوجة  ، فال ينبغي على   ) اإيا�س  ام  لبنتها 

وت�سحك!! .
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وهنا يقول علماء النف�س: عليها اأن تظهر بع�س التعب وال�سيق حتى ولو كان تكلفاً، 
كذلك اإذا كان الذي يحزنه �سيء هام فال يجب عليها اأن تقلل من �ساأن الأمر حتت 
م�سمى اأنها تهون عليه وت�سعره باأن امل�ساألة ي�سرية )ولتنتبه الزوجة لذلك( بل عليها 
اأن تتعاي�س مع املوقف، ويف نف�س الوقت حتاول اأن ت�سري عنه، واملراأة الذكية هي من 

تعرف مداخل نف�س زوجها، وهذا يعد من امل�ساركة الوجدانية. 

و اإذا اأردنا اأن نعرف �سر عظمة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فاإننا جند اأنها تتمثل يف 
�سخ�سيته املتوازنة التي كانت جتمع بني اأعلى درجات الهتمام بالدعوة، اإىل جانب 
روح املوؤان�سة واملداعبة اللطيفة التي كان يوؤديها كحق عليه جتاه زوجاته الطاهرات 
ليمالأ قلوبهن اأن�ساً و�سروراً، وليغمر بيوتهن بالطماأنينة وال�سكينة، فلقد قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم : »ن�سرت بالرعب م�سرية �سهر« )متفق عليه( ، ومع هذه العظمة كان 
يرفق بزوجاته ويداعبهن ويوؤان�سهن، وهذا على بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ينعت 
ِط، ول الق�سري املرتدد، وكان  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :  مل يكن بالطويل املنَُمغَّ
م، ول  ْبط، َرِجاًل، ومل يكن باملنَُطهَّ َرْبَعة من القوم، ومل يكن باجَلْعد الَقِطِط، ول بال�سَّ
الأ�ْسَفار،  اأْهَدب  العينني،  اأْدَعج  �ْسَرًبا،  منُ اأبي�س  وكان  تدوير،  الوجه  وكان يف  باملنَُكْلَثم، 
َتَقّلع  م�سي  اإذا  والقدمني،  الكفني  �َسْثننُ  اأْجَرد،  َبة،  امل�ْسرنُ دقيق  والَكَتِد،  املنُ�َسا�س  َجِليل 
خامت  وهو  النبوة،  خامت  كتفيه  بني  معاً،  التفت  التفت  واإذا  َبب،  �سَ يف  مي�سي  كاأمنا 
النا�س  واأويف  َلْهَجة،  النا�س  واأ�سدق  النا�س �سدراً،  واأجراأ  كفاً،  النا�س  اأجود  النبيني، 
ذمة، واألينهم َعريَكة، واأكرمهم ع�سرة، من راآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة اأحبه 

)الرحيق املختوم / لل�سيخ �سفي الدين املباركفوري ( .
اأن نب�سر الأمة مبا كانت عليه حاله �سلى اهلل عليه  ومن هنا فقد بات لزاماً علينا 
و�سلم مع زوجاته الطاهرات، فنميط اللثام عن هذا اجلانب من �سخ�سيته احلبيبة 
الأليفة املداعبة املمازحة، فندرك عندها اأنه كان بحق يعطي كل ذي حق حقه.. واأي 
حق للزوجة اأعظم من اأن جتد اإىل جانبها زوجاً حبيباً األيفاً يراعي م�ساعرها ويرق 
وال�سعادة  بالأن�س  وميالأ  نف�سها  اإىل  ال�سرور  ليدخل  وميازحها؛  ويالطفها  حلالها 

بيتها. 
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بالبنات  األعب  كنت   »- عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  »عن  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وتقول 
عند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وكان يل �سواحب يلعنب معي، فكان النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم اإذا دخل ينقمعن منه في�سر ب�هن فيلعنب معي » ) الأدب املفرد ( ، ثم ما 
اأروع ما نقله اإلينا هذا امل�سهد الذي دار يف بيت النبوة، حيث اإن الر�سول الكرمي تنزل 
اإىل م�ستوى زوجاته و�ساركهن مزاحهن �سواء ب�سواء، ليطيب بذلك نفو�سهن ويغمر 
ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب ، اأَنَّ َعاِئ�َسَة، َقاَلْت : اأََتْيتنُ  بال�سعادة بيوتهن، َعْن  َيْحَيى ْبِن َعْبد الرَّ
نُ  لَّى اهللَّ ْلتنُ ِل�َسْوَدَة َوالنَِّبيُّ �سَ نُ َعلَْيِه َو�َسلََّم ِبَخِزيَرٍة َقْد َطَبْختنَُها َلهنُ ، َفقنُ لَّى اهللَّ النَِّبيَّ �سَ
َخنَّ َوْجَهِك ، َفاأََبْت  اأَْو لأنَُلطِّ ِلنَّ ،  َلَتاأْكنُ ْلتنُ :  ِلي ، َفاأََبْت ، َفقنُ َعلَْيِه َو�َسلََّم َبْيِني َوَبْيَنَها : كنُ
نُ َعلَْيِه َو�َسلََّم ،  لَّى اهللَّ ِحَك النَِّبيُّ �سَ ِزيَرِة ، َفَطلَْيتنُ َوْجَهَها ، َف�سَ ، َفَو�َسْعتنُ َيِدي يِف اخْلَ
نُ َعلَْيِه َو�َسلََّم  لَّى اهللَّ ِحَك النَِّبيُّ �سَ َفَو�َسَع ِبَيِدِه َلَها ، َوَقاَل َلَها : » اْلَطِخي َوْجَهَها » ، َف�سَ
وَما  لنُ ، َفَقاَل : قنُ ِ ! َفَظنَّ اأَنَّهنُ �َسَيْدخنُ ِ ! َيا َعْبَد اهللَّ َمرنُ ، َفَقاَل : َيا َعْبَد اهللَّ َلَها ، َفَمرَّ عنُ
نُ  لَّى اهللَّ ِ �سَ وِل اهللَّ َمَر ِلَهْيَبِة َر�سنُ َما » ، َفَقاَلْت َعاِئ�َسةنُ : َفَما ِزْلتنُ اأََهابنُ عنُ وَهكنُ جنُ َفاْغ�ِسال ونُ
هنُ  ِ َوَبَرَكاتنُ َها النَِّبيُّ َوَرْحَمةنُ اهللَّ المنُ َعلَْيَك اأَيُّ َمرنُ : ال�سَّ َمَر َداِخٌل  َفَقاَل عنُ َعلَْيِه َو�َسلََّم َفاإِنَّ عنُ
ْل » ) �سحيح البخاري – كتاب الأطعمة  ِل اْدخنُ لنُ ؟ َفَقاَل : » اْدخنُ ْم ، اأَاأَْدخنُ المنُ َعلَْيكنُ ، ال�سَّ

– باب اخلزيرة ج 3 ( .

فهل يعلم الأزواج ما كانت عليه حاله �سلى اهلل عليه و�سلم مع زوجاته اأمهات املوؤمنني 
وذلك كي يكون هذا احلال هو حالهم مع زوجاتهم يف حياتهم الزوجية، لتحلو بذلك 
الكلمة ويعذب احلديث وترق احلا�سية ويطيب املع�سر وتهناأ الأ�سرة وي�سعد املجتمع.

تذكر دائمًا 
اأن ال�سحك واملرح يوؤكد اإن�سانيتنا، ويك�سر اجلليد بني الأ�سخا�س، واأف�سل اأنواع 

العالج للمواقف املتوترة. فالأ�سخا�س الذين يحبون املرح، هم الأكرث قبوًل 
وجاذبية لدى الآخرين، فالبت�سامة والوجه الب�سو�س جوازات �سفر جمانية لدخول 

القلوب!.
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19- اآلثار النفسية للتفكك األسري على الطفل .
اأه���م  م���ن  الطفول���ة  مرحل���ة  تعت���رب 
فالهتم���ام  الف���رد  حي���اة  يف  املراح���ل 
مب�س���تقبل الطفل هو يف الواقع �س���مان 
مل�س���تقبل �س���عب باأ�س���ره ، فالطف���ل ه���و 

الرثوة احلقيقية واأمل الغد. 

ويف الوق���ت ال���ذي نرى فيه م���ن حولنا 
الطف���ل  له���ا  يتعر����س  الت���ي  امل�س���اكل 
يف الع���امل م���ن نب���د وقه���ر وا�س���طهاد 
ه���ذه  عل���ى  يرتت���ب  وم���ا  وا�س���تغالل 

امل�س���اكل من ا�سطرابات نف�س���ية وانحراف وجرمية واإدمان وما نرى اأي�ساً من حالت 
العنف والعدوان يف املدار�س وحالت اختطاف وانحرافات �س���لوكية وخا�س���ة يف العامل 

الغربي .

هو  الأطفال،  لدى  النف�سية  ال�سطرابات  اأ�سباب  اإن  على  دائما  النف�س  علماء  يوؤكد 
�سحايا  دائما  هم  معاملتهم،  ت�ساء  الذين  الأطفال  واأن  الطفل  مع  املعاملة  يف  خلل 

لال�سطراب النف�سي والنحراف. 

�سخ�سية  تنمي  التي  الأول  الجتماعي  والقالب  الأوىل  النواة  الأ�سرة مبثابة  تعترب 
الرا�سد يف املجتمع وت�ساعده على ت�سكيل �سخ�سيته ب�سفة عامة. نفهم من  الطفل 
هذا اأن لالأ�سرة دوراً هاماً وفعاًل يف بناء �سخ�سية الطفل، فاإذا ما ا�سطربت وتفككت 

الأ�سرة كان لهذا ال�سطراب والتفكك الأثر ال�سلبي على �سخ�سية الطفل.

لقد ثبت لدى الباحثني تاأثري ال�سنوات الأوىل من العمر يف باقي حياة الإن�سان وقد 
وجد اأنه اإذا ما لبيت حاجات ورغبات الطفل اإىل الطعام والراحة واملحبة وغري ذلك 
يف الأ�سهر الأوىل اأن يكون حظه يف حياة م�ستقبلية �سعيدة. واإن الأمناط ال�سلوكية 
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الأ�سرية حتدد ما �سوف يفعله الطفل يف مقتبل حياته اأو ما ي�ستطيع اأن يفعله لكي 
يح�سل على الإ�سباع والر�سا على ذلك يف الأ�سرة التي تكّون وتنمي �سخ�سيته. 

ومن القواعد املتفق عليها الآن اأن اأول اأ�سا�س ل�سحة النف�س اإمنا ي�ستمد من العالقة 
الوطيدة الوثيقة الدائمة التي تربط الطفل باأمه اأو من يقوم مقامها ب�سفة دائمة 
اجل�سمي  النمو  تعطيل  يف  اأثاره  تظهر  الأم  حنان  من  الطفل  حترم  حالة  اأي  وان 

والذهني ، والجتماعي ويف ا�سطراب النمو النف�سي.

اإن احلب الذي مينحهنُ الأبوين لطفلهما يعترب يف حياة الطفل غذاًء �سرورياً يف منوه 
النف�سي ، هذا الغذاء ل يقل اأهمية عن غذائه اجل�سدي.

عندما تف�سل الأ�سرة يف توفري املناخ الذي ي�ساعد على تعليم اأفرادها كيف يحققون 
التوازن بني احلاجات الت�سالية بالآخرين واحلاجات ال�ستقاللية عنهم فاإن الباب 
يكون مفتوحاً ملختلف �سور الت�سال اخلاطئ، والذي ينتهي با�سطراب جو الأ�سرة 
وحتويلها لبوؤرة موّلدة لال�سطراب، بل واإ�سابة بع�س اأفرادها بال�سطراب الوا�سح 

ال�سريح .

نرى  الأ�سري  ال�سطراب  و  التفكك  عن  الناجمة  ال�سطرابات  عن  التحدث  قبل 
�سرورة التحدث عن اأ�سباب التفكك الأ�سري وهي كالتايل: 

اإن اأ�سباب التفكك الأ�سري ترجع اإىل عوامل كثرية منها:

• �سراع الأدوار بني الزوجني وعدم التوفيق فيما بينهما. 

• ال�سطرابات ال�سخ�سية التي يعاين منها اأحد الزوجني اأو كالهما .       .       

• اخلالفات وامل�ساحنات و�سوء التوافق الزوجي..            3

• امل�سكالت القت�سادية التي تن�ساأ نتيجة عدم كفاية موارد الأ�سرة للوفاء بالتزاماتها.

• وفاة اأحد الوالدين اأو غيابه املت�سل اأو املوؤقت.          .
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و�سحته  الطفل  منو  على  وخيمة  عواقب  اإىل  الأ�سري  والتفكك  ال�سطراب  يوؤدي 
النف�سية  وم�سكالتهم  الوالدين  بني  العالقات  وت�سدع  الأ�سري  فالتفكك  النف�سية؛ 
وما ي�ساحب ذلك كله من عدم احرتام وحتقري كل طرف منهما لالآخر، والالمبالة 
النفعايل  النمو  يعوق  وقلق  واأمل  تعا�سة  م�ساعر  من  عليهما  يرتتب  وما  والعداوة 
اأنانياً  يجعله  كما  ووالديه،  باأ�سرته  ثقته  من  وي�سعف  الطفل،  لدى  والجتماعي 
عاجزاً عن تبادل م�ساعر احلب مع الآخرين ويفقده النتماء ، ورمبا دفعه اإىل اأ�سكال 

خمتلفة من النحراف وال�سلوك العدواين واملر�س النف�سي.

اإن التفكك الأ�سري يلعب دوراً جوهرياً وحا�سماً يف ظهور ال�سطرابات النف�سية لدى 
الأطفال فال�سد والتوتر و�سغوط احلياة اليومية التي يعاين منها الآباء والأمهات 
تنعك�س على الأطفال ، وقد تبني اإن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع الكتئاب غالباً 
الأ�سر  اأن هذه  الأ�سرية تبني  الأو�ساع  ما يعلنون عن رغبتهم يف النتحار وبدرا�سة 
تعاين من ال�سطرابات الأ�سرية مثل النف�سال الأ�سري والعدوان �سواًء اللفظي اأو 

اجل�سدي.

العالقات  يف  التوتر  بني  موجبة  عالقة  وجود  عن  الدرا�سات  بع�س  ك�سفت  وقد 
الرتابط  نق�سان  وبني  الأطفال،  وم�سكالت  والكتتاب،  القلق،  من  وكاًل  الوالدية 
الأ�سري وكل من امل�سكالت ال�سلوكية لدى الأطفال كالعدوان ، وا�سطرابات الكالم، 

واخلجل والقلق والتاأخر يف النمو. 

اإن كل الإنف�سالت تفر�س احلزن والكتئاب عندما يكون الطفل �سحية الآباء الذين 
وي�سبح  الكتئاب،  يف  نف�سه  على  وينغلق  النف�سال  ين�سى  الطفل  معاملتهم،  ت�ساءنُ 
منحرف وعدواين، واإن الأطفاَل الذين ت�ساء معاملتهم ي�سبحون يف م�ستقبل حياتهم 
اآباًء �سّيء املعاملة . ل نن�سى اأي�سا املعاناة والآلم النف�سية التي يعانيها اأطفال املدمنني 
وما يرتتب عليها من خوف ، وقلق   ، واكتئاب، وتاأخر درا�سي ، وهروب من املدر�سة، 
اأ�سر املدمنني يزيد �سبعة  اأن ن�سبة الت�سدع يف  والتبول الالاإرادي ، وتدل الدرا�سات 

اأ�سعاف يف الأ�سر الأخرى.
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ونالحظ اأن التفكك وال�سطراب الأ�سري ، له الأثر الكبري يف ال�سطرابات النف�سية 
، لدى الطفل وما يحدث له من ا�سطراب يف ال�سلوك العام يف مرحلة الطفولة وما 
بعدها، �سواء على �سكل ا�سطرابات نف�سية ، تتمثل يف القلق ، والكتئاب، واخلوف، اأو 
على �سكل ا�سطرابات �سلوكية تتمثل يف م�س الإ�سبع ، والتبول الالاإرادي والن�ساط 
 ، درا�سي  تاأخر  من  معرفية  ا�سطرابات  �سكل  على  اأو  العدواين،  وال�سلوك  الزائد 

والهروب من املدر�سة اأو على �سكل انحرافات �سلوكية. 

و�سحته  الطفل  منو  على  وخيمة  عواقب  اإىل  الأ�سري  والتفكك  ال�سطراب  يوؤدي 
النف�سية  وم�سكالتهم  الوالدين  بني  العالقات  وت�سدع  الأ�سري  فالتفكك  النف�سية؛ 
وما ي�ساحب ذلك كله من عدم احرتام وحتقري كل طرف منهما لالآخر، والال مبالة 
النفعايل  النمو  يعوق  وقلق  واأمل  تعا�سة  م�ساعر  من  عليهما  يرتتب  وما  والعداوة 
اأنانياً  يجعله  كما   ، ووالديه  باأ�سرته  ثقته  من  وي�سعف  الطفل،  لدى  والجتماعي 
اإىل  دفعه  ورمبا   ، النتماء  ويفقده  الآخرين  مع  احلب  م�ساعر  تبادل  عن  عاجزاً 
اأ�سكال خمتلفة من النحراف وال�سلوك العدواين واملر�س النف�سي)عبداملطلب امني 

القري�س ، يف ال�سحة النف�سية ، دار الفكر العربي، 1998 ، �س453 ( .

وقد ك�سفت الدرا�سات العربية والأجنبية الآثار ال�سلبية ل�سطراب البيئات الأ�سرية 
داخل  ين�سوؤون  الذين  الأطفال  اأن  تبني  اإذ  الأطفال،  �سلوك  على  الأ�سري  والت�سدع 

اجلو الأ�سري غري امل�ستقر يعانون من م�سكالت انفعالية و�سلوكية واجتماعية. 

اإن التفكك الأ�سري يلعب دوراً جوهرياً وحا�سماً يف ظهور ال�سطرابات النف�سية لدى 
الأطفال فال�سد والتوتر و�سغوط احلياة اليومية التي يعاين منها الآباء والأمهات 
تنعك�س على الأطفال ، وقد تبني اإن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع الكتئاب غالباً 
الأ�سر  اأن هذه  الأ�سرية تبني  الأو�ساع  ما يعلنون عن رغبتهم يف النتحار وبدرا�سة 
تعاين من ال�سطرابات الأ�سرية مثل النف�سال الأ�سري والعدوان �سواًء اللفظي اأو 
اجل�سدي)�سمري كامل اأحمد ، ال�سحة النف�سية لالأطفال ، مركز ال�سكندرية للكتاب، 

2001، �س 232  ( .
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كما ك�سفت بع�س الدرا�سات عن وجود عالقة موجبة بني التوتر يف العالقات الوالدية 
وكاًل من القلق، والإكتتاب، وم�سكالت الأطفال، وبني نق�سان الرتابط الأ�سري وكل 
من امل�سكالت ال�سلوكية لدى الأطفال كالعدوان ، وا�سطرابات الكالم، واخلجل والقلق 
والتاأخر يف النمو. كما يرى عبداملطلب القريطي اأن اأهم الآثار ال�سلبية للطالق على 
النمو النف�سي للطفل تكوين مفهوم الذات ال�سلبي ، ومفهوم الوالدين ال�سيئ ، مما 
يوؤدي اإىل اختالف منو ال�سخ�سية ، و�سعف الثقة يف النف�س ويف النا�س ، واإىل�سيطرة 
م�ساعر القلق والتوج�س وعدم الكفاءة ، وانخفا�س م�ستوى الطموح، وقلة الرغبة يف 
العمل والإجناز ، و�سعف التح�سيل الدرا�سي)عبداملطلب اأمني القريطي ، يف ال�سحة 
النحرافات  الباحثون يف  وجد  .وقد   ) ، �س455   1998  ، العربي  الفكر  دار  النف�سية 
من  كثري  عن  م�سوؤول  املبكرة  الأولية  العالقات  نق�س  اأن  النف�سية  والأمرا�س 
والكتئاب  احلزن  تفر�س  الرديكالية  الإنف�سالت  كل  اإن   . ال�سكوباتية  ال�سخ�سيات 
النف�سال  ين�سى  الطفل  ت�ساءنُ معاملتهم،  الذين  الآباء  الطفل �سحية  يكون  عندما 
وينغلق على نف�سه يف الكتئاب، وي�سبح منحرف وعدواين، واإن الأطفاَل الذين ت�ساء 
 Francoise koelhler،( معاملتهم ي�سبحون يف م�ستقبل حياتهم اآباًء �سّيء املعاملة

. ) .violence et secret، seli Arslan، 1997،p12

ل نن�سى اأي�سا املعاناة والآلم النف�سية التي يعانيها اأطفال املدمنني وما يرتتب عليها 
الالاإرادي  والتبول  املدر�سة،  من  ،وهروب  درا�سي  وتاأخر  ،واكتئاب،  ،وقلق  خوف  من 
الأ�سر  يف  اأ�سعاف  �سبعة  يزيد  املدمنني  اأ�سر  يف  الت�سدع  ن�سبة  اأن  الدرا�سات  وتدل   ،
والر�ساد  التوجيه  مبادئ   ، العزة  ح�سن  �سعيد   ، عبدالهادي  عزت  الأخرى)جودت 

النف�سي ، مكتبة دار الثقافة للن�سر والتوزيع ، 1999 ، �س140 ( .

وخا�سة  التثقيفية  الربامج  اإقامة  على  نوؤكد  وال�سطراب  التفكك  من  للوقاية   
الإر�ساد الزواجي، قبل الزواج، وبداية الختيار. حيث يكون ال�ساب والفتاة على دراية 

ون�سج انفعايل يتنا�سب مع حتمل امل�سئولية يف تكوين اأ�سرة �سعيدة. 
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- احرتام الوالدين وحبهم لطفلهم ي�ساعده على اأن يكون اأمناً وبعيداً عن التهديد وا
لوعيد.                                                                . 

- تقدمي الدفء والتقبل للطفل ، فاإذا تقبل الوالدان الأطفال، فعندها �سوف ي�سعر 
الأطفال ال�سعادة، والنجاح، وعدم الف�سل. اإذ اأن ذلك التقبل: �سوف يجعلهم ي�سعرون 

باأن لهم قيمة ، وعلى الآباء دعم الطفل عاطفياً بدًل من اأن يرف�سوه. 

- الرتبية الأ�سرية حيث يجب العمل من خالل برامج الرتبية الأ�سرية وغريها من 
الأ�سرية  الأعالم، على فهم احلياة  ،وو�سائل  امل�ساجد  دور  الرتبوية مثل:  املوؤ�س�سات 

والرتغيب يف اأقامتها. والقيام بالواجب نحوها . 

- العمل على حتقيق التفاهم الأف�سل بني كل اأع�ساء الأ�سرة، والتخل�س من التوتر 
النفعايل الذي ي�سود الأ�سرة، وحل ال�سراعات داخلها . 

- توجيه اخلدمات النف�سية نحو حل امل�سكالت، وخا�سة م�سكالت بني اأفراد الأ�سرة، 
ويجب العمل على حت�سني املناخ الأ�سري وتدعيم العالقات الأ�سرية )م�سطفى مفتاح 
ال�سحة  على  الأ�سري  النف�سي  وال�سطراب  للتفكك  النف�سية  الآثار   - ال�سقماين  

النف�سية للطفل (.

تذكر دائمًا 
اك�سف عن حبك للطفل يف ال�سنة الأوىل من العمر  واالحت�ضان والتقبيل واملداعبة 

واالبت�ضام عبارة عن مناذج ملا يجب اأن يفعله االأبوان كتعبري عن احلب .
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20- التجديد وقتل الروتين

جميع  على  ال�سرور  ويدخل  التقارب  من  كثري  يحقق  الزوجية  احلياة  يف  التجديد 
اأفراد الأ�سرة ، وهو يوؤدي بالتاأكيد اإىل تن�سيط احلياة الزوجية ، ومنحها جرعة من 
احلب الدافئ ، وهذا كفيل باإ�سفاء جو من ال�سعادة وال�سرور واملتعة يف حياة الأ�سرة 
تغيري  كذلك  واإمنا   ، فقط  البيت  ديكور  تغيري  هنا  بالتجديد  اق�سد  ل  واأنا   ، كلها 
وجتديد النفو�س ليزداد احلب والألفة واملحبة بني الزوجني ، فبعد مرور �سنوات من 
الزواج قد يت�سرب امللل اإىل احلياة الزوجية، وت�سعف الرغبة يف اللقاء، ول يعالج امللل 

يف العالقة الزوجية اإل التنويع والتجديد .

ويجب على الأزواج اأن يعلموا اأن من اأكرب الأمور اإىل توؤدي اإىل ال�سقاق بني الزوجني 
احلياة الراكدة والروتني اململ التي متر اأيامها مت�سابهة متماثلة ، كل يوم مثل اأم�سه 
، و�سبيه بغده ، وكل �سيء فيها ل يتبدل ول يتجدد حتى توزيع الغرف ، ومكان الأثاث 
على  العمل  من  الزوجني  مينع  الذي  ما  اأدري  وما   ، الأكل  واأ�سلوب  الطعام  واألوان   ،
جتديد حياتهما وتغيري الروتني وتبديله بال�سيء الذي ينا�سبنا ويتفق عليه الزوجان 
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ول يوؤدي اإىل ال�سقاق وال�سراع ، وهذا ما اأكدة حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، 
عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال : )) األ اأخربكم 
بخري ما يكنز املرء ؟ : املراأة ال�ساحلة ، اإذا نظر اإليها �سرته ، واإذا غاب عنها حفظته ، 

واإذا اأمرها اأطاعته ((. ) رواه اأبو داود واحلاكم ( .

احلياة الزوجية مهما كانت ثرية و�سعيدة هي بحاجة لهذا التجديد اجلميل واملبهج 
فال معنى لنتظار ركود احلياة حتى نبداأ يف البحث عما يجددها ويعيد لها رونقها 

وتاألقها. 

واحلياة الزوجية املرهقة بحاجة ما�سة جلرعة مكثفة من التجديد ل�سخ الدماء يف 
�سرايينها املتيب�سة وكل حلظة نتاأخر فيها عن اإجراء التجديد املطلوب نرتكب فيها 

خطيئة يف اآية من اآيات اهلل األ وهي احلياة الزوجية. 

ونقول اأن م�سوؤولية التجديد داخل الأ�سرة م�سوؤولية الزوج والزوجة ، فالذي ينطبق 
على الزوج ينطبق على الزوجة ، فكالهما م�سوؤول عن اأمر التجديد ، وكالهما مكمل 

لالآخر يف حتقيق اإجنازه .

اأن تتحقق  اأ�سا�سية ل ميكن احلديث عن جتديد يف منط احلياة دون   هناك مبادئ 
لدورها  نظرا   ، الأ�سرة  التجديد يف  باأمر  الأوىل  املعنية  والزوجة هي   ، املبادئ  هذه 

الكبري يف اإدارة �سوؤونها وتتمثل هذه املبادئ يف   ما يلي :  

1- احرتام الزوج وتقديره وطاعته والهتمام بالنظافة يف امللب�س والبيت. 

2� التعامل برقة ولطف مع الزوج واحلديث باأ�سلوب رقيق و�سوت منخف�س ، كوين 
لهجة  فقط  يعني  ل  ولطف  برفق  والتعامل  تكلف،  ودون  بب�ساطة  حتدثي  طبيعية 

رقيقة واإمنا يعني تقليل الطلبات اإىل احلد الأدنى املمكن وعدم الإحلاح عليها.

3�  جددي يف مظهرك ولو باأ�سياء ب�سيطة.. غريي مرة لون �سعرك..منط مالب�سك..
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عائ�سة ر�سي اهلل عنها  ال�سيدة  ولتكن قدوتك  اإك�س�سوار جريئة..  ا�ستخدمي قطعة 
كانت ترتدي القالئد وتنوع يف األوان ثيابها.

4�  جددي يف مظهر بيتك بلم�ساتك الفنية الإبداعية فال�سيدة عائ�سة ت�سرتي منرقة 
ب�سيطة كي يجل�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عليها تتحفه بذلك فما اأجمل اأن ي�سعر 

زوجك باهتمامك به بتعطري حجرة نومك بو�سع وردة جميلة.

5. الرجل يع�سق التغيري ،،، فعليكى ايتها املراأة بو�سع املكياج وتغيري ت�سريحة ال�سعر 
والتطيب باأجمل الطيب ولب�س اجمل الثياب ، وهذا م�سداقا حلديث النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم : .

للمنزل  �ساعات  هناك  اأن  مبعنى  الزوجية  حياتك  لإنعا�س  خا�س  وقت  حددي    �  6
وهناك �ساعات لالأولد وهناك اأي�سا وقت خا�س لك اأنت وزوجك فقط.. اخرجا �سويا 

كل فرتة لتناول الع�ساء باخلارج وحدكما. 

7�  فكري بخيال خ�سب يف �سكل عالقتك الزوجية اخلا�سة �ستجدي كثريا من الأ�سياء 
التي ميكن اأن ت�سيف مذاق جميل حلياتك و�ستجدي انعكا�س تلك العالقة الدافئة 

يف حياتك اليومية.

8 �  لبد من ال�ستمرارية يف ممار�سة هذه التجديدات حتى ي�سبح التجديد جزء من 
منط حياتك. . قد ل جتدين جتاوبا يف البداية ا�سربي واحت�سبي وتوكلي على اهلل 

واإن �ساء اهلل جتنني اأحلى الثمار.

9. عندما يعود الزوج من العمل عليكى بالثناء عليه والدعاء له بالتوفيق .

10. تغيري اثاث املنزل او تغيري اماكن الأثاث وتزيني البيت يبعث ال�سرور وال�سعادة.

11. الدعاء وذكر اهلل يف جميع الأوقات فذكر اهلل يريح النف�س وي�سعرها بالطماأنينة.
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و اأما املبادئ التي يجب على الزوج اأن يلتزم بها تتمثل يف ما يلي :  

1. عندما تتناول الطعام عليك بالثناء عليها وعلى طبخها ، كلمة �سكرا تع�سق �سماعها 
�سيئاً  تكلف  العافية ل  يعطيكي  اهلل  اأو  يداك  �سلمت  فبعبارة  عليها  تبخل  املراأة فال 

وتعطي مردوداً هائاًل من ال�سعادة .

2. تبادل الر�سائل بني الزوجني من خالل اجلوال او الورقية . وكدلك ات�سال الزوج 
على زوجته والطمنئان  والثناء عليها .

3. الزوج عندما يجلب بع�س الهدايا وامل�ستلزمات للبيت تعتقدانه من الواجب على 
الزوج فهدا خطاأ يجب عليك ال�سكر والتقدير والفرح لهذه العادة احل�سنة .

4. اأخرب زوجتك باأنك ل تزال تراها جميلة من وقت لآخر .

5. كن على ات�سال دائماً بها، كلمها يف اليوم اأكرث من مرة قل لها ب�سدق اإنك م�ستاق 
جداً للعودة اإىل البيت وروؤيتها، ات�سل بها فقط لتقول اإنك كنت تفكر فيها.

6. الدعاء وذكر اهلل يف جميع الأوقات فذكر اهلل يريح النف�س وي�سعرها بالطماأنينة .

تذكر دائمًا 

العمل على اللتزام فن التجديد من طرف الزوجني ، فكل منهما يتمتع ب�سيء من 
هذا التجديد ، فقط يحتاج للبحث عنه يف ذواتهما ، خا�سة اإذا ما توفرت الإرادة 

والرغبة اجلادة .
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21- دور اإلستشارات في الحياة الزوجية

يكمن  دور الأ�سرة يف تكوين وتن�سئة و�سقل �سخ�سية الإن�سان  ويف الرتقاء باملجتمع 
باعتبارها ت�سكل ركيزة من ركائز الأمن الجتماعي والثقايف والوطني .

الذات حلل م�سكالتها  تنمية  العائلية يعترب م�ساهمة يف  ال�ست�سارات  ووجود مركز 
التي  التحديات  مع  للتعامل  الأ�سرة  تنمية  اإىل  تطلعاتها  وحتقيق  حاجاتها  واإ�سباع 
من  وذلك  احل�سارية  ر�سالتها  لتاأدية  م�سريتها  تعرت�س  التي  والعقبات  تواجهها 
خالل تقدمي خدمات ا�ست�سارية مهنية متخ�س�سة ومتميزة دعما لطلبتها وللعاملني 
فيها وللمجتمع وحر�سا منها لتح�سني نوعية الدور احل�ساري حلياة  اأ�سرية كرمية .

لها   يقدم  لال�ست�سارات  مركز  وجود  اإىل  ما�سة  حاجة  من  الزوجية   للحياة  وكم 
البيت  ت�سدع  عن  ويبعدها  والقانونية  والرتبوية  والجتماعية  النف�سية  اخلدمات 

الأ�سري والتفكك والت�ستت .   

الأ�سرية  امل�سكالت  تنامي  مع  متزامنة  الأ�سرية  ال�ست�سارات  اأهمية  اإبراز  ياأتي  و 
الأ�سري  التوافق  و�سوء  الطالق  معدلت  وارتفاع  الأ�سري  العنف  مثل  املجتمع  يف 
وهذا ي�ستدعي ت�سافر اجلهود من قبل املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية ملواجهة هذه 
امل�سكالت. كما اأن تقدمي ال�ست�سارات الأ�سرية يتطلب من املمار�سني مهارات علمية 
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ومهنية ت�سمن كفاءة وفاعلية ا�ستفادة امل�سرت�سدين ، ومن اأجل تفعيل العالج الأ�سري 
الذي ي�ساعد على �سعادة الأ�سرة .

حل  اإىل  يتعداه  واإمنا  لالأ�سرة  الداخلية  البيئة  على  ال�ست�سارات  دور  يقت�سر  ول 
امل�سكالت الطالبية يف املدار�س ، وم�ساعدة الوالدين يف تربية الأبناء وكيفية التعامل 
واملعريف  ال�سلوكي  العالج  وتقدمي  ال�سلوكية  النحرافات  ومعاجلة  املراهقني  مع 
يف  دور  الرتبوية  اجلوانب  من  وغريها  املزاج..  وا�سطرابات  واملراهقني  لالأطفال 

التقليل من العنف الأ�سري .

والأ�سري،  الزواجي  والتوافق  الزواج  على  املقبلني  لتاأهيل  باأن  القول  ميكننا  كما 
 ، واحل�سانة  والنف�سال  الطالق  وحالت  الزوجني  م�ساكل  حل  على  وامل�ساعدة 
وامل�ساعدة على ح�سن الختيار واخلطبة ، ومعايري العدل الأ�سري والتوعية مبفاهيم 
ما  اإذا  اأ�سكالها  الأ�سري مبختلف  العنف  ن�سبة  تقليل  دور مهم يف  الزوجية  العالقة 
عوجلت من خالل تقدمي ال�ست�سارات البناءة قبل فوات الأوان. .بالإ�سافة اإىل ذلك 

وعالج  الآخرين،  مع  التوا�سل  وحت�سني  الذات،  وا�ستثمار  الأهداف،  حتديد  يجب 
الثقة  مهارات  وتنمية  العاطفي،  الذكاء  وتنمية  وتعديلها،  ال�سلوكية  ال�سطرابات 

بالنف�س

العقبات  الزوجية،اأو  احلياة  ت�ساأ يف  التي  واخلالفات  امل�سكالت  على عالج  والرتكيز 
التي تعرت�س م�سرية بناء الأ�سرة بعد الزواج وكذلك عالج امل�سكالت ال�سلوكية لدى 
الأبناء يف �سن الطفولة اأو املراهقة، مع الهتمام بتنمية مهارات التعامل بني الزوجني 
ومهارات تربية الأبناء ومهارات تعامل الأ�سرة مع فئات املجتمع املختلفة.. كلها اأمور 
تكمل جوانب احلياة املختلفة وتدراأ عن الأ�سرة العنف وتنقذها من خطر النفكاك...

وجتعلها تعي�س يف �سعادة وهناء وا�ستقرار .
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تذكر دائمًا 
اأن التوافق الأ�سري بغية تنوير الفرد وتوجيهه باعتباره النواة الأوىل يف الأ�سرة، 

وتوفري الدعم والننُ�سح لالأ�سرة وحمايتها باعتبارها اللبنة الأوىل يف بناء املجتمع. 
وتهدف الربامج الإر�سادية والتوعوية اإىل مواجهة التيارات والأفكار وال�سلوكيات 
الدخيلة على املجتمع، وامل�ساكل الأ�سرية املوؤدية اإىل ت�سدع اأركانه واإيجاد حلول 

تتما�سى مع القيم الإ�سالمية الفا�سلة والأعراف الأ�سيلة الداعمة للهوية الوطنية 
ال�سامية.
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22- دور الوالدين في غرس القيم األخالقية للطفل

قب���ل  م���ا  مرحل���ة  تعت���رب 
املدر�س���ة من اأهم الفرتات  
النمائي���ة يف حي���اة الطفل 
النف�س���ية ، مل���ا يحدث فيها 
من بداية منو ال�سمري اأو 
الأنا الأعلى ، حيث يكت�سب 
واجتاه���ات  قي���م  الطف���ل 
ومعايريه���م  الوالدي���ن 
م���ا  وغالب���ا   ، ال�س���لوكية 
تكون هذه املعايري والقيم 

والجتاه���ات هي اأي�س���ا تلك التي تتميز بها الثقاف���ة الفرعية التي ينتمي اإليها الآباء، 
اإن الأطف���ال يف ه���ذه الف���رتة يتعلم���ون » اخلط���اأ وال�س���واب » ويطبق���ون الأح���كام على 

�سلوكهم .

الطفل عندما يكت�سب حترمي  الثانية من عمر  ال�سنة  ال�سمري يف  بوادر منو  وتبداأ 
اأفعال معينة ) ل تلم�س الكتب ، ل تفتتح اخلزانة ،..... ( اإىل اآخر ذلك من املنهيات 
التي ميت�سها الطفل تدريجيا ، ومع تقد ال�سن ل يقت�سر ال�سمري على تلك الأوامر 

والنواهي الب�سيطة بل يت�سع لي�سمل معايري اأكرث تعميما .

اإن منو ال�سلوك اخللقي للطفل ل يبقى معتمدا على نظام الثواب والعقاب فح�سب 
بل اإن هناك ما يدفعه عندما ي�سبح �ساعرا بالعامل الكبري الذي حوله يف اأن يكرب هو 
اأي�سا و�سرعان ما يتعلم اأن هناك اأ�سياء كثرية يحرم منها لأنه مل يكرب بعد ، فهو ل 
ي�ستطيع اأن يتاأخر يف النوم اإىل ما بعد �ساعة معينة ، ول ي�ستطيع اأن يعرب ال�سارع 
منفردا ، وغالبا ما يكون لعب الأطفال مبنيا على ما كانوا يودون اأن يعملوه لو كانوا 

كبارا .
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اإن الطفل الوحيد املدلل ي�سعب تقومي اعوجاجه بعد اأن ي�ستد عوده ويكرب ، وذلك 
لأنه مو�سوع اهتمام وحمبة والدية اللذين ل يفكرا بعقوبته حتى باللوم اأو التاأنيب، 
اإن الثواب والعقاب و�سيلتان بالغتا التاأثري على النمو اخللقي �سخ�سية الطفل ، ول 

مكن اأن متلكان القوة الفعالة اإل على يد مرب ماهر .

بالر�سا  �سعور  نف�س  يف  يثري  الطفل  ل�سلوك  الإيجابي  للتقييم  ك�سكل  والت�سجيع 
الطفل  لدى  تثري  امل�ساعر  فهذه   ) والثقة   ، الب�سا�سة   ، ال�سرور   ، الن�سوة   ، الفرح   (
الرغبة وال�ستعداد اإىل تكرار الت�سرفات اخللقية ال�سليمة ، اأما العقاب ك�سكل لإدانة 
الت�سرفات غري املنا�سبة ال�سادرة من الطفل فاإنه يثري م�ساعر ال�سخط ) اخلجل ، 
الندم ، احلرج ، عدم الر�سا عن النف�س ، تاأنيب ال�سمري ( فهذه جتعل العقاب مثريا 
للغاية ، ويجب اأن يعاقب الطفل على فعل ملمو�س لكي يعرف على اأي �سيء يعاقب 
بعد   « » باجلملة  اأطفالهما  يعاقبان  اللذان  الوالدان  به ولهذا يخطئ  يراد  ذا  ، وما 
عدة ذنوب ، ولي�س هناك اأ�سواأ من العقاب من اأجل العقاب ، ويجب اأن تكون العقوبة 

متخذة بعيدا عن  حالة الغيظ لأنها تكون غري عادلة 

لذلك ولكي يربى الأبناء تربية �ساحلة يجب اأن يتفق الوالدان على نوع ال�سلوك الذي 
ي�سلكانه جتاه اأبنائهم ، وكذلك توحيد القيم الجتماعية بينهما وتوحيد اأهدافهما 
فيما يتعلق مب�ستقبل الأولد مع مراعاة ميولهم ، كما اأن لالحرتام املتبادل بني الأب 
والأم دور يف ارتباط الأ�سرة وقوة متا�سكها ، و للوالدين دور يف غر�س الثقة يف نف�س 
الأولد ، وكلما كانت مبكرة كلما كان الطفل قادرا على اأن ينمي ثقته بنف�سه طوال 

حياته .

تذكر دائمًا 

ح عن م�ساعرك لأبنائك دون منا�سبة ، اأخربهم بحبك العظيم لهم ،  اأْف�سِ
مّبا كان البخلنُ بامل�ساعر اأعظم من البخل  اأخربهم مب�ساعرك جِتاههم ورنُ

باملال .
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23- الحياة الزوجية في رمضان
ياأتي  �سهر رم�سان بعبقه واأريجه 
جميلة،  معاٍن  من  يحمله  وما 
الزوجية  احلياة  على  لي�سفي 
والإ�سراق،  الربيق  من  مزيداً 
اخلالف  غبار  عنها  ومي�سح 
وال�سقاق، ويخفف عن الزوجني 
عندما  ومتاعبها،  احلياة  هموم 
تتقارب القلوب، وت�سمو الأرواح، 
ويخرج الزوجان من هذا ال�سهر 

اأكرث حمبة ومودة ووئاماً.

الزوجان يف هذا  يراعيها  اأن  ينبغي  التي  الأمور  بع�س  ذلك لبد من  يتحقق  ولكي 
ال�سهر الكرمي، فمع دخول �سهر رم�سان يتغري منط احلياة املعتاد، ويحدث انقالب 
وطباعه،  املرء  �سخ�سية  لذلك  تبعاً  تتغري  وقد  والعمل،  والطعام  النوم  مواعيد  يف 
مما يفر�س على الزوجني التكيف مع الو�سع اجلديد، وتروي�س الطباع والعادات، 
والتعاون لتوفري الوقت والراحة النف�سية للطرف الآخر حتى يوؤدي عبادته بدون اأي 

منغ�سات اأو مكدرات. 

والت�سامح  وال�سرب واحللم،  ال�سدر،  �سعة  الدرو�س يف  اأعظم  يعطينا  و�سهر رم�سان 
والتغافر، واملق�سود من ال�سوم يف احلقيقة تهذيب النف�س، و�سقل الروح وتروي�س 
الكرمي،  ال�سهر  اأن يحافظا على هدوئهما يف هذا  الزوجني  فاإن على  العادات؛ ولذا 
اخلالف  فر�س  ي�سيقا  اأن  وعليهما  اأخالقهما،  يف  ويتحكما  انفعالتهما،  وي�سبطا 
وامل�ساكل ما اأمكن، واأن ي�سعيا جهدهما لإزالة اأي �سوء تفاهم، وليعلما اأن ذلك �سيكون 
على ح�ساب عبادتهما، واأن ال�سيطان اأحر�س ما يكون يف هذا ال�سهر على اأن ي�ستثمر 

اأي موقف يف�سد عليهما لذة هذا ال�سهر وروحانيته واأجره. 
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وليكن �سعارهما قول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، عن اأبي هريرة قال :

ول  يرفث،  فال  اأحدكم،  �سوم  يوم  كان  )....اإذا   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال   
ي�سخب، فاإن �سابه اأحد اأو قاتله، فليقل: اإين امروؤ �سائم....( ) رواه البخاري ( .

ومن الأمور التي لها اأعظم الأثر يف زيادة املودة واملحبة بني الزوجني اأن يجتمعا على 
طاعة اهلل وعبادته، يف هذا ال�سهر الكرمي، وقد يكون الزوجان اأو اأحدهما مق�سراً يف 
هذا اجلانب يف بقية ال�سنة، فياأتي �سهر رم�سان مبا يوفره من اأجواء اإميانية واأعمال 
اأعظم فر�س املودة واملحبة حني ترفرف  تعبدية يجتمع عليها الزوجان، ليمنحهما 
والقيام  الرتاويح  �سالة  خالل  من  الطاعة،  وبركات  العبادة  ظالل  منزلهما  على 

والتهجد وقراءة القراآن، وعمارة البيت بذكر اهلل وغري ذلك من الأعمال. 

�سهر رم�سان �سهر مبارك، لو علمنا ما فيه من خري وبركة لتمنَّينا اأن تكون ال�سنة 
د ال�سياطني، فال يبقى  كلها رم�سان، تنُفَتح فيه اأبواب اجلنة، وتنُغلَق اأبواب النار، وتنُ�َسفَّ
املتالحقة يف احلياة ويف  اإل اخلري والت�سامح والرحمة واحلب، ويف غمرة الأحداث 
ظل الن�سغال وامل�سئوليات الكبرية يف حياة الزوجني؛ ياأتي هذا ال�سهر الكرمي ليفتح 
بني  جديد  من  ال�سايف  احلب  ونبع  والرحمة  املودة  روح  وبث  وال�سعادة،  لالأمل  باًبا 

ِيي القلوب وت�سعد النفو�س. وا اإىل رو�سة رم�سان التي حتنُ الزوجني، فهلمُّ

، وهذا عندما تتقارب  رم�سان بربكته يخفف عن الزوجني هموم احلياة ومتاعبها 
القلوب وت�سمو الأرواح ويخرج الزوجان من هذا ال�سهر اأكرث حمبة ومودة وان�سجام 

ومن الأمور التي لها اأعظم الأثر يف زيادة املودة واملحبة بني الزوجني اأن يجتمعا على 
طاعة اهلل وعبادته ، يف هذا ال�سهر الكرمي ، وقد يكون الزوجان اأو اأحدهما مق�سراً 
اإميانية  اأجواء  يوفره من  �سهر رم�سان مبا  فياأتي   ، ال�سنة  بقية  يف هذا اجلانب يف 
واأعمال تعبدية يجتمع عليها الزوجان ، ليمنحهما اأعظم فر�س املودة واملحبة حني 
الرتاويح  �سالة  خالل  من   ، الطاعة  وبركات  العبادة  ظالل  منزلهما  على  ترفرف 

والقيام والتهجد وقراءة القراآن ، وعمارة البيت بذكر اهلل وغري ذلك من الأعمال .
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ولذا فاإن على الزوجان اأن ي�سجعا بع�سهما بع�سا على العبادة ويعينه عليها ، واإذا ق�سر 
اأحدهما لقي من رفيق دربه ما يجدد له عزمه ، ويعيد اإليه ن�ساطه  ، وقد قال- �سلى 
اهلل عليه و�سلم- : ) اإذا اأيقظ الرجل اأهله من الليل ف�سليا اأو �سلى ركعتني جميعا 
كتبا يف الذاكرين والذاكرات ( ) رواه اأبو داود ( ، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : )رحم 
اهلل رجال قام من الليل ف�سلى واأيقظ امراأته فاإن اأبت ن�سح يف وجهها املاء ، رحم اهلل 
امراأة قامت من الليل ف�سلت واأيقظت زوجها فاإن اأبى ن�سحت يف وجهه املاء( ) رواه 

اأبوداود ( ، وكان عليه ال�سالة وال�سالم اإذا دخلت الع�سر اأيقظ اأهله واأحيى ليله .

تذكر دائمًا 
لبد من الت�سحية والتنازل من كل طرف عن بع�س الأمور، واحت�ساب كل قول 
وعمل، لكي جنعل من هذا ال�سهر �سهر جتديد يف احلياة الزوجية، و�سهر عبادة 

وقربة وحمبة ومودة .

.
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24- الطالق العاطفي
اأو  ال���ع���اط���ف���ي  ال����ط����الق 
ال��ن��ف�����س��ي ه����و ا���س��ت��م��رار 
حتت  بالعي�س  ال��زوج��ني 
اأن  ع���ل���ى  ����س���ق���ف واح��������د 
حياته  منهما  لكل  تكون 
ال��ت��ي ل يعرف  اخل��ا���س��ة 
 ، القليل  اإّل  �سريكه  عنها 
هو طالق من دون �سهود 
، وه����و م���ن اأك�����رث اأن�����واع 
، واأ�سد  ال��ط��الق خ��ط��ورة 

اأملا على العالقة بني الزوجني من الطالق ال�سرعي ، لأنه ا�سطراب يف التوا�سل من 
والركيزة  القاعدة  ميثل  ال��ذي  بالآمان  ال�سعور  فيها  يختفي  وعالقة   ، ات�سال  غري 

الأ�سا�سية لنجاح احلياة الزوجية وا�ستمرارها .

اإن احلديث عن النف�سال العاطفي بني الزوجني، اأو ميكن ت�سميته جمازاً »الطالق 
العاطفي« يتطلب معرفة منهج الإ�سالم يف الزواج، فكثري من النا�س يظن اأن الزواج 
يف الإ�سالم ل يقوم على العاطفة، واإمنا ينظر الرجل اإىل املراأة، اأو ل ينظر اإليها يف 
بع�س الأو�ساط، فاإن اأعجبته ذهب اإىل بيت اأبيها ليطلب زواجها، ويتم التفاق على 

املهر والتجهيز ثم يكون البناء، وتبداأ عجلة احلياة الزوجية. 

ومن املعلوم اأن معرفة اأي حكم يرجع فيه اإىل كتاب اهلل، و�سنة نبيه - �سلى اهلل عليه 
و�سلم - كم�سدرين لالأحكام ال�سرعية يف الإ�سالم، بل وكمنهج حياة للم�سلمني؛ لأن 
ح�سر فائدة القراآن وال�سنة يف معرفة احلكم ال�سرعي �سرب من التقييد املرفو�س. 

وحني ن�ستنطق القراآن الكرمي يف اآيات الزواج يكاد ينطق باإقامة احلياة الزوجية على  
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احلب والعاطفة، وعلى الحرتام املتبادل بني الزوجني، ليف�سي كل منهما اإىل الآخر 
بكل  الأرواح  ولتتغذى  النف�سية،  النظافة  واأحا�سي�سه ووجدانه يف جو من  مب�ساعره 

احلب الذي يثاب عليه الزوجان. 

ننُوا  َت�ْسكنُ ْم اأَْزَواجاً لِّ �ِسكنُ ْن اأَنفنُ م مِّ ومن ذلك قول اهلل – تعاىل-: »وِمْن اآَياِتِه اأَْن َخلََق َلكنُ
وَن« ) �سورة الروم الآية  رنُ َقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ َودَّ م مَّ اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنكنُ
21 ( ، فالقراآن ي�سري اإىل بناء الأ�سرة على ال�سكن واملودة والرحمة، وكلها معاٍن تدخل 

يف دائرة العاطفة واحلب. 

ْم ِمْن َنْف�ٍس  َو الَِّذي َخلََقكنُ وتكرر هذا املعنى يف اآية اأخرى، حيث قال اهلل – تعاىل-: »هنُ
َن اإَِلْيَها« ) �سورة الأعراف الآية 189 ( ، فلي�س هناك  َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَي�ْسكنُ

األفة بني اثنني، كاألفة الزوجني. 

ولذا جعلها اهلل – تعاىل - اآية من اآياته التي يجب اأن يتدبر فيها. 

النف�سال  مع  العي�س  واأن  الإ�سالم،  يف  الزوجية  احلياة  يف  كبري  �ساأن  لها  العاطفة 
اأو الفراق، ولئن كان الإن�سان روحاً وج�سداً، فاإن انف�سال  اأ�سبه باملوات  العاطفي هو 

الروح ياأذن بانف�سال اجل�سد 

بل ي�سرح الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - بحبه لن�سائه على مالأ من ال�سحابة، 
فعن عمرو بن العا�س قال: قيل: يا ر�سول اهلل! اأي النا�س اأحب اإليك؟ قال: عائ�سة، 
فقال: من الرجال؟ قال: اأبوها، قال: ثم من؟ قال: عمر بن اخلطاب ، فعد رجال »  

) رواه البخاري وم�سلم ( .

اإليه،  النا�س  اأحب  عن   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  �سئل  ما  اأول  اأن  ويالحظ 
قال:عائ�سة،ثم ملا اأخربه عمرو - ر�سي اهلل عنه - اأنه يق�سد الرجال، عدد رجاًل من 

اأ�سحابه. 
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ولقد كان النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قدوة يف اإثراء مظاهر احلب بني الزوجني، 
فقد كان يالعب عائ�سة، بل ويرتك لها اأحياناً لعباً تلعب بها، مراعاة ل�سنها، بل ملا قام 
الأحبا�س يف امل�سجد يلعبون وقفت عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - خلفه لت�ساهدهم، فلما 
ملت ا�ستاأذنت الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - ويف ذلك مراعاة للزوجة ال�سغرية. 

وكانت اإذا �سربت من الإناء، اأم�سكه وو�سع فمه يف مو�سع فمها و�سرب.

بل كان مي�سك العظم الذي به اللحم بعد اأن تاأكل عائ�سة، في�سع فمه يف مو�سع فمها، 
وكان كثرياً ما ينام يف حجرها. 

بل ثبت عنه - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأنه كان يجري م�سابقة جري بينه وبني عائ�سة 
اأكرث من مرة، ف�سبقته اأول مرة، ثم �سبقها يف مرة اأخرى، فداعبها قائاًل: هذه بتلك. 

وكان - �سلى اهلل عليه و�سلم - رمبا راأى ما يحدث بني اأزواجه من م�ساحنات، فيبت�سم 
مما يفعلن، كما يحدث بني ال�سرائر. 

وكان - �سلى اهلل عليه و�سلم - يهدي اإليهن بع�س الهدايا؛ ترقيقاً لقلوبهن، وتطييباً 
خلاطرهن، فتظن كل منهن اأن لها ال�سدارة يف قلبه - �سلى اهلل عليه و�سلم-. 

�س  فالبيوت لها اأ�سرار لكنها تتحّول اأحياناً اإىل �ساحات لل�سراع اأو الإهمال اأو التوجُّ
اأو الالمبالة، حتى يتجاوز البيت ملفهومه وقيمته، وي�سبح �سرباً من النتظار وغابة 
مما  متوّج�سة  قلقة  اأنف�س  على  تنطوي  امل�ساءة  البيوت  هذه  من  كم  اأكرث،  ل  قلق 

يحمله لها غبار م�ستقبل غري وا�سح يف عالقتها بالطرف الآخر. 

كم من هذه البيوت حتمل نذر التهدم والعطب وهي تبدو يف اأح�سن حالت متا�سكها 
م�سمى:  عليها  نطلق  وقد  ملحوظ،  ب�سكل  منت�سرة  ظاهرة  يولد  ما  وهو  ظاهرياً، 

الطالق العاطفي . 

واملق�سود هنا بتعبري الطالق العاطفي التباعد والفقدان التدريجي لل�سعور باملوّدة 
واملحبة والرغبة بني الزوجني، رغم كونهما ل يزالن حتت �سقف واحد. 
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من جانبه قد يجد الرجل نف�سه وقد غرق يف عمله حتى الثمالة، كما اأنه يقوم على 
وقت  ول  زحمة  يف  و�سحبه  هو  اأو  دنياه،  وداع  على  يو�سك  اأب  اأو  مري�سة  اأم  رعاية 

للزوجة، فهي يف كل الأحوال موجودة طوال الوقت فِلَم العجلة. 

م�سببات اأخرى قد تتعّلق مبا هو مادي حولهما، فقد يعلق الزوجان بالتزامات مالية 
)�سراء بيت( )اأق�ساط �سفر اأو �سيارة( اأو مر�س طفل اأو اإعاقته، مما يجعلهما اأ�سريين 
باملودة  يتاآلف  وكفريق  كزوجني،  بذاتهما  و�سعورهما  عالقتهما  فين�سيان  للم�سكلة، 
اأو ما  والتقارب بدل التنافر واللوم اخلفي كٌل للطرف الآخر على ما حّل بطفلهما 

اآلت اإليه اأحوالهما املالية. 

ورغم  حبائلها،  يف  الأ�سرة  تقع  حني  خانقة  حفرة   ... العاطفي  الطالق  اأو  التباعد 
اأنها اأ�سد تاأثرياً على الأطفال واأقل تدمرياً لكال الطرفني من الناحية الجتماعية 
كما  وامراأة،  رجل  بني  املمكنة  العالقات  مفاهيم  لأب�سط  مدمرة  اأنها  اإل  وال�سكلية 
اأّن تيارات الغ�سب املكبوت و�سحن الأع�ساب املبطنة يف كل كلمة و�سلوك بني الرجل 
واملراأة، اإمنا متثل قوة تدمري �سلبية تغطي بظاللها القامتة املنزل والأطفال وكال 

الطرفني �سواء كرجل واأنثى اأو كب�سر. 

تذكر دائمًا 
اأن العتاب بني الزوجني لي�س كله �سلبيات ، فالعتاب اأحيانا دليل املحبة، كما 
اأن تراكم امل�سايقات واملواقف من دون ح�سمها �سيجعل الأمور ت�سوء لأب�سط 

الأ�سباب مفجرة للموقف.
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25- االكتئاب وأثره على الحياة الزوجية
ي�سعر  حياته  يف  بفرتة  الإن�سان  مير  قد 
النف�سي،  ال�ستقرار  اأو  الراحة  فيها بعدم 
احلالة  بهذه  مير  لأن  معر�س  والزوج 
من  بالعديد  حما�سرا  نف�سه  فيجد 
ال�سغوط وامل�سكالت التي تدخله يف حالة 
نف�سه  اإخراج  ي�ستطيع  ل  الكتئاب  من 
منها مبفرده، وهنا يظهر دور الزوجة يف 
الوقوف بجانبه وم�ساعدته لتخطى هذه 
املحنة.. ولأن ال�سعادة الزوجية هي تكامل 

الزوجني يف بناء اأ�سرة �سعيدة .

عند  ال�سيدات  من  للم�ساعدة  طلبا  اأقل  الرجال  اأن  العلمية  الأبحاث  اأثبتت  وقد 
�سعورهم بالكتئاب، واأن بع�س الأزواج يخ�سون اأنهم اإذا اأف�سحوا عن اإ�سابتهم به فاإن 
زوجاتهم رمبا تتخلى عنهم، الأمر الذي يلقي عبئا اأكرب على الزوجة لالنتباه اإىل 
اأي تغيري يطراأ على طبيعة الزوج وت�سرفاته، واأن ت�سارع باحتوائه والوقوف بجانبه 

يف كل اأحواله.

ومن اأهم التغيريات التي حتدث للزوج حني ي�سيبه الكتئاب:        .

- �سعوره الدائم بالتعا�سة وعدم الراحة خا�سة يف اأوقات معينة من اليوم هي غالبا 
فرتة ال�سباح، وعدم ا�ستمتاعه بالأ�سياء مهما بلغت درجة اأهميتها له وحبه لها.

- اإح�سا�سه املتوا�سل بالذنب جتاه اأمور ل متت له ب�سلة، وت�ساوؤمه الذي قد يقوده 
للتفكري يف النتحار.                                                           .

- اإ�سابته بالأرق وا�ستيقاظه مبكرا يف ال�سباح، اأو العك�س فقد ينام اأكرث من املعتاد.
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التي  وامل�سكالت  لالإحباطات  نتيجة  اخلا�سة  العالقة  ممار�سة  عن  ان�سرافه   -
اأو  اأو غ�سل �سعره  يواجهها، وعدم اعتنائه بنف�سه ب�سكل جيد فال يبايل بحلق ذقنه 

العناية مبالب�سه.

- قلقه الدائم وعدم قدرته على الكالم حول بع�س الأمور وظهوره هادئا على غري 
العادة، و�سكواه امل�ستمرة من اآلم ج�سدية مبهمة.

اأظهرت الأبحاث اأن ا�سطراب العالقات الزوجية هي امل�سكلة الأكرث �سيوعا املرتافقة 
مع الكتئاب عند الرجال. فالرجل ل ي�ستطيع بطبيعته التغلب على تعار�س الآراء 
الرتياح  بعدم  ي�سعره  الذي  وال�سجار  ال�سعبة  النقا�سات  ويتجنب  املراأة،  تفعل  كما 
ما  الزوج  فين�سحب  امل�سكلة  مناق�سة  الزوجة  فيه  حتاول  الذي  الوقت  يف  اجل�سدي، 

يجعلها ت�ست�سعره جتاهال- هذه احللقة املفرغة قد تدمر احلياة الزوجية.

ال�سهل  بالأمر  لي�س  الكتئاب  يعانى  �سخ�س  مع  احلياة  اأن  تدرك  اأن  الزوجة  وعلى 
اأو اخلجل من  بالذنب  ال�سعور  حتى لو كان خا�سعا للعالج، فمعظمهم يعانون من 
اأو من  النف�س  الغ�سب من  �سكل  الكتئاب  ياأخذ  ما  اأحيانا  بل  العرتاف مبر�سهم، 
الآخرين وقد يكون الغ�سب منها على وجه اخل�سو�س، لذا لبد للزوجة اأن تعرف 
كيف تتعامل مع زوجها يف هذه احلالة ب�سكل اأكرث ودا وحبا، واأن تتفهم جيدا حقيقة 

م�ساعره واأنها متثل اجلزء الأكرب يف عالجه وتخطيه للمحنة.

ول بد على الزوجة اأن ت�سع يف ذهنها اأنه �سيء خارج عن اإرادته، واأنه يعاين من مر�س 
حقيقي ل ي�ستطيع التغلب عليه، وحاويل بكل جهدك اأن جتعليه يعرب عن ا�ستيائه اأو 
�سعوره بالإحباط اأو الغ�سب بطريقة �سلمية ل جتعله ي�سعر بالندم ويف نف�س الوقت 

ل يكبت م�ساعره.

• اإذا كان زوجك امل�ساب بالكتئاب مت�سائما فحاويل اأن تو�سحي له الأ�سياء الإيجابية 
املوجودة يف حياته.
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اأق�سى  اإىل  ت�ستعملها  اأن  فتحاول  �سخ�سيته..  مفاتيح  تعرف  اإن�سانة  اأكرث  والزوجة 
حد ممكن، لتح�سني مزاجه ورفع معنوياته، فاإذا كان يحب الهواء الطلق فخذيه يف 
نزهات متكررة، واإذا كان اجتماعيا يحب النا�س فخذيه اإىل التجمعات العائلية حتى 
لو مل يرغب بالكالم، اأما اإذا كان �سخ�سا متدينا فاإن قراءة القراآن اأو ال�ستماع اإليه 

واىل املحا�سرات و�سيلة منا�سبة لتخفيف حدة الكتئاب.

من  اأكرث  اأنف�سهم  على  ي�سغطون  بالكتئاب  امل�سابني  النا�س  من  الكثري  ونالحظ  
الالزم، �ساعديه اأن ي�سع لنف�سه اأهدافا اأكرث واقعية وفاعلية يف حياته وبذلك يقلل 

العبء عن نف�سه.

و لبد على الزوجة اأن تتذكر اأنه على املدى البعيد قد يكون الكتئاب م�ساعدا لبع�س 
الجتماعية  والعالقات  الأمور  فريى  قبل،  من  واأف�سل  اأقوى  اخلروج  على  الأزواج 
اأكرث و�سوحا ورمبا يكون لديه القوة واحلكمة ليتخذ قرارات مهمة وتغيريات كان 

يتجنبها �سابقا.

تذكر دائمًا 
اأن عمل جل�سات الت�سفية الداخلية يف مكان رومان�سي والبوح مبكامن النف�س 

للن�سف الآخر يزيد من املحبة والألفة بني الزوجني.
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26- التعاون بين الزوجين

رفيقه  ي�سارك  فكالهما  رائعا  مذاقا  الأ�سرية  احلياة  يعطي  الزوجني  بني  التعاون 
يف احلزن والفرح ، ويف الفقر والغنى ، ويف اتخاذ القرارات املنا�سبة وعلى قدر هذه 
 ، بينهما  الفعالة  ال�سعادة  وتتوافر   ، واحدة  ونف�سا   ، واحدا  كيانا  ي�سبحان  امل�ساركة 

وتبقى املودة والرحمة واحلب والتفاهم ، ويتحقق ال�سكن النف�سي .

فالزوجة �سريكة الرجل يف حياته وبها ت�سعد حياة الرجل اأو ت�سقى ، واملراأة ال�ساحلة 
تدفع زوجها لتاأدية العبادات من �سالة و�سيام وزكاة وحج ، واأمر باملعروف ونهي عن 
، فالزوجة  الرحم  ، و�سلة  الفقراء  والت�سدق على   ، الليل  ، وتعينه على قيام  املنكر 
ال�ساحلة ن�سف دين الرجل حقا ، والزوج ال�سالح معني لزوجته على طاعة اهلل وفعل 
اخلري ، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : » رحم اهلل رجال قام من الليل ، ف�سلى 
واأيقظ امراأته ف�سلت ، فاإن اأبت ر�س يف وجهها املاء ، رحم اهلل امراأة قامت من الليل 

ف�سلت واأيقظت زوجها ف�سلى ، فاإن اأبى ر�ست يف وجهه املاء » ) رواه ابن ماجه ( .



104

الفجر  �سالة  بعد  القراآن  من  ي�سريا  ولو  �سيئا  معا  الزوجان  يقراأ  اأن  اأجمل  وما 
ويجعالن ذلك وردا يوميا لهما ، فاإن كثريا ممن قاموا بهذا الأمر اأقروا اأثره الطيب 
على قلوبهم ، بل اإنه يذيب ما قد يعلق بقلب الزوجني من اآثار اخلالفات ، تلك هي 

امل�ساركة الفعالة يف احلياة الزوجية ، التي ت�سعد الزوجني يف الدنيا والآخرة 

ما اأروع اأن ي�سارك الزوج زوجته يف بع�س اأعمال املنزل ، ولو من باب املودة وامل�ساركة 
الوجدانية والتقدير املعنوي ، فهي فر�سة طيبة لتعبري الرجل عن تقديره لزوجته، 
وتطييب نف�سها والتقرب اإليها ، حتى ولو كانت هذه الأعمال ب�سيطة ، مثل : حمل 
الأطباق اإىل املائدة ، اأو فر�س ال�سجادة ، وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منوذجا 
يحتذى به يف عونه لأهله ، فقد يحلب ال�ساة ، ويرقع الثوب ويخ�سف النعل ، ويخدم 
ويحمل   ، اأهله  مع  ويعجن   ، اجلمل  ويعلف   ، البعري  ويعقل   ، البيت  ويقم   ، نف�سه 
ب�ساعته من ال�سوق ،ففي �سحيح البخاري عن الأ�سود قال: ) �ساألت عائ�سة ما كان 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سنع يف بيته؟ قالت: كان يكون يف مهنة اأهله - تعني يف 

خدمة اأهله فاإذا ح�سرت ال�سالة خرج اإىل ال�سالة ( . 

وروى اأحمد وابن حبان و�سححه عن عروة قال: ) قلت لعائ�سة ما كان ر�سول اهلل 
بيته؟ قالت: يخيط ثوبه ويخ�سف نعله ويعمل ما  �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سنع يف 

يعمل الرجال يف بيوتهم (.

ول يقت�سر تعاون بني الزوجني يف اأعمال املنزل فقط بل يتعداه اإىل تربية الأبناء ، 
وق�ساء حوائجهم من غري تقتري ول اإ�سراف ، ودون تفرقة اأو تف�سيل لأحدهم عن 
الآخر ، فيكون العدل بينهم يف الطعام وال�سراب والثياب ، بل ويف النظرة والب�سمة 
والقبلة كذلك ، ول يجوز تف�سيل البنني على البنات ، بل يجب امل�ساواة بني اجلميع 
يف كل �سيء حتى يف الهدية ، فهذا ب�سري بن �سعد اخلزرجي ومعه ابنه النعمان ر�سي 
اهلل عنهما جاءا اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، فقال : يا ر�سول اهلل اإين اأ�سهدك اأين 
قد نحلت ) اأي اأعطيت ( النعمان كذا وكذا ، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم : اأكل ولدك 
نحلت ؟ فقال : ل ، فقال : فاأ�سهد غريي ، ثم قال : األي�س ي�سرك اأن يكونوا يف الرب 
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�سواء ؟ قال : بلى ، قال : فال اإذا . ) رواه م�سلم والن�سائي وابن ماجه ( .

وعبء الرتبية يجب اأن يتحمله الزوجان معا ، فال يجوز لالأب اأن يرتك اأبناءه دون 
رعاية ، بل يجب عليه اأن يجل�س معهم جل�سات يومية يعرف اأخبارهم ، وي�ستمع اإىل 
 ، اأ�سابوا  اإن  وي�سجعهم   ، اأخطئوا  اإن  وير�سدهم  يوجههم  ثم   ، يومهم  يف  فعلوه  ما 
حينئذ ت�سود روح التفاهم والتعاون بني اأفراد الأ�سرة ، فياأمتر الأبناء بن�سائح الآباء ، 
ويحر�سون على اإر�سائهم ، في�سهل على الآباء اإر�سادهم واإ�سالح ال�سيء من اأعماله.    
اأن يبذل ما يف و�سعهما ويتعاونا لتن�سئة الأبناء على ال�سالح  ويجب على الزوجني 
والتقوى ، فاإذا اأهمل الولد منذ طفولته دون تربية �سليمة �سعب تقوميه يف كربه ، 
فالولد يتطبع مبا ن�ساأ عليه ، قال �سلى اهلل عليه و�سلم : » اأكرموا اأولدكم واأح�سنوا 
املعنى:  املارودي موؤكدا على هذا  ، كما ذكر ذلك المام   ) ابن ماجه  رواه   ( « اأدبهم 
يف  مببادئها  ل�ستئنا�سيه  الآداب  مببادئ  ياأخذ  اأن  فهو  لالأب  الالزم  التاأديب  فاما   «
ال�سغر كان  اأغفل يف  ، ومن  ن�ساأة ال�سغري على �سيء جتعله تطبعا به  ، لأن  ال�سغر 

تاديبه يف الكرب ع�سريا » ) اأبو احل�سن علي بن حممد املاوردي – اأدب الدين والدنيا (  .

تذكر دائمًا 
التعاون بني الزوجني يزيد احلب ، ويكرث املودة والرحمة ، ويغر�س الحرتام 
والثقة بينهما ، فينبت الأبناء حمبني للخري ، مبغ�سني لل�سر ، يبغون �سالح 

الدنيا والآخرة .
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27- المصارحة بين الزوجين

اإل من خالل امل�سارحة  العالقة بني الزوجني تعتمد على التفاهم، وذلك ل يتاأتى 
التي ت�سمح لكل طرف بالتعرف على اأ�سلوب وطريقة الطرف الآخر يف احلياة، ف�ساًل 
ا من امل�ساركة النف�سية  والعاطفية بينهما، وهي مبداأ �سروري ل  على اأنها تخلق جًوّ

غنى عنه اأمام متطلبات احلياة.

اأ�سباب بناء الثقة بني الزوجني، واإذا مل يكن لدى الزوج  الإخال�س وامل�سارحة من 
ال�سدق ولغة امل�سارحة مع زوجته، فهو بذلك ي�سوه ثقتها به تدريجًيا، ويدمر هذا 
اأعماق  بالأمان، وجندها تفزع من نومها كل ليلة على كابو�س ي�سرخ يف  الإح�سا�س 
كيانها )زوجي غري خمل�س(، وعلى الرغم من تقاربهما فاإنها ت�سعر بعدم التزان، 
وعلى الرغم من اأنها تعي�س معه ج�سديا ، ولكنها ت�سعر باأنها تعي�س بعيًدا عنه عاطفيا.
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احلياة  يف  الفائقة  اأهميته  وله  الإن�سانية،  املجتمعات  يف  حياتية  �سرورة  الإخال�س 
امل�سرتكة بينهما مبا يخدم م�سلحة الطرفني  الزوجية من خالل تعزيز العالقات 

و�سعادتهما معاً.

معاً،  ويبت�سمان  معاً  يبكيان  ج�سدين..  يف  واحدة  روحاً  يكونا  اأن  الزوجني  على  اإن 
ويتقا�سمان هموم احلياة واأفراحها.

اأ�سمى بكثري من مظاهر احلياة الفارغة،  اأن يكون اإخال�سه لزوجه  واإن على الزوج 
كاملال والرثاء واجلمال ، ذلك اأن احلب احلقيقي ل يعرف هذا املنطق.

لي�س من الإن�ساف اأبداً اأن يحب الرجل زوجته جلمالها مثاًل، فاإذا حدث وت�سوه ذلك 
زوجها  املراأة  اأن حتب  العدل  ولي�س من  دائرة حياته،  واأخرجها من  لفظها  اجلمال 
لرثائه فاإن �سربه القدر وحتول اإىل اإن�سان فقري هجرته اإمراأته وتركته وحيداً، اأو 
�سبت عليه جام غ�سبها يف كل حلظة اأو منا�سبة. ال�سعادة لي�ست يف املال اأو يف اجلمال. 

اإنها وليدة احلب والإخال�س.

اأما امل�سارحة بني الأزواج ت�سّح حني تكون يف منطقة و�سطى بني مطلقة ومقّيدة. 
يبوحان  ومباذا  بع�سهما  عن  يخفيا  اأن  يجب  ماذا  الزوجني  كال  يعلم  اأن  ويجب 
ملتزمني باآداب امل�سارحة وبذلك يِلجان اإىل قلوب وعقول بع�سهما البع�س ليكتمل 

التفاهم والتقارب. 

ولهذه امل�سارحة ايجابيات يف احلياة الزوجية اأو�سحها علماء الجتماع منها:

- اإخراج مكنونات النف�س وعدم تراكمها.               .
- التقريب بني وجهات النظر واأمناط ال�سلوك.                 .

- ال�سعور بالثقة املتبادلة.                         .
- الوقاية من كثري من امل�سكالت وحلها فى مهدها قبل تفاقمها.               .

- اإ�سعار لكل طرف باأهميته عند الطرف الآخر.               .
- حتقيق املودة والرحمة وال�سكن لكال الزوجني.        .
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من  وحمايتها  ا�ستمرارها  على  دائماً  الزوجان  يحر�س  عندما  هي  ال�سعيدة  احلياة 
الأخطار التي تهددها. وعندما ي�سعر الزوجان اأن كال منهما هو مالذ الآخر و�سديقه 

املخل�س الذي يقف اإىل جواره عند ال�سدائد.

اإن املراأة حتتاج اإىل الثقة يف زوجها، وبقدر ما ي�ستمتع الزوج ب�سفة ال�سرية والنغالق 
على نف�سه )عدم امل�سارحة( اأو الكتمان، فهو ي�ستمتع على ح�ساب اأمان زوجته وعلى 
ح�ساب ا�ستمرار بيته ، وهي حتتاج اإىل اأن متزج تفكريها بتفكريه اإىل م�ستوى ميكنها 

اأن تقراأ ما يف داخل عقله.

واإذا ما ا�ستطاعت املراأة اأن ت�سل اإىل هذا امل�ستوى من الثقة، فهي قادرة على ال�سرتخاء، 
وعلى اأن جتعل ر�سيد احلب يتدفق اإىل بنك حبها بدون اأي حتفظات، وهناك قاعدة 

اأ�سرية تقول عدم امل�سارحة = �سعف الثقة .

الزوج  اأفرادها وخا�سة  املتبادلة بني  الثقة  بدون  ال�سعيدة  البيوت  تن�ساأ  اأن  ل ميكن 
والزوجة ، فالثقة هي ترتجم قول اهلل تعاىل : “ هن لبا�س لكم واأنتم لبا�س لهن “ ) 
�سورة البقرة الآية 187 ( ، ومن هنا تاأتي الثقة ويف�سي كل من الزوجني اإىل بع�سهما 

البع�س فيتبادلن امل�سورة ويتقا�سمان الأفراح مبثل ما يت�ساركون الهموم .

واإمنا متتد  اآنية  ، ول تكن  الزوجني  اأ�سا�س يف منو احلب والإحرتام بني  الثقة هي 
جلميع تفا�سيل احلياة يف احلا�سر وامل�ستقبل اأي�سا .

هو  املتاعب  من  الكثري  يف  وتت�سبب  الزوجية،  احلياة  يف  تظهر  التي  امل�سكالت  فمن 
�سعف اأو فقدان الثقة بني الزوجني، وما يرتتب على ذلك من زيادة ال�سك والقلق 
يف العالقة بينهما، وتف�سري الت�سرفات على هذا الأ�سا�س، فاملراأة اإذا �سعفت ثقتها يف 
زوجها، تبادر اإىل ذهنها اأن يف حياته امراأة اأخرى، فتقي�س كل ت�سرفاته وفق نظرتها 

وتتحول حياتها اإىل جحيم.

وقت  كل  يف  يراقبها  عذاب...اإنه  اإىل  حياتها  اأحال  زوجته  يف  الثقة  الزوج  فقد  واإذا 
لعله  منه،  تعتادها  ل  اأوقات  يف  يفاجئها  اأحوالها وخ�سو�سياتها...ورمبا  يف  ويفت�س 
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يجد ما يدعم به �سكه وما يربر ت�سرفاته، وبذلك تنهار الأ�سرة وال�سبب هو فقدان 
الثقة بني الزوجني.

وجند اأن اأكرث اخلالفات الزوجية ي�سعب عالجها ب�سبب كبت الزوجني يف نف�سيهما 
اأموًرا غري مر�سية، وعدم م�سارحة الطرف الآخر حتى ي�سل الأمر اإىل النفجار، اإن 
اإذا اأخرج ما يف نف�سه من م�ساعر واآراء، واأحياًنا يكون عالج  الإن�سان ي�سعر بالراحة 
امل�ساكل اإخراج ما يف النفو�س ، واحلياة الزوجية بحاجة اإىل اإخراج ما يف نفو�س حتى 

تعلو النفو�س وت�سمو اإىل الأف�سل ، ونتفادى كثري من اخلالفات وامل�ساكل .

ال�سراحة التي نرجوها اأن تتحقق هنا، هي ال�سراحة التي تبني الثقة بني الزوجني 
التي تهدم وتدمر قاعدة  ال�سراحة  الزوجية، ولي�ست  ا�ستقرار احلياة  وت�ساعد على 

احلياة الزوجية .

وهذا ما فهمه اأ�سالفنا كيفية املحافظة على اإ�ستقرار احلياة الزوجية وعدم زعزعتها 
، فعن ابن جرير عن اأبي غرزه ر�سي اهلل عنه اأنه اأخذ بيد ابن الأرقم ر�سي اهلل عنه 

فاأدخله على امراأته فقال: اأتبغ�سينني؟ قالت: نعم.

النا�س )وذلك  الأرقم: ما حملك على ما فعلت؟ قالت: كرثت علي مقالة  ابن  قال 
لكرثة زواجه وتطليقه الن�ساء(.

فاأتى ابن الأرقم عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه فاأخربه، فاأر�سل اإىل اأبي غرزة فقال 
له: ما حملك على هذا؟ قال: كرثت علي مقالة النا�س.

فقويل  �ساألك  اإن  فقالت:  منكرة  عمته  ومعها  فجاءته  امراأته  اإىل  عمر  فاأر�سل 
ا�ستحلفني فكرهت اأن اأكذب.

فقال عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: اإنه ا�ستحلفني فكرهت اأن اأكذب.

فقال عمر: بلى فلتكذب اإحداكن ولتجمل )اأي تقول القول اجلميل( فلي�س كل البيوت 
الزوجية،  اخلالفات   (  . والإ�سالم(  الأح�ساب  على  معا�سرة  ولكن  احلب،  على  تبنى 

عادل فتحي عبد اهلل، �س)25( باخت�سار( .
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اإحدى الروائع العمرية؛ فلم يكن عمر جمرد رئي�س دولة، بل كان اإىل جوار  وهذه 
ذلك عاملًا مربًيا، وفقيًها ومفتًيا. اإنه يطبق هنا احلديث النبوي يف حديث املراأة مع 
زوجها، والرجل مع زوجته . فال يرى مانًعا اأن تخربه بالكذب اإبقاء على الزوجية ، 
عن اأم كلثوم بنت عقبة ر�سي اهلل عنها قالت: » ما �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم يرخ�س يف �سيء من الكذب اإل يف ثالث: الرجل يقول القول، يريد به الإ�سالح، 
والرجل يقول القول يف احلرب، والرجل يحدث امراأته، واملراأة حتدث زوجها«... ) 

رواه اأبو داود ( .

الزوجني يحب  كان كل من  واإن  اأحياًنا كثرية، حتى  املجاملة  اإىل  البيوت حتتاج  اإن 
الآخر، لأن احلب مير باأوقات فتور، واإن ما يزكيه الكالم الطيب واملجاملة واملديح 

والثناء على املحبوب 

تذكر دائمًا
�سفحة  فوق  تعلو  التي  الغبار  ذرات  من  التخل�س  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  اإننا 
والأفعال  الأقوال  يف  ال�سدق  وليكن  �سافية،  حياتنا  ت�سبح  لكي  حياتنا 
احلب،  ي�سودها  موفقة  زوجية  حياة  اإىل  الهادي  النربا�س  هو  وامل�ساعر، 
و�سعنا،  نعمل كل ما يف  اأن  ال�سعادة، ولكي نحقق ذلك علينا  وترفرف عليها 
ونتقبل الأمور ب�سدر رحب، ومعرفة دقيقة...ونتجاوب مع �سريك حياتنا يف 

اإطار من ال�سدق وال�سراحة .
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28- التواصل العاطفي بين الزوجين

تبداأ  الزوجني  بني  فالعالقة  الزوجني،  بني  ال�سعادة  مفتاح  هو  العاطفي  التوا�سل 
قوية دافئة مليئة بامل�ساعر الطيبة، والأحا�سي�س اجلميلة، وقد تفرت هذه العالقة مع 
م�سي الوقت، وت�سبح رماًدا ل دفء فيه ول �سياء. وهذه امل�سكلة هي اأخطر ما ي�سيب 
عات و�سروخ، وعلى الزوجة اأن تعطي هذه  ْرحها ت�سدُّ احلياة الزوجيَّة، وينُْحِدث يف �سَ
امل�سكلة كل اهتمامها لتتغلب عليها، حتى تكون عالقتها بزوجها عالقة توا�سل دائم، 

وحب متجدد، وبناء متكامل ل ت�سدع فيه .

ونالحظ اأن التوافق يف النفعالت وامل�ساعر والعواطف دليل على عمق متكن الزوج 
املزاجية  احلالة  ا�ست�سفاف  على  القدرة  اأنها  العاطفي،  امل�ستوى  على  الزوجة  اأو 
والوجدانية لدى الآخر، وهذا ما نره وا�سحا وجليا يف بيت النبوة حينما �سرب لنا 
من  الراقي  امل�ستوى  هذا  على  الأمثلة  اأروع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول 
التناغم وا�ست�سفاف احلالة املزاجية لل�سيدة عائ�سة فقد ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
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عليه و�سلم انه قال لعائ�سة : ) اأنى لأعلم اإذا كنت عنى را�سية واإذا كنت عنى غ�سبى..
اأما اذا كنت عنى را�سية فانك تقولني ل ورب حممد .، واإذا كنت عنى غ�سبى قلت : ل 

ورب اإبراهيم؟؟ ( ) رواه م�سلم ( .

�سابط  ي�سمى  ما  متاثل  الزوجني  بني  العاطفية  ال�سفة  حتديد  يف  القوة  هذه  ان 
الإيقاع العاطفي اأو عامل التزامن فالزوج الذي ميلك قدرة تعبريية كبرية هو من 
ينقل انفعالته اإىل الآخر فالإن�سان امل�سيطر يتحدث اأكرث من الطرف الثاين بينما 
اأو  اأن يعرب الزوج  ينظر الطرف الثاين اإىل وجه الطرف الأول، ولهذا فانه مبجرد 
الزوجة عن �سلوك اجتاه حاجة من احلاجات الأ�سا�سية يف العالقة الزوجية يرث عند 
الذي يحدد  التزامن يف نقل هو  نف�سها. لهذا فان  ال�سعورية  الأخر احلالة  الطرف 

م�ستوى التفاعل واحلب بني الزوجني.

 اإن التوافق يف الأمزجة بني الرجل واملراأة هو جوهر العالقة العاطفية بينهم وميثل 
التدفق يف امل�ساعر بني الزوج والزوجة اأعلى درجات تعزيز النفعالت املتبادلة التي 
تخدم الرتباط الوجداين والعاطفي بينهم لهذا فان التدفق يف امل�ساعر هو حالة من 
ن�سيان الذات مع الآخر يف حلظات ال�ستغراق التام مع احلاجات العاطفية للطرف 
الآخر، وميكن الو�سول اإىل حالة التزامن والتدفق العاطفي بني الزوجني من خالل: 

تركز  ما  لن  الزوجني  بني  العاطفي  التوا�سل  اأثناء  احلاد  النتباه  وتركيز  الهدوء 
اأينما يكن قلبك تكن موجود( فالرتكيز هو جوهر   ( عليه حت�سل عليه وكما قيل 

التدفق والتزامن .

والعاطفة عالقة متبادلة بني الزوجني، فالزوج يحر�س على اأن ي�سعر زوجته بحبه 
لها، وعلى الزوجة اأن تبادله هذه امل�ساعر الطيبة، وتعلن له عن حبها اإياه واإخال�سها 
ووفائها له يف كل وقت، وللعاطفة -ال�سادقة- �سحر على حياة الزوجني، فهي حتول 
ولهذه  والأبناء،  الزوجان  فيها  ي�سعد  جنة  ال�سغري  البيت  وجتعل  �سهاًل،  ال�سعب 

العاطفة طرق تعرفها جيًدا املراأة الذكية، والكلمة الطيبة اأي�سر هذه الطرق.
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ده من  هنُ يف نظرها، واأن تعوِّ ْكرِبنُ فاملراأة احلكيمة هي التي ت�سعر زوجها بحبها له، وتنُ
اأول اأيام زواجها على طيب الكالم، فذلك هو الذي يغذي حياتهما الزوجية، ويجعلها 
تثمر خرًيا و�سعادة؛ فاحلب اإح�سا�س و�سعور تزكيه الكلمة الطيبة، والحرتام املتبادل، 
اأن تبادل زوجها الكلمات  ومبادلة كلمات احلب واملودة، فال مينع حياء الزوجة من 
الرقيقة وامل�ساعر الراقية، وعلى الرجل اأن ي�سجع زوجته على ذلك؛ بكلماته الرقيقة، 
واأحا�سي�سه ال�سادقة نحوها.. ولتكن �ساحة احلب رحبة بينهما، ففيها يتناف�سان، اأماًل 

يف �سعادة حياتهما يف الدنيا، ورجاء يف اأجر اهلل يف الآخرة.

وفوق كل ذلك فاإن احل�سا�سية عند الزوجة قد تف�سد هذه العالقة، فعليها -اإذن- اأن 
تكون هي �ساحبة القلب الكبري الذي يتغا�سى عن هفوات الزوج، وهي بهذا امل�سلك 
اإن ذلك قد يدفعه اإىل احلر�س على عدم الوقوع يف هذه  َتْكربنُ يف عيني زوجها، بل 

الهفوات مرة اأخرى.

برقع  فيه  الن�ساء  وخلعت  وانت�سرت،  الفنت  فيه  ت  عمَّ زمان  يف  اأنها  الزوجة  ولتعلم 
احلياء، وبذلت كل واحدة منهنَّ جهدها يف التزين والتحلي.. والرجل قد تقع عينه 
اأن تكون زوجته اأجمل منها، لي�سبع حاجته يف احلالل فينال  على اإحداهنَّ فيتمنى 
ر�سا ربه -�سبحانه-، ومن هنا كان على الزوجة اأن حتر�س على اأن ل يراها زوجها اإل 
يف ثياب جميلة نظيفة، وا�سعة رائحة جميلة طيبة، لتكفي زوجها حاجته، وت�ساعده 

على كمال ال�ستمتاع بها.

والتزين حال  التجمل  الو�سع يف  بذل  على  الن�ساء يف حر�سهن  بع�س  �ساأن  وعجيب 
خروجهنَّ اإىل ال�سوارع والطرقات، ول يبذلن ن�سف هذا اأو ربعه حال تواجدهن مع 
اأزواجهن يف املنزل.. فلي�س من الإ�سالم يف �سيء اأن تتحجب املراأة وتخفي زينتها اأمام 

زوجها، ثم ت�سفر عن جمالها اأمام كل غاد ورائح خارج البيت.

اأي  اأن تتزين لزوجها قدر ا�ستطاعتها، وقد �سئل �سلى اهلل عليه و�سلم:  فعلى املراأة 
الن�ساء خري؟ قال: )التي ت�سره اإذا نظر اإليها..( ) رواه اأبو داود وابن ماجه (.
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وهناك اأمور على قدر كبري من الأهمية قد تغفل عنها كثري من الزوجات، ظنًّا منهن 
اأن الكالم الطيب والعالقة احل�سنة هي ال�سعادة فح�سب، ل.. بل هناك البيت النظيف 
ا مائدة  اأي�سً لي�سرتيح فيه من عناء عمله، وهناك  الزوج  اإليه  الذي يحتاج  الهادئ، 
يكون  التق�سري فيها  اإن  بل  الزوج،  تهم  الأمور  اإعداًدا جيًدا، كل هذه  املعدة  الطعام 

مكدًرا من مكدرات احلياة.

وبني  بينها  عالقة  اأنها  اإىل  زوجها  باأهل  عالقتها  اإىل  تنظر  اأن  بالزوجة  ويح�سن 
زوجها، فح�سن عالقتها لهم يعني ح�سن عالقتها به، فهي حت�سن �سيافتهم، وترى 
يف �سنيعها هذا قرًبا من زوجها.. كما اأنها ت�سجع زوجها على دعوة اأ�سدقائه واإخوانه 
على طعام تعده لهم فرحة م�سرورة.. وكاأن ل�سان حالها يقول لزوجها: اأنا اأحب من 

حتب، واأبغ�س من تبغ�س.

تذكر دائمًا 
التعاون بني الزوجني يزيد احلب ، ويكرث املودة والرحمة ، ويغر�س الحرتام 
والثقة بينهما ، فينبت الأبناء حمبني للخري ، مبغ�سني لل�سر ، يبغون �سالح 

الدنيا والآخرة .
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29- كتمان أسرار العالقة الزوجية

والجتماعية  الرتبوية  واملبادئ  النبوية  والتوجيهات  القراآنية  التعاليم  جاءت  لقد 
ال�سليمة مبا يكفل املحافظة على كيان الأ�سرة امل�سلمة ويزيد متانة روابطها ومتا�سك 
النف�سية  الأمرا�س  من  و�سليمة  �سامية  الزوجية  العالقة  لتبقى  اأفرادها،  عالقة 
والنهي  الزوجية  العالقة  اأ�سرار  بحفظ  الأمر  ذلك  ومن   ، الأخالقية  وامل�سكالت 
عن كل قول وفعل يجلب لها �سرراً اأو مينع عنها نفعاً ، و�ستبعد الزوجني عن دائرة 

ال�سعادة الأ�سرية . 

الزوجية  اأ�سرار  تف�سي  التي  الزوجة   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - الر�سول  توعد  وقد 
اخلا�سة بوعيد �سديد، ففي احلديث يقول الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - : “اإن 
من اأ�سر النا�س عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يف�سي اإىل امراأته وتف�سي اإليه 

ثم ين�سر �سرها “ ) رواه م�سلم ( .

ومن اأبرز اأ�سباب اإف�ساء الأ�سرار الزوجية: عدم قدرة اأحدهما على ال�سرب ملا يعانيه من 
م�سكالت واأزمات يف اأ�سرته، مما يدفعه اإىل اإف�سائها اإما بحثاً عن عالج و اإما تخفيفا 
من اأمل الكتمان. ومنها كذلك قلة العقل والدين، فالعقل ال�سليم مينع الإن�سان من 
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اأو يدفع عنه خرياً، والدين يردعه عن كل  التحدث باأي حديث قد يجلب له �سرراً 
قول وفعل ل ير�ساه اهلل ور�سوله - �سلى اهلل عليه و�سلم -. 

ومن الأ�سباب كرثة اخللطة بالآخرين، فعندما يجل�س الزوج اأو الزوجة مع الآخرين 
اإىل تلك  الكالم حتى ي�سل  اأن يحدثهم ويحدثوه فيكرث  بد  فاإنه ل  فرتات طويلة 
بع�سهم  مع  والأبناء(  )الزوجني  الأ�سرة  اأفراد  جلو�س  عدم  كذلك  ومنها  الأ�سرار، 
كثرياً، حتى يتكلم كل فرد لالآخر، مما يجعل بع�س اأفرادها ي�سطر اإىل احلديث عما 
اإىل  الإن�سان  يدفع  الذي  والغرور،  الِكرب  الأ�سباب  الآخرين، ومن بني  اإىل  نف�سه  يف 

التباهي مبا ميلك وما ل ميلك واحلديث به اأمام الآخرين. 

اإن نقل اأ�سرار العالقة الزوجية خارج نطاق الأ�سرة الزوجية �سيوؤدي ذلك اإىل وجود 
بقي من  يذهب مبا  اإ�سراماً  الزوجني  والبغ�ساء بني  العداوة  نار  واإ�سرام   ، �سحناء 
والراحة  ال�سعادة  اإىل  يوؤدي  بينهما  اأ�سرار  الزوجني  وكتمان  بينهما،  املحبة  اأوا�سر 

والطمئنان النف�سي .

وهلل  فهناك  العالج  اإيجاد  عن  الزوجان  وعجزا  ال�سر  كتمان  على  ال�سرب  نفد  واإن 
احلمد ال�ست�سارات الأ�سرية والعائلية مفتوحة قلوبهم قبل مكاتبهم حيث تعمل على 
التقارب بني الزوجني ونبذ اخلالفات بينهما ، بالإ�سافة وجود ا�ست�سارات عرب املوقع 

الإلكرتوين .

وعلى الزوجني التوا�سي دائماً مبا فيه �سالح حياتهما الزوجية، ومن ذلك التوا�سي 
اأ�سرار البيت  اأ�سرارهما العائلية وعدم نقلها خارج ع�س الزوجية، لأن حفظ  بحفظ 

من اأهم عوامل جناح احلياة الزوجية وا�ستمرارها.

وقد و�سف احلكماء من يف�سي اأ�سراره باأنه �سيق ال�سدر قليل ال�سرب، قال ال�ساعر: 

������َو اأَحم������َقنُ هنُ ِبِل����س�������اِنِه          َولَم َعلي������ِه َغي����َرهنُ َفهنُ اإِذا املَرءنُ اأَف�س������ى �ِس����������رَّ

�سَيقنُ �سَتوَدعنُ ال�ِسرَّ اأَ درنُ املَرِء َعن �ِسرِّ َنف�ِسِه         َف�َسدرنُ الَّذي ينُ اإِذا �ساَق �سَ
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تذكر دائمًا 
اإن نقل اأ�سرار العالقة الزوجية - اأ�سرار البيت - خارج نطاق الأ�سرة الزوجية 
الزوجني  بني  والبغ�ساء  العداوة  نار  واإ�سرام  نارها،  ا�ستعال  ازدياد  يعني 

اإ�سراماً يذهب مبا بقي من اأوا�سر املحبة بينهما.
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30- من أجل سعادة األسرة .

لكي ينت�سر عبري الهدوء، وعطر ال�ستقرار، وعبق الأمان ورونق ال�سعادة  يف �سرايني 
احلياة الأ�سرية ، فتزهو وتنب�س احلياة ، ولكي ينمو حب متبادل يف قلب كل واحد 

من اأفراد العائلة.. 

ولكي تعاي�س الأ�سرة اأ�سواء قناديل الهناء، والأمن، وال�ستقرار، هذه الأ�سواء الدافئة 
الهادئة التي تنا�سب يف الأ�سرة، وتفتح خطاً من ال�سوء الأخ�سر على طريق م�سرية 

الأ�سرة يف الدرب احلياتي الطويل، فت�سفي عليها روعة وجماًل .

لكي ينُحّلق كل هذا يف اجلو العائلي يجب اأن يطبق النظام الإ�سالمي الرائع للعائلة، 
بكل حذافريه وامتداداته يف داخل الأ�سرة على حلبة الواقع، فيجب اأن يلتزم كل فرد 

منها بكامل م�سوؤولياته �سواء يف الأمور الهامة .

اإن ترجمة الآمال العري�سة التي يعي�سها الزوجان يف العي�س الهنيء اإىل واقع عملي 
يوؤكد التزام كل الأ�سرة زوجاً، وزوجة، واأولداً بالن�سائح التالية: 
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إلى الزوج..                           .           
1� ل ترتك الهموم التي تنمو خارج اأ�سوار البيت، وبعيداً عن �سوؤون الأ�سرة اأن تت�سرب 
اإىل داخل الأ�سرة، فترتاكم على الهموم الداخلية لت�سكل معاً معول الهدم يف كيان 

اأ�سرتك التي تريدها اأن حتيا �سعيدة، رغيدة، هانئة. 

اأفراد الأ�سرة حباً واحرتاماً  الواقعي، ويكّن لك كل  اأن تكون رب الأ�سرة  اأردت  اإذا   �2
حقيقيني، فال تفر�س اآراءك على زوجتك واأولدك، ول ت�سعرهم باأنك تتمتع بقوامة 

خا�سة على �سوؤونهم، بحيث ي�سعرون بالت�ساغر، والتخاذل اأمامك. 

3� ا�ستمرئ الطعام الذي يقدم اإليك يف البيت، ول ترفع �سراخك بال�ستم وال�سياح اإذا 
ما كان هناك نق�س يف الطعام باأن كان امللح � مثاًل � قد زاد عن املعتاد اأو نق�س، فاإن 

الزوجة لي�ست ب�ساعة تباع وت�سرتى ، ولكن اإن�سان له احرتامه وتقديره .

4� ل تاأمل اأبداً اأن جتد عندما تدخل الدار كل متطلباتك منجزة، وكل اأعمالك جاهزة، 
فزوجتك هي اإن�سانة، ول متلك و�سائل �سحرية  لتنفيذ مطالبك . 

5� امل�ساكل التي تقف اأمامك يف الطريق، والأزمات التي تع�سف بك، وتتطلب منك و�سع 
احللول احلا�سمة لها، ل تعباأ بها، وا�سمد يف وجه زوبعتها، لئال تنت�سر عليك فت�سلبك 

هناءك، و�سعادتك، وا�ستقرارك، ولئال ت�سدل الظالم على حياتك الهانئة الدافئة. 

والذين  الأثرياء،  والأقرباء  الأ�سدقاء،  بحياة  املعي�سية  حياتك  اأبداً،  تقارن،  ل   �7
باأنك تعاين  اأطفح من �سعادتك، لت�سعر، دائماً،  اأكرث منك، وب�سعادة  يتمتعون بهناء 
ق�سوة  من  يعانون  الذين  اأولئك  بحياة  قارنها  واإمنا  واجلدب،  وال�سقاء،  الفقر،  من 
امل�ساكل والأزمات التي ل تعرفها حياتك، لتلم�س حينذاك باأنك تعي�س حياة الرتف، 

والرفاه العري�سني. 

8� ل تدع البت�سامة احللوة تغادر �سفتيك، وحتى لو كانت الهموم تغلف قلبك فا�سطنع 
البت�سامة احلانية.                                                         . 
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9� الكلمات البذيئة، وال�ستائم احلمقاء، ل تدعها تعكر �سفو اجلو العائلني ول جتعلها 
ت�سربل الأ�سرة ب�سذوذ وف�ساد، وتعقيد. 

إلى الزوجة..                                 . 
البيت،  يف  زوجك  ت�ستقبلني  حينما  �سفتيك،  على  ترقد  احللوة  البت�سامة  دعي   �1
لتنف�سي  وحنان،  بحب  وكلميه  واإكرام،  باحرتام  وحّييه  وعطف،  بحنني  وا�ستقبليه 

من روحه غبار الإرهاق والإعياء. 

اأو يذهلك ب�سفعة، فاإن العفو  2� ل تخبئي لزوجك النتقام، عندما يفاجئك ب�ستم، 
�سيمة الكرام، وبدل ذلك ا�سحنيه بدفء احلب، ف�سرعان ما يعرث على خطاأه، ويع�س 
بال�سمت، ول ت�سبي  ت�ستطيعي ذلك، مت�سكي  واإذا مل  اأنامله حت�سراً، وخجاًل،  على 

الزيت على النار! 

3� اإذا كنِت تريدين اأن تر�سو �سفينة زواجك على ميناء الأمن وال�سالمة، والدعة، فال 
تدعي مائدة الطعام تتاأخر عن املوعد املعتاد، ول تدعي زوجك ميد يديه اإىل الفرا�س 

ليب�سطه ول تدعيه يواجه اإل النظافة فاإنها من الإميان. 

4- اأولدك، داعبيهم بحب.. كلميهم بحنان.. اأجيبي متطلباتهم بعطف، فاإن العنف ل 
يولد اإل العنف، والزجر ل يتفتق اإل عن النهيار. 

النبيلة،  الأخالق  بذور  فيهم  وازرعي  ال�ساحلة،  تربيتهم  على  حافظي  اأولدِك،   �5
وطّعميهم بالآداب الفا�سلة، وغذيهم بالثقافة الإ�سالمية الراقية. 

6� طاعة زوجك يف كل ما يجب تعني جلب ال�سعادة داخل البيت ، اأطيعيه حتى ترقد 
حياتكما على �سرير الأمن، وال�ستقرار الدافئني. 

7� جمالك.. ر�ساقتك.. ف�ساتينك اجلملية ا�ستعر�سيها على زوجك لكي يختار هو ما 
تلب�سينه .          .
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تن�ساأ  ولكي  البع�س  بع�سهم  يحرتم  لكي  اأولدك،  واحرتمي  زوجك،  احرتمي   �8
عالقتك معهم على اأ�سا�س الوّد والحرتام املتبادلني. 

إلى الولد ...                          .

لتجد،  الأكرب،  لأخيك  بالن�سبة  وكذلك  واحرتمهما،  �سيء،  كل  يف  والديك  اأطع   �1
دائماً، متطلباتك منجزة، ولينهمر عليك حبهم، وعطفهم، واإحرتامهم لك . 

2� تعاون مع والديك يف اإجناز مهماتهما، وحتمل معهما م�سوؤوليات التعاي�س املرهقة. 

3� ل ت�ستبد باآرائك اإذا ت�ساربت مع اآراء والدك، اأو والدتك فاإنهما يعرفان م�ساحلك، 
وم�سالح املجتمع، بحكم مرورهما بتجارب احلياة اأكرث منك. واعلم اأنهما ل يريدان 

اإل م�سلحتك. 

معهم،  عاي�س،  اإليهم..  حتدث  معهم..  تعاون  لإخوانك..  خمل�ساً  �سديقاً  كن   �4
ابِن  حلياتك..  الفقري  العمود  ي�سكلون  اأنهم  واعلم  التعي�سة،  اأو  ال�سعيدة  اأجواءهم 

معامالتك معهم على �سوء هذه احلقيقة. 

الكلمات  ودع  �سفتيك..  على  ترتاق�س  البت�سامة  ودع  والتجهم،  العب�س،  هاجر   �5
احللوة، العذبة تغمر والديك، واإخوانك.. دع اإجاللك واحرتامك ي�سربلهم جميعاً. 

6� ل تدع جماًل يف حياتك لت�سّرب امل�ساكل والأزمات اإليها، واإذا ما ت�سربت على حني غفلة 
منك، فال تدعها متنعك عن ال�ستمرار يف احلنان، واحلب، واملرح مع اأفراد اأ�سرتك. 

7� ل حت�سب اأن والديك اآلة لإجناز اأعمالك، وحتقيق اآمالك، ول تظن اأنهما قد خلقا 
من اأجل القيام بخدمتك فح�سب، فلهما همومهما وم�سوؤولياتهما واأعمالهما. 

8� اإخوانك ال�سغار اغمرهم بحبك.. بعطفك وحنانك.               . 

9� ل ت�ستاأثر باجليد � من اأي �سيء كان � لنف�سك بل قدم الآخرين ثم خذ ح�ستك.
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تذكر دائمًا 
عن  الأ�سرة  اأفراد  من  واحد  لكل  تتمخ�س  باأن  كفيلة  العائلية  التجارب  اأن 
الطريقة الف�سلى يف التعاي�س والتعاون، فالبد من الحتفاظ بدفرت �سغري 
لت�سجيل كل ما يكت�سفه الإن�سان يف حياته من عوامل متا�سك الأ�سرة وهنائها، 

و�سعادتها يف الدنيا والآخرة .
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- الوصفة  لبناء األسرة السعيدة
يدخل الفرح وال�سرور والبهجة اإىل البيت الذي تتوفر فيه جمموعة القيم الأ�سرية 
الو�سفة ت�سم خم�س قيم  و هذه   ، الأ�سرة  و�سعادة  اأهم قيم جناح  تعترب من  والتي 
ت�سرتك مع بع�سها وتتداخل يف العالقة الزوجية ومتتد اإىل جميع �سوؤون البيت مبا 

يف ذلك الأبناء .

1- اإلحترام : 
احرتام اخل�سو�سيات والهتمامات والهوايات .• 

الحرتام يف احلوار والنقا�س واآداب احلديث .• 

احرتام امل�ساعر والأحا�سي�س عامة ويف املواقف ب�سكل خا�س .• 

احرتام اأهل واأقارب الطرف الآخر واإكرامهم .• 

الحرتام رغم اخلالف ورغم العيوب ورغم الإمكانات والظروف املختلفة .• 

احرتام الأهداف والطموحات لكل من الزوجني .• 

2- التفاهم : 
          ين�ساأ التفاهم من ح�سن الختيار والتجاوب النف�سي والتوافق بني الرجل واملراأة 
يف الطباع ، والتفاق ب�ساأن كل ما يخ�س البيت من اأولد واإنفاق واإدارة وح�سن تدبري.

3- الحب والمودة : 
          ال�سعور املتبادل باحلب يجعل العالقة قائمة على الر�سا وال�سعادة والقبول من 
كال الطرفني ، فهو امليل القلبي نحو الزوج اأو الزوجة حيث الفطرة التي فطر اهلل 
عز وجل الب�سر عليها يف وجود القليل من الرومان�سية يجعل جو البيت الأ�سري اأكرث 

دفئا وحنانا .
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4- الرحمة والتسامح  : 
البيوت  تقوم  وعندما   ، اخللق  وح�سن  للرقة  الدائم  النبع  هي  الرحمة  اإن            
على ال�سكن امل�ستقر والولد املت�سل والرتاحم احلاين فاإن الزواج يكون اأ�سرف النعم 
اإذا كره يف الآخر �سفة  اأنه  اأن ي�سع كال الطرفني يف ح�سبانه  اأثرا ، ويجب  واأبركها 
ما ، فال بد اأن تكون فيه �سفة اأخرى ت�سفع له وهذا ما اأ�سار اإليه الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم حيث قال : » ل يفرك موؤمن موؤمنة اإن كره منها خلقا ر�سي منها اآخر » 

) رواه م�سلم ( .

5- السكينة : 
حيث ال�ستقرار النف�سي فتكون الزوجة قرة عني لزوجها ل يعدوها اإىل اأخرى ، كما 
يكون الزوج قرة عني لمراأته ل تفكر يف غريه ، فمعادلة ا�ستقرار البيوت وا�ستمرارها 

را�سخة ل تتاأثر بريح عاتية ول تتزعزع لظروف مفاجئة تهز البنيان .
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- لكي يبقى الحب
امل�شاعر  جفاف  من  يبداأ  دمارها  لكن   ، احلب  على  بدايتها  يف  تبنى  كثرية  بيوت 
اأن  تو�شك  روح  بال  ج�شد  وكاأنها  ه�شة  الزوجني  بني  العالقة  وت�شبح  وانح�شارها 
تنق�شي وتقع وتنهار ، ذلك لأن هناك من يعرف حقوقه ولكنه غالبا ما ين�شى متاما 
واجباته ، فمع زحمة احلياة والن�شغالت امل�شتمرة ، قد ين�شى الزوج اأو الزوجة اأهمية 

رعاية �شجرة احلب فت�شقط مع �شغوط ماديات الأ�شرة .

تبحث الزوجة دائما عن احلب لأنها امراأة ، هذه هي طبيعتها التي خلقت عليها اأما 
الزوج ف�شاأنه �شاأن العقل يبحث دائما عن احللول اإّل عن امل�شاعر ، لذا فاجلانب الأكرب 
على الرجل يف احلفاظ على خّزان احلب لدى �شريكته يف البيت ، وعليه مهام �شغرية 

ميالأ بها خّزان احلب ذاك ، ويتمثل ذلك يف ما يلي : 

- عند عودتك للبيت عليك بالبحث عن الزوجة قبل اأي �شيء اآخر و�شمها اإليك .
- �شوؤالها عن يومها بدقة ، ما فعلت ؟ كيف كان الأولد معها ؟ .

- التدرب على ال�شرب خا�شة يف الإن�شات ملا تقوله بدون تاأفف اأو تربم اأو ا�شتعجالها 
يف اإعداد الطعام .

- توديعها قبل الن�شراف والت�شليم عليها عند احل�شور .
- �شكرها والثناء عليها عندما توؤدي عمال ما ، مثل طهي الطعام وتقدميه اأو العناية بالأطفال .

- م�شاعدتها يف حت�شري الطعام وعند النتهاء من الأكل ولي�س فقط عند الإح�شا�س باجلوع .
- اإبداء الإعجاب مبظهرها ، خا�شة اإن فعلت �شيئا خمتلفا فيه .

- الت�شال بها من خارج املنزل لل�شوؤال عن اأحوالها .
- املفاجاأة بهدايا �شغرية من وقت لآخر اأو عندما ت�شافر .

لكي يبقى احلب يجب اأن ت�شلح �شريرتك معها لتن�شلح عالنيتك ، ويف هذا يقول ابن 
اأبي الدنيا : “ كان العلماء اإذا التقوا توا�شوا بهذه الكلمات واإذا غابوا كتب بع�شهم 
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اإىل بع�س اأن من اأ�شلح �شريرته اأ�شلح اهلل عالنيته ومن اأ�شلح ما بينه وبني اهلل كفاه 
اهلل ما بينه وبني النا�س، ومن اهتم باأمر اآخرته كفاه اهلل اأمر دنياه “ 

           ت�شتطيع املراأة اأن جتعل بيتها جنة يحب الزوج اأن ياأوي اإليها كل حني ويجد يف 
رحابها ال�شكينة والطماأنية وتذهب عنه الهموم والأحزان ومت�شح عنه املتاعب والآلم 

وترفع معنوياته فيوؤدي ر�شالته نحو ربه وجمتمعه ..ولكن كيف ذلك ؟.
- ح�شن ال�شتقبال .                        .

- اجتناب الزينة املحرمة .                                  .
- العرتاف باجلميل .                    .
- ال�شرب واملوا�شاة .                         .

- التعاون على الطاعة . 
- الغرية املحمودة  .

- التزين والتطيب واأن يراها يف اح�شن �شورة .                         .
- طاعة الزوج ، واأن حتافظ على ماله وعر�شه .                  .

- اإعداد الطعام واتقانه0               . 
- حفظ غيبة الزوج.                      .

- ح�شن تدبري املنزل.             .
-  ان حت�شن تربيه ابنائه وحت�شن معاملة والديه واقاربه.     

- اّل تطالبه مبا فوق طاقته فقد كانت املراه قدميا تقوللزوجها عند خروجه للعمل 
اإياك اإياك واحلرام فاإننا .                                                   .

- اّل تخرج من بيته ال باذنه ول تت�شرف يف امواله ال باذنه و ل تف�شي �شره
- اأن تتعاون معه يف تخطي امل�شكالت وحلها باحلكمه والعقل.                      .

ال�شعادة  الزوج حتققت  الزوجة بواجبات  الزوجة والتزمت  الزوج بحقوق  التزم  فاإذا 
الزوجية ويعي�س كال الزوجني يف الع�س الزوجي من غري م�شاكل.
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