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 الرحــمن الرحــيمبــسـم هللا 

ْن  الحمد هللا الذّي جعل ِللزواج السعيد معياراً واضحاً نطلبه ونبحث عنه ))َوِمْن آَياِتِه أَْن َخلََق لَُكم ّمِ

ِلَك ََلَياٍت لِّقَْوٍم  َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذََٰ  . ((فَكَُّرونَ َيتَ أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل َبْينَُكم مَّ

له آوالصالة والسالم على الشفيع بأمته الحريص علينا، من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى 

 وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد.

إن الناظر ألوضاع العالم المعاصرة، المشفق من طول الليالي الحالكة الباحث عن مخرج وفرج  

 كالم من قال: "لم يبق لنا إال األسرة أو تمتد ليالي العسرة"من بين هذه األزمات، يذكر 

يعرف أن البداية البدَّ أن تكون من إصالح بيوتنا ومن ثم مجتمعاتنا لينصلح بعدها حال أمتّنا 

جمعاء، فبحثنا عن الطرق والوسائل التي تجعل بيوتنا سعيدة وصالحة، لتكون منها االنطالقة  

بيوتنا قرة عين لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فوجدنا أن البيوت  وفّكرنا في السبيل إلى جعل  

التي تؤسس على التقوى والدين، وتقيم شعائر هللا وتلزم حدوده هي حقّا البيوت السعيدة، فاعتمدنا  

 : سلسلة

 أسرار البيت السعيد 

 بجزئها األول: فقه األسرة -

 وجزئها الثاني: التربية واإلرشاد -

 وأخالق  وجزئها الثالث: آداب -

لنصل حقاً إلى البيت السعيد الذي يحبه هللا ورسوله ويبني أسرة تحب هللا ورسوله، ونسأل هللا أن  

 ّيوفقنا ويعننا على هذه المهمة. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

 

 



 : الدرس األول

 النية الصالحة

الذي ننشده هو البيت )الجّنة( الذي يفرح المرء ويسعده عند دخوله إليه، كحال   البيت السعيدإن 

  :وهللا يقول  ،بيتي َجّنة  :على باب بيته فقال (ما شاء هللا )اإلمام مالك حين ُسئل عن وضعه عبارة 

 ((. ))ولوال إذا دخلت جنتك قلت ما شاء هللا 

  ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت) :يه وسلمقال رسول هللا صلى هللا علكما وال يكون من المقابر  

 (.الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان ثالث أيام

عند تأسيس هذا البيت وإنشائه، كما قال   تستحضر النية الخالصةأن  إن من أسرار البيت السعيد

(، فكيف إذا كانت  ما نوى إنما األعمال بالّنيات وإنما لكل امرئ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )

ِل َيْوٍم(( النية من أول يوم كما قال هللا تعالي:   َس َعلَى التَّْقَوىَٰ ِمْن أَوَّ ، لذلك كانت النية الصالحة  ))أُّسِ

 من أول أسرار البيت السعيد. 

))تسكنوا إليها(( وتطبيق   هيلاإلمر لل مجرد تلبية نداء الطبيعة والشهوة بل امتثال  تليسفنيتنا 

 (. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )محمدّية  الة ّن للس

طلبنا العلم لغير هللا فأبى إال أن تكون  "  ؟ نعم، فهذا عالم جليل يقول:مكن تعديل النيةولكن هل ي

 ". هلل

 فكّر جيداً:

 ( المتزوج لغير )لماذا أريد الزواج؟  ▪

 (للمتزّوج )لماذا تزوجت؟  ▪

 ( لتعديل النية)ماذا أريد من الزواج؟   ▪

 بحث زيارة نظرة لقاء( أبوابها ) الدرس الثاني دخول البيوت من 

 

 

 صحيحة = حياة زوجية سعيدة نية صحيحة + أسباب وتذكر:  

 



 : ثانيالدرس ال

 دخول البيوت من أبوابها )بحث، زيارة، نظرة، لقاء(

 :لإلسالم نظرة مميزة للزواج فهو يراه

 الزواج فطرة إنسانية -1

)من كان  ، وقال:  )إن هللا أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

))فَأَقِْم َوْجَهَك (؛ ألن الزواج من فطرة هللا تعالى، قال تعالى: موسراً ألن ينكح ثم لم ينكح فليس مني

يِن َحِنيفًا ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَ  ِللّدِ ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس   ْيَهافِْطَرَت َّللاَّ يُن اْلقَّيُِم َولََٰ ِلَك الّدِ ِ ۚ ذََٰ اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ

 . اَل َيْعلَُموَن((

جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه  ومن سنة النبي صلى هللا عليه وسلم أنه 

وا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من  وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم فلما أخبر

النبي صلى هللا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل  

فجاء رسول  ، أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له  ) :هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم فقال

 لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني(. 

 ، حيث فيه: الزواج مصلحة اجتماعية -2

))وهللا جعل لكم من أنفسكم ازواجا، وجعل لكم من  : قال تعالى:  المحافظة على نوع اإلنساني .أ

))يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق  ، وقال: بنين وحفدة((ازواجكم  

 . منها زوجها، وبث منهما رجاال كثيرا ونساء((

 . المحافظة على األنساب .ب

)يا معشر الشباب...من استطاع  : قال صلى هللا عليه وسلم: سالمة المجتمع من االنحالل الخلقي .ت

 هللبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه لمنكم الباء فليتزوج، فإن أغض 

 . وجاء(



 .سالمة المجتمع من األمراض .ث

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا : قال تعالى: السكن الروحاني والنفساني .ج ))َوِمْن آَياِتِه أَْن َخلََق لَُكم ّمِ

َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ  ِلَك ََلَياٍت لِّقَْوٍم َيتَفَكَُّروَن((إِلَْيَها َوَجعََل َبْيَنُكم مَّ  . إِنَّ فِي ذََٰ

 ، فكما قال الشاعر:تعاون الزوجين في بناء األسرة وتربية األوالد .ح

 شعباً طيب األعراق أعدت …األُم مدرسةٌ إذا أعددتها

ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللا عز  )عليه وسلم:  هللا  قال صلى: ة واألمومةتأجج عاطفة األبوّ  .خ

 إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سّرته وإن أقسم عليها أبّرته وجل خيرا له من زوجة صالحة

 (. وإن غاب حفظته في نفسها وماله

 الزواج انتقاء واختبار -3

 .االختيار على أساس الدين .أ

 .االختيار على أساس األصل والشرف .ب

 . االغتراب في الزواج .ت

 . تفضيل ذوات األبكار .ث

 . لولودتفضيل الزواج بالمرأة ا .ج

 :أُسس االختيار

 االختيار على أساس الدين: (1

وال نقصد به مجرد أداء العبادات والشعائر أو االلتزام الظاهري بأحكام الدين، إنما يضاف لذلك 

الفهم الحقيقي للدين والتطبيق الفعلي للتدين وما ينعكس ذلك من أخالق ومعامالت ومظاهر في  

 الحياة اليومية. 

هللا عليه الصالة والسالم بالبركة لم يختار على أساس الدين حين قال في الحديث  وقد دعا رسول  

 (. تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) :الشريف



، )  :وقال في حديث آخر   ُ إاِلَّ ذُالا َها لَْم يَِزْدهُ َّللاَّ َج اْمَرأَةً ِلِعّزِ ُ َمْن تََزوَّ َجَها ِلَماِلَها لَْم يَِزْدهُ َّللاَّ َوَمْن تََزوَّ

َج اْمَرأَةً لَْم َيتَزَ  ُ إاِلَّ َدَناَءةً، َوَمْن تََزوَّ َجَها ِلَحَسِبَها لَْم يَِزْدهُ َّللاَّ ْجَها إاِلَّ ِلَيغُضَّ  إاِلَّ فَْقًرا، َوَمْن تََزوَّ وَّ

ُ لَهُ فِيَها َوَباَرَك لََها فِيهِ َبَصَرهُ أَْو ِليُْحِصَن فَْرَجهُ، أَْو َيِصَل َرحِ   (.َمهُ َباَرَك َّللاَّ

أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار  )وجعلها من أشكال السعادة والنعم 

الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق،  

 (. والمركب السوء

 (.  امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق هللا في الشطر الثانيمن رزقه هللا )

إذا جاءكم  صلى هللا عليه وسلم: )وكذلك أرجى أولياء الفتاة باختيار المؤمن ذا الدين والُخلق فقال 

وقيل: "عليك   ،( من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير

 . نه إذا أحبها أكرمها وان أبغضها لم يهنها"بصاحب الدين فإ

 االختيار على أساس األصل والشرف: (2

فقد راعى اإلسالم معادن الناس وضرورة التناسب والكفاءة بين الزوجين فقال صلى هللا عليه  

، ِخَياُرُهْم فِي اْلَجاِهِليَِّة ) :وسلم  (. ِخَياُرُهْم فِي اإِلْسالِم إِذَا فَِقُهواالنَّاُس َمعَاِدُن فِي اْلَخْيِر َوالشَّّرِ

من: )وحذرنا من منابت السوء فقال عليه الصالة والسالم قالوا: وما خضراء   ،إّياكم وخضراَء الّدِ

 (.المرأة الَحسناء في المنِبت السوء الدمن يا رسول هللا؟ قال:

وقال   (، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) :وأمرنا أن نتّخير فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ً  (. تزوجوا في الحجر الصالح؛ فإن العرق دساس: )عليه الصالة والسالم أيضا

أن ينتقي أمه،  ) :فقال لما ُسئل عن حق الولد على أبيه ،حتى جعله سيدنا عمر من حقوق الطفل 

 . (ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب

 

 



 : االغتراب في الزواج (3

غريب النكاح توسيعاً لدائرة التعارف األُسرية واالبتعاد عن األمراض الوراثية  ب اإلسالم بتورغّ 

ً ) :لقوله صلى هللا عليه وسلم أي خفيف الجسم  (،ال تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا

 .بليد الذكاء

 : ل الزواج بالمرأة الولودي فضت  (4

وتعرف من حال  (ني مباه بكم األمم يوم القيامةتزوجوا الودود الولود فإ) :صلى هللا عليه وسلم قال

من الزواج واإلنجاب وهو   صلى هللا عليه وسلمأمها، ومنه تعرف الغاية التي يريده رسول هللا 

 فنسأل هللا أن نكون عند حسن ظنه صلى هللا عليه وسلم. ،صنع أّمة تستحق المباهاة

 : تفضيل ذوات األبكار (5

لحديث جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأله: أتزوجت؟ قلت: نعم، قال:  

 بل ثيبا، قال: أفال بكراً تالعبها وتالعبك؟ بكرا أم ثيبا؟ قلت:  

  



 :ثالثالدرس ال

 )دعاء، استخارة، استشارة(الخطوبة أساسيات 

 : في مرحلة الخطوبة

 النظرة الشرعية

 (. فاذهب فانظر إليهاأنظرت إليها؟ )

 .أي تدوم المحبة من تلك النظرة (،يؤدم بينكماانظر إليها فإنه أحرى أن )

 (. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلالمرأة إذا خطب أحدكم )

 : الدعاء -1

 ))وقال ربكم ادعوني استجب لكم(( 

 (.البرال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال  )

إذا كان الختيار شريكة الحياة ورفيقة الدرب ولنتذكر أن "هللا  فيجب الدعاء في كل أمر، فكيف 

 يحب العبد الملحاح" 

 : االستخارة -2

يعلمنا االستخارة في األمور كلها كما يعلمنا  كان النبي صلى هللا عليه وسلم :  يقول سيدنا جابر

إذا هم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير  ) :صلى هللا عليه وسلم يقول ، السورة من القرآن

وأسألك من فضلك العظيم، فإنك  بقدرتك،واستقدرك  بعلمك، )اللهم إني أستخيرك  :فريضة ثم يقول

ويسمي  - اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر  ،تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب

وإن   ،فيه ثم بارك لي  لي،ويسره  لي، فأقدره خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  -حاجته 

كنت تعلم أن هذا األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني  

 . (به(لي الخير حيث كان ثم أرضني  وأقدر  عنه،واصرفني 

 

 



 :االستشارة -3

 (. استخار وال ندم من استشارما خاب من )

 ستشار المحبين والصالحيناالمرء أول األمر، خاصة قد ال يراه  وكم تعطي االستشارة بُعداً 

ه و"المستشار مؤتمن" كما بّين رسول هللا عليه الصالة والسالم فال ينصح وال يشير إال بما يعرف

 حق المعرفة.

  



 :رابعالدرس ال

 تحذيرات الخطوبة 

 الحذر من النصائح العرضة:

 تجارب اَلخرين قد ال تصلح لك.  •

 األم واألب أحياناً تكون نابعة من عاطفة وليس منطق. نصائح  •

 البعد عن المثاليات:

 .نظرة للزواج كما في األفالم -

 . انتهاء المشاكل اليومية -

 . هناك ضغوط، سوء تفاهم، توتر، ظروف نفسية -

 إلزام النفس فوق االستطاعة:

 .نظرته للحياةحين يتحدث عن نظرته لنفسه،  -

 .حين يتحدث عن تقديره لعمل المرأة -

o أو أنه يحب السفر مع عائلته . 

o  أو أنه يحب الخروج للتنزه مع زوجته . 

 ال ترغب بالخدم والمساعدة اوهي تتحدث أنه -

o  أو أنها ال تحب الذهاب إلى حفالت الزواج 

وليس   نياتوأم% من مشكل المتزوجين بسبب وعود فترة الخطوبة وأحالمها، هي أحالم 90

 المشكلة.  وهناالواقع الحالي )يتحدث عما يريد أن يصبح وليس ما هو عليه اَلن(  

كذلك في فترة الخطوبة ال يلتقيان إال بعد تمام االستعداد والتحضير والمزاج الجيد وبعد الزواج  

 تظهر الحقائق والشخصية الفعلية.

 



 : خامسالدرس ال

 ما قبل الحب

 السعيد ما قبل الحب: من أسرار البيت 

 بالشريك  والقناعةالرضا  -

كما هو مبدئياً ثم يكن بعد تطوير الحوار وتبادل وجهات النظر من تطوير بعض الجوانب وبشكل  

 عام هناك:

 .منهج بنائي )تعريف عام( أحب كذا وال أحب كذا  -

 .وقائي للعلم أنا ال أحب كذا -

 . حصل كذاعالجي حصل كذا ولكني في الحقيقة كنت أفّضل لو ي -

 . يمكن العمل فيهم بين الزوجين

"أنعم الناس عيشاً رجل مسلم له زوجة مسلمة، لهما كفاف من العيش قد  :يقول زياد بن أبي سفيان 

 أن يقبل الطرف اَلخر كما هو ال يتوقعه خاٍل من العيوب والمشاكل. ، أي به ورضي بها" ترضي 

 أسال نفسك:

 هل أنا خال من العيوب؟  ▪

 تتوافر في جميع طلبات الشريك؟هل  ▪

 هل أنا الشخص المثالي ألطلب الشريك أن يكون مثالياً؟  ▪

 عيوب؟ هل يوجد أحد دون  ▪

 ضرورة فهم اَلخر 

 . يحتاج حسن انصات واستماع وأن ترى العالم من عيون الشريكالفهم و  •



  علىإني ألعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت : قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

  ،أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين ال ورب محمد  :فقال ؟من أين تعرف ذلك :قلت ، غضبى

 . أجل وهللا يا رسول هللا ما أهجر إال اسمك :قلت ،إبراهيم  ال ورب :غضبى قلت علىوإذا كنت 

 . ريد(فعرفت الذي ي وجهه( )ذلك في  )فعرفتشواهد من السيرة  •

 العمل على إسعاد اَلخر 

الشعور بالمسؤولية تجاه حاجة الشريك والرغبة بإشعاره بالراحة والسالمة، يفرح لفرحه ويحزن  

 لحزنه ويمرض لمرضه ويشفى لشفائه كما قال الشاعر:

 فمرضت من أسفي عليه   مرض الحبيب فزرته 

 فشفيت من نظري إليه   شفي الحبيب فزارني 

 .هالبحث في اأِلشياء التي تسعد، و ة بمساعدة الطرف اَلخر على الدواموتصبح عنده رغبة دائم 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى هللا خيرا له من زوجة  ) :عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول

إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في   صالحة

 (.نفسها وماله

أَتُِحّبِيَن أَْن   َيا ُحَمْيَراءُ   ِلي:فَقَاَل  َيْلعَبُوَن،َدَخَل اْلَحَبَشةُ اْلَمْسِجَد   قَالَْت:رضي هللا عنها  َعاِئَشةَ َعْن 

: َنعَْم. فَقَاَم ِباْلَباِب، َوِجْئتُهُ، فََوَضْعُت ذَقَنِي َعلَى َعاِتِقِه، َوأَْسَنْدُت َوْجِهي إلَى  تَْنُظِري إلَْيِهْم؟ فَقُْلتُ 

ِه، َوِمْن قَْوِلِهْم َيْوَمِئٍذ: أَبُو اْلقَاِسِم َطّيًِبا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "َحْسبُِك"  ،َخّدِ ِ َصلَّى َّللاَّ فَقُْلُت: َيا   ،فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 ِ ِ، ال تَْعَجْل، فَقَاَم، ثُمَّ قَاَل: "َحْسبُِك" فَقُْلُت: ال تَْعَجْل َيا َرُسوَل َّللاَّ قَالَْت: َوَما بِي ُحبُّ   ،َرُسوَل َّللاَّ

 .َولَِكْن أَْحَبْبُت أَْن َيْبلَُغ الّنَِساَء َمقَاُمهُ ِلي، أَْو َمَكانِي ِمْنهُ   ،النََّظِر إلَْيِهمْ 

 :لهالحب يحتاج قب وتذكر أن 

، أي يجب أن يكون "العشق حركة قلب فارغ" ، كما قالوا:فراغ القلب من أي حب آخر  أي فراغ: -1

 قلبك فارغاً من أي حب حتى تعرف الحب الحقيقي. 



التزّين: ))ُزين للناس حب الشهوات من النساء((، ))وُزّين ذلك في قلوبكم((، ))وزّينه في   -2

 . قلوبكم((

ْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجَبْتُكْم((،  اإلعجاب: ))َواَل  -3 ن مُّ ْؤِمَنةٌ َخْيٌر ّمِ تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ ۚ َوأَلََمةٌ مُّ

 ، فيقول أعجبتني، فهو إعجاب وليس حب. ))ولو أعجبك ُحسنهن(( 

 . الرضا: أن يكون راٍض بها وهي راضية به -4

 .التقرب: ))أقربهم مودة((  -5

 ، أي تتولد عنده إرادة القرب منها.ُدوا إِْصاَلًحا(( اإلرادة: ))إِْن أََرا -6

 ، فيبتغي الزواج منها.االبتغاء: ))ابتغاء مرضات هللا(( -7

 ، ويرغب بها.الرغب: ))وترغبون أن تنكحوهن(( -8

 ، فيحصل الفرح. الفرح: ))فرحين بما أتاهم هللا من فضله((، ))وفرحوا بالحياة الدنيا((  -9

 يكون السكون هو غاية الزواج وبناء البيت السعيد. ، ثم  السكن: ))لتسكنوا إليها((  -10

ثم يبدأ الحب، وحتى الحب ليس كبسة زر، وال حالة واحدة يبلغها اإلنسان بسرعة، بل هي درجات 

 ومراتب يندّرج بها حتى يصل إلى الحب الكبير. 

  



 :سادسالدرس ال

 درجات الحب وآالمه 

 درجات الحب 

 الشرح  االسم #

 الدائم بالقلب الهائمالميل  المحبة  1

 )يهوي(   ومنه السقوطميل النفس إلى الشيء  الهوى 2

 الصبوة )الصبا( 3
صبا إلى شيء أي مال إليها، سميت صبية لميل  

 صاحبها إليه 

 رقو الشوق وحرارته، رجل صب يعني عاشق  الصبابة 4

 سميت عالقة لتعلق القلب بالمجبوب  العلق 5

 الخالبة 6
الحب الخادع، وقيل هو الحب الذي وصل إلى 

 والبطنالخل وهو الحجاب بين القلب 

 هو غالف القلب وشغفه الحب أي بلغ غالفه الشغف 7

 شعفه الحب أي أحرقه الشعف 8

 ولوازمهامن أحكام المحبة   اللهف 9

 كلف به أي أولع به  الكلف 10

 هي المحبة  المقة 11

 وأصفاه وأرقه  وألطفهخالص الحب  الود 12

 الرسيس 13
، رسيس الحب وهو الشيء والشوق رسيس الهوى 

 ودوامه الثابت أي ثبات الحب 

 الخلم 14
هم   واألخالمالمخالمة وهي المصادقة والمودة 

 األصحاب



 الوهل 15
منه الرائع، وسمي بذلك ألن   والورع  وروعفزع 

 يرتاع أة عندما يرى المحب محبوبه فج 

 الغمرات 16
الغمرة هي ما يغمر القلب من حب أو سكر أو  

 غفلة

 هو الحب الالزم، وقد أغرم بالشيء أي أولع به  الغرام 17

 أصلها هام على وجه أي ذهل من العشق  الهيام 18

 الحنين  19
هو الشوق وطوقان النفس، ومنه الحنان الرحمة 

 وهو الترحم  والتمنن

 الشوق 20
هو نزاع   واالشتياقسفر القلب إلى المحبوب، 

 النفس للشيء

 هو أمر األسماء وأخبثها، هو فرط الحب  العشق 21

 توحيد المحبة والخليل الذي توحد حبه بمحبوبه  الُخلة  22

 عّبده تيمه الحب أي  التيتم  23

 التعبد  24
الذل، يقال تعبده الحب أي   وغايةهو غاية الحب  

 ذهلل

 

 الشرح  االسم

 الحب الذي يتبعه حزن  الوجد

 هو شدة الوجد من عشق أو حزن  الجوى 

 يستعمل بالمرض المالزم، تشبيه الحب بالمرض  الدنف

 حب يتبعه هم وحزن  الشجو 

 الشوق وساوس وهم، بالبل الحب وبالبل  البالبل 

 الشدة واألذى التباريح 

 الحب الذي يتبعه ندم وحزن السدم 



 حاجة المحب للمحبوب، وقيل هو حزن وال يخلو حب من حزن  الشجن

 الضرب، حين يؤلم الحب ويحرق  الالعج

 ة وهو االنكسار من الحزن وتتولد من فوت المحبوب آب من الك االكتئاب 

 هو ألم الحب ومرضه  الوصب

 الَحَزن
حالة تحدث للمحب حين يرد المكروه عليه وال يخلو الحب من وُرد  

 ما ال َيسر 

 الحزن المكتوم ومن الكمدة وهو تغير اللون الكمد

 من لذع النار وهو حرقها اللذع 

 من عوارض الحب  الُحرق 

 من آثار المحبة ولوازمها، والسهد هو النوم القليل  الَسَهد

 المحبة ولوازمها وهو السهر من آثار  األرق 

 من آثار المحبة ولوازمها وأصلها الخضوع  االستكانة 

 الغناء ومنه المتَبل والمتبول، تَبََل الُحبُّ فالناً: أَسقَمه، وذهب بعقله  التبالة

 حرقته، لتاَع فؤاده يعني احترقت من الشوق  اللوعة

 الحب هو موضع الفتون الفتنة هي امتحان واختبار والمقصود أن  الفتون 

 الجنون 
فمن الحب ما يكون جنوناً، إن الحب المفرط يستر العقل فال يعقل  

 المحب ما ينفعه أو يضره فهو شعبة من الجنون 

 هو طرف من الجنون، أَلَمَّ بقلبه المحب أي نزل به اللمم 

 الخبل 
من موجبات الحب وآثاره، أصله فساد العقل وهو نوع من أنواع  

 سبب الحب الجنون ب 

الداء  

 المخامر 

سمي مخامراً لمخالطته القلب والروح ومنه المالزمة ومنه  

 االستعباد

 هو ذهاب العقل من الهوى، ودلهه الحب أي حيره وأدهشه التدلية

 ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد الوله 



 :سابعالدرس ال

 1من الوسائل التي تنمي المحبة 

 الهدية  (1

براز قيمتها وال يشترط ارتفاع سعر الهدية إل  (تهادوا تحابوا) :عليه الصالة والسالملحديث النبي 

 (. ومعناها، إنما المهم فيها فهم اَلخر وذوقه واهتماماته، واالنشغال فيه )بالتفكير بالهدية 

وقد أكدت الدراسات النفسية على أن من وسائل تحسين النفس تجاه شخص ال تحبه مثل أن تغسل  

 . تستلطفهو بسه أو تفعل له معروفاً فتجد نفسك بعد فترة تحبه  مال

 االبتسامة  (2

  ،فكالم ،فسالم ،فابتسامة ،"نظرة : حيث تعتبر مرحلة هامة من مراحل العالقات كما قال الشاعر

فكيف إذا  (،تبسمك في وجه أخيك صدقة) وكم يترتب على االبتسامة من أجر ،فلقاء" ، فموعد

 عنها هي السحر الحالل.  وكما قيل  ،كانت لمن تحب

بيته كأحدكم إالّ   أنه كان في) :وتقول السيدة عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 ً  ( أنه كان ضاحكاً بساما

 التقدير والشكر والثناء (3

ومكافأة من أحسن إلينا   (،شكر هللا ي من لم يشكر الناس لم ) فنحن مأمورون بالشكر الناس عموماً 

ال  )ومعرفة الفضل من شيم أهل الفضل  (إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهمن أتى )

 . (يعرف الفضل ألهل الفضل إال أهل الفضل

وكم يحتاج  ، ولمساتها  وإنجازاتهافكم تحتاج الزوجة من ثناء وشكر ودعم على عملها المنزلي 

وقد ينسى اإلنسان  ،لقاء عمله وتعبه وسعيه على لقمة العيش الحالل  وامتنانالرجل من شكر وثناء 

))وأما بنعمة   تعالى: قال ،شكرها والتحدث بها وهللا أمرنا بالتحدث بالنعمة النعمة ويهملويعتاد 

 . ربك فحدث((



وكم علمنا رسول هللا عليه الصالة والسالم االعتراف بفضل الزوجة حتى بعد وفاتها حتى قالت 

ما  ) :ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول هللا إياهاكما غرت على امرأة ) :ة عائشةالسيد

 ((. أبدلني هللا خيراً منها

 نهج حياة 

 من استراتيجية حماية الحب الحفاظ على المرح وتقديم االشباعات العاطفية  

   خطورة الصمت

 تعب النهار 

 تفاوت اكتشافات )ابحث عن مواضيع مشتركة( 

 اء الدلع، مقاسات المالبس، أحالم المستقبل، تواريخ مهمة معرفة أسم

 :الكالمي ف

 فن االستماع   -

 الحوار  -

  وقت مناسب، أسلوب مناسب، بدون رفع صوت، ليس إعادة تربية إنما تقريب وجهات النظر -

الخالف ال يؤثر على الحب فالخالف ليس دليالً على الكره أو نقصان المحبة كما مر معنا في  

إني ألعلم إذا كنت راضية عني .....  ) :النبي صلى هللا عليه وسلم مع السيدة عائشةقصة 

 (. فقالت صدقة ما أهجر إال اسمك

فقال النبي  ، وفي حادثة أخرى وقع خالف بين النبي والسيدة عائشة، ودخل أبو بكر ليحكم فيها

ً بل تكلم أنت وال تقل  :تكلمي أو أتكلم؟ فقالت: )صلى هللا عليه وسلم فلطمها أبو بكر   ،إال حقا

فاستجارت بالنبي عليه الصالة   ؟أيقول غير الحق يا عدوة نفسها :وقال ،مى فاهادحتى أ

 (. لم ندعك إلى هذا ولم نرد مثل هذا :والسالم واحتمت به فقال

 توجيه النصائح ولذلك آداب -

لنبي عليه  كما حصل مع السيدة عائشة حين قالت أمام النبي عن حفصة أنها قصيرة فغضب ا

 (. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ) :الصالة والسالم وقال

 



 فلم يستخدم عبارات جارحه أو دانية )حاشاه(. -1

 النصح بينهما وليس أمام الناس. -2

 وعدم احضار شواهد كثيرة.   االختصار -3

 . في أي حوار الماضية األخطاء حضاراست عدم  -4

 . (الحسنة لنا بالموعظة قدوةهللا عليه وسلم ب )كان رسول هللا صلى  ر وقت مناسااختي  -5

  



 :ثامنالدرس ال

 2من الوسائل التي تنمي المحبة 

 التعبير عن المشاعر: -1

إذا أحب  ) :إذا كّنا مأمورين أن نخبر من نحبهم من األصحاب واإلخوة بحبنا لهم كما في الحديث

 .بالزوجة المحبة لهذافكيف ، (أحدكم صاحبه فليأته فليخبره أنه يحبه هلل 

 : ـويكون ب 

 . تبادل عبارات الحب واالعتراف به -

 .مناداتها بأحب األسماء إليها )يا عائش( )يا حميراء( -

 (. أحب قربك وأوثر هواك )استغالل الفرص للتعبير وتقديم دالئل   -

 . التفاني إلسعاد الطرف اَلخر -

 مراجعة حرارة العالقات بين الفترة إلى أُخرى:  -2

يا رسول هللا كيف ُحبك لي؟ فقال: )عائشة النبي صلى هللا عليه وسلم يوماً، فقالت: دة ي سألت الس

هي  ) ، فكانت تسأله بين الحين واَلخر كيف العقدة يا رسول هللا؟ فيقول:(كعقدة الحبل يا عائشة)

 ((. على حالها يا عائشة

 السؤال؟هذا لاحتجنا  ماذاوهذه طريقة ألطف من السؤال ]بتحبني؟[ أساساً ل 

 .الهدية -3

 . االبتسامة -4

 . الشكر والتقدير والثناء -5

 . فن االستماع والحوار البّناء وأدب النصيحة -6

 

 

 



 :تاسعالدرس ال

 في العالقة بين الزوجين

مر معنا أنه ال بد من الحوار بين الزوجين، والحديث عن الكثير من الموضوعات المشتركة التي  

وبالحوار يتقاسم ، التربية والتعاون على إدارة شؤون األسرةتهّم الطرفين، بل الحوار هو مبدأ 

الزوجان المسؤوليات، ويثير كل طرف الجانب العقلي لدى الطرف اَلخر وينمّيه وطبعاً يراعي  

 الوقت المناسب والظروف المالئمة، وأهم ما يعنينا األسـلوب. 

 البعد عن الغضب -

للعظائم منها كما كان رسول هللا صلى هللا عليه فال يغضب المرء ألتفه األسباب، وإنما قد يغضب 

ما ضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئاً قطُّ بيده، وال امرأةً،  : )كما قالت السيدة عائشة رضي هللا عنها ،وسلم

وال خادماً، إال أن يجاهد في سبيل هللا، وما نيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه إال أن يُنتهك شيء 

 (. تعالى  من محارم هللا، فينتقم هلل

  :وكررها فيقول الراوي (ال تغضب : )لذلك كان وصية رسول هللا للرجل الذي استوصاه فقال له

 ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

 االعتراف بالخطأ -

وكم من بيوت تهّدمت وأسرة ضاعت بسبب الغضب وليس عيباً االعتراف بالخطأ كما قال 

 الشاعر: 

 َكفى الَمرَء نُبالً أَن تُعَدَّ َمعاِيبُهْ  لُّهاَوَمن ذا الَّذي تُرضى َسجاياهُ كُ 

فقد يخطأ اإلنسان، لكن العيب أن يصّر على خطأ أو أن يرى االعتراف بالخطأ ضعفاً وأن يلقي  

كما ينبغي على الطرف الثاني التغاضي وقبول االعتذار وهناك ما يسّمى  . بالالئمة على اَلخرين

 بفن االعتذار.



سف تلقى بال معنى، بل هو ندم حقيقي وهذا النبي األعظم يعلّمنا في قصته  فاالعتذار ليس كلمة أ

 مع سواد أن االعتذار ليس كالم يقال بل اختصاص ولو بساحة المعركة. 

 فإذا جاء االعتذار مع هدية أو لمسة أو حركة محبة. 

 من أصول أي حوار أو نقاش  -

نفسها وتقديرها كما أنه ال يستخدم أي معلومات  احترام أهلها لما فيه من داللة على محبة الزوجة 

 قد يعرفها عن أهلها ليعّيرها بهم أو بسلوكهم. 

 : وأي نقاش قد يحصل بين الزوجين 

 . ال يكون أمام األهل أو األوالد •

ال يحوي ألفاظاً جارحة أو سباباً كقوله )أنِت غبية( )أنِت ال تفهمين( )إلى متى هذا الغباء!( )أنت   •

 معقدة(. مثل أمك  

خابا في  ص وقدوتنا وأوستنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "لم يكن فاحشا وال متفحشا، وال 

 . األسواق، وال يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح"

ال تستخدم ما تعرفه من أسرار عن الزوجة في أي نقاش ضدها وال نرفع الصوت فهو دليل   •

 ضعف ال قوة. 

 .مباشرةواألعجاز منه الذي يلجأ للضرب  •

ِتي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي   اإلرشاد الرباني واضح بهذا الخصوص ))َوالالَّ

َ َكاَن َعِلياا َكِبيرً  ا((، فالوعظ ثم  اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ ۖ فَإِْن أََطْعَنُكْم فَاَل تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسِبياًل ۗ إِنَّ َّللاَّ

ر ثم الضرب كما قال العلماء )ضرباً غير مبرح ال تكسير عضواً وال يؤثر( ولما أبّر نبي هللا  الهج 

 أيوب يمينه ضرب زوجته بعود ورد تأديباً ال تبريحاً. 

 كما نحتاج أن: 

 وصدق من قال:  ،  نغض الطرف عن بعض األخطاء والهفوات -

 



 َصديقَُك لَْم تَلَق الذي ال تُعاِتبُه    إذا ُكنَت في ُكّلِ األموِر ُمعاِتباً 

ةً وُمجــاِنبُه    فَِعْش واِحداً أو ِصْل أخاَك فإنَّهُ   ُمــقاِرُف ذَنــٍب َمــرَّ

 ظمئت وأيُّ الناِس تَصفو َمشاِربُه    إذا أنَت لَْم تَشَرْب ِمرارا على القَذى 

 تنميتها.  وغض الطرف مهارة يجب

 . حل المشكلة في قلب المشكلة عين المشكلة -

إنما يُتنظر إلى وقت تهدأ فيه األعصاب وتصفو النفوس، فيتم فتح الموضوع بطريقة ذكية ومناقشة 

 . الموضوع بسالسة وّرقة والتنبيه للمستقبل

 . يجب على الزوج مراعاة مزاج زوجته )وخاصة في فترة حيضها( -

سال الدم بشكل متواصل حتماً تؤثر على النفسية والحيوية وطاقة فلو أن أحدنا جرح أصبعه و 

أيام من اَلالم، وتتفاوت النساء في آالم حيضها حسب بنيتها الجسمية   7فكيف بمن تتحّمل  ،الجسم

 وتتأثر نفسيتها فكما على الرجل أن يراعي ذلك ويعذرها كما عذرها ربها تترك الصالة والصوم.

 : هومن آداب الرجل مع زوجت 

فَق ال يكوُن في شيٍء إالَّ زانه، وال يُنزعُ من شيٍء إالَّ )أن يكون رفيقاً في كل شيء لحديث   - إنَّ الّرِ

 (.شانه

جولة رفع الصوت في الطلب، وال التأّمر والصراخ وال السب واللعن وال مناداتها  رفليس من ال

( بل مناداتها بأحب األسماء إليها )الراحمون يرحمهم الرحمن، ( )يا بنتأةر امبأية ألفاظ كقولهم )يا 

 ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء(. 

  



 :عاشرالدرس ال

 أعداء البيت السعيد

 الشيطان: (1

يرى بيوت أمة سيدنا محمد صلى هللا   نوهو أول وأهم وأخطر أعداء البيت السعيد، وال يريد أ

سيدنا رسول هللا عليه الصالة والسالم يفرح  إنعليه وسلم تعيش بسعادة وهناء )عكس ما نقوله 

 . (حين نؤسس بيوت إيمانية جديدة

أن إبليس يرسل شياطينه فيقول لهم: ما صنعتم؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول ما )وقد ورد في الحديث 

 . (نعم أنتصنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أمرأته، قال:  

ربه الشيطان لذلك علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن الذي يقرأ سورة البقرة في البيت ال يق

 أيام وأن الذي يدخل بيته ويقول بسم هللا يقول الشيطان ال مبيت هنا. 3

إضافة إلى تنجيب بيوتنا كل ما يجلب المعاصي واَلثام التي يفرح بها الشيطان تعزز من أمن  

 بيوتنا وتضمن سعادتها. 

 : أصدقاء السوء (2

ل قراءة القرآن واألدعية فإن خطر فإن كان شياطين الجن يمكن تجنبهم ببعض الوسائل اإليمانية مث 

ال تصاحب إال مؤمناً وال  : )شياطين اإلنس أكثر وأعظم لذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من  ) : وقال عليه الصالة والسالم  (يأكل طعامك إال تقي

 ، وصدق من قال:( يخالل

 وال تصاحب األردى فتردى مع الردي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم  

 :نشر األسرار (3

ومن أبرز مخاطر أصدقاء السوء )وشلة األصحاب( سهولة نشر األسرار التي تحدث بين الرجل  

إن من أشر ) :مرأته من استمتاع وغيره من مشاكل لذلك علمنا رسول هللا عليه الصالة والسالماو 

 . (منزلة يوم القيامة رجل يُفضي إلى أمرأته وتُفضي إليه ثم ينُشر سّرها  الناس عند هللا 

 : تقليب الصفحات الماضي (4



ففي كثير من األحيان وفي ساعات الصفا تسأل المرأة زوجها إن كان أحب غيرها من قبلها وتبدأ 

 األسئلة التي غالبا تنتهي بمشاكل جّمة. 

 : االختالف على الدنيا (5

المخاطر التي تهدد البيوت الجدال والنقاش وما يتبعه من خالفات خاصة إن كانت على ومن أعظم 

: ))وما الحياة الدنيا إال ىلذلك يتذكر المسلم حقيقة الحياة الدنيا كما قال تعال  يوية،الدنيا واألمور الدن 

 : عليه وسلموقال صلى هللا   ،))بل تؤثرون الحياة الدنيا واَلخرة خير وأبقى((  متاع الغرور(( وقال:

 وأشار لجدي ميت.  ( وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم)

 : النظر المحرم (6

ْلُمْؤِمِنيَن َيغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحفَُظوا فُُروَجُهْم ۚ ذََٰ كما قال تعالى )) َ َخِبيٌر قُل لِّ ِلَك أَْزَكىَٰ لَُهْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

ْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إاِلَّ مَ  * بَِما َيْصنَعُونَ  ا َوقُل لِّ

 وصدق من قال:،  (( َظَهَر ِمْنَها

 وُمعَظُم الناِر ِمْن ُمستَْصغِر الَشِررِ  كلُّ الحوادِث مبدأُها من النظر  

 فِْعَل السهاِم بال قوٍس وال وتـرِ   ْكم نظرةٍ فعلْت في قلب صاحبها 

 ال مرحباً بسروِر عاَد بالضـررِ   َيسرُّ ُمقلَتَهُ ما ضرَّ ُمهَجـتَهُ 

ورحم هللا  ،  اظره أتعب خاطره، وكثرت لحظاته ودامت حسراته وضاعت أوقاتهوقالوا: من سرح ن 

 من قال: 

 جعل الهالك إلــى الفؤاد ســبيال نظر العيون إلى العيون هو الذي 

 قلـبــه حتــى تشحط فيهن قتيل    مـــا زالــت اللحظــات تغــزو 

 : االختالط (7

العائالت لذلك صدق رسول هللا عليه الصالة  وله صور عديدة منها اختالط األقارب وتداخل 

، وهناك خطر العالقات قبل الزواج حيث تذكر الدراسات في (الحمو الموت ) :والسالم حين قال

 . % من زيجات الحب قبل الزواج انتهت بالطالق85فرنسا أن 



الحب وبين المصابين   يوفي دراسات في إيطاليا أظهرت نتائج تشابه بين الذين يقعون ف 

شهر  18-6االضطرابات النفسي الهوس الالإرادي حيث أن تغيرات عديدة تصيبهم وتستمر من ب 

 % من البروتين الموجود في الدم.40وأنهم يفقدون 

 :الخدم (8

ومن أعداء البيت السعيد واألخطار المحدقة به الخدم حتى لو كانت هناك حاجة تستدعي لوجودهم 

خلوات واالطالع على الخصوصيات واالهتمام الزائد حيث تخرق فيهم قواعد وقوانين النظر وال

 الذي يصل في أحيان كثيرة إلى أخذ دور الزوجة من حيث الرعاية واالهتمام بالزوج واألوالد. 

 : المشاكل والنزعات (9

على الجانحين أن العامل األساسي للجنوح عند األحداث  إجراؤهاحيث تشير الدراسات التي تم 

 ي البيت، بمعنى أنهم خرجوا من بيوت غير سعيدة. كان المشاكل التي تحدث ف

  



 : الحادي عشرالدرس 

 وسائل التربية 

 : أسباب االنحراف عند األوالد ومعالجته

 الفراغ •

 التلفاز  •

 أصدقاء السوء  •

 سوء المعاملة  •

 التخلي عن التربية  •

 النزاع والشقاق •

 الطالق •

 الفقر  •

 البطالة •

 اليتم •

 : تمهيد

واألسباب التي تؤدي إلى انحراف األوالد، وإلى زيغهم وفساد أخالقهم، وسوء  ما أكثر العوامل  

 !!تربيتهم في هذا المجتمع اَلثم، والواقع المرير، والحياة الماجنة

من كل جانب، وتعترضهم من كل    وتكتفهموما أكثر نوازع الشر، وبواعث الفساد التي تحيط بهم  

 !!مكان

لمسؤولية واألمانة، وعلى علم بأسباب االنحراف وبواعثه،  فإذا لم يكن المربون على مستوى ا

  – ال شك  –وعلى بصيرة وهدى في األخذ بأسباب العالج، وطرق الوقاية... فإن األوالد 

 .سيكونون في المجتمع جيل الضياع والشقاء، وعصبة الفساد والجريمة



األوالد، وعن المعالجة   ونحن إن شاء هللا في هذا الفصل سنفّصل القول عن أسباب االنحراف في

بتشريعه الحكيم، ومبادئه القويمة   –الناجعة لهذا االنحراف، ليعلم من يريد أن يعلم أن اإلسالم 

قد وضع األسس الكفيلة، والمناهج الحكيمة لصيانة الجيل من االنحراف، وحماية   –الخالدة 

 .المجتمع من التشرد والضياع

المعالجات لهذا االنحراف على   وأظهرب في انحراف األوالد،  أهم األسبا – أيها المربون  –وإليكم 

 :ضوء اإلسالم، لتكونوا على بينة وهدى في أمر التربية والمسؤولية

 : الفراغ الذي يتحكم في األطفال والمراهقين

ومن العوامل األساسية التي تؤدي غالباً إلى انحراف الولد، عدم االستفادة من الفراغ الذي يتحكم  

األحداث والمراهقين. ومن المعلوم أن الولد منذ نشأته مولع باللعب، ميال إلى المغامرة، محب  في 

 ً ،  للفسحة والتمتع بالمناظر الطبيعية، فنراه في حركة دائمة، في اللعب مع من كان في سنه حينا

 .خرىوفي الركض والتسلق أحياناً، وفي ممارسة الرياضة تارة، وفي اللعب بألعاب الكرة تارة أ

فيجب على المربين أن يستغلوا هذه الظاهرة في األطفال، ومن كان في سن المراهقة، حتى يملؤوا 

فراغهم بما يعود على أجسامهم بالصحة، وعلى عضالتهم بالقوة، وعلى أجهزة أبدانهم بالنشاط  

 .والحيوية

د القوة، ومسابح  فإن لم ييسروا لهم أماكن للعب واللهو البريء، ونوادي صالحة للرياضة وإعدا

للتدريب والتعليم، ونزهات للنشاط والحيوية، فإنهم سيختلطون غالباً بقرناء سوء، ورفقاء شر 

 .وفساد، ويؤدي حتماً إلى شقائهم وانحرافهم

واإلسالم بتوجيهاته السامية، عالج الفراغ لدى األطفال والمراهقين بوسائل عملية تصحح لهم  

ً أجسامهم، وتقوى أبدانهم، وتكس   .بهم قوة وحيوية ونشاطا

فمن أعظم هذه الوسائل تعويدهم على العبادات وال سيما الصالة التي عدها اإلسالم عمود الدين،  

 .وقوامه، وركنه األساسي، لما لها من الفوائد الروحية، والمنافع الجسمية، واَلثار الخلقية والنفسية

 

 



 فوائد الصالة الجسمية: فمن 

ة يحرك فيها المسلم جميع أعضائه ومفاصله، وال يخفى ما في هذه  كونها رياضة إلزامي   •

 .الحركات من تنشيط للعضالت، والدورة الدموية، وجميع أجزاء البدن

كونها نظافة إجبارية لما يسبق الصالة من أفعال الوضوء، وهل الوضوء إال نظافة األعضاء   •

ا عدا الغسل في وقت وجوبه واستحبابه،  هذ ؟!الظاهرة، وتنظيف الشعر، والفم واألنف، واألسنان

 .وهذه كلها شروط لصحة الصالة،  وعدا طهارة البدن والثوب والمكان

كونها تدريباً على المشي، وذلك في السير إلى المساجد خمس مرات في اليوم والليلة، وال يخفى    •

 .ما في حركات المشي ذهاباً وإياباً من تنشيط البدن، ومطردة للخمول والكسل

وكما سمعنا من األطباء أن الجسم إذا تحرك بالمشي أو الرياضة بعد الطعام ال يصاب بأمراض  

 .المعدة وعسر الهضم، وغيرها من األسقام واَلفات

فال عجب أن نسمع ممن ال ينطق عن الهوى، في حضه اَلباء والمربين على أن يأمروا أوالدهم 

 .يعتادوها، ويقضوا أوقات فراغهم في تعلمها والتدريب عليهابالصالة وهم أبناء سبع سنين حتى 

مروا أوالدكم  )يقول عليه الصالة والسالم في هذا المعنى فيما رواه الحاكم وأبو داود: وفي ذلك 

 (. بالصالة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

الولد وقت فراغه من تعلم لكيفية الصالة وأفعالها، وقراءتها، وعدد ركعاتها، هذا عدا عما يقضيه 

 .وفرائضها، وسننها، وآدابها، سواء في البيت على يد مربيه، أو في المسجد على يد معلّميه

 :ومن هذه الوسائل العملية التي وجه إليها اإلسالم في معالجة الفراغ لدى األوالد

 .رب، والفروسية، والسباحة، والقفز والمصارعةأمره بالتعليم لفنون الح 

وتوجيهه الولد في إشغال فراغه بالمطالعة الهادفة، والنزهة البريئة، والرياضة المتنوعة، وذلك ال  

يتأتّى إال بافتتاح المالعب الكبيرة، والنوادي الضخمة، والمكتبات الشهيرة، والمؤسسات العامة، 

 .ن تكون متوافقة مع أحكام اإلسالم، وآدابه الساميةوالمسابح الصحية المالئمة بشرط أ

 



 :وإليكم طائفة من توجيهات اإلسالم في إعداد هذه الوسائل

((  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدوَّ هللا وعدوكم))قال تعالى: 

 .60األنفال: 

 .09الزمر:  ((لمونقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يع))وقال تعالى: 

ويقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنها: "علموا أوالدكم الرماية والسباحة، ومروهم أن يثبوا على  

 ". الخيل وثبا

اغتنم خمساً قبل خمس:  )وروى الحاكم والبيهقي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

بك قبل هرمك، وغناك قبل  حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبا 

 (.فقرك

... وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب  )وروى النسائي والترمذي أنه عليه الصالة والسالم قال: 

 (. إليَّ من أن تركبوا

كل شيء ليس من ذكر هللا  ) وروى الطبراني والحاكم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

ع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، ومالعبته سهو، إال أرب  فهو لغو، أو لهو، أو 

 (. أهله، وتعلُّمه السباحة

أراهم  رئً رحم هللا ام )وروى ابن إسحاق وابن هشام عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 (. من نفسه قوة

رابهم في  وروى البخاري ومسلم أنه عليه الصالة والسالم قال للحبشة حينما أخذوا يلعبون بح 

 (. دونكم يا بني إْرفِدة، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة)المسجد: 

المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن الضعيف،  )وروى مسلم عنه عليه الصالة والسالم: 

وفي كل خير... احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل، وال تعجز فإن أصابك شيء فال تقل: لو أني  

. إلى غير ذلك من (كذا، ولكن قل: قّدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطانفعلت كذا كان 

 هذه التوجيهات القيمة السامية.  



 : التلفاز

ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد، وتدفعه إلى الشقاوة وارتكاب الجريمة، والسير 

السينما، وعلى شاشة التلفزيون من روايات بوليسية،  وراء الميوعة واالنحالل، ما يشاهده في 

وأفالم خالعية، وما يقرؤه من مجالت ماجنة وقصص مثيرة، وهي بجملتها ومضمونها تتَّجر  

بالغرائز، وتشجع على االنحراف واإلجرام، وهي كذلك تفسد أخالق الكبار، فكيف بالمراهقين،  

 !واألطفال الصغار؟

حين يعقل تنطبع في ذهنه هذه الصور، وتتأصل في مخيلته هذه  ومن المعلوم بداهة أن الولد

المشاهد، فيعمد حتماً إلى محاكاتها وتقليدها.. وليس أضر على الولد المراهق من مشاهد تشجع  

 .على اإلجرام، وتوجه نحو الرذيلة والفساد

 .وال سيما إن كان مفلوت الزمام، متروك الرقابة والرعاية

نان، أن لمثل هذه األجواء الفاسدة، والمشاهد اَلثمة أثراً بالغاً في نفوس  ومما ال يختلف فيه اث 

 .األطفال والمراهقين، بحيث ال ينفع معه نصح اَلباء أو توجيه المربين والمعلمين

واإلسالم بمبادئه التربوية، يضع أمام اَلباء والمربين والمسؤولين، المنهج القويم في توجيه األبناء 

 .يام بواجبهم وحقهموتربيتهم، والق

 فمن مبادئ هذا المنهج: 

الوقاية الكاملة من كل ما يسبب لهم وألنفسهم غضب الجبار، ودخول جهنم، امتثاالً بقوله تبارك   -

 .06التحريم:  ((يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً...))  :وتعالى

موا بأداء المهمة واألمانة على أكمل  استشعار المسؤولية نحو من لهم حق التوجيه والتربية، ليقو -

الرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن  )وجه، وأنبل معنى، تحقيقاً لقوله عليه الصالة والسالم: 

 .رواه البخاري ومسلم (رعيته 

 

 



إزالة الضرر عن كل ما يؤدي إلى انحراف عقيدتهم وأخالقهم، لقوله عليه الصالة والسالم فيما  -

فبناء على هذه المبادئ اإلسالمية، والمناهج   (ال ضرر وال ضرار)رواه اإلمام مالك وابن ماجة: 

 التربوية، وجب على كل أب ومرٍبّ ومسؤول، أن يمنعوا األوالد من مشاهدة األفالم الجنسية

 والبوليسية. 

وأن يمنعوهم كذلك من شراء المجالت الخالعية، واقتناء القصص الغرامية، ومطالعة الكتب  

 .اإللحادية.. باالختصار وجب منعهم من كل ما يضر بعقيدتهم، ويدفعهم نحو الرذيلة واإلجرام

 طبقات أبحاث الدماغ في تربية األبناء 

 :للطريقة األفضل في تنشئة أطفالنا، إذ تعرفنا إلى أنمما أفادته أبحاث الدماغ، زيادة فهمنا 

 متى يبدأ االستعداد للمدرسة؟ -1

 كيف نطّور الذكاء االنفعالي عند أطفالنا؟  -2

 .كيفية إثارة الدماغ الحركي عند األطفال -3

 كيفية إثارة الدماغ البصري عند األطفال. وما هي مخاطر التلفزيون عليهم؟  -4

 .لدى األطفالتنمية مهارات التفكير المبّكر  -5

 .كيفية إثارة الدماغ السمعي عندهم -6

 تفعيل نمو اللغة -7

 

 : االستعداد للمدرسة يبدأ من مرحلة الحمل -1

  15حيث أن خاليا الدماغ تتكّون ما بين الشهرين الرابع والسابع من الحمل بمعدل نمو يقارب 

 .مليون خلية في الساعة

 : الذكاء االنفعالي يبدأ في مرحلة مبكرة -2

تتساءل األبحاث هل يكون قد فات األوان لتطوير الذكاء االنفعالي عندما يحين دخول األطفال إلى  

 .المدرسة



نعم إن الكثير من ذكائنا االنفعالي نتعلمه في السنة األولى من والدتنا حيث يتعلم الطفل كل  

 .جل وسرور المشاعر واالنفعاالت في سنته األولى من سعادة وقلق وحزن وخوف وأمل وفخر وخ

وكل ذلك من اإلشارات التي تصدر عن األب أو األم لذلك يتوجب عليهما أو على من يقوم على  

 .رعاية الطفل عنهما مراعاة االستجابات االنفعالية له

 .بشكل عام فإن السنوات األربع األولى من عمر الطفل هي سنوات حاسمة جًدا في نمو الدماغ

السنوات األربع في مركز رعاية األطفال )الحضانة( أو بين يدي ما رأيك عندما يقضي الطفل هذه 

  !الخادمات. ماذا تتوقع

 : إثارة الدماغ الحركي -3

 .يدرك المربون أهمية فترة الزحف عند األطفال في تنمية االستعداد للتعلّم

اح  ومع ذلك فإن العديد من أطفال اليوم ال يحصلون على اإلثارة الحركية المبكرة الالزمة للنج 

 .المدرسي األساسي وليس األمثل

فالطفل اليوم أسير الجلوس أمام التلفاز أو يجلس في عربة خاصة للمشي أو مربوط في مقعد  

 .السيارة

فمجرد ركوب األرجوحة أو الهزهزة تساعد الطفل على النمو الجسمي بشكل أفضل ويكتسب وزًنا 

 .بشكل أسرع

  انتظام وفي الهواء الطلق كل يوم لبضع دقائق أمر الومن هنا كانت ممارسة التمارين الرياضية ب 

 .بد منه مهما كانت السن

إن ساعة من المشي يومًيا أو من السباحة أو من ركوب الدراجة أو نصف ساعة من العدو تكفي 

 للترويح عن النفس وتخليصها من همومها ومساعدة العقل والذاكرة على أداء وظائفهما. 

متر إضافي نقطه سيًرا على االقدام وليس في السيارة يقلل من تراجع  يؤكد العلماء أن كل كيلو

 %. 13القدرات اإلدراكية بمعدل 



 .كما أن الرياضة مفيدة جًدا في تحسين قدرة القلب على الضخ وبالتالي تحسين الدورة الدموية

 علًما أن السير في السوبرماركت أثناء التسوق ال يحتسب. 

 : إثارة الدماغ البصري -4

لطفل أثناء نموه يجب أن يحصل على مجموعة متنوعة من المعطيات المثيرة متضمًنا ذلك إن ا

 .قدًرا كبيًرا من التدرب على معالجة األشياء وتعلم أشكالها وحركتها

 ومن هنا جاءت مخاطر التلفزيون 

األبعاد إذ  إذ أن من مخاطر التلفازيون أنه ال يعطي وقتًا للتفكير أو التفاعل أو للنمو البصري ثالثي

 .أن األشياء تظهر على شاشة التلفزيون ببعدين دون عمق

كما أثبتت البحوث العلمية التي أجريت في أمريكا وغيرها من بلدان العالم أن التلفزة هي المسؤولة 

 .عن كثير من األضرار التي لحقت العقل، حيث سببت تدهور الذكاء وتفكك التفكير المنطقي

التلفاز تبقي الذهن في حالة سلبية، هي حالة التلقي المستمر لما يشاهد ويسمع، مما  إن مشاهدة 

 .يؤدي إلى ركود الذهن وإصابة الفكر النقدي بالشلل

وقد عبرت ماري واين في كتابها )األطفال واإلدمان التلفزيوني( عن خالصة آراء بعض العلماء 

من هذا الضرر البالغ أن نلقي بجميع أجهزة  )إن ما يمكننا أن نفعله للحد   من أهل االختصاص:

 . التلفاز في الشوارع(

 . )لن آتي بهذا العدو إلى بيتي( :في حين قال آخر

 . كما أن األشياء المعروضة ال توجد في أغلب األحيان في بيئة الطفل

 صعوبات التعلم.كما أنه ال يوجد وقت لتستريح العين مما يشّكل توتًرا وضغًطا يمكن أن يفاقم من 

 أما عندما يتحدث اَلباء مع أطفالهم بجمل قصيرة وبشيرا إلى األشياء الحاضر وهنا وهناك

 مما جعل العلماء والباحثين يفضلون حظر مشاهدة التلفزيون لجميع األطفال دون سن الثامنة. 



في حالة كما أظهرت مسّجالت الموجات الدماغية نتائج فحص مشاهدي التلفاز أن الدماغ يكون 

)متوقف عن العمل( مما يجعله ضعيفًا أمام اإليحاءات والرسائل التي توّجه له من خالل الشاشة. 

مما يجعله في حالة من االنبهار اَلسر، لذلك يكون الخروج منه مؤلًما، ولهذا السبب يعمد األطفال 

 .خ عندما تطفئ لهم والدتهم جهاز التلفازاإلى الصر

الدة جيًدا أنها إذا أرادت أن تلبس طفلها بسرعة فائقة فيكفي أن تدير جهاز من جهة أخرى تعلم الو  

 التلفاز فيصبح دماغه ضعيفًا فتتمكن من السيطرة عليه والتحكم به دون أدنى مقاومة. 

 : تنمية مهارات التفكير المبّكر -5

األساسية  بل إن أبحاث اليوم والدراسات تشير إلى أن األطفال الرضع قد يستوعبون مبادئ العد 

ومبادئ بسيطة في الفيزياء قبل بلوغهم العام األول من العمر إذ أن الدوائر العصبية للرياضيات  

 والمنطق تكون بدأت باالستعداد. 

وتكتمل قدرة األطفال على التفكير المجرد بعد اكتمال نمو الجسر الواصل بين الدماغيين األيمن  

 .13-11واأليسر في سن  

 .أكثر حين يواجه مشكالت أكثر تعقيًدا اً جلوكوزصرف وقد ثبت أن الدماغ ي 

ثم يقل صرفه للطاقة ، كما أنه يصرف طاقة أكثر حين يبدأ تعلم مهارة أو معلومات ومفاهيم جديدة

 .بعد إتقان هذا التعلم

ومن المهم أن يتدرب الدماغ على حل المشكالت. فنمو الدماغ يحدث نتيجة التفكير ال نتيجة  

جابات الصحيحة، فسواء حصل التلميذ على اإلجابة الصحيحة أم ال فإن دماغه  الحصول على اإل 

 ينمو لمجرد التفكير. 

 :إثارة الدماغ السمعي -6

مع بداية السنة األولى من عمر الطفل تبدأ خريطته اإلدراكية العصبية الحسية في القشرة الدماغية  

 .السمعية تبدأ بالتشّكل



 .الطفل في الفترة المبكرة من نموه هي التي تشكل الدماغوعليه فجميع األصوات التي يسمعها 

 .وشارات أبحاث جامعة كاليفورنيا أن األطفال حساسون تماًما للموسيقى كما أنهم يميّزونها

بل إن تقديم الموسيقى للطفال في هذه السن قد يساعدهم في تعلّم الرياضيات الحقًا ألن دوائر  

 الرياضيات والموسيقى مترابطة. 

لموسيقى مثيرة وحافزة وناقلة للفكار، حيث أظهرت دراسات تفوق الطلبة الذين يسمعون  فا

 الموسيقى في القراءة.

 :تفعيل نمو اللغة -7

تقول باحثة من جامعة شيكاغو أن األطفال الذين يتحّدث إليهم آباؤهم باستمرار ويستخدمون معهم  

 .مفردات الكبار سينمّون مهارات لغوية أفضل

 :استطالع للرأي تبّين أنفي 

 . من اَلباء ال يشجعون القراءة في البيت% 82

 .جًدا بسبب التلفزيون بدرجة ال تسمح لهم بالقراءة  ينآباء يقولون بأن األطفال مشتت  4من كل  3

 . سنة يلعبون ألعاب الفيديو  13-9من أطفال بين % 90

 . من األطفال يمارسون هذه األلعاب ساعة يومًيا% 43

 .ساعات يومًيا 6-2مارسون اللعب لمدة ي% 27

إن األطفال يصغون للكلمات رغم أنهم ال يستطيعون أن يتكلموا بعد وجميع الكلمات سواء فهمت  

 .أم لم تفهم تسهم في بناء الجملة والمفردات والمعنى

 

 



 : الخلطة الفاسدة ورفاق السوء

رفاق السوء والخلطة الفاسدة، وال سيما إن ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد، 

كان الولد بليد الذكاء، ضعيف العقيدة، متميع الخلق فسرعان ما يتأثر بمصاحبة األشرار، ومرافقة 

الفجار، وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات، وأقبح األخالق. بل يسير معهم في طريق الشقاوة 

باعهم، واالنحراف عادة متأصلة من عاداتهم،  بُخطى سريعة، حتى يصبح اإلجرام طبعاً من ط

 .ويصعب بعد ذلك رّده إلى الجادة المستقيمة، وإنقاذه من وهدة الضالل، وهّوة الشقاء

واإلسالم بتعاليمه التربوية وّجه اَلباء والمربين إلى أن يراقبوا أوالدهم مراقبة تامة، وخاصة في 

صاحبون، وإلى أين يغدون ويروحون؟ وإلى أي سن التمييز والمراهقة، ليعرفوا من يخالطون وي

 األماكن يذهبون ويرتادون؟ 

كما وجههم أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة، ليكتسبوا منهم كل ُخلق كريم، وأدب رفيع، وعادة 

 .فاضلة

كما وجههم أن يحذروهم من ُخلطاء الشر، ورفاق السوء، حتى ال يقعدوا في حبائل غيهم، وشباك 

 .وانحرافهمضاللهم 

 :وإليكم توجيهات اإلسالم وتحذيراته من قرناء الشر، ورفاق السوء والفساد

ويوم َيعَضُّ الظالُم على يَدْيه، يقول: يا ليتني اتخذُت مع الرسول سبيالً، ياوليتا ليتني ))قال تعالى: 

الفرقان:  ((الشيطاُن لإلنسان خذوالً لم أتخْذ فالناً خليالً، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان 

28-30. 

 .27ق:  ((قال قرينه: ربنا ما أطغيتُه، ولكن كان في ضالل بعيد))وقال أيضاً: 

 .67الزخرف:  ((األِخالَُّء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إال المتقين ))وقال كذلك: 

 (.ينظر أحدكم من يخاللالمرء على دين خليله، فل)وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه الترمذي:  



مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك، )وقال أيضاً فيما رواه البخاري ومسلم: 

]يعطيك[، أو تشتري منه، أو تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ  ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك

 (.الكير إما أن يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحاً منتنة 

 (. المرء مع من أحب، وله ما اكتسب)ك فيما رواه الترمذي: وقال كذل

 (. إياك وقرين السوء فإنك به تُعرف )وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه ابن عساكر: 

 :سوء معاملة األبوين للولد

المعاملة من األمور التي يكاد يجمع علماء التربية عليها، أو الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه 

القاسية، وأُِدّب من قِبلهم بالضرب الشديد، والتوبيخ القارع، وكان دائماً الهدف في التحقير  

واالزدراء، والتشهير والسخرية، فإن ردود الفعل ستظهر في سلوكه وخلُقه، وإن ظاهرة الخوف  

و إلى مقاتلة أبويه  واالنكماش ستبدو في تصرفاته وأفعاله. وقد يؤول به األمر إلى االنتحار حيناً، أ

 .أحياناً، أو إلى ترك البيت نهائياً، تخلصاً مما يعانيه من القسوة الظالمة، والمعاملة األليمة

أن نراه أصبح في المجتمع مجرماً، وفي هذه الحياة شاذاً ومنحرفاً!! وال   –وهذه حاله   –فال عجب 

 ! !واالنحاللعجب أن ينشأ على االعوجاج والميوعة 

تعاليمه القويمة الخالدة، يأمر كل من كان في عنقه مسؤولية التوجيه والتربية، وال سيما واإلسالم ب

اَلباء واألمهات منهم، يأمرهم جميعاً بأن يتخلّوا باألخالق العالية، والمالطفة الرصينة، والمعاملة 

وبالتالي  الرحيمة، حتى ينشأ األوالد على االستقامة، ويتربوا على الجرأة واستقالل الشخصية،  

 .حتى يشعروا أنهم ذوو تقدير واحترام وكرامة

 :وإليكم توجيهات اإلسالم في األخالق العالية، والمعاملة الرحيمة، والمسايرة اللطيفة

 .90النحل:  ((إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى ))قال هللا تعالى: 

 .143آل عمران:  ((الناس وهللا يحب المحسنينوالكاظمين الغيظ والعافين عن ))وقال سبحانه: 

ً ))وقال كذلك:   .43البقرة:  ((وقولوا للناس حسنا

 .159آل عمران:  ((ولو كنت فّظاً غليظ القلب النفضُّوا من حولك)) وقال أيضاً: 



 (. إن هللا يحب الرفق في األمر كله)وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه البخاري:  

إن أراد هللا تعالى بأهل بيت خيراً أدخل  )يه وسلم فيما رواه أحمد والبيهقي: وقال صلى هللا عل

عليهم الرفق، وإن الرفق لو كان َخْلقاً لما رأى الناس َخْلقاً أحسن منه، وإن العنف لو كان َخْلقاً لما 

 (.رأى الناس َخْلقاً أقبح منه 

رحم هللا والداً أعان ولده )م أنه قال: وروى أبو الشيخ في الثواب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 (. على بره

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من )وروى أبو داود والترمذي عنه عليه الصالة والسالم: 

 (.في األرض يرحمكم من في السماء

تلكم أهم التوجيهات اإلسالمية في لين الجانب، وحسن القول، وفضيلة المعاملة. فما على اَلباء  

واألمهات إال أن يأخذوا بها، وينفذوا ما جاء فيها، ويعملوا بمقتضى هديها وإرشادها، إن أرادوا  

 .ألوالدهم الحياة الفاضلة، واالستقامة الدائمة، والخلق االجتماعي النبيل

أما أن يسلكوا معهم الطرق الملتوية، والمعاملة الفظة القاسية، والعقوبة الظالمة الشديدة، فيكونون  

جنوا على أبنائهم حين يقذفون بهم إلى الحياة في جو هذه التربية الخاطئة، والتوجيه الملتوي   قد

  –تمردهم، ألنهم هم الذين غرسوا في نفوسهم  الذميم، بل سيرون حتماً انحرافهم أو عقوقهم أو 

 .بذور هذا االنحراف أو العقوق أو التمرد  –وهم صغار 

 عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وأّنبه  جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي هللا 

على عقوقه ألبيه، ونسيانه لحقوقه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال:  

مه الكتاب )أي لبلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويع

مير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت  القرآن(. قال الولد: يا أ

 .لمجوسي، وقد سماني ُجعالً )أي خنفساء(، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً 

فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلّي تشكو عقوق ابنك، وقد َعقْقتهُ قبل أن يعقّك، وأسأت إليه 

 ؟! قبل أن يُسيء إليك 

ل عمر الرجل ح وهك  .ن أهمل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده لهي ذا حمَّ



ومما يذكر في كتب الِسَّير: أن معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه، غضب على ابنه يزيد مرة،  

فأرسل إلى األحنف بن قيس ليسأله عن رأيه في البنين فقال: )هم ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا،  

ماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فإنهم يمنحونك  ونحن لهم أرض ذليلة، وس

 (. وّدهم، وَيْحبوَنك جهدهم، وال تكن عليهم ثقيالً فيملوا حياتك، ويتمنوا وفاتك

أال فليأخذ اَلباء من هذين الخبرين العظة والعبرة في المالطفة ألوالدهم، وحسن المعاملة لهم،  

 .وم في تربيتهم وتوجيههموالرفق بهم، واتباع الطريق األق 

 : تخلي األبوين عن تربية الولد

ومن العوامل الكبرى التي تؤدي إلى انحراف الولد، وإلى فساد خلقه، وانحالل شخصيته: تخلي  

نغفل دور األم في حمل    أالعن توجيهه وتربيته. وعلينا  وانشغالهمااألبوين عن إصالح نفسه، 

جاه من ترعاهم وتقوم على تربيتهم، وتشرف على إعدادهم األمانة، والقيام بواجب المسؤولية ت

 :وتوجيههم. ورحم هللا من قال

 أعددت شعباً طيب األعراق            األم مدرسة إذا أعددتها                

فاألم في تحمل المسؤولية كاألب سواء بسواء، بل مسؤوليتها أهم وأخطر، باعتبار أنها مالزمة  

لولدها منذ الوالدة إلى أن يشب ويترعرع، ويبلغ السن التي تؤهله ليكون إنسان الواجب، ورجل 

راعية  واألم)الحياة.. والرسول صلوات هللا وسالمه عليه قد أفرد األم بتحمل المسؤولية حين قال:  

 (. في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

وما ذاك إال إلشعارها بالتعاون مع األب في إعداد الجيل، وتربية األبناء.. وإذا قصرت األم في 

الواجب التربوي نحو أوالدها، النشغالها مع معارفها وصديقاتها واستقبال ضيوفها، وخروجها من 

لتربية نحو أوالده، النصرافه وقت الفراغ إلى اللهو بيتها، وإذا أهمل األب مسؤولية التوجيه وا

 .وارتياد القهوات مع األصحاب والخالن

 

 



فال شك أن األبناء سينشؤون نشأة اليتامى، ويعيشون عيشة المشردين، بل سيكونون سبب فساد،  

 :وهلل دّر من قال ،بأسرهاوأداة إجرام للمة 

 هّم الحياة وخلّفاه ذليالً            نليس اليتيم من انتهى أبواه م               

 أّماً تخلّت أو أباً مشغوالً                 إن اليتيم هو الذي تلقى له               

فماذا تنتظر من أوالد آباؤهم وأمهاتهم على هذه الحال من اإلهمال والتقصير؟! فحتماً ال ننتظر  

شغال األم عن رعاية الولد وتربيته، وإهمال األب  منهم إال االنحراف، وال نتوقع إال اإلجرام، الن 

 .واجب تأديبه ومراقبته

ويزداد األمر سوءاً عندما يقضي األبوان جّل وقتهما في حياة اإلثم والغواية، ويتقلبان في أتون  

الشهوات والملذات، ويتخبطان في طريق االنحالل واإلباحية.. فال شك في أن انحراف الولد يكون 

 :ورحم هللا من قال  ،وتدرجه في اإلجرام يكون آكد وأعظم  أبلغ وأخطر،

 كمثل النبت ينبت في الفالة                   وليس النبت ينبت في جنان

 وهل يرجى ألطفال كماٌل                     إذا ارتضعوا ثَُديَّ الناقصات

ية كبرى في تربية  واإلسالم في دعوته إلى تحمل المسؤوليات، حّمل اَلباء واألمهات مسؤول

األبناء، وإعدادهم اإلعداد الكامل لحمل أعباء الحياة، وتهّددهم بالعذاب األكبر إذا هم فرطوا 

 :وقصروا وخانوا

يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها مالئكة غالظ شداد،  ))

 6التحريم:  ((ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

والرسول صلوات هللا وسالمه عليه قد أكد في أكثر من أمر، وأكثر من وصّية بضرورة العناية  

 .باألوالد، ووجوب القيام بأمرهم، واالهتمام بتربيتهم

 :وإليكم طائفة من أوامره وتوجيهاته

ومسؤولة عن  والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها )

 .رواه البخاري ومسلم (رعيتها...



 .رواه ابن ماجة (أدبوا أوالدكم وأحسنوا أدبهم )

 .رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور (علموا أوالدكم وأهليكم الخير وأدبوهم)

 .ابن جرير (مروا أوالدكم بامتثال األوامر، واجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار)

أوالدكم على ثالث خصال: حِبّ نبيكم، وحِبّ آل بيته، وتالوة القرآن، فإن حملة القرآن في أّدبوا )

 رواه الطبراني.    (ظل عرش هللا يوم ال ظل إال ظله

 : النزاع والشقاق بين اآلباء واألمهات

األب من العوامل األساسية التي تؤدي إلى انحراف الولد، احتدام النزاع، واستمرار الشقاق ما بين 

فالولد حين يفتح في البيت عينيه، ويرى ظاهرة  ،واألم في أعظم ساعات االجتماع واللقاء

الخصومة أمام ناظريه، سيترك حتماً جو البيت القاتم، ويهرب عن محيط األسرة الموبوء، ليفتش  

 عن رفاق يقضي معهم ُجلَّ وقته ويصرف في مخالطتهم معظم فراغه. 

، ورفقاء شر، فإنه سيدرج معهم على االنحراف، ويتدنَّى بهم إلى أرذل  فهؤالء إن كانوا قرناء سوء

األخالق، وأقبح العادات، بل إن انحرافه سيتأكد، وإن إجرامه سيتحقق، ليصبح أداة خطر وبالء  

 .على البالد والعباد

سم  واإلسالم بمبادئه الحكيمة الخالدة رسم للخاطب المنهج القويم في حسن اختيار الزوجة، كما ر

ألولياء المخطوبة الطريق األفضل في حسن اختيار الزوج، وما ذاك إال تحقيق للمودة والمحبة  

والتفاهم والتعاون بين الزوجين، ثم بالتالي بُعٌد عن كل احتمال للمشكالت العائلية، والخصومات 

 .الزوجية التي تقع عادة ما بين المرأة وزوجها

 : حاالت الطالق وما يصحبها من فقر

ن العوامل األساسية التي تؤدي غالباً إلى انحراف الولد، حاالت الطالق وما يصحبها من تشرد وم

 .وضياع، وما يعقبها من تشتت وفراق

 



ومن األمور المعلومة التي ال يختلف فيها اثنان، أن الولد عندما يفتح على الدنيا عينيه، وال يجد  

أمره ويرعاه، فإنه ال شك سيندفع نحو الجريمة،  األم التي تحنو عليه، وال األب الذي يقوم على 

ومما يزيد األمر سوءاً، زواج المطلقة من زوج آخر، فإن األوالد  .ويتربَّى على الفساد واالنحراف

 .إلى التشرد والضياع –على الغالب  –سيؤولون 

عمل خارج  ومما يعقّد المشكلة كذلك، فقر األم بعد الطالق، فإنها في هذه الحالة ستضطر إلى ال

المنزل، ومعنى هذا أن تترك البيت، أو باألحرى أن تترك األوالد الصغار للشارع تعبث بهم فتن 

األيام، وحادثات الليالي، من غير رعاية وال عناية. وماذا نرجو من أوالد ال يجدون عطف األب  

 !وال اهتمامه ومسؤوليته، وال حنان األم وال عنايتها ومسؤوليتها؟

منهم حين ينظرون إلى ما حولهم، فال يجدون الطعام الكافي الذي يسد جوعهم، وال  وماذا نرجو  

  !الكساء الواقي الذي يستر عورتهم، وال المسكن الصالح الذي يحقق لهم راحتهم ويحفظ صحتهم؟

فالحقيقة أننا ال نرجو منهم إال التشرد والضياع، وال نتوقع إال الجريمة واالنحراف، إال من رحم  

 .ليل ما همربك وق

واإلسالم بمبادئه الرشيدة أمر كالا من الزوجين، أن يقوما بالحقوق نحو بعضهما البعض، حتى ال  

 .يؤول بهما األمر إلى نتائج ال تحمد عقباها

 فمن هذه الحقوق: 

طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. فقد روى البزار والطبراني: أن نسوة اجتمعن مرة في عهد   -

النبي صلى هللا عليه وسلم، وأرسلن إحداهن إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم لتقول له: يا رسول  

قتلوا كانوا هللا أنا وافدة من النساء إليك، هذا الجهاد كتبه هللا على الرجال، فإن يصيبوا أثيبوا، وإن 

أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فمالنا من ذلك األجر؟ فأجابها عليه  

أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج، واعترافاً بحقه، يعدل ذلك )أي )الصالة والسالم بقوله: 

 (. يعدل أجر المجاهدين في سبيل هللا(، وقليل منكن من يفعله



أال أخبركم )لقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه ابن ماجة: ، جة للزوج ماله ونفسهان تحفظ الزو أ -

بخير ما يكنز الرجل؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها  

 (. حفظته بماله ونفسها

م في الحديث الذي رواه لقوله عليه الصالة والسال ،عدم امتناعها عن فراش زوجها إذا طلبها إليه -

إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء إليه، فبات غضبان عليها، لعنتها )البخاري ومسلم: 

 (. المالئكة حتى تصبح

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن  )) قيام الزوج بواجب النفقة على الزوجة واألوالد لقوله تعالى:   -

اتقوا هللا في النساء، فإنكم أخذتموهن  )م فيما رواه مسلم: وقال عليه الصالة والسال  ((،بالمعروف

 (. بأمانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

لقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه أحمد وأبو داود:  ، استشارة الزوج زوجته في أمور البيت -

 .هن في البنات قبل أن يخطبن، أي استأذنو (آمروا النساء في بناتهن )

أن يغض الزوج طرفه عن بعض نقائص زوجته وال سيما إن كان لها محاسن ومكارم تغطي هذا  -

ال يفرك )أي ال يبغض( مؤمن مؤمنة، إن  )لقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه مسلم: ، النقص

 (. كره منها خلقاً، رضي منها آخر

وعاشروهن  )) لقوله تبارك وتعالى:  ،بالمعروف ومالطفتها والمزاح معهامعاشرة الزوج لزوجته   -

ولقوله عليه  ((،  بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل هللا فيه خيراً كثيرا

 (. خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي) الصالة والسالم فيما رواه ابن ماجة والحاكم: 

يه الصالة والسالم كان يُري السيدة عائشة رضي هللا عنها اللعب وروى البخاري ومسلم: أنه عل

في باحة المسجد، فيضع كفه على الباب، ويمد يده وتضع وجهها على كتفه، ومن هنا قال عليه  

 (.أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله)الصالة والسالم فيما رواه البخاري ومسلم: 

ي: أنه عليه الصالة والسالم كان يسابق السيدة عائشة رضي هللا عنها وروى أبو داود والنسائ

وكان مما يقوله عمر رضي هللا عنه وهو  (،  هذه بتلك)فسبقته مرة، وسبقها في بعض األيام، فقال:  

أي في اإلنس   –القوي الشديد الجاد في حكمه وعدله: )ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي 

 (. في القوم كان رجالً فإذا كان  –والسهولة 



روى الطبراني وغيره عن   ،مساعدة زوجته في أعمال المنزل اقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم -

عائشة رضي هللا عنها، أنها لما ُسئلت: ماذا كان يصنع الرسول صلى هللا عليه وسلم في البيت؟  

ويقطع لهن اللحم، ويقمُّ  قالت: )كما يصنع أحدكم، يشيل هذا، ويحط هذا، ويخدم في مهنة أهله، 

 (. ويعين الخادم في خدمته  –أي يكنسه  –البيت 

تلكم أهم الحقوق التي أوجبها اإلسالم على كٍل من الزوجين، وهي حقوق واقعية وعادلة، عندما 

ينفذها كل من الزوج والزوجة يحل الوفاق محل الفرقة، وتتحقق المحبة محل الكراهية، وتعيش  

أحسن ما تعيش من السعادة والتفاهم واالستقرار، وال يمكن أن يحدث ما يعكر األسرة بأكملها على 

 .صفو األسرة، وال ما يسيء أحدهما إلى اَلخر

وفي حال تعذر الوفاق لسوء خلق الزوج، أو سوء خلق الزوجة، وال يمكن بحال أن تحقق المعيشة 

الق. وهذه االحتياطات مرتبة كما بينهم، فعلى الزوج أن يأخذ باالحتياطات الكاملة قبل إيقاع الط

 :يلي

 .الوعظ واإلرشاد: من باب وذّكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين  -1

 .الهجر في المضجع: وهي عقوبة نفسية، لعل المرأة تعود إلى صوابها -2

يكون شديداً، ثم بالتالي أال   أالالضرب غير المبّرح: إذا كان باعتقاده أنه ينفع، ويشترط فيه  -3

يكون الضرب في مواضع مؤذية كالوجه    أاليترك أثراً في جسم المرأة، ويشترط كذلك 

 والصدر والبطن. وهو بهذه الشروط إلى التهديد أقرب منه إلى اإليالم واإليذاء. 

فقد روى   ،علماً بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهو القدوة الصالحة لم يضرب امرأة قط

 عليه وسلم بيده  ابن سعد عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت: )ما ضرب رسول هللا صلى هللا 

 (. امرأة قط، وال خادماً، وال ضرب شيئاً قط، إال أن يجاهد في سبيل هللا

  ويروي ابن سعد: عندما شكت للنبي صلى هللا عليه وسلم امرأةٌ ضْرَب زوجها، قال للزوج:

 (. )يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد، ثم يظل يعانقها وال يستحي 

وذلك بتدخل وسطاء عقالء من أهله وأهلها، يدرسون المشكالت  وأخيراً اللجوء إلى التحكيم:  -4

القائمة بين الزوجين، ويقترحون الحلول العملية إلعادة الوفاق والتفاهم بينهما، لعلها تُجدي  

 .قبل وقوع الطالق



والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن،  )) وهذه االحتياطات الزمة، عمالً بقوله تبارك وتعالى: 

ضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً، إن هللا كان علياً  واهجروهن في الم

كبيراً، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصالحاً يوفق هللا  

 ((. بينهما، إن هللا كان عليماً خبيراً 

قة واحدة في طهر لم يجامعها فيه،  وفي حال تعذر الوفاق بعد األخذ بهذه المراحل، يطلقها تطلي 

فإن طلقها فال ))إلتاحة الفرصة في إعادة الحياة الزوجية بعد التطليقة األولى، لقوله تبارك وتعالى: 

 ((. جناح عليهما، أن يتراجعا، إن ظنا أن يقيما حدود هللا، وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون

االحتياطات الالزمة ما يحول دون وقوع الطالق، لما فيتبين مما ذكرناه أن اإلسالم اتخذ من 

 .يترتب عليه من نتائج وخيمة على الزوج والزوجة واألوالد

فال عجب أن يعدَّه عليه الصالة والسالم من أبغض الحالل إلى هللا، للحديث الذي رواه أبو داود  

 (. أبغض الحالل إلى هللا الطالق )وابن ماجة 

اإلسالم على الزوج المتعة، ونفقة العدة، ونفقة األوالد حتى ال   وفي حال وقوع الطالق أوجب

ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر ) تشقى المطلقة، وال يشقى معها أوالدها، لقوله سبحانه: 

 .(قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 

عى هؤالء األطفال  وفي حال فقر الزوج، وعدم مقدرته على النفقة، يتعين على الدولة أن تر 

بالنفقة، وتمدهم بكل ما يحتاجون إليه من أسباب مادية لتعليمهم واإلنفاق عليهم، إلى أن يكبروا  

 ويشبوا، وبذلك تمنع عنهم أسباب شقاوتهم وانحرافهم.

هذا عدا ما يوجبه اإلسالم على من يعلم بأحوالهم من تقديم العون والمؤازرة والتكافل، تحقيقاً لقوله 

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن )الصالة والسالم فيما رواه مسلم: عليه 

 (. كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

 (.في المال حق سوى الزكاة)وقوله فيما رواه الطبراني وابن ماجة:  

 



هم بقدر الذي يسع  إن هللا فرض على أغنياء المسلمين في أموال)وقوله فيما رواه الطبراني: 

فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إال بما يصنع أغنياؤهم، وإن هللا يحاسبهم حساباً 

 ً  . (شديداً، ويعذبهم عذاباً أليما

ما آمن بي من بات شبعان، وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم )وقوله فيما رواه البزار والطبراني:  

 (. به

 :بعض البيوتالفقر الذي يخيم على 

من المعلوم أن الطفل حين ال يجد في البيت ما يكفيه من غذاء وكساء، وال يرى من يعطيه ما  

 يستعين به على بلغة العيش، وأسباب الحياة، وينظر إلى ما حوله فيجد الفقر والجهد والحرمان.

فتتلقفه أيدي   ،سيلجأ إلى مغادرة البيت بحثاً عن األسباب، وسعياً وراء الرزق –ال شك  –فإنه 

السوء والجريمة، وتحيط به هالة الشر واالنحراف، فينشأ في المجتمع مجرماً، ويكون خطراً على  

 .األنفس واألموال واألعراض

واإلسالم بتشريعه العادل، قد وضع األسس الكفيلة لمحاربة الفقر، وقرر حق الحياة الكريمة لكل  

الحد األدنى من مسكن ومطعم وكساء، ورسم   إنسان، ووضع من التشريعات ما يؤمن لكل فرد

للمجتمع المسلم مناهج عملية للقضاء على الفقر نهائّياً، كتأمين سبل العمل لكل مواطن، وإعطاء 

مرتبات شهرية من بيت المال لكل عاجز، وسن قوانين للتعويض العائلي لكل أب له أسرة وأوالد،  

يحفظ لهم كرامتهم اإلنسانية، ويحقق لهم العيش    ورعاية زمر اليتامى، واألرامل والشيوخ، بشكل

األفضل.. إلى غير ذلك من هذه الوسائل واألحكام، التي إن تحققت، ومرت بمراحل التطبيق  

والتنفيذ، زال في المجتمع أهم أسباب الجريمة والتشرد والضياع، وقضى نهائّياً على كل مظاهر  

جتماعي في اإلسالم الذي ساهم في قضاء اإلسالم الفقر والبؤس والحرمان وهذا مفهوم التكافل اال 

 .على الجهل والفقر والمرض. فحقق اإلسالم العدالة االجتماعية بين أبناء الوطن الواحد

 

 

 



 : انتشار البطالة في المجتمع

ومن العوامل األساسية التي تؤدي إلى انحراف الولد، انتشار البطالة بين أفراد األمة، وطبقات  

المجتمع.. فاألب الذي له زوجة وأوالد، ولم تتيسر له سبل العمل، ولم تتأمن له طرائق الكسب،  

ولم يجد من المال ما يسد به جوعته، وجوعة أهله وأوالده، ويؤمن لهم حاجاتهم الضرورية،  

ومطالبهم الحيوية، فإن األسرة بأفرادها ستتعرض للتشرد والضياع، وإن األوالد سيدرجون نحو  

نحراف واإلجرام، وربما فكر رب األسرة مع من يقوم بأمرهم من أهل وولد، أن يحصلوا على  اال

المال عن طريق حرام، ويجمعوه من وسائل غير مشروعة كالسرقة، واالغتصاب، والرشوة..  

 .ومعنى هذا أن المجتمع حلت فيه الفوضى، وأصيب بالدمار واالنهيار

جتماعية، ورعاية حق الفرد والمجتمع. قد عالج البطالة بأنواعها،  واإلسالم ِبَسّنه مبادئ العدالة اال

 .سواء كانت بطالة مضطر، أو بطالة كسول

أما عالجه لبطالة المضطر الذي ال حيلة له في إيجاد العمل مع رغبته فيه، وقدرته عليه فيتحقق  

 :بشيئين

 .وجوب تكفل الدولة له في تأمين سبل العمل -1

 .حتى يجد سبيل العمل  وجوب مساعدة المجتمع له -2

أما وجوب تكفل الدولة له: فلما رواه البخاري عن أنس رضي هللا عنه أن رجالً من األنصار أتى  

النبي صلى هللا عليه وسلم فسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، ِحْلٌس )كساء غليظ( نلبس  

بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول    بعضه، ونبسط بعضه، وقَْعٌب )إناء( نشرب فيه الماء، قال: ائتني

هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما 

إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما األنصاري، وقال: اشتِر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر  

هللا صلى هللا عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال: اذهب   باَلخر قدوماً فأتني به.. فأتاه به فشد فيه رسول

واحتطب وبع، وال أريّنك خمسة عشر يوماً، ففعل، فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى 

ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )هذا خير لك من أن تجيء،  

 (. والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة 



ا وجوب مساعدة المجتمع له حتى يجد سبيل العمل: فلما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن  أم

من كان معه فضل ظهر فليعُْد به على من ال ظهر له،  )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 (.ومن كان معه فضل زاد فليعد به على َمْن ال زاد له

ما آمن بي َمْن بات  )صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  ولما روى البزار والطبراني عن رسول هللا 

 (. شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به 

أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء، فقد برئت منهم )وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: 

 (. ذمة هللا، وذمة رسوله

 (. عطاه شيئاً سقط إثمه عن الباقينوجاء في كتاب االختيار لتعليل المختار )وإن أطعمه أحد أ

أما عالجه لبطالة الكسول الذي يكره العمل مع وجوده وقدرته عليه: فيكون بمراقبة الدولة له، فإن 

شعرت به أنه قصر عن العمل وقعد عنه، نصحته إلى ما فيه خيره ومنفعته، فإن أبى ساقته بالقوة 

ن الخطاب رضي هللا عنه: أنه لقي قوماً ال  إليه، وألزمته به. فقد روى ابن الجوزي عن عمر ب 

إنما المتوكل رجل ألقى حبة في األرض ثم   كذبتم!يعملون، فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون، فقال: " 

توكل على هللا"، وقال: "ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء 

ال تمطر ذهباً وال فضة". وهو الذي نهى الفقراء أن يقعدوا عن العمل اتكاالً على الصدقات فكان  

 ."لخيرات، وال تكونوا عياالً على المسلمينمن قوله لهم: "يا معشر الفقراء استبقوا ا

والذي يفهم من كالم عمر رضي هللا عنه وتوجيهه: أن الزكاة في اإلسالم ال تعطى إال لسد الحاجة 

 .وتأمين سبل العمل، حتى ال تكون مدعاة للكسل، وسبباً للقعود والتواكل

لدولة أن ترعى حق هؤالء،  أما إن كان العجز أو الشيخوخة أو المرض سبباً للبطالة، فعلى ا

وتؤّمن لهم سبيل العيش األفضل، وطريق الكفالة الحقة، بغِضّ النظر عن كون العاجز أو الكبير أو  

 .المريض مسلماً أو غير مسلم

 

 



ومما يدل على هذا ما رواه أبو يوسف في كتاب الخراج: أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مر  

يسأل، وكان شيخاً كبيراً ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه،  على باب قوم وعليه سائل 

وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية،  

والحاجة، والسن، فأخذه عمر إلى منزله، فرضخ له بشيء )أي أعطاه شيئاً( من المنزل، ثم أرسل 

انظر هذا وضرباءه، فوهللا ما أنصفناه، إن أكلنا شبيبته ثم نخذله  إلى خازن بيت المال، فقال له: 

 .عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من مساكين أهل الكتاب

على قوم من النصارى قد أصيبوا بمرض الجذام فأمر لهم ر  ومما فعله عمر رضي هللا عنه أّنه م

 .يؤمن عالجهم، ويحفظ كرامتهمبعطاء من بيت المال، يحقق لهم تكافلهم، و

معالجة رحيمة وحكيمة وعادلة، وهذا يدل   –كما رأيت   –هذه هي معالجة اإلسالم للبطالة، وهي 

داللة ال غموض فيها، أن اإلسالم دين الرحمة واإلنسانية والعدالة، أنزله هللا سبحانه ليكون  

اة.. فما أحرى الجاهل لهذه الحقائق أن اإلشعاع الهادي للبشرية، والمنارة المتللئة في ظلمات الحي 

يعرف ما هو اإلسالم؟ وأن يعلم لماذا أرسل هللا سبحانه محمداً هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى 

 .هللا بإذنه وسراجاً منيراً 

 : مصيبة اليتم

،  من العوامل األساسية في انحراف الولد: مصيبة اليتم التي تعتري الصغار وهم في زهرة العمر

ومقتبل الحياة.. هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير، إذا لم يجد اليد الحانية التي تحنو إليه،  

والقلب الرحيم الذي يعطف عليه، وإذا لم يجد من األوصياء المعاملة الحسنة التي ترفق به،  

ن هذا اليتيم والرعاية الكاملة التي ترفع من مستواه، والمعونة التامة التي تسد جوعته.. فال شك أ

سيدرج نحو االنحراف، ويخطو شيئاً فشيئاً نحو اإلجرام.. بل سيصبح في المستقبل أداة هدم 

 .وتخريب لكيان األمة، وتمزيق لوحدتها، وإشاعة الفوضى واالنحالل بين أبنائها

 

 



أن   واإلسالم بتشريعه الخالد، وتوجيهاته الرشيدة أمر األوصياء وكل َمْن له صلة قرابة باليتيم

يحسنوا معاملته، وأن يقوموا على أمره وكفالته، وأن يشرفوا على تأديبه وتوجيهه، حتى يتربى  

على الخير، وينشأ على المكارم الخلقية، والفضائل النفسية، ويجد في ظل من يرعونه كل عطف  

 .ومحبة، وكل حّنو وإخالص

 :عطف عليهوإليكم جملة من تعاليم اإلسالم التي تأمر برعاية اليتيم، وال

 ((. ويسألونك عن اليتامى، قل: إصالح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم )) قال تعالى:

 ((. فأما اليتيم فال تقهر ))وقال سبحانه: 

 ((. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُّ اليتيم ))وقال جل شأنه: 

يأكلون في بطونهم ناراً،  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، إنما ))وقال عز من قائل: 

 ((. وسيصلون سعيراً 

من وضع يده على رأس يتيم رحمة، كتب هللا له بكل شعرة مرت  )وقال عليه الصالة والسالم: 

 .رواه أحمد وابن حبان (على يده حسنة 

من قبض يتيماً بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه هللا  )وقال صلوات هللا وسالمه عليه: 

 .رواه الترمذي( وجب هللا تعالى له الجنة البتَّة، إال أن يعمل ذنباً ال يغفر لهتعالى، أ 

( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى)وقال صلى هللا عليه وسلم: 

 .رواه الترمذي

رعاية اليتيم وكفالته،  إلى غير ذلك من هذه األوامر اإللهية، والتوجيهات النبوية، التي تفيد أن 

واجبة على ذوي القرابات من العصبات واألرحام.. وفي حالة الفقر وعجزهم المادي، وجب على  

الدولة أن تتعهده وتشرف على تربيته واإلنفاق عليه، فيكون ذلك أبعد له عن التشرد والضياع 

 .واإلهمال 

 



،  -كما علمت    -ضارة وخطيرة  تلكم هي أهم العوامل األساسية في انحراف الولد، وهي عوامل

فإن لم يتدارك المربون هذه العوامل، وإن لم يستأصلوا أسبابها، وإن لم يأخذوا بالعالج الناجع الذي 

وضعه اإلسالم في اإلصالح والتربية، فإن األوالد سينشؤون على الفساد، ويتربون على اإلجرام، 

خريب لكيان المجتمع، واستقرار األمة، وأمن ويعتادون كل موبقة ورذيلة.. بل يكونون أداة هدم وت

البشرية. ومن الصعوبة بمكان ردهم إلى الجادة، وتفهيمهم الحق، والسير بهم نحو معالم الخير،  

 .وطريق الهدى، والصراط المستقيم

فما أجدر اَلباء والمربين أن يمشوا على سنن اإلسالم، ومنهجه القويم في تربية األوالد، ومعالجة  

هم، وتقويم سلوكهم، وإصالح نفوسهم، وتثبيت عقيدتهم، وتلقينهم مبادئ الخير والفضيلة انحراف

واألخالق.. حتى يروا أبناءهم كالمالئكة في طهر أرواحهم، وصفاء نفوسهم، ونقاء سريرتهم،  

ألمر ربهم.. بل يكونون قدوة صالحة لغيرهم في كل مكرمة وفضيلة، وإنتاج وتضحية،  موالمتثاله

 .وخلق وعمل صالح

وال يَسعني في الختام إال أن أتضرع إلى هللا عز وجل، في أن يوفق أبناء اإلسالم إلى ما فيه عزهم 

 الرشد والسداد،  وسعادتهم وأن يهبهم اإليمان الذي يجدون حالوته في قلوبهم، وأن يلهمهم دائماً 

الذي يُلمح في أقوالهم وأفعالهم وأن يجعل منهم أمة قوية متينة تبني الحضارة، وتنشر العلم، وتبني  

المجد، وترفع بسواعدها الفتّية لواء العزة والنصر، وتحّول اتجاه التاريخ، وتعيد لهذه األمة مجدها  

هللا بعزيز، إنه باإلجابة جدير وخير  الداثر، وعزتها السليبة، وكيانها العظيم، وما ذلك على 

 مسؤول. 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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