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من يهده ،احلمد هللا حنمده ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
 اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن وأشهد أن ال إله إال، اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادَي له
 .أما بعد. حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله

 وال ميكن أن حنتوي أطرافه ومضامينه يف مثل ،حينما نتحدث عن األسرة فإن احلديث يطول
 .هذا اللقاء العاجل املختصر، فرأيت أن أركز احلديث حول الرسالة التربوية لألسرة

تاج إىل أن تؤدي األسرة هذه الرسالة فنحن اليوم يف ظل هذه املتغريات حنفيما مضى كنا لئن و
إليها جمتمعات املسلمني أحوج ما نكون إىل أن نعيد إىل هذه املؤسسة  بل القفزات اهلائلة اليت تقفز

 .رسالتها، وأن نرتقي هبا لتؤدي هذه الرسالة
أبناء ، أبناء لوسائل اإلعالم، ناء لوسائل التأثريإن أبناءنا وبناتنا اليوم مل يعودوا أبناًء لنا إذ هم أب

      للمؤثرات املتناثرة هنا وهناك يف هذه اجملتمعات، أليست هذه الوسائل اليوم تزامحنا على أوالدنا؟
 ياهتم؟أليست تسهم يف بناء كثري من قيمهم ومفاهيمهم وموازينهم؟ أليست تؤثر على كثري من سلوك

يف األسواق؛ بل يف املدارس إمنا ويف األماكن العامة، واها يف الشوارع، إن الصور الشاذة اليت نر
 .هي إفراز لتخلف الدور التربوي لألسرة

جماالت والزخم اهلائل هلذه املؤثرات الوافدة إىل أن تسرق األوقات وتسرق مساحات وقد أدى 
سالة واملهمة التربوية لألسرة لكن هذا ال يعفينا من أن نسعى جادين إىل تعميق الر، التأثري من األسرة

ومن هنا كان هذا احلديث املقتضب املختصر الذي ال ميكن أن يأيت على أطراف مثل هذا املوضوع 
 : مها وهلذا سأسعى إىل اإلجابة على سؤالني رئيسني، لسعته ومشوله وأمهيته يف مثل هذا اللقاء

 ة ؟ملاذا حنن حباجة إىل أن ُنفعِّل الرسالة التربوية لألسر
 قق األسرة هذه الرسالة التربوية؟وكيف حت

التربوية لألسرة، فليس دافعنا لذلك هو جمرد والرسالة حينما نتساءل اليوم عن أمهية الوظيفة 
املسلم والكافر، اجلاهل : إقناع الناس باألمهية التربوية لألسرة، فأظن أن هذا أمٌر يتفق فيه اجلميع

التربية مطلب وضرورة، وعلى أن األسرة ينبغي أن تتحمل مجيعهم يتفقون على أن ، واملتعلم
أعين -مسؤوليتها يف التربية، لكن سأحاول أن أسلط الضوء على بعض اإلجابات على هذا السؤال 

 اليت تفيد يف امليدان العملي أكثر من أن تكون جمرد إضافة مزيد من -ملاذا الرسالة التربوية لألسرة
 .نب االقتناع لدينا يف هذا اجلا



 ٣

١١  אאאא
هناك جوانب كثرية تربز أمهية الرسالة التربوية لألسرة لكنين ساجتزئ ما أرى أنه ينبغي أن 

 .نوظفه عملياً لإلجابة على السؤال اآلخر وهو كيف نرتقي باألسرة لتؤدي رسالتها؟

א ١−١ א א א
األوىل من املؤسسات  ائر التنشئة االجتماعية، وهي املؤسسةاألسرة هي الدائرة األوىل من دو 

 خيرج الطفل الرضيع من بطن أمه، فأول جمتمع يواجهه هو جمتمع األسرة؛ بل إن التأثري حنيفالتربوية؛ 
النفسية  فالطفل وهو يف بطن أمه يتأثر بانفعاالت األم، ويتأثر باحلالة، التربوي يبدأ من مرحلة احلمل

منذ أن يكون مهمة األم يف تربيته بدأ ت وهلذا ،، ويتأثر باجتاه األم حنو محلها ونظرهتا لهاليت تعيشها
 .هامحالً يف بطن

يف ، مث خيرج وهو رضيع وتوصل له األم رسائل تربوية يفقهها هو ورمبا ال تفقهها األسرة
نان، احل وعطفالر  يتلقى مشاع،رضاعته من و الدته، يف مداعبة أهله له، يف محل أمه له ووضعها له

وهذا األمر جتهله كثري من األمهات ، واليت تعترب مطلباً ضرورياً يف منوه االجتماعي والنفسي والعاطفي
 .وجيهله كثري من اآلباء

 .وهو ال يتعامل مع أي مؤسسة أخرى ، وميتد به العمر إىل أن يصل إىل سن املدرسة
ل ما يفتح الطفل عينه عليه فهذا يؤكد إذن حني تكون األسرة هي املؤسسة األوىل، وهي أو

أمهية الرسالة التربوية لألسرة، وهو يف املقابل أيضاً يعيننا يف اإلجابة على كيف؟ فبقدر ما نواجه من 
 .حتديات منلك فرصاً يف تربيتنا رمبا ال نثمنها 

א ٢−١ א
ب أول عضوية سالنتماء إليها، وهو هبذا يكتاألسرة هي أول مجاعة يعيش فيها الطفل ويشعر با

فإنه قد ينتمي بعد ذلك إىل ، منط هذه اجلماعة وعالقاهتا على عالقاته فيما بعديؤثر يف مجاعة، و
ويتقدم به العمر ويصل إىل سن املراهقة فريتبط بثلة ، مجاعات اللعب فيشاركهم يف ذلك اللعب
أخرى من خالل الزمالة املدرسية، مث تليها مجاعات أخرى الرفاق، مث يتقدم به العمر فريتبط جبماعات 

، كل هذه اجلماعات تتأثر باجلماعة األوىل اليت انتمى وارتبط هبا هذا الطفل.من خالل العمل وغريه
 .ويتشرب قيماً ومفاهيم ومعايري يزن من خالهلا الناس كما سيأيت 

א ٣−١ א א א
نعـود  فحني  ، الوحيدة اليت يظل اإلنسان مرتبطاً هبا وال يتخلى عنها         األسرة هي اجلماعة   مجاعة

كنا ننتمي إىل جمموعة وفئة من أهل احلي        ،  فسنجد أنه كانت لنا عالقات حني كنا أطفاالً        ،إىل تارخينا 
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رفقـة  حني كنا يف الدراسة كان لنـا        ، اجلريان واألقارب، وكنا منارس معهم اللعب ونعيش معهم       و
أما األسرة فهـي    ، وزمالء يف الدراسة، وكذلك يف العمل، ومجاعات كثرية تنشأ يف حياتنا مث تنقرض            

نسأل اهللا لنـا    ، اجلماعة الوحيدة اليت يبدأ هبا املرء مع بدايته يف احلياة وهي اليت تودعه إىل دار الربزخ               
 .ولكم حسن اخلامتة 

א ٤−١ א
األسرة هي ، بني أعضاء األسرة ختتلف بغض النظر عن نوعهم وعددهم  املتبادلة طبيعة العالقة

اجلماعة الوحيدة اليت يلتقي فيها جيل اآلباء باألبناء بل اآلباء باألحفاد، ويتعامل فيها الرجل مع 
، زوجته ومع بناته الكبار الاليت تزوجن وأجننب، ويتعامل مع بناته املراهقات ومع أبنائه املراهقني

ويتعامل مع األطفال، ومع الرضع، وهلذا تكون لألسرة طبيعة خاصة ختتلف عن سائر اجلماعات 
 عن اختالف ،عن طبيعة واختالف األسرة، عن حجم األسرة، بغض النظر عن نوع هذه العالقة

 . هذه اجلماعة وهذه املؤسسة تبقى مترابطة متماسكة، أعضاء األسرة من حيث اجلنس والسن وغريها
أيضاً يعطينا فرصة ميكن أن نستثمرها  ا يؤكد على أمهية الرسالة التربوية لألسرة وهووهذ

 .لنجيب على سؤالنا كيف نرتقي بالتربية األسرية؟

א ٥−١ א א א
من يدرس التاريخ فمؤسسة األسرة هي أكثر األنظمة االجتماعية ثباتاً على مدى التاريخ؛ 

القبيلة، والعشرية وغريها، هذه ، عرف أن هناك أنظمة اجتماعية حتكم عالقات الناس وصالهتمي
ومن يقرأ التاريخ يرى ويكتشف أن هذه العالقات مل تثبت على ، األنظمة متطورة على مدى التاريخ

 ،دةوهي ناشئة مع ظروف احلياة اجلدي وها حنن اليوم جند جمموعات العمل والدراسة .وترية واحدة
اليوم بوادرها من خالل شبكة  ها حنن نرى وستنشأ يف املستقبل نوع من اجملموعات والعالقات

يعرفه؛ لكن تبقى هذه مل الت بني رجلني لو قابل أحدمها اآلخر  فنرى عالقات وِص؛اإلنترنت
 .املؤسسة أكثر األنظمة ثباتاً ورسوخاً على مدى التاريخ وستبقى إىل ما شاء اهللا

אא ٦−١ א
كان من خالل املرحلة األوىل أالوقت الذي يقضيه الطفل مع أسرته من أطول األوقات سواًء 

 . أو ما سوى ذلك-وسنشري إليها-من العمر 
وهي حني حتسن التعامل مع هذا الوقت املتاح هلا ستكسب فرصاً وإمكانيات ال تتاح لبقية 

نها عوامل التأثري األخرى اليت ميكن أن تزاحم دور ورسالة صر عقاملؤسسات التربوية األخرى، وت
 .األسرة 
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א ٧−١
يف املراحل األولية من العمر، وهذه املراحل هلا أثر والتأثري عليه الطفل التعامل مع باألسرة تنفرد 

 .كبري جداً يف تشكيل شخصية الطفل وتشكيل قيمه وتصوراته وموازينه
 يف النظر إىل احلياة ومعايري ترسخت عنده منذ اًأسلوبو اًالرجل كبري السن قيمرى لدى إنك ت

 .أن كان يف طفولته وال تزال مترسخة ثابتة
نعم وسائل اإلعالم بدأت ، يف هذه املرحلة املهمة واخلطرة تنفرد بالطفل وال يزامحها عليه أحد

زال نستطيع أن نتحكم فيه إىل قدر كبري، ن  الناتزاحم أطفالنا يف هذا السن وهذه املرحلة؛ لكن
أن تسري به يف طريق خمالف هي يف األغلب ونستطيع أن نقلل من فرص تعرضه لتلك املؤثرات اليت 

 .للطريق الذي ترتئي األسرة أن تسري عليه وتسلكه
ومن هنا فاستثمار هذه املرحلة املهمة خيتصر علينا خطوات كبرية، وحينما نتحدث اليوم 

الب بأن نستثمر هذه املرحلة املهمة، فال ينبغي أن يقف األمر عند التصور الساذج للتربية املطلوبة ونط
ينبغي أن نتجاوز إىل ما هو أبعد من ذلك  بل ،اليت تقتصر على جمرد إعطاء توجيهات وأوامر وحنوها

من خالهلا الطفل، البناء الصحيح للقيم اليت ينطلق ، من خالل البناء الصحيح لطريقة تفكري الطفل
وتنمية القدرات اليت ميكن من خالهلا أن يتعامل مع ما يفد إليه بعد ذلك وما يواجهه من مؤثرات 

 .ميكن أن يتخلى عنها ويتخلص منها فيما يستقبل من حياته ال

א ٨−١ מ א
ومن ، حكام عليه األسرة ختتار من البيئة ما تراه مهماً، مث بعد ذلك تقوم بتفسريه وإصدار األ

هنا تكون القيم اليت يتشرهبا الطفل متأثرة بنظرة األسرة وبتعبريها عنها، فتشكل هذه القيم معايري 
 .يتعامل من خالهلا مع ما يواجهه يف املستقبل من مؤثرات يف األسرة 

يتشرب هذه القيم من سوف ، -على سبيل املثال– الطفل الذي يعيش يف أسرة حتتقر املتدينني
يأيت إىل املدرسة فيجد حني ، الل ما يراه ويسمعه من والده ووالدته، مث تستقر عنده هذه القيمخ

نظرة تلقاها من خالل ما غرسته ،  نظرته هلذا املعلم ستكون نظرة احتقار وانتقاص فإنمعلماً متديناً
 .األسرة عنده
ليس كل أسرة متدينة و-الطفل الذي يعيش يف أسرة متدينة حتسن التربية : النموذج اآلخرو

، وأول لقاء فيأيت املدرسة، وهي أول جتربة له مع عامل مفتوح،  وتريب بطريقة صحيحة-حتسن التربية
تبقى جتربة حمدودة، وتبقى غالباً هلا فكل جتاربه األخرى يف التواصل مع اآلخرين خارج األسرة فعلي 

 هناك قدر من االنتماء الفكري والقيمي غالباً ما يكونفصلة وثيقة بثقافة األسرة وتربيةاألسرة؛ 
بأبناء اجلريان رع االشيلتقي يف والثقايف بني األسرة وحميطها القريب، فيبقى التغيري حمدوداً حىت حينما 
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 . من خالل اجلريان الذين حيتك هبماً يبقى حمدودهتغيري لكنفثمة 
الذين من الطالب العديد  والفصول مليئة بالطالب وجيد يف فصله ،حينما يأيت املدرسةأما 

ثقافات و، شرائح اقتصادية شىتو، أمناط اجتماعية متباينةو، تربية خمتلفةو، ينتمون إىل أسر متفاوتة
 .سينتقل نقلة أخرى وتصدمه هذه النقلة ،مغايرة

تلقائياً من خالل  إنه كيف سيختار األصدقاء؟، يأيت الطفل إىل املدرسة وسيبدأ باختيار أصدقاء
م اليت غرستها فيه األسرة جيد أنه يتناغم مع هذا النوع، سيجد أن األصدقاء احملافظني الذين تلك القي

ال يرى منهم سلوكاً بذيئاً، سريى أن هؤالء األصدقاء هم أقرب إليه ، ال يسمع منهم كلمة بذيئة
 .وأكثر تناغماً معه فيميل إليهم 

الطفل و، ىل تلك الفئة اليت تناسبه والطفل الذي اعتاد على سلوك عدواين ومتمرد سيميل إ
اآلخر الذي مل يهذب سلوكه اعتاد على اللغة غري املهذبة على األلفاظ السوقية واألخالق 

 .والسلوكيات الشاذة، سيتجه تلقائياً إىل اختيار اصدقاٍء ممن يتناسبون مع طريقة تفكريه ونظرته
 خالهلا من حيث ال يشعر فيحكم إذن األسرة هنا أسهمت يف غرس هذه القيم اليت يتصرف من

 .نظرته إىل معلمه ال تنفك عن نظرة األسرة لآلخرين وتقييمها هلمف ،على الناس من خالل ما تلقاه
اإلنسان ال ينظر إىل األمور نظرة حمايدة، وكل املواقف اليت تراها وتنظر إليها متر إليك من إن 

بعد ذلك تعدل وتطور ون خالل التربية األسرية،  إطارك املرجعي الذي َتشكّل متتمثل يف خالل قناة 
 .يف هذا اإلطار املرجعيالتربية املدرسية 

إذاً حكمك على الناس وتقوميك هلم فضالً عن حكمك على السلوكيات الشاذ منها واملقبول 
 ليس حكماً موضوعياً وال حمايداً كما يقال، إمنا هو حكم مير من خالل هذه القناة اليت تقوم بإعادة
فلترة هذه املواقف وإصدار أحكام عليها ما بني شخص مقبول وغري مقبول ، وسلوك مقبول وغري 

السلوك حبد ذاته جمرداً من هذه القيم يبقى سلوكاً حمايداً؛ ألن أحكام الناس تتفاوت بالنسبة ، مقبول
لك األشخاص، يعده اآلخرون سلوكاً شاذاً وقس على ذ، فالذي يعده بعض الناس سلوكاً مقبوالً، له

من أين نتلقى حنن هذه األحكام؟ من خالل ، فالذين يعجب هبم فئة من الناس ال يعجب هبم اآلخرون
 .هذا اإلطار املرجعي الذي شكلته عندنا األسرة

املهم أن ، مث بعد أن جاء إىل املدرسة بدأت املدرسة تتحكم فيه تزيد وتنقص، تعدل وتقوم
ر من خالهلا الطفل وتنظر من خالهلا الفتاة واملراهق واملراهقة األسرة شكلت هذه القيم اليت ينظ

ويعمم هذه النظرة على األمور كلها، ومن مث فهو ال ينظر إىل اجملتمع وال إىل احلوادث نظرة حمايدة 
إمنا ينظر إليها من خالل إطاره املرجعي بغض النظر عن كون هذا اإلطار يتفق مع الرؤية الشرعية أو 

وهذا اإلطار مكون من ، م االتفاق واالختالف خيتلف، فكل إنسان عنده إطار مرجعيحج، ال يتفق
  أو أمور ثقافية أو-وقد يكون ديناً صحيحاً أو باطالً- خليط ما بني قضايا أمالها عليه الدين
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 .كل هذه األمور شكلت هذا املنظار الذي ينظر من خالله لآلخرين، اجتماعية أو أمور أسرية عائلية
توضح  و،التربوية لنا خطورة الرسالةتوضح  أكون استطردت ولكن أرى أهنا نقطة مهمة رمبا

 .لنا يف املقابل الفرصة العملية اليت ميكن أن نستثمرها يف تربيتنا األسرية

א ٩−١ א א א
لمراهق  وهي حاجات مهمة للطفل ول، األسرة ميدان إلشباع احلاجات النفسية واالجتماعية

احلب وإىل التقدير واإلنتماء واهلوية واملسؤولية  حيتاج إىلنسان إل فا،حىت ملن يتجاوز سنهم فيما بعد
 .وحاجات أخرى

هو ميدان األسرة، وسنشري إليه حينما ننتقل إىل اإلجابة إلشباع هذه احلاجات امليدان احلقيقي و
 .رة تترك أثرها يف تربية أوالدها فيما بعد ، سنرى كيف أن األسر غري املستق"كيف"على الشق الثاين 

א ١٠−١ א
أطفاهلا؛ حىت اآلباء الذين عندهم نوع من فهي تعتين باألسرة أكثر حرصاً وانضباطاً يف الغالب، 

 .اإلحنراف والتقصري ، كثري منهم اليتمىن أن يكون أوالده مثله، واألمهات كذلك
إنين قد وقعت يف : ن ابنه خرياً منه؛ بل قد تراه يقول له بلسان املقالاألب دائماً يتمىن أن يكو
ال أمتىن أن تكون مثلي أو أن تنظر إيلّ إمنا أمتىن أن تكون أفضل و، هذه املشكلة وهذا السلوك السيئ

 .مين، خبالف غريهم من املؤسسات التربوية األخرى
رسالتها التربوية، واإلهتمام بذلك ليس شأن هلذا كله كنا حباجة إىل أن نعيد االعتبار لألسرة ول

املسلمني وحدهم اليوم؛ بل حىت اجملتمعات الكافرة تدرك اخلطيئة الكربى اليت ارتكبتها حني هدمت 
لقد : "يقول) لألكسس كاري(وأكتفي هبذه العبارة اليت يقوهلا مفكر غريب مشهور  .هذه املؤسسة

استبداالً تاماً، وهلذا تترك  ل تدريب األسرة باملدرسةارتكب اجملتمع العصري غلطة جسيمة باستبدا
 ".األمهات أطفاهلن لدور احلضانة

 .نبغي أن نعيها حنن حىت ال نبدأ من حيث انتهى اآلخرونينعم كانت غلطة عظيمة وشنيعة 
كيف ميكن أن تفعل األسرة رسالتها ،"كيف"اإلجابة علىالسؤال الثاين  ننتقل بعد ذلك إىل

 .التربوية؟
قبل اإلجابة على هذا السؤال سأشري باختصار إىل بعض العوامل األسرية اليت تؤثر على و

 . كثريا إذ فيها مانستطيع التحكم فيهالطفل، وهي تعنينا

٢٢  אאאאאאאאאאWW
 :مثة عوامل عديدة يف األسرة توثر على تربية أطفاهلا، ومنها
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א ١−٢ מ
غالباً ما حياط على سبيل املثال الطفل الوحيد فبري على تربية الطفل، له أثر كجم األسرة حف

برعاية تزيد عن احلاجة، وهلذا تصبح عالقات هذا الطفل بغريه على أساس أمهية مصاحله وتظهر عنده 
خبالف الطفل الذي ينشأ يف أسرة كثرية األطفال، فهذا غالباً ما مييل إىل ، األنانية وحب السيطرة

باعتبار أن احليز املتاح له من و ،لسوي باعتبار أنه يتعامل مع خليط ومع عديد من األطفالالنموذج ا
 .توزع بني هذا العدد من األطفالفاالهتمام قد اهتمام والديه به يبقى حمدوداً 

א ٢−٢
وجودمها، أو وجود األب لوحده، أو األم لوحدها، أو : من حيث األبوينيعد تركيب األسرة 

يعد ذلك من العوامل املهمة يف التنشئة األسرية، كونه يعيش عند زوجة والده، أو عند زوج والدته، 
املرشد هذه املعلومات مما يهتم به نسبة الذكور إىل اإلناث، وترتيب الطفل بينهم، وهلذا جند  كذلكو

 .يف املدرسةالطاليب 

א ٣−٢ א מ א
يسود األطفال يعيشون يف أسرة فإذا كان ، إنسجام أفراد األسرة له أثر كبري على تنشئة األطفال

ن عكثر استقراراً وأبعد أ جٍو تعاوينٍّ بعيد عن اخلالفات واملشاحنات فهذا أحرى أن يكون هذا هافي
من حاالت اجلنوح حتصل من أسر %٧٥ على أن اإلحنراف والتأثر، وهلذا فقد دلت بعض الدراسات

 .ضعيفة أو منعدمة التماسك

א؟א؟  ٣٣
 كيف تؤدي األسرة رسالتها؟" .كيف " أنتقل بعد ذلك إىلاإلجابة على السؤال 

بل ، رمبا أشرت إىل جزء من اإلجابة على هذا السؤال حني أجبنا على السؤال األول ملاذا
ن حديثنا عن أمهية الرسالة التربوية لالسرة ليس حديثاً يقتصر على اإلقناع حرصت على أن يكو

إمنا حرصت أن أختار من بني ما أشرت إليه ما ميكن أن نستثمره  ،بأمهية الرسالة اليت ندركها مجيعاً
 .يف تطوير آداء الرسالة التربوية لألسرة 

א ١−٣ א :א
 نتعامل مع األسرة على أساس أهنا مؤسسة اجتماعية، وينبغي أن يسهم اجملتمع يف  ينبغي أن

تعزيز دور األسرة، وأن ننظر على مستوى اجملتمع على أن قضية األسرة ليست قضية تعين األب واألم 
 جيلب املخاطر على ذريةعتناء باألسرة، فإنه لن فاجملتمع حني يهمل اال، إمنا تعين اجملتمع، وحدمها

 .إمنا سيجلب املخاطر على اجملتمع بأسره، رجل وامرأة فحسب
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األسرة ويعزز دورها سيختصر كثرياً من اخلطوات، وسيحل كثرياً من ب يناجملتمع حني يعتو
األب [وهلذا فاحلديث عن األسرة ينبغي أن اليكون مقتصراً على قطيب األسرة ، املشكالت االجتماعية

 . ويعين اجملتمع بدرجة أهمةدرجة مهمإمنا حديثاً يعنيهما ب] واألم
اجملتمع هو املسؤول عن . تاحة الفرصة لبناء األسر السليمة املستقيمةإواجملتمع هو املسؤول عن 

يدرك أنه واجملتمع ينبغي أن  ،التحكم يف العوامل واملؤثرات اليت ميكن أن تقلص من دور األسرة
 وهو مسؤول عن ،عينها على االرتقاء برسالتها يلألسرة مبااإلمكانات واخلربات تقدمي مسؤول عن 

وهو مسؤول عن محاية األسرة من املؤثرات، مث هو أيضاً مبؤسساته ال يسوغ له ، تطوير اداء األسرة
 .أن يتبىن اجتاهاً يهدم تأثري األسرة، ولعله أن يأيت مزيد حديث هلذه القضية

ا ال جتلب الضرر هلا وحدها؛ بل جتلب وحني ختتار أسرة ما أن تسري خالف ثقافة اجملتمع فإهن
اجملتمع الذي أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مثل السفينة حني خيرق فيها ، الضرر على اجملتمع

 وحدها؟ أم أن اهياألسرة اليت خترج شاباً منحرفاً طائشاً هل يقتصر العناء عل، خرق يغرق اجملتمع كله
يت خترج فتاة منحلة هل يقتصر أثر ذلك على األسرة نفسها؟ أم أن ذلك يتجاوز إىل اجملتمع؟ األسرة ال

 إىل اجملتمع؟  ذلك يتجاوز

א ٢−٣ א :א
 ليست جمرد أمر بالصالة -حىت مبفهومنا الشرعي-فالتربية ، البد من الشمول يف النظرة التربوية

 لكنها أبعد من ذلك؛ إهنا تبدأ -ألصل وهذا األمر الشك أنه األساس وا- وهني عن املنكر والفحشاء
 ىل حب الصالة وحب اخلري والطاعة، وإىلإأوالً بغرس اإلميان والتقوى يف النفوس، حىت متيل النفوس 

 ، وما يسوغ وما ال يسوغ،ما جيب وما حيرمتعلِّم ، مكره الفساد وأهله، مث هي بعد ذلك تعطي وتعلِّ
مث هي تعتين باجلانب النفسي واجلانب ، ومعايل املرؤاتمث هي بعد ذلك تريب على حماسن األخالق 

احلالة ف، جتماعي والصحي، وترى أهنا منظومة واحدة يؤثر بعضها على بعض، ويتأثر بعضها ببعضاال
يعيش يف أسرة ال تعطيه اإلشباع النفسي فهو حني ، الدينية للشاب ال تنفك عن حالته النفسية

يكون شاباً منحرفاً، نظرته حىت للدين وللمتدينني ستتأثر هبذا رمبا واالجتماعي وال تليب حاجاته 
 .احلرمان النفسي واالجتماعي الذي عايشه

قرة من ،  واجتزئ بأمثلة يسرية،وهلذا نرى املريب األول صلى اهللا عليه وسلم يرعى هذا االعتبار
اهللا عليه وسلم السعادة الوقت الذي جيد فيه النيب صلى ، هي الصالةوعني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كان يصلي ، مٌر صلى اهللا عليه وسلم فزع إىل الصالةأوالطمأنينه هو يف الصالة، وهلذا كان إذا فزعه 
 فأتى أحد أوالده احلسن أو احلسني - وليس يصلي وحده إمنا كان يؤم أصحابه-صلى اهللا عليه وسلم

 فاستبطأه أصحاب النيب صلى اهللا عليه فارتقى على ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم فأطال السجود



 ١٠

إن ابين هذا ارحتلين فكرهت أن أقوم حىت : (وسلم، مث ملا انصرف سألوه فقال صلى اهللا عليه وسلم
 .) ]٣٤٢٨) (٦/١٥٠(أبو يعلى يف مسنده  ) [ يقضي حاجته

فيأيت احلسن النيب صلى اهللا عليه وسلم املعلم الواعظ املبلغ املريب كان خيطب أصحابه على املنرب 
إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن : (ويتعثر فيترك خطبته، ويرتل من املنرب فيحمله، مث يعود إىل املنرب فيقول

إن ابين هذا (البخاري كتاب الفنت باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن ) [ يصلح به بني فئتني عظيمتني من الناس

  ].٨/١٢٦) ٧١٠٩...) (سيد
لذين عاشوا تربية تراعي هذا اجلانب وتليب هذه احلاجات تنمي لديهم الثقة يف إذن أولئك ا

النفس، وتنمي لديهم هذه القدرات واملهارات اليت حيتاجون إليها، حتقق عندهم اإلشباع النفسي 
 .هافخرجوا جيالً قاد البشرية وأثر في. والعاطفي

ليتنا التربوية، وأال تقتصر على جمرد األمر مسؤوإىل فال بد أن تتسع الدائرة اليت ننظر من خالهلا 
والنهي، أو على جمرد أن نعلم األحكام الشرعية وننهى عما ال يسوغ له أن يفعله، وإن كان هذا 

 .واجباً ومتحتماً ومتعيناً
ال تظنون أنكم تربون الطفل عندما ) : "واحلكمة ضالة املؤمن (يقول أحد التربويني الغربيني 

م تسب أو ترشدونه أو توجهونه؛ بل إنكم تربونه يف كل حلظة من حياتكم حىت وأنتتحدثون إليه فح
غري موجودين يف البيت، ومما له أمهية كيف تلبسون ثيابكم؟ وكيف تتحدثون مع اآلخرين؟ وعن 

 ."اآلخرين؟ وكيف تسرون وتقابلون األصدقاء واألعداء؟ وكيف تضحكون؟

א ٣−٣ א
كل عمل يعمله أن يسري على خطوات واضحة وحمددة، ويدرك أن مالديه من حيتاج املرء يف 

 خربة يتقلص يف زخم املتغريات املتالحقة، فكيف بالتربية ورعاية اإلنسان؟
واليسوغ أن يقفا عند حدود ن السعي لزيادة اخلربة التربوية، عآلباء واألمهات لذا فال غىن ل
 .جتربتهما احملدودة

 :يادة اخلربة فيما يأيتوتتمثل أهم مصادر ز

 :القراءة ١-٣-٣
فأقل ما يقرأ اآلباء، وأقل ما تقرأ األمهات القراءة يف زيادة اخلربة التربوية  ةأمهيمن رغم على ال

يف يقرأ يقرأ حني تقرأ يف كتب املطبخ، والرجل حني تقرأ املرأة ف، هو ما يتعلق بشؤون التربية
 .يه يف تربية أوالده ويعينه على ذلكيقرأ ما يعنأن كثرية هتمه؛ لكنه قلّ موضعات 

وحيتاج الوالدان إىل التنويع يف القراءة يف حماور عدة، يف احملتوى، والوسائل واألساليب، 
 .وخصائص النمو، والتجارب التربوية
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 :استشارة المختصين ٢-٣-٣
فكثري من التسؤاالت تصر علينا خطوات كثرية، ختاستشارة املختصني وجمالستهم ومعاشرهتم، 

 .عقدة واملشكالت الطويلة لدينا هي من البدهيات بالنسبة هلمامل
وهذه اللقاءات يلتقي فيها وجيتمع فيها اآلباء ، استثمار اللقاءات العائليةوميكن أن يضاف لذلك 
لو اجتزأنا جزءاً ف، كثرياً ما يدار فيها حديث فارغ املضمون وغري مفيدوباآلباء واألمهات باألمهات، 

 فقد يكون من دونك يف ؛ت لنتحدث فيه عن مهوم أسرنا، وعن تربيتنا الستفدنا كثرياًمن هذه اللقاءا
 .العلم ميلك خربات وعلوماً ال متلكها أنت، وما زال األكابر يستفيدون من األصاغر 

 :االستفادة من تجارب اآلخرين ٣-٣-٣
 من التعميم هناك جتارب كثرية يف التربية ميكن أن ترقى خبرباتنا ومهاراتنا، لكن مع احلذر

فقد تكون هناك جتربة جنحت فيها أنا ، ال تنجح فيها أنت، وقد تكون جتربة جنحت فيها ، اخلاطئ
أنت ، ال أجنح فيها أنا؛ ألن التجربة ال ميكن أن نفصلها عن شخصية املريب، وعن البيئة اليت يعيشها، 

من كل هذه  بل ميكن أن نستفيد، وعن الشرحية اليت يتعامل معها، وهذا ال يعين أن ال نستفيد منها
طباق هذه انحينما نريد أن نعمم ينبغي أن نتأكد من مدى ، التجارب، ولكن مع احلذر من التعميم

 .التجارب على واقعنا 
واالستفادة من التجربة التعين استنساخها كاملة بالضرورة، بل ميكن أن نأخذ  منها مايناسبنا 

 .ويفيدنا

א ٤−٣ א א
حنراف، واالستقامة، وأثره على سلوك أشرنا قبل قليل إىل أثر االستقرار األسري على اال

 .األطفال
 :حينما نطالب باالعتناء باالستقرار األسري، فنحن نطالب بذلك على مستوينيو

  المستوى األول على مستوى المجتمع ١-٤-٣
ل تقدمي اخلدمات أن يسعى إىل حتقيق االستقرار األسري من خالمن مسؤولية اجملتمع 

قضايا كثرية مثة عالقات الناس، وفهي تؤثر بدرجة كبرية على االجتماعية، ومن خالل أنظمة العمل 
ال ميكن أن ننظر إليها نظرة مادية حبتة؛ بل ينبغي أن نتساءل وحنن نضع أنظمتنا سواًء النظام املقنن 

ينبغي أن نضع يف ، ريف الذي نتعارف عليهالذي يصبح قانوناً ونظاما يرجع الناس إليه، أو النظام الع
هناك أنظمة تعزل األب عن أسرته، وتتعامل مع ؛ فاالعتبار أثر هذه األنظمة على االستقرار األسري

األب على أنه آلة، وإذا كان يصح يف العامل الغريب أن يعمل األب لساعات طويلة بعيداً عن أسرته 



 ١٢

 .ألمرفأظن أننا ينبغي أن نعيد النظر يف هذا ا
من ميارسه  أن نضع حداً أدىن النسمح ألى أحد أن يتجاوزه فيما –وهو رأي شخصي–أرى ف

العربة ليست ف، عمل، ولو كان هذا يؤدي إىل مزيد من اإلنتاج والثراء بالنسبة له أو بالنسبة للمجتمع
، فحني ينحرف فرد اخللل التربوي اجملتمع مبالغ مادية باهظةيكلف املقياس املادي يف حىت  بل .باملادة

يف عالجه ، يف عالجه النفسي، من أفراد اجملتمع فيكون مدمناً كم يكلف اجملتمع يف عالجه الصحي
 وكم ينفق عليه يف ،اإلجتماعي؛ بل اجملرم حني يقع يف جرمية كم يكلف اجملتمع من تكاليف مادية

 باملنظور املادي ختتصر علينا سجنه وبعد سجنه؟ لو حسبنا التكاليف املادية لرأينا أن التربية حىت
 .خطوات كثرية

تعميق االستقرار األسري من خالل تقدمي اخلدمات وباإلضافة إىل مسؤولية اجملتمع يف 
البد من إعادة تقومي التعامل مع وسائل اإلعالم، من خالل األنظمة اليت يضعها اجملتمع ، االجتماعية

املسرحية ، هدم استقرار األسرةهلا أثرها البالغ يف  املسرحيات اليت تراها األسر اليوم صباح مساءف
املرأة تبدو أمام زوجها ، عبارة عن جمموعة ممثلني يقفون على خشبة املسرح ويعيشون يف صور مثالية

ماهو أثر .إخل ..طريقة التعامل واحلوار والعبارات ، يف مظهر ال تبدو به حىت يف مرتهلا والرجل كذلك
على األسرة؟ مث املشاهد اليت تتحدث عن اخلالفات الزوجية والطالق هذه املشاهد املتكررة 

واملشكالت، وكأهنا وسيلة لتطبيع التفكك األسري واعتباره ظاهرة طبيعية وغري شاذة ناهيك من 
يرى صورة فاتنة يف وسائل واملرأة حني الرجل كل من ف، وسائل اإلثارة اليت حتدث أثراً غري مباشر

 ذلك إىل مواقعة الفساد والبحث عما وراء ذلك، وهذا من أعظم ما يؤثر على اإلعالم رمبا يقوده
املسرحيات والتمثيليات اليت تصور أم الزوجة على أهنا أكرب عدو للزوج، قل مثل ذلك يف و، األسرة

وعلى أهنا أكرب مشكلة تواجهه ، وكيف يستطيع الزوج يتخلص ويتهرب من محاته؛ بل رمبا ارتكب 
لص منها، كذلك الفقرات اليت تقدمها وسائل اإلعالم عرب القنوات الفضائية، وعرب شبكة اجلرمية للتخ

واجملتمع مسؤول عن احلد من هذه ، اإلنترنت من هنا وهناك هتدم بنيان األسر وتزلزل استقرارها
 .املؤثرات حىت حيمي األسرة 

 :على مستوى األسرةالمستوى الثاني  ٢-٤-٣
إمنا تعود الثمرة بعد ذلك إىل األبناء رته على الوالدين وحدمها، إن االستقرار األسري التعود مث

 فإنه سيجين مثرة هؤالء، ومن مث البد أن يسعى الزوجان إىل تقوية ؛اجملتمع كله البنات بل إىلو
 .االستقرار األسري والتضحية والتحمل يف سبيل حتقيق مثل هذا اهلدف

א ٥−٣ :א
عوامل كثرية سرقت ويف هذا الوقت استجدت اً واسعاً تتعامل فيه مع أوالدها، األسرة متلك وقت



 ١٣

 :جزءاً كبرياً من هذا الوقت، ودعوين أضرب على ذلك ثالثة أمثلة سريعة

 : التلفزيون ١-٥-٣
الشاي، وهذا يعين أهنم سيتجمعون صامتني أو تناول طعام العشاء، عليه أثناء األسرة جتتمع ف

الشاشة، هذا الوقت كان من املمكن أن يشغل باحلديث بني أفراد األسرة، ينظرون مجيعاً إىل هذه 
ليست فهذا الوقت الذي تعتقد فيه األسرة أهنا قضته مجيعاً ، وهذا احلديث البد أن يكون له أثره

 . أبداناً وفرقهم عقوالً وأرواحاًمجعهم" اجملمِّع املفرِّق"، إمنا قضته أمام ما يسميه بعض التربويني كذلك

 السائق ٢-٥-٣
جاء السائق صار وحني اعتاد األب أن يوصل أبناءه إىل املدرسة، وأن يوصلهم هنا وهناك، 

مع السائق؟ هذا أوالدنا ؛ لكن كم هو الوقت الذي يقضيه لقد وفر علينا وقتا وجهدايكفيه املؤنة، 
اعي يف تقوية  األثر النفسي واألثر االجتممفيترك فيه، ممع والدهوه الوقت كان من املمكن أن يقض

الصلة بني األب وأوالده وكذا األثر التربوي، فإهنم يسريون يف الطريق ويشاهدون مواقف متر هبم 
  ماذا نتوقع من هذا السائق أن يغرسه يف نفوس أوالدنا؟ف، وتستحق التعليق والتقومي

 الخادمة ٣-٥-٣
م هلم، وتنظيفهم، تقوم بإعداد الطعافقد مع الصغار وتأخذ منهم وقتاً، تعيش اخلادمة طويال 

ومساعدهتم يف ارتداء املالبس، يف هذه املرحلة اخلطرية املهمة اليت حيتاجون فيها إىل العطف، إىل 
 .احلنان، إىل هذا اإلشباع الذي حرموه بسبب هذا الوافد الغريب

مع  هذه ثالثة مناذج من الوقت الذي سرق من األسرة كان ينبغي أن يكون مع األسرة مجيعاً أو
 بالك مبا سوى ذلك؟  ب واألم فمااأل

 .هذا يدعونا إىل أن نزيد من الوقت املتاح لألسرةإن 
أن يعيد النظر يف الفترة اليت يغيبها عن مرتله سواًء وجانب من ذلك يتعلق باألب فهو حباجة إىل 
 أو من حيث موقع هذا الوقت الذي يقضيه يف ،كان من حيث طول الوقت الذي يقضيه خارج املرتل

 .ن ال قيمة لهوملرتل من الربنامج اليومي، فالوقت الذي تقضيه يف املرتل وأطفالك نائما
إضايف، أو ينشغل بارتباطات اجتماعية يرتبط بعمل بعض اآلباء يقضي وقتاً طويالً يف العمل مث 
 .هنا وهناك فال يرى أطفاله وال يرى أسرته إال نادراً

ترى أن اخلادمة تكفيها املؤونة  خارج املرتل وتنشغل وعملقد تاليت ، األمواجلانب الثاين يتعلق ب
 .فتتنازل عن جزٍء من وقتها للخادمة

أن يقضوا معظم أوقاهتم خارج املرتل، هلم ال ينبغي أن نسمح اجلانب الثالث يتعلق باألوالد، ف



 ١٤

 .ال بد من أن يكون هناك و قت يلتزم فيه األوالد أن يقضوه داخل األسرة

א ٦−٣ :א
 :، ومن ذلكالبد أن تعترب األسرة أولوية يف أمور كثرية

البد أن نعيد تقوميه اليوم يف ضوء مهمة األم، والبد من أن نبتعد من العقدة اليت فعمل املرأة 
 نااملوقف من عمل املرأة واضح ولسنا حباجة إىل تقريره؛ لكن حديثإن ، جتعل عمل املرأة مطلباً لذاته

 أم هو حديث ؟املرأة هل هو حديث موضوعي؟ هل هو حديث ميليه واقع اجملتمع فعالًاليوم عن عمل 
قتها على  حصلت على شهادة مث علَّ:ألسنا نسمع كثرياً أن املرأة تقول نسري فيه وراء العامل اآلخر؟

أم أنه حينما تكون هناك حاجة لعمل املرأة يصبح عمالً ؟  إذن هل العمل غاية يف حد ذاته؟الرف
 تجاً؟ من

وتعمل بأجر امرأة عاملة وتصنف هي يف معيار آخر ملاذا نعترب أن اخلادمة اليت تذهب إىل بيت و
 أما املرأة اليت ترعى أسرهتا وتربيها وتقوم بأضعاف ،العمل الذي تتبناه األمم املتحدة على أهنا عاملة

 !ال تعترب عاملة؛ ألهنا ال تتلقى على ذلك أجراً ؟فالدور  هذا
أن نتجاوز احلساسية اليت نتعامل هبا مع هذه األمور، وأن ننظر إىل عمل املرأة نظرة ينبغي 

ال اعتراض يف عمل  العمل على أسرهتا وعلى أطفاهلا؟ موضوعية، وأن تتساءل املرأة حني تعمل ما أثر
 . أن يكون يف ظل الضوابط الشرعية:، والثاين أن يكون له حاجة:األول:املرأة بشرطني 
قَالََتا ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر { ذكر هذين الضابطني يف قصة ابنيت شعيب مع موسى وقد جاء

فهما حمتاجتان إىل العمل؛ ألن أبامها شيخ كبري، والتزمتا  ]٢٣:القصص[}الرَِّعاُء َوأَُبوَنا َشْيٌخ كَِبٌري
 . ذلكلى ع، فإذا حتقق هذان الشرطان فال اعتراض ءباحلشمة فال تسقيان حىت يصدر الرعا

ما أثر العمل على تربييت : فال بد من اإلجابة على هذا السؤالاملرأة يف العمل رغبة حني تقوي و
 وأطفايل وأسريت؟ 

إن األسرة حباجة إىل أن تكون أولوية يف كثري من قراراتنا يف العمل واختيار نوعه ووقته، يف 
 .سلبا أو إجياباً على تربتنا ألوالدناالسكن، يف العالقات االجتماعية، يف سئار ماميكن أن يؤثر 

א ٧−٣ :א
ومن مث متثل املشكالت االجتماعية أرضاً خصبة لكثري من حاالت االحنراف واخللل التربوي، 
 :فألجل بناء أسرة سليمة الغىن عن االعتناء باملشكالت االجتماعية، ويتمثل ذلك يف مسارين

 . حنتوي املشكالت االجتماعية قبل أن تقع ونقلل من أثرهاأن؛ باالحتواء: األول
حينما يوجد شباب أو فتيات يعانون من مشكالت اجتماعيـة جيـب أن            ، ف هتيئة البديل : ثاينال

ن توجد  فتسعى أل  ؛وأن تدرك املؤسسات التربوية يف اجملتمع أن ذلك من مسؤوليتها         ، بديلاليوجد هلم   



 ١٥

 .ر املشكالت االجتماعيةعلى األقل من أثخيفف هلم بديال 

א ٨−٣ א א :א
  يعدد؟ وما أثر ذلك على التربية؟   أن يتساءل مىت و كيف    التعدد جدير به    حينما يفكر الرجل يف     

 :ومن األمور اليت ينبغي مراعاهتا عند التعدد
 اليوم أصعب اعتبار القدرة على ضمن جوانب القدرة على التعدد؛ فقد غدت التربية: ١-٨-٣

من ذي قبل، والذين الحيسنون التربية سيدفعون مثناً باهضا حني يعددون، فتضيق أوقاهتم، ويتعاملون 
 .مع مشكالت جديدة

 -:من خالل مراعاة ،  التعامل مع التعددحسن : ٢-٨-٣
 . أثره على أوالده ذلك حني خيل الزوج املعدِّد بالعدل فسيترك فالعدل؛ : ١-٢-٨-٣
 . أو متفرقنيالوقت الذي يصرفه مع أوالده؛ سواء كان األوالد مجيعاً  :٢ -٢-٨-٣
خيتار املسكن الذي يتناسب مع زوجته فكثري من املعددين  ؛اختيار املسكن:٣-٢-٨-٣
أثره على أوالده ورعايتهم سيكون ، وهذا مطلب رمبا يكون منطقياً بالنسبة للزوجة، لكن األخرية
 . سلبيا

 -:الزوجة حني تبتلى بزوٍج معدد ينبغي هلا .. وحكمتهادور الزوجة: ٤-٢-٨-٣
 .أن تكون حكيمة يف التعامل مع هذا الواقع  •
 .أن ال تكون عند أوالدها نظرة سلبية جتاه والدهم •
؛ أو مشكلتها مع هذه الضرة الوافدة قضية ختصها، أن جتعل مشكلتها مع زوجها •

ا سلبيا على منوهم االجتماعي فتبتعد بأوالدهم عن هذه املشكالت اليت سيكون أثره
 . والنفسي

كيف نرتقي "على هذا السؤال  أعرف أن هذه النقاط التسع اليت ذكرت غري كافية يف اإلجابة
ما يسمح به هذا الوقت، ولعلنا من خالل هذا احلديث  ؟ لكن هذا قدر"باألسرة لتؤدي هذه الرسالة
 :قد أجبنا على هذين السؤالني

 أن تسعى لتعزيز الرسالة التربوية؟ دعوة إىلاليوم م ملاذا األسرة
 ؟ األسرة ذلككيف حتقق 

وذرياتنا  وما ذكرنا ال يعدو أن يكون أمثلة ومناذج فأسأل اهللا عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا
 .قرة أعني، وأن جيعلنا للمتقني إماما، وأن يصلح ذرياتنا ونياتنا وزوجاتنا إنه مسيع جميب

 


