






التربية األسرية

دروس في ثقافة التربية الزوجّية واألسرّية

سلسلة رافد للتأهيل الثقافي





المقدمة
ج�نب  اإلى  والواجب�ت،  الحقوق  من  متك�ملة  بمنظومة  الإ�سالمي  الدين  ج�ء  لقد 

مجموعة كبيرة ومتنّوعة من الأ�س�س التي تعنى بتربية الإن�س�ن والمجتمع، وتوجيهه نحو 

العن��سر والأ�س�س ع�م  اأّن بع�س هذه  اإل  قيم الف�سيلة، والأخالق الح�سنة وغيره�...، 

ويخ�طب الإن�س�ن كفرد، ويهدف اإلى �سقل �سخ�سيته، وتربيته� على العالقة الإيج�بية 

والجّيدة مع اهلل والن��س، وت�س�هم بطريقة غير مب��سرة في المنظومة التربوية ال�س�منة 

ل�سالمة الفرد المكّون لالأ�سرة و�سالحه.

وبع�سه� يرتبط ب�سكل مب��سر ب�أ�س�س الكي�ن الأ�سري ومرتكزاته، ويهدف اإلى بن�ئه 

بن�ًء �سحيحً�، وحفظه من ك�ّفة الأخط�ر والمنزلق�ت التي ط�لم� اأط�حت ب�لأفراد والأ�سر 

والمجتمع�ت. ويتجّلى هذا الخط�ب الخ��س والموؤّثر من  جهة في ت�سوير القراآن للرابطة 

الزوجية بين الرجل والمراأة، والتي تن�س�أ منه� الأ�سرة، فقد اعتبر القراآن الكريم اأن هذه 

الرابطة يجب اأن تقوم  على اأمتن العالق�ت والقيم الإن�س�نية؛ من ال�سكينة والوّد والحّب 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ  تع�لى:  اهلل  ق�ل  والحترام،  والرحمة 

 .
(1(

ڱ} ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ومن جهة اأخرى في الرابطة التي ينبغي اأن تحكم عالقة الوالدين ب�أولدهم� حتى تكتمل 

.
(2(

منظومة الحي�ة بكال �سّقيه� الزوجي والأ�سري {گ گ گ ڳ}

ف�ل�سكينة الأ�سرّية التي جعله� اهلل هدفً�، هي �سكينة تقوم على حفظ القيم الخ�لدة 

)1)  الروم، 21.
)2)  الن�س�ء، 11.

المقدمة
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التي ج�ءتن� وحيً�، ولي�ست �سكينة تقوم على الترا�سي الموؤّقت اأوعلى اأ�س�س غير رب�نية. 

وفي الآية الكريمة كلمت�ن ح�كمت�ن: الخلق والجعل، ف�س�ءت اإرادة اهلل اأن يخلق لن� من 

اأّن الطريق  اإليه�، ونحّقق �سويً� هذه ال�سكينة، ثم عّلمن� المولى  اأزواجً� لن�سكن  اأنف�سن� 

لتحقيق هذه ال�سكينة يتمّثل في اأمرين، هم�: الموّدة والّرحمة في التع�مل بين الزوجين. 

ف�لموّدة هي الب�عثة على الرتب�ط في بداية الأمر، ولكن في النه�ية وحين ي�سعف 

. وهكذا ف�إّن الزوجين يتالزم�ن ب�لمودة والرحمة 
(1(

اأحد الزوجين، ت�أخذ الرحمة دوره�

معً�؛ يرحم�ن ال�سغ�ر، ويرفع�ن �سعفهم ويق�سي�ن حوائجهم، ويقوم�ن بواجب العمل في 

حفظهم وحرا�ستهم وتغذيتهم وك�سوتهم واإيوائهم وتربيتهم، ولول هذه الرحمة لنقطع 

.
(2(

الن�سل، ولم يع�س النوع قّط

اإيج�د  في  ي�س�رك  والمجتمع،  الإن�س�ن  مو�سوعه�  وتغييرية؛  بنيوية  وظيفة  والتربية 

هذه  اأهم  ومن  والموؤّثرات،  العن��سر  من  مجموعة  واأ�س�سه�   مب�نيه�  وتر�سيد  وتر�سيخ 

العن��سر الأم، ب�عتب�ره� م�سدر الحن�ن والع�طفة، ومركز التوجيه والحر�س والعن�ية 

فل، تكون الأم اأّول فرٍد من اأفراد الع�ئلة يتوا�سل  بح�جّي�ت الأبن�ء كّله�، فبعد اأن يوَلد الطِّ

فل، بل  ر فقط  في مج�ل تلبية احتي�ج�ت الطِّ توؤثِّ معه بنحو مب��سر، وهذه العالقة ل 

اأي�سً� في ح�لته النف�سّية والع�طفّية. وب�لنتيجة، الأم هي قلب المجتمع، ومركز  ر  توؤثِّ

حي�ته وبق�ئه، فكم� اأّن القلب في الج�سم الب�سري مركز حي�ة، وديمومة بق�ء وا�ستمرار، 

المجتمع.  ف�سد  ف�سدت  واإذا  المجتمع،  �سلح  �سلحت  ف�إذا  المجتمع،  قلب  الأم  كذلك 

ف�لمراأة تمّثل ن�سف المجتمع، وتلد وترّبي الن�سف الآخر منه، فتكون بمث�بة المجتمع 

كّله ومدر�سة تربوية له، تعك�س عنوان ح�س�رته، وعنوان قّوته ومقدار تقّدمه ورفعته، 

حتى قيل: وراء كّل رجل عظيم امراأة، ول نب�لغ اإن قلن� اأي�سً�؛ اأّن وراء كّل مجتمع �س�لح 

ر اأّمه�ته ون�س�ءه. ورغم الدور المحوري والمهم لالأم في الحي�ة الأ�سرّية اإل اأّنه�  ومتح�سّ

)1) ال�سيرازي، ن��سر مك�رم ، تف�سير الأمثل،ج12، �س496
)2)  الطب�طب�ئي، محمد ح�سين، الميزان في تف�سير القراآن ، ج16، �س 166.
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لوحده� تبقى ع�جزة عن اإيج�د الحلول للكثير من الق�س�ي� والم�س�كل الأ�سرّية، وغير 

ق�درة بمفرده� على اإدراة العملية التربوية بكل ت�سّعب�ته� وتعقيداته�، لذا ك�نت بح�جة 

اإلى  بح�جة  ف�لأ�سرة  الأب.  ووظيفة  دور  ي�أتي  وهن�  المهّمة،  في هذه  يعينه�  �سند  اإلى 

منهج تربوي ينّظم م�سيرته�، فيوّزع الأدوار والواجب�ت ويحّدد المه�م والخت�س��س�ت 

وفق  للطفل  ال�سحيحة  التربية  عملية  انطالقة  في  الموؤّثر  تم��سكه�  على  للمح�فظة 

الغ�ي�ت  اإلى  الو�سول  المط�ف  نه�ية  في  ت�سمن  التي  والمنطقية  الدينية  ال�سوابط 

والأهداف الإلهية، من خلق الإن�س�ن وتنّزله اإلى هذا الع�لم.

وهذا الكت�ب الذي بين اأيديين� هو مح�ولة لتعريف الوالدين اإلى كيفية تربية اأبن�ئهم 

هذا  في  المطروحة  الأ�سئلة  من  جملة  على  الج�بة  مح�وًل  �سحيحة،  دينية  تربية 

المج�ل. وقد تّمت فيه مع�لجة وبحث العديد من الم�س�ئل، منه�: �سرورة التربية الدينية 

واأهّميته�، العوامل الموؤّثرة في التربية الدينية في المراحل العمرية المختلفة، الطفولة، 

التربوية  العملية  تعتر�س  اأن  يمكن  التي  والموانع  العوائق  واأه��م  وال�سب�ب،  المراهقة 

والأحك�م  الم�س�ئل  من  جملة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  ب�لإ�س�فة  وال�سحيحة،  ال�سليمة 

على  اإيج�بية  وخطوًة  المتع�لي،  اهلل  ر�س�  مورد  يكون  اأن  اأمل  على  البتالئّية.  الفقهّية 

طريق ن�سر الثق�فة الإ�سالمّية في اأو�س�ط المجتمع.





الحياة الزوجيَّة

المحور األول





الكفايات:
�ضوء    1 على  الناجحة  ��ة  ال��زوج��يَّ الحياة  م��ق��ّوم��ات  على  ال��ت��ع��ّرف 

الروؤية الدينّية والتربوّية.

الّطالع على اأهّم اأ�ضباب الخالفات الزوجية، وبع�ض الأ�ضاليب    2

التربوية والدينية لحّلها.

المحتويات:
الدر�ض الأّول: اأ�س�س الحي�ة الزوجّية.

الدر�ض الثاني: اأ�سب�ب الم�س�كل الزوجيَّة و�سبل عالجه�.





أهماف المرس: 

ل الدرس األوَّ

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

ي�سرح كيف ت�سّيد الحي�ة الزوجيَّة على الأ�س�س والمع�يير    1

الدينية والتربوية.

ة الن�جحة.   2 م�ت الحي�ة الزوجيَّ يتعّرف على اأهم مقوِّ

أُسس الحياة الزوجيَّة





مقّومات الحياة الزوجية
اإّم� عدم معرفة  �سببه�:  يكون  م�  الزوجيَّة غ�لبً�  الحي�ة  في  التي تح�سل  الخالف�ت  اإّن 

واإّم� ب�سبب النق�س في  الأ�س�س التي يقوم عليه� الزواج؛ بح�سب نظر ال�سريعة الإ�سالمية، 

لذا،  الآخر.  لل�سريك  الأذى  ب  ُت�سبِّ ب�أموٍر  كليهم�  اأو  الّزوجين  اأحد  قي�م  اأو  الدينية  التربية 

م�ت ال�سحيحة التي تقوم عليه� الحي�ة الزوجيَّة. ف على اأهّم المقوِّ ينبغي على الزوجين التعرُّ

الحي�ة  مقّوم�ت  ف���إّن  ال�سريفة،  والأح�ديث  الكريم  القراآن  في  ورد  مّم�  وانطالقً� 

الزوجيَّة يمكن اأن نلّخ�سه� على ال�سكل الت�لي:

الموّدة والمحبّة
ف�ء، لأنَّ الحي�َة الخ�لية  ة وال�سَّ  ينبغي اأن ت�سود الحي�َة الزوجيَّة روح الموّدة والمحبَّ

ة من وجهة نظر القراآن؛ هي الحّب الفّع�ل، ل ذلك الحّب  من الحّب ل معنى له�. والمودَّ

الذي يطفو على ال�سطح ك�لَزَبد. ف�لحّب المن�سود هو الحب الذي ي�سرب بجذوره في 

ُيوجب  الإ�سالم  اإّن  الأعم�ل.  بوا�سطة  الحي�ة  اإلى  القلب  من  يظهر  والذي  الأعم�ق، 

الزوجيَّة؛  الحي�ة  في  �سرورته  تتجّلى  اأمر  وهو  ُنحّبهم،  من  تج�ه  عواطفن�  نبرز  اأن 

د الحديث ال�سريف � ل تن�سى كلمة الحّب التي ينطقه� زوجه� اأبدًا،  ف�لمراأة، � كم� يوؤكِّ

 .
(1(

فعن ر�سول اهللP: »قول الرجل لزوجته اإّني اأحّبك ل يذهب من قلبها اأبداً«

وقد يبدو للبع�س � جهاًل � اأّن اإظه�ر الع�طفة بين الزوجين اأمر يدعو اإلى ال�سخرية؛ 

انطالقً� من كون الم�س�ألة وا�سحة ل تحت�ج اإلى دليل، ولكن حقيقة الأمر على العك�س 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج14، �س10.



ال���������ت���������رب���������ي���������ة األس�����������ري�����������ة16

من ذلك تم�مً�؛ فعلى الرغم من وجود الع�طفة والحّب بين الزوجين، اإل اأن التعبير 

مت�نة  ويزيده�  الزوجيَّة  العالق�ت  قّوة  من  يعّزز  حيث  ال�سرورة،  غ�ية  في  اأمر  عنه 

ور�سوخً�. 

يقول ال�سيد الطب�طب�ئي} في تف�سيره الميزان  في تف�سير قوله تع�لى: {گ 

فن�ضبة  العمل،  اأث��ره في مقام  الظاهر  الحّب  كاأّنها  »ال��م��وّدة؛  گ گ ڳڳ}، 
الموّدة اإلى الحّب؛ كن�ضبة الخ�ضوع الظاهر اأثره في مقام العمل اإلى الخ�ضوع الذي 

َجلِّ موارد الموّدة والرحمة: 
َ
ٍر نف�ضانيٍّ عن العظمة والكبرياء ]..[ ومن اأ هو نوع تاأثُّ

ة  وخا�ضّ معاً،  وُهما  والمحّبة،  بالموّدة  يتالزمان  الزوجين  فاإّن  المنزلي؛  المجتمع 

الزوجة، يرحمان ال�ضغار من الأولد؛ لما يريان �ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب 

وحرا�ضتهم،  في حفظهم،  العمل  بواجب  فيقومان  الحيوية،  الحوائج  لرفع  العمل؛ 

وتغذيتهم، وك�ضوتهم، واإيوائهم، وتربيتهم. ولول هذه الرحمة لنقطع الن�ضل، ولم 

.
(1(

يع�ض النوع قط«

فاإّن  وال��م��راأة،  اليتيم  ال�ضعيفين؛  في  اهلل  »اتقوا  ق�ل:  اأّنه   Pالر�سول عن  وروي 

.
(2(

خياركم خياركم لأهله«

.
(3(

وعنه P اأّنه ق�ل اأي�سً�: »من اتخذ زوجة فليكرمها«

وروي عن الإم�م اأبي جعفرQ اأّنه ق�ل: »الب�ضر الح�ضن وطالقة الوجه؛ ُمك�ِضبة 

للمحّبة وُقربة من اهلل عّز وجّل ، وعبو�ض الوجه، و�ضوء الب�ضر؛ مك�ضبة للمقت وُبعد 

.
(((

من اهلل«

)1) تف�سير الميزان، ج16، �س166.
)2) بح�رالأنوار، ج76، �س268.

))) م�ستدرك الو�س�ئل، ج2، �س550.
)4) تحف العقول، �س926.
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التعاون والتفاهم
ة يقوم على التع�ون، وم�س�عدة كّل من الزوجين لالآخر في  اإنَّ اأ�س��س الحي�ة الزوجيَّ

جوٍّ من الدعم المتب�دل، وبذل اأق�سى الجهود؛ لأجل حّل الم�س�كل، وتقديم الخدم�ت 

وظيفته�  لديه�  الأخرى  هي  والزوجة  دة،  المحدَّ وظيفته  للزوج  اأّن  و�سحيح  المطلوبة. 

ن�سيرًا  منهم�  كاّلً  ويجعالن  التق�سيم  هذا  يلغي�ن  والتف�هم  التع�ون  ولكنَّ  المحّددة، 

لالآخر وعونً� له، وهذا م� ُي�سفي على الحي�ة جم�ًل وحالوة، اإذ لي�س من الإن�س�نية اأبدًا 

اأو  الثلوج،  يك�فح زوجه� و�سط  ب�لدفء في حين  وتنعم  الموقد  المراأة قرب  اأن تجل�س 

ب�لعك�س، بذريعة اأّن لكلٍّ منهم� وظيفته!

فال بّد من اإر�س�ء نوع من التوافق والتف�هم بينهم�، حيث تقت�سي ال�سرورة اأن يتن�زل 

كّل طرف عن بع�س اآرائه ونظرّي�ته ل�س�لح الطرف الآخر في مح�ولة لردم الهّوة التي 

بً� في ذلك م� دام  تف�سل بينهم�، ومّد الج�سور الم�ستركة، واأن ل ُيبدي اأّي طرف تع�سّ

ين. ده� الدِّ ائرة ال�سرعية التي ُيحدِّ الأمر في الدَّ

ُتعين  ودود  ول��ود  فامراأة  �ضّتى؛  الن�ضاء  اأّن  »واعلم   :Q�الر�س الإم���م  روي عن 

هر عليه، وامراأٌة عقيمٌة ل ذات جمال  زوجها على دهره لدنياه واآخرته ول ُتعين الدَّ

ازة ت�ضتقلُّ الكثير ول تقبل  جة همَّ ابة ولَّ ول ُتعين زوجها ]على خير[، وامراأة �ضخَّ

. وفي هذه الرواية اإ�س�رة لطيفة اإلى �سرورة 
(1(

الي�ضير واإّياك اأن تغترَّ بمن هذه �ضفتها«

اأن تكون المراأة متع�ونة مع زوجه�؛ فتعينه على دني�ه، كم� تعينه على اآخرته.

ومن م�س�ديق التع�ون: خدمة العي�ل في �سوؤون معي�ستهم وحي�تهم اليومية، فقد ورد 

في الحديث عن ر�سول اهللP: »يا علي ل يخدم العيال اإل �ضّديق اأو �ضهيد اأو رجل 

.
(2(

يريد اهلل به خير الدنيا والآخرة«

)1) الك�في، ج5، �س)2).
)2) بح�رالأنوار، ج101، �س2)1.
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ُحسن المعاشرة
 الزواُج بدايُة مرحلة جديدة من المع��سرة تنتهي في ظالله� عزلة الرجل والمراأة، 

التق�رب  من  نوع  يح�سل  ذلك  اأثر  وعلى  بينهم�؛  والأن�س  لفة 
ُ
الأ من  جديد  عهد  ويبداأ 

الم�ستقبلية  والخطط  لتوجه�تهم�  ب�لن�سبة  الأمر  كذلك  وروؤاهم�،  الزوجين  اأفك�ر  بين 

لحي�تهم� الم�ستركة. 

وقد حّث الإ�سالم على مع��سرة المراأة ب�لمعروف؛ وذلك من خالل عدد �سخم من 

المف�هيم الأخالقية والتربية ال�سلوكية، ومن هذه المف�هيم:

الِع�ضرة الح�ضنة: اإّن الحي�ة الزوجية ال�سليمة هي الحي�ة التي يعي�س فيه� الزوج�ن    1

بل  لالآخر،  اأحدهم�  ي�سيء  اأّل  هو:  لهم�  الأبرز  والعنوان  كبيرين،  وتف�هم  بتن�غم 

الزوجية  الحي�ة  �سير  على  الح�كم  الهدف  هو  الإح�س�ن  يكون  اأن  على  يحر�س�ن 

{ۉ ۉې ې ې          ې  ى ى ائ  تع�لى:  اهلل  ق�ل  بينهم�، 

»خيركم  ق�ل:  اأّنه   P الأك��رم  الر�سول  عن  وروي   .
(1(

ائ ەئ ەئ وئ وئ}

 Qوروي عن الإم�م علي بن اأبي ط�لب .
(2(

خيركم لن�ضائه، واأنا خيركم لن�ضائي«

في و�سّيته لمحمد بن الحنفية: »اإنَّ المراأة ريحانة ولي�ضت بقهرمانة، فدارها على 

.
(3(

كلِّ حال، واأح�ضن ال�ضحبة لها، في�ضفو عي�ضك«

، وعن الإم�م    2
(((

 الإكرام والرحمة: عن ر�سول اهللP: »من اتخذ زوجة فليكرمها«

بينه وبين  اأ�ضياء في ما  بالزوج عن ثالثة  »ل غنى  الح�سينQ ق�ل:  علي بن 

الموافقة؛ ليجتلب بها موافقتها ومحّبتها وهواها، وح�ضن خلقه  زوجته، وهي: 

 .
(((

معها، وا�ضتعماله ا�ضتمالة قلبها بالهيئة الح�ضنة في عينها، وتو�ضعته عليها«

)1)الن�س�ء، 19.
)2) من ل يح�سره الفقيه، ج)، �س281.

))) مك�رم الأخالق، �س218.
)4) م�ستدرك الو�س�ئل، ج2، �س 550.

)5) بح�ر الأنوار، ج75، �س7)2.
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فمن اأدنى حقوق الزوجة اإكرامه�، والرفق به�، واإح�طته� ب�لرحمة، والموؤان�سة. ق�ل 

اأّن اهلل  »واأّم��ا حقُّ رعّيتك بملك النكاح، فاأن تعلم   :Qالإم�م علي بن الح�سين

ن�ضاً وواقية، وكذلك كّل واحد منكما يجب اأن يحمد اهلل 
ُ
جعلها �ضكناً وم�ضتراحاً واأ

على �ضاحبه، ويعلم اأّن ذلك نعمة منه عليه، ووجب اأن يح�ضن �ضحبة نعمة اهلل 

ويكرمها ويرفق بها، واإن كان حّقك عليها اأغلظ، وطاعتك بها األزم في ما اأحّبت 

ال�ضكون  الرحمة، والموؤان�ضة، ومو�ضع  فاإّن لها حّق  وكرهت ما لم تكن مع�ضية، 

.
(1(

اإليها ق�ضاء اللذة التي ل بّد من ق�ضائها«

عدم ا�ضتخدام الق�ضوة: نهى الر�سول الأكرم P عن ا�ستخدام الق�سوة مع المراأة،    )

وجعل من حّق الزوجة عدم �سربه� وال�سي�ح في وجهه�، ففي جوابه على �سوؤال خولة 

بنت الأ�سود حول حّق المراأة، ق�ل: »حّقِك عليه اأن ُيطعمك مّما ياأكل، ويك�ضوك 

»خير الرجال من   :P . وق�ل 
(2(

مّما يلب�ض، ول يلطم، ول ي�ضيح في وجهك«

.
(3(

ّمتي الذين ل يتطاولون على اأهليهم، ويحّنون عليهم، ول يظلمونهم«
ُ
اأ

المداراة وضبط النفس
 يوؤّدي اختالف الم�س�رب والأذواق بين الزوجين اإلى ظهور الختالف�ت والنزاع�ت 

ة التي ل ت�سهد نزاعً� اأو ت�س�دمً� بين الطرفين  بينهم�، بل يمكنن� القول: اإّن الحي�ة الزوجيَّ

اأمر خي�لي بعيد عن الحقيقة. 

اإلى ال�سمت،   اأحد الطرفين 
َ
 ُيو�سي الإ�سالم في ح�لة بروز نزاٍع ع�ئليٍّ اأن يلج�أ

واأن يغ�ّس الطرف عن اأخط�ء الطرف الآخر، واأن يتع�مل معه بم� ير�سي اهلل تع�لى 

 .P ور�سوله

اإنَّ الحي�ة الزوجيَّة ترافقه� الم�س�كل، ول يمكن تحّمله� اإل ب�ل�سبر، و�سبط النف�س، 

)1) بح�ر الأنوار، ج75، �س188.
)2)  مك�رم الأخالق، 218.
)))  م. ن، �س 217-216.
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والت�س�مح، وغ�ّس الطرف قلياًل عن اأخط�ء الطرف الآخر. 

وقد حّثت الرواي�ت ال�سريفة كثيرًا على ال�سبر عند وقوع الخالف؛ قوًل ك�ن اأم فعاًل. 

روي عن الإم�م محمد الب�قرQ اأّنه ق�ل: »من احتمل من امراأته ولو كلمة واحدة، 

.
(1(

اأعتق اهلل رقبته من النار، واأوجب له الجّنة«

التزيّن
الظهور  يح�ول  واأن  ومظهرهم�،  زينتهم�  الزوج�ن  يراعي  اأن  جّدًا  ال�سروري  من   

انحرفن عن  الالئي  الن�سوة  العديد من  الآخر. فهن�ك  اأم�م  اأحدهم�  الالئق  ب�لمظهر 

الإم�م  فعن  الحي�ة.  من  الح�ّس��س  الج�نب  لهذا  اأزواجهّن  اإهم�ل  ب�سبب  العّفة؛  ج�دة 

الك�ظمQ: »اإنَّ التهيئة مّما يزيد من عّفة الن�ضاء، ولقد ترك الن�ضاء العّفة بترك 

 .
(2(

اأزواجهّن التهيئة«

كم� ورد عن الإم�م الب�قرQ تو�سية للرجل بتوفير الزينة لزوجته حتى لو اقت�سر 

اأن تعّلق في  ل نف�ضها؛ ولو  اأن تعطِّ »ل ينبغي للمراأة   :Qالأمر على قالدة. يقول

.
(3(

عنقها قالدة«

مراعاة إمكانيات الشريك
اإمك�ني�ت  تراعي  اأن  الزوجة  على   .

(((

{ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ} تع�لى:  ق�ل 

الزوج في النفقة وغيره�، فال تكّلف الزوج م� ل يطيقه من اأمر النفقة، ف�إّن ر�سول اهلل 

P ق�ل في هذا ال�سدد: »اأّيما امراأة اأدخلت على زوجها في اأمر النفقة وكّلفته ما ل 

.
(((

يطيق، ل يقبل اهلل منها �ضرفاً ول عدًل اإّل اأن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته«

)1) بح�ر الأنوار، ج75، �س 216.
)2) الك�في، ج5، �س567.

))) و�س�ئل ال�سيعة، ج)، �س))).
)4) �سورة البقرة، الآية: 286.
)5) مك�رم الأخالق، �س202.
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وِنعَم الواعظ في ذلك م� ورد في �سيرة الزهراءO �سيدة ن�س�ء الع�لمين، ففي 

الخبر عن اأبي �سعيد الخدري، ق�ل: »اأ�ضبح علي بن اأبي طالبQ ذات يوم �ضاغباً، 

فقال يا فاطمة هل عندك �ضيء تغّذينيه؟ قالت: ل والذي اأكرم اأبي بالنبّوة واأكرمك 

طعمنا مذ يومين اإل �ضيء كنت 
َ
بالو�ضية ما اأ�ضبح الغداة عندي �ضيء، وما كان �ضيء اأ

اأوؤثرك به على نف�ضي وعلى ابنيَّ هذين الح�ضن والح�ضين، فقال عليQ: فاطمة: 

اأن  اإلهي  لأ�ضتحي من  اإن��ي  الح�ضن  اأب��ا  يا  فقالت:  �ضيئاً،  فاأبغيكم  اأعلمتيني  كنت  األ 

.
(1(

اأكّلفك ما ل تقدر عليه«

والج�سدية  النف�سية  اإمك�ن�ت زوجته  يراعي  اأن  وج، عليه  للزَّ ب�لن�سبة  الح�ل  وكذلك 

والع�طفية؛ لأّن اهلل ل يكلِّف نف�سً� اإل ط�قته� واإمك�ن�ته�؛ وهي �سّنة الحي�ة التي ل تقبل 

الجدل، ومن يع�نده� فال مح�لة �سوف يقع في الأخط�ء الكبيرة. 

والنه�ر،  والليل  وال�سعف،  والقّوة  والع�فية،  المر�س  في  ظروفه�  ر  ُيَقدِّ اأن  بّد  فال 

و�سغله� وفراغه�، وغير ذلك؛ لأّنه� قوانين الِخْلَقة؛ وكّل اإن�س�ن له مزاجه، وله تداعي�ته 

النف�سية، وله كرهه وحّبه، وانزع�جه ور�س�ه، وقلقه وطم�أنينته.

م� تقّدم هو بمث�بة اأهّم الأ�س�س والمب�دئ التي تبتني عليه� الحي�ة الزوجية ال�سعيدة. 

وهو م� ينبغي اأن يلتفت اإليه الزوج�ن ب�سكٍل اأ�س��س، فيقوم�ن ب�لتعّرف على هذه المب�دئ 

قبل بدء حي�تهم� الزوجية، اإذ ل يمكن اأن ت�ستقّر دع�ئم حي�ة الزوجين اإل عبر معرفة 

ح هذه المب�دئ  هذه الأ�س�س والمب�دئ. والإ�سالم الذي هو خ�تم الأدي�ن ال�سم�وية قد و�سّ

هم   Rالط�هرة وعترته   P الأك��رم  والنبي  ال�سريفة.  وال�سّنة  القراآن  في  وبّينه� 

نم�ذج م�سيئة في �سم�ء الب�سرية من حيث تطبيق نظرة الإ�سالم للزواج وبن�ء الأ�سرة.

ول نخفي �سّرًا اإذا قلن� ب�أن تطبيق هذه المف�هيم يحت�ج اإلى اإرادٍة �سلبة، ومقدار كبير 

من التن�سيق والتف�هم على اإنج�ح العالقة الزوجية، واإل فال يمكن لأّي من الطرفين اأن 

يقوم بم�سوؤولي�ته واأن يوؤّدي واجب�ته ب�ل�سكل المالئم.

)1) بح�ر الأنوار، ج)4، �س59.
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المفاهيم الرئيسة
الحي�ة الزوجية ال�سعيدة ينبغي اأن تكون مبنّية على اأ�س�س متينة عم�ده� التع�ليم التي    1

اأر�س�ه� الإ�سالم وطّبقه� اأهل بيت الع�سمةR، واأم� اإذا ك�نت الحي�ة الزوجية 

مبنّية على الأهواء النف�سية ال�سلبية والتحّكم ال�سخ�سي؛ ف�إّنه لن ُيكتب له� النج�ح 

والكم�ل.

ل    2 الفّع�ل،  الحّب  عن  عب�رة  هي  والتي  ة،  المودَّ ظّل  تحت  يعي�س�  اأن  الزوجين  على 

بد، بل الذي تتجّلى حقيقته في المم�ر�سة  طح ك�لزَّ ذلك الحب الذي يطفو على ال�سَّ

العملية في الحي�ة اليومية لكال الزوجين.

اإّن التع�ون بين الزوجين اأ�سلوب ي�س�عد على اإ�س�عة جّو من الراحة والألفة والت�س�فر    )

معي�ستهم  �سوؤون  في  العي�ل  خدمة  التع�ون:  م�س�ديق  ومن  الع�ئلة،  اأف��راد  بين 

وحي�تهم اليومية من ِقَبل الرجل.

ب�ل�سرب    4 له�  والتعّر�س  ال��م��راأة،  مع  الق�سوة  ا�ستخدام  عن   Pالر�سول نهى  لقد 

اأو  الزوجين  كال   
َ
يلج�أ اأن  ع�ئليٍّ  ن��زاٍع  بروز  ح�لة  في  الإ�سالم  واأو�سى  والإه�نة. 

اأحدهم� اإلى الحلول الدينية والتربوية ال�سحيحة. 

من الأ�س�ليب المهّمة التي تفيد في تقوية العلقة الع�طفية بين الزوجين، هو اأن يقوم    5

كّل منهم� ب�لتزّين والتجّمل لالآخر، واأن يبتعد عن كّل م� ينفّر الطرف الأخر على 

م�ستوى ال�سكل والمظهر. 

على كّل من الزوجين اأن يرفق ب�لآخر ويداريه؛ فال يكّلف اأحدهم� الآخر م� ل ط�قة    6

له به على كال الم�ستويين الم�ّدي والمعنوي.



23 أّسج الايةا الا سُية

للمطالعة

هذا هو الإ�سالم

المن�سودة،  ال�سورة  اإلى  الإن�س�ن  بيد  لي�أخذ  ج�ء  اأي:  الجميع،  دين  اأي�سً�  الإ�سالم 

فهو يريد اأن ُيحّقق له �سورة متوازنة ل يظلم فيه� الإن�س�ن اأخ�ه الإن�س�ن حتى بمقدار 

والزوجة ل  يعتدي على حقوق زوجته..  الإن�س�ن طفله... ل  فيه�  اإب��رة.. ل يظلم  راأ�س 

على  يعتدون  ل  وه��وؤلء  اأخيه.  على حدود  يعتدي  ل  الأخ  زوجه�...  مع  تتعّدى حدوده� 

اإخوتهم ورف�قهم. الإ�سالم يريد لالإن�س�ن اأن يكون اإن�س�نً� ع�دًل بتم�م معنى الكلمة، اأي 

يكون عقله عقل اإن�س�ن، وروحيته روحية اإن�س�ن، ومظهره مظهر اإن�س�ن ومتخّلقً� ب�أخالق 

الإن�س�ن.

نحن بح�جة اإلى مثل هذه الر�س�لة التي ت�أخذ بيد الإن�س�ن في مدارج الكم�ل الإن�س�ني 

منذ اللحظة التي يولد فيه�، فهل تجدون في الع�لم مثل هذه الر�س�لة وهذا الدين؟ دين 

يبدي راأيه ب�س�أن بن�ء الإن�س�ن حتى قبل زواج اأبويه.

الذي  الب�لغ  ب�لإن�س�ن  اهتم�مه�  تح�سر  ق�طبة  الع�لم  في  الموجودة  المذاهب  اإّن 

اأن  اأحك�مً� لالإن�س�ن قبل  الإ�سالم ي�سع  اأّن  بيد  والإدراك،  الفهم  اإلى مرحلة من  و�سل 

يوَلد، اإذ اإّنه ُيحّدد لالأبوين قبل الزواج طبيعة ال�سخ�س الذي يخت�ره كّل منهم�، يقول 

للفت�ة اأّي زوج تخت�ر، ويحّدد لل�س�ب موا�سف�ت الزوجة المطلوبة. لم�ذا يفعل الإ�سالم 

لهذا  يريد  الإ�سالم  اآخرين.  لأفراد   
ً
من�س�أ �سيكون�ن  والفت�ة  ال�س�ب  كاّلً من  لأّن  ذلك؟ 

الفرد الذي �سيلتحق ب�لمجتمع اأن يكون �س�لحً�، فقبل اأن يتزّوج ال�س�ب ُيحّدد له ال�سورة 

�سخ�سية  مالمح  له�  ُيعّين  للفت�ة،  ب�لن�سبة  وهكذا  المراأة،  عليه�  تكون  اأن  ينبغي  التي 

ال�س�ب الذي ينبغي اأن ترتبط به، م� هي اأخالقه، م� هي اأفع�له... وم� هي اأخالق الفت�ة 

و�سلوكه�، وفي اأية اأ�سرة ترّبت... وبعد اأن يتّم الزواج ُيحّدد لهم� �سورة العالقة بينهم�، 

ثم ُيبدي راأيه بطبيعة الفترة التي ت�سبق الحمل، م� هي اآداب فترة الحمل، واآداب الولدة 
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به�  ُيغّذى  الزواج �س�لحة  ت�أتي ثمرة هذا  اأن  اأجل  والح�س�نة والر�س�عة. كل ذلك من 

المجتمع ويتحّقق ال�سالح في الع�لم اأجمع.  

الزوجين،  اقتران  قبل  اأم��ره  تدّبر  وقد  اإن�س�نً�،  ُيرّبي  اأن  يريد  الإ�سالم،  هو  هذا 

وُيحّدد م� ينبغي للرجل والمراأة اللذين ينوي�ن الزواج فعله، ثم كيف ينبغي اأن يت�سّرف� 

اإلى اأن ي�أتي الطفل، وم� ينبغي لهم� فعله خالل فترة الر�س�عة، وكيف يجب الت�سّرف 

مع الطفل وهو في اأح�س�ن الأبوين، وبعده�، كيف يتع�ملون معه في محيط المدر�سة 

ال�سغيرة، ثم في الث�نوية والإعدادية... وكذلك نوعية المعّلمين الذين يتوّلون تربية 

اأفع�له  تكون  اأن  ينبغي  كيف  له  الإ�سالم  د  ُيحدِّ البلوغ  ل�سّن  و�سل  م�  واإذا  الأطف�ل، 

يرفد  اأن  يريد  الإ�سالم  لأّن  هذا  كل  يتجّنبه،  اأن  له  ينبغي  وم���ذا  و�سلوكه،  واأخالقه 

.
(1(

المجتمع ب�أفراد �س�لحين

)1) الإم�م الخميني}، من حديث ب�س�أن انحراف�ت الم�سوؤولين في نظ�م ال�س�ه،1)/1978/12.



أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

الحي�ة    1 في  والخالف  النزاع  اأ�سب�ب  اأهم  على  يتعّرف 

الزوجّية.

يبّين الأ�س�ليب التربوية والدينية الن�جعة لحل الم�س�كل    2

الزوجية.

 أسباب المشاكل الزوجيَّة
وُسبُل عالجها

الدرس الثاني





تمهيد
اإّنه تك�د ل تخلو حي�ة زوجية من م�س�كل، وهذا الأمر طبيعي ولي�س  يمكن اأن نقول 

م�ستغربً�، فعند اختالف الثق�ف�ت والتج�رب والأنم�ط الفكرية في التحليل وال�ستنت�ج، 

من الم�سّلم به في هذه الح�لة اأن يكون تنوُّع الآراء والمواقف هو الح�كم و�سّيد الموقف. 

وهذا ع�مل قّوة في الحي�ة الزوجية ولي�س �سعفً�، كم� يظّن البع�س؛ لأّن هذا الخالف من 

المفتر�س اأن يتحّول اإلى اأر�سية خ�سبة و�س�لحة لبدء نق��س بّن�ء وفّع�ل بين الزوجين، 

مع م� �سوف ي�س�حب هذا النق��س من عملية اإقن�ع متب�دل وتالقي في الفكر، ومح�ولة 

لفهم الطرف الأخر اأكثر ف�أكثر. وب�لت�لي، نحن اأم�م فر�سة حقيقية لتطوير العالقة بين 

الزوجين وتمتينه� وتقويته� من خالل الحوار والنق��س المب��سر؛ بهدف اإيج�د الحلول 

المن��سبة وال�سحيحة للخالف�ت التي يمكن اأن تطراأ على الحي�ة الزوجية، ولكن ب�سرط 

اأن يكون هذا النق��س خ��سعً� للمع�يير وال�سوابط الدينية والتربوية.

أسباب الخالفات الزوجية
النزاع�ت والخالف�ت  الوقوع في  اإلى  توؤّدي  اأن  اأ�سب�ب وعوامل عديدة يمكن  هن�ك 

الزوجية، نقوم هن� بذكر بع�س هذه الأ�سب�ب واأكثره� ابتالًء:

عدم اللتزام بال�سرع المقّد�س:   1

وجه؛  اأف�سل  على  وجعله�  الزوجيَّة،  العالقة  لتنظيم  القوانين  تع�لى  اهلل  و�سع  لقد 

من اأجل ت�أمين حي�ة زوجية �سعيدة، وعندم� يتخّلى الإن�س�ن عن هذه الحدود ال�سرعية 

الواجب على كال  برّمته�. من هن�، ك�ن من  ة  الزوجيَّ الحي�ة  �سُيهّدد  ف�إّنه  ويتج�وزه�؛ 
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الزوجين اأن يتعّرف� على الأحك�م ال�سرعية المتعّلقة بحقوق كّل منهم� تج�ه الآخر، واأن 

ة واآداب العالقة التي ينبغي اأن تحكم هذه الحي�ة  يحيط كّل منهم� علمً� ب�لحقوق الزوجيَّ

ة، حتى يتّم تح�سيل الح�س�نة الالزمة التي تحمي بني�ن الأ�سرة من الت�سّدع. الخ��سّ

�سوء التقدير:   2

والروحّية.  البدنّية  بخ�سو�سّي�ته  والجهل  الآخ��ر،  ب�لطرف  الجهل  عن  الن��سىء، 

ف�لرجل لي�س ك�لمراأة، بل لكلٍّ منهم� خ�س�ئ�سه وممّيزاته الج�سدّية والنف�سّية، وهذا م� 

�سوف ينعك�س على �سخ�سية الإن�س�ن واأفك�ره ومواقفه وب�لت�لي على تف�عله مع الأحداث 

من  الآخر  منهم�  كّل  يع�مل  اأن  ال�سحيح  من  لي�س  لذا  المختلفة.  الحي�تية  والمواقف 

ة، بل ينبغي � قبل كّل �سيء � الإقرار بوجود هذا  منطلق تكوينه ال�سخ�سّي وطريقته الخ��سّ

الختالف والتف�وت، ثّم العمل على اأ�س��سه. اأّم� عدم الإقرار بهذه الحقيقة التكوينية، 

اإلى الدخول في دّوامة  يوؤّدي  اأو الإقرار به� مع عدم العمل بمقت�س�ه�؛ فهذا م� �سوف 

الم�س�كل الزوجية التي ل تنتهي، وب�لت�لي �سي�سّكل خطرًا حقيقيً� على ديمومة هذه الحي�ة 

وا�ستمرارّيته�. لذلك، ف�إّن المعرفة الدقيقة وال�سحيحة ب�لطرف الآخر ي�س�عد كثيرًا 

والن�سج�م  التوافق  ي�س�عد على تح�سيل  بنحو  و�سلوكّي�ته،  ت�سّرف�ته  وفهم  على فهمه 

بدرجة اأكبر.

عدم الواقعية:   3

التي  الم�س�كل  من  ُتعّد  والم�ستقبل  الحي�ة  عن  الخي�لّية  اأو  الخ�طئة  الت�سّورات  اإنَّ 

غ�لبً� م� تعتر�س الأزواج، ف�ل�س�ب والفت�ة اأحي�نً� كثيرة يعي�س�ن في ع�لٍم من الأحالم 

الل كم� في الق�س�س الخي�لية،  ة وارفًة الظِّ ران اأنَّ الم�ستقبل �سيكون جنَّ ة، ويت�سوَّ الورديَّ

اإذا دخال دني�هم� الجديدة ب�حثين عن تلك الجّنة الموعودة فال يعثران عليه�،  حتى 

ذلك  بعد  لتبداأ  الف�سل.  ذلك  م�سوؤولية  اإي�ه  محّماًل  الآخر  على  اللوم  منهم�  كّل  فيلقي 

ف�سول من النزاع المرير الذي ُيفقد الحي�ة طعمه� ومعن�ه�. فكلٌّ يّتهم الآخر ب�لتق�سير 
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واقعية  نظرة  �سوى  يتطّلب  ل  الأمر  اأّن  حين  في  �سريكه.  على  ب�لتبعة  ملقيً�  والخداع، 

لالأمور.

رتابة الحياة:   4

من الأمور المهّمة التي ُتمّهد الأر�سية للخالف بين الزوجين هي: رت�بة الحي�ة اليومية. 

فتظهر  ب�لملل،  الزوجين  بعده�  ي�سعر  المتكّرر  اليومي  البرن�مج  من  طويلة  فترة  فبعد 

الخالف�ت بينهم�، ويبداأ كّل منهم� ب�نتق�د الآخر على اأ�س�س ومع�يير خ�طئة وغير �سحيحة. 

والدخول  للحي�ة،  اليومي  والروتين  الملل  فّخ  من  الخروج  الزوجين  كال  على  ينبغي  لذا 

في عملية تجّدد وتطوير دائم، والظهور ب�سور ومواقف جديدة. وهذا م� يو�سي به دينن� 

الحنيف؛ ك�لتجّدد، والتجّمل من خالِل اللب��ِس والمظهر -على �سبيل المث�ل ل الح�سر- ، 

حيث ورد في الرواية عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »ل ِغَنى بالّزوجة فيما بينها وبين 

ياَنُة نف�ضها عن كّل َدَن�ٍض حّتى َيْطمِئّن َقلُبه  ؛ �ضِ زوجها الُمَواِفِق لها عن ثالث ِخ�ضاٍل وُهنَّ

اإلى الثِّقة بها في َحاِل الَمْحُبوِب والَمكُروه، وِحَياَطُتُه ليكون ذلك َعاِطفاً عليها عند َزلٍَّة 

.
(1(

تكون منها، واإِظَهاُر الِع�ضِق له ِباْلِخاَلَبة، والَهْيَئة الَح�َضَنِة لها في َعْيِنه«

البحث عن العيوب:   5

عن  التنقيب  اأو  العيوب  عن  البحث  ب�سبب  الأح��ي���ن  بع�س  في  ال��ن��زاع  ين�سب  قد 

د ومراقبة الطرف الآخر، ف�إذا وجد  النق�ئ�س، فترى اأحد الزوجين ل هّم له �سوى تر�سّ

ال�سعور  �سوى  ينجم عنه�  لن   والعداء  الع�دة  بق�سوة. وهذه  به وع�به  �سّهر  م�  زّلة  فيه 

ب�لمه�نة والإذلل، و�سوف تدفع ب�لزوج اأو الزوجة اإلى الكراهية والحقد وربم� دفعت اإلى 

»َحقُّ المراأة  اأنه ق�ل:   P اأي�سً�. ففي الحديث المروي عن ر�سول اهلل  التمّرد والنزاع 

ن َي�ْضُتَر َعْوَرتَها ول ُيَقبَِّح لها َوْجهاً، فاإذا فعل ذلك فقد 
َ
على زوجها اأن َي�ُضدَّ َجْوعَتها واأ

)1) بح�ر الأنوار، ج75، �س7)2.
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. والمق�سود منه هو: الت�سّتر على العيوب والأخط�ء التي قد تقع فيه� 
(1(

َها« واهلل اأدَّى َحقَّ

الزوجة، فال ُيعيِّره� به�، ول يف�سحه� في مج�ل�سه.

التقريع الدائم واللوم:   6

حة  اأمر بعيد عن ال�سّ اإن�س�نً� مع�سومً� عن الخط�أ لهو  اأو الزوجة  اأن نت�سّور الزوج 

الكم�ل  نحو  الدائم  �سعيه  من  ب�لرغم  وُي�سيب،  ُيخطىء  مخلوق  ف�لإن�س�ن  والواقع. 

والتك�مل ومح�ولة الحّد من الأخط�ء. يجب اأن يعرف كال الزوجين اأّن احتم�لت الوقوع 

في الخط�أ موجودة دائمً� في الحي�ة الزوجية. وهذا اأمر طبيعي جّدًا. ف�إذا �سدر خط�أ 

م� من اأحدهم� ف�لأمر ل ي�ستحّق تقريعً� اأو لومً� ُيعّكر �سفو الحي�ة . عن النبي الأعظم

P اأّنه ق�ل: »خير الرجال من اأّمتي الذين ل يتطاولون على اأهليهم ويحّنون عليهم، 

پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  ق��راأ:  ث��ّم  يظلمونهم،  ول 

. لذا ينبغي اإعط�ء الأخط�ء حدوده� وحجمه� الطبيعي، ومن ثّم النطالق 
(2(

ڀ}«
بمع�لجته� بروّية وحكمة و�سبر، بعيدًا عن اأّي انفع�ل اأو تهّور.

الغيرة المبالغ بها:   7

الم�ستقّر  للزواج  اأ�س��سيين  �سرط�ن  هم�  وال��م��راأة  الرجل  عند  والأخ��الق  الإيم�ن 

وال�سعيد، ف�للتزام ب�لتع�ليم الإلهية، والعمل ب�ل�سوابط الأخالقية والإن�س�نية التي ن�ّس 

عليه� الإ�سالم، والتي يدرك الإن�س�ن الكثير منه� من خالل العقل والفطرة ال�س�فية؛ 

واأّي  متينة و�سحيحة.  اأ�س��س  الزوجية على  الحي�ة  بن�ء  ُي�سّيد  ب�لتك�ليف  اللتزام  هذا 

يكون  و�سوف  ال�ستمرار،  له  ُيكتب  لن  المتينة  الدينية  القواعد  ُيبنى على هذه  ل  زواج 

عر�سة لالهتزاز اأم�م الم�س�كل ال�سغيرة. والغيرة هي واحدة من المفردات التي يمكن 

ة اإذا خرجت عن حّده� المقبول والطبيعي،  اأن ُت�سّبب م�س�كل كثيرة في الحي�ة الزوجيَّ

)1) م.ن، ج100، �س254.
)2) مك�رم الأخالق، �س216.
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المراأة  المراأة، وغيرة  الرجل على  ب�لغيرة، غيرة  اإلى ح�لة مر�سية. ومرادن�  وتحّولت 

على الرجل، فم� هو الم�سروع من الغيرة؟

اأ- غيرة الرجل: يقول ال�سيد الطب�طب�ئي}: »وهذه ال�ضفة الغريزية ل يخلو عنها 

في الجملة اإن�ضان اأّي اإن�ضان؛ فر�ض، فهي من فطرّيات الإن�ضان، والإ�ضالم دين 

فتعدل  الإن�ضان،  بها فطرة  تق�ضي  التي  الأم��ور  فيه  توؤخذ  الفطرة  على  مبني 

اإليه  الإن�ضان في حياته، ويحذف عنها ما ل حاجة  بق�ضرها في ما هو �ضالح 

.
(1(

فيها من وجوه الخلل والف�ضاد«

وبع�س  اهلل  اإلى  الغيرة  �سفة  ن�سبة  ال�سريفة  الرواي�ت  من  العديد  في  ورد  وقد 

اإلهك  »اإّن   :Qلإبراهيم خط�به  في  الملك  ل�س�ن  على  ورد  كم�   ،Rاأنبي�ئه

.
(2(

لغيور، واإنك لغيور...«

َعت في  اإذا ُو�سِ � كم� اّت�سح � هي �سفة �سريفة، ودليل �سّحة وع�فية، ولكن  ف�لغيرة 

غير محّله� اأو خرجت عن حدوده� وطوره� انقلبت اإلى مر�س. وقد تت�سبَّب ب�لم�س�كل 

اإذا و�سلت اإلى حّد �سعرت الزوجة معه� بعدم الثقة به�، فهن� ترف�س المراأة هذا الواقع، 

حيث  �سكوكه،  ب�سبب  فيه؛  جعله�  ال��ذي  ال�سجن  هذا  من  ب�إخراجه�  الرجل  وتط�لب 

ت�سير بع�س الرواي�ت اإلى اأّن هذه الغيرة اإذا ك�نت في غير محّله� قد تو�سل المراأة اإلى 

 :Qالح�سن لبنه  و�سّيته  في   Qالموؤمنين اأمير  منه  حّذر  م�  وهذا  النحراف! 

»اإياك والتغاير في غير مو�ضع الغيرة، فاإّن ذلك يدعو ال�ضحيحة منهنَّ اإلى ال�َضَقم، 

.
(3(

، فاإن راأيت عيباً فعّجل النكيَر على الكبيِر وال�ضغيِر« ولكْن اأحِكْم اأمرهنَّ

وفي رواية اأخرى عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »من الغيرة ما ُيحّب اهلل، ومنها ما 

.
(((

يكره اهلل، فاأّما ما ُيحّب فالغيرة في الريبة، واأّما ما يكره فالغيرة في غير الريبة«

)1) تف�سير الميزان، ج4، �س175.
)2)  يراجع، بح�ر الأنوار، ج12، �س 46. و�سرح اأ�سول الك�في، الم�زندراني، ج12، �س 5)5.

))) بح�ر الأنوار، ج74، �س214.
)4) م�ستدرك ال�سفينة، ج8، �س97.
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ب- غيرة المراأة: اإّن الغيرة بمعن�ه� ال�سلبي من الأمرا�س التي يمكن اأن ُتبَتلى به� المراأة 

اأجواء  وتوّتر  الزوج،  تزعج  �سلبّية  بخطوات  القي�م  اإلى  خالله�  من  فتندفع  اأي�سً�، 

ال�سلبي  الج�نب  ُيق�سد  المراأة  عند  الغيرة  الرواي�ت عن  تتحّدث  وعندم�  الع�ئلة. 

ذكر  رج��اًل  »اأّن  روي:  الإيج�بية.  الح�لة  تلك  ل  وموؤذية،  �سلبّية  اآث�ر  له  الذي  منه� 

 :Qامراأته فاأح�ضن عليها الثناء، فقال له اأبو عبد اهلل Qلالإمام ال�ضادق

اأغرتها؟ قال: ل، قال: فاأغرها، فاأغارها فثبتت، فقال لأبي عبد اهللQ: اإّني 

.
(1(

قد اأغرتها فثبتت، فقال: هي كما تقول«

النف�سية،  النف�سية وغير  اأ�سب�به�  المراأة فتختلف ب�ختالف  الغيرة عند  اأ�سب�ب  اأّم� 

فيمكن اأن يكون من�سوؤه� اإيج�بّيً�، كم� اأ�س�رت الرواية عن الإم�م ال�س�دقQ، حيث 

. وهذا النوع 
(2(

�س�أله اأحدهم: »المراأة تغار على الرجل توؤذيه؟ قال: ذلك من الحب«

�سببً�  يكون  اأن  المفتر�س  الحّب من  لأّن  نت�ئجه غير �س�ّرة؛  تكون  اأن  بّد  الغيرة ل  من 

الم�س�كل.  في  للوقوع  �سببً�  ل  وي�سلحه،  الآخر  ُي�سّر  عّم�  والبحث  المراع�ة  من  لمزيد 

ويمكن اأن يكون من�س�أ الغيرة �سلبّيً�،  كم� اأ�س�رت الرواية عن الإم�م الب�قرQ: »غيرة 

غ�ضبن  واإذا  غ�ضبن،  ِغ��رن  اإذا  الن�ضاء  اإّن  الكفر.  اأ�ضل  هو  والح�ضد  الح�ضد،  الن�ضاء 

.
(3(

كفرن، اإّل الم�ضلمات منهّن«

ولكن، في النت�ئج كثيرًا م� تكون اآث�ر الغيرة �سلبّية ومدّمرة، ف�لتي تغ�ر تفقد -غ�لبً�- 

تقييم  في  الواقعية  وتفقد  ت�سّرف�ته�،  على  ح�كمين  والتوتر  الغ�سب  وي�سبح  تعّقله�، 

»اإن   :P الأك��رم  الر�سول  الرواية عن  في  ورد  وقد  الت�سّرف.  في  والعقالنية  الأم��ور، 

. وعندم� يفقد الإن�س�ن ب�سيرته �سيكون 
(((

الغيراء ل تب�ضر اأعلى الوادي من اأ�ضفله«

عر�سة لكّل اأنواع الم�س�كل وال�سلبّي�ت.

)1) الك�في، ج5، �س505.
)2) م.ن، ج5، �س506.

))) م.ن.

)4) م.ن.
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عدم الرفق بالطرف الآخر:   8

قد ين�سب النزاع بين الزوجين ب�سبب الم�س�يق�ت الم�ستمّرة؛ ك�إقدام الرجل � مثاًل� 

على فتح اأبواب منزله لالأ�سدق�ء والمع�رف دون مراع�ة ح�ل الزوجة وظروفه� النف�سّية 

بدعوة  المراأة  تقوم  ب�لعك�س  .اأو  و�سي�فتهم  اأعب�ء خدمتهم  المراأة  محّماًل  وال�سّحّية، 

اأهله� واأقرب�ئه� ب��ستمرار؛ م� يوؤّدي اإلى اإره�ق الرجل م�ّدّيً� ونف�سّيً�. لذا،  ينبغي على 

ُيقِدم على م�  اأن يراعي كل منهم� ح�ل الطرف الآخر وي�سعر معه، فال  كال الزوجين 

ب له الأذّية وال�سرر على كال الم�ستويين الم�ّدّي والمعنوّي، بل ينبغي اأخذ اإمك�ن�ت  ُي�سبِّ

كّل طرف بنظر العتب�ر، واحترام الزوجين كل منهم� لم�س�عر الآخر. فعن الإم�م اأبي 

.
(1(

عبد اهللQ اأّنه ق�ل: »ما زوي الرفق عن اأهل بيت اإّل زوي عنهم الخير«

آثار الخالفات الزوجية
ة اآث�ٌر �سلبّية جّدًا على الأ�سرة، قد تكون اأحي�نً� خطيرًة ومدّمرًة،  للخالف�ت الزوجيَّ

ومن هذه الآث�ر: 

الطالق:   1

ُيعتبر الطالق من اأخطر واأكبر الم�س�كل الن�تجة عن ف�سل العالقة الزوجيَّة. وهو من 

�ضيء  من  »ما   :Pاهلل ر�سول  عن  الرواية  ففي  �س.  المقدَّ ال�سرع  في  المكروهة  الأمور 

.
(2(

اأبغ�ض اإلى اهلل عّز وجّل من بيت يخرب في الإ�ضالم بالفرقة«

.
(3(

وعن الإم�م عليQ: »تزّوجوا ول تطّلقوا فاإّن الطالق يهتّز منه العر�ض«

وللطالق مف��سد كثيرة، منه�: اأّنه يمكن اأن يغدو �سببً� ل�سي�ع الأولد على الم�ستوى 

اإلى حن�ن الأّم، ول يمكن لأيِّ  الولد بح�جة دائمة  النف�سّي والمعنوّي والجتم�عّي؛ لأّن 

)1) م.ن، ج2، �س119.

)2) م.ن، ج2، �س28).
))) و�س�ئل ال�سيعة، ج22، �س9.
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امراأٍة اأخرى اأن تحلَّ محلَّ الأّم في تربية الأطف�ل، وهو بح�جة � اأي�سً� � لظلِّ الأب الذي 

ة التي تط�ل روح الطفل  �سه ب�سهولة. هذا ف�ساًل عن الآث�ر النف�سيَّ ل يمكن لأحد اأن يعوِّ

عور بعدم الطم�أنينة التي ينبغي اأن تبعثه� في  ه واأبيه، وال�سُّ جّراء م� ي�س�هده من ُبْعِد اأمِّ

نف�سه الأجواء اله�دئة في الأ�سرة الم�ستقّرة.

العنف الأ�سري:   2

ب�لعنف  ُي�سّمى  م�  لبروز  �سببً�  تكون  م�  غ�لبً�  الزوجين  بين  الح�ّدة  الخالف�ت  اإّن 

العنف، والعتداء ب�ل�سرب، خ�سو�سً� على  ا�ستخدام  الأ�سري، الذي يظهر من خالل 

الزوجة. وقد ي�سل الأمر في بع�س الأحي�ن ليط�ل الأطف�ل اأي�سً�، حيث اإّن بع�س الأزواج 

قد ُيظهر توّتره من �سريكه عبر �سرب اأطف�له والتع�مل ال�سيء معهم.

اأّم� الإ�سالم فلم ُيِجْز العنَف في الأ�سرة، بل نهى عنه ب�سّدة، ففي الرواية عن الر�سول 

. وعن الإم�م 
(1(

الأكرمP: »اإّني لأتعّجب مّمن ي�ضرب امراأته وهو بال�ضرب اأولى منها«

 .
(2(

عليQ في م� اأو�سى به ابنه الح�سنQ: »ول َيُكْن اأْهُلَك اأ�ْضَقى الّنا�ض بك«

الم�ساكل الجتماعية:   3

اإّن الأ�سرة التي تع�ني من ت�سّدع في اأرك�نه�، �ستع�ني الكثير من الم�س�كل الجتم�عية 

ة في ن�حيتين اأ�س��سّيتين: مع محيطه� وخ��سّ

ك بين الم�س�كل التي تن�س�أ في البيت  اأ- م�ضاكل مع الأقارب: من ال�سعب جّدًا اأن نفكِّ

الزوجي وبين الم�س�كل الع�ئلية، اإذ غ�لبً� م� تن�سحب هذه الم�س�كل من داخل البيت 

الزوجية  ف�لم�س�كل  اأي�سً�.   الزوجين  من  كلٍّ  اأقرب�ء  ليط�ل  الع�ئلي  المحيط  اإلى 

غ�لبً� م� تكون اأر�سية خ�سبة لتدّخالت الأهل والأق�رب القريبين والبعيدين، وهذا 

م� يوؤّدي اإلى تعقيد الأمور وزي�دة الطين بّلة. 

)1) م�ستدرك ال�سفينة، ج14، �س250.
)2) بح�رالأنوار، ج71، �س165.
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على  الم�س�كل  لبروز  �سببً�  تكون  م�  غ�لبً�  الع�ئلية  الم�س�كل  العمل:  في  م�ضاكل  ب- 

نف�سية  على  ينعك�س  �سوف  الع�ئلي  ف�لتوّتر  لالإن�س�ن.  والوظيفّي  العملي  ال�سعيد 

التي  العمل  اأوق�ت  الذهنّي والمعنوّي، خ�سو�سً�  ا�ستقراره  الإن�س�ن، وب�لت�لي على 

يكون فيه� الإن�س�ن ب�أم�ّس الح�جة اإلى ال�سف�ء والتركيز. وبطبيعة الح�ل، ف�إّن مثل 

ي�س�عد  محيطً�  تكون  لن  والنف�سّي  الفكرّي  والت�سّنج  ب�لقلق  الم�سبوقة  البيئة  هذه 

على الإبداع والعط�ء وجودة الإنت�ج، بل على العك�س تم�مً� �سوف توؤّدي بيئة كهذه 

اإلى الوقوع في م�س�كل كثيرة قد ل ُتحتمل اأحي�نً�.

اإذن، الم�س�كل الجتم�عية الن�تجة عن الم�س�كل الزوجية اأمر واقع ل يمكن تج�هله، 

وهي �سرع�ن م� تظهر عند ح�سول الخالف�ت داخل الأ�سرة، وهذا م� يدّلن� على اأّن و�سع 

الأ�سرة مرتبط ب�لمجتمع ارتب�طً� وثيقً� وقوّيً�.

وسائل عالج الخالفات بين الزوجين
حينم� تظهر اأم�رات الخالف وبوادر الن�سوز اأو ال�سق�ق فلي�س الطالق اأو التهديد به 

هو العالج، اإّن اأهّم م� ُيطلب في المع�لجة هو ال�سبر، والتحّمل، ومعرفة الختالف في 

كثير من  والتغ��سي عن  الت�س�مح  مع �سرورة  الطب�ع،  في  والتف�وت  والعقول  المدارك 

الأمور. فقد ل تكون الم�سلحة والخير دائمً� في م� يحّب الإن�س�ن وي�ستهي، بل قد تكون 

{ۉ ۉې ې ې           يظّن:  اأو  يرغب  م�  عك�س  على  والخير  الم�سلحة 

.
(1(

ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}

الن�جمة  والخالف�ت  الزوجية  الحي�ة  اإلى  ينظرا  اأن  الزوجين  كال  على  ينبغي  لذا، 

هذه  من  ال�ستف�دة  ويح�ول  الوردية،  والأم�ني  الأح��الم  عن  بعيدًا  واقعية  نظرة  عنه� 

الخالف�ت لالنطالق في حوار ه�دئ وبّن�ء يوؤ�ّس�س لعالقة وطيدة بين الزوجين؛ ليك�سف 

م� يجهله كّل منهم� عن الآخر، اإذ غ�لبً� م� تكون م�س�كل كهذه ع�ماًل مهّمً� من عوامل 

)1) الن�س�ء، 19.
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الحوار والتف�هم، �سرط اأن يح�سن الإن�س�ن التع�مل معه� وال�ستف�دة منه�.

ومن الأ�س�ليب الإيج�بية الن�فعة في حّل الخالف�ت والم�س�كل الأ�سرّية:

التنّبه اإلى طريقة التكّلم:   1

ل �سّك اأّن الكلم�ت الح�ّدة، والعب�رات العنيفة، له� �سدى يترّدد ب��ستمرار حتى بعد 

التي  والع�طفية  النف�سية  والندوب  الجروح  وراءه  ُيخّلف  الذي ع�دة م�  الخالف  انته�ء 

تتراكم في النف�س �سيئً� ف�سيئً�. روي عن الر�سول الأعظم P اأّنه ق�ل في الل�س�ن الذي 

 .
(1(

لم يتقّيد ب�أوامر ال�سرع ونواهيه: »اإن كان في �ضيء �ضوؤم ففي الل�ضان«

 وهذه لي�ست دعوة لل�سمت وال�سكوت؛ لأّنهم� حّل �سلبي وموؤّقت لمع�لجة الخالف�ت 

والم�س�كل، اإذ �سرع�ن م� �سوف يثور البرك�ن مجّددًا عند دواعيه، وعند اأدنى ا�سطدام. 

والمك�ن  الزم�ن  اختي�ر  بعد  المتب�دل  والنق��س  الحديث  ب�ب  وفتح  الكالم  ينبغي  بل 

لطريقة  التنّبه  كّله  ذلك  من  والأه��ّم  المن��سبة.  الظروف  مراع�ة  وبعد  المن��سبين، 

الكالم عند بدء الحديث، فال ي�سدر مّن� م� يوؤذي الطرف الآخر اأو ُي�سيء اإليه. والأهّم 

في هذا كّله البتع�د عن الغ�سب، وترك الجدال والمراء واللغو في الكالم؛ لأّنه� تورث 

الأعظم الر�سول  النق��س. روي عن  المرجو من  الهدف  والبغ�س�ء، ول تحّقق  العداوة 

P: »ثالث من لقي اهلل عّز وجّل بهّن دخل الجّنة من اأّي باب �ضاء: من ح�ضن خلقه، 

. وُذكر الغ�سب 
(2(

وخ�ضي اهلل في المغيب والمح�ضر، وترك المراء واإن كان محّقاً«

عند الإم�م اأبي جعفرQ فق�ل: »اإن الّرجل ليغ�ضب فما ير�ضى اأبداً حّتى يدخل 

الّنار، فاأّيما رجل غ�ضب على قوم وهو قائم فليجل�ض من فوره ذلك؛ فاإّنه �ضيذهب 

عنه رجز ال�ّضيطان، واأّيما رجل غ�ضب على ذي رحم فليدن منه فليم�ّضه فاإّن الّرحم 

 .
(3(

اإذا ُم�ّضت �ضكنت«

)1) الك�في، ج2، �س116.
)2) م.ن، ج2، �س00).
))) م.ن، ج2، �س02).
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البتعاد عن الأ�ساليب غير المجدية:   2

ينبغي البتع�د عن الأ�س�ليب التي قد ينت�سر به� اأحد الطرفين على الآخر، لكّنه� في 

المق�بل تعّمق الخالف بينهم� وتجّذره؛ ك�أ�س�ليب التهّكم وال�سخرية، اأو الإنك�ر والرف�س، 

في  الحنفية  بن  لمحمد  و�سّيته  في   Qالموؤمنين اأمير  ق�ل  وال�ست�ئم.  ال�سب�ب  اأو 

»اإّن المراأة ريحانة ولي�ضت بقهرمانة، فدارها على كّل حال، واأح�ضن  مداراة المراأة: 

. وعن الإم�م ال�س�دقQ: »اإّن رجاًل من بني تميم 
(1(

ال�ضحبة لها؛ في�ضفو عي�ضك«

اأتى النبي P فقال اأو�ضني، فكان في ما اأو�ضاه اأن قال: ل ت�ضّبوا الّنا�ض فتكت�ضبوا 

 .
(2(

العداوة بينهم«

عدم اّتخاذ القرار اإل بعد درا�سته:   3

فال ي�سلح اأن يقول الزوج في اأمر من الأمور »ل«، اأو »نعم«، ثّم بعد الإلح�ح عليه يغّير 

اأّنه يعرف خط�أ قراره فيلج�أ اإلى اللج�جة والمخ��سمة. فمثل هذه الأ�س�ليب  قراره. اأو 

ُتفِقد كل من الزوجين الم�سداقية والهيبة وح�سن الظّن ب�لآخر وبقراراته. لذا، ينبغي 

اّتب�ع  عبر  ممكن  وذل��ك  جّيد،  ب�سكل  ودرا�سته  تقييمه  موقف  اأو  ق��رار  اأّي  اّتخ�ذ  قبل 

مجموعة من الخطوات اأهّمه�:

تفّهم حقيقة الأمر، هل هو خالف عميٌق اأم اأّنه �سوُء فهٍم فقط؟ ف�لتعبير عن حقيقة  -

� يزعجه اأو يوؤذيه ب�سكل وا�سح ومب��سر، ي�س�عُد كثيرًا على  مق�سد كلِّ طرف وعمَّ

اإزالة �سوء الفهم. فربم� لم يكن هن�ك خالف حقيقي، واإّنم� مجّرد �سوء في الفهم 

يمكن تج�وزه؛ ب�إ�س�رة اأو تو�سيح ب�سيط .

الرجوع اإلى النف�س ومح��سبته� ومعرفة تق�سيره�، فقد يكون اأ�سل الم�سكلة �سببه  -

ذنب اأو مع�سية وتج�وز الحدود الإلهية التي ن�ّس عليه� ال�سرع الأنور، ثّم انعك�س في 

)1) الك�في، ج5، �س510.
)2) م.ن، ج2، �س60).
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العالقة مع ال�سريك. والحّل عنده� يكمن في الإن�بة والتوبة اإلى اهلل تع�لى وطلب 

الم�س�محة، ثّم طلب الم�س�محة من ال�سريك.

اأ�سح�ب  - حدود  عن  يخرج  اأو  الن��س  بين  ينت�سر  اأن  من  وح�سره  الخالف  تطويق 

ال�س�أن، فقد روي عن الر�سولP: »ا�ضتعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان ، فاإن 

.
(((

. وعنه P: »ا�ضتعينوا على الحوائج بالكتمان«
(((

كل ذي نعمة مح�ضود«

 تحديد مو�سع النزاع والتركيز عليه، وعدم الخروج عنه بذكر اأخط�ء اأو تج�وزات  -

�س�بقة، اأو فتح ملّف�ت قديمة؛ ففي هذا تو�سيع لنط�ق الخالف.

 اأن يتحّدث كّل واحد منهم� عن الم�سكلة ح�سب فهمه له�، ول يجعل فهمه �سوابً� غير  -

ق�بل للخط�أ، اأو اأّنه حقيقة م�سّلمة ل تقبل الحوار ول النق��س، ف�إّن هذا ق�تل للحّل 

في مهده.

والإيج�بي�ت  - الح�سن�ت  فطرح  الّت��ف���ق،  نق�ط  ذكر  ي�ستح�سن  الحوار  بدء   عند 

والف�س�ئل عند النق��س مّم� يرّقق القلب، وُيبعد ال�سيط�ن، وُيقّرب وجه�ت النظر، 

وُيي�ّسر التن�زل عن كثير مّم� في النفو�س. ق�ل تع�لى: {ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ 

، وخ�سو�سً� الزوجة اإذا ك�نت لّينة 
(((

ىئ ی یی ی   جئ حئ مئ ىئ}

الج�نب، ف�لزوج �سرع�ن م� يفيء اإلى لطفه�. وقد ورد في الرواي�ت في ال�سف�ت 

َعاَدِة، َوَكْثَرَة  اِر ِمَن ال�ضَّ نَّ ِكَبَر الدَّ
َ
المرغوبة في المراأة قول الإم�م الر�س�Q: »اأ

.
(((

ُروِر« ْوَجِة َكَماُل ال�ضُّ َعاَدِة، َوُمَواَفَقَة الزَّ اْلُمِحبِّيَن ِمَن ال�ضَّ

التي تح�سل في الحي�ة  - العفو والت�س�مح، فمعظم الأخط�ء  اإلى منطقة  النزاع  جّر 

اأو  الزوج  ينجح  قد  بل  وت�سحيحه�،  بل  معه�،  التع�مل  يمكن  اأخط�ء  الزوجيَّة هي 

اأن  ا�ستط�ع  اإن  مالك  اإل��ى  �سّرير  �سخ�س  من  الآخ��ر  الطرف  تحويل  في  الزوجة 

)1) تحف العقول، �س48..
)2)  عوالي اللئ�لي، ج1، �س285.

)))  البقرة، 7)2.
)4) م�ستدرك الو�س�ئل، ج)، �س451.
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والتذكير  العت�ب  ت��رك  الأم��ر،  ه��ذا  وبوابة  المن��سبة.  المحّبة  كيمي�ء  ي�ستخدم 

ب�لعيوب، فقد روي عن الر�سولP اأّنه: »ما �ضئل عن �ضيء قط فقال ل، ول عاتب 

. ومن المهّم اأن يب�در اأحد الطرفين ب�سرعة اإلى التحّرك 
(((

اأحداً على ذنب اأذنبه«

بلطف ومحّبة، والإ�سرار على طي �سفحة الخالف، فعن الإم�م ال�س�دقQ اأنه 

غ�ضبت قالت لزوجها: يدي في يدك ل 
ُ
ق�ل: »خير ن�ضائكم التي اإن غ�ضبت اأو اأ

.
(((

اأكتحل بغم�ض حتى تر�ضى عني«

)1) بح�ر الأنوار، ج76، �س)0).
)2) مك�رم الأخالق، �س 200.
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المفاهيم الرئيسة
قد تعتر�س الحي�ة الزوجية م�س�كل عديدة تطيح به�، من هذه الم�س�كل: عدم اللتزام    1

ب�ل�سرع المقّد�س، �سوء التقدير، عدم الواقعية، رت�بة الحي�ة، البحث عن العيوب، 

التقريع واللوم، الغيرة الُمب�لغ به�، عدم الرفق ب�لطرف الآخر.

 م�س�ألة الطالق من اأخطر واأكبر الم�س�كل الن�تجة عن ف�سل العالقة الزوجيَّة. والطالق    2

من الأمور المكروهة في ال�سرع المقد�س، كم� في الرواية عن ر�سول اهلل P: »ما 

من �ضيء اأبغ�ض اإلى اهلل عّز وجّل من بيت يخرب في الإ�ضالم بالفرقة«.

لم ُيِجز الإ�سالُم العنَف في الأ�سرة، ونهى عنه في موارد عّدة، ففي الرواية عن الر�سول    )

الأكرمP: »اإّني لأتعّجب مّمن ي�ضرب امراأته وهو بال�ضرب اأولى منها«، غير اأّنه 

اأب�ح الت�أديب الم�سروع الذي يترافق والتذكير ب�هلل تع�لى وثوابه وعق�به.

على الزوجين اللذين يع�ني�ن من م�س�كل في م� بينهم�، اأن يلتفت� اإلى اأّن هذه الم�س�كل    4

اإلى  ان�سحبت  ورّبم�  الأق�رب،  تط�ل  و�سوف  الأ�سرة،  نط�ق  اإلى خ�رج  �ستتعّداهم� 

العمل اأي�سً�. 

الم�س�كل، بل ال�سبر والتحّمل،    5 التهديد به هو العالج الوحيد لحّل  اأو  لي�س الطالق 

ومعرفة الختالف في المدارك والعقول والتف�وت في الّطب�ع، مع �سرورة الت�س�مح 

والتغ��سي عن كثير من الأمور التي ل ي�ستحّق الوقوف عنده�.

طريقة    6 اإلى  النتب�ه  الأ�سرية:  الخالف�ت  حّل  في  والن�جعة  الإيج�بية  الأ�س�ليب  من 

درا�سته،  بعد  اإل  القرار  اّتخ�ذ  عدم  المجدية،  غير  الأ�س�ليب  عن  البعد  التكلُّم، 

والدرا�سة ال�سليمة والمت�أّنية للم�سكلة قبل اّتخ�ذ اأّي قرار اأو موقف.



(1 أسمة  الدسة ا الا سُية  ّسّما باسسة

للمطالعة

الإ�سالم والنظم الأخرى

اأّي دين اأو مذهب غير دين الأنبي�ءR ُيعنى بموا�سف�ت الزوجة والزوج؟ ل �س�أن 

لهم بهذا، ولن تت�سمن قوانينهم اأ�سي�ء من قبيل موا�سف�ت المراأة التي يخت�ره� الرجل، 

واأّي رجل تخت�ر المراأة، ل ُتعنى قوانينهم، م�ذا ينبغي للمراأة اأن تفعل خالل فترة الحمل 

والر�س�عة؟ وم� هي واجب�ته� اأثن�ء فترة الح�س�نة؟ وكيف ينبغي لالأب اأن يت�سّرف اإذا 

م� ك�ن الطفل تحت رع�يته؟ بل القوانين الم�دية والأنظمة الو�سعية ل ُتعنى بمثل هذا، 

اإنه� تهتم فقط بم� يحول دون ارتك�ب المف��سد التي ت�سيء اإلى النظ�م، واإل ف�إّن هن�ك 

مف��سد من قبيل الف�سق والفجور والفح�س�ء.. ل �س�أن له� به�، بل اإنه� ُت�سّجع عليه�.. ل 

�س�أن له� في بن�ء الإن�س�ن وفي اأن يفّكر الإن�س�ن ببن�ء نف�سه، فمن وجهة نظر هوؤلء اأّن 

فرق الإن�س�ن عن الحيوان هو اأّن الإن�س�ن ق�بل للتطور، ف�لحيوان ل ي�ستطيع اأن ي�سنع 

طّي�رة، اإل اأّن بمقدور الإن�س�ن اأن يفعل ذلك، والحيوان ل ي�ستطيع اأن يكون طبيبً�، في 

حين اأّن الإن�س�ن بمقدوره ذلك. 

الدين هو الوحيد الذي يتدّخل بكّل �س�أن من �سوؤون الإن�س�ن ويقول راأيه فيه، فهو الذي 

ُيفّكر ب�لإن�س�ن الذي �سيكون ثمرة الزواج، وُيخّطط له لي�أتي اإن�س�نً� �س�لحً�، فهو ير�سد 

وير�سد  اختي�ره�،  له  ينبغي  التي  المراأة  موا�سف�ت  اإلى  الزواج  على  المقبل  ال�سخ�س 

المراأة اإلى موا�سف�ت الرجل الذي ينبغي اأن تقترن به.

لم�ذا يعتني الإ�سالم بهذا؟ لأنه يوؤمن ب�أّن مثل هذا العمل ي�سبه اإلى حد كبير عمل 

المزارع، فهو يخت�ر اأوًل الأر�س ال�س�لحة، ثم يفّكر في البذر الذي يخت�ر، لم�ذا يهتم 

مزرعته  تعمر  اأن  يريد  لأنه  والرع�ية؟  العن�ية  هذه  كل  زرعه  يولي  ولم�ذا  هذا؟  بكل 

ويجني ربحً� وفيرًا. 

لقد فّكر الإ�سالم بهذا اأي�سً�، فحّدد موا�سف�ت الزوج المطلوب لكي تكون ثمرة هذا 
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الزواج اإن�س�نً� �س�لحً�، ثم خّطط للمراحل الت�لية: م� هي الآداب التي ينبغي اأن يتحلى 

به� كلٌّ من الزوجين؟ وم� هي اآداب الفرا�س؟ وبعده� ينتقل اإلى فترة الحمل والآداب 

المحّبذة ثم مرحلة الر�س�عة وم� هو مطلوب من الأم، كل ذلك نتيجة طبيعية لالأهداف 

التي تن�سده� الأدي�ن التوحيدية، واأ�سم�ه� الإ�سالم، اإنه� تن�سد اأن ترّبي اإن�س�نً�.

حيوانيته  ح��دود  في  الحيوان�ت  ب�قي  عن  يختلف  حيوانً�  لتوِجد  الأدي���ن  ُتبعث  لم 

.
(1(

واأهدافه الحيوانية، لم ت�أت لتوِجد هذا، بل ج�ءت لترّبي اإن�س�نً�

)1) الإم�م الخميني}، من حديث في جمع من حر�س الثورة الإ�سالمية لمدينة اآب�دة: 1979/7/4.



التربية الدينيّة لألبناء

المحور الثاني





الكفايات:
المراحل    1 ف��ي  تطبيقها  وكيفية  واأه��داف��ه��ا  الدينية  التربية  اأه��ّم��ي��ة  ب��ي��ان 

العمرية المختلفة لالأبناء. 

التعّرف على اأهم العوامل الموؤثِّرة في عملية التربية الدينية لالأبناء.   2

الطالع على اأهّم الفوارق التربوية بين الفتيات والفتيان، وبيان الأ�ضاليب    )

المختلفة في عملية تربية كّل منهما.

الطفل    4 قبل ولدة  ينبغي مراعاتها  التي  وال�ضنن  الآداب  اأهم  التعّرف على 

وبعدها.

بيان اأ�ض�ض واأركان التربية العاطفية والجن�ضية والجتماعية لالأبناء.   5

التعّرف على الأ�ضاليب التربوية ال�ضليمة والمبادئ الدينية لكيفية التعامل    6

مع المراهقين.

المحتويات:
الدر�ض الثالث: التربية الدينية �سرورته� واأهدافه�. 

رة في عملية التربية)1). الدر�ض الرابع: العوامل الموؤثِّ

رة في عملية التربية )2). الدر�ض الخام�ض: العوامل الموؤثِّ

الدر�ض ال�ضاد�ض: التف�وت في التربية.

الدر�ض ال�ضابع: الواجب�ت التربوية لالأبوين تج�ه الأبن�ء.

الدر�ض الثامن: موانع التربية الدينّية.

الدر�ض التا�ضع: التربية الع�طفّية لالأبن�ء.

الدر�ض العا�ضر: التربية الدينّية لالأطف�ل.

الدر�ض الحادي ع�ضر: التربية الدينّية للمراهقين.

الدر�ض الثاني ع�ضر: التربية الجن�سّية لالأبن�ء.

الدر�ض الثالث ع�ضر: التربية الجتم�عّية لالأبن�ء.





أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

ح اأهّمية التربية الدينّية وحقيقته� عند الأبن�ء.   1  يو�سّ

ي�سرح الأهداف التي ت�سعى التربية الدينّية لتحقيقه�.   2

يدرك ارتب�ط التربية ب�لمع�رف والأ�سول الدينّية.   )

 التربية الدينيّة،
ضرورتها وأهدافها

الدرس الثالث





ما هي التربية؟
في  ورد  المعنى  وهذا   .

(1(

والتن�سئة التنمية  بمعنى  اللغة  في  »التربية«  كلمة  ج�ءت 

التزكية والتربية  التزكية والت�أديب. فكلمت�  ال�سريفة بلفظ  الآي�ت الكريمة  والأح�ديث 

تحمالن المعنى ذاته؛ لأّن التزكية مثل التربية؛ هي بمعنى التن�سئة. ف�لتزكية من جذر 

َكاِة: الّنمّو الحا�ضل عن بَركة اهلل  الزك�ة؛ وهي كم� ج�ء في مفردات القراآن: »اأ�ضل الزَّ

اأهّم  والتربية من  والتزكية   .
(2(

الّدنيوّية والأخروّية« الأمور  تعالى، ويعتبر ذلك في 

اأهداف البعثة النبوية ال�سريفة، كم� اأخبر بذلك القراآن الكريم في قوله تع�لى: {ۉ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
.

(3(

ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ         ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}
لذا قرن اهلل تع�لى الفالح ب�لتزكية في كت�به الكريم، حيث ق�ل: {ی جئ حئ مئ     ىئ 

اأّن  تفيد  وكّله�  للتربية،  عديدة  تعريف�ٌت  وردت  الخال�سة،  وفي   .
(((

جب حب خب} يئ   

�ته.  التربية عمليٌة ُتوِجد تغييراٍت في الفرد من خالل ال�ستف�دة من ا�ستعداداته وق�بليَّ

والح�ل اأّنه اإذا م� اأ�سيف الع�مل الغ�ئّي اإلى هذه العملية، يمكن القول: اإّن التربية عب�رٌة 

عن تهيئة الأر�سّية والعوامل؛ لأجل تفتُّح ا�ستعدادات الإن�س�ن واإخراجه� من القّوة اإلى 

الفعل في الّتج�ه المن�سود. 

)1) ال�سح�ح في اللغة، الجوهري، ج6، �س 4)2.
)2) مفردات القراآن، الراغب ال�سفه�ني، كلمة زكى.

))) اآل عمران، 164.

)4) الأعلى، 15-14.
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العناصر األساسية للتديّن
، كلمة »الدين« في اللغة يمكن اأن 

(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ڃ ڃ چ  چ چ}

 ،
(2(

ت�أتي بمعنى: »الإ�ضالم، التوحيد، الطاعة، عبادة اهلل، الح�ضاب، النقياد لل�ضريعة«

وا�سطالحً� عب�رة عن مجموع اأ�سول الدين، والأحك�م والأوامر التي فر�سه� اهلل على 

ثالثة  على  يبتني  الدين  اإّن  نقول:  اأن  يمكن  اأخرى  وبعب�رة  الدين.  فروع  اأي  الإن�س�ن؛ 

عن��سر اأ�س��سية هي:

رورية  1 - المعرفة: وهي اأّول عن�سر موؤّثر في التدّين، وهي الِعْلُم ب�لأ�سول والقواعد ال�سّ

للدين عن طريق ال�ستدلل والبره�ن العقلي؛ اأي العتق�د العقلي ب�لأ�سول الخم�سة 

للدين؛ وهي: التوحيد، العدل، النبوة، الإم�مة والمع�د. من قبيل: العتق�د ب�أّن اهلل 

خ�لُق الع�َلم اأو اأّنه تع�لى واحٌد ل �سريك له، واأّنه ع�دل، واأّن النبوة والإم�مة واجبت�ن 

ب�للطف الإلهي، واأّن المع�د ث�بت بحكم عدل اهلل وحكمته.

وهو العن�سر الث�ني في التدّين، وهو عب�رة عن العتق�د القلبي الج�زم  الإيمان:   - 2

ب�لأ�سول الدينية الم�سّلمة. فال يق�ل لل�ّسخ�س الذي ل يمتلك اعتق�دًا قلبيً� ب�هلل اأّنه 

اأّن ك�ّفة القيم الأخالقية؛ من كرم، وت�سحية، وغيره� تعود بجذوره�  متدّين. كم� 

اإلى اأ�سٍل واحٍد هو العتق�د القلبي بهذه الأ�سول. والإيم�ن القلبي ي�ستند على العلم 

والمعرفة؛ بنحو اأّنه كّلم� تك�ملت المعرفة، يكون الإيم�ن اأقوى واأ�سّد. 

والوظ�ئف  الدينية  ب�لأحك�م  العمل  وهو  التدّين،  في  الث�لث  العن�سر  وهو  العمل:   -  (

في  المتدّين  الفرد  يك�سف  خالله�  من  والتي  المكّلف،  على  تنّجزت  التي  ال�سرعية 

مق�م العمل عن معتقداته الدينّية. وهذا العمل يتمتَّع ب�لقيمة الدينية من وجهة نظر 

الإ�سالم؛ لأّنه ن�بع من العتق�د العقلي والإيم�ن القلبي الرا�سخ ب�أ�سول الدين، فعن 

اأخوان تواأمان ورفيقان ل يفترقان ل يقبل  »الإيمان والعمل   :Qالإم�م علي

)1) اآل عمران، 19.
)2)  ت�ج العرو�س، ج18، �س51.



(1 التربية الميريرة  ةر ريسة  أهماتسة

.
(((

اهلل اأحدهما اإل ب�ضاحبه«

أهّميّة التربية الدينيّة
اأّن  قّلٌة من ي�سكُّ ب�سرورة التربية الدينية ولزومه�؛ لأّنه مع قليٍل من التفّكر يّت�سح 

�سع�دة الإن�س�ن رهن لهذه التربية. ف�لتربية الدينية ب�إمك�نه� اأن تجعل عالقة المخلوق 

اإلى القبول ب�لم�سوؤولية والتك�ليف الإلهية  واأن ت�سوقه  اأكثر مت�نًة وا�ستحك�مً�،  ب�لخ�لق 

الُملق�ة على ع�تقه. 

هذا  نف�س  على  اأ�س��سً�  يقوم   Rالأنبي�ء بعثة  من  الدافع  اأّن  نعرف  اأن  ويكفي 

الهدف؛ لتّت�سح اأهّمّية التربية الدينية. والقراآن الكريم � الذي هو كت�ب هداية و�سن�عة 

حيث  لالأبن�ء،  الدينية  التربية  م�س�ألة  الآي�ت  من  جملٍة  في  �سراحًة  يتن�ول   � الإن�س�ن 

يقول عّز وجّل في كت�به العزيز:{ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  

.
(3(

، وهو عّز ا�سمه الق�ئل اأي�سً� في محكم اآي�ته: {ی جئ حئ مئ}
(2(

ې...}
واأّكد اأولي�ء الإ�سالم � اأي�سً� � واأو�سوا بنحٍو ع�م على اأهّمّية التربية، وبنحٍو خ��ّس على 

تربية الأبن�ء. روي عن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »اأدِّبوا اأولدكم على ثالِث ِخ�ضال: حبِّ 

. وعنه P � اأي�سً� � اأّنه ق�ل: »مروا �ضبيانكم 
(((

نبيُِّكم، وحبِّ اأهل بيته، وقراءة القراآن«

بال�ضالة اإذا كانوا اأبناء �ضبع �ضنين، وفّرقوا بينهم في الم�ضاجع اإذا كانوا اأبناء ع�ضر 

.
(((

�ضنين«

 .
(6(

اأّداه اإلى الفالح الدائم« وروي عن اأمير الموؤمنينQ: »من تاأّدب باأدب اهلل 

ف�لمهم اإذن، اأن يكون الأدب والت�أّدب على �سوء م� يريده اهلل تع�لى وير�س�ه.

)1) غرر الحكم، اأهمية العمل، 2782، �س151.
)2)  التحريم، 6.
)))  الأعلى، 14.

)4)  خال�سة عبق�ت الأنوار، ج4، �س255.
)5)  بح�ر النوار، ج101،�س 49.

)6) م.ن، ج104، �س99.
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وروي عن الإم�م ال�س�دقQ � اأي�سً� � اأّنه ق�ل: »الغالم يلعُب �ضبع �ضنين، ويتعّلم 

.
(1(

الكتاب �ضبع �ضنين، ويتعّلم الحالَل والحرام �ضبع �ضنين«

الهدف من التربية الدينية
اإّنم�  الدينّية«  »التربية  مفهوم  اأنَّ  والدين،  التربية  تعريف  في  ذكرن�ه  مّم�  يظهر 

تع�لى،  به  الإيم�ن  اهلل،  معرفة  ثالثة:  بمح�ور  الرتب�ط  ظلِّ  في  ق  للتحقُّ ق�باًل  يكون 

والعمل بم� ينبغي وترك م� ل ينبغي من اأوامر اهلل ونواهيه. بن�ًء عليه، يمكن القول: اإّن 

التربية الدينية هي عمليٌة تح�سل عن طريق تزويد الفرد ب�لروؤية النظرية، وب�للتزام 

وب�لت�لي  والإكراه،  الجبر  وبعيدًا عن  الإن�س�نية،  الفطرة  مع  ان�سج�مً�  والعملي  القلبي 

الو�سول اإلى ال�سع�دة الدنيوية والأخروية المن�سودة التي هي طموح وهدف كّل اإن�س�ن 

في هذه الحي�ة.

ويمكن اأن ن�سع هدفين اأ�س��سين للتربية الدينية: 

هدف نهائي وغائي:   1

وهو القرب من الحقيقة المطلقة والج�معة لكلِّ الكم�لت؛ وهو اهلل �سبح�نه وتع�لى. 

م�نية والمك�نية  ولي�س المق�سود من القرب من الحّق �سبح�نه وتع�لى تقلي�س الف��سلة الزَّ

ة الأزمنة والأمكنة،  م�ن والمك�ن ومحيٌط بك�فَّ بينن� وبينه والعي�ذ ب�هلل؛ لأنَّ اهلل خ�لق الزَّ

ولي�س له ن�سبٌة زم�نية اأو مك�نية مع اأّي موجوٍد: {ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی 

. {گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ 
(3(

، {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ}
(2(

ی}

له  اهلل  لأّن  �سبح�نه؛  اهلل  من  التكويني  القرب   � اأي�سً�   � المق�سود  ول   .
(((

ڱ...} ڱ 

)1)  بح�ر الأنوار ، ج12، �س 247.
)2) الحديد، ).
)))  الحديد، 4.

)4)  البقرة، 115.
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} ؛ 
(1(

{حت   خت مت ىت} الإن�س�ن:  المخلوق�ت ومن جملته�  ة  بك�فَّ اإح�طٌة وجوديٌة 

.
(2(

ڃ ڃ     ڃ  ڃ چ چ چ}

من  تع�لى،  اهلل  من  والروحي  المعنوي  القرب  خ�سو�س  القرب  من  المق�سود  بل   

خالل ح�سوره تع�لى الدائم في حي�ة الإن�س�ن، والتحّقق ب�لكم�لت وال�سف�ت الإلهية، 

اإلى  القرب  اأهل  الكم�ل، حيث ي�سل  تع�لى وطّي مدارج  والعبوديَّة هلل  العب�دة  في ظلِّ 

مق�م يجدون اأنف�سهم عين التعلُّق والرتب�ط ب�هلل، ول يرون لأنف�سهم ول لأّي موجوٍد اآخر 

ف�ت والأفع�ل.  ا�ستقالليًة في الّذات وال�سِّ

 هدف مرحلي:   2

ب�للتف�ت اإلى اأنَّ التربية الدينية تهدف اإلى هداية الإن�س�ن على �سعيد ارتب�طه ب�هلل 

ل اإليه دفعة واحدة، بل هو بح�جة  �سبح�نه وتع�لى، ولكّن هذا الهدف ل يمكن اأن ُيتو�سّ

اإلى مقّدم�ت، واإلى تمهيد الأر�سية ال�س�لحة وتهيئته�؛ لي�سبح المرء م�ستعّدًا للو�سول 

اأثن�ء  المرّبي  يلحظه�  اأن  ينبغي  اأهداف مرحلية  اأربعة  اإلى  هن�  ن�سير  اأن  ويمكن  اإليه. 

اأدائه لوظ�ئفه التربوية، واأن يعمل على تحقيقه�، بو�سفه� مقّدم�ت ُتمّهد الطريق نحو 

الهدف ال�س�مي، وهي:

ينية، التقوى  الأّول:على الم�ستوى المعرفي والعملي: معرفِة اهلل، الإيم�ن ب�لّتع�ليم الدِّ

وعب�دة اهلل تع�لى و�سكره.

الثاني: على م�ستوى ال�ستعدادت والق�بلي�ت: تنمية قّوة العقل والفكر، معرفة النف�س، 

تنمية روح طلب الحقيقة والف�سيلة والميل لكت�س�ب الف�س�ئل الأخالقية.

.Rالثالث: على م�ستوى الرتب�ط العملي ب�لق�دة المع�سومين

الطبيعة  على  التعّرف  خ��الل  من  بمحيطه:  الإن�س�ن  ارت��ب���ط  م�ستوى  على  ال��راب��ع: 

)1)  ف�سلت، 54.

)2)  الواقعة، 85.
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الن��س  احترام  الوالدين،  احترام  خالل  ومن  �سحيح.  ب�سكٍل  منه�  وال�ستف�دة 

والتع��سد،  التع�ون  خ���ّوة، 
ُ
الأ الجم�عية،  ال��روح  تنمية  حرمتهم،  على  والحف�ظ 

الأم�نة، الوف�ء ب�لعهود والعقود، ال�سداقة، الإح�س��س مع الآخرين والت�أّلم لأجلهم، 

الإيث�ر والت�سحية واأمث�ل ذلك.
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المفاهيم الرئيسة
التربية عب�رٌة عن تهيئة الأر�سية والعوامل المن��سبة؛ لأجل تفتُّح ا�ستعدادات الإن�س�ن    1

واإخراجه� من القّوة اإلى الفعل في الّتج�ه المن�سود.

هي:    2 الدين،  هذا  عليه�  يقوم  التي  الأ�س��سية  والعن��سر  الإ�سالم.  اهلل  عند  الدين 

المعرفة، الإيم�ن والعمل.

عملية التربية ينبغي اأن تكون على وفق الآداب وال�سنن الإلهية، وعلى �سوء م� يريده    )

اهلل تع�لى وير�س�ه.

والأحك�م    4 النظرية،  ب�لروؤية  الفرد  تزويد  طريق  عن  تجري  عمليٌة  الدينية  التربية 

العملية المن�سجمة مع الفطرة الإن�س�نية، بعيدًا عن الجبر والإكراه، بهدف الو�سول 

اإلى ال�سع�دة الدنيوية والأخروية المن�سودة المتمّثلة بمعرفة اهلل تع�لى.

يمكن اأن ن�سع هدفين للتربية الدينية، هدف نه�ئي وغ�ئي، وهدف مرحلي.   5
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للمطالعة

الهدف من التربية 

ل �سي ء ي�سبع الإن�س�ن ويطف�أ غرائزه �سوى التربية. فمن خالل التربية ي�سل الإن�س�ن 

اإلى نه�ية م�سير ين�ل فيه غ�ية كل الأ�سي�ء التي يريده� والذي يتج�ّسد في نيل الكم�ل 

المطلق، والو�سول اإلى الكم�ل المطلق. ف�إذا بلغ ذلك يح�سل على الطم�أنينة الالزمة.

الجميع يتطّلعون اإلى الكم�ل المطلق ، فطم�أنينة القلوب في الو�سول اإلى اهلل تع�لى. 

اإلى  تتطّلع  الّنف�س  اأن هذه  اإلى  ينتبهون  ل  اأنف�سهم  هم  القلوب مطلقً�.  تهداأ  ل  وبغيره 

للو�سول  تتطّلع  الإن�س�ن  الكم�ل. فنف�س   اإلى  الو�سول  المطلق، ولكّنهم ُيخطئون  الكم�ل 

اإلى الكم�ل المطلق. وتبقى احتم�لت الخط�أ في ت�سخي�س الكم�ل، هل هو يكمن في هذا 

ال�سيء اأم في ذلك ال�سيء؟ ف�أحدهم يرى الكم�ل في العلم فتراه يقتفي اأثر العلم. بينم� 

ي�سعى  ف�لجميع  ال�سلطة.  على  ال�ستيالء  وراء  فيذهب  ال�سلطة  في  الكم�ل  الآخر  يرى 

ج�هدًا في الدني� للو�سول اإلى الكم�ل المطلق، بعب�رة اأخرى اإن الجميع ي�سعى للو�سول 

اإلى اهلل �سبح�نه ولكنهم ل ينتبهون لذلك. 

الطريق،  اإلى  لير�سدن�  ج�ء  الإ�سالم  المطلق،   الكم�ل  نحو  الإن�س�ن  يهدي  الإ�سالم 

ليب�سط  ي�أت  لم  ف�لإ�سالم  لن�سلكه.  الطريق  اإلى  وير�سدن�  وال�سي�ع  التيه  من  وينقذن� 

هيمنته على هذا البلد اأو ذاك. ف�لهيمنة م�س�ألة غير مطروحة في الإ�سالم. الإ�سالم ل 

يوّلي اأّية اأهّمية لق�سية التغّلب على قوم وب�سط الهيمنة عليهم وا�ستعم�رهم، الإ�سالم ل 

يكترث لهذه الأمور. فلو ك�ن لالإ�سالم جي�س فهو من اأجل اأن ي�سوق الن��س اإلى الهداية 

ل اأن يقوم بب�سط الهيمنة على المن�طق الأخرى. ف�لجي�س يتطّلع اإلى ا�ستقط�ب القلوب 

وا�ستم�لته�.

الإ�سالم ج�ء لهداية قلوب الن��س الذين يعي�سون ح�لة من التيه ويبحثون عن الكم�ل 

المطلق ولكن ل يعلمون اأين يجدونه، ج�ء ليهدي هوؤلء الت�ئهين وير�سدهم اإلى الطريق 
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ٹ  {ٹ   ال�سالة:  وفي  القراآن  في  تقروؤون  ف�أنتم  الكم�ل.  اإلى  يو�سلهم  الذي 

وينقذ  المطلق  الكم�ل  اإل��ى  الإن�س�ن  يقود  واح��د  م�ستقيم  طريق  فهن�ك  ٹ}. 
الم�ستقيم  ال�سراط  هذا  يطوي  اأن  ي�ستطيع  ل  ف�لإن�س�ن  والتخبط،  التيه  من  الإن�س�ن 

ب�لتك�ل على نف�سه فح�سب، فهو ل يملك المعلوم�ت الالزمة في هذا المج�ل، اهلل تب�رك 

وتع�لى هو الخبير بهذا ال�سراط الم�ستقيم، اأي الطريق الذي ينت�سل الإن�س�ن من القلق 

والحيرة وير�سده اإلى م� يقوده في النه�ية اإلى اهلل �سبح�نه.

كل  عن  بعيدًا  الم�ستقيم،  ال�سراط  اإلى  يهدين�  اأن  �سالتن�  في  اهلل  من  نطلب  اإنن� 

هوؤلء  {ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ}.  وال�سم�ل،  اليمين  اإلى  الإن�س�ن  يجرف  م� 

يم�سون على غير �سبيل فال يزيدهم كثرة الم�سير اإل بعدًا عن الهدف. فجي�س الإ�سالم 

هو جي�س الهداية. وق�دة الجي�س في �سدر الإ�سالم ك�نوا اأ�س�تذة اأخالق، ك�نوا يهدون 

الن��س حتى اأثن�ء القت�ل، ك�نوا ل يبدوؤون القت�ل، وي�أمرون الجي�س ب�لنتظ�ر حتى يبداأ 

العدو ب�لقت�ل وك�نوا يبدوؤون القت�ل ب��سم اهلل.

وعندم� ك�نوا يق�تلون م� ك�نوا مثل غيرهم ممن هّمهم دحر العدو والح�سول على 

جي�س  ذهب  فحيثم�  وت�سخيره�.  القلوب  ا�ستم�لة  على  يحر�سون  ك�نوا  واإّنم�  الغن�ئم، 

دخلوا  فعندم�  م�سجد.  بن�ء  اإلى  ب���دروا  قدمهم  الإ�سالم  ق�دة  و�سع  وحيثم�  الإ�سالم 

الق�هرة ب�دروا اإلى  التخطيط لبن�ء م�سجد وك�ن هذا ديدنهم في كل مك�ن. ف�لم�سجد 

ك�ن هدفً�، والمعبد ك�ن هدفً� وجي�س الإ�سالم ك�ن ي�سعى لبن�ء الم�س�جد والمح�ريب.

ف�لأنبي�ءR بعثوا لهذا الغر�س ولهداية الن��س اإلى الطريق الذي ينتهي بهم اإلى 

الكم�ل المطلق وينقذهم من هذه الحيرة ومن هذا التخبط وال�سي�ع، ج�وؤوا من اأجل 

اإنق�ذ الإن�س�ن من ظلم�ت الطبيعة اإلى النور، بل من حجب النور والظلم�ت اإلى م� وراء 

ذلك. ف�أنت تقراأ في المن�ج�ة ال�سعب�نية: )الهي هب لي كم�ل النقط�ع اإليك واأنر اأب�س�ر 

قلوبن� ب�سي�ء نظره� اإليك حتى تخرق اأب�س�ر القلوب حجب النور(. اهدن� لأن تخرق 
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اأنظ�ر قلوبن� واأب�س�ر قلوبن� حجب النور لت�سل اإليك. ف�لإ�سالم ج�ء لينقذ الإن�س�ن من 

كل  فوق  هي  التي  والحجب  لديه،  التي  الحجب  هذه  ومن  يعي�سه�،  التي  ال�ساللة  هذه 

الحجب ك�لأن�نية والعجب ب�لنف�س وداء العظمة. فم� اأن يح�سل الإن�س�ن على �سي ء حتى 

ليقمع هذا  الإ�سالم ج�ء  الآخرين.  اأكبر من  نف�سه  ويرى  العظمة،  وداء  الغرور  يعتريه 

الغرور، فم� دام الإن�س�ن مغتّرًا بنف�سه فال يمكنه اأن ي�سل اإلى �سبيل الهداية، يجب اأن 

.
(1(

ي�سحق هذا الغرور، وي�سحق �سهواته واأهوائه النف�سية

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني، ج12، �س404.



أهماف المرس: 

الدرس الرابع

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

رة في عملّية التربية.   1 يعّدد اأهّم العوامل الموؤثِّ

على    2 والمجتمع  والمحيط  الوراثة  من  كّل  ت�أثير  ي�سرح 

عملية البن�ء التربوّي.

العوامل المؤثِّرة في عمليّة 

التربية )1(





تمهيد
تعتبر الوراثة والمحيط والمجتمع والبيئة، من جملة العوامل الأ�س��سية الموؤّثرة في 

ت�سّكل �سخ�سّية الإن�س�ن وبنيته الفكرية والروحية. ونظرًا لم� تتمّتع به هذه العوامل من 

اأهّمّية وم�س�همته� الموؤّثرة في تربية الأبن�ء دينيً�، �سنتن�وله� ب�لبحث، مع التذكير ب�أّن 

هذه العوامل ت�سّكل الأر�سية للتربية الدينّية والأخالقّية ولي�ست عّلة ت�ّمة له�. مع الت�سليم 

بت�أثيره� على الكثير من الأبع�د التربوية في �سخ�سية ال�سغير والكبير.

الوراثة

مفهوم الوراثة:   1

الوالدين  وخ�س�ل  خ�س�ئ�س  بع�س  انتق�ل  تعني  الع�ّم  ومعن�ه�  بمفهومه�  الوراثة 

والأجداد اأي�سً� وحتى الأرح�م اإلى الأبن�ء. وقد تنّبه الب�سر من قديم الزم�ن اإلى هذه 

واإلى  ن�سله  اإلى  وخ�س�ئ�سه  �سف�ته  من  الكثير  ينقل  الحّي  الك�ئن  اأّن  وهي  الحقيقة، 

الأجي�ل الالحقة � اأي�سً� �، واأّن ق�نون الوراثة يقوم في الحقيقة بحفظ ال�سورة النوعية 

الّن�سل  َيِرث �سف�ت  الت�لي  الّن�سل  اإّن  الواقع  اأي�سً�. وفي  للنب�ت�ت والحيوان�ت والإن�س�ن 

ال�س�بق، فبذرة الوردة قد حفظت في نف�سه� الخ�س�ئ�س الكلّية لل�ّس�ق والورق وال�سب�غ 

النه�ئّي والتي منه� قد ت�سّكلت الوردة، واأثن�ء عملية النمّو تظهر جميع الخ�س�ئ�س فيه� 

اأدنى  دون  ومن  الأبن�ء،  واإّن  كم�  للحيوان�ت.  ب�لن�سبة  الح�ل  وكذا  الأخرى.  تلو  واحدًة 

ن�س�ٍط اختي�ري، ي�ستملون على �سف�ت الآب�ء والأّمه�ت وخ�س�ئ�سهم، ويولدون بممّيزات 

م�ستركة كثيرة، وهذا م� بّينته الدرا�س�ت العلمّية الحديثة. 
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الوراثة في الن�سو�س الدينّية:   2

ق�نون الوراثة هو ق�نوٌن مقبوٌل من وجهة نظر الإ�سالم، اإذ ينقل القراآن الكريم في 

رّبه: {ائ ەئ ەئ وئ    وئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   من   Qطلبه Qنوح النبي  ة  ق�سّ

.
(1(

ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی       ی  ی}
فمن  وال�سيئة.  منه�  الح�سنة  اآب�ئهم؛  �سف�ت  يرثون  الأبن�ء  ف���إّن  الآي��ة،  لهذه  وفقً� 

المعلوم اأن الأبن�ء كم� يرثون من اأّمه�تهم واآب�ئهم الخ�س�ئ�س الج�سمّية، فهم يرثون 

اأّن  اإلى  الإ�س�رة  والنف�سية. مع  الروحية  والح�لت  المعنوية  الخ�س�ئ�س   � اأي�سً�   � منهم 

ق�نون الوراثة ل يعني المط�بقة في كّل �سيء، ول يعني الجبر وعدم القدرة على تغيير 

اإرادته ب�سكل  اأعمل  لو  التغيير في م�  هذه الخ�س�ئ�س، بل يبقى لالإن�س�ن القدرة على 

�سليم و�سحيح على تغيير الكثير من هذه ال�سف�ت الموروثة وتبديله�. 

دْت الرواي�ت الواردة عن المع�سومينR � اأي�سً� � على ق�نون الوراثة وت�أثيره  وقد اأكَّ

في عملية التربية ب�سكل مب��سر اأو غير مب��سر، وعّبرت عنه بلفظ »الِعرْق« و»الأعراق«، 

ر عنه اليوم في المح�فل العلمّية ب� »الجينات اأو الخلّية الوراثية«.  والتي ُيعبَّ

.
(2(

عن ر�سول اهللP اأّنه ق�ل: »تزوجوا في الحجر ال�ضالح، فاإّن الِعْرَق د�ّضا�ض«

 .
(3(

وعنه P في رواية اأخرى اأّنه ق�ل: »اختاروا لنطفكم؛ فاإّن الخال اأحد ال�ضجيعين«

.
(((

وعنه P � اأي�سً� � اأّنه ق�ل: »اختاروا لنطفكم؛ فاإّن الأبناء ت�ضبه الأخوال«

ل خ�س�ل الإن�س�ن و�سلوكّي�ته في الِحَكم  كم� ُبّين دوُر الوراثة في الأخالق، وفي ت�سكُّ

»ُح�ْضُن  ق���ل:  اأن��ه   Qعلي الإم���م  دين  الموحِّ ومولى  الموؤمنين  اأمير  فعن  الَعَلوّية، 

.
(((

الأخالق ُبرهاُن َكَرِم الأعراق«

)1)  نوح، 27-26.
)2) الوافي، ج)، �س 706.
)))  الك�في، ج5، �س2)).

)4)  الجواهر، 29، �س 7).
)5)  غرر الحكم، ف�سيلة ح�سن الخلق، 58)5، �س254.
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. وعنهQ اأي�سً� ق�ل: »اأطهُر 
(1(

وعنهQ: »من �ضرِف الأعراق َكَرُم الأخالق«

 .
(2(

الّنا�ض اأعراقاً اأح�ضُنُهم اأخالقاً«

العالقة بين الوراثة والأحكام الدينّية:   3

ل الخ�س�ئ�س البدنّية والعقلّية  ب�للتف�ت اإلى اأهّمّية الوراثة وت�أثيره� الجّدي في ت�سكُّ

لهذا  وِفقً�  الأحك�م  من  الكثير  الإ�سالم  بنى  لالأبن�ء،  وحّية  والرُّ والأخالقّية  والّدينّية 

الق�نون الم�سلَّم به، على �سبيل المث�ل:

اأ-اأو�سى الإ�سالم في م�س�ألة اختي�ر الزوج للزوجة: اأن يخت�ره� من الع�ئالت ال�س�لحة؛ 

لأّن خ�س�ل الآب�ء والأّمه�ت تورث. روي عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل ذات يوم خطيبً�: 

من، قال:  من، قيل يا ر�ضول اهلل وما خ�ضراء الدِّ »اأّيها النا�ض اإّياكم وخ�ضراَء الدِّ

 .
(((

المراأة الح�ضناء في منبت ال�ّضوء«

. و�س�أل 
(((

واأي�سً� عنه P اأّنه ق�ل: »اأنِكحوا الأكّفاء وانكحوا فيهم واختاروا ِلنَطفكم«

ي�ضُلح 
َ
اأ الح�ضناَء  المراأَة  ُتعِجبه  الُم�ضلم  الّرجل  »اإّن   :Qجعفر اأبي  الإم�م  اأحدهم 

 :Qوج�ء في الحديث عن الإم�م علي .
(((

َجها وهي مجنونة؟ قال: ل« له اأن يتزوَّ

.
(6(

ياٌع« حَبتها بالء وُوْلَدها �ضِ »اإّياكم وَتْزويج الحمقاء فاإّن �ضُ

د الإ�سالم � اأي�سً� � على المراأة اأن تتفّح�س اأحوال زوجه� الم�ستقبلّي، وجعل م�سوؤولية  ب-اأكَّ

هذا العمل على ع�تق الولّي ال�سرعّي، روي عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »النكاُح رقٌّ 

  .
(((

ها فلينظْر اأحُدكم لمن يرّق كريمَته« فاإذا اأنكح اأحُدُكم وليدًة فقد اأَرقَّ

)1)  غرر الحكم، 64)5، �س254.
)2)  م.ن، 47)5، �س254.
)))  الك�في، ج5، �س2)).

)4)  و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س 48.
)5)  م.ن، �س85.
)6)  م.ن، �س84.
)7)  م.ن، �س 79.
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�ضاQ اأّن لي  بي الح�ضن الرِّ
َ
وعن الح�سين بن ب�ّس�ر الوا�سطّي ق�ل: »كتبت اإلى اأ

.
(1(

قرابًة قد خطب اإلّي وفي ُخُلِقِه �ُضوٌء، قال: ل ُتزوِّجُه اإن كان �ضّيء الخلق«

ج - الإ�سالم، وب�سبب رع�يته لق�نون الوراثة، اأقرَّ بع�س الت�سهيالت الق�نونّية في موارد 

محّددة؛ لأجل ف�سخ عقد الزواج، من قبيل: الجنون، اأو الإ�س�بة بمر�س البر�س، اأو 

اأحدهم�  واأدرك  المراأة  اأو  الّرجل  العجز الجن�سي، وغيره�. ف�إذا تزوج  اأو  الجذام، 

لحقً� اأّن الطرف الآخر م�س�ب ب�أحد الموارد التي ذكرن�ه�، له الحّق في اأن يف�سخ 

ر من هذا الزواج؛ اإذ ُيعدُّ هذا الق�نون  ، ول يحت�ج اإلى الطالق لأجل التحرُّ
(((

العقد

و�سيلًة للحدِّ من الوراثة غير المحمودة.

تغّلب التربية على الوراثة:   4

الق�س�ء  م�س�ديق  من  ولي�ست  الحتمّية،  ال�سف�ت  من  لي�ست  الوراثية  ال�سف�ت  اإّن 

قوية  ك�نت  مهم�  والموروث�ت  ال�سف�ت  هذه  اإّن  بل  يتبّدل.  ول  يتغّير  ل  ال��ذي  والقدر 

اإذا  وراثية  �سفة  ف�أّي  والمث�برة.  والإ�سرار،  الإرادة  بقّوة  عليه�  التغّلب  يمكن  وموؤّثرة، 

ب�إرادة قوّية ون�فذة فب�لإمك�ن تغييره�   المب��سرة م�سحوبة  التربية  م� خ�سعت لعملية 

وتبديله� من �سفة �سلبّية اإلى اأخرى اإيج�بّية؛ لأّن الإرادة والختي�ر الإن�س�نيين هم� اأقوى 

من اأّي موروث اأو اأّي ع�مل خ�رجي اآخر. 

ف�لوراثة لوحده� ب�لرغم من اأثره� على الخ�س�ئ�س الج�سدية والنف�سية للوارث، 

الُمعطى  الإن�س�ني  والختي�ر  القدرة  وتعطيل  الفطرة،  مع�لم  طم�س  على  تقدر  ل 

لالإن�س�ن ب�لأ�سل من اأجل تقرير م�سيره بيده: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 20، �س 81.
اأربعة، وهي: الجنون، والخ�س�ء، والجّب، والعنن. الأّول: الجنون،  )2)  يجوز للزوجة ف�سخ النك�ح اإذا تحّقق في الزوج عيب من 
ويجوز للزوجة ف�سخ النك�ح بجنون زوجه� مطلقً�، )�سواء اأك�ن جنونه قبل العقد مع جهل المراأة به، اأم حدث الجنون بعد العقد، 

ة اأم بعده�(. ومع علمه� ب�لجنون قبل العقد فال خي�ر له�.  تحرير الو�سيلة �  و�سواء اأك�ن الجنون قبل العالقة الزوجّية الخ��سّ

المع�مالت �، جمعية المع�رف، �س1)).
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، واإل فال 
(3(

 {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}
(2(

 {مئ ىئ يئ جب  حب خب} 
(1(

ڭ ۇ }
 ،

(((

معنى لأن ي�أمر اهلل الن��س ب�لعمل: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې}

ن ُوِلُدوا من اأبوين ك�فرين اأو ف��سقين، ولكّنهم تحّرروا في  فقد �سهدن� الكثيرين ممَّ

نه�ية المط�ف من ت�أثيرهم� ال�سلبي الموروث بعد مج�هدة الطبع الموروث وتروي�سه؛ 

ليكون خ��سعً� لقّوة العقل والإرادة.

اأو البيئة التي ين�س�أ فيه� الإن�س�ن  اأو التربّية  فمهم� ك�نت الت�أثيرات ال�سلبّية للوراثة 

الإلهّية محيطً�  الهداية  مدد  ويبقى  التغيير،  على  ق�درًا  الإن�س�ن  يبقى  و�سعبة،  ق��سية 

به على الدوام. اإّن عظمة الر�سول الأكرم P واأ�سح�به المنتجبين تكمن في �سيرهم 

اأ�سواأ بيئة عرفته� الب�سرية، حيث  اأّنهم ن�س�أوا في  اأعلى درج�ت الكم�ل رغم  وت�سّنمهم 

ا�ستج�بوا لنداء الفطرة والعقل المودعين في خلقة كّل اإن�س�ن.

المحيط
ر ب�سكل مب��سر اأو غير  اإّن مجموع العوامل الخ�رجية التي تحيط ب�لإن�س�ن، والتي توؤثِّ

ب�أنح�ء  الإن�س�ن  في  ر  توؤثِّ المتعّددة  العوامل  وهذه  المحيط.  ُت�سّمى  تربيته،  في  مب��سر 

مختلفة منذ انعق�د النطفة وحتى موته. واأهّم هذه العوامل المحيطة: البيت والأ�سرة، 

عنه�  و�سنتكلم  والطبيعية.  الجغرافية  البيئة  المجتمع،  المدر�سة،  والع�سرة،  ال�سداقة 

تب�عً�: 

البيت والأ�سرة:    1

فل في محيط البيت مع عن��سر ب�سرّية عّدة اأهّمه�: الأب والأّم، وت�سّكل  يتف�عل الطِّ

الأ�سرة اأهّم محيط لتربية الأطف�ل. فحينم� يكت�سب الولد لغة الأّم والأب داخل البيت، 

)1) الرعد، 11.

)2) النجم، 9).
))) الن�زع�ت، 5).

)4) التوبة، 105.
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ينقل اإليه اأفراد الع�ئلة الأفك�ر والآراء الأ�س��سّية من خالل المك�لمة والحوار؛ فترتقي 

مع�رفه ومعلوم�ته اإلى م�ستوى اأفك�ر ع�ئلته، وتح�كي اأفع�له اأفع�ل اأفراد الع�ئلة. من هن�، 

عندم� نقوم بدرا�سٍة لأفع�ل الإن�س�ن اليومّية وتحليله� وتجزئته� والبحث عن من��سئه�، 

�سنرى اأّن اأكثره� يعود اإلى التربية الأ�سرّية.

كثير من  اأّن جذور  النف�سية،  الح�لت  لبع�س  درا�ستهم  الب�حثون من خالل  ويعتبر 

الأمرا�س الع�سبّية والنف�سّية تعود اإلى �سلوكّي�ت الأهل المنحرفة وال�ّسيئة مع اأولدهم، 

اأن  دون  الأولد  اأثره� على  الأهل  اأفع�ل  تترك  اإذ  الأولى.  الّطفولة  �سنوات  في  ة  وخ��سّ

اأّن  ت�سعر. كم�  ولدًا جب�نً� من حيث ل  ي  ُتربِّ ولده�،  التي تخيف  ف�لأم  يق�سدوا ذلك. 

الولد يتلّقى دين ع�ئلته، ويت�أّثر بعق�ئد واأخالق واأفع�ل اأ�سرته من حيث ل يدري اأو ي�سعر. 

»ُكلُّ مولوٍد ُيولد على الِفطرة حتى يكوَن  اأّنه ق�ل:   P ففي الحديث عن ر�سوِل اهلل 

هم�  ووالداه  معً�،  وال�سر  للخير  ق�باًل  الطفل  ُخِلَق  فقد   .
(1(

رانه« وُين�ضِّ دانه  ُيهوِّ اأب��واُه 

اللذان يمنح�نه القيم الأخالقّية ال�سليمة والح�سنة اأو عك�سه�. 

ر فيه� الع�ئلة: وفي م� يلي هذه بع�س الجوانب التربوية التي توؤثِّ

فل: ف�لع�ئلة هي المحيط الأّول والأهّم الذي يوؤ�ّس�س لبن�ء  اأ-  على م�ستوى �سخ�سّية الطِّ

�سخ�سّية الأبن�ء و�سلوكّي�ِتهم.

فل الفكرية والعق�ئدية  فل: اإّن النواة الأولى لمنظومة الطِّ ب-  على م�ستوى عقيدة الطِّ

ل في مراحله� الأولى داخل محيط الأ�سرة، من خالل م� يعي�سه داخل الأ�سرة،  تت�سكَّ

الح�كمة  الأنظمة  مع  تف�عله  خالل  ومن  وعق�ئدية،  فكرّية  مب�دئ  من  يتلّق�ه  وم� 

داخل الأ�سرة نف�سه�. وفي ح�ل لم تكن تلك المعتقدات �سحيحًة �سيكون تغييره� 

ة لجهة النحراف�ت وال�سبه�ت  واإ�سالحه� في الم�ستقبل اأمرًا ب�لغ ال�سعوبة؛ خ��سّ

العق�ئدّية.

)1)  بح�ر الأنوار، ج)، �س 281.
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فل قدوة له واأ�سوة هو اأحد اأفراد  ج-  على م�ستوى القدوة والأ�سوة: ف�أّول من ي�أخذ الطِّ

في  تقليدهم  اإلى  ي�سعى  تراه  لذلك  بهم،  دائم  واحتك�ك  تم��س  على  لأّن��ه  ع�ئلته، 

اأبي  الإم���م  عند  بو�سوح  نجده  المعنى  وهذا  منه،  التف�ت  اأو  وعي  دون  البداية من 

.
(((

جعفرQ حيث يقول: »ُيحَفظ الأطفال ب�ضالح اآبائهم«

الع�سرة واكت�ساب الأ�سدقاء:    2

ومع��سرة  داق�ت  وال�سّ العالق�ت  لإق�مة  الأهلّية  لديه  اجتم�عي  موجوٌد  الإن�س�ن 

ويتف�عل.  ينفعل  وُيوؤّثر،  فيت�أثَّر  الفطرّية،  احتي�ج�ته  ي  يلبِّ الو�سيلة  بهذه  وهو  الآخرين، 

تربية  في  وجّدّية  فّع�لة  م�س�همة  ت�سهم�ن  والم�س�دقة  المع��سرة  اأّن  نجد  هن�،  من 

الأبن�ء �سواء من الّن�حية الإيج�بّية اأم ال�سلبية. لذا، يجب اأن تكون الع�سرة مورد عن�ية 

�سداقته  بمقدار  ف�لإن�س�ن  التربوي.  ال�س�أن  على  القّيمين  وكذلك  الوالدين،  واهتم�م 

ودرجة ارتب�طه ب�لطرف الآخر يمكنه اأن ينُفْذ في �سوؤونه الم�ّدّية والمعنوّية، ويوؤّثّر على 

معتقداته واأخالقه وحتى �سلوكه واأقواله. روي عن الر�سول الأكرمP اأّنه ق�ل: »المرء 

.
(2(

على دين خليله«

وعن الإم�م عليQ اأّنه ق�ل: »واعلموا اإّن مجال�ضَة اأهل الَهَوى من�ضاأٌة لالإيمان، 

.
(3(

َرًة لل�ضيطان« ومح�ضِ

وروي عن النبي �سليم�نQ اأّنه ق�ل: »ل تحكموا على رجل ب�ضيء حتى تنظروا 

�ضحابه 
َ
اأ اإل��ى  وين�ضب  ق��ران��ه 

َ
واأ �ضكاله 

َ
باأ ال��رج��ل  ُي��ع��رف  فاإّنما  ي�ضاحب،  م��ن  اإل��ى 

.
(((

خدانه«
َ
واأ

وهذه ال�سواهد الروائية اإن دّلت على �سيء، ف�إّنه� تدّل على مدى نفوذ وت�أثير الع�سرة 

)1) م.ن، ج15، �س178.
)2) و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �س 207. 

))) نهج البالغة، الخطبة 86.
)4)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج8، �س227.
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في حي�ة الإن�س�ن بمختلف مج�لته� واأبع�ده�.

المدر�سة:    3

اأي�سً� هي ع�مٌل مهمٌّ على �سعيد تربية الأطف�ل والأحداث، على  المدر�سة ك�لع�ئلة 

ن البيئة المدر�سّية من عن��سر مختلفٍة؛ من المعّلم،  ال�سعيد الج�سدي والروحي. وتتكوَّ

اإلى المدير والن�ظر والم�سوؤول التربوّي والموّظفين والأ�سدق�ء، والزمالء في ال�سّف، 

فل، وفي  وغيرهم بحيث يمكن اأن ي�س�هموا جميعهم اأو بع�سهم في ت�سكيل �سخ�سية الطِّ

فل اأي�سً� اأحد هذه العن��سر  ر�سم مع�لم منظومته الفكرية وال�سلوكية. ورّبم� اّتخذ الطِّ

قدوة واأ�سوة له في الحي�ة. 

وُيعّد دور المعّلم في بن�ء البعد الأخالقّي اأو هدمه عند الأولد مهّمً� جّدًا. ف�لمعّلم، 

فهم  �سلوكّي�ته.  خالل  من  للتالميذ  والأنموذج  القدوة  م  ُيقدِّ المعنوّي،  نفوذه  وب�سبب 

ي�ستخدمه�  التي  الألف�ظ  وحتى  والإ�س�رات،  وال�سكن�ت  الحرك�ت  بك�ّفة  ب�سّدة  يت�أّثرون 

المعّلم اأثن�ء قي�مه بوظيفته التعليمّية.

وب�لإ�س�فًة اإلى ت�أثير المعّلم، ف�إّن الأجواء الدينّية والمعنوّية الح�كمة على المدر�سة 

له� ت�أثير كبير في غر�س النواة الأولى للتوّجه�ت الإيم�نّية والدينّية في نفو�س الأطف�ل 

والأحداث؛ ك�لمرا�سم الدينية، وجل�س�ت الدع�ء، و�سالة الجم�عة، واأمث�له�، التي توّفر 

ومن  الإ�سالمّية.  المع�رف  نحو  والإقب�ل  والأخالقّية  الدينّية  للتربية  الالزمة  الأر�سية 

البديهّي اأن يوؤّدي تواجد المعّلمين والمدراء والمرّبين مع الطاّلب في جل�س�ت ومرا�سم 

كهذه اإلى زي�دة ن�سبة الت�أّثر والت�أثير.

المجتمع:    4

اإّن المحيط الجتم�عي - اأعّم من اأفراد المجتمع والأجواء الح�كمة عليه - له اأي�سً� 

اإن�س�ن كم� يقول ال�سهيد مطهري} ي�أتي اإلى  ت�أثيره الكبير جّدًا على الأفراد. فكّل 

الّدني� ط�هرًا ونقّيً�؛ اأي مزّودًا بتقوى ذاتّية، ولكن من الممكن تدريجّيً�، وعلى اأثر تلوُّث 
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.
(1(

البيئة اأن ينحرف عن م�س�ر الفطرة اإلى اأن ُيم�َسَخ تم�مً�

لالأفراد،  الروحّي  الجّو  ُتف�سد  الف��سدة،  الجتم�عّية  البيئة  اأّن  فيه  �سّك  ل  فمّم� 

ي مج�ل نمّو الأفك�ر ال�س�فلة. ولهذا ال�سبب  وت�سعف من مج�ل نمّو الأفك�ر ال�س�مية وُتقوِّ

 Qاهتّم الإ�سالم ب�سّدة ب�سرورة اإ�سالح المحيط الجتم�عّي. وقد بّين الإم�م علي

اأهّمّية ودور المحيط الجتم�عي في ت�سّكل البنية الّتربوية للفرد، حيث يقول في ر�س�لته 

مناِزل  واحذر  الم�ضلمين،  جماُع  فاإّنها  الِعظام؛  الأم�ضار  »وا�ضكِن  الهمداني:  لح�رث 

.
(2(

الَغْفلة والَجفاء وِقلَّة الأعوان على طاعة اهلل«

)1)  التعّرف على القراآن، ج2، �س 65 )ب�للغة الف�ر�سية(.
)2)  نهج البالغة، الخطبة 69.
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المفاهيم الرئيسة
تعتبر الوراثة والمحيط والمجتمع والبيئة، من جملة العوامل الأ�س��سية الموؤّثرة في    1

ت�سّكل �سخ�سّية الإن�س�ن وبنيته الفكرّية والروحّية.

الخ�س�ئ�س    2 واآب�ئهم  اأّمه�تهم  من  يرثون  اأّنهم  كم�  الأبن�ء  القراآن،  نظر  وجهة  من 

الروحّية  والح�لت  المعنوية  الخ�س�ئ�س   � اأي�سً�   � منهم  يرثون  فهم  الج�سمّية، 

والنف�سّية.

العوامل    ) وه��ذه  المحيط.  ُت�سّمى  ب�لإن�س�ن  تحيط  التي  الخ�رجية  العوامل  مجموع 

لتربية  محيط  اأه��ّم  الأ�سرة  وت�سّكل  مختلفة،  ب�أنح�ء  الإن�س�ن  في  ر  توؤثِّ المتعّددة 

الأطف�ل.

�سداقته    4 بمقدار  ف�لإن�س�ن  التربية،  في  فّع�لة  م�س�همة  والم�س�دقة  الع�سرة  ت�سهم 

ودرجة ارتب�طه ب�لطرف الآخر يمكنه اأن ينفذ في �سوؤونه الم�ّدّية والمعنوّية.

المدر�سة ك�لع�ئلة ع�مل مهّم جّدًا على �سعيد التربية الج�سمّية والروحّية لالأطف�ل    5

والأحداث، وت�س�هم في ت�سكيل �سخ�سية الطفل، ور�سم مع�لمه الفكرّية وال�سلوكّية.

البيئة والمحيط الجتم�عي له� دخ�لة وت�أثير وا�سح على الفرد، ف�لبيئة الجتم�عية    6

الف��سدة �سوف تف�سد بطبيعة الح�ل الجّو الروحّي والمعنوّي.

اأّنه�    7 اإّل  وق��سية  ب�لإن�س�ن �سعبة  المحيطة  والبيئة  الوراثية  الخ�س�ئ�س  ك�نت  مهم� 

والحكم  الإن�س�ن مخلوق مخت�ر،  لأّن  الإن�س�ني؛  الختي�ر  تلغي  ول  الإرادة  تقهر  ل 

النه�ئي له.
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للمطالعة

مخاطر الوراثة

الإ�سالم عب�رة عن نظ�م �س�مل: نظ�م �سي��سي يحيط بكل �سيء، في حين اأّن بقية 

اأبع�د  الإن�س�ن في مختلف  بتربية  الإ�سالم  الأمور. يهتم  الكثير من  الأنظمة غ�فلة عن 

�سخ�سيته، فهو يهتم بتوجه�ته الم�دية، ويرعى اهتم�م�ته المعنوية وينّميه�، بل لقد عّبر 

عن راأيه فيم� هو اأبعد من ذلك، اإذ عّبر عن راأيه في الفترة التي ت�سبق اقتران الأبوين. 

ويت�سمن الإ�سالم اأحك�مً� وتع�ليم لبن�ء الإن�س�ن، فهو يحّدد للرجل المراأة التي يخت�ر، 

ويعّين للمراأة موا�سف�ت الرجل المطلوب: م� و�سعه الأخالقي؟ وم� م�ستوى تدّينه؟

اأوًل عن الأر�س ال�س�لحة، ثم  اأن يبذر البذور، ف�إنه يبحث  اأراد  اإذا م�  اإّن الُمزارع 

يوّفر كل م�ستلزم�ت الأر�س لكي تنمو البذرة بنحو �سليم، فتراه يحر�س على توفير م� 

يراه مفيدًا له�، ويح�ول تجنيبه� الأ�سي�ء التي ت�سّره�، وي�ستمر على مواظبته له� حتى 

تنمو وتثمر. والإ�سالم لديه مثل هذا الهتم�م ب�لإن�س�ن، اأي: يتع�مل معه مثلم� يتع�مل 

المزارع مع زرعه الذي يريده اأن ينمو ويثمر. فمن قبل اأن تعقد النطفة: اأمر الإ�سالم 

ب�ل�سورة التي ينبغي اأن يكون عليه� الوالدان، اأي: كيف ينبغي اأن يكون الزواج؟ 

اإّن حر�س الإ�سالم هذا ج�ء بدافع تفكيره بع�قبة هذا الأمر، ف�إذا ك�نت اأخالق اأحد 

الأبوين على �سبيل المث�ل ف��سدة، اأو ك�نت اأفع�لهم� غير اإن�س�نية، ف�إّن اأثر ذلك �سيظهر 

دقيقً�  اهتم�مً�  والدقيق  الحري�س  ك�لمزارع  الإ�سالم  اهتم  ولهذا  ب�لوراثة.  الطفل  في 

بموا�سف�ت الإن�س�ن الذي يجب اأن يقترن به الإن�س�ن الآخر. واإذا م� تزّوج� اهتم ب�آداب 

الزواج واآداب الفرا�س، وهن� توجد تع�ليم واآداب كثيرة، ثم ينتقل اإلى فترة الحمل التي 

يذكر ب�س�أنه� اآدابً� كثيرة، بعده� يعّبر عن راأيه في اآداب ح�س�نة الأم، وكذلك دور الأب، 

والمراحل و�سع  الأمور  المجتمع، كل هذه  اإلى  ثم  المدر�سة  اإلى  الطفل  ينتقل  اأن  وبعد 

الإ�سالم له� اأحك�مً� واآدابً�. في حين اأن بقية النظم الموجودة في الع�لم ل ُتعنى بهذا 
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اأ�س��سً�، واإّن كل هّمهم هو � مثاًل � اأن يرفل المجتمع في هدوء يمّكنهم من نهب ثروات 

ال�سعب، اأو اأن يحر�سوا على تنظيم العالق�ت الجتم�عية لأبن�ء المجتمع ب�سكل �سليم. 

اأم� كيف ينبغي للطفل اأن ينمو لي�سبح فردًا �س�لحً� في المجتمع، وم� هي طبيعة التربية 

المطلوبة خالل فترة الحمل والر�س�عة، فمثل هذه غير موجودة لدى هذه الأنظمة، بيد 

اأّن الإ�سالم يهتم بكل ذلك، يهتم كيف �ستكون مع�ملة الإن�س�ن مع اأخيه الإن�س�ن؟ وكيف 

�ستكون  وكيف  الأبن�ء؟  مع  الآب�ء  مع��سرة  �ستكون  وكيف  والديه؟  مع  مع��سرته  �ستكون 

.
(1(

مع��سرتهم مع جيرانهم، ومع اأبن�ء �سعبهم، ومع اإخوتهم في الدين، ومع الأج�نب؟

)1) الإم�م الخميني}، من حديث في مجمع من منت�سبي ال�سلك التعليمي، 1979/2/19.



أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

رة في عملّية التربية.   1 يعّدد اأهم العوامل الموؤثِّ

يبّين ت�أثير كّل من التغذية، والظروف ال�سعبة، و�سعف    2

التربوي  البن�ء  عملية  على  الغيبّية  والعوامل  الإرادة، 

لالأبن�ء.

العوامل المؤثِّرة في عمليّة 
التربية )2(

الدرس الخامس





تمهيد
ُيعتبر كلٌّ من الغذاء والظروف ال�سعبة التي يعي�سه� الإن�س�ن، وال�سدائد التي يمّر به�، 

ب�لإ�س�فة اإلى ع�مل الإرادة، وع�مل م� وراء الطبيعة، من جملة العوامل الموؤّثرة اأي�سً� 

في ت�سّكل هوّية الإن�س�ن وبنيته الفكرّية وال�سلوكّية. ونظرًا لم� تتمّتع به هذه العوامل من 

اأهّمّية وم�س�همته� الموؤّثرة في تربية الأبن�ء دينيً�، �سنتن�وله� ب�لبحث في هذا الدر�س 

لتكتمل ال�سورة وتت�سح اأكثر. 

التّغذية
ل يمكن اإنك�ر ت�أثير الغذاء على �سلوك الإن�س�ن وتربيته الدينّية والأخالقّية. من هن� 

ولأجل اأن يحّد الدين الإ�سالمي من العواقب ال�سلبّية الن�جمة عن طبيعة الغذاء، اأو�سى 

كثيرًا ب�لغذاء ونوعّيته؛ لأّن مراع�ة تلك الّتع�ليم ب�سكٍل جّيد، �سيحدُّ من بروز الكثير من 

الم�س�كل الّتربوّية.

فعن الر�سول الأكرم P اأّنه ق�ل ب�س�أن المراأة الح�مل: »اأطِعموا المراأَة في �ضهرها 

. طبقً� لهذه الرواية، ف�إّن تن�ول 
(1(

نقّياً« الذي تِلُد فيه الّتمَر فاإنَّ ولَدها يكوُن حليماً 

الأّم للتمر في �سهره� الذي تلد فيه له دوره في اإك�س�ب الطفل �سف�ت حميدة.

ر على  فل بعد ولدته هو حليب الأّم، وهو يوؤثِّ ثّم اإّن الغذاء الأّول الذي يتغّذى منه الطِّ

من  الغذاء  ب�س�أن  ورد  لذا  والمعنوّية.  الروحّية  الجوانب  منه�  ة،  ِعدَّ جوانب  من  فل  الطِّ

حليب الأّم وطبيعته تو�سي�ٌت في كالم الأئّمة المع�سومينR يجدر العتن�ء به�. يقول 

)1)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج 16، �س84).
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. وحول 
(1(

الإم�م عليQ: »ما من لبٍن ر�ضع به ال�ضبّي اأعظم بركًة عليه من اأّمه«

�ضاع كما تخّيرون للّنكاح؛ فاإّن الر�ضاع ُيغيِّر  انتخ�ب الُمر�سعة ق�لQ: »تخيَّروا للرِّ

اللبن يغلب  »ل ت�ضتر�ضعوا الحمقاء فاإّن  اأّنه ق�ل:  . وعنهQ -اأي�سً� - 
(2(

باع« الطِّ

.
(3(

الطباع«

ف�لغذاء الحالل له ت�أثيره الكبير في مرحلة الطفولة على التربية الدينّية لالأطف�ل، 

ي�ستفيدوا  واأن   ،Rالمع�سومين بتع�ليم  العتن�ء  والأّمه�ت  الآب�ء  ب على  يتوجَّ ولذا 

من الأغذية الحالل؛ كي يرّبوا اأبن�ًء �س�لحين. ف�أغلب ال�سخ�سّي�ت الّدينّية والإ�سالمّية 

ُينَقل ب�س�أن  العظيمة قد ترّبت في ح�سن الآب�ء والأّمه�ت الموؤمنين والمتدّينين، حيث 

اأن تكون على طه�رة.  اأّن والدته لم تر�سعه ول مّرة واحدة من دون  ال�سيخ الأن�س�ري 

ولقد و�سل المرحوم ال�سيخ الأن�س�ري على اإثر هذا العتن�ء والتربية الع�ئلّية ال�سليمة 

لخدم�ته  َمِدينة  ال�سيعّية  العلمية  والحوزات  الإ�سالمّي  الع�َلم  معه  اأ�سحى   
ٍ
مق�م اإلى 

العلمّية والثق�فّية.

المصاعب والّشدائد
من العوامل الأخرى الموؤّثرة في تربية الإن�س�ن: الم�س�عب وال�ّسدائد، التي له� دور 

مهّم في �سقل روح الإن�س�ن وجوهره، وب�لت�لي تفّتح ال�ستعدادات والق�بلّي�ت لديه لنيل 

الكم�لت الإن�س�نّية. 

في الحديث عن الإم�م الب�قرQ ق�ل: »اإّن اهلل عّز وجّل َليتعاهد الموؤمن بالبالء 

.
(((

كما يتعاهد الرجل اأهله بالهدية من الغيبة«

وعنهQ � اأي�سً� � اأّنه ق�ل: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اإذا اأحّب عبداً َغتَُّه بالبالء َغّتاً، 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 21، �س452.
)2)  م.ن، ج 21، �س468.
)))  م.ن، ج 21، �س467.

)4)  الك�في، ج2، �س 255.
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اإّني على  َثّجاً، فاإذا دعاه، قال لّبيك عبدي، لئن عّجلت لك ما �ضاألت  ُه بالبالء  وَثجَّ

.
(1(

ذلك لقادر، ولئن اّدخرت لك فما اّدخرت لك فهو خير لك«

فل منذ نعومة اأظ�فره على تم��س اأكثر مع  من هذا المنطلق، ت�أتي اأهّمّية اأن يكون الطِّ

الأمور المجهدة والمتعبة التي تتطّلب بع�س الم�سّقة والعن�ء لنيله� والظفر به�. ولكن، 

ع�دًة م� ُي�س�ر اإلى العك�س من ذلك في عملية تربية الأبن�ء. فمّم� ل �سّك فيه اأّن الإفراط 

في الدلل والغنج، يُحول دون معرفة كيفّية التع�طي مع ال�سدائد، و�سيثمر اأبن�ء ع�جزين 

ل  ح�دثة  اأ�سغر  اأّن  حّتى  الحي�ة،  �س�حة  في  المواجهة  �سالح  من  وُيجّردهم  �سعف�ء، 

تالئمهم يمكن اأن تك�سرهم، واأقلَّ تغييٍر في اأو�س�عهم يمكن اأن ُيحّطمهم.

اإلرادة
تربية  في  والأه��ّم  الأبرز  الدور  الإرادة  تلعب  التربية،  في  الموؤّثرة  العوامل  بين  من 

اإحراز  �سبيل  في  ي�سعى  ل  اأّنه  وط�لم�  وحده.  بيده  و�سق�وؤه  الإن�س�ن  ف�سع�دة  الإن�س�ن. 

ف�لإن�س�ن  ال�سع�دة.  اإلى  ُتو�سله  اأن  يمكنه�  ل  الأخرى  العوامل  ف�إّن  الحقيقية،  �سع�دته 

.
(2(

وليد اإرادته و�سعيه، ببي�ن الإم�م عليQ: »من اأبطاأ به عمُله لم ُي�ضرع به َن�ضبه«

وعلى اأ�س��س هذا الع�مل التربوّي، ينبغي تنمية عن�سر الإرادة وتقويته عند الأولد. 

فل بنحٍو ي�سعر اأّنه م�سوؤول، واأّن لديه ه�م�سً� من الحرية ليقّرر  ولهذا ينبغي اأن يترّبى الطِّ

ويخت�ر. ف�لإكث�ر من الأمر والنهي وفر�س الم�س�ئل والأمور الدينية، يجعل الولد ي�ست�سعر 

من الدين المرارة، كم� اأّن تحقير الأولد والتع�مل معهم بطريقة ل اأخالقية كّله� اأمور 

ُيمكن اأن ُت�سعف من ع�مل الإرادة والثِّقة ب�لنف�س عند الأولد. وفي المق�بل، ف�إّن البتع�د 

يف�سح  ب�لحّرّية  الإح�س��س  والدينّية، وترك ه�م�س من  العب�دّية  الأمور  الت�سّدد في  عن 

في المج�ل اأم�م الأطف�ل، ليتذّوقوا حالوة العب�دة، وُيقّوي من اإرادتهم اأكثر؛ وعنده� 

)1)  الك�في، ج2، �س )25.
)2)  نهج البالغة، الخطبة )2.
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�سوف ُيقِبُلون ب�سوٍق وميٍل نحو الآداب الدينية، وتكون تربيتهم تربيًة دينّيًة واأخالقّية 

�سحيحة.

 ب�س�أن �سيرة الإم�م الخميني} التربوّية م� يلي: 
(1(

تنقل ال�سيدة فريدة م�سطفوي

في م� م�سى ك�ن زوجي، ومن ب�ب الع�دات الع�ئلية، يوقظ ابنتي في ال�سب�ح من نومه� 

اله�نىء حتى ت�سّلي �سالة ال�سبح، وعندم� علم الإم�م الخميني} ب�لح�دثة اأر�سل 

ر�س�لة له ق�ل فيه�: ل تجعل مذاق الإ�سالم الحلو مّرًا عند ابنتك. وكم ك�ن هذا الكالم 

في مك�نه! فلقد ترك ت�أثيرًا ب�لغً� على روحّية ابنتي، بنحو اأّنه� في م� بعد ك�نت بنف�سه� 

بح، وعنده� فهمُت معنى قوله تع�لى: {ل اإكراه في  تطلب بحر�س اإيق�ظه� ل�سالة ال�سّ

. وعندن� في الرواي�ت الإ�سالمية � اأي�سً� � تمَّ الت�أكيد على اأّن اكت�س�ب القلوب 
(2(

الدين}

غبة، واأّن القلب اإن ُحمل على الإكراه والإجب�ر يغدو اأعمى. يح�سل مع الميل والرَّ

العوامل الغيبية
من بين العوامل الموؤّثرة في التربية � اأي�سً� � العوامل الغيبّية التي هي اأبعد من الأمور 

الحي�ة  في  المهّم  دوره�  له�  ولكّن  لالإن�س�ن،  ومح�سو�سة  ملمو�سة  غير  وهي  الطبيعية، 

ع�ء والمن�ج�ة  وعلى �سعيد تربية الإن�س�ن؛ ك�لإمدادات والألط�ف الإلهّية. ف�لّتوّجه ب�لدُّ

 ،Rللمع�سومين المقّد�سة  ب���ل��ذوات  والتو�ّسل  تع�لى،  اهلل  مح�سر  في  والت�سّرع 

ُتعّد من عوامل  العون منهم، وغيره�...  للمالئكة وطلب  التربوّي  الدور  اإلى  واللتف�ت 

الغيب وم� وراء الطبيعة الموؤّثرة في تربية الأولد. فم� اأكثر الأبن�ء الذين �سعدوا وو�سلوا 

الذين  الأف��راد  اأكثر  وم�  ب�لخير.  لهم  والديهم  دع�ء  بف�سل  الكم�ل  درج�ت  اأعلى  اإلى 

الج�سدّية  المه�لك  من  اأبن�ئهم  نج�ة  في  ال�سبب  ك�نوا  لهم،  وتو�سُّ ودع�ئهم  عهم  بت�سرُّ

والّروحّية المختلفة، وحفظوهم من �سرِّ ال�سي�طين، واأعّدوا لهم اأر�سية النُّ�سرة الإلهّية؛ 

)1) ابنة الإم�م الخميني}.
)2)  البقرة، 256 .
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لأجل تربيتهم ب�سكٍل �سليٍم و�سحيح!

ومن جملة عوامل م� وراء الطبيعة ا�ستن�دًا للعقيدة الإ�سالمية؛ المالئكة وال�سي�طين، 

التي ب�سبب عدم مح�سو�سّيته� وعدم اإمك�نّية لم�سه�، لم ُيجعل دوره� في التربية مورد 

ب�لإن�س�ن هي  الإن�س�ن، وعالقته�  تربية  ر في  توؤثِّ وال�سي�طين  ف�لمالئكة  ي.  اهتم�م جدِّ

عالقٌة طولّيٌة؛ لأّن الإن�س�ن اإذا اأراد الخير ف�إّن المالئكة ت�س�عده وتعينه في هذا الّتج�ه، 

واإذا اأراد ال�سّر ف�إّن ال�سي�طين ت�س�نده في ذلك الّتج�ه اأي�سً�، دون اأن يكون اأحٌد منهم� 

م�سّلطً� على الإن�س�ن؛ بمعنى اأّنه ل ي�سلب الإن�س�ن الإرادة والختي�ر. ف�لإن�س�ن ط�لم� اأّنه 

د الأر�سية المن��سبة ويفتح المج�ل لل�سي�طين، فال يمكن لأحٍد اأن يحمله  بنف�سه لم يمهِّ

على ال�سّر.

هذه  اإل��ى   -  Pمحمد النبي  بتربية  يتعّلق  م�  في   -  Qعلي الإم���م  اأ�س�ر  وقد 

الحقيقة بقوله: »ولقد َقَرن اهلل بهP من َلُدْن اأن كان فطيماً اأعظم ملك من مالئكته 

.
(1(

ي�ضلك به طريق المكارم ومحا�ضن اأخالق العالم ليله ونهاره«

وليتهم  تحت  يجعلونه  لنفوذهم  المج�ل  لهم  ف�سح  من  كّل  ف�إّن  ال�سي�طين،  اأّم� 

ب�لإن�س�ن:  ال�سيط�ن  عالقة  يخ�ّس  م�  في  تع�لى  اهلل  يقول  الهالك.  اإلى  وي�سوقونه 

ک  ک    ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  {ڌ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
.

(2(

ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ}
اأن َيحلَّ  ُي�َضّني لكم طرقه، ويريد  ال�ضيطان  »اإّن   :� اأي�سً�   �  Qوعن الإم�م علي

عن  فا�ضِدفوا  الفتنة،  وبالُفرقة  الُفرَقة،  بالجماعِة  وُيعطيكم  عقدًة،  ُعقدًة  دينُكم 

.
(3(

نزغاته ونفثاته، واقبلوا الن�ضيحة مّمن اأهداها اإليكم، واعِقُلوها على اأنف�ضكم«

)1)  نهج البالغة، الخطبة 192.
)2)  الحجر، 9)-42.

)))  نهج البالغة، الخطبة 120.
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من  ال�ستمداد  عن  يغفلوا  ل  اأن  ب�لوالدين  يجدر  التربوّي،  الع�مل  لهذا  وفقً� 

�س�حة  في  والمن�ج�ة  وال��ّذك��ر،  والتو�ّسل،  والت�سّرع،  ك�لّدع�ء،  الغيبية؛  العوامل 

ق��سي الح�ج�ت. فم� اأكثر م� غّير دع�ُء الأّم والأب الن�بع من حرقة القلب م�سير 

ولدهم حتى غدا من زمرة ال�س�لحين والحكم�ء؛ لأّن دع�ءهم� هو من الأدعية التي 

ُت�ستج�ب �سريعً�. وقد علَّمن� اأهل البيت والع�سمة والطه�رةR هذا الدر�س عمليً� 

اأولدهم،  ب�أن يحفظ لهم  اإلى اهلل �سبح�نه وتع�لى  وابته�لهم  من خالل ت�سّرعهم 

في  كم�  وجوارحهم؛  اأنف�سهم  في  يع�فهم  واأن  واأخالقهم،  دينهم  لهم  ي�سّح  واأن 

وباإ�ضالحهم  ول��دي،  ببقاء  علّي  وم��ّن  »اللهّم   :Qالع�بدين زين  الإم���م  دع�ء 

لي  ورّب  اآجالهم،  في  لي  وزد  اأعمارهم،  في  لي  ام��دد  اإلهي  بهم،  وباإمتاعي  ل��ي، 

�ضغيرهم، وقّو لي �ضعيفهم، واأ�ضّح لي اأبدانهم واأديانهم واأخالقهم، وعافهم في 

واأدرر لي وعلى يدي  اأمرهم،  به من  ُعنيت  ما  كّل  اأنف�ضهم وفي جوارحهم وفي 

اأرزاقهم، واجعلهم اأبراراً اأتقياء ُب�ضراء �ضامعين مطيعين لك ولأوليائك محّبين 

.
(1(

منا�ضحين، ولجميع اأعدائك معاندين ومبغ�ضين اآمين«

.Rلولده Q1) ال�سحيفة ال�سج�دية، من دع�ئه(
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المفاهيم الرئيسة
الإرادة    1 ع�مل  اإلى  ب�لإ�س�فة  الإن�س�ن،  يعي�سه�  التي  ال�سعبة  والظروف  الغذاء  اإّن 

رة في ت�سّكل هوّية الإن�س�ن وبنيته الفكرّية  وع�مل م� وراء الطبيعة، من العوامل الموؤثِّ

وال�سلوكّية.

الأغذية    2 نوعية  نتيجة  هي  اليوم  والجتم�عية  الفردية  ال�سطراب�ت  من  الكثير  اإّن 

على  ب�رز  ت�أثير  له�  وحرمته  وحّلّيته  الغذاء  فطه�رة  تن�وله�.  يتّم  التي  وكيفيته� 

الفطرة والنف�س.

تعّد الم�س�عب وال�ّسدائد � اأي�سً� � من العوامل الموؤّثرة في تربية الإن�س�ن؛ لم� له� من    )

دور مهّم في �سقل روح الإن�س�ن وجوهره، وب�لت�لي تفّتح ال�ستعدادات والق�بلّي�ت 

لديه. 

تلعب الإرادة دورًا ب�رزًا في تربية الإن�س�ن، ف�سع�دة الإن�س�ن و�سق�وؤه بيده، لذا ينبغي    4

اأن يترّبى الطفل بنحو ي�سعر اأّنه م�سوؤول، واأّن لديه ه�م�سً� من الحّرّية ليقّرر ويخت�ر.

في    5 والت�سّرع  والتو�ّسل  ف�لدع�ء  الإن�س�ن،  حي�ة  في  مهّمً�  دورًا  الغيبّية  الأمور  توؤّدي 

مح�سر اهلل ُتعّد من جملة هذه العوامل الغيبّية الموؤّثرة في عملّية التربية.
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للمطالعة

التربية العملية

اأح�س�ن  في  تبداأ  ف�لتربية  والتعليم،  التربية  في  الأوف��ر  الحّظ  الإ�سالم  ل�سّيدات 

الأمه�ت، وفي اأكن�فهّن تنمو اإذا ك�نت منطلقً� تربوّيً�. ف�لطفل اإ�س�فة اإلى اأنه يكبر في 

ولدًا �س�لحً�  للمجتمع  م  تقدِّ اأن  اأماًل  واإ�سالمّيً�  اإن�س�نيً�  يترّبى في كنفه�  ظالله�، فهو 

في  الطفل  ين�س�أ  وعندم�  الأ�س��سية،  التربية  مبداأ  والأ�سرة  الأّم  كنف  ففي  ملتزمً�... 

بً� يبقى على طيبه  محيط الأ�سرة وحجر الأّم اللذين هم� اأ�سمى محّل للتربية يتخّرج طيِّ

وال�سغر  الطفولة  تربية  ف�إّن  واإّل  فيه،  الت�أثير  �سديدة  ه عنه عوامل  لم ت�سدُّ م�  دائمً� 

تبقى اأبدًا.

من هن� ك�ن جّو الأ�سرة من اأهّم الأجواء المن��سبة لتربية الأولد، وح�سن الأّم كذلك 

من اأهّم الأجواء الجديرة ب�لتربية. والطفل يتعّلم في حجر الأّم ومنه� اأكثر مم� يتعّلم 

ففي  المجتمع.  في  ين�له  مّم�  واأكثر  بعد،  فيم�  يجدهم  الذين  الرف�ق  ومن  المعّلم  من 

ة، وقول الأّم اأْوقع في قلبه  َته لأّمه ل تعدله� محبَّ ح�سن الأّم يقبل اأكثر الأ�سي�ء، لأّن محبَّ

واأبلغ في عقله. 

يه  من هن� ك�ن الأجدى اأن ُتلّقنه الأّم الق�س�ي� والمق��سد الطيبة في طفولته وتربِّ

اأبن�وؤهن  اأن يترّبى  اأرادت الأمه�ت  اإذا  اأن ين�س�أ طفيليً�.  عليه� لين�س�أ ن�س�أة ح�سنة، ل 

جّو  يجلعن  اأي:  الطفل،  به  ليت�أّثر  لطيفً�  كريمً�  الأ�سرة  جّو  فليجعلن  جّيدة،  تربية 

ين يعمالن  ٍة ووئ�م وتم�ّسك ب�لإ�سالم، ف�إّن الطفل اإذا راأى اأبويه متوادَّ الأ�سرة جو محبَّ

ر  هم� ح�سن وعلّو اأخالقهم� ح�سن، وهذا وذاك ُيوؤثِّ ب�لإ�سالم يترّبى على م� يرى، َفَتوادُّ

كّل  �س�حة حرب  اإلى  الدار  يبّدلن  اللذين  والجدال  النزاع  روؤيته  بخالف  خيرًا.  فيه 

يوم بين الزوجين، وبخالف عي�سه في جّو مع�سية- ل �سمح اهلل- تتوّفر فيه و�س�ئل 

على  بن�ًء  الأطف�ل-  ف�سع�دة  عليه�.  وين�س�أ  به�،  يت�أّثر  اأن  فالبدَّ  واأ�سب�به�،  المع�سية 
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هذا- تمتّد ِمن اأح�س�نكّن.

اإّن �سع�دة البالد ب�أطف�ل �س�لحين، فبهم تطيب، وم� اأكثر م� �سنع ولد �س�لح بالدًا 

�س�لحة! ف�إن�س�ن �س�لح ي�ستطيع اأن ينقذ بالدًا، كم� اأّن اإن�س�نً� ط�لحً� ي�ستطيع اأن ُيهلك 

.
(1(

بالدًا. وهذه من الم�س�ئل المهّمة جّدًا لالأّمه�ت. وبعده� التربية في المدار�س

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني،ج8، �س280.





أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

يعّدد اأهم الفوارق التربوية بين الفتي�ت والفتي�ن.   1

من    2 لكّل  التربية  عملية  في  المختلفة  الأ�س�ليب  يبّين 

الفتي�ت والفتي�ن.

 التفاوت
في عمليّة التربية

الدرس السادس





االختالف بين تربية الفتيات والفتيان
معً�؛  الجن�سين  اإل��ى  يتوّجه  اأّن��ه  الإ�سالم  في  التربوّي  النظ�م  خ�س�ئ�س  من 

والعمق  ب�لحكمة  تع�ليمه  تّت�سف  وراقية،  ك�ملة  �سريعة  ف�لإ�سالم  والأنثى.  الذكر 

�سواء،  حّد  على  هم�  الإن�س�ن  ِخْلَقة  اأ�سل  جهة  من  والرج�ل  والن�س�ء  وال�سال�سة. 

برن�مج  �سيتف�وت  وب�لت�لي  والم�سوؤولي�ت،  التك�ليف  ن�حية  من  يتف�وت�ن  ولكنهم� 

تربية هذين الجن�سين.

وهذا الختالف يعود من�سوؤه اإلى ثالثة اأنواع من الختالف�ت؛ الختالف الج�سم�ني 

وم�سوؤولي�ت  التك�ليف  في  والختالف  والإح�س��س،  الع�طفة  في  والختالف  والطبيعّي، 

الحي�ة. ف�لبنية الوجودية للفت�ة وال�سبّي تتف�وت من الن�حية الظ�هرية والب�طنية. وحيث 

اإّن الفتي�ت يتمّتعن بعواطف واأح��سي�س اأرّق ف�إّن طبيعتهّن الوجودّية ل تتحّمل اإيك�لهّن 

ب��ستمرارية  ي�سّر  وب�لت�لي  وحيوّيتهن،  ب�سالمتهن  ي�سّر  لأّن��ه  �س�ّقة؛  ومهّم�ت  اأعم�ًل 

الحي�ة في هذا الع�لم.

وعليه، ف�إّن التربية ال�سحيحة والجديرة ب�لعتن�ء هي التي ت�أخذ هذه الختالف�ت 

بعين العتب�ر، وتراعي هذه الم�س�لح عند و�سعه� للبرامج. وعند مراجعة الن�سو�س 

الإ�سالمية نجده� تحكي عن هذا الأمر، ف�لإ�سالم قد اأخذ هذه النواحي بعين العتب�ر، 

وهذا بحّد ذاته عالمة على ج�معّية و�سمولّية تع�ليمه وكونه� حكيمة. وقبل اأن ن�سرع 

الإ�سالم  نتوّقف عند نظرة  وال�سبّي،  الفت�ة  تربية  بين  بتن�ول جملة من الختالف�ت 

اإلى الفتي�ت.
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اإلسالم والفتيات
ك�ن داأب ع�سر الج�هلية على هذا المنوال: {ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ     ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ  ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ 
الفتي�ت،  لمن��سرة  نه�س  المقّد�س  الإ�سالم  دين  ولكّن   ،

(1(

ژژ ڑ ڑ ک ک}
وحم�يتهّن من غ�سب الآب�ء وقهرهم وعدم ر�س� الأّمه�ت. 

ُذكرن  اإذ  وا�سح؛  وتف�سيل  ة  ب�متي�زات خ��سّ الفتي�ت  تتمّتع  الإ�سالمّية  الروؤية  ففي 

في الرواي�ت على اأّنهّن اأف�سل من الأبن�ء، كم� في الحديث عن ر�سول اهلل P: »خير 

، وعن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »البنات ح�ضنات، والبنون نعمة 
(2(

اأولدكم البنات«

. واأّن اهلل اأرحم بهنَّ منه ب�ل�سبي�ن، عن 
(3(

فالح�ضنات يثاب عليها، والّنعم ي�ضاأل عنها«

ر�سول اهلل P ق�ل: »اإّن اهلل تبارك وتعالى على الإناث اأراأف منه على الّذكور، وما من 

.
(((

رجل يدخل فرحة على امراأة بينه وبينها حرمة اإل فّرحه اهلل تعالى يوم القيامة«

 :Pالأكرم الر�سول  الفتية. ج�ء عن  امتي�زات  اأكثر من  امتي�زاٌت  للفتي�ت  وُجعلت 

.
(((

»نعم الولد البنات؛ ملّطفات، مجّهزات، موؤن�ضات، مباركات، مفليات«

وحّث الإ�سالم الرج�ل على رع�ية البن�ت، ف��ستط�ع من خالل اإعالنه عن الثواب الأخروي 

ورفعه لمنزلة المراأة الجتم�عية، اأن يدفع ب�لوالدين لقبول الفت�ة وا�ستح�س�نه� ورع�يته�.

اأدبها  »من كانت له ابنة فاأّدبها واأح�ضن  اأّنه ق�ل:   Pفقد ورد عن الر�سول الأكرم

وعّلمها فاأح�ضن تعليمها، فاأو�ضع عليها من نعم اهلل التي اأ�ضبغ عليه؛ كانت له منعة 

.
(6(

و�ضتراً من النار«

)1)  النحل،  58 59.
)2) بح�ر الأنوار، ج101، �س91.

)))  م.ن، �س 90.
)4)  اأ�سول الك�في، ج6، �س6.

)5)  م.ن، �س5.
)6)  م�ستدرك  الو�س�ئل، ج15، �س116.
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وعنه P اأي�سً�: »ما من بيت فيه البنات اإل نزلت كّل يوم عليه اثنتا ع�ضرة بركة 

ورحمة من ال�ضماء، ول ينقطع زيارة المالئكة من ذلك البيت؛ يكتبون لأبيهم كّل 

.
(1(

يوم وليلة عبادة �ضنة«

»نعم الولد البنات المخّدرات؛ من كانت عنده واحدة جعلها اهلل  P ق�ل:  وعنه 

�ضتراً من الّنار، ومن كانت عنده اثنتان اأدخله اهلل بها الجّنة، ومن يكن له ثالث اأو 

 .
(2(

دقُة« مثلهّن من الأخوات و�ضع عنه الجهاد وال�ضّ

وعن الإم�م عليQ اأّنه ق�ل: »كان ر�ضول اهلل P اإذا ُب�ّضر بجارية قال ريحانة 

.
(3(

ورزقها على اهلل«

الفتي�ت  بين  للتمييز  ل  الإ�سالم  في  ب�لفتي�ت  الهتم�م  وه��ذا  الرع�ية،  هذه  فكّل 

الم�ستقبل.  في  ع�تقهّن  على  الُملق�ة  والتك�ليف  المهّم  الفتي�ت  ل��دور  بل  والفتي�ن، 

ف�لفتي�ت في الم�ستقبل �سوف يتعّهدن تربية جيٍل �سج�ع، �س�دق وموؤمن، و�سيُكّن اأ�س��َس 

وركَن الع�ئلة في الم�ستقبل واأ�س��َس ال�سكون والهدوء في نظ�م الحي�ة.

االختالف في التربية بين الفتاة والصبي
يتمّتع كّل من الفت�ة وال�سّبي ب�لكرامة الإن�س�نية ذاته�، فجوهرهم� ب�لأ�سل ط�هر 

الختالف�ت  كّل  من  وب�لرغم  هن�،  من  التوحيد.  فطرة  على  ُخِلق�  وكالهم�  ونفي�س، 

الظ�هرّية الح��سلة بين هذين الموجودين، ينبغي على الوالدين والمرّبين اأن يجعالهم� 

ة؛ لينعم� في الم�ستقبل ب�لر�سد والكم�ل الج�سم�نّي والروح�نّي.  مورد تربية وعن�ية خ��سّ

ف�لتربية حقٌّ للفت�ة وال�سبي معً�، وينبغي اأن يتمتع� بهذا الحّق؛ ولكّن تربيتهم� بطبيعة 

الح�ل تتف�وت وتختلف في م� بينهم� بع�س ال�سيء. ونحن �سنتن�ول بع�س هذه الختالف�ت 

في المح�ور الت�لية:

)1)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج15، �س116.
)2) بح�ر الأنوار، ج101، �س91.

)))  م.ن، �س97.
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التربية الدينّية والأخالقّية:   1

يت�س�رك كّل من الفت�ة وال�سبي في حّقهم� ب�أ�سل التربية الدينّية والأخالقّية، ولكن 

ب�للتف�ت اإلى اأّن الفتي�ت ي�سلن اأبكر اإلى �سّن التكليف، لذا يتوّجب تعليمهّن التك�ليف 

ال�سرعّية والعب�دّية، وحْملهن على اأداء هذه التك�ليف قبل �سّن الت��سعة، حتى ل يغدو اأداء 

الفرائ�س الدينّية اأمرًا �س�ّقً� وع�سيرًا عليهّن عندم� يتكّلفن.

ومن ال�سرورّي � اأي�سً� � العتن�ء بتربية الفتي�ت على الم�ستوى الأخالقّي؛ حتى يكون 

اأداء الأعم�ل الأخالقية �سهاًل عليهنَّ حين يكبرن، وحتى يتخّل�سن ب�كرًا من الرذائل 

�سع�دة  ُي�س�هم في  الفتي�ت  اأخالق  ف�إّن ح�سن  الح�سنة،  ب�لأخالق  ويتحّلين  الأخالقية، 

تقّدم  اإّن  قلن�  اإن  مب�لغًة  ولي�س  الت�سّور.  يفوق  بنحٍو  المجتمع  في  و�سق�ئهم  الأف��راد 

الجي�ل الب�سرّية اأو �سقوطه� مرتبط ب�لتربية الأخالقّية، وبح�سن اأخالق بن�ت اليوم اأو 

ن�س�ء واأّمه�ت الم�ستقبل.

التربية العاطفّية:   2

في الكّلّي�ت والأ�سول ل يوجد اختالف في التربية الع�طفّية للفتي�ت والفتي�ن، ولكن 

تع�ليم  ففي  الفتي�ت.  نحو  اأكبر  توّجٌه  ُيبذل  اأن  ينبغي  والعملّية  التطبيقية  الن�حية  من 

اإلى  لأّن ح�ج�تهّن  للفتي�ن؛  اأكثر منه�  للفتي�ت  الموّدة  اإظه�ر  الت�أكيد على  تّم  الإ�سالم 

ة اإذا م� التفتن� اإلى ح�س��سّية البعد الع�طفّي  المحّبة اأكثر، وهذا الأمر يتمّتع ب�أهّمّيٍة خ��سّ

عند الفتي�ت ولط�فة روِحِهّن.

لقد اأفرد المرحوم ال�سيخ الحّر الع�ملي في كت�به و�س�ئل ال�سيعة ب�بً� تحت عنوان: 

»باب ا�ضتحباب الرّقة على البنات وال�ضفقة عليهّن اأكثر من ال�ضبيان«. وقد اأورد ب�بً� 

اآخر هو: »باب ا�ضتحباب اإكرام البنت التي ا�ضمها فاطمة وترك اإهانتها«. واأي�سً�: »باب 

.
(1(

ا�ضتحباب طلب البنات واإكرامهّن« 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج21، �س 61)، 67)، 482.
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عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »من دخل ال�ضوق فا�ضترى تحفة فحملها اإلى عياله 

كان كحامل �ضدقة اإلى قوم محاويج، وليبداأ بالإناث قبل الذكور؛ فاإّنه من فّرح ابنة 

فكاأّنما اأعتق رقبة من ولد ا�ضماعيل، ومن اأقرَّ عيَن ابن فكاأّنما بكى من خ�ضية اهلل، 

.
(1(

ومن بكى من خ�ضية اهلل اأدخله جّنات النعيم«

على  ُيثاب  واإّنما  ِنعمٌة  والبنون  »البنات ح�ضناٌت  ق�ل:   Qال�س�دق الإم�م  وعن 

 .
(2(

الح�ضنات وُي�ضاأل عن الّنعَمِة«

روي عن ر�سول اهلل P اأنه ق�ل: »من عال ثالث بنات اأو مثلهّن من الأخوات و�ضبر 

على لأَْواِئِهنَّ حّتى َيِبنَّ اإلى اأزواجهّن اأو َيُمْتَن في�ضرن اإلى القبور، كنت اأنا وهو في 

بَّابة والُو�ْضَطى، فقيل يا ر�ضول اهلل واْثنَتْين، قال واْثنَتْين،   الجَنة َكهاَتْين واأ�ضار بال�ضَّ

 .
(3(

قيل وواِحَدًة، قال وَواِحَدًة«

َخاَلَتْيِن  اأو  َتْيِن  َعمَّ اأو  ْخ��َت��ْي��ِن 
ُ
اأ اأو  اْبَنَتْيِن  َع��اَل  »م��ن   :Qدق� ال�سّ الإم���م  وعن 

.
(((

َحَجَبَتاُه من الّنار«

ويجدر الإ�س�رة  اإلى اأّنه ل ينبغي اأن ُيق�م بهذا العمل على نحو يظّن الفتي�ن اأّن هن�ك 

نوعً� من التمييز وعدم الإن�س�ف؛ فيوؤّدي اإلى بروز دوافع الح�سد في نفو�سهم.

التوعية الجن�سّية:   3

ينبغي لالأّم اأن تقف اإلى ج�نب ابنته� التي بلغت �سّن التكليف حديثً� بكّل عطٍف ومحّبة، 

واأن تكون دائمً� مو�سع اأ�سراره� ومر�سدة له�؛ تطلعه� على م� تحت�جه من معرفة. 

فوجود الحواجز والحي�ء الزائد عن حّده وغير العقالئي في هذا المج�ل قد يوؤّدي 

اإلى وقوع م�س�كل كثيرة لدى الأبن�ء، ويدفعهم اإلى طرٍق ملتوية، واللتج�ء اإلى اأ�سخ��ٍس 

)1)  بح�ر الأنوار، ج 101، �س94.
)2)  و�س�ئل ال�سيعة، ج21، �س 67).

)))  م.ن، �س 62).
)4)  م.ن.



ال���������ت���������رب���������ي���������ة األس�����������ري�����������ة92

والمعرفة مع  الإر�س�د  يتواءم  اأن  المراحل  ك�ّفة هذه  بّد في  اإليهم. كم� ل  ُيطم�أن  ل 

العّفة ومراع�ة الّلط�فة؛ كي ل يخرق حج�ب الحي�ء الفطرّي والطبيعّي لديهّن. وعلى 

الأّم اأن تعّلم الفت�ة بدّقة الم�س�ئل التي تتعّلق ب�ل�سّحة والتك�ليف ال�سرعّية، واأن ت�سع 

�سلفً� بين يديه� المعرفة المطلوبة. كم� ويتعّهد الأب بتحّمل نف�س هذه الوظيفة تج�ه 

ولده ال�سبي.

التربية الأ�سرّية:   4

الختالف بين الفت�ة وال�سبي في التربية الأ�سرّية يرتبط ب�لوظ�ئف التي ينبغي لهم� 

اأداوؤه� في الم�ستقبل. فوفقً� لل�سريعة الإ�سالمية والواقع التكويني والجتم�عي والعرف 

ال�س�ئد اأي�سً� ف�إّن البنت تتزّوج ب�كرًا اأو لنقل بنحو اأبكر من ال�سبي. فال نتوّقع اأن يتزّوج 

�سبي في الخ�م�سة ع�سرة اأو رّبم� الث�منة ع�سرة في هذا الزمن اإل في الح�لت الن�درة، 

بخالف البنت اإذ من الممكن تحّقق ذلك ب�لن�سبة له�. لذا يقع على ع�تق الأهل والمرّبين 

اأن يعّرفوا الفت�ة اأكثر على طبيعة �سير الحي�ة، وكيفّية التدبير المنزليِّ وتربية الأبن�ء، 

روه� ب�أهّمّيته�. ول نق�سد هن� اأن توؤّدي الفتي�ت تلك الوظ�ئف بنحو جّدي منذ  واأن يذكِّ

مع  من�سجمًة  تكون  حتى  البداية؛  منذ  ل��الأدوار  نوؤ�ّس�س  اأن  مرادن�  ولكن  فولة،  الطِّ �سّن 

اختالف دني� المراأة عن دني� الرجل في الم�ستقبل. وبم� اأّن الفت�ة في مرحلة الّطفولة 

هي دائمً� برفقة اأّمه�، لذا من المفيد � على �سبيل المث�ل � اأن تف�سح الأّم في المج�ل اأم�م 

ابنته� لت�س�ركه� في الأعم�ل المنزلية؛ حتى تتعّرف رويدًا رويدًا على كيفّية اإنج�ز هذه 

الأعم�ل.

التربية الجتماعّية:   5

لع� على وظ�ئفهم�  في م� يتعّلق ب�ل�س�أن الجتم�عي على كّل من الفت�ة والفتى اأن يطَّ

وظ�ئفهم�  في  وت��ف���وٌت  اختالف  يوجد  اأي�سً�  وهن�  ��ة.  ب��دقَّ الجتم�عية  وواجب�تهم� 

الجتم�عّية. وينبغي اأن يكون ح�سورهم� في المجتمع على اأ�س��س ال�سوابط التي حّدده� 
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الإ�سالم. ف�لإ�سالم يرى اأّن ح�سور المراأة في ال�س�حة الجتم�عية م�سروٌط بعّدة �سرائط 

مع  الختالط  وعدم  الإ�سالمي،  والحج�ب  ال�ستر  مراع�ة  قبيل  من  ُتراعى؛  اأن  يجب 

م�هّية  اإلى  وتنبيههنَّ  الجتم�عية،  العالق�ت  في  ال�سرعية  الموازين  ورع�ية  الرج�ل، 

الأخط�ر التي تحدق بهّن في المجتمع، والإج�بة على اأ�سئلتهّن بكّل مو�سوعية و�سراحة. 

ف�لبنت ينبغي اأن تعرف اأين تكمن قيمته� وعّزته� وكرامته� الحقيقية؟ ولم�ذا ينبغي اأن 

تبقى عفيفة وط�هرة، ول ينبغي له� اأن تع��سر بحّرّية، واأن تحترز من مخ�لطة الرج�ل، 

وغيره� من الأ�سئلة الح�ّس��سة التي ت�سغل ب�ل وفكر كّل فت�ة في هذا الزمن.

مع  والإ�سالمّي  الإن�س�نّي  والتع�طي  الجتم�عية،  الحي�ة  مم�ر�سة  على  القدرة  اإّن 

الآخرين، وح�ّس الموا�س�ة والتع�ون، والن�سج�م مع �س�ئر اأفراد المجتمع، والقدرة على 

وال�سفح...  والت�سحية  الم�سوؤولّي�ت،  التفّلت من تحّمل  الحي�ة، وعدم  مواجهة م�س�كل 

يد كلٍّ من  الت�أ�سي�س لأ�سوله� على  ينبغي  اإلى خ�سو�سّي�ت ومقّوم�ت  اأمور تحت�ج  كّله� 

الوالدين والمرّبين التربوّيين.
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المفاهيم الرئيسة
الن�س�ء والرج�ل من ن�حية اأ�سل ِخْلَقة الإن�س�ن هم� على حّد �سواء، ولكّنهم� يتف�وت�ن    1

من ن�حية التك�ليف والم�سوؤولّي�ت، وب�لت�لي �سيتف�وت برن�مج تربية هذين الجن�سين.

التربية ال�سحيحة والجديرة ب�لعتن�ء هي التي ت�أخذ هذا التف�وت والختالف بعين    2

العتب�ر، وتراعي هذه الم�س�لح عند و�سعه� للبرامج التربوّية.

ة وتف�سيل وا�سح؛ اإذ ُذِكرن في    ) في الروؤية الإ�سالمّية تتمّتع الفتي�ت ب�متي�زات خ��سّ

الرواي�ت على اأّنهّن اأف�سل من الأبن�ء، وجعلت لهّن امتي�زات اأكثر من الفتي�ن.

كّل هذه الرع�ية وهذا الهتم�م ب�لفتي�ت في الإ�سالم ل للتمييز بين الفتي�ت والفتي�ن،    4

بل لدور الفتي�ت المهّم والتك�ليف الُملق�ة على ع�تقهّن في الم�ستقبل.

الفتي�ت ي�سلن اأبكر اإلى �سّن التكليف، لذا يتوّجب تعليمهّن التك�ليف ال�سرعّية قبل    5

�سّن الت��سعة، حتى ل يغدو اأداء الفرائ�س الدينّية اأمرًا �س�ّقً� عليهّن عندم� يتكّلفن.

في تع�ليم الإ�سالم تّم الت�أكيد على اإظه�ر الموّدة للفتي�ت؛ لأّن ح�ج�تهّن اإلى المحّبة    6

ة اإذا م� التفتن� اإلى ح�س��سّية البعد  اأكثر من ح�جة الفتي�ن، ولهذا الأمر اأهّمّية خ��سّ

الع�طفّي عندهّن ولط�فة روِحِهّن.

على الأم اأن تقف اإلى ج�نب ابنته� التي بلغت �سّن التكليف حديثً�؛ بكّل عطٍف ومحّبة،    7

واأن تكون دائمً� مو�سع اأ�سراره� ومر�سدة له�؛ تطلعه� على م� تحت�جه من معرفة. 

كم� ويتعّهد الأب بتحّمل نف�س هذه الوظيفة تج�ه ولده ال�سبي.

لع� على وظ�ئفهم�    8 في م� يتعّلق ب�ل�س�أن الجتم�عي، على كلٍّ من الفت�ة والفتى اأن يطَّ

ة. وهن� � اأي�سً� � يوجد اختالف وتف�وٌت في وظ�ئفهم�  وواجب�تهم� الجتم�عّية بدقَّ

الجتم�عّية.



9( الترة ا ت  بدّيرة التربية

للمطالعة

من حّقه اأن يكون اإن�سانًا

المعّلمين في المرحلة البتدائية من حيث ال�سف،  اأيدي  هوؤلء ال�سغ�ر الذين في 

اأن  واحد منهم  لكّل  ويحق  اإن�س�نً�،  واحد منهم  كّل  يكون  اأن  الأطف�ل من حّقهم  هوؤلء 

يكون اإن�س�نً� بتم�م معنى الكلمة. كم� لديهم ا�ستعداد اأن يكون كّل واحد منهم �سيط�نً� 

وحيوانً�.

التربية هي التي تدفع الطفل نحو طريق الإن�س�نية اأو اإلى طريق الحيوانية ف�إذا زّين 

قلب  ومالأ  الأمور  هذه  الحديث عن  من  واأكَثَر  ومن��سبه�  الدني�  مق�م�ت  لهم  الإن�س�ن 

الطفل به� ف�إّنه ين�س�أ على هذا ال�سيء وي�سّب عليه. ال�سيء الذي تعّلمه في هذه المرحلة 

الت�لية  المرحلة  وفي  ب�سرعة.  ُيقبل  ف�إّنه   - ونوراني  �س�ف  قلبه  ولأّن   - قلبه  في  ووقع 

عندم� يذهب ليح�سل على �سه�دة وعمل ف�إّم� اأن يتحّول اإلى موّظف بطرق �سرعية واإّم� 

اأن يتحّول اإلى ن�هب. 

اإذا مالأتم اأذه�ن الأطف�ل ب�لحديث عن العمل والمن�سب... واأّنه كيف يكون من�سبك 

وهل �سيكون لديك م�ٌل ومزرعة، ف�إّن كّل اهتم�م الأطف�ل ي�سبح هذه الأ�سي�ء، وك�أّنه ل 

�سي ء غيره�. ولو اأّنكم لّقنتموهم هذا المعنى اأّنه يجب اأن نعي�س في هذا البلد ب�سرف 

اإن�س�ني، ف�إّن هذا المعنى ير�سخ في ذهن هذا الطفل اإذا عمل هلل كم� ر�سخ ذلك المعنى 

في ذهن الل�ّس ومن ينهب اأموال الن��س اأو ذلك المنحرف الذي يقب�س الراتب. ولكن 

هن�ك فرقً� بين الثنين، ف�أحدهم� امتلك بيتً� مثاًل من خالل الخي�نة والآخر و�سل اإلى 

هذا البيت من خالل عب�دة اهلل، اأحدهم� لم يكترث ب�لبيت ولكّنه امتلكه كح�جة طبيعية 

له والآخر ل يهتم ب�سي ء �سوى الح�سول عليه.

اأم�م  اإلى الطريق الم�ستقيم الذي و�سعه اهلل تب�رك وتع�لى  اإذا لم يهتد الإن�س�ن 

واعوج�ج.  انحراف  جميعه�  الطرق  بقية  ف���إّن  الطريق  هذا  ي�سلك  لم  اإذا  الإن�س�ن، 
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�سيوؤول  البلد  ذلك  ف���إّن  مقّدراته  اإلى  م�  بلد  في  والمعوجون  المنحرفون  و�سل  واإذا 

اإلى النحط�ط والنحراف. واإذا و�سل الأف��سل والعلم�ء ذوو الف�س�ئل الإن�س�نية اإلى 

ف�إّن  فيه�  هم  التي  المنزلة  وبح�سب  لأّنهم  �ستزداد  البلد  ذلك  ف�س�ئل  ف�إّن  ال�سلطة 

الن��س يهتّمون بكالمهم، وكالمهم يوؤّثر في اأفك�ر الع�مة من الن��س. وكم من الممكن 

نحو  المجتمع  توجيه  اإلى  ونفوذه  مك�نته  له  المجتمع  في  �سخ�س  من  كلمة  ت��وؤّدي  اأن 

في  مك�نته  له  �سخ�س  فم  من  تخرج  كلمة  ت��وؤّدي  اأن  الممكن  من  وب�لمق�بل  الف�س�د. 

المجتمع نحو ال�سالح.

 واأنتم اأيه� ال�س�دة تريدون اأن تقّدموا للمجتمع مثل هوؤلء الأفراد. ل تتوّهموا اأّنهم 

اأفراد ع�دّيون. هذا الفرد الع�دي من المحتمل اأن ي�سبح رئي�سً� لبلد واأن ي�سبح لديه 

وانحرف   منحرفً�،  ك�ن  ف�إذا  الميزان.  �سيكون  من�سب  لديه  ي�سبح  وعندم�  من�سٌب. 

عندكم اأثن�ء التعلم، فهذا من الممكن اأن يف�سد فردًا ومجتمعً�. النبي ك�ن فردًا ولكن 

اإلى مق�م الر�س�لة وكّل �سي ء فيه ك�ن  اإن�س�نً� عبر من مق�م العبودية  اأّنه ك�ن  من ب�ب 

اإن�س�نيً� ف�إّنه اأ�سلح المجتمع�ت الكبرى من زم�نه اإلى فترات لحقة، ك�ن �سخ�سً� واحدًا 

.
(1(

ولكن فردًا ك�ن ي�سلح مجتمع�ت

)1) �سحيفة الإم�م الخميني، ج 14، �س 6).



أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

يعّدد اأهم وظ�ئف الوالدين في عملّية التربية ال�سحيحة    1

لالأبن�ء. 

يعمل على تطبيق هذه الوظ�ئف العملية وا�ستخدامه� في    2

الحي�ة ال�سخ�سية.

 الواجبات التربويّة
لألبوين تجاه األبناء

الدرس السابع





الوظائف والواجبات التربويّة
ومذهبهم  دينهم  فيتقّبلون  الآخرين،  من  اأكثر  بوالديهم   - ع���دة   - الأبن�ء  يت�أّثر 

لالأبوين  والن�فذ  الوا�سع  الدور  هذا  بّين   Pالأكرم والر�سول  وتوّجه�تهم.  واأخالقهم 

.
(1(

رانه« حيث ق�ل: »اإّن كّل مولود ُيوَلد على الفطرة حتى يكون اأبواه يهّودانه وين�ضّ

والجتم�عّية  الدينّية  الم�س�ئل  نحو  اأبن�ئهم  توجيه  في  اأ�س��س  دوٌر  لهم�  ف�لوالدان 

والأخالقّية، بل هم� القدوة ب�أعم�لهم� و�سلوكّي�تهم�؛ لأّن الأطف�ل لديهم عيون ح�ّس��سة 

وث�قبة - مثل اآلة ت�سوير - دقيقة تلتقط وت�سّجل ك�ّفة حرك�ت و�سكن�ت الوالدين وم�س�هد 

الحي�ة الع�ئلّية. 

ت�سّنم  عند  التربوية  والواجب�ت  الوظ�ئف  مراع�ة  ال�سرورّي  من  ي�سبح  هن�،  من 

الوالدين مق�م القدوة والأنموذج بهدف تربية اأبن�ئهم� تربية دينّية، وهذه الوظ�ئف هي 

على النحو الت�لي:

التزام الوالدين باألوامر الدينيّة
فل ع�دًة م� يتعلَّم المح�دثة، اآداب الع�سرة، مراع�ة النظ�م اأو الفو�سى، الأم�نة اأو  الطِّ

الخي�نة، ال�سدق اأو الكذب، الخير اأو ال�سر والآداب وال�سنن الدينّية من محيط ع�ئلته. 

العب�دة،  اأهل  من  ويكون�ن  الدينّية،  لالأوامر  ة  خ��سّ اأهّمّية  والأّم  الأب  يولي  وعندم� 

الموازين  ويراعي�ن  المعنوّي�ت،  بع�لم  ويهتّم�ن  القراآن،  وت��الوة  والدع�ء،  وال�سالة، 

الأخالقية؛ ف�إّنهم� بال �سكٍّ �سيترك�ن اأثرًا ب�لغً� في الأبع�د الروحية والدينّية عند الولد. 

)1)  بح�ر الأنوار،ج)، �س281.
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ولهذا ال�سبب، عندم� ي�س�هد طفل ذات الثالث اأو الأربع �سنوات والديه ي�سلي�ن، ف�إّنه 

الآداب  من  الكثير  منهم�  ويتعّلم  مثلهم�،  وي�سجد  فيركع  ال�سالة،  في  يرغب  �سوف 

الإ�سالمية والدينية الأخرى.

د الإم�م ال�س�دقQ على حقيقة اأثر الأب في توجيه اأ�سرته:  وفي هذا ال�سدد يوؤكِّ

»ل يزال الموؤمن يورث اأهل بيته العلم والأدب ال�ضالح حتى يدخلهم الجّنة ]جميعاً[ 

حتى ل يفقد فيها منهم �ضغيراً ول كبيراً، ول خادماً ول جاراً، ول يزال العبد العا�ضي 

النار جميعاً، حتى ل يفقد فيها منهم  ال�ضّيء حتى يدخلهم  الأدب  بيته  اأهل  ُي��ورث 

 .
(1(

�ضغيراً ول كبيراً، ول خادماً ول جاراً«

اإلى الم�س�جد والح�سينّي�ت، وم�س�ركتهم  واآب�ئهم  اأّمه�تهم  اأّن مرافقة الأطف�ل  كم� 

في مج�ل�س عزاء الإم�م الح�سينQ والبك�ء عليه مثلم� يبكي عليه والداه، يعّبر عن 

الت�أثير العملّي للوالدين على ال�سلوك الدينّي لالأبن�ء.

ولالأم الدور الأكبر من بين اأفراد الأ�سرة في تربية الولد، فهي اأّول �سخ�س له عالقة 

اأكثر  يت�أّثر  فل  ف�إّن الطِّ توؤّمن احتي�ج�ته، وتلّبي طلب�ته. ومن هن�،  فل؛  مب��سرة مع الطِّ

ب�إح�س��س�ت الأّم وعواطفه� واأفك�ره�. وعلى هذا الأ�س��س، تعّد وظيفة الأّم تج�ه التربية 

الدينية للطفل اأثقل.

حسن اختيار المعلّمين والمربّين
ينبغي لالأهل اأن يراعوا الّدّقة في انتخ�ب المدر�سة والمعّلمين والمرّبين لأولدهم، 

تواجد  اأثن�ء  والمرّبين  والمعّلمين  المدر�سة  مع  ول�سيقة  متينة  عالقة  على  يكونوا  واأن 

اأولدهم في المدر�سة. ب�لإ�س�فة اإلى التن�سيق مع الهيئة التعليمية والتربوية ب�سكٍل ت�ّم 

في اإي�س�ل المف�هيم الإ�سالمّية والتربية الدينّية، لأولدهم. وال�سعي لإزالة اأّي تع�ر�س 

وت�س�د بين المدر�سة والبيت؛ لن�حية التربية الدينية. 

)1)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج12، �س201.
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المساعدة في اختيار األصدقاء
اإّن الأ�سدق�ء والرف�ق هم قدوٌة �سلوكّية وتربوّية لأبن�ئن�. اإذ يرغب الفتي�ن والفتي�ت 

بنحو طبيعّي في اإق�مة عالق�ت �سداقة، ويحّبون اأن يّتخذوا من هم في �سّنهم اأ�سدق�ء 

وعدم  انفع�لتهم؛  ولغلبة  لبراءتهم،  ولكن  معهم،  ال�سداقة  اأوا�سر  يعّمقوا  واأن  لهم، 

اللتف�ت اإلى م�س�لحهم؛ ف�إّنه من الممكن اأن ت�ستبه عليهم الأمور في انتخ�ب الأ�سدق�ء، 

اأْن  في  الوالدين  وظيفة  تكمن  هن�،  من  لمع��سرتهم.  من��سبين  غير  اأف��رادًا  فينتقون 

ح� لهم خطر رفق�ء ال�سوء، والأ�سرار الن�جمة عن م�س�دقتهم،  ي�س�عداهم، واأن يو�سّ

واأن يحّذراهم ب�أ�سلوب منطقّي وا�ستدللي ومحبِّ من مع��سرة الأفراد غير ال�س�لحين 

والإفراط في ال�سداقة.

وقد وردت العديد من الرواي�ت التي تحّث على اختي�ر ال�سديق الجّيد، وترك اأ�سدق�ء 

اأّنه ق�ل: »انظر اإلى كّل من ل يفيدك منفعة   Qال�سوء. روي عن الإم�م ال�س�دق

في دينك؛ فال تعتدّن به، ول ترغبن في �ضحبته؛ فاإّن كّل ما �ضوى اهلل تبارك وتعالى 

؛ ليوؤّكد اأّن ال�سحبة الحقيقية هي ال�سحبة التي تّتجه نحو 
(1(

م�ضمحل وخيم عاقبته«

اهلل تع�لى.

ال�سرعّية،  الملتزمة ب�لأحك�م  المتدّينة  للعوائل  الوالدان  اأّن زي�رة  ومّم� ل �سّك فيه 

وا�سطح�ب الأولد اإلى الم�س�جد والمح�فل ذات الط�بع الدينّي، واأمث�ل ذلك، ي�س�عد 

بنحو غير مب��سر على اأن يجد الأولد اأ�سدق�ء من��سبين لهم.

التوجيه نحو القدوة الصحيحة
من اأهّم اأ�س�ليب التربية الدينّية ال�سحيحة؛ اأ�سلوب تحديد القدوة والتوجيه نحوه�؛ 

الكريم  القراآن  ذكر  ولقد  وعملّي.  تطبيقّي  لكونه  الكبير؛  والت�أثير  ب�لنفوذ  يتمّتع  وهو 

الع�لمين  ودع���  ح�سنة،  اأ�سوة  اأّنهم�  على   Qاإبراهيم والنبي   Pالأكرم الر�سول 

)1) بح�ر النوار،ج71، �س191. 



ال���������ت���������رب���������ي���������ة األس�����������ري�����������ة102

ليّتخذوهم� قدوة واأ�سوة. كم� تّم تن�ول القدوة في عدد من الآي�ت �سمن عن�وين كّلّية، 

من قبيل: الموؤمنون، المّتقون، ال�س�دقون، المح�سنون، اأولو الألب�ب، اأولو الأب�س�ر وعب�د 

الرحم�ن. واأحي�نً� تّم الحديث عن بع�س النم�ذج الإن�س�نية وتحديد مع�يير القدوة في 

ق�لب ق�س�سّي يتن�ول �سيرة حي�تهم.

روي  عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »كونوا دعاة النا�ض باأعمالكم، ول تكونوا 

.
(1(

دعاة باأل�ضنتكم« 

نوات ال�سبع الأولى من حي�ته.  فل يكون في مرحلة ال�سَّ واأ�س��س ت�سّكل �سخ�سّية الطِّ

والتقليد والقتداء هم� بني�ن التعّلم في هذه المرحلة. ف�لوالدان، الأق�رب، الأ�سدق�ء، 

والرف�ق، والمعّلمون، والمرّبون؛ هم نم�ذج و�سخ�سّي�ت موؤّثرة في تربية الأبن�ء دينّيً�، 

لكن يبقى دور الأب والأّم اأهّم واأكبر. 

القدوة  ب�ّتج�ه  اأبن�ءهم  يوّجهوا  اأن  القدوة  مبداأ  من  ب�ل�ستف�دة  لالأهل؛  يمكن  لذا 

والأ�سوة الح�سنة، على �سبيل المث�ل: ي�ستطيع الأهل اأن ي�سّجعوا اأولدهم على المط�لع�ت 

والق�س�س  المفيدة،  الكتب  لهم  ُرون  وُيح�سِ ين،  الدِّ لعلم�ء  الذاتّية  وال�سيرة  الدينية 

الجميلة والجديرة ب�لقراءة. كم� يمكن الحّث على م�س�هدة البرامج التلفزيونّية المفيدة، 

والأفالم التعليمّية، مع اإيج�د م�س�حة رحبة لنتق�د البرامج غير المفيدة والأفالم غير 

المن��سبة.

تعليم المعارف واآلداب الدينيّة
اأولدهم� المع�رف والآداب وال�سنن الدينّية. عن الر�سول  اأن يعّلم�  على الأب والأّم 

، وي�ضتح�ضن ا�ضمه، 
(2(

الأكرمP: »حّق الولد على والده اإذا كان ذكراً اأن ي�ضتفره اأّمه

.
(3(

ويعّلمه كتاب اهلل ويطّهره...« 

)1)  بح�ر الأنوار، ج5، �س198.
)2)  ي�ستفره، من الأفرا�س اأي ي�ستكرمه� ول يدعو ب�ل�سّب لأّمه واللعن والفح�س.

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج21، �س 481.
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»عّلموا �ضبيانكم من علمنا ما ينفعهم اهلل به؛ ل تغلب   :Qوعن الإم�م علي

.
(1(

عليهم المرجئة براأيها«

اأن ت�ضبقكم  اأحداثكم بالحديث قبل  »ب��ادروا  اأّنه ق�ل:   Qالإم�م ال�س�دق وعن 

.
(2(

اإليه المرجئة«

وعن الر�سول الأكرمP ب�س�أن تعليم الأولد ال�سالة: »مروا �ضبيانكم بال�ضالة اإذا 

.
(3(

بلغوا �ضبعاً...«

اأن يعّرف� اأولدهم� على اهلل،  اأّن وظيفة الوالدين  يظهر من هذه الرواي�ت واأمث�له� 

وعلى التك�ليف الدينية، والأخالق وال�سلوكّي�ت الدينّية، واآداب الع�سرة، واأمث�ل ذلك.

ويجدر ب�لوالدين اأن ي�أخذا جّيدًا بعين العتب�ر الم�س�ئل الت�لية عند تعليم اأولدهم� 

مع�رف الدين واأحك�مه:

اأن ي�سعي� لزي�دة مط�لع�تهم� الدينّية وعلومهم� في هذا المج�ل، واأن يعّلم� اأبن�ءهم�    1

تع�ليم  اإلق�ء  يجتنب�  واأن  ب�لدين،  الوافية  معرفتهم�  من  انطالقً�  الدين؛  مع�رف 

خ�طئة؛ لأّنه� كثيرًا م� توؤّدي اإلى ا�ستنت�ج�ٍت غير �سحيحة، وانحراف�ٍت فكرّية عند 

الأبن�ء.

اأن ي�سعي� لالإج�بة على اأ�سئلة اأبن�ئهم� الدينية؛ ب�سبٍر، و�سعة �سدر، وبنحو منطقي    2

يتن��سب مع اإدراكهم وفهمهم.

اأن يراعي� اأثن�ء تعليم اأبن�ئهم� المف�هيم الدينّية م�س�ألة الختالف في �سخ�سّي�تهم،    )

وق�بلّي�تهم وا�ستعدادتهم الذهنية، وميزان ا�ستيع�بهم وفهمهم.

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س 197.
)2)  م. ن، ج12، �س247.

)))  م�ستدرك الو�س�ئل، ج )، �س19.
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األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
.

(1(

يقول القراآن الكريم: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ}

وج�ء في الحديث اأنه عندم� نزلت هذه الآية، جل�س رجٌل من الم�سلمين يبكي، وق�ل 

اأن� عجزت عن نف�سي وُكّلفت اأهلي، فق�ل ر�سول اهلل P: »ح�ضبك اأن تاأمرهم بما تاأمر 

.
(2(

به نف�ضك، وتنهاهم عّما تنهى عنه نف�ضك«

اأج�ب  اأهلن�؟  نقي  كيف   :Qال�س�دق الإم���م  ب�سير  اأبو  �س�أل  اأخرى  رواية  وفي 

الإم�مQ: »قال تاأمرهم بما اأمر اهلل، وتنهاهم عّما نهاهم اهلل؛ فاإن اأطاعوك كنت 

.
(3(

قد وقيتهم، واإن ع�ضوك كنت قد ق�ضيت ما عليك«

اإ�سم�عيلQ: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  القراآن الكريم نبي اهلل  ويمدح 

.
(((

ڄ ڄ ڄ ڃ}
كم� يروي الإم�م ال�س�دقQ عن اأبيه: »اإّنا ناأمر �ضبياننا بال�ضالة اإذا كانوا بني 

.
(((

خم�ض �ضنين فمروا �ضبيانكم بال�ضالة اإذا كانوا بني �ضبع �ضنين«

ومن  خ�سو�سّي�ته،  له  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأولد  اأمر  اأّن  البديهي  من 

الأخذ  ينبغي  لذا  اآث�ر م�سّرة.  اإلى  يوؤّدي  اأن  وتع�ٍط غير �سحيح  ا�ستب�ه  لأدنى  الممكن 

بعين العتب�ر الم�س�ئل الت�لية:

ينبغي للوالدين اأن يمزج� اأمرهم� ونهيهم� ب�لمحّبة، والعطف، والأخالق، وال�سلوك    1

الح�سن.

ب�ب    2 من  لي�ست  الإلهّية  التع�ليم  اأّن  الدينّية  التربية  اأثن�ء  الوالدين  يعلم  اأن  ينبغي 

الإجب�ر والفر�س، واإّنم� هي من ب�ب الختي�ر والقبول. لذا عليهم� اأن ي�سعي� لتكون 

)1)  التحريم، 6.
)2)  و�س�ئل ال�سيعة، ج16، �س148.

)))  م.ن.
)4)  مريم، 55.

)5)  و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �س19.



10( الباسمةا الترببيرة لّببير ياةت األبرةا

والقول  والت�سجيع  ب�لترغيب  م�سحوبة  ونواهيهم�  واأوامرهم�  الدينّية  تع�ليمهم� 

الح�سن؛ لتكون مورد قبول. 

ق� في اإعط�ئهم� الأوامر لأبن�ئهم�، حتى ل يحت�ر الأولد،    ) ينبغي لالأب والأم اأن ُين�سِّ

ول تتزلزل اعتق�داتهم. على �سبيل المث�ل: عندم� يكون الأب مهتّمً� بحج�ب ابنته 

ابنته� مراع�ته. وعندم�  ُت�سّدد عليه وتطلب من  اأن  لالأّم  ينبغي  وي�أمر بمراع�ته، 

يمنع الأب ابنه من فعل �سيء، فال تعمل الأّم عك�سه.

ينبغي للوالدين كّلم� اأرادا من اأبن�ئهم� القي�م بعمٍل م�، اأن يكون ذلك العمل ذا قيمة    4

ب�لن�سبة اإليهم� واأن يعمال به اأي�سً�؛ ليكون قولهم� موؤّثرًا عند الأولد.

الوعظ واإلرشاد
وُت�سّفيه،  القلب،  ُتجّلي  ف�لموعظة  واإر�س�دهم؛  الأولد  ن�سح  اأي�سً�،  الوالدين   على 

المث�ل  �سبيل  فعلى  الأب��ن���ء.  عند  الدينّية  التع�ليم  لتقّبل  المن��سبة  الأر�سية  وتوّفر 

يو�سي الإم�م عليQ، ابنه الإم�م الح�سن المجتبىQ فيقول له: »واأْحِي قلبك 

.
(1(

بالموعظة«

 وينقل القراآن الكريم بع�س و�س�ي� لقم�ن لبنه؛ وهو يعظه، فيقول له: {ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

.
(2(

جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث}

نف�سيهم�  ي�سع�  واأن  الأب��ن���ء،  ق��درة  العتب�ر  بعين  ي�أخذا  اأن  للوالدين  ينبغي  كم� 

.
(3(

مك�نهم. يقول الر�سول الأكرمP: »من كان له �ضبي فليت�ضاَب له«

ولأجل اأن تثمر مواعُظ الأهل ون�س�ئحهم نت�ئَج جّيدًة، يلزم اللتف�ت في الحّد الأدنى 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 1).
)2)  لقم�ن، 19-17.

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س)20.
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اإلى ال�سروط الثالثة المهّمة الت�لية:

اأ�سوة ك�ملة؛ يعمالن بم� يو�سي�ن به اأولدهم�؛ من ن�سح    1 ينبغي للوالدين اأن يكون� 

واإر�س�دات.

يجب اأن يلتفت الأهل اإلى تهيئة اأبن�ئهم نف�سيً� لقبول الن�سح.   2

اأن تكون موزونة،    ) بليغة  بليغة وموؤّثرة، ومن �سروط كونه�  الموعظة  اأن تكون  ينبغي 

وفي محّله�، ومتن��سبة مع و�سعّية الم�ستمع الفكرّية وم�س�عره النف�سّية والروحّية.

التقدير واالحترام لشخصيّة األبناء
اإّن تقدير الأبن�ء واحترامهم ومع��سرتهم ب�إح�س�ن ومراع�ة �سخ�سّي�تهم من الم�س�ئل 

المهّمة في العملّية التربوّية؛ ف�لأبن�ء الذين ينعمون بقدٍر ك�ٍف من الإكرام والحترام 

في الع�ئلة، يتمّتعون بروحّية �سليمة وطبيعية وتوازٍن نف�سّي، ولديهم ا�ستعداٌد اأكبر لتقّبل 

التربية الدينّية والأخالقّية.

والتقدير،  والحترام  التكريم  اأهلهم  من  يالقوا  لم  الذين  الأبن�ء  ف���إنَّ  وب�لعك�س، 

ي�سعرون داخل اأنف�سهم ب�لحق�رة والخ�ّسة، ويّت�سفون بروحّيٍة انهزامية ونف�سّية كئيبة، 

وي�سعب اأن يكونوا في الم�ستقبل اأ�سخ��سً� فّع�لين وموؤّثرين في المجتمع. وهذا ال�سنف 

من الأولد - ع�دًة - يتَّ�سم ب�لخجل، و�سعف ال�سخ�سية في �سلوكّي�ته الجتم�عية، ولي�س 

المع��سي  ارتك�ب  في  وج��ريء  متهّور  وهو  الإلهّية،  الأوام��ر  لتطبيق  واإرادة  عزٌم  لديه 

اأولدك���م،  »اأك��رم��وا  فيقول:  اأتب�عه  ي�أمر  ك�ن  اأّن��ه   Pالأكرم الر�سول  عن  وال��ذن��وب. 

.
(1(

واأح�ضنوا اآدابهم؛ ُيغفر لكم«

اإنَّ اإظه�ر نوع من الحترام لالأبن�ء وتقدير �سخ�سّيتهم ُيعّد من اأهّم العوامل لجلب 

المحّبة والط�عة؛ ف�لأبن�ء الذين يتلّقون الحترام والتقدير ويتّم التع�مل معهم ب�أدب، 

يكون ع�سي�نهم لأوامر والديهم� اأقّل. 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س 195.
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تنمية الشخصية
فل وقدراته المعنوية، منه�: ة الطِّ وهن�ك عّدة طرق ت�س�هم في تنمية �سخ�سيَّ

اإلقاء ال�سالم والتحّية:   1

على  وال�سالم  التحّية  اإلق�ء  الأكرمP؛  الر�سول  ثّبته�  التي  الح�سنة  نن  ال�سُّ من 

الأطف�ل، فقد ك�ن بنف�سه ُي�سلِّم دائمً� على الأولد. 

فمن الواجب اإلق�ء التحية على الأطف�ل؛ لأّن ذلك يعّود الأطف�ل على احترام الكب�ر، 

 Qوي�س�عدهم على النخراط في المجتمع بكّل احترام واأدب. ينقل الإم�م ال�س�دق

ال�ضبيان؛  على  ت�ضليمي  الممات...  حتى  بتاركهّن  ل�ضت  »خم�ض   :Pاهلل ر�سول  عن 

.
(1(

لتكون �ضّنًة من بعدي«

الت�ساور:   2

يجعلهم  المراهقة  مرحلة  في  ًة  وخ��سّ الع�ئلية  الأمور  في  الأبن�ء  مع  الت�س�ور  اإّن 

اآرائهم. لذا، على الوالدين  اإلى  ُيلتفت  ي�سعرون ب�أّن لهم وزنً� وقيمًة في الع�ئلة واأّنه 

اأن يتقّبال اقتراح�ت ال�سب�ب ال�سحيحة، واأن ُي�سّحح� ا�ستب�ههم ب�لدليل والمنطق. 

لم  ب�ل�سعف. وفي ح�ل  اإح�س��سً�  يوّلدا لديهم  اأن  اأو  يوؤذي� �سخ�سّي�تهم  اأن  من دون 

يكن في اقتراح�تهم اإ�سك�ٌل اأ�س��س، يمكن اأن ُيغ�ّس الطرف عن اإ�سك�لتهم الجزئّية، 

واأن ُي�ستف�د من الم�س�ركة في التفكير نف�سه�؛ اإذ ُينّمي هذا الأمر ح�ّس التع�ون لديهم 

داخل الع�ئلة.

م�ساركتهم في اللعب:   3

اإّن م�س�ركة الوالدين الأطف�َل في اللعب، يجعل روحهم مفعمًة ب�لفرح، وينّمي ح�ّس 

 P ال�ستقالل والثقة في ب�طنهم. فعن  ج�بر الأن�س�ري اأّنه ق�ل: »دخلت على النبي

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج12، �س)6.
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والح�ضن والح�ضينL على ظهره، وهو يجثو لهما، ويقول: نعم الجمل جملكما، 

.
(1(

ونعم العدلن اأنتما«

الأخذ بعين العتبار �ساأنّية الأولد:   4

لهم  اأف��رادًا  بو�سفهم  معهم  ُيَتَع�مل  واأن  وال�سب�ب،  الأولد  �س�أنّية  ُتراعى  اأن  ينبغي 

لهم  ُيو�سع  ال�سي�فة  وعند  ال�سفر،  اأثن�ء  لهم  ة  مق�عد خ��سّ تهيئة  فيتّم  ا�ستقاللّيتهم، 

�سحون و�سوك ومالعق م�ستقّلة، واأثن�ء النوم ُيمّد لهم ُفُر�س م�ستقّلة. وعندم� يدخلون 

ة، وهكذا. ف�لأولد يح�ولون في  اأمكنة خ��سّ ُيف�سح لهم المج�ل للجلو�س في  المج�ل�س 

ك�ّفة المج�لت اإبراز وجودهم، ويحّبون اأن يلتفت اإليهم الكب�ر، واأن يتف�علوا معهم بنحو 

من��سب.

)1)  بح�ر الأنوار، ج)4، �س285.
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المفاهيم الرئيسة
للوالدين دوٌر اأ�س��س في توجيه اأبن�ئهم نحو الم�س�ئل الدينّية، بل هم� القدوة ب�أعم�لهم�    1

التربوية  والواجب�ت  الوظ�ئف  ال�سرورّي مراع�ة  و�سلوكّي�تهم�. من هن�، ي�سبح من 

عند ت�سّنم الوالدين مق�م القدوة والنموذج؛ بهدف تربية اأبن�ئهم� تربية دينّية.

ة لالأوامر الدينّية؛ ف�إّنهم� بال �سكٍّ �سيترك�ن اأثرًا    2 عندم� يولي الأب والأّم اأهّمّية خ��سّ

ب�لغً� في الأبع�د الروحّية والدينّية عند الولد.

الّدّقة في انتخ�ب المدر�سة؛ والمعّلمين والمرّبين لأولدهم،    ) اأن يراعوا  على الأهل 

واأن يكونوا على عالقة متينة ول�سيقة مع المدر�سة والمرّبين. 

والأ�سرار    4 ال�سوء،  رفق�ء  خطر  لهم  ح�  ويو�سّ اأولده��م؛  ي�س�عدا  اأن  الوالدين  على 

مع��سرة  من  ومحبِّ  منطقّي  ب�أ�سلوب  يحّذراهم  واأن  م�س�دقتهم،  عن  الن�جمة 

الأفراد غير ال�س�لحين، والإفراط في ال�سداقة.

من اأهّم اأ�س�ليب التربية الدينية ال�سحيحة؛ اأ�سلوب تحديد القدوة والتوجيه نحوه�؛    5

المبداأ،  هذا  من  ب�ل�ستف�دة  الأه��ل؛  وعلى  الكبير،  والت�أثير  ب�لنفوذ  يتمّتع  فهو 

ليوجّهوا اأبن�ءهم نحو القيم الدينّية ال�س�مية.

وال�سلوكّي�ت    6 والأخالق  الدينية،  التك�ليف  على  اأولدهم�  يعّرف�  اأن  الوالدين  وظيفة 

من  كبير  وبقدر  بجّدّية  الأم��ر  هذا  اأخ��ذ  عليهم�  ويجب  الع�سرة،  واآداب  الدينية، 

الم�سوؤولّية. 

على الوالدين اأن يمزج� اأوامرهم� ونواهيهم� ب�لمحّبة والعطف وب�لأخالق الح�سنة،    7

واأّن يعلم� اأن التع�ليم الإلهّية لي�ست من ب�ب الإجب�ر والفر�س، واإّنم� هي من ب�ب 

الختي�ر والقبول.

تقدير الأبن�ء واحترامهم من الم�س�ئل المهّمة في العملّية التربوّية؛ ف�لأبن�ء الذين    8

�سليمة  بروحّية  يتمّتعون  الع�ئلة،  في  والحترام  الإك��رام  من  ك�ٍف  بقدٍر  ينعمون 

وب��ستعداٍد اأكبر لتقّبل التربية الدينّية والأخالقّية.
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للمطالعة

التربية الإلهية لالأطفال

اأنبي�ء ف�إّنن� كن� نرى  اأّن الدني� ك�نت خ�لية من الأنبي�ء اأي ك�ن هن�ك ب�سر دون  لو 

اليوم حك�ي�ت في الدني� وف�س�ئح ل يتمكن الإن�س�ن من اأن يرى نظيره�. الآن وقد ق�م 

ك�نوا  المنحرفين  اأن  رغم  وتربيتهم  بتعليمهم  الب�سرية  و�سّرفوا  العن�ء  بتحّمل  الأنبي�ء 

كثيرين اأي�سً� وق�موا ب�لوقوف في مق�بل الأنبي�ء ودعوا الن��س اإلى النحراف�ت. اإّل اأّن 

اأنتم لو لحظتم الملف�ت والق�س�ي�  كل م� في الدني� من برك�ت اليوم هو من الأنبي�ء. 

الموجودة اليوم في المح�كم في جميع اأنح�ء الدني� ف�إنكم ل ترون ق�س�ي� لالأ�سخ��س 

الذين يعتقدون ب�لأنبي�ء وترّبوا تحت عن�ية الأنبي�ء، ف�إن الق�س�ي� الجن�ئية التي تخ�سهم 

قليلة اأو غير موجودة اأ�ساًل. جميع ق�س�ي� الجن�ي�ت وجميع الملف�ت الم�لية والجن�ئية 

والإجرامية واأمث�له� كله� ت�سدر عن الأ�سخ��س البعيدين عن تربية الأنبي�ء، ولو فر�سن� 

اأن الأعم�ل التي يقومون به� اأعم�ًل �س�لحة، ولكنه� لي�ست في طريق العبودية الم�ستقيم. 

ومن ك�ن يقوم بمثل هذه الأعم�ل ك�ن كل هّمه والتف�ته اإلى نف�سه.

وكل  اهلل  يريدون  البداية  من  يكونون  بحيث  الأطف�ل  ه��وؤلء  ترّبوا  اأن  ا�ستطعتم  لو 

لهوؤلء  اهلل  مع  وال�سلة  اهلل  عبودية  وتلقين  اإلق�ء  من  تمكنتم  ولو  اهلل  نحو  اهتم�مهم 

الأطف�ل، والأطف�ل يقبلون ب�سرعة، اإذا األقيتم اإليهم التربية الإلهية وعبودية اهلل الذي 

اإلى المجتمع خدمة وبعد ذلك �سيكون لتعبكم  كل �سي ء له، وقبلوا ذلك ف�إنكم قّدمتم 

قيمة. ول قّدر اهلل لو قدم �سي ء خالف هذا لهذه الأم�نة واأيً� ك�ن الذي ق�م بهذا ف�نه 

يكون قد ارتكب خي�نة، وهذه الخي�نة غير جميع الخي�ن�ت هذه خي�نة ب�لإن�س�ن وخي�نة 

ب�لإ�سالم وخي�نة لعبودية اهلل.

اإلى  تنتبهوا  ان  يجب  ولكن  ج��ّدًا  �س�ميً�  عماًل  اخترتم  لقد  جيدًا،  النتب�ه  يجب 
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م�سّر.  لوحده  العلم  منه.  ف�ئدة  ل  لوحده  العلم  التربية،  هو  ف�لمهّم  رّبوا  م�سوؤوليته. 

واأريجه�  عبقه�  ينت�سر  ال��ورود  يالقي  عندم�  اإلهية  رحمة  هو  الذي  المطر  هذا  اأحي�نً� 

اأي�سً�  اأي�سً� تت�س�عد. العلم هكذا  وعندم� يالقي الأ�سي�ء القذرة ف�إّن رائحته� القذرة 

َي ف�إّن عطره يمالأ الع�لم. ولو دخل قلبً� لم يترّب ف�إّن ف�س�ده  لو دخل العلم اإلى قلب ُربِّ

يمالأ الع�لم، ف�إذا ف�سد الع�ِلم ف�سد الع�َلم، واإذا ك�ن �س�لحً� ف�إّنه ي�سلُح، ولهذا ال�سالح 

�سع�ع من النور يو�سل الن��س اإلى ال�سالم والإ�سالح والح�سن. واأنتم تت�سّدون لمثل هذا 

العمل اأنتم تت�سّدون لإي�س�ل هذا الع�لم اإلى النور من الظلم�ت. ح�ولوا اإظه�ر نورانية 

تربية  بتربيتهم  قوموا  لأمر جليل  تت�سّدون  اأنتم  لتتفّتح مواهبهم.  النورانيين  الأطف�ل 

.
(1(

اإ�سالمية �سحيحة حتى ين�ل بلدكم - اإن �س�ء اهلل - �سع�دته

)1) �سحيفة الإم�م الخميني، ج 14، �س 6).





أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

التربية    1 عملية  على  �سلبً�  ر  توؤثِّ التي  الموانع  اأهم  يعّدد 

الدينّية لالأبن�ء.

مع    2 التع�مل  في  الخ�طئة  الأ�س�ليب  بع�س  على  يّطلع 

الأبن�ء.

 موانع
التربية الدينيّة

الدرس الثامن





تمهيد
والك�ملة  ال�سحيحة  الدينية  التربية  عملية  تعيق  التي  والآف���ت  الموانع  معرفة  اإنَّ 

لالأطف�ل وتحول دون تطبيقه� بنحو �سحيح، هي م�س�ألة �سرورية ل يمكن ال�ستغن�ء عنه�. 

والموانع والآف�ت هي عب�رة عن مجموع العوامل المهّمة والموؤّثرة التي ُتحِدث اختالًل في 

�سير عملية التربية الدينّية، وتجعل منه� �سعبة اأو متعّذرة. وفيم� يلي ن�ستعر�س بع�سً� 

من هذه الموانع:

الموانع الناشئة من المربّين
المرّبين  من  الآخر  والبع�س  الوالدين،  ن�حية  من  تن�س�أ  قد  المعّوق�ت  بع�س  هن�ك 

التربوّيين توؤّثر في التربية الدينّية والأخالقّية لالأبن�ء، منه�:

تراخي الوالدين:   1

الج�سم والروح �س�حت�ن مهّمت�ن في وجود الإن�س�ن، بحيث يمكن اأن ُت�س�ب كّل واحدة 

منهم� ب�لآف�ت والأمرا�س. والأب والأّم كم� اأّنهم� يلتفت�ن اإلى الأمرا�س التي قد ت�سيب 

اأج�س�د اأبن�ئهم وي�سعي�ن لتوفير �سالمتهم الج�سدية، ينبغي اأن يكون� � اأي�سً� � متح�ّس�َسْين 

الروحّية  �سالمتهم  ت�أمين  �سبيل  في  ي�سعي�  واأن  والنف�سّية،  الروحّية  اأمرا�سهم  تج�ه 

والنف�سّية. 

َبْل  ي،  َبْع�ضِ َوَوَجْدُتَك   ... ُبَنيَّ  ْي 
َ
»اأ  :Qالح�سن لالإم�م   Qالإم�م علي يقول 

َتاِني، َفَعَناِني 
َ
َتاَك اأ

َ
نَّ اْلَمْوَت َلْو اأ

َ
اَبِني، َوَكاأ �ضَ

َ
اَبَك اأ �ضَ

َ
نَّ �َضْيئاً َلْو اأ

َ
َوَجْدُتَك ُكلِّي، َحتَّى َكاأ

نا 
َ
اأ اإِْن  ِبِه  ُم�ْضتْظِهراً  ِكَتاِبي َهذا،  اإِلْيَك  َفَكَتْبُت  َنْف�ِضي،  ْم��ِر 

َ
اأ ِمْن  َيْعِنيني  َما  ْم��ِرَك 

َ
اأ ِمْن 
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َما  اْلَخاِلَيِة  اْلَحَدِث كالأر�ض  َقْلُب  نََّما  َواإِ  ..... ُبَنيَّ ْي 
َ
»اأ َفِنيُت«، ثّم يقول:  اأو  َلَك  َبِقيُت 

.
(1(

َك« ْن َيْق�ُضو َقْلُبَك، َوَي�ْضَتِغَل ُلبُّ
َ
َدِب َقْبَل اأ

َ
ْلِقَي ِفيَها ِمْن �َضيء َقِبلَْتُه، َفَباَدْرُتَك ِبالأ

ُ
اأ

والحقيقة المّرة هي اأّن ق�سمً� مهّمً� من موانع تدّين الأحداث وال�سب�ب في ع�سرن� 

غير  والت�س�مح  الت�س�هل  اأ�سلوب  واّتب�عهم�  وته�ونهم�  الوالدين  تراخي  �سببه  الح�لي، 

المنطقي، واإهم�لهم� لحجم الم�سوؤولية تج�ه تربية اأبن�ئهم.

روَي اأّن النبيP نظر اإلى مجموعة من الأطف�ل، فق�ل: »ويل لأطفال اآخر الزمان 

من اآبائهم، فقيل يا ر�ضول اهلل من اآبائهم الم�ضركين، فقال: ل من اآبائهم الموؤمنين؛ 

ل يعّلمونهم �ضيئاً من الفرائ�ض، واإذا تعّلموا اأولدهم منعوهم، ور�ضوا عنهم بَعَر�ٍض 

.
(2(

ي�ضيٍر من الدنيا. فاأنا منهم بريٌء وهم مّني براء«

كم� اأّن بع�س الع�ئالت، ومن اأجل تعّلم لغة اإ�س�فية مثاًل، اأو الأمور الفّنّية والإعالمّية، 

ينفقون اأمواًل ط�ئلة، ولكّنهم يترّددون في اإر�س�ل اأولدهم اإلى �سّف لتعليم القراآن، اأو �سراء 

الكتب والمجالت والو�س�ئل الدينّية، اأو في رفع م�ستوى روؤية اأبن�ئهم الدينية ومعرفتهم.

فل فقرًا ثق�فّيً�، وحرم�نً� معرفيً� في  ومن الوا�سح اأّن اّتب�ع �سي��سة كهذه، ُيورث الطِّ

مج�ل المع�رف الدينّية عند الِكَبر.

التعامل ال�سلبي بين الوالدين:   2

اإنَّ بع�س ال�سف�ت من قبيل الوق�ر، والأدب، والعظمة، والحزم، والق�طعية، واجتن�ب 

هي  ذلك،  واأمث�ل  ب�لنف�س،  والعتداد  المزاح،  في  الإف��راط  وعدم  ال�سفيهة،  الأعم�ل 

عوامل توؤّدي اإلى تعزيز الإحترام بين الن��س واحترام الأبن�ء لأهلهم اأي�سً�.

ومن الأمور المهّمة في التربية، هو كيفية تع�طي الوالدين مع بع�سيهم�. ف�لتع�طي 

�سوؤون كّل منهم� وخ�سو�سّي�ته من قبل  والأب، ومراع�ة  الأّم  بين  والمحترم  الحميمي 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 1).
)2)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج 15، �س164.
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الآخر؛ له ت�أثير كبير في اإيج�د ح�ّس الحترام لدى الأبن�ء تج�ههم�. وعليه، ف�إذا ك�ن 

ثّمة م�س�كل وم�س�ئل ع�لقة بين الأب والأّم، فال ينبغي لهم� اإث�رته� اأم�م الأبن�ء، اأو اأن 

يوّجه اأحد الطرفين النقد والكالم ال�سّيىء اإلى الطرف الآخر في غي�به. فهذا النوع من 

التع�طي يزيل احترام الأبن�ء وثقتهم بوالديهم�، واإل فكيف يمكن اأن ُيتوّقع من الأبن�ء 

اإظه�ر الحترام والتقدير لأهلهم مع ت�سّرف�ت كهذه؟!

الزدواجّية بين القول والعمل:   3

 اإّن الزدواجية بين اأقوال الوالدين و�سلوكهم� العملي يخّل في �َسْير تربيتهم لالأولد. 

ف�إذا لم تترافق اأقوال الوالدين وغيرهم� من المرّبيين مع �سلوكهم العملي، فلن يكون 

لتربيتهم اأّي اأثر.

ولذلك ترى القراآن الكريم يذّم الأقوال التي ل ي�س�حبه� �سلوك عملي، فيقول: {ڱ 

 .
(1(

ھ} ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں     ڱ  ڱ 
وفي اآية اأخرى يذّم بني اإ�سرائيل فيقول: {ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ 

.
(2(

ھھ ھ ے}
عن  موعظته  زّل��ت  بعلمه  يعمل  ل��م  اإذا  العالم  »اإّن   :Qال�س�دق الإم���م  وعن 

.
(3(

القلوب؛ كما يزّل المطر عن ال�ضفا«

ف�إذا لم ي�س�حب العمُل القوَل ف�إّنه �سيكون له اأ�سراٌر ب�لغة على تربية الأبن�ء؛ ومن 

ب�أهلهم، و�سي�سري  الأبن�ء، و�سي�سرب ثقتهم  اأّنه �سيزلزل اعتق�دات  الآث�ر؛  تلك  جملة 

انعدام الثقة هذا اإلى اأبع�د اأخرى من حي�تهم؛ ك�لِقيم، والعتق�دات الإن�س�نية والدينّية، 

كم� و�ست�سقط مك�نة اأهلهم من نظرهم، ويجّروؤهم ذلك على ارتك�ب الذنوب، والكذب، 

ويحملهم على الري�ء والنف�ق. 

)1)  ال�سف، 2-).
)2)  البقرة، 44.

)))  اأ�سول الك�في، ج1، �س44.
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عدم الإ�سراف والمراقبة:   4

بع�س الآب�ء والأّمه�ت يتركون اأبن�ءهم ويغفلون عن تربيتهم الدينّية والأخالقّية، حتى 

اأّنهم ل ُيظِهُرون اأّي ردود فعل تج�ه ُجُنح�تهم واأخط�ئهم، وهذا النمط من ال�سلوك يوؤّدي 

اإلى ت�س�فل الأبن�ء، ويجعل منهم اأفرادًا؛ لمب�لين، متعّنتين، متمّلقين، غير من�سبطين، 

دين. ومتمرِّ

الموانع الناشئة من اتّباع األساليب الخاطئة
بع�س المعّوق�ت من�سوؤه� جملة من الأ�س�ليب التربوية الخ�طئة، والتي، اأهّمه�:

التربية على الغنج والدلل والرفاهية:   1

اإّن الإفراط في اإظه�ر المحّبة، والتدليل، والمالطفة دون �سوابط، وعدم التع�طي 

بحزم مع الأبن�ء، وتربيتهم على الغنج؛ له� �سرٌر جّدي على �سعيد التربية؛ بحيث تنتج 

اأفرادًا �سعف�ء ع�جزين في �س�حة الحي�ة.

الحي�ة هن�ك  وفي دروب  والتحّدي�ت،  الم�س�كل  كّله� عب�رة عن مواجهة  الحي�ة  اإّن 

يرّبي  الذي  هو  الجدير  والمرّبي  والم�س�ئب.  والإخف�ق،  المحرومية،  والرفعة،  الذّلة 

الإن�س�ن ج�سدًا وروحً� بنحٍو جّيٍد، ويجّهزه ويعّده للمواجهة والن�س�ل في �س�حة الحي�ة 

المليئة ب�ل�سع�ب.

يقول الإم�م الك�ظمQ: »ي�ضتحّب غرامة الغالم في �ضغره؛ ليكون حليماً في 

.
(1(

كبره«

المحّبة  اإظه�ر  في  ويغ�لون  يفرطون  الذين  اأولئك  بقّوة  تلوم  الإ�سالمّية  والتع�ليم 

ب�أمرا�س  مبتلين  اأن��سً�  اأبن�ئهم  من  يجعلون  لأنهم  وتذّمهم  عليهم  والعطف  لأبن�ئهم 

اأخالقية؛ ك�لعجب، والأن�نية، وحبِّ الذات، كم� يقول الإم�م الب�قرQ: »�ضر الآباء 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة ج21، �س479.
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.
(1(

من دعاه البّر اإلى الإفراط«

فل حوادث غير مر�سية؛ ك�أن ي�سرب راأ�سه ب�لح�ئط، اأو يقع على  فعندم� يواجه الطِّ

الأر�س، فهو يتوّقع من والديه موا�س�ته واحت�س�نه، والوالدان ل �سعوريً� في موارد كهذه 

يظهرون محّبة في غير مو�سعه� من قبيل احت�س�نهم، وتقبيلهم، والم�سح على الع�سو 

المت�سّرر، وغير ذلك... ب�لإ�س�فة اإلى اإظه�ر م�ستوي�ت من النزع�ج والت�أثُّر، واأحي�نً� 

فل في هذه  فل، ي�سرب الأهل الأر�س والح�ئط. وتكون ردود فعل الطِّ ولأجل اإر�س�ء الطِّ

الح�لت بك�ًء وعوياًل وت�أّوهً� واأنينً�؛ لأّنه يرى اأّنه ي�ستحّق المالطفة والموا�س�ة في مق�بل 

تدريجيً�  تنمو  محّله�،  غير  في  التي هي  المحّبة  من  النوع  تكرار هذا  ومع  كّل ح�دثة. 

مدّلاًل  طفاًل  منه  وتجعل  فل،  الطِّ كي�ن  في  ال��ذات  وح��ّب  والغرور،  والعجب،  الأن�نية، 

مغن�جً�. 

توهين الولد وتحقيره:   2

عندم� يكون التع�مل مع الأبن�ء م�سحوبً� بتوهينهم وتحقيرهم، اأو ذّمهم ومالمتهم 

ب�سكل متوا�سل اأو عدم اإعط�ئهم قيمة، اأو عدم احترامهم بح�سور الآخرين؛ �سيظّنون 

وال�سخ�سّية،  ب�لكرامة  اإح�س��سهم  و�سيفقدون  اعتب�ر،  ول  قيمة  بال  تدريجّيً�  اأنف�سهم 

وهذا الإح�س��س هو بداية ال�سقوط والنحط�ط.

فيحّقران  وق��دٌح،  طعٌن  فيه�  األف�ظً�  الأّم  اأو  الأب  ي�ستخدم  الع�ئالت،  بع�س  ففي 

يلّقن�ن  العمل  بهذا  اأّنهم�  يعلم�  اأن  دون  الغرب�ء،  ح�سور  وفي  ح�سورهم  في  اأبن�ءهم� 

ية القبيحة، وي�سنع�ن منهم اأن��سً� بال قيمٍة ول اعتب�ر؛ م�ستعّدين  اأبن�ءهم� تلك الخ��سّّ

لرتك�ب كلِّ فعل حقير ومنحرف. 

ف�لإح�س��س ب�لحق�رة وعقدة النق�س، ت�سع�سع اأ�س�س الثقة ب�لنف�س. ف�لإح�س��س بعقدة 

لرتك�ب  والميل  والنتق�م،  الحقد  المجتمع،  واعتزال  والي�أ�س،  الإحب�ط،  الخجل،  الذنب، 

)1)  ت�ريخ اليعقوبي، ج)، �س)5.
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الذنوب والمع��سي، النف�ق، والري�ء؛ كّله� نت�ئج غير مرغوٍب فيه� لمثل هذا النوع من ال�سلوك 

.
(1(

والتع�طي. يقول اأمير الموؤمنين عليQ: »نفاق المرء من ذّل يجده في نف�ضه«

الإجبار والإكراه:   3

اإّن ا�ستخدام اأ�سلوب الت�سّلط، واإ�سدار الأوامر والنواهي الب�عث على اللج�جة والعن�د، 

هو من الأ�س�ليب غير الن�فعة وال�س�ّرة في التربية الدينّية والأخالقّية. ف�لوالدان هن�، 

�سر 
ُ
بدًل من اأن يتع�مال بحميمية و�سداقة مع اأبن�ئهم�، ُيكره�نهم وُيجبرانهم. وفي الأ

التي ي�ستخدم فيه� الوالدان هذا الأ�سلوب ال�ستبدادي، يكون ارتب�ط الوالدين وعالقتهم� 

اليومّية ب�أبن�ئهم� ق�ئمًة على الت�سّلط والق�سوة، وعلى الأبن�ء اأن يفعلوا فقط م� ُيق�ل لهم. 

وفي ح�ل رف�سوا يحتمل اأن تكون رّدة الفعل الأولى هي الت�أديب الج�سدي. واأّم� الهتم�م 

ب�آراء الأبن�ء ومح�ورتهم بخ�سو�س الم�س�ئل الع�ئلية، ُيعّد اأمرًا ن�درًا، بل م�ستحياًل، بل 

اأكثر م� يّتخذ كالم الوالدين وخط�بهم� مع اأبن�ئهم� �سكل الأوامر، ويكون م�س�حبً� للنقد 

والت�أديب، حتى اأثن�ء ترغيبهم وت�سجيعهم؛ لأجل الإقدام على ال�سلوك المن��سب. 

اإذ  اإلى �سرورة اجتن�ب الإكراه والإجب�ر؛  اأ�سلوب الهداية في القراآن المجيد  ي�سير 

يدّل القراآن على الطريق الم�ستقيم، ويجعل انتخ�ب الطريق على ع�تق الفرد نف�سه، فهو 

ل يطيق الإكراه في قبول هذه الدعوة. 

.
(2(

ج�ء في الذكر الحكيم: »ل اإكراه في الدين قد تبّين الر�ضد من الغي«

{ی  تعالى:  قوله  »في  الآية:  لهذه  تف�سيره  في  الطب�طب�ئي}  العاّلمة  ويقول 

المعارف  من  �ضل�ضلة  وه��و  ال��دي��ن؛  اأّن  لما  الإج��ب��اري؛  الدين  نفي   ،{ مئ  حئ  جئ 
من  والإيمان  والعتقاد  اعتقادات،  اأّنها  يجمعها  عملّية  اأخ��رى  تتبعها  التي  العلمية 

اإّن��م��ا ي��وؤّث��ر في  الأم���ور القلبّية التي ل َيْحُكُم فيها الإك���راه والإج��ب��ار؛ ف��اإّن الإك���راه 

)1)  غرر الحكم، 10485، �س458.
)2)  البقرة، 256.
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فله  القلبي  العتقاد  واأّم��ا  المادّية،  البدنّية  والحركات  والأفعال  الظاهرية  الأعمال 

ِعلل واأ�ضباب اأخرى قلبّية من �ضنخ العتقاد والإدراك، ومن المحال اأن ينتج الجهل 

.
(1(

علماً، اأو توّلد المقّدمات غير العلمّية ت�ضديقاً علمّياً« 

الأبن�ء.  قلوب  في  الإيم�ن  واإحالل  والت�سديق،  العتق�د  اإيج�د  عب�رة عن  ف�لتربية 

وعلى حّد قول ال�سهيد مطهّري: اإّن الإيم�ن ل يمكن فر�سه ب�لإكراه والإجب�ر. اإّن م� يريده 

وعالقة،  اعتق�د،  لأّنه  ُيفر�س؛  ل  والإيم�ن  الظ�هري،  الإ�سالم  ل  الإيم�ن،  هو  الأنبي�ء 

وانجذاب. ل يمكن اإيج�د العتق�د في �سخ�س م� ب�لقّوة... اإذا ك�ن �س�ب ل يحّب فت�ة، 

والفت�ة ل تحّب ال�س�ب، اأي�ستطيع اأبواهم� اأن يحمالهم� على اأن يحّب اأحدهم� الآخر؟ 

القول  على  حملهم�  اإلى  ذلك  ي��وؤّدي  قد  اأجل،  والفلقة؟  اأب�ل�سرب  ذلك؟  يفعالن  كيف 

را  ك�سَّ لو  َرْيب، فحتى  اأدنى  دون  ك�ذبين  يكون�ن  ولكّنهم�  الآخر،  اأحدهم�  يحّب  ب�أّنهم� 

كّل ع�سي الع�لم عليهم� فال يمكن اإدخ�ل حّب اأحدهم� في قلب الآخر؛ لأّنه م�ستحيل 

بهذه الطريقة، واإذا �سئت اأن ُتدِخل الإيم�ن في القلوب فلي�س طريقه القّوة والإكراه، بل 

هو الحكمة والموعظة الح�سنة: {ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے 

(3(

.
(2(

ے ۓ ۓ}

ال�سّدة والعنف في غير محّلهما:   4

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  يخ�طب اهلل ر�س���وله الأك���رمP في كت�به العزي���ز:{پ 

.
(((

{ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
يظهر من هذه الآية اأّنه اإذا ك�ن الر�سول الأكرم P في تع�مله مع الن��س واإ�سالحهم؛ 

اإ�سالحهم، و�سيبعث هذا الأمر على  ُيداري، فهو عندئذ غير ق�در على  فّظً� غليظً� ل 

)1)  تف�سير الميزان، ج2، �س42).
)2)  النحل، 125.

)))  ال�سيرة النبوية، �س225.
)4)  اآل عمران، 159.
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امتن�ع الن��س عن قبول الإ�سالم، وحرم�نهم من نعمة الهداية.

ول �سّك، اأّنه يمكن اأن ت�سمل هذه الحقيقة الأ�سرة وعملية تربية الأبن�ء اأي�سً�. فم� 

ة الأب وحرموا من  اأكثر الأفراد الذين غدوا �سح�ي� عنف الوالدين وق�سوتهم�، وخ��سّ

الحق�رة،  بعقدة  ي�سعرون  راحوا  وق�سوة،  بعنف  مع�ملتهم  وب�سبب  فهم،  �سليمة.  تربية 

وعقدة الحق�رة نف�سه� تولِّد الكثير من ال�سلوكّي�ت غير ال�سحيحة.

اأج��واءه  المنزل  ُيفقد  الأب  اأم  الأم  ِقَبل  من  اأك���ن  �سواء  وق�سوة  بعنف  التع�طي  اإّن 

الحميمّية والن�سج�م، وينثر بذور الحقد والعداوة في وجدان الأبن�ء.

التمييز وعدم الن�ساف:   5

 على الوالدين اأن يتع�طي� مع اأبن�ئهم� بعدالة، واإذا ك�ن� ل�سبٍب م� يحّب�ن اأحد اأبن�ئهم� 

��سون جّدًا تج�ه هذه  اأكثر من اإخوته، ل ينبغي لهم� اأن ُيظهرا محّبتهم�؛ لأّن الأبن�ء ح�سَّ

الم�س�ألة، وي�سعب عليهم تحّمله�.

اأحي�نً� تكون بع�س الم�س�كل ال�سلوكّية عند الأبن�ء والأحداث ن��سئًة من اأّنهم ي�سعرون 

ب�أّن اآب�ئهم واأّمه�تهم يهتّمون بهم ويحّبونهم اأقّل من اإخوتهم، وبم� اأّنه ل يمكن العترا�س 

علنً�، ف�إّن ذلك ال�سعور يبقى وُيحفظ في القلب على �سكل عقدٍة نف�سّية. وبعد مّدة تظهر 

والم�س�ك�سة،  والع�سي�ن،  التمّرد،  قبيل:  من  متنّوعة،  ب�أ�سك�ل  الع�طفّية  العقدة  هذه 

والعدوانية، وح�لت ال�سطراب، وغير ذلك. واأحي�نً� ُي�س�ب هذا النوع من الأ�سخ��س 

ب�لإحب�ط والك�آبة النف�سّية، وتقّل فر�س نج�حهم الدرا�سّية. 

�َسر يعمد الوالدان اإلى التمييز بين الفت�ة وال�سبي، واأحي�نً� ي�سّرح�ن 
ُ
في بع�س الأ

الأنثى  ويعتبران  الر�س�  عدم  يظهران  بنت،  بمولود  رزق�  اإذا  فمثاًل  الم�س�ألة،  بهذه 

موجود �سوؤم. والبع�س الآخر يتحّيزان لجهة البنت، وفي ح�ل وقوع اختالف، يلوم�ن 

وينبغي  الهّدامة،  اآث���ره  له  التربوية  الن�حية  من  التع�طي  من  النوع  فهذا  ال�سبي. 

اجتن�به كّلّيً�.
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P بتقبيل اأحد ابنيه  اأّنه ذات يوم ق�م رجٌل في مح�سر الر�سول الأكرم  فقد روي 

.
(1(

وترك الآخر، فق�ل له النبيP: »فهاّل وا�ضيت بينهما«

الموانع الناشئة من البيئة
المق�سود من البيئة هن� هو: الأ�سرة، الموؤ�ّس�سة التعليمّية، وو�س�ئل الرتب�ط الجم�عي 

الأعّم من الإذاعة، التلفزيون، ال�سينم�، المجالت وال�سحف، والإنترنت، والأ�سدق�ء، 

والموؤ�ّس�سة ال�سي��سية والجتم�عية والثق�فية الح�كمة في المجتمع.

والأخالقّية  الدينّية  للتربية  المج�ل  توفير  ب�إمك�نه�  اأّن  كم�  ُذِك��َرت  التي  ف�لعوامل 

اأي�سً�   � تطرح  اأن  يمكنه�  والإ�سالمّية،  ال�سحيحة  للتربية  الم�س�عدة  الظروف  وتهيئة 

الن��سئة  المعّوق�ت  تكون  اأن  الممكن  من  المث�ل:  �سبيل  على  تربوّية.  ومعّوق�ت  موانع   �

داخل  م�سيطرة  تدّين  ومظ�هر عدم  اأج��واء  وجود  قبيل  عوامل، من  نتيجة  الع�ئلة  من 

الأ�سرة، اأو من قبيل: الختالف�ت الع�ئلية و�سج�ر الوالدين في ح�سور الأبن�ء، والطالق 

والنف�س�ل، وانعدام الأمن، والفقر وم� �س�به ذلك.

الموانع الناشئة من التغذية
يعتبر الإ�سالم اأّن نوعّية الغذاء وم�سدره يوؤّثران ب�سكل كبير على الج�نب المعنوي 

التي  والن�س�ئح  ال�سرعية  والأحك�م  الو�س�ي�  من  كبيرًا  عددًا  اأوجد  ولذلك  لالأطف�ل، 

الحرام« هي  ل�»لقمة  الم�سّرة  الآث�ر  تتحّدث عن  التي  والرواي�ت  فل.  الطِّ بغذاء  تتعّلق 

ن�ظرة لهذه الحقيقة.

والأطعمة  الأموال  ن�بعٌة من  والجتم�عّية  الفردّية  الم�س�كل  الكثير من  ف�إنَّ  واليوم، 

على  ون  يتغذُّ الذين  ف�لأولد  الأ�سرة.  داخل  وُتنفق  الحرام،  ك�سبه� عن طريق  تمَّ  التي 

هذا النوع من الأغذية، ويطوون مرحلة طفولتهم الح�ّس��سة على هذا النحو، ي�سّيعون 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج21، �س487.
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فطرتهم الدينّية، وي�س�رعون لرتك�ب كّل ذنب ب�سهولة. 

يقول الإم�م ال�س�دقQ عن الت�أثير ال�سلبي لك�سب الحرام: »ك�ضب الحرام يبين 

.
(1(

]اأي يظهر[ في الذّرّية«
نوع  اأّن  يعلم  واأن  لع�ئلته،  وط�هر  ح��الل  رزق  لتوفير  ي�سعى  اأن  الأب  واج��ب  فمن 

روحّيته وم�سيره  يوؤّثر على  والك�سب )بلح�ظ م�سروعّيته وعدم م�سروعّيته(  المدخول 

وم�سير ع�ئلته، واأن يراعي بدّقة دفع الحقوق الإ�سالمّية الواجبة، من قبيل: الخم�س، 

والزك�ة، و�س�ئر النفق�ت الواجبة، واأن يراعي � اأي�سً� � حقوق الآخرين في المع�مالت، 

والبيع، وال�سراء، وغير ذلك.

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج12، �س )5. 
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المفاهيم الرئيسة
�سير    1 اختالًل في  ُتحدث  والآف�ت بحيث  الموانع  بع�س  ت�سوبه�  قد  التربية  اإّن عملّية 

عملية التربية الدينّية، وتجعل منه� �سعبة اأو متعّذرة. لذا يتوّجب على القّيمين على 

عملّية التربية مالحظة هذه الموانع، والعمل على رفعه�.

للبيئة المحيطة، والغذاء، وع�مل الوراثة دور في عملية التربية. لذا ينبغي العمل على    2

رفع الموانع المرتبطة به�، والحّد من اآث�ره� ال�سلبّية.

اإّن ق�سمً� مهّمً� من موانع التدّين في ع�سرن� الح�لي؛ �سببه تراخي الوالدين، وته�ونهم�    )

في المراقبة، وت�س�هلهم� غير المنطقي، والزدواجّية في القول وال�سلوك. 

الدينّية    4 التربية  ال�س�ّرة جّدًا في  الأ�س�ليب  الأوامر من  واإ�سدار  الت�سّلط  اأ�سلوب  اإّن 

والأخالقّية، كم� واإّن توهين الأبن�ء وذّمهم ومالمتهم ب�سكل متوا�سل �سوف تفقدهم 

الإح�س��س ب�لقيمة والأهّمّية، وب�لت�لي توؤّدي بهم اإلى ال�سقوط والنحط�ط.

الأبن�ء    5 بين  ُيمّيزون  فال  واإن�س�ف،  بعدالة  اأبن�ئهم�  مع  يتع�طي�  اأن  الوالدين  على 

عليهم  وي�سعب  الم�س�ألة،  هذه  تج�ه  ج��ّدًا  ��سون  ح�سَّ الأبن�ء  لأّن  ظ�لم؛  ب�سكل 

تحّمله�.
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للمطالعة

راأ�سمال الوطن

وبعده�  البتدائية  المدر�سة  في  هن�  الموجودين  الأطف�ل  ه��وؤلء  اأّن  تعلمون  اأنتم 

هم  هوؤلء  الج�مع�ت،  اإلى  الأمر  بهم  ينتهي  ثم  ك�لث�نوية  اأخرى  اأم�كن  في  �سيكونون 

هوؤلء  اأّن  وتعلمون  الوطن.  لهذا  العلمي  والبن�ء  العلمي  راأ�سم�له  اأعني  الوطن  راأ�سم�ل 

الأطف�ل من بداية دخولهم اإلى بيئة التعلم ف�إّن لديهم نفو�سً� �س�لمة ونقية ق�بلة لأنواع 

اإليهم. وهم من بداية دخولهم اإلى دور الح�س�نة بمث�بة اأم�ن�ت  التربية ولكل م� ُيلقى 

اإلهية ب�أيدي هوؤلء الذين يعّلمونهم فيه� وهذه الأم�ن�ت تنتقل اإلى اأم�كن اأخرى ومعّلمين 

اآخرين اإلى اأن يكبروا وير�سدوا وي�سلوا اإلى المراحل العلي� والج�مع�ت.

اإذا تّمت تربية هوؤلء الأطف�ل من البداية دون اأي انحراف تربيًة من��سبة لإن�س�نيتهم 

الح�س�نة  في  المعّلمين  اأولئك  تربية  خالل  ومن  النقّية  الإن�س�نية  لفطرتهم  ومن��سبة 

ك�نت  واإذا  التربية.  بنف�س  مثاًل  الث�نوي�ت  اإلى  ينتقلون  ف�إّنهم  البتدائية،  والمدار�س 

التربية هن� اأي�سً� على اأ�س��س ال�سراط الم�ستقيم، وق�م المعّلمون هن� اأي�سً� بهدايتهم 

الإن�س�ن  لفطرة  وموافقة  اإن�س�نية  تربية  التربية  وك�نت  فطرتهم  تقت�سيه  لم�  طبقً� 

اأي�سً� نف�س هذه  . ففي الج�معة يتلّقون 
(1(

التي هي: {ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ}

البالد  المجتمع وي�سبح م�سير  اإلى  يتم تقديمهم  الأطف�ل عندم�  التربية. مثل هوؤلء 

والمجتمع ب�أيديهم ف�إّنهم يقودون المجتمع نحو الأم�م ويجعلونه نورانيً� واإن�س�نيً� ويرّبون 

البالد على اأ�س��س فطرة اهلل.

اإذا اأردتم اأن تعّلموا الأطف�ل فقط دون اأن تهتموا بج�نب التعليم والتربية الإن�س�نية 

والتربية الأخالقية، ف�إّن المتعّلم يقطع مراحل، ولكن العلم دون تربية �سوف ي�سّدهم اأو 

ي�سّد اأكثرهم اإلى الف�س�د. الإن�س�ن ل ي�أتي اإلى الدني� ف��سدًا. في البداية ي�أتي اإلى الدني� 

)1)  الروم، 0).
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بفطرة جيدة ي�أتي اإلى الدني� بفطرة اإلهية كل مولود يولد على الفطرة والتي هي الفطرة 

التربية  واأنواع  التوحيد.  الإ�سالم، فطرة  الم�ستقيم، فطرة  ال�سراط  الإن�س�نية، فطرة 

هي التي ُتفّتح هذه الفطرة اأو اأنه� هي التي ت�سّد الطريق على الفطرة. 

التربية هي التي من الممكن اأن تو�سل المجتمع اإلى كم�له المن�سود ح�سب كل مجتمع 

اإن�س�نية نموذجية كم� يريده� الإ�سالم. وتعليم هوؤلء  اإن�س�ني، وهي التي تجعل البالد 

دون التربية من الممكن - عندم� يقع البلد ب�أيديهم وتقع جميع �سوؤون البالد ب�أيديهم - 

.
(1(

اأن يدفعوه نحو الدم�ر

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني، ج14، �س1).





أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

واأ�س�سه�    1 لالأبن�ء  الع�طفّية  التربية  اأرك���ن  اأه��م  يبّين 

القويمة.

ي�سرح مب�دئ �سي��سة اللين وال�سّدة، والترهيب والترغيب    2

في التع�مل مع الأبن�ء.

 التربية
العاطفيّة لألبناء

الدرس التاسع





التربية العاطفيّة
ي�سّكل دع�مة  الذي  الداخلّي  الفطرّي  والميل  ال�ستعداد  الع�طفة هو  المق�سود من 

الإن�س�ن  ي�ستطيع  الفطرّي،  ال�ستعداد  هذا  اأ�س��س  وعلى  الإن�س�ن.  لأخيه  الإن�س�ن  حّب 

ِجْلَدته، ومن خالل هذا  اأن يظهر ميوله الب�طنّية؛ منطلقً� من المحّبة والعطف لأبن�ء 

لفة.
ُ
الطريق يوؤ�ّس�س معهم لعالقٍة قلبّية واأن�س واأ

الكم�لت  الكم�لت. وهذه  لنمّو كثير من  يوؤّدي  الإن�س�ن  الع�طفّي في  ال�ستعداد  اإّن 

ت�سمل امتي�زاٍت تظهر في الإن�س�ن ا�ستن�دًا لمحّبة الآخرين؛ من قبيل المحّبة وال�سداقة، 

والرحمة  وال�سفقة  والتع�ون،  وال��ب��ذل،  وال��ج��ود  وال�سفح،  والعفو  والإي��ث���ر،  وال��ف��داء 

والموا�س�ة. وبنحٍو اإجم�لّي تقديم الآخرين على النف�س. 

كم� اأّن عدم الوف�ء، والتغ�فل، والجهل بمك�نة الآخرين وقدرهم، وعدم اإبراز الحترام 

والن�سغ�ل  والهتم�م  والعنف،  والق�سوة،  ال�ستغن�ء،  عند  والالمب�لة  الح�جة  عند 

ب�لنف�س، وعدم الهتم�م ب�لآخرين، واأمث�ل ذلك؛ كّله� نواق�س روحّية واأخالقية من�سوؤه� 

الفقر الع�طفّي.

عند  الإن�س�نّية  العواطف  فيه�  تنمو  اأن  ينبغي  التي  الأول��ى  الموؤ�ّس�سة  هي  والع�ئلة، 

فل من ِقَبل الأّم والأق�رب؛ ك�لأب، والأخت،  الأطف�ل. ف�لمحّبة والعطف التي ُتنثر على الطِّ

والأخ، ل يمكن اأن يتلّق�ه� من اأّي �سخ�س اآخر. فال يمكن لأّي ح��سنة اأو ممّر�سة اأو ق�بلة 

فل، واأن ت�سغل مك�نه�. اأن تلعب دور الأّم الطبيعّي في حي�ة الطِّ

اأو عندم� تن�غيه وتح�كيه بكّل  فعندم� تح�سن الأّم طفله� بمحّبٍة ع�رمٍة وتر�سعه، 

كي�نه�؛ فيقفز َبريُق الع�سق والمحّبة من عينيه�، وينفذ اإلى اأعم�ق وجود طفله�، وحينم� 
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تبقى الأّم اإلى ج�نب طفله� طوال الليِل تالطفه، وتذيقه حالوة المحّبة، وتر�سل حرارة 

الع�سق والع�طفة اإلى كّل ذّرة من ذّرات وجوده؛ ف�إنَّ حرارة الع�سق والع�طفة المنطبعة 

فل، وتعّرفه على اإك�سير الع�سق وكيمي�ء المحّبة. نف�سه� تنّمي بذور الع�طفة في وجود الطِّ

وا  ينمُّ اأن  يمكنهم  ل  الع�ئلة،  من  المعنوّية  القّوة  هذه  ين�لون  ل  الذين  الأطف�ل  اإّن 

جريت اأبح�ث عن الأطف�ل الذين ترعرعوا في الميتم اأو فقدوا 
ُ
اأنف�سهم ع�طفّيً�. وقد اأ

اأهلهم ب�سبب الحرب اأو لأّي �سبب اآخر، فك�سفت اأّن هوؤلء الأطف�ل رغم توافر الرع�ية 

والهتم�م الب�لغين يع�نون من خلل ع�طفّي �سديد. 

وارتك�ب  النف�س،  �سكينة  وع��دم  الروحّية،  ال�سطراب�ت  من  كثيرًا  اإّن  �سّك،  بال 

واأمث�ل  والك�آبة،  النف�سية،  والأمرا�س  والجتم�عّية،  الأخالقّية  والنحراف�ت  الذنوب، 

ذلك؛ من�سوؤه� النق�س الع�طفّي. 

داخل  �س�بهه�  وم�  والقطط،  الكالب،  قبيل:  من  الحيوان�ت  اقتن�ء  ظ�هرة  وتعّد 

المن�زل، واإيواء هذه الحيوان�ت ال�س�متة في البلدان الغربّية، واإنف�ق المب�لغ المهولة 

لأجل هذا الغر�س؛ هي في الحقيقة اإجراءات لملء الفراغ الع�طفّي الح��سل.

الحذر من النقص العاطفي
اإّن اأّي فقداٍن اأو نق�سٍ في المحّبة يوؤّدي اإلى بروز عوار�س غير مر�سية عند الأبن�ء، 

�سببً�  يكون  ورّبم�  والنطوائّية،  ال�سخ�سّية،  وانعدام  ب�لحق�رة،  الإح�س��س  على  ويبعث 

لبروز بع�س النحراف�ت ال�سلوكّية والتربوّية. لذا على الوالدين، وللحّد من هذا النوع من 

الآث�ر غير المر�سية، اأن ُيظهرا محّبتهم� وعطفهم� لأبن�ئهم�.

تع�مله  في   Qالب�قر الإم���م  وال��ده  اأ�سلوب  عن   Qال�س�دق الإم���م  يحّدثن� 

اإّن��ي لأ�ضانع بع�ض ول��دي، واأجل�ضه على فخذي، واأكثر  »واهلل  اأبن�ئه فيقول:  اأحد  مع 

له المحّبة، واأكثر له ال�ضكر، واإّن الحّق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه 

ومن غيره؛ لئال ي�ضنعوا به ما ُفعل بيو�ضف واإخوته، وما اأنزل اهلل �ضورة يو�ضف اإّل 
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اأمثاًل لكيال يح�ضد بع�ضنا بع�ضا، كما ح�ضد يو�ضَف اإخوُته وبغوا عليه فجعلها حّجة 

.
(1(

ورحمة«

العطف والمحبّة في النصوص الدينية
اأو�سى الإ�سالم في مج�ل تربية الأبن�ء ب�لعطف والمحّبة. وك�نت مورد اهتم�م خ��ّس 

وظ�هرة ب�سكل جلي في �سيرة  المع�سومينR. فعن الر�سول الأكرمP بخ�سو�س 

محّبة الأبن�ء والراأفة بهم، اأّنه ق�ل: »اأحّبوا ال�ضبيان وارحموهم، واإذا وعدتموهم �ضيئاً 

على   Qعلي الإم���م  .ويوؤّكد 
(2(

ترزقونهم« اأّنكم  اإّل  ي��درون  ل  فاإّنهم  لهم؛  ففوا 

�سرورة اإظه�ر الرحمة لالأبن�ء، حيث يقول في و�سّيتهQ اأثن�ء �سه�دته: »وارحم 

.
(3(

من اأهلك ال�ضغير«

تعالى:  �ضاأل اهلل   Qالنبي مو�ضى »اأّن   :Qال�س�دق الإم�م  روي عن  واأي�سً� 

اإلهي!! اأّي عمل اأف�ضل لديك؟ اأجاب اهلل تعالى: حّب الأطفال، فاإّني فطرتهم على 

. وفي حديث اآخر مروّي عنهQ اأي�سً�: »اإّن اهلل عّز وجّل ليرحم الرجل 
(((

توحيدي«

الرحمة  اإب��راز  على  ت�س�عد  التي  العملّية  الأ�س�ليب  جملة  ومن   .
(((

لولده« حّبه  ل�ضّدة 

والعطف تج�ه الأبن�ء، الت�لي:

مالطفة الولد بالم�سح على راأ�سه:   1

اأبن�ءه  يالطف  �سب�حً�  يوم  كّل  ك�ن  اأّنه  العملّية   Pالأكرم الر�سول  �سيرة  في  ينقل 

.
(6(

ب�لم�سح على روؤو�سهم: »وكان النبيP اإذا اأ�ضبح م�ضح على روؤو�ض ولده وولد ولده«

)1)  ج�مع اأح�ديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج21، �س419.
)2)  الك�في، ج6، �س49.

)))  بح�ر الأنوار، ج72، �س6)1.
)4)  م.ن، ج104، �س97.

)5)  م.ن ، ج101، �س 91.
)6)  م.ن، �س 99.



ال���������ت���������رب���������ي���������ة األس�����������ري�����������ة)13

احت�سان الولد:   2

ِني اإلى �ضدِرِه، َوَيْكُنُفِني  مُّ يقول الإم�م عليQ: »و�ضعِني ِفي ِحْجِرِه واأنا وليٌد َي�ضُ

.
(1(

ْيَء ُثمَّ ُيْلقُمنيه« ُغ ال�ضَّ ني َعْرَفُه، وكان َيْم�ضَ ني ج�ضدُه، َوُي�ضمُّ في فرا�ضه، َوُيم�ضُّ

التقبيل:   3

ج�ء عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »اأكثروا من قبلة اأولدكم؛ فاإّن لكم بكّل قبلة درجة 

.
(2(

في الجّنة؛ م�ضيرة خم�ضمائة عام«

»ما قّبلت �ضبياً لي قّط؛ فلّما وّلى قال  اإلى ر�سول اهلل وق�ل:  اأّنه ج�ء رجٌل  وروي 

.
(3(

ر�ضول اهلل P هذا رجل عندي اأّنه من اأهل النار«

وذات يوم قّبل الر�سول الأكرم P ولده الإم�م الح�سنQ. فق�ل اأقرع بن ح�ب�س: 

قّبل اأحدًا منهم. نظر الر�سولP اإليه وق�ل: »من 
ُ
اأن� لدي ع�سرة اأبن�ء وحتى الآن لم اأ

.
(((

ل َيرحم ل ُيرحم«

مالعبة الأولد:   4

.
(((

يقول الإم�م عليQ: »من كان له ولد �ضبا« 

وينقُل اأي�سً�: »اأّن النبي P َبَرَك للح�ضن والح�ضينQ، فحملهما، وخالف بين 

.
(6(

اأيديهما واأرجلهما، وقال نعم الجمل جملكما«

الإن�ساف والعدالة:   5

عن الر�سول الأكرم Pاأّنه ق�ل: »اعدلوا بين اأولدكم كما تحّبون اأن يعدلوا بينكم 

.
(7(

في البّر واللطف«

)1)  نهج البالغة، الخطبة 4)2.
)2)  و�س�ئل ال�سيعة، ج21، �س 485.

)))  م.ن، �س485.
)4)  م.ن، ج15، �س)20.

)5)  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س)20.
)6)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج15، �س 171.

)7)  بح�ر الأنوار، ج101، �س92.
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شرائط المحبّة
يلزم اأن تتوافر جملة من ال�سروط في مج�ل المحّبة التي ُتمَنح لالأطف�ل، اأبرزه�:

قد    1 اإذ  ومختلقة؛  م�سطنعة  تكون  فال  القلب،  من  ون�بعة  حقيقّية  المحّبة  تكون  اأن 

فل � اأحي�نً� � هذا النوع من المحّبة، ولكّنه ل يتكّلم. ي�سّخ�س الطِّ

فل طعمه�، وهذا الأمر ممكٌن عندم� ُيظهر    2 ينبغي اأن تكون المحّبة بنحٍو يتذّوق الطِّ

فل في القلب من  الوالدان واقعً� محّبتهم له. وبن�ًء عليه، ل يكفي اإبق�ء محّبة الطِّ

فل مظ�هر محّبة اأهله، واأن ي�سعر بو�سوح بم�  دون اإظه�ره�، بل ينبغي اأن يرى الطِّ

يختلج في بواطنهم من م�س�عر الحّب والعطف. وهذا الأمر ممكٌن ع�دة عن طريق 

وت�سجيعه،  اإليه،  واللتف�ت  ومراقبته،  الطع�م،  تن�ول  في  لطفلهم  الأهل  م�س�عدة 

واإظه�ر الإعج�ب والتقدير، واللعب معه، واأمث�ل ذلك.

وعينيه    ) جميٌل  �سعره  لأّن  اأو  جمياًل،  كونه  بداعي  للطفل  المحّبة  اإظه�ر  ينبغي  ل 

فل واإدراكه الجّيد، اأو لأّنه يقوم  جميلت�ن. وفي المق�بل لو ك�نت المحّبة لوعي الطِّ

في المنزل ب�أعم�ل جّيدة...ف�إّن هذه الجوانب ُتهّيىء الأر�سّية لمحّبته اأكثر، ولكن 

ل على اأ�س��س اأن ت�سبح هذه الأمور مالكً� للمحّبة.

ينبغي اأن تكون محّبة الأهل لأولدهم مت�س�وية في ح�سورهم.   4

فل والعطف عليه ب�سخ�سهم� فقط، بل    5 اأن يح�سرا محّبة الطِّ ل ينبغي لالأب والأّم 

فل من نيل محّبة الآخرين اأي�سً�. عليهم� اأن يفتح� الطريق كي يتمّكن الطِّ

تحّب الأّمه�ت بنحو طبيعّي اأبن�ءهّن ال�سغ�ر اأكثر، ولكن ل ينبغي اأن يوؤّدي هذا الأمر    6

الجديد عدّوًا  فل  الطِّ ويعتبر  ن�سي�ه،  قد  واأب�ه  اأّمه  اأّن  فيظّن  الأكبر،  الإبن  لإهم�ل 

ب�لن�سبة اإليه.

يتف�وت مقدار محّبة الأولد مع تف�وت مراحلهم العمرّية.   7

اأكثر من    8 بّن�ءة  الأولى  الوالدين لأولدهم في �سنوات عمرهم  ع�دًة م� تكون محّبة 
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ال�سنوات الت�لية، ولو اأّنه� ل تقل اأهّمّية عّم� ينبغي اإظه�ره من محّبة وعطف تج�ههم 

في �سنوات البلوغ وال�سب�ب.

ل ينبغي لمحّبة الوالدين اأن تكون م�نعً� اأم�م مم�ر�ستهم لعملّية الأمر والنهي. اإذ ل    9

ي�أمروهم وينهوهم  واأن  العطف والمحّبة،  اأبن�ئهم في موا�سع  اأن يعطفوا على  بّد 

حين ي�ستلزم ذلك.

الرفق والمداراة
اإّن لأ�سلوب الرفق والمداراة، واجتن�ب العنف وال�سّدة دورًا اأ�س��سً� في تربية الأبن�ء 

دينّيً�. وفي المق�بل ف�إّن العنف وال�سّدة في غير مك�نهم�، يجعالن مذاق الإ�سالم مّرًا 

اأ�سب�ب  وُيهّيئ�ن  تربية �سحيحة ودون هدايتهم،  تربيتهم  الأبن�ء، ويحولن دون  عند 

تع��ستهم.

اأ�سلوبهم� في التع�طي،  اأ�س��س  لذا، ينبغي على الوالدين اأن يجعال المداراة واللين 

ب�لواجب�ت،  القي�م  على  ويكره�هم  يجبراهم  ول  الأوام��ر،  الأبن�ء  على  يفر�س�  ل  واأن 

روف في محيط الع�ئلة؛ ب�أ�سلوب يرّغب  وخ�سو�سً� الدينّية منه�؛ بل اأن ي�سعي� لتهيئة الظُّ

ب�لدين، والآداب الف��سلة، والقيم الحميدة. 

»اإّن هذا الدين متين؛  له:  اأو�سى الإم�م عليQ فق�ل  اأّنه   Pوعن ر�سول اهلل

هوا عباَدة اهلل اإلى عباده، فتكونوا كالراكب المنبت الذي ل  فاأوغلوا فيه برفق ول تكرِّ

.
(1(

�ضفراً قطع ول ظهراً اأبقى«

وينبغي اأن يكون اللين والرفق بحيث يبقى الولد فيه تحت ال�سيطرة، فال يتجّراأ على 

الوق�حة والعن�د، بل ل بّد اأن ل يغفل الوالدان عن الحزم في التربية.

والمق�سود من الحزم؛ هو الجدّية والق�طعّية والثب�ت على الراأي والقرار ال�س�ئب. 

في محيط  وحيويً�  لزمً�  والمداراة  والع�طفة،  والرفق،  ال�سف�ء،  يكون  م�  وبمقدار 

)1)  اأ�سول الك�في، ج2، �س86.
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الع�ئلة؛ ف�إّن وجود الق�طعية، والجدّية، والإدارة �سروري. ف�لع�ئلة هي عب�رة عن موؤ�ّس�سٍة 

اأّنه لو  �سغيرٍة تحت�ج اإلى وجود اإدارة؛ مثلم� تحت�ج كّل موؤ�س�سة اأخرى اإلى اإدارة. على 

ك�نت الإدارة �سعيفة؛ ف�إّن الكثير من العيوب �ستبرز داخل الأ�سرة.

ة  فال بّد للولد اأن ي�سعر دائمً� بمراقبة الأهل، واأن يحترم الأ�سول والقوانين الخ��سّ

ب�لأ�سرة، واأن ي�سعى ليحّقق الن�سج�م الت�م مع ب�قي مكّون�ت اأ�سرته.

وهذه الطريقة في تربية الولد، تنتقل اإلى الجيل الت�لي؛ ليكون مدّربً� ومهّيئً� لمت�بعة 

النهج نف�سه مع اأبن�ئه.

الترغيب والتأديب

1   الترغيب:

فل،  الطِّ فعل  على  الر�س�  واإب��داء  كر،  ال�سُّ منه�  مختلفة،  ب�أ�سك�ل  الترغيب  يتحّقق 

فل من خالل نظرة اأو ب�سمة اأو عمل محّبب، ومدحه اأم�م الآخرين، وت�أييد  ومالطفة الطِّ

عمله، والثن�ء عليه، ومك�ف�أته اأو وعده بهدية اأو ج�ئزة.

موارد  في  منه�  وُينَتفع  الترغيب،  عنوان  تحت  تندرج  اأن  يمكن  الأ�سك�ل  هذه  كّل 

متن��سبً�  الولد  نمّو  مراحل  من  مرحلة  كّل  في  الترغيب  يكون  اأن  مراع�ة  مع  متنّوعة، 

فل في عمر الثالث  مع اهتم�م�ته ورغب�ته. فم� اأكثر الأ�سي�ء التي تبعث على رغبة الطِّ

ر فيه في عمر الع�سر �سنوات.  �سنوات، ول توؤثِّ

ويجدر ب�لمرّبي مراع�ة الم�س�ئل الت�لية:

عدم المب�لغة والإفراط في الثواب والترغيب، بل ينبغي ال�ستف�دة من هذا الأ�سلوب  -

في بع�س الح�لت حتى تت�سّكل �سخ�سّية الولد.

الغرور  - اإل��ى  به  يوؤّدي�  اأن  ل  والثن�ء،  التقدير  لإظه�ر  والترغيب؛  الثواب  يكون  اأن 

والعجب. 

اأن ل يكون نوع الترغيب بنحو يظن الولد معه اأّنه اأعلى �س�أنً� من الآخرين. -
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ل بدَّ اأن تكون موجب�ت الثواب والترغيب وا�سحة ومحّددة، فال تفيد العن�وين الكّلّية  -

من قبيل اإّنك »فتاة جّيدة« اأو »فتى جيد«، بل ينبغي اأن يكون العمل الذي يلقى الولُد 

الثواَب على �سوئه محّددًا ووا�سحً�، ليكون له اأثره التربوي.

ينبغي اأن يكون الثواب والترغيب متن��سبين مع عمل الولد؛ فمثاًل؛ ل ينبغي منحه  -

ج�ئزة مهّمة لقي�مه بعمل �سغير، ول ينبغي مثوبته على كّل عمل تف�سيلّي.

ل ينبغي للترغيب والثواب اأن ي�أخذا عنوان ال�ستم�لة. -

 ينبغي للوالدين اأن يفي� بكّل وعد يقطع�نه لأبن�ئهم�، ول يعطي�ن وعدًا ك�ذبً� اأبدًا،  -

واإل �ستزول ثقة الأبن�ء بهم، و�ستغر�س بذور الكذب في �سم�ئرهم.

عن  - �سرفهم  ال�سروري  ومن  الثمينة،  الجوائز  على  يعت�دوا  اأن  ل��الأولد  ينبغي  ل 

الكم�لّي�ت والرف�هية الزائدة والزخ�رف. فهذا العمل ل �سالح فيه لالأ�سرة؛ �سواٌء 

اأك�ن من الن�حية القت�س�دية اأم من ن�حية التربية الروحّية والأخالقّية للولد.

اأن تتّم الإث�بة مب��سرة وفور تحّقق العمل المنظور اإنج�زه. -

اأن يتمّكن الولد من خالل تح�سين اأعم�له من الح�سول على دفع�ت من الترغيب  -

والثواب. فال ينبغي اأن يكون الثواب؛ بحيث ي�سعب كثيرًا اأو يتعّذر الح�سول عليه.

ل ينبغي التمييز بين الأبن�ء في الترغيب والثواب، فهذا العمل لي�س فقط يزيل اأثر  -

الثواب والترغيب من البين، بل يحمل الكثير من الآث�ر ال�س�ّرة.

2   التاأديب:

ر�س�  عدم  نظرة  الولد  اإلى  النظر  منه�  متعّددة؛  اأ�سك�ًل  يّتخذ  اأن  للت�أديب  يمكن 

المتي�زات،  و�سلب  علني،  غير  ب�سكٍل  واللوم  والتوبيخ  العتن�ء،  وعدم  واأحي�نً� غ�سب، 

العتن�ء  وعدم  ال�سيوف،  ولق�ء  التلف�ز  م�س�هدة  اأو  اللعب  اأو  النزه�ت  من  والحرم�ن 

بطلب�ته، واإظه�ر الحّدة والت�سّدد، والت�أديب الج�سدي. ففي هذه الأ�سك�ل كّله� يوجد من 

ورائه� هدٌف واحد؛ هو اأن ي�ستولي الخوف على الولد، فيرتدع عن فعل الأعم�ل القبيحة. 
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وينبغي الإلتف�ت اإلى اأّن الت�أديب الج�سدي غ�لبً� م� يكون غير بّن�ء مق�رنة مع الموارد 

التي ُذِكَرت، وقد ت�س�حبه اأ�سراٌر ل يمكن جبرانه�. ومن هن�، نرى اأّن الإ�سالم ذّم هذا 

النوع من الت�أديب. 

.
(1(

يقول الإم�م عليQ: »اإّن العاقل يّتعظ بالأدب والبهائم ل ترتدع اإّل بال�ضرب«

»ل   :Qف�أج�به ،Qاأّن �سخ�سً� قد �سك� ابنه عند الإم�م الك�ظم وفي رواية 

.
(2(

ت�ضربه واهجره ول ُتطل«

كم� يلزم في عملية الت�أديب مراع�ة الم�س�ئل الت�لية:

ال�ستف�دة من الت�أديب بعد ا�ستنف�ذ الأ�س�ليب التربوّية الأخرى. -

ل ينبغي للوالدين اأن ي�ستعين� ب�لت�أديب الج�سدّي. -

ة اأم�م الأ�سدق�ء. - ل يعود الت�أديب ب�لنفع على الولد اإذا ك�ن اأم�م الن��س، وخ��سّ

ينبغي اأن ُيذّم الولد على فعله ولي�س ل�سخ�سه عند ت�أديبه. -

عدم  - اأو  لوم،  نظرة  تكون  ف�أحي�نً�  الكالم،  خالل  من  الت�أديب  يكون  اأن  ي�سترط  ل 

اعتن�ء، اأو اأمث�له� اأكثر فع�لّية. 

ل ينبغي الإفراط في العق�ب والت�أديب والخروج عن الحّد، فت�سيع الف�ئدة المرجّوة  -

منه.

اأن نمدح اأقران الولد على ح�سن�تهم؛ لن�ستثير )الغبطة( في اأكثر الموارد عند الولد. -

ينبغي للولد اأن يعلم �سبب ت�أديبه ومع�قبته؛ كي يتجّنب ذلك العمل. -

اأن ل يكون العق�ب بدافع النتق�م والت�سّفي. -

را���سٍ عن  - غير  ب���أّن اهلل  يفهموا  اأن  هو  المتدّينين؛  الأح��داث  ت�أديب  اأ�س�ليب  اأحد 

تق�سيرهم ومخ�لفتهم.

في ح�ل خجل الولد وندمه وتراجعه ينبغي قبول ذلك بكّل لطف ومحّبة. -

)1)  بح�ر الأنوار، ج68، �س28).
)2)  م.ن،ج 101، �س99.
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الت�أديب  - اإلى  اللجوء  الأه��ل  وا�سطر  الأخ��رى  الو�س�ئل  الولد  مع  تنفع  لم  ح�ل  في 

ل  بحيث  العق�ب  يكون  واأن  ذلك،  في  ال�سرعية  الحدود  مراع�ة  ينبغي  الج�سدي، 

يترّتب عليه مف��سد واأ�سرار. 
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المفاهيم الرئيسة
حّب    1 دع�مة  ي�سّكل  الذي  والع�طفّي  الفطرّي  والميل  ال�ستعداد  ب�لع�طفة؛  المراد 

الإن�س�ن لأخيه الإن�س�ن، و�سببً� لنمّو كثير من الكم�لت. والع�ئلة هي المك�ن الذي 

ينبغي اأن تنمو فيه هذه العواطف الإن�س�نية وتت�أّجج. 

اأّي نق�س في البعد الع�طفّي يوؤّدي اإلى بروز عوار�س �سلبّية؛ ك�لإح�س��س ب�لحق�رة    2

والنق�س، ورّبم� يكون �سببً� لبروز بع�س النحراف�ت ال�سلوكّية والتربوّية. لذا على 

الوالدين اأن ُيبرزا محّبتهم� وعطفهم� لأبن�ئهم�.

للتربية الع�طفّية والمحّبة �سروط واآداب ينبغي معرفته�، ومراع�ته�، واللتزام به�    )

بدّقة وعن�ية؛ حتى تتحّقق الف�ئدة، ون�سل اإلى الأهداف التربوّية المرجّوة ب�سكل 

�سليم. 

الأبن�ء    4 تربية  في  اأ�س��س  دور  وال�سّدة  العنف  واجتن�ب  والمداراة،  الرفق،  لأ�سلوب 

مذاق  يجعالن  مك�نهم�  غير  في  وال�سّدة  العنف،  ف���إّن  المق�بل،  وفي  الع�طفّية. 

الإ�سالم مّرًا، ويحولن دون هداية الأبن�ء وتربيتهم تربية دينّية �سحيحة. 

يكون�    5 اأن  يجب  بل  والعق�ب،  الثواب  مو�سوع  في  والتفريط  الإف��راط  عدم  ينبغي 

الي�أ�س  اإل��ى  ول  والعجب،  الغرور  اإل��ى  به  ي��وؤّدي���ن  فال  الولد،  عمل  مع  متن��سبين 

والقنوط.

للت�أديب اأ�سك�ل و�سي��س�ت مختلفة ومتعّددة، تحت�ج في مجمله� اإلى ال�ستف�دة من    6

والت�سّفي،  العنف،  م�سكلة  في  الوقوع  دون  للحيلولة  ال�سحيحة  التربوّية  الأ�س�ليب 

والنتق�م. 

على    7 ويّطلعوا  الأبن�ء  يعلم  اأن  الت�أديب  �سي��سة  في  المهّمة  التربوية  المب�دئ  من 

في  تكراره�  يتجّنبوا  لكي  للت�أديب؛  الواقعّية  وال��دواف��ع  الحقيقّية  الأ�سب�ب 

الم�ستقبل.
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للمطالعة

اأ�سرف الم�سوؤوليات 

لقد ك�ن هدف ]الم�ستكبرين[ منذ البداية اأن ل َيَدُعوا بن�ء الإن�س�ن لئاّل يخ�سروا 

من�فعهم. اإّن الذي ي�ستطيع �سحب المن�فع من يدهم هو الإن�س�ن، الإن�س�ن الذي ي�ستطيع 

الق�س�ء على من�فعهم هو الذي ن�س�أ في ح�سن الأّم الط�هرة. اإّن الأمر يبداأ من هن�. 

اإّن كون المراأة اأّمً� وقي�مه� بتربية الأطف�ل تعّد اأكبر خدمة للمجتمع. لقد حّقروا هذا 

الأّمه�ت،  اأعين  الأمومة في  ارتكبوه� بحّق مجتمعن�. لقد حّقروا  التوّجه، وهذه خي�نة 

رغم اأّن اأ�سرف الأعم�ل في الع�لم هي الأمومة وتربية الأطف�ل.

ل  وه��وؤلء  الأّمه�ت.  اأّيته�  اأح�س�نكن  خالل  من  ت�أمينه�  يتّم  بلدن�  من�فع  جميع  اإّن 

الأم�كن  في  بهم  والحتف�ظ  اأح�س�نكن  من  الأطف�ل  لأخذ  فخّططوا  ذلك،  لهم  يروق 

التي اأعّدوه� لذلك، ومن هن�ك اأخذوهم اإلى المدار�س، وقد اأعّدوا الو�سع في المدار�س 

ب�سكل ين�س�أ فيه الأطف�ل ف��سدين. ثم هّيوؤوا الأجواء في المراحل الت�لية ب�سكل ل يبقى 

فيه� مج�ل للف�س�ئل الإن�س�نية. اإّن الهدف هو اأن ل تتّم تربية الإن�س�ن الف��سل في البلد.

بيد اأّن كّل ذلك قد انتهى الآن بحمد اهلل، واآمل اأن ل يجدوا لهم موطئ قدم بعد الآن، 

اإّن الذين تّمت تربيتهم  اإلى الأم�م.  اأنتّن الن�س�ء الاّلتي دفعتّن بهذه النه�سة  بهممكّن 

على يد اأولئك لم يكن لهم اهتم�م بهذه الم�س�ئل. اإّن الذي �س�ر بهذه النه�سة اإلى الأم�م 

اأنتّن حيث قمتّن بخدمته�، لقد قمتّن بخدمة النه�سة في كّل الأوق�ت.

وت�سحي�تكّن.  اأقدامكّن  بف�سل  ك�نت  اإي��ران  في  حدثت  التي  المظ�هرات  هذه  اإّن 

اأنتّن الاّلتي ك�نت قلوبكّن تت�أّلم من اأجل البلد، لقد احترقت قلوبكّن من اأجل ال�سعب، 

اأنتّن الاّلتي تتبعن الإ�سالم، اأنتّن الاّلتي دفعتّن بهذه النه�سة اإلى الأم�م، اأنتّن الاّلتي 

ت�ستطعن اإنق�ذ البلد من خالل تربية الأطف�ل.

لقد حّقروا في اأعينكنَّ مهّمة تربية الأطف�ل، مع اأّن تربية الأطف�ل تعّد من المه�م 
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النبيلة اإذ هي في جميع المجتمع�ت اأف�سل من جميع الأعم�ل. لي�س هن�ك من عمل يوازي 

�سرف الأمومة. وهوؤلء قد اأ�سقطوا هذا العمل واحتقروه، وهذه خي�نة كبيرة ارتكبوه� 

بحّقن� وبحّق اأمتن�، لقد جعلوا الأّمه�ت ين�سرفن عن تربية الأطف�ل.

اعَتَبروا تربية الأطف�ل �سيئً� حقيرًا، رغم اأّن ح�سن الأّم اأنجب مثل م�لك الأ�ستر. 

ومن ح�سن الأّم ين�س�أ الح�سين بن عليQ. في اأح�س�ن الأّمه�ت ين�س�أ العظ�م الذين 

اهتم�م  اإبق�ء  على  حر�سوا  لقد  �سئياًل.  اأم��رًا  هذا  جعلوا  لقد  ب�أكمله.  �سعبً�  ينقذون 

الأّمه�ت بعيدًا عن مه�مهّن الطبيعية، بعيدًا عن م�سير الأّمة، ول �س�أن لهّن بم�سير 

.
(1(

هذا ال�سعب

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني، ج7، �س)2).





أهماف المرس: 

الدرس العاشر

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

قبل    1 مراع�ته�  ينبغي  التي  وال�سنن  الآداب  اأه��ّم  يبّين 

الولدة والتي ُتمّهد الأر�سّية ال�س�لحة لتربية الطفل بعد 

عملّية الولدة. 

مرحلة    2 بعد  لم�  الدينّية  وال�سنن  الآداب  اأه���ّم  يذكر 

الولدة.

 التربية
الدينيّة لألطفال





مقّدمة
اأعم�ق  ف��ي  اهلل  معرفة  اأوِدع����ت  وق��د  والتوحيد،  ي��ن  ال��دِّ فطرة  على  الب�سر  يولد 

اأّمه�تهم تختزن فطرتهم  تلدهم  الذين  الأطف�ل  الأ�س��س، كلُّ  . وعلى هذا 
(1(

وجودهم

اأ�سول الّدين الُكلِّّية والأخالق. وت�س�هم عملّية التَّربية في تنمية ال�ستعدادات الفطرّية 

والطبيعّية لديهم.

فولة هي الزم�ن الأف�سل لتربية الأبن�ء؛ لأّن  ووفقً� للتع�ليم الدينّية، ف�إّن مرحلة الطُّ

فل ك�لأر�س الخ�سبة م�ستعدٌّ لقبول اأّي نوٍع من التربية.  قلب الطِّ

فعن الإم�م عليQ في و�سّيته للح�سنQ ق�ل: »اإّنما قلب الحدث كالأر�ض 

لقي فيها من �ضيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل اأن يق�ضو قلبك، وي�ضتغل 
ُ
الخالية ما اأ

.
(2(

لّبك...«

التربية  وترتبط   ،1(-12 عمر  وحتى  ال��ولدة  مرحلة  ع���دًة  فولة  الطٌّ مرحلة  وت�سمل 

الدينّية لالأطف�ل بنوعين من الرع�ية:

الرعاية في مرحلة ما قبل الوالدة
الولدة؛ من  قبل  الإن�س�ن  �سخ�سّية  بن�ء  في  ر  توؤثِّ التي  العوامل  يوجد مجموعة من 

النطفة،  وانعق�د  الحمل،  فترة  واأو�س�ع  الوالدين،  وروحّية  الأّم،  وحليب  التغذية،  قبيل 

واأمث�له�.

)1)  انظر، بح�ر الأنوار، ج)، �س281.
)2)  م.ن، ج1، �س)22.
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واأهل المعرفة واأ�سح�ب الِقَيم ُيراعون هذه الم�س�ئل ودق�ئق الأفع�ل؛ من اأجل اإنج�ب 

ن�سل �س�لح.

ونحن نط�لع في ال�سيرة الذاتية للعديد من عظم�ء الدين اأو �سهداء الإ�سالم، ون�سمع 

اأّن اأّمه�تهم في فترتي الحمل والر�س�عة، كنَّ دومً� مراعي�ت لح�لتهّن الروحّية؛ فكنَّ 

مجل�س...  اأّي  في  ي�س�ركن  ول  الحالل؛  الغذاء  ويتن�ولن  و�سوء؛  على  وهنَّ  ير�سعنهم 

فم� ت�سمعه الأّم في فترة الحمل اأو اأثن�ء الر�س�عة )�سواء اأك�ن غن�ًء اأم قراآنً�(، اأو م� 

اّلذين  الأ�سخ��س  اأو  فيه�  ت�س�رك  التي  الجل�س�ت  وطبيعة  �سور،  اأو  اأفالم  من  ت�س�هده 

تع��سرهم؛ له� ت�أثير مهّم في تكوين ال�سخ�سّية المعنوّية للولد. وفي م� يلي نذكر بع�س 

الأمور المهّمة التي ينبغي مراع�ته� والعمل عليه� في المرحلة التي ت�سبق الحمل وعملية 

الولدة، منه�:

اختيار الزوجة والزوج:   1

راعى الإ�سالم في تعليم�ته م�س�ألة اختي�ر الزوجة من الج�نبين الوراثي الذي انحدرت 

منه المراأة، والجتم�عي الذي ع��سته ومدى انعك��سه على �سلوكه� و�سيرته�. ق�ل ر�سول 

  .
(1(

اهلل P: »اختاروا لنطفكم؛ فاإّن الخال اأحد ال�ضجيعين«

النبيلة؛  ال�سف�ت  تحمل  التي  �َسر 
ُ
الأ من  الزوجة  اختي�ر  على  يوؤّكد   P ف�لر�سول 

 P �سيرته  وك�نت  تلده،  الذي  الطفل  تكوين  وعلى  المراأة،  تكوين  على  الوراثة  لت�أثير 

ال��زواج من  يخفى. فحّذر من  ل  كم�  الأ�س��س  ق�ئمة على هذا   Rبيته اأهل  و�سيرة 

الح�سن�ء المترعرعة في منبت ال�سوء، فق�ل ر�سول اهلل P: »اإياكم وخ�ضراء الدمن. 

.
(2(

قيل: يا ر�ضول اهلل وما خ�ضراء الدمن؟ قال: المراأة الح�ضناء في منبت ال�ضوء«

 P واأّكدت الرواي�ت على اأن يكون التدّين مقي��سً� لختي�ر الزوجة، وك�ن ر�سول اهلل

)1) الك�في، ج5، �س2)).
)2) و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س5).
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ي�سّجع على ذلك، ويقّدم التدّين على الجم�ل والم�ل، عن الإم�م اأبي جعفرQ ق�ل: 

ق�ل ر�سول اهلل P: »من تزّوج امراأة ل يتزّوجها اإّل لجمالها؛ لم ير فيها ما ُيِحب، 

 .
(1(

ومن تزّوجها لمالها ل يتزّوجها اإّل له وكله اهلل اإليه؛ فعليكم بذات الدين«

ولالأب الدور الأكبر في تن�سئة الأطف�ل واإعدادهم نف�سّيً� وروحّيً�، ولذا اأّكد الإ�سالم في 

اأّول المراحل على اختي�ره؛ طبقً� للموازين الإ�سالمية التي ُيراعى فيه� الوراثة والمحيط 

الذي ترعرع فيه، وم� يّت�سف به من �سف�ت نبيلة و�س�لحة؛ لأّنه القدوة الذي يقتدي به 

بع�س  )الأّم(  الزوجة  اكت�س�ب  اإلى  اإ�س�فة  عليهم،  واأخالقه  �سف�ته  وتنعك�س  الأطف�ل، 

 Qسف�ته واأخالقه من خالل المع�ي�سة الم�ستمّرة والمع��سرة. وقد اأكد الإم�م ال�س�دق�

 .
(2(

على اختي�ر الزوج الكفء، وعّرفه بقولهQ: »الكفء اأن يكون عفيفاً، وعنده ي�ضار«

.
ٍ
والكفء هو الذي ينحدر من �ساللة �س�لحة وذو دين، وُخلق �س�م

وحّذر الإم�م ال�س�دقQ من تزويج الرجل المري�س نف�سيً�، فق�ل: »تّزوجوا في 

.
(3(

ال�ضّكاك ول تزّوجوهم؛ لأّن المراأة تاأخذ من اأدب زوجها ويقهرها على دينه«

بل جعل الإ�سالم التدّين مقي��سً� في اختي�ر الزوج، فعن الإم�م عليQ ق�ل: »قال 

ر�ضول اهلل P: اإذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزّوجوه. قلت: يا ر�ضول اهلل، واإن 

كان دنّياً في ن�ضبه؟ قال: اإذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزّوجوه، اإّل تفعلوه تكن 

.
(((

فتنة في الأر�ض وف�ضاد كبير«

الدعاء والت�سّرع:    2

اأمر  الزف�ف،  ليلة  وهي  والزوجة؛  ال��زوج  بين  والّت�س�ل  العالقة  خطوات  اأّول  في 

الإ�سالم ب�لتقيُّد ب�لقيم الرّب�نّية؛ لكي ل تكون العالقة عالقة بهيمّية ج�سدية فقط، واأّول 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س50. 
)2) الك�في، ج5، �س47).

))) م.ن، �س48).
)4) و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س78. 
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عليه  والثن�ء  تع�لى  اهلل  وحمد  منهم�،  لكلٍّ  ركعتين  ال�سالة  ا�ستحب�ب  هي  القيم  هذه 

اإلفها  ارزقني  »الّلهم  وال��وّد:  الحّب  ب�إدامة  الدع�ء  ثّم  واآله،  اهلل  ر�سول  على  وال�سالة 

ووّدها ور�ضاها بي، واأر�ضني بها، واجمع بيننا باأح�ضن اجتماع واأي�ضر ائتالف، فاإّنك 

.
(1(

تحّب الحالل وتكره الحرام«

واللتزام بذلك يخلق جّوًا من الطمئن�ن وال�ستقرار والهدوء في اأّول خطوات اللق�ء، 

ول يبقى لقلق الزوجة وا�سطرابه� مج�ًل؛ فتكون ليلة الزف�ف ليلة اأن�س وحّب ووّد.

ي�سع  اأن  في�ستحب  المب��سرة،  مرحلة  وهي  الث�نية؛  الخطوة  عند  الدع�ء  وي�ستمّر 

اأمانتك  تزّوجتها، وفي  كتابك  »اللهّم على  ويقول:  القبلة،  ن��سيته� م�ستقبل  يده على 

م�ضلماً  فاجعله  �ضيئاً  رحمها  في  ق�ضيت  ف��اإن  فرجها،  ا�ضتحللت  وبكلماتك  اأخذتها، 

اهلل  »ب�ضم  المب��سرة:  اأّول  في  الذكر  واأف�سل   ،
(2(

�ضيطان« �ضرك  تجعله  ول  �ضوياً، 

.
(3(

الرحمن الرحيم«

ومن الم�س�ئل الأخرى المهّمة جّدًا - والتي له� ت�أثيٌر كبيٌر في تربية الأطف�ل دينّيً� 

�لح من اهلل. روي عن  ع، وطلب الولد ال�سَّ في مرحلة م� قبل الولدة - الّدع�ء، والت�سرُّ

َر الوجه، ول �ضاألُته ولداً ح�ضَن القامة،  الإم�م عليQ: »ما �ضاألُت رّبي اأولداً ُن�ضُ

ولكن �ضاألُت رّبي اأولداً مطيعين هلل، َوِجلين منه، حتى اإذا نظرُت اإليه وهو مطيٌع هلل 

.
(((

ْت عيني« ُقرَّ

� اأي�سً� � في دع�ئه لولده، يطلب من اهلل اأولدًا موؤمنين   Qوعن الإم�م ال�سّج�د

�س�لحين ومن اأهل المعنوي�ت، فيقول: »واجعلهم اأبراراً اأتقياء ُب�َضراء �ضامعين مطيعين 

.
(((

ين« لك ولأوليائك، محّبين منا�ضحين، ولجميع اأعدائك معاندين وُمبِغ�ضِ

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س116.
)2)  م. ن، �س)11. 

)))  من ل يح�سره الفقيه، ج)، �س405. 
)4)  بح�ر الأنوار، ج 101، �س 98.

)5)  ال�سحيفة ال�سج�دية، الدع�ء 25.
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مراعاة ال�سوابط والم�ستحّبات ال�سرعّية للحمل:   3

�سهاًل  برن�مجً�  الإ�سالم  و�سع  والنف�سّية  الج�سدّية  الجنين  �سالمة  �سم�ن  اأجل  من 

في  الزوجة  بمنع   P اهلل  ر�سول  اأو�سى  فقد  �سّدة.  ول  ع�سر  ول  فيه  كلفة  ل  ي�سيرًا 

اأ�سبوعه� الأّول من )الألب�ن والخّل والكزبرة والتف�ح الح�م�س(؛ لت�أثير هذه المواد على 

ت�أّخر الإنج�ب، وا�سطرابه، وع�سر الولدة، والإ�س�بة ببع�س الأمرا�س التي توؤّثر �سلبً� 

.
(1(

على الحمل وعلى الوليد

م�ستحّب  بين  وه��ي  مطلقً�،  ب�لمراأة  للخلوة  ب���آداب   Rالبيت اأه��ل  اأو�سى  وق��د 

ومكروه. ق�ل الإم�م الخميني}: يكره الجم�ع في ليلة خ�سوف القمر، ويوم ك�سوف 

حتى  ال�سم�س  غروب  وعند  والزلزلة،  وال�سفراء  ال�سوداء  الّريح  هبوب  ويوم  ال�سم�س، 

يذهب ال�سفق، وبعد طلوع الفجر اإلى طلوع ال�سم�س، وفي المح�ق، وفي اأّول ليلة من كّل 

�سهر م� عدا �سهر رم�س�ن، وفي ليلة الن�سف من كّل �سهر، وليلة الأربع�ء، وفي ليلتي 

الأ�سحى والفطر، وي�ستحّب ليلة الثنين والثالث�ء والخمي�س والجمعة ويوم الخمي�س عند 

الزوال، ويوم الجمعة بعد الع�سر، ويكره الجم�ع في ال�سفر اإذا لم يكن معه م�ء يغت�سل 

به، والجم�ع وهو عري�ن، وعقيب الحتالم قبل الغ�سل. نعم ل ب�أ�س ب�أن يج�مع مّرات من 

غير تخّلل الغ�سل بينه� ويكون غ�سله اأخيرًا، لكن ي�ستحّب غ�سل الفرج والو�سوء عند كّل 

مّرة، واأن يج�مع وعنده من ينظر اإليه حتى ال�سبي وال�سبّية، والجم�ع م�ستقبل القبلة 

وم�ستدبره�، وفي ال�سفينة، والكالم عند الجم�ع بغير ذكر اهلل، والجم�ع وهو مخت�سب 

اأو هي مخت�سبة، وعلى المتالء من الطع�م، فعن الإم�م ال�س�دقQ: »ثالث يهدمن 

ونكاح  الم��ت��الء،  على  والغ�ضيان  البطنة،  على  الحمام  دخ��ول  قتلن،  ورّب��م��ا  ال��ب��دن 

العجائز«. ويكره الجم�ع ق�ئمً�، وتحت ال�سم�ء، وتحت ال�سجرة المثمرة، ويكره اأن تكون 

خرقة الرجل والمراأة واحدة، بل يكون له خرقة وله� خرقة، ول يم�سح� بخرقة واحدة 

)1) راجع مك�رم الأخالق، �س209.
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 .
(1(

فتقع ال�سهوة على ال�سهوة، ففي الخبر: »اإّن ذلك يعقب بينهما العداوة«

الهتمام بغذاء المراأة الحامل:   4

الأّم،  �سّحة  مع  طرديً�  تتن��سب  الج�سدّية  الجنين  �سّحة  اأّن  الث�بتة  الحق�ئق  من 

ومن العوامل الموؤّثرة في �سّحة الأّم؛ الغذاء. ف�ل�سعف الج�سدي والأمرا�س الج�سدية 

والت�سّوه�ت في الخلقة يرجع ق�سم كبير منه� اإلى �سوء التغذية، والعك�س �سحيح اأي�سً�. 

لذا اأو�سى ر�سول اهلل P واأهل البيتQ ب�لهتم�م بغذاء الح�مل، وخ�سو�سً� الغذاء 

الذي له ت�أثير على ال�سف�ت النف�سّية والروحّية للجنين. ك�ل�سفرجل � مثاًل �، حيث ق�ل 

ر�سول اهلل P ب�س�أنه: »كلوا ال�ضفرجل؛ فاإّنه يجلو الب�ضر، وينبت الموّدة في القلب، 

. واللب�ن � اأي�سً� � الذي ورد ب�س�أنه الحديث 
(2(

واأطعموه حبالكم فاإّنه يح�ّضن اأولدكم«

 .
(3(

عن ر�سول اهلل P: »اأطعموا ن�ضاءكم الحوامل اللُّبان، فاإّنه يزيد في عقل ال�ضبي«

وق�ل الإم�م علي بن مو�سى الر�س�Q: »اأطعموا حبالكم اللبان، فاإن يكن في بطنهنَّ 

غالم خرج ذكي القلب عالماً �ضجاعاً، واإن يكن جارية ح�ضن َخلقها وُخلقها، وعظمت 

»اأطعموا   :  P اهلل  ر�سول  ق�ل   ،� اأي�سً�   � والتمر   .
(((

زوجها« عند  عجيزتها، وحظيت 

، وغيره�...
(((

المراأة في �ضهرها الذي تلد فيه التمر، فاإّن ولدها يكون حليماً نقياً«

�سّحة  في  المفيدة  الأغذية  اأن��واع  في  متك�ماًل  ج��دوًل   Rالبيت اأهل  و�سع  وقد 

الأخالق؛ ك�لرّم�ن،  الك�في ومك�رم  والأ�سربة من  الأطعمة  الج�سم، كم� ورد في كت�ب 

والتين، والعنب، والزبيب، والبقول، وال�سلق، والفواكه الأخرى، وكذلك اللحم، والهري�سة، 

والخ�سروات.

ك�لميتة،  والنف�سّية،  الج�سدّية  ال�سّحة  على  الم�سّر  الغذاء  من  منعهم  اإلى  اإ�س�فة 

)1)  تحرير الو�سيلة، ج2، �س240. 
)2) مك�رم الأخالق، �س172.

))) بح�ر الأنوار، ج59، �س294.
)4) م.ن، ج)6، �س444.

)5) م.ن، �س141.
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من  النبوية  وال�سّنة  الكريم  القراآن  في  ورد  م�  وكّل  والخمر،  الخنزير،  ولحم  وال��دم، 

الأطعمة والأ�سربة المحّرمة.

ح�سن التعامل مع المراأة الحامل:   5

مليئة  �سعيدة  حي�ة  تعي�س  يجعله�  الح�مل،  وخ�سو�سً�  المراأة،  مع  التع�مل  ح�سن 

وال�سطراب  للقلق  يبقى  فال  وال��روح��ّي،  النف�سّي  وال�ستقرار  والطمئن�ن  ب�لرتي�ح 

النف�سّي مو�سعً� في قلبه� وروحه� .

ق�ل الإم�م زين الع�بدينQ: »واأّما حّق رعّيتك بملك النكاح، فاأْن تعلم اأّن اهلل 

ن�ضاً وواقية، وكذلك كّل واحد منكما يجب اأن يحمد اهلل على 
ُ
جعلها �ضكناً وم�ضتراحاً واأ

�ضاحبه، ويعلم اأّن ذلك نعمة منه عليه، ووجب اأن يح�ضن �ضحبة نعمة اهلل ويكرمها 

.
(1(

ويرفق بها، فاإّن لها حّق الرحمة والموؤان�ضة، ومو�ضع ال�ضكون اإليها ق�ضاء اللذة«

الكلم�ت  واإ�سم�عه�  به�،  والرفق  معه�،  الح�سنة  ب�ل�سيرة  يكون  التع�مل  وح�سن 

واإ�سب�ع  الحي�ة،  �سريكة  واعتب�ره�  به�،  الالئق  ب�لمو�سع  وو�سعه�  واإكرامه�،  الجميلة، 

ح�ج�ته� الم�دّية والروحّية، والتع�مل معه� بو�سفه� اإن�س�نة اأكرمه� الإ�سالم، واإ�س�عة جّو 

المنزل ب�ل�سرور والب�س��سة والموّدة والرحمة، واإدخ�ل الفرحة على قلبه�، والحف�ظ على 

د عليه� الإ�سالم. ومنه� � اأي�سً� � م�س�عدته�  اأ�سراره�، اإلى غير ذلك من التع�ليم التي اأكَّ

في بع�س �سوؤون البيت التي ل ت�ستطيع اإنج�زه� لوحده�، وال�سبر على بع�س اأخط�ئه� 

اليومّية  الم�سكالت  حّل  في  والتف�هم  الإ�سالمي،  نهجه�  على  توؤّثر  ل  التي  وم�س�وئه� 

ب�أ�سلوب ل يثير غ�سبه�، وتجّنب كّل م� يوؤّدي اإلى الإ�سرار ب�سّحته� النف�سية؛ ك�لغيرة 

في غير موا�سعه�، والعبو�س في وجهه� اأو �سربه�، اأو هجره�، اأو التق�سير في حقوقه�. 

ف�إذا َح�ُسَنت المع�ملة معه� ح�سنت ح�لته� النف�سّية والروحية، وانعك�س ذلك على الجنين 

بطبيعة الح�ل.

)1) بح�ر الأنوار، ج71، �س14.
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الرعاية في مرحلة ما بعد الوالدة
وهي المرحلة التي تلي مرحلة الحمل مب��سرة، وت�سّكل اأّول محيط اجتم�عّي يحيط 

ت�أثيره�  وله�  للطفل،  والجتم�عّي  والعقلّي  الج�سدّي  البن�ء  في  الأ�س��س  لأّنه�  ب�لطفل؛ 

الح��سم في تكوين التوازن النفع�لّي والن�سوج الع�طفّي، ولذلك رّكز المنهج الإ�سالمي 

ة ب�لطفل في هذِه المرحلة، متمّثلة ب�لقي�م ب�لأعم�ل الت�لية: على اإبداء عن�ية خ��سّ

1   رعاية الآداب وال�ضنن الإ�ضالمّية:

 فقد ورد في الإ�سالم اآداٌب و�سنٌن لمرحلة م� بعد الولدة، والتي بمراع�ته� يح�سل 

فل؛ دينيً� واأخالقيً�، اأهّمه�: الأثر الجّيد في تربية الطِّ

فرك فم المولود بماء الفرات والتربة الكربالئّية: كم� ورد في رواي�ت اأهل البيت -

R حيث روي عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »ما من اأحد ي�ضرب من ماء 

.
(((

الفرات وُيحنَّك به اإذا ولد اإّل اأحّبنا لأّن الفراَت نهٌر موؤمن«

- .
(((

وعنهQ اأي�سً� اأّنه ق�ل: »حّنكوا اأولدكم بتربة الح�ضينQ فاإّنها اأمان«

له  - ولد  »من   :Qال�س�دق الإم�م  المولود: ج�ء عن  ِذن 
ُ
اأ في  والإقامة  الأذان 

فاإّنها  الي�ضرى،  اأذن��ه  في  ولُيِقم  ال�ضالة،  ب��اأذان  اليمنى  اأذن��ه  في  فليوؤذِّن  مولود 

.
(((

ع�ضمٌة من ال�ّضيطان الّرجيم«

فل.  - انتخاُب ا�ضٍم ح�ضن للمولود: ف�ل�سم الح�سن له ت�أثيٌر معتبٌر على �سخ�سّية الطِّ

اأّن ت�سمية الولد ب��سٍم ح�سٍن من جملة حقوقه  وقد اعُتبر في الرواي�ت الإ�سالمّية 

على والديه. قيل لالإم�م ال�س�دقQ: »ُجعلت فداك اإنَّا ن�ضّمي باأ�ضماِئكم واأ�ضماء 

.
(((

اآباِئكم فينفعنا ذلك؟ فقال اإي واهلل وهل الدين اإل الحّب«

)1) بح�ر الأنوار، ج 97 �س0)2
)2)  م.ن، ج 98 �س 6)1. التحنيك بتربة الح�سين، اأو بم�ء الفرات: اإدخ�ل ذلك اإلى حنكه وهو اأعلى الفم.

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج 21، 406.
)4)  بح�ر الأنوار، ج101، �س 0)1.
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الختان: يجب خت�ن الذكور، وي�ستحّب اأن يختن الذكر في اليوم ال�س�بع. ق�ل الإم�م  -

لنبات  واأ���ض��رع  اأطهر  فاإّنه  اأي��ام؛  ل�ضبعة  اأولدك���م  »اختنوا   :Qال�س�دق جعفر 

.
(((

اللحم، واإّن الأر�ض لتكره بول الأغلف«

العقيقة وحلق الراأ�ض: من مرا�سيم الولدة العقيقة وهي ذبح �س�ة في المن��سبة،  -

وحلق راأ�س الطفل، كم� ج�ء في قول الإم�م جعفر ال�س�دقQ : »عق عنه، واحلق 

ة، واأقطع العقيقة جذاوى، واطبخها،  راأ�ضه يوم ال�ضابع، وت�ضّدق بوزن �ضعره ف�ضّ

. ف�لعقيقة م�سداق لل�سدقة تمنع من البالء، 
(((

وادع عليها رهطاً من الم�ضلمين«

يترعرع  حينم�  للطفل  ح�سنة  نف�سّية  اآث���رًا  فيه�  ولعّل  المخ�طر،  من  الطفل  وتقي 

اأّن والديه قد اعتنوا به في ولدته، وهي ذكرى ح�سنة عند من و�سلته تلك  ويفهم 

العقيقة اأو بع�سه�.

من  - للطفل  غذاء  اأف�سل  الأّم  حليب  المولود:  لإر���ض��اع  �ضالحٍة  مر�ضعٍة  اختيار 

الن�حية العلمّية، اإ�س�فة اإلى اأنَّ عملّية الر�س�عة ي�سعر الطفل من خالله� ب�لأم�ن 

والطم�أنينة والرع�ية. ق�ل اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لبQ: »ما من لبن 

ال�ستثن�ئّية  الح�لت  وفي   .
(((

اأّم���ه« لبن  بركة عليه من  اأعظم  ال�ضبي  به  ير�ضع 

التي تعيق عملّية الر�س�عة؛ ب�سبب قّلة حليب الأّم، اأو مر�سه�، اأو فقدانه�؛ بطالق 

�سمن  والمالئمة  المن��سبة  المر�سعة  اختي�ر  على   Rالبيت اأهل  اأّكد  موت،  اأو 

فاإّن  اأولدك��م،  »انظروا من تر�ضع   :Qالموؤمنين اأمير   موا�سف�ت معّينة، ق�ل 

. ف�لحليب ونوعّية المر�سعة يوؤّثر على الطفل؛ من ن�حية نموه 
(((

الولد ي�ضبُّ عليه«

هذا  في   Rالبيت اأهل  تع�ليم  �سّحة  التج�رب  اأثبتت  وقد  والنف�سّي.  الج�سدّي 

المج�ل. وهن�لك موا�سف�ت عند المر�سعة حّبذه� اأهل البيتR في الختي�ر. 

)1)  الك�في، ج6، �س4).
)2)  م.ن، �س4).
)))  م.ن، �س40.
)4) م.ن، �س44.
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ق�ل الإم�م محمد الب�قرQ: »ا�ضتر�ضع لولدك بلبن الح�ضان، واإّياك والقباح، 

.
(((

فاإّن اللبن قد يعدي«

2   تحقيق الأن�ض والعتياد قبل �ضّن التكليف:

قوا ح�لة من الأن�س لدى الأطف�ل؛ ب�لعب�دات، وال�سلوكّي�ت الدينّية.  على الأهل اأن يحقِّ

والإخوة  الوالدان  يوؤّديه�  التي  الة  ال�سَّ ة  وخ��سّ والعب�دات،  الدينّية  الآداب  فم�س�هدة 

فل وروحه،  ي ومنتظم يومّيً� في الليل والنه�ر، تنتق�س في ذهن الطِّ الأكبر �سّنً� بنحٍو جدِّ

ن�س الروحي بهذه الأعم�ل والآداب.
ُ
وُتظهر لديه نوعً� من الأ

فل من عمر ال�سنة الث�نية ُيقلِّد حرك�ت اأّمه واأبيه في ح�ل  لذلك، ع�دة م� نرى اأّن الطِّ

فل هذه  د بع�س الكلم�ت والأذك�ر بنحٍو متقّطع. واإذا ترافقت حرك�ت الطِّ الة، وُيردِّ ال�سّ

في ذهنه  عنه�  وتنتق�س ذكرى جميلٌة  رغبته،  تزداد  وترغيبهم؛  الوالدين  مع مالطفة 

وروحه. اإّن هذا الت�أّثر الروحّي والخواطر الجميلة له� ت�أثيره� الكبير على م�ستقبل الولد 

ه�ته الالحقة. فهذه الفر�س فر�ٌس ثمينٌة لن�حية اإيج�د ال�ستعداد الروحّي في كي�ن  وتوجُّ

فل بهدف تفتُّح الإيم�ن، ولذا يجب اغتن�مه�. والوالدان اللذان ُيقّران ب�أهّمّية التربية  الطِّ

ع� هذه الفر�سة. الدينّية لأبن�ئهم، ل ينبغي لهم� اأبدًا اأن ُي�سيِّ

ف تدريجّياً على الم�ضائل الدينّية: )   التعرُّ

الإم�م  يقول  وبهدوء.  تدريجّيً�  الدينّية  الم�س�ئل  على  فوا  يتعرَّ اأن  لالأطف�ل  ينبغي   

ال�س�دقQ في هذا المج�ل: »اإذا َبلَغ الُغالم ثالَث �ِضنين ُيقال َلُه �َضبَع مّرات ُقل 

ل اإله اإل اهلل، ثّم ُيترك حّتى يتُمَّ له ثالُث �ضنين و�ضبعُة اأ�ضهر وع�ضرون يوماً، فيقال 

له: ُقْل محمٌد ر�ضوُل اهلل P �ضبَع مّرات، وُيترك حّتى يتمَّ له اأربُع �ضنين، ثمَّ يقاُل 

لُه �ضبَع مرات: ُقل �ضلَّى اهلل على محمٍد واآِل محمٍد، ثمَّ ُيترك حّتى يُتمَّ له خم�ُض 

اإلى  ل وجُهه  ُح��وِّ َع��َرف ذلك  ف��اإذا  هما �ِضماُلك؛  واأيُّ هما يميُنك  اأيُّ ُيقاُل له:  �ضنين ثمَّ 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج15، �س185.
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الِقبلة وُيقاَل لُه ا�ضُجْد، ثمَّ ُيترُك حتَّى يتّم له �ِضتُّ �ِضنين، فاإذا تمَّ له �ِضت �ضنين �ضلَّى، 

جود، حّتى يتمَّ لُه �ضبُع �ضنيَن، فاإذا تمَّ لُه �ضبُع �ضنين قيَل له اغ�ُضْل  كوع وال�ضُّ وُعلِّم الرُّ

ْت له؛  يَك، فاإذا َغ�َضلَُهما قيَل له: �ضلِّ ثمَّ ُيترك حّتى يُتمَّ له ِت�ضٌع، فاإذا تمَّ َوْجهَك وكفَّ

الة  ِرب عليها، فاإذا تعلَّم الُو�ضوء وال�ضَّ الة و�ضُ ِرب عليه، وُعلِّم ال�ضَّ ُعلِّم الُو�ضوء و�ضُ

.
(1(

َغَفر اهلل لوالديه«

ة ب�لِفتي�ن، واإل ف�لفتي�ت اللواتي ي�سلن  من الوا�سح اأّن هذه التو�سي�ت العملّية خ��سّ

اأن يتعلَّمن ال�سالة قبل بلوغهّن ِت�سع �سنوات؛ حتى  اإلى �سّن التكليف قبل ذلك، ينبغي 

فري�سة  اأداء  يكون  ل  التكليف،  �سّن  يبلغن  فعندم�  عليه�.  المداومة  بمقدورهّن  يكون 

الة �سعبً� عليهّن. ال�سّ

اإّن �َسْوق الأولد للقي�م بهذه التك�ليف ينبغي اأن يرافقه لطٌف ومحبٌة وترغيب، واأن ل 

ُيطلب منهم تك�ليف �س�ّقة و�سعبة، لكن في المق�بل، ل بّد اأن يتع�طى الوالدان بجّدّية؛ 

ف�لمطلوب  اأو �سرورّية.  اأمورًا جّدّية  لي�ست  الدينّية  التك�ليف  اأّن  الولد  يظّن  حتى ل 

ت�ن، اأي يكون� في  هو اأن يجمع� بين ه�تين الَجنبتين اللتين هم� في الظ�هر مت�س�دَّ

فل للقي�م ب�لفرائ�س  الوقت ذاته جّدّيين وعطوفين ومحّبين حتى يتمّكن� من دفع الطِّ

الدينّية.

وب�لن�سبة لفري�سة ال�سي�م � اأي�سً� � ُيتَّبع الخطوات نف�سه�، حيث من الأف�سل اأن يتعّرف 

الولد قبل بلوغه �سّن التكليف تدريجيً� على فري�سة ال�سوم، فُيهيىء نف�سه لاللتزام به� 

بعد �سّن التكليف. ومن المفيد اّتب�ع بع�س الجراءات لترغيب الأولد ب�ل�سي�م؛ من قبيل 

اإيق�ظهم لأجل تن�ول طع�م ال�سحور ومنحهم الجوائز. ولقد اأثبتت التجربة اأّن الأولد � 

ع�دًة � ي�ستمتعون بهذه البرامج، وُيقبلون عليه� برغبة.

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 21، �س 474.
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4   الهتمام بالم�ضاعر الدينّية وتنميتها: 

اإ�س�فًة اإلى �سرورة تعريف الأبن�ء على الم�س�ئل الدينّية وتعلُّم الأحك�م الإ�سالمّية، 

طوا اأي�سً� لتنمية م�س�عر اأبن�ئهم الدينّية؛ من خالل اإيج�د جوٍّ  ينبغي للوالدين اأن ُيخطِّ

وب�لتزام  المعنوّية،  ب�لقيم  مفعمً�  ك�ن  اإذا  ف�لمنزل  الأ�سرة.  في محيط  ودينّي  معنوّي 

القراآن  بتالوة  البيت  ف�س�ء  وبتنويرهم�  الدينّية  والتك�ليف  الإلهّية  ب�لقّيم  والأّم  الأب 

والّذكر والمن�ج�ة؛ ف�إّن الأطف�ل �سيت�أّثرون تلق�ئّيً� عند م�س�هدة هذه الأجواء المعنوّية، 

وتنمو الميول الدينّية لديهم بنحٍو طبيعّي.

هم على الم�س�ركة في المج�ل�س والمرا�سم الدينية ُتعدُّ  كم� اأّن ت�سجيع الأطف�ل وح�سّ

من الم�س�ئل المفيدة جّدًا؛ لتنمية م�س�عرهم الدينّية، لكن مع مراع�ة اأن ل يفوق هذا 

النوع من البرامج ط�قة الأبن�ء وقدرة تحّملهم، واأن ل يجهدهم.
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المفاهيم الرئيسة
1    ،1(-12 عمر  وحتى  ال��ولدة  من  الممتّدة  المرحلة   � ع���دًة   � فولة  الطُّ مرحلة  ت�سمل 

وترتبط التربية الدينّية لالأطف�ل بنوعين من الرع�ية: الرع�ية في مرحلة م� قبل 

الولدة، والرع�ية في مرحلة م� بعد الولدة.

الوراثي    2 الج�نب  ومراع�ة  الزوجة  ب�ختي�ر  الهتم�م  اإلى  تعليم�ته  في  الإ�سالم  دع� 

من  لهم�  لم�  فيه؛  ع��ست  الذي  الجتم�عي  والج�نب  المراأة،  منه  انحدرت  الذي 

انعك��س وت�أثير  على �سلوكه� وفكره�.

تمهيد    ) اأجل  من  ال�سرعية،  وال�سنن  الآداب  من  بمجموعة  التقّيد  اإلى  الإ�سالم  دع� 

اإلى  ب�لإ�س�فة  وال�سالة،  الدع�ء،  قبيل  من  الجنين،  لن�س�أة  ال�س�لحة  الأر�سّية 

مجموعة من الم�ستحّب�ت ال�سرعية؛ لم� له� من ت�أثير على �سالمة الجنين و�سّحته 

النف�سّية والج�سدّية.

في مرحلة الحمل ينبغي الهتم�م بغذاء الأّم و�سّحته� الج�سدّية والنف�سّية، من خالل    4

ح�سن المع�ملة، والرفق به�، واإكرامه�، وتقديم يد العون له�، ف�إذا ح�سنت المع�ملة 

بطبيعة  الجنين  على  ب�لت�لي  وانعك�ست  والروحّية،  النف�سّية  ح�لته�  ح�سنت  معه�؛ 

الح�ل.

الولدة    5 بعد  مراع�ته�؛  ينبغي  التي  ال�سرعية  وال�سنن  الآداب  من  مجموعة  يوجد 

ك�لإق�مة والأذان في اأذني المولود، وح�سن ت�سميته، وخت�نه اإن ك�ن ذكرًا، والعقيقة 

عنه وغيره� من الم�ستحّب�ت...

ب�لعب�دات    6 الأبن�ء؛  لدى  الأن�س  لتحقيق  ال�سعي  التربية:  في  المهّمة  الم�س�ئل  من 

الوظ�ئف،  هذه  يوؤّدون  وهم  لوالديهم  الأبن�ء  م�س�هدة  عبر  ال�سرعّية،  والوظ�ئف 

وحَثّ الأبن�ء وت�سجيعهم وتعويدهم على هذه الواجب�ت منذ ال�سغر.
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للمطالعة

الأم اأف�سل مدر�سة 

نحن مكلَّفون ب�لحف�ظ على دين اهلل، ب�لمح�فظة على الأهداف الإلهية، واإّنكّن اأيته� 

ولى من غيركن بهذا، اأنتّن 
َ
الموؤمن�ت.. اأيته� المخّدرات من بيوت العلم�ء والف�سالء: اأ

من بيت النبّوة، وجدير بكّن المح�فظة على اأهداف الإ�سالم، لقد مّن اهلل تب�رك وتع�لى 

علين� بهذا اللطف، ب�أن نح�فظ مع اهلل عّز وجّل على الدين الإ�سالمي: {ڃ  ڃ چ 

 .
(1(

چ چ چ}
م�سوؤولت  اإّنكّن  م�سوؤولون جميعً�..  م�سوؤولت.. نحن  اإّنكّن  المكّرم�ت:  الن�س�ء  اأيته� 

اأح�س�نكن ورفد المجتمع  اأبن�ء مّتقين في  اإّنكن م�سوؤولت عن تربية  عن تربية الأبن�ء 

بهم.

نحن جميعً� م�سوؤولون عن تربية الأبن�ء، اإل اأّن الأبن�ء يترّبون في اأح�س�نكن اأف�سل، 

واأح�س�ن الأّمه�ت اأف�سل مدر�سة لتربية الأبن�ء. اإنكّن م�سوؤولت تج�ه اأبن�ئكّن، كم� اأّنكّن 

اأن ترّبين اأفرادًا يعّمرون البالد.. ب�إمك�نكّن تربية  م�سوؤولت تج�ه بلدكّن، وبمقدوركّن 

اأطف�ل يحفظون ميراث الأنبي�ء، ويحّققون اأهدافهم. اأنتّن اأي�سً� ينبغي اأن تح�فظن على 

ميراث الأنبي�ء واأن ترّبين مح�فظين عليه، والمح�فظون والحرا�س هم اأبن�وؤكن، فرّبوا 

مثل هوؤلء الأفراد. 

ينبغي اأن تكون بيوتكن مدار�س يترّبى فيه� الأبن�ء.. من�زلكن من�زل العلم�ء.. مهد 

التربية العلمية والدينية والتهذيب الأخالقي. اإّن الهتم�م بم�سير هوؤلء الأطف�ل يقع 

على ع�تق الآب�ء والأّمه�ت، وم�سوؤولي�ت الأّمه�ت اأكثر واأكبر �سرفً�.. اإّن �سرف الأمومة 

اأكبر من �سرف الأبّوة، والأم توؤّثر في روحية الطفل اأكثر من ت�أثير الأب. 

اإّنكّن م�سوؤولت.. نحن جميعً� م�سوؤولون.. اهلل تب�رك وتع�لى حّملن� الم�سوؤولية جميعً�، 

)1)  الأنف�ل، 64.
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اإذ ق�ل عّز من ق�ئل: {ڃ  ڃ چ چ چ چ}، ف�هلل تب�رك وتع�لى جعل 

.P الموؤمنين ب�لإ�سالم والت�بعين لر�سوله ك�فين لر�سول اهلل

اأبن�ء هذه الأمة التي تّتبع  اإّنه تكليف عظيم ملقى على ع�تق الجميع.. على ع�تق 

{ڃ  ڃ چ چ چ چ}ظ�هرة  العالمة:  هذه  تكون  اأن  يجب  الر�سول. 

على جب�ههم اأي�سً�: ب�أن يذودوا عن دين اهلل، ويح�فظوا على الإ�سالم وعلى القراآن 

الكريم.  

اأحد اأعم�لكّن تربية اأبن�ء �س�لحين، يجب اأن يترّبى في اأح�س�ن الأّمه�ت اإن�س�ن، 

وهذا يعني اأّن اأولى مراحل التربية تبداأ من اأح�س�ن الأم، لأّن ارتب�ط الطفل ب�أّمه اأكثر 

اأ�سمى من رابطة الأمومة والبنّوة.  اآخر، ولي�س هن�ك رابطة  ب�أّي �سيء  ارتب�طه  من 

يت�أّثرون  يت�أّثرون ب�لأم لدرجة ل  اأف�سل من غيره�،  يتعّلمون من الأم بنحو  الأطف�ل 

مثله� ل ب�لأب ول ب�لمعّلم ول ب�لأ�ست�ذ، لهذا ينبغي اأن ترّبين اأطف�لكّن تربية اإ�سالمية 

.
(1(

اإن�س�نية

)1) �سحيفة الإم�م الخميني}، ج7، �س59).





أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

مج�ل    1 في  الم�ستخدمة  التربوية  الأ�س�ليب  على  يتعّرف 

التع�مل مع المراهقين.

عند    2 والبلوغ  الهوّية  اأزم��ة  مع�لجة  في  الأه��ل  دور  يبّين 

المراهقين.

 التربية
الدينيّة للمراهقين

الدرس الحادي عشر





مرحلة المراهقة
حي�ة  في  و�سعوب�ته�  وعوائقه�  بم�س�كله�  ُتعرف  التي  النمو  مراحل  هي مرحلة من 

بين  تت�أرجح  حيث  ونه�يته�  المرحلة  هذه  بداية  تحديد  الي�سير  من  ولي�س  الإن�س�ن. 

يدّل على  فهو  �سيء  دّل على  اإن  ر�سد. وهذا  ول هي  والر�سد، فال هي طفولة  الطفولة 

�سعوبة هذه المرحلة ومدى دّقته� وح�س��سّيته�؛ لأّن المراهق في هذه الأثن�ء يكون في 

ح�ل النف�س�ل عن العالئق التي تربطه بحي�ة الطفولة من جهة، ون�زعً� برغب�ته ب�سّدة 

نحو ال�ستقالل وحي�ة الكب�ر من جهة اأخرى، لكّنه لي�س هذا ول ذاك تم�مً�. لذا، ف�إّن 

ق�سم  يرتبط  بحيث  والرغب�ت،  الت�سّورات  من  كبير  ج�نب  على  تنطوي  المرحلة  هذه 

منه� بحدود الطفولة، وير�سو ق�سم اآخر منه� عند دني� ال�سب�ب. 

 والمراهقة هي مرحلة بداية تحّقق النمّو والن�سج الكّمي والنوعي عند الطفل، ب�سكل 

ة، ففي هذه المرحلة العمرية  �سريع ومتت�بع، لذا تحت�ج هذه المرحلة اإلى رع�ية خ��سّ

تبرز معظم الم�س�كل التربوّية والفكرّية وال�سلوكّية، والأبن�ء فيه� اإّم� اأن يتيهوا، واإّم� اأن 

ي�سيروا في الطريق ال�سحيح نحو الكم�ل والرفعة الإن�س�نّية. 

المراهقة والبلوغ
ل يمكن ح�سر مرحلة المراهقة ب�سنوات معّينة؛ لأّنه� تختلف ب�ختالف الأ�سخ��س 

والمجتمع�ت. ويمكن تحديد بدايته� ب�سكل ع�ّم؛ ب�عتب�ره� تتزامن مع البلوغ الجن�سّي، 

ولكن، بح�سب اختالف الظروف الثق�فّية والمن�خّية من مجتمع اإلى اآخر يتعّذر تحديد 

بداية ونه�ية واحدة لهذه المرحلة في جميع المجتمع�ت. كم�، واأّنه يوجد اختالف بين 
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العلم�ء على العالقة التي تربط المراهقة ب�لبلوغ، ف�لبع�س ي�سف المراهقة والبلوغ بمعنى 

واحد، وي�ستخدمهم� ب�عتب�رهم� مترادفين، والبع�س الآخر يعتبر البلوغ اأو�سع واأعّم من 

المراهقة ويذهب اإلى اأّنه ي�سمل مرحلة ال�سب�ب � اأي�سً� �. وبذلك ت�ستمل المراهقة عنده 

على م�س�حة محدودة من دائرة البلوغ الوا�سعة. ويعتقد هوؤلء اأّن البلوغ الك�مل يح�سل في 

�ِسِني ال�سب�ب. في كّل الأحوال، ينبغي النظر اإلى البلوغ؛ ب�عتب�ره مرحلة ت�ستمل على ق�سم 

من مرحلتين؛ لأّنه� ت�سمل ال�سنوات الأخيرة للطفولة وال�سنوات الأولى للمراهقة، ف�إلى 

اأن ي�سلوا اإلى البلوغ الجن�سّي يطلق على ال�سغ�ر »ال�ضغار البالغون«، وبعد اأن ي�سلوا اإلى 

البلوغ الجن�سّي ُيطلق عليهم ت�سمية »المراهق« اأو »ال�ضاب النا�ضئ«. 

وتجدر الإ�س�رة اأي�سً� اإلى اأّن البلوغ ظ�هرة ذات اأبع�د مختلفة. وعندن� البلوغ الجن�سّي 

في هذه المرحلة يكون فيه� ال�سخ�س ق�درًا على مم�ر�سة الوظ�ئف الجن�سية، اأو ق�درًا 

على التن��سل. واأّم� البلوغ النف�سّي اأو م� ُيعّبر عنه ب�لن�سوج النف�سّي فهو م� يتيح لل�سخ�س 

القدرة على ت�سخي�س الق�س�ي� وتمييز م� ينفعه وم� ي�سّره في الحي�ة. ويكون ال�سخ�س في 

هذه المرحلة ق�درًا على تحّمل م�سوؤولّي�ته وواجب�ته الجتم�عّية. واأّم� البلوغ القت�س�دّي 

والجتم�عّي، فهو عندم� يغدو ال�سخ�س ق�درًا على ال�ستقالل والعتم�د على نف�سه من 

الن�حية القت�س�دية. واأخيرًا عندن� البلوغ ال�سرعي وهو الذي حّدده الفقه ب�سن 15 �سنة 

قمرّية للذكور وعالم�ت اأخرى ذكرت في محّله�، ك�لنب�ت والحتالم وقد يتحّقق ذلك 

قبل 15 �سنة، و 9 �سنوات قمرّية لالإن�ث.

   ومن هن�، ومن اأجل اجتن�ب الغمو�س والإبه�م، فقد تّم ح�سر �ِسِني المراهقة بين 

�سّن )1 اإلى 18 ع�مً�. والجدير ب�لذكر، اأّن البع�س ذهب اإلى اأّن هذه المرحلة يمكن اأن 

تمتد اإلى �سن 22 ع�مً�. مع الأخذ بعين العتب�ر اأّن الفتي�ت يدخلن �سّن البلوغ ع�دة اأبكر 

من الفتي�ن ب�سنة اإلى �سنتين، لذا ف�إّنهّن يجتزن هذه المرحلة اأبكر من الفتي�ن. وعليه، 

يمكن ح�سر �سنوات المراهقة ب�لن�سبة لهّن بين �سّن 11 اإلى 16 ع�مً�. مع اللتف�ت اإلى اأّن 
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مرحلة البلوغ ت�رة تبداأ في وقت مبّكر، وت�رة اأخرى يمكن اأن تت�أّخر، وُت�سّمى هذه الح�لة 

ب�لبلوغ المبّكر والبلوغ المت�أّخر.

خصائص المراهقة
ينبغي النظر اإلى مرحلة المراهقة ب�عتب�ره� مرحلة ه�ّمة للغ�ية في الحي�ة؛ مرحلة تتمّيز 

بخ�س�ئ�سه� عن جميع المراحل الأخرى للحي�ة. ويمكن اأن نوجز هذه الخ�س�ئ�س ب�لت�لي:

مرحلة الخوف وال�سطراب:   1

ومظ�هر  ف�ئقة،  ب�سرعة  والعقلّي  والنف�سّي  البدنّي  كي�نه  يتقّدم  ن��سئ  المراهق  اإّن 

المرتقب.  م�ستقبله  والتفكير في  النظر  اإلى  المراهق  المختلفة تجذب  ب�سوره�  النمّو 

لهذا، ف�إّن خي�له في هذه الفترة وا�سع وخ�سيب، واإدراكه وتعّقله قد ل ي�سعفه في �سبط 

خي�له وتحديد اآم�له. ومن هن�، تكثر مخ�وفه وتتنّوع، بقدر م� يبتعد الواقع عن ال�سورة 

الم�سرقة التي يريده� لنف�سه وير�سمه� في خي�له. لذا ت�أتي المخ�وف المّت�سلة ب�سكله 

ومظهره الجديد، وب�لحي�ة المدر�سّية والتعليمّية، والحي�ة الأ�سرّية والع�ئلّية، ب�لإ�س�فة 

اإلى الأمور ال�سّحّية والقت�س�دّية؛ لتثير م�س�عر الخوف وال�سطراب في نف�سه، فهو في 

نه�ية المط�ف يدخل في مرحلة جديدة ب�لك�مل، ولكن بخبرة وو�س�ئل �سعيفة.

مرحلة البحث عن الهوّية:   2

ذهنه  في  تجول  حيث  الهوية،  اأزمة  يواجه  طفولته،  مرحلة  الإن�س�ن  يطوي  اأن  بعد 

اإذ ي�س�أل المراهق نف�سه:  اإج�ب�ته�.  اأ�سئلٌة متعّددة، ويكون في �سدد العثور على  وفكره 

اأن  اأم�سي؟ وكيف ولم�ذا ينبغي  اأين  واإلى  اأحي�؟  اأكون؟ ولم�ذا  الحي�ة؟ ومن  م� معنى 

اأم�سي؟ وهل يوجد حي�ة اأخرى بعد الموت؟ ف�إن ك�ن نعم، فم� هي طبيعته�؟

من هن� يعتريه القلق حي�ل والديه؛ اإذ هل يقبالن به بم� هو عليه؟! هل هو عزيٌز عليهم؟ 

وهل يري�ن له �س�أنً� ومنزلًة اأم ل؟ وتحيطه الهواج�س تج�ه مك�نته في المجتمع، وم� نوع 
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الرابطة التي تربطه ب�لمجتمع؟ م�ذا يتوّقع المجتمع منه؟ وم� هو دوُره ووظيفُته في المجتمع؟

ومن الن�حية العتق�دية، ي�سبح م� يحمله من قيٍم واآداٍب وتق�ليَد �س�بقٍة محّل ت�سكيك 

وا�ستفه�م. في�س�أل: لم�ذا ينبغي اأن اأكون م�سلمً�؟ وكْون الإن�س�ن م�سلمً�؛ م�ذا عليه من 

واجب�ٍت واأفع�ل؟ ومن هو الم�سلم؟ واإذا ك�ن اهلل ع�دًل لم�ذا تحدث الواقعة الفالنّية؟

ب�لك�مل؛  المراهق  فت�سطرب حي�ة  اأَوجِه،  اإلى  الأ�سئلة  النوع من  اأحي�نً� هذا  ي�سل 

فيتحّدى كّل �سيٍء وكّل �سخ�س.

وهوّيته  الكونّية  روؤيته  تبداأ  اأ�سئلته  على  ال�س�فية  الأجوبة  المراهق  يجد  وعندم� 

ب�لت�سّكل، وفي ح�ل لم يلَق اأجوبًة �س�فية على هذه الت�س�وؤلت، �سيكون اأ�سير الإح�س��س 

ب�لخواء، والغربة عن الّذات، والوحدة، وفقدان ال�سند والمالذ، وعدم القدرة على اإر�س�ء 

عالق�ٍت �سليمٍة مع الآخرين. وهذه الو�سعية ب�لن�سبة للمراهق خطرٌة جّدًا، وتجعله اأ�سير 

اأزمة الهوّية.

مرحلة البلوغ:   3

البلوغ ي�سبه الزلزال، فهو يجعل ك�ّفة وجود المراهق مهتّزًا، فُيخرج ذخ�ئَر وجوده 

ظ�هرة  مع  يتعّرف  المراهق  وك�أنَّ  معلومة.  وغير  جديدٍة  ظروٍف  في  وي�سعه  الك�منة، 

البلوغ على ع�لم جديد، وُتفَتح اأم�م ن�ظريه اآف�ٌق جديدة. اإّنه� مرحلة التكوين والخلق، 

فولة. وك�أنَّه  حيث ت�أتي مرحلة البلوغ لتف�سل المراهق بطفرٍة عن كلِّ م� يتعلَُّق بع�لم الطُّ

يولد من جديد، ومع هذه الولدة الثَّ�نية، يكت�سُب حم��سً� ون�س�طً� جديدين، وي�سيُر في 

ٍة وعذاب. طريٍق جديد، اإل اأنَّ هذه الولدة الث�نية ل تخلو من م�سقَّ

كلَّ  الع�طفية؛ تجذبه  والميول  الجن�سّي،  الميل  راأ�سه�  الغريزية، وعلى  الرغب�ت  اإّن 

حيٍن اإلى ن�حيٍة، وُتخّل من توازنه النف�سّي. ومن جهٍة اأخرى تجعله يواجه مختلف اأنواع 

ترّدده وحيرته بقّلة الم�سوؤولّية، ومن بين هذا كّله يتلّم�س المراهق الحيرة والغمو�س. فهو 

للمّرة الأولى يختبر و�سعية مثل هذه، ول يجد في نف�سه المقدرة الك�فية على مواجهة 
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هذه ال�سراع�ت الداخلية.

نظرة  من  يقلق  فهو  مثير.  اأق��ّل  نتيجة  النف�سي؛  توازنه  يفقد  المراهق  ف���إّن  هن�،  من 

الّروحية  تتقّلب ح�لته  �سّنه، بحيث  الأق���رب، ومن هم في مثل  ة  الآخرين تج�هه، وخ��سّ

جّراء ت�سّرف�تهم وتع�طيهم وُحكمهم عليه. وهذه التقّلب�ت والتغّيرات الم�ستمّرة والتي تكون 

اأحي�نً� عميقة، ُتتعبه وُت�سعفه وت�سلبه ال�سبر والقدرة على التحّمل. لذا، فهو يهيج ويثور عند 

مواجهة اأقّل المحن، ويكون هذا الفوران والهيج�ن و�سيلته للتنفي�س عّم� في قلبه من تعب. 

د والرف�س والغ�سب من الح�لت الظ�هرة لهذه المرحلة العمرية. وعليه ف�إّن التمرُّ

وتمتّد تحّولت مرحلة البلوغ وتقّلب�ته� اإلى م� يق�رب ) �سنوات، وهي ت�سمل عند الفتية 

عمر )1-16، وتكون عند الفتي�ت اأقل ب�سنة اأو �سنتين تقريبً�. وتعّد هذه المرحلة العمرّية 

رع�ية  اإلى  المراهق  فيه�  يحت�ج  ب�لأزم�ت، حيث  مليئة  الإن�س�ن  في حي�ة  اأكثر مرحلٍة 

ومراقبة اأكَثر؛ حتى يطويه� ب�سالمة.

مرحلة البحث عن ال�ستقاللّية والحّرّية:    4

رع�يتهم�  وتحت  واأبيه  ه  ب�أمِّ ملت�سقً�  دائمً�  فولة  الطُّ مرحلة  في  الإن�س�ن  يعي�س 

رغبته  تبرز  المراهق  عند  الج�سم�نّية  والتغّيرات  البلوغ  ظهور  مع  ولكن  وحم�يتهم�. 

نوا  يثمِّ واأن  كطفٍل،  اإليه  الآخرون  ينظر  ل  اأن  متوّقعً�  ته؛  وا�ستقالليَّ ته  �سخ�سيَّ لتحقيق 

ته وفْكَره وعمله. �سخ�سيَّ

ز لديه ال�سخ�سّية المطلوبة،  اإّن كّل تع�ٍط ُيظهره الأق�رب تج�ه المراهق، بحيث ل ُيعزِّ

واأحي�نً� من  ٍة،  وعلنيَّ ٍة  نف�سّية خفيَّ فعٍل  بردود  المراهق  يواجهه  ومك�نة؛  قيمة  يمنحه  ول 

ات فعٍل عنيفة اأو �سلوكّي�ٍت غير لئقة، وحتى �سّد مجتمعه. الممكن اأن ينتهَي به الأمُر اإلى ردَّ

وحين يرى المراهق اأّن الآخرين ل ينظرون اإليه نظرة اإن�س�ن م�ستقلٍّ وب�لغ، ولأجل 

اأن ُيبرز وجوده، وُيظهر ا�ستقاللّيته و�سخ�سّيته، من الممكن اأن يقوم ب�أفع�ٍل غير لئقة؛ 

عقدة  يع�نون  الذين  المراهقين  عند  الح�لة  هذه  وتتف�وت  الآخرين.  نظر  يلفت  كي 
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فولة من التربية ال�سحيحة. الحق�رة، اأو الذين ُحرِموا في مرحلة الطُّ

التربية الدينيّة في مرحلة المراهقة
التربية هي تعّهد نمو ال�سيء مرحلة بعد مرحلة حتى يبلغ تم�م نمّوه وكم�له. والتربية 

الدينّية ال�سليمة فقط، يمكنه� اأن ُتنجي المراهق من الالمب�لة وال�سي�ع والحيرة التي 

م فل�سفًة وا�سحًة لحي�ته، واأجوبًة �س�فيًة عن اأ�سئلته  تفر�سه� مرحلة المراهقة، واأن ُتقدِّ

الأ�س��س، وُتر�سده اإلى كيفية تلبية احتي�ج�ته الع�طفّية ب�لطرق ال�سحيحة وال�سرعية. 

فهو في ظلِّ هذه التربية، يعثر على مك�نته الأ�سلّية في ع�لم الَخلق، ويّطلع على �سخ�سّيته 

الحقيقية ويعتّز به�، ول يخ�سع لُذلِّ الذنوب والمع��سي.

ب�لإ�س�فة اإلى اأّن اإحراز الإيم�ن الدينّي، ُي�س�عد المراهق على الو�سول اإلى ال�سكينة 

ن من ا�سطراب�ته. الروحّية التي هي من احتي�ج�ت هذه المرحلة و�سرورّي�ته�، وُي�سكِّ

بّد  فال  الأ���س��رة.  ع�تق  على  للمراهقين  والأخالقّية  الدينّية  التربية  اأ�س��س  ويقع 

لالأ�سرة من اأن تهتّم بتثبيت العق�ئد ال�سحيحة في ذهن المراهق قبل اأن يمتلئ ب�لعق�ئد 

المنحرفة والب�طلة، اإذ يقول الإم�م ال�س�دقQ: »بادروا اأحداَثُكم بالحديث قبل اأن 

.
(2(

»
(1(

ي�ضِبقكم اإليهم المرجئة

وعن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »لّما نزلت {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  

 قال الّنا�ض: كيف نقي اأنف�ضنا واأهلينا. قال ]اأي الر�ضولP[: اعملوا الخير، 
(3(

ۅ}
 .

(((

وذّكروا به اأهليكم، واأّدبوهم على طاعة اهلل«

)1)  المرجئة هي فئة منحرفة ك�نت في عهد الئّمةR تعتقد؛ ب�أّن اليم�ن يكفي لوحده، وكّل �سخ�س يقّر ب�لظ�هر ب�لإ�سالم 
فهو موؤمن، ول يلزم العمل ول ي�سّر اأي ذنب ب�لإيم�ن. اأّم� ت�سمية هذه الفئة ب�لمرجئة لأّن الحكم بمع�قبة المذنبين واإث�بتهم 

يوؤّخر اإلى يوم القي�مة حتى يحكم اهلل ب�س�أنهم؛ اأو اأّنهم ي�أملون ب�ل�سفح عن المذنبين في يوم القي�مة، ول يعتبرون اأّن المع�سية 

ت�سّر اليم�ن. 

)2)  اأ�سول الك�في، ج6، �س 47.
)))  التحريم، 6.

)4)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج12، �س201.
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وظائف الوالدين التربويّة والدينيّة
�سّن  اإلى  ويفد  اله�دئ،  الطفولة  �سّن  ب�لتدريج  � يطوي  � كم� ذكرن�  المراهق  اإّن 

بذلك  وهو  والع�سوّية  النف�سّية  التغييرات  من  بمجموعة  ويمّر  المنفعل،  المراهقة 

ي�سعر على اأثره� اأّنه ينتقل ب�سرعة اإلى مك�نة ومركز اجتم�عّي جديد، ولأّن اأ�سرته 

وتتفّهم  مع�ملته  تح�سن  اأن  منه�  وينتظر  يتوّقع  فهو  اإليه  اجتم�عّية  اأقرب خلّية  هي 

اأحواله وظروفه الجديدة. من هن� تقع على ع�تق الوالدين الم�سوؤولّية الأكبر اإن لم 

نقل الك�ملة في رع�ية المراهق وتربيته في هذه المرحلة الح�ّس��سة من عمره. ولأّن 

مرحلة الأحداث من اأكثر المراحل العمرية تقّباًل للتربية فقد اأولى الإ�سالم اهتم�مً� 

ب�لغً� بهذه المرحلة العمرية، فعن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »عليك بالأحداث 

هذه  في  الوالدين  وظ�ئف  اأهّم  نلّخ�س  اأن  ويمكن   .
(1(

خير« كّل  اإل��ى  اأ�ضرع  فاإّنهم 

المرحلة ب�لت�لي: 

تعريف المراهق على �سمولّية الدين:    1

ل ينبغي لالأّم والأب اأن يترك� ابنهم� المراهق وحيدًا في م� يتعّلق بمع�لجة الم�س�ئل 

ينبغي  بل  الأ�س��س،  الأ�سئلة  على  الأجوبة  واإيج�د  المراهقة،  بمرحلة  ة  الخ��سّ الِفكرّية 

لهم� اأن ي�س�عداه ب�أ�سلوب منطقّي على مع�لجة م�س�ئله.

ِذهن  ُي��ن��ّوران  فهم�  والعلم،  الإي��م���ن  اأه��ل  من  نف�سهم�  والأّم  الأب  يكون  وعندم� 

ولدهم� ب�لمع�رف ال�سرورّية من خالل تعريفه على العق�ئد ال�سليمة، والمع�رف الحّقة 

والتب�حث معه ومن�ق�سته ب�س�أنه�. ف�إن ك�ن� ل يملك�ن المقدرة واللي�قة الك�فيتين للقي�م 

اإلى �سخ�سٍ يكون مو�سَع ثقٍة وع�رفً�  المهّمة  ُيوكال هذه  اأن  العمل، فمن الأف�سل  بهذا 

ب�لم�س�ئل الفكرّية والعتق�دّية؛ لينهل منه البُن المراهق الأجوبَة ال�س�فية على اأ�سئلته. 

ول ينبغي اأن ُيترك الأبن�ء من دون الإج�بة على اأ�سئلتهم المحّقة.

)1)  الك�في، ج8، �س)9.
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اإّن الن�سوج العقلي للمراهق يدفعه اإلى التفكير بجّدّية في الع�لم المحيط به؛ بق�سد 

اإليه�. فتفكير المراهق لي�س مح�سورًا ب�أمور  تح�سيل المعرفة التي هو ب�أم�ّس الح�جة 

الدني�، بل ي�سمل الم�س�ئل الدينّية التي تلّح على عقله، وتطلب منه تف�سيرًا واقعيً� عن 

التوحيد والخ�لق، والغ�ية من خلق الإن�س�ن، واأ�سل الن�س�أة الإن�س�نّية وكيفّيته�، وق�س�ي� 

البعث والح�س�ب والجّنة والن�ر، وغيره� من المب�حث الدينّية. 

اإّن وظيفة المرّبين التربوّيين في هذا المج�ل تكمن في تعريف ال�س�ّب على مع�رف 

الّدين الأ�سيلة، واأن ي�سعوا في متن�وله المع�رف الالزمة في مج�لي اأ�سول الّدين وفروعه. 

وينبغي على ال�س�ب اغتن�م هذه الفر�سة، وتعميق اّطالع�ته عن الدين، ومط�لعة الكتب 

ين، والتدّبر في القراآن ومع�رفه. المعتبرة في معرفة الدِّ

فاإّن  الدين،  في  »تفّقه  له:  ق�ل  اأّنه  ولده محمد  اإلى   Qالإم���م علي و�س�ي�  من 

(1(

الفقهاء ورثة الأنبياء«.

وقد جمع الإم�م الح�سن المجتبىQ اأولده واإخوانه ذات يوم، وق�ل لهم: »اإّنكم 

�ضغار قوم ويو�ضك اأن تكونوا كبار قوم اآخرين، فتعّلموا العلم، فمن ي�ضتطع منكم اأن 

.
(2(

يحفظه؛ فليكتبه ولي�ضعه في بيته«

وج�ء عن الإم�م ال�س�دقQ � اأي�سً� �: »ل�ضت اأحّب اأن اأرى ال�ضاّب منكم اإل غادياً 

.
(3(

في حالين؛ اإّما عالماً اأو متعّلماً«

ومن الأمور المهّمة � اأي�سً� � في هذه المرحلة العمرية اأن يقوم الأهل بتعويد اأولدهم 

الأحداث على تالوة القراآن والأن�س به، ف�إّن القراآن يختلط بدمه ولحمه، ويترك اأثرًا في 

ك�ّفة وجوده. وهذا هو معنى كالم الإم�م ال�س�دقQ: »من قراأ القراآن وهو �ضاب 

الفترة  القراآن في هذه  اأن يكون  المهّم  . فمن 
(((

القراآن بلحمه ودمه« موؤمن اختلط 

)1)  بح�ر الأنوار، ج1، �س216.
)2)  م. ن، ج2، �س152.
)))  م. ن، ج1، �س170.

)4)  و�س�ئل ال�سيعة، ج2، �س140.
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الع��سفة من عمر الأبن�ء؛ مالذًا لهم في فترات ال�سيق والم�س�كل التي �سوف تعتر�س 

حي�تهم الجديدة.

ول بّد لل�س�ّب الموؤمن اأي�سً� اأن يتعّلم العلوم الع�سرّية اإلى ج�نب العلوم الدينية، واأن 

ل يكون اأّمّيً� به�. فتعّلم العلوم الع�سرّية، اإ�س�فة اإلى اأّنه ي�س�عد على تفّتح ال�ستعدادات، 

ي�س�عد اأي�سً� على تنمية القوى العقلّية، وتجزئة الق�س�ي� وتحليله� بنحٍو اأف�سل، ويمنع 

قوط في وادي الجهل والخراف�ت. يقول الر�سول الأكرمP: »من تعّلم  �ب من ال�سُّ ال�سَّ

.
(1(

�ضم في الحجر« في �ضبابه كان بمنزلة الرَّ

ترغيب المراهقين بالأعمال العبادّية:   2

ال�س�ب في  يكون  والدع�ء. فعندم�  العب�دة  الإيم�ن:  تقوية  ر في  توؤثِّ التي  الأمور  من 

واأن  ة،  خ��سّ اأهّمّية  والدع�ء  العب�دة  ُيولي  اأن  به  يجدر  اإ�سالمّيً�،  نف�سه  تربية  �سدد 

�س �س�عة لنف�سه في الليل والنه�ر؛ لكي ين�جي فيه� رّبه، ويجلي قلبه وي�سّفيه. ُيخ�سّ

ج�ء عن ر�سول اهلل P بحّق ال�س�ب الموؤمن: »اإّن اأحّب الخالئق اإلى اهلل عّز وجّل 

�ضابٌّ حدث ال�ّضّن، في �ضورة ح�ضنة، جعل �ضبابه وجماله هلل وفي طاعته؛ ذلك الذي 

.
(2(

ُيباهي به الرحمان مالئكته، يقول: عبدي حّقاً«

ب�هلل  ارتبط  وفي ح�ل  الحّق،  وعبودّية  ال�س�ّب في ظّل عب�دة اهلل  يترعرع  فحينم� 

الة،  ك�ل�سَّ المعنوّية؛  درج�ته  �ستزداد  عنده�  قلبه؛  مكنون�ت  وبّثه  �سب�به  مرحلة  في 

بل  والت�سّلط،  والنواهي  الأوامر  اأ�سلوب  ا�ستعم�ل  دون  من  ولكن  واأمث�لهم�،  وم،  وال�سَّ

وم. الة اأو ال�سَّ ب�لترغيب، واللطف، والمحّبة، واأحي�نً� ب�لهدية والج�ئزة على اأداء ال�سَّ

عن الإم�م ال�س�دقQ: »ي��وؤّدب ال�ضبي على ال�ضوم ما بين خم�ض ع�ضرة �ضنة 

.
(3(

اإلى �ضتة ع�ضرة �ضنة«

)1)  بح�ر الأنوار، ج1، �س222.
)2)  اأعالم الدين، �س120.

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج10، �س7)2.
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في  بّن�ء  بدوٍر  ت�سهم  بخ�ِلقه،  قلبّيً�  الإن�س�ن  ارتب�ط  عن  عب�رة  هي  التي  ف�ل�سالة 

يحرزون  ُي�سّلون،  الذين  المراهقين  اإّن  حيث  للمراهق،  والأخالقّية  الروحّية  التربية 

ال��ّزّلت  منهم  ت�سدر  عندم�  الم�سّلون  المراهقون  وقيمّيً�.  ومعنوّيً�  روحّيً�  اأ�س��سً� 

والهفوات، وب�سبب عالقتهم ب�ل�سالة، ُيمكنهم ب�سهولة اأن يتراجعوا عن هفواتهم واأن 

روا اأنف�سهم. ُيطهِّ

القدوة والأ�سوة الح�سنة:   3

من الخ�س�ئ�س المهّمة لمرحلة المراهقة؛ هي ظ�هرة المح�ك�ة، ف�لمراهق ُيدّقق 

حي�ته  في  به�  والّت�س�ف  مح�ك�ته�  ويح�ول  و�سلوكّي�تهم�،  الوالدين  خ�سو�سّي�ت  في 

�سرهم في العثور على ال�سف�ت والخ�س�ل 
ُ
اأ ال�سخ�سّية. من هن�، ف�إّن ف�سل الأبن�ء في 

التي ُتر�سيهم في اأبويهم �سوف يدفعهم لّلجوء اإلى الآخرين؛ ليقتب�سوا منهم الخ�س�ل 

وال�سف�ت التي يرغبون بتقليده� ومح�ك�ته� في حي�تهم. 

والمتوازن  ال�سحيح  والنمّو  النف�سّية  المراهق  �سالمة  اأجل  من  الوالدين  على  لذا، 

عند  بة  والمحبَّ الإيج�بّية  ال�سخ�سّية  ب�ل�سف�ت  الّت�س�ف  اإلى  ي�سعوا  اأن  ل�سخ�سّيته؛ 

ويزيلوا  المرحلة،  لهذه  م�سبقً�  ي�ستعّدوا  اأن  عليهم  اأخرى  بعب�رة  المراهقين.  اأولدهم 

م� اأمكنهم من النواق�س والعيوب في �سخ�سّيتهم، ويبدلوه� ب�سف�ت وخ�س�ل متوازنة 

ون��سجة؛ ليكونوا بذلك قدوة واأ�سوة ح�سنة لأولدهم في الم�ستقبل.

والن��سعة  الم�سرقة  ال�سورة  لأولدهم  يقّدموا  اأن  الأهل  على  الأمر،  هذا  وبموازاة 

ة حي�ة  للقدوة الحقيقية التي ينبغي اأن ُتّتبع في هذه الحي�ة. فعندم� نقراأ اأو ن�سمع ق�سّ

اأحد العظ�م اأو ال�س�لحين، �سوف ينت�بن� �سعور ب�لفرح والت�أ�ّسي ب�سكل عفوي، وح�لة من 

الإعج�ب تهّز كي�نن�، فيتوّلد لدين� اأثر ذلك رغبة �سديدة ب�لّت�س�ف ب�ل�سف�ت المعنوية 

وال�سخ�سّية لدى ال�سخ�س المعني. فقد ك�ن للنم�ذج الأخالقّية في المجتمع دور الأ�سوة 

على  الحي�ة  في  والمعنوي  الإن�س�ني  والرتق�ء  ال�سمو  على  والب�عثة  للب�سرّية  المحّركة 
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ت�أّثرًا  الأكثر  الفئة  والمراهقون هم  ال�سّب�ن  يزال  ولقد ك�ن وم�  والأزم�ن.  الع�سور  مّر 

وتف�عاًل مع مفهوم الت�أ�ّسي والقتداء ب�لنم�ذج الإن�س�نية ال�س�مية في الحي�ة. والإ�سالم 

اأّكد على هذه الح�جة من خالل الآية الكريمة: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

.
(1(

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی}
لذا، ينبغي اإطالع المراهقين على النم�ذج الم�سرقة في الحي�ة التي ُيمكن اأن تترك 

تربية  مج�ل  في  لهم  وم�س�عد  لالأهل  معين  الأم��ر  وهذا  و�سلوكهم،  فكرهم  على  اأث��رًا 

الأبن�ء وتعليمهم. من قبيل اإطالعهم � مثال � على �سخ�سّية الإم�م عليQ وهو اأول 

فتى في الإ�سالم، اأو اإ�سم�عيل ذبيح اهللQ، اأو يو�سفQ ذلك المثل الأعلى في 

العفة والطه�رة ومح�ربة النف�س وال�سهوة، اأو داودQ ذلك البطل الذي قهر ج�لوت 

وهو لم يتج�وز الث�لثة ع�سر ع�مً�، اأو فتية اأ�سح�ب الكهف، وغيرهم الكثير من النم�ذج 

الم�سرقة في هذه الحي�ة. 

الدعم المعنوي للمراهق:   4

ويكّرمون  ويحترمونه  اهتم�مهم  الآخ��رون  ُيعيره  اأن  في  ب�سّدة  يرغب  المراهق  اإّن 

�سخ�سّيته. وُتعّد هذه الح�لة نوعً� من اأنواع التدريب على تكوين ال�سخ�سّية؛ ا�ستعدادًا 

لال�ستقالل عن الأ�سرة، والعتم�د على الذات في الم�ستقبل. لذا، ف�لأ�سرة التي تتفّهم 

هذه الح�جة، وت�سعى اإلى ال�ستج�بة له� هي اأقّل ت�س�دمً� مع اأبن�ئه� المراهقين، واأكثر 

ان�سج�مً� وتكّيفً� معهم خالل هذه المرحلة الح�ّس��سة. فمن الح�ج�ت الأ�س��سية للمراهق: 

�سعوره ب�أّنه �سخ�س مقبول في الأ�سرة، وله مك�نته اله�ّمة لدى الوالدين.

هام�س من الحّرّية:   5

يجب اإعط�ء المراهق قدرًا من الحّرّية في حي�ته، كي يتعّلم كيف ُي�سّير �سوؤونه في 

الم�ستقبل. ولكن في الوقت ذاته، ينبغي رع�يته عن قرب، والمب�درة اإلى تنبيهه وتحذيره 

)1)  الأحزاب، 21.
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من ال�سقوط فور مالحظة بوادر الغفلة اأو النحراف ل �سمح اهلل. لذا، ينبغي اأن تترافق 

الحّرّية مع المراقبة اأثن�ء عملّية التربية. فال الحّرّية المطلقة التي ُيط�لب به� المراهق 

من  اأي�سً�  ومجدية  �سحيحة  اأحي�نً�  الأه��ل  ي�سعه�  التي  ال�سديدة  القيود  ول  مقبولة، 

الن�حية التربوّية، بل الطريقة المثلى هي الموازنة بين الأمرين. 

النظر من زاوية المراهق:   6

اأبن�ئه� خالل مرحلة المراهقة من زاوية اأخرى تختلف  اإلى  �َسر اأن تنظر 
ُ
ُيفَتر�س ب�لأ

عن نظرة �سني الطفولة لديهم، والتع�مل معهم على اأ�س��س التغييرات والتطّورات الجديدة 

الح��سلة في �سخ�سّيتهم. ف�لطريقة ال�س�ئدة عند الأهل في التع�مل مع المراهق اأن ينظروا 

اإلى الق�س�ي� من منظ�رهم الخ��ّس بهم، واأن يح�كموهم على اأ�س��س هذه النظرة. في حين 

اأّن الطريقة التربوّية ال�سحيحة تقت�سي اأن ي�سع المربّي نف�سه مك�ن المراهق ويح�ول اأن 

يرى الأمور من منظ�ره ومقي��سه. وهذه العملّية لي�ست �سهلة، ولكّنه� في الوقت ذاته لي�ست 

م�ستحيلة، وتحت�ج اإلى بذل مزيد من الهتم�م والعن�ية ب�لمراهق؛ لبلوغ الهدف.

الن�سجام بين الوالدين:    7

من اأكبر الم�سكالت التي يع�ني منه� المراهق هي اختالف الوالدين، وعدم ان�سج�مهم� 

بين  العالقة  وا�سطراب  والخالف،  التن�فر  هو:  ويزعجه  المراهق  ُيقِلق  فم�  بع�س.  مع 

الأبوين. وب�لعك�س، ف�إّن اأكبر م�سدر لل�سع�دة والراحة وال�ستقرار ب�لن�سبة للمراهق هو: 

عند �سي�دة الموّدة والن�سج�م بين الوالدين. لذا، ينبغي على الأهل بذل الو�سع في تح�سين 

العالقة بينهم� على الأ�س�س ال�سرعّية والأخالقّية؛ لينعم المحيط الع�ئلي ب�لدفء وال�سالم 

المطلوب؛ لبن�ء روابط ع�ئلّية �سليمة. ف�لأبن�ء يرون �سع�دتهم و�سق�وتهم من ن�فذة عالقة 

اأحدهم� مع الآخر. اإّل اأّن � لالآب�ء لجهة رئ��ستهم لالأ�سرة � الدور الأكبر والأهّم في خلق 

ق�ل:  اأّن��ه   Qال�س�دق الإم���م  عن  روي  الع�ئلي.  المحيط  داخل  والن�سج�م  التف�هم 

»اإّن اهلل َلُيفِلُح بفالح الّرجل الموؤمن ُوْلَدُه وُوْلَد ُوْلِدِه، ويحفظه في دَوْيرتِه وُدَوْيَراٍت 
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فقال:{ې  الغالمين  ذك��ر  ث��ّم  اهلل،  على  لكرامته  اهلل  يزالون في حفظ  حوله، فال 

.
(2(

، األم تر اأّن اهلل �ضكر �ضالح اأبويهما لهما«
(1(

ې ى}

ملء اأوقات الفراغ:   8

التربوّية  ب�لبرامج  المراهقين  اأبن�ئهم�  فراغ  اأوق�ت  يملئ�  اأن  الوالدين  على  يجب   

المن��سبة، ومن جملته�: البرامج الري��سية. في الحديث عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه 

، واإّن يعمدوا اإلى تم�سية بع�س الوقت 
(3(

ق�ل: »اإّن اهلل ُيبغ�ض كثرة النوم وكثرة الفراغ«

معهم في الليل اأو النه�ر؛ واأن ينّفذوا معً� برامج م�ستركة قدر الإمك�ن؛ كقراءة حديث من 

نهج البالغة، وتف�سير اآيٍة من القراآن، ونْقل ذكرى جميلٍة من مراحل الحي�ة، وغيره�...

الع�سرة ال�سالحة:   9

ي�س�هم الأ�سدق�ء بن�سبة ع�لية في ت�سّكل �سخ�سّية ال�سب�ب الدينّية والأخالقّية. فم� اأكثر 

ال�سب�ب الذين انحرفوا اإثر مج�ل�ستهم اأ�سدق�ء ال�ّسوء، حيث يقولون بعد اإدراكهم لخطئهم 

. وقد ج�ء عن الر�سول الأكرم P اأّنه 
(((

وا�ستب�ههم: {ڻ ۀ   ۀ   ہ     ہ  ہ}

.
(((

ق�ل: »المرء على دين خليله، فلينظر اأحدكم من يخالل«

من  مجموعة  اأو���س���ط  في  لالنخراط  يدفعه  قد  العزلة  من  المراهق  خ��وف  واإّن 

الزمالء والأقران غير المن��سبين، وربم� الخطرين � اأي�سً� �، كّل ذلك من اأجل التغّلب 

على  ينبغي  هن�،  الذات. من  اإثب�ت  لأجل  اأو  الجتم�عّي،  والنبذ  العزلة،  م�س�عر  على 

الأبوين مراقبة عالق�ت المراهق الجتم�عّية، خ�سو�سً� من ن�حية �سداق�ته، ب�لإ�س�فة 

وكيفّية  الآخرين،  مع  و�سليمة  �سحيحة  عالق�ت  اإق�مة  كيفّية  على  اأبن�ئهم  توعية  اإلى 

انتخ�ب الأقران.

)1)  الكهف، 82.
)2)  بح�ر الأنوار، ج)1، �س12).

)))  الك�في، ج5، �س84.
)4)  الفرق�ن، 28.

)5)  م�ستدرك الو�س�ئل، ج8، �س27).
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المفاهيم الرئيسة
ُتعَرف    1 النمّو  من  مرحلة  وه��ي  والر�سد،  الطفولة  بين  تت�أرجح  مرحلة  المراهقة 

بم�س�كله� وعوائقه� و�سعوب�ته� الكثيرة، ولي�س من الي�سير تحديد بدايته� ونه�يته� 

ب�سكل دقيق. 

ل يمكن ح�سر مرحلة المراهقة ب�سنوات معّينة؛ لأّنه� تختلف ب�ختالف الأ�سخ��س    2

البلوغ  مع  تتزامن  ب�عتب�ره�  ع���ّم؛  ب�سكل  بدايته�  تحديد  ويمكن  والمجتمع�ت. 

الجن�سّي.

مرحلة المراهقة مرحلة ه�ّمة للغ�ية في الحي�ة، وهي مرحلة تتمّيز بخ�س�ئ�سه� عن    )

جميع مراحل الحي�ة الأخرى، منه�: القلق، والبحث عن الهوّية، والحّرّية، والبلوغ.  

الإ�سالم    4 اأولى  للتربية؛ فقد  تقّباًل  العمرية  المراحل  اأكثر  الأحداث من  لأّن مرحلة 

اهتم�مً� ب�لغً� بهذه المرحلة العمرية، وجعل العبء الأكبر من هذه الم�سوؤولّية يقع 

على ع�تق الأهل.

المع�رف    5 على  الأبن�ء  تعريف  الأه��ل  ع�تق  على  الُملق�ة  الأ�س��سية  الوظ�ئف  من   

الدينّية والإلهّية، وفتح ب�ب المعرفة اأم�مهم؛ لينهلوا منه ويتزّودوا. ب�لإ�س�فة اإلى 

الأمور العب�دّية � اأي�سً� �.

على الأهل اأن ي�سنعوا لأولدهم الأنموذج والقدوة ال�س�لحة التي ينبغي اأن ُيحتذى    6

به� في الحي�ة؛ لتكون لهم ع�سمة ومالذًا من الوقوع في فّخ النبه�ر ب�لآخر غير 

ال�س�لح.

يحت�ج المراهق اإلى الدعم المعنوّي، واإلى اإعط�ئه ف�سحة من الحّرّية؛ ليبداأ بر�سم    7

مع�لم تجربته وبن�ء �سخ�سّيته الم�ستقبلية؛ ب�لعتم�د على نف�سه.

الحي�ة،    8 في  الن�فعة  ب�لأمور  المراهق  لدى  الفراغ  وقت  ملئ  على  الحر�س  ينبغي 

ومراقبة �سداق�ته؛ والأ�سخ��س الذين يع��سرهم بهدوء ورفق.



179 التربية الميريرة لّدراهقير

للمطالعة

ر�سالة الأمومة المقّد�سة

اإلى  ت�سري  الن�س�ء  عّفة  لأّن  الأهمية،  من  الأول��ى  الدرجة  في  هي  الن�س�ء  عّفة  اإّن 

هوؤلء الأطف�ل الذين في اأح�س�نهن. اإّن المقدار الذي ي�سري لالأطف�ل من عّفة الن�س�ء 

ارتب�طهم  له في  ب�أّمه�تهم ل نظير  الأطف�ل  المدار�س. فتعّلق  يتحّقق في  و�سرفهن، ل 

ب�لآخرين، فم� ي�سمعونه من فم الأم يبقى را�سخً� في قلوبهم. ول يبقى را�سخً� لديهم 

م� ي�أخذونه من اأ�سخ��س اآخرين. ف�إذا ك�نت الأّمه�ت اأّمه�ت ذوات ف�سيلة وعّفة ف�إنهّن 

�سيرفدن المجتمع اأولدًا ذوي ف�سيلة و�سرف. والأولد ذوو الف�سيلة وال�سرف ي�سلحون 

البلد. ف�إ�سالح الدول رهن بكّن. رهن بكّن اأيته� الأّمه�ت. خراب واإعم�ر الدول تبع لكّن. 

اإّنكّن اإذا قّدمتن للمجتمع �سب�بً� ذوي ف�سيلة، �سب�بً� ن�سوؤوا في اأح�س�نكن على الف�سيلة 

ف�إّن بلدكّن �سي�سلح ويعمر و�سيتّم اإنق�ذه من يد الأج�نب.

واأّم� اإذا لم َيَدُعوا اأطف�لكن ليبقوا في اأح�س�نكن، وا�ستدرجوكن، واأخذوا اأطف�لكن 

اإلى الدور التي ترعى الأطف�ل، ف�إذا م� ابتعد الطفل عن اأّمه ف�إن العقدة �ستظهر فيه. 

اإّن الطفل الذي ل يكون تحت رع�ية الأم ول ي�سعر بمحّبة الأم ف�إّنه �سوف ي�سعر ب�لعقدة. 

وهذه العقد من�س�أ جميع المف��سد. ف�ل�سرق�ت تن�س�أ من هذه العقد، وجرائم القتل تن�س�أ 

من هذه العقد، والخي�ن�ت تن�س�أ من هذه العقد. وهذه العقد تظهر عندم� يبتعد الطفل 

عن اأّمه. الطفل اللطيف الرقيق �سريع الت�أّثر وبح�جة لمحّبة الأم، فيوؤخذ من اأّمه ليكون 

اأن تكون محّبة �سخ�س غريب لهذا الطفل  اأ�سخ��س غرب�ء عنه، ول يعقل  تحت تربية 

كمحّبة اأمه، فتتّم تربية الطفل هن�ك، وبذلك تن�س�أ العقد. 

اإّن جميع المف��سد التي تظهر في البلد اأو اأكثره� اإّنم� تن�س�أ من هذه العقد. لقد عملوا 

ويقوموا  اأّمه�تهم  اأح�س�ن  عن  الأطف�ل  يف�سلوا  ب�أن  عمليً�،  الم�س�ألة  هذه  تطبيق  على 
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ي  بتربيتهم في مك�ن اآخر. لقد خدعوا الن�س�ء اإذ اأ�سبحن يقلن: لَم نجل�س في البيت وُنربِّ

الأطف�ل؟ بل يجب اأن ننزل اإلى المجتمع، يجب اأن نذهب اإلى كذا. بيد اإّنه لو ك�ن هدفهم 

.
(1(

�سليمً� لم� ك�ن هن�ك اإ�سك�ل كبير في البين، ولكن نواي�هم �سيئة 

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني}، ج7، �س21).



أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

التربوية المعتمدة في مج�ل    1 اأهّم القواعد  يتعّرف على 

تهذيب الغريزة الجن�سّية.

ي�سرح كيفّية بن�ء ثق�فة جن�سّية �سليمة عند الأبن�ء.   2

 التربية
الجنسيّة لألبناء

الدرس الثاني عشر





اإّن الميل الجن�سّي غريزٌة غر�سته� يد الخ�لق في وجود الإن�س�ن؛ ل�سم�ن بق�ء الن�سل. 

وهذا الميل يكون �س�مرًا في مرحلة الطفولة، ويظهر تدريجيً� في حي�ة الإن�س�ن؛ ليبلغ 

اأوجه في مرحلة المراهقة. والأطف�ل ل يخلون من الميل الجن�سّي، وهم يحت�جون في 

هذا المج�ل اإلى التربية والمراقبة الجّدّية. 

ف�لغريزة الجن�سّية ُتعّد واحدة من اأقوى الغرائز الحيوّية لدى الإن�س�ن، وتّت�سم هذه  

الغريزة المودعة في النف�س الإن�س�نّية منذ الولدة بح�لة من الهدوء وال�سكينة حتى بلوغ 

�سّن المراهقة. ولكّنه� تبدء ب�لتفّتح والتف�عل �سيئً� ف�سيئً� مع دخول مرحلة المراهقة، 

اإلى اأن ت�ستولي في مقطع من هذه المرحلة على كي�ن المراهق وم�س�عره ب�لك�مل، ليجد 

نف�سه ع�جزًا عن مق�ومة نوازعه� وكبح جم�حه�. ومع بروز هذه الغريزة، فمن الطبيعي 

اأن يرافقه� بع�س العقب�ت والم�س�كل. وهن�، تقع على الوالدين م�سوؤولّية كبيرة جّدًا في 

العمل على رفع هذه العوائق التي قد تعتر�س طريق اأبن�ئهم في هذه المرحلة العمرّية 

الح�ّس��سة.

فدور الوالدين م�سترك في تربّية اأطف�لهم� تربيًة جن�سّيًة، ولكن اأحي�نً� يكون دور الأّم 

م  مً� ب�لن�سبة اإلى البن. وفي هذا المج�ل ُتقدِّ مقّدمً� ب�لن�سبة اإلى البنت، ودور الأب مقدَّ

المدر�سة التربوّية في الإ�سالم بع�س ال�سبل والطرق للتوعية الجن�سّية وتهذيب الغريزة 

الجن�سّية.

 وفي م� يلي �سوف ُنق�ّسم الكالم اإلى موردين: الأّول: في التربية الجن�سّية لالأطف�ل. 

والث�ني: في التربية الجن�سّية للمراهق.
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التربية الجنسيّة لألطفال
في مرحلة الطفولة، وقبل �سّن المراهقة تكون الغريزة في ح�لة كمون وثب�ت، ولكّنه� 

اأن  اإّم���  الوعي  فهذا  الطفل.  لدى  الجن�سّي  الوعي  ت�سّكل  في  ج��ّدًا  مهّمة  مرحلة  تعتبر 

يح�سل من الطرق ال�سحيحة ووفق الأ�سول والأ�س�س الدينّية والتربوّية ال�سليمة، واإّم� 

من خالل طرق غير تربوّية وغير اأخالقية؛ فتكون عواقبه� � ع�دة � موؤذية ومهلكة � اأحي�نً� 

مف�سلّية  مرحلة  هي  الطفولة  فمرحلة  تليه�.  التي  المراهقة  مرحلة  على  خ�سو�سً�   ،�

وت�أ�سي�سّية لم� بعده� من المراحل الالحقة. من هن�، على الأهل اأن يتقّيدوا بمجموعة 

من التوجيه�ت والتع�ليم الدينّية والتربوّية؛ لتف�دي الوقوع في المحذور. من هذه الأمور 

التي ينبغي مراع�ته� والإلف�ت اإليه�: 

الحياء:   1

ينبغي لالأّم والأب اأن ُيراعي� في �سوؤون الحي�ة الع�ئلّية ك�ّفة اأ�سل »الحياء«، واأن ُيهّيئ� 

على  المح�فظة  خالل  من  واإ�سالمية  �سحيحة  تربية  اأولدهم�  لتربية  المن��سبة  البيئة 

الحي�ء في المحيط الع�ئلّي، حيث ُتراعي الأّم اللب��س الإ�سالمّي في حّده المعقول اأم�م 

العوامل  من  نوٍع  اأّي  اإزال��ة  اأجل  من  اآب�ئهّن؛  اأو  اإخوتهّن  من  مح�رمهم  اأم�م  اأو  الأولد 

الممّهدة للخط�أ والنحراف بين الأبن�ء. ف�للب��س غير المن��سب والمن�في لآداب الح�سمة 

وال�ستر والمثير لل�سهوة ي�ستلزم الن�سوج المبّكر للميول الجن�سّية عند الطفل. حتى اأّنه ل 

ينبغي لالأب اأن يرتدي لب��سً� غير من��سب في البيت اأو اأن ُيبقَي اأجزاًء من ج�سمه ع�رية 

كذلك.

عدم ا�ستخدام الألفاظ البذيئة:    2

    على الوالدين اأن ُيراعي� في كالمهم� الأدب واللي�قة وح�سن الأخالق، واأن يتجّنب� 

ا�ستخدام األف�ٍظ وكلم�ت ت�سير ب�أّي نحو اإلى م�س�ئل تتعّلق ب�لجن�س، واأن يمتنع� عن نقل 

اأّي ق�س�س اأو طرائف تتعّلق ب�لأمور الجن�سّية، ولو عن طريق المزاح واللعب. 
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الف�سل بين الفتية والفتيات:   3

ينبغي الف�سل بين الأبن�ء الذكور والإن�ث عند ال�ستحم�م، وعلى الأّم اأن ل ت�س�عد 

ابنه� في ال�ستحم�م بعد اأن يبلغ الأربع �سنوات. وهذا الأمر ينطبق � اأي�سً� � على الآب�ء في 

م� يتعّلق ببن�تهم. لذا على الوالدين اأن يعّلم� اأولدهم� من عمر اأربع �سنوات اأن ي�ستحّموا 

ب�أنف�سهم. واأن يث�برا على هذا الأمر لمّدة، حتى ل يحت�جون في هذا المج�ل اإلى اأهلهم 

اإذا م� بلغوا �سّن التمييز. 

كم� على الأهل اأن يف�سلوا فرا�س ال�سبي�ن عن البن�ت من بعد عمر �سبع �سنوات. ول 

ينبغي للوالدين اأن يدع� اأولدهم� يبيتون معهم� في غرفة واحدة من بعد هذه المرحلة 

العمرّية. روي عن الر�سول الأكرم P اأّنه ق�ل: »فّرقوا بين اأولدكم في الم�ضاجع اإذا 

.
(1(

بلغوا �ضبع �ضنين«

»ال�ضبّي وال�ضبّي، وال�ضبّي وال�ضبّية، وال�ضبّية وال�ضبّية، يفّرق  P اأي�سً�:  وعنه 

.
(2(

بينهم في الم�ضاجع لع�ضر �ضنين«

وروي عن الإم�م الب�قرQ: »يفّرق بين الغلمان والن�ضاء في الم�ضاجع اإذا بلغوا 

.
(3(

ع�ضر �ضنين«

اأر�سّية خ�سبة؛  الإن�س�ن لديه  الميل الجن�سّي عند  الّدّقة في الإ�سالم؛ لأّن  كّل هذه 

للتحّرك، والتي اإذا م� توّفرت دوافع تحريكه وفورانه، فلن يكون الحّد من النحراف�ت 

الن�جمة عنه عماًل �سهاًل ي�سيرًا على الإطالق.

عدم المبيت في فرا�س واحد بح�سور الأبناء:   4

يدخلون  عندم�  وي�ست�أذنوهم�  الب�ب  يطرقوا  اأن  اأبن�ءهم�  ُيعّلم�  اأن  للوالدين  ينبغي 

عليهم� في غرفتهم�. وينبغي اأن تكون عالقة الأّم والأب في مح�سر الأولد خ�ليًة تم�مً� 

)1)  بح�ر الأنوار،ج 101، �س96.
)2)  و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س1)2.

)))  مك�رم الأخالق، �س)22.
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من التلميح�ت الجن�سّية. ول ينبغي لهم� في مح�سر الأولد اأن يبيت� في فرا�ٍس واحد، واإذا 

لم يكن لديهم� غرفة نوم م�ستقّلة ينبغي لهم� اأن ي�ستفيدا من فرا�سين م�ستقلين. فقد 

ج�ء في الرواي�ت الإ�سالمّية و�س�ي� توؤّكد �سرورة اجتن�ب الأب والأّم مم�ر�سة العالقة 

الزوجّية تحت مراأى الأطف�ل ومح�سرهم.

روي عن الر�سول الأكرم P اأّنه ق�ل: »والذي نف�ضي بيده لو اأّن رجاًل غ�ضي امراأته 

وفي البيت �ضبيٌّ م�ضتيقظ يراهما وي�ضمع كالمهما ونف�ضهما؛ ما اأفلح اأبداً؛ اإن كان 

.
(1(

غالماً كان زانياً، اأو جاريًة كانت زانية«

وروي عن الإم�م ال�س�دقQ اأي�سً�: »ل ُيجامع الرجل امراأته ول جاريته وفي 

.
(2(

البيت �ضبّي؛ فاإّن ذلك مّما يورث الزنا«

وينبغي اللتف�ت اإلى هذه الم�س�ألة اأكثر في ح�ل لم تكن غرفة نوم الأطف�ل منف�سلة 

عن غرفة نوم الوالدين. فعدم التف�ت الوالدين واحتي�طهم� في مثل هذه الح�لت � غ�لبً� 

� م� ُينتج م�س�كل تربوّية جّدّية وخطيرة.

الحّد من التما�س الج�سدّي مع الأطفال:   5

الأولد من  ة  فوق )خ��سّ وم�  �سنوات  �سّت  �سّن  الأطف�ل من  يدع�  ل  اأن  الأهل  على 

تتال�سق  واأن  فرا�سهم�،  في  يبيت�  اأن  التمييز  �سنَّ  بلغوا  والذين  المخ�لف(  الجن�س 

اأج�س�مهم� �سبه الع�رية ب�أج�س�د اأولدهم�، واإذا اأرادت الأّم ل�سرورة م� اأن تبّيت ابنته� 

في فرا�سه�، ينبغي له� اأن ترتدي لب��سً� يمنع من التم��س الج�سدّي المب��سر مع ابنته�.

وينبغي للوالدين اأن يتجّنب� ب�سّدة تح�ّس�س ومداعبة الأع�س�ء الجن�سّية لأولدهم؛ لأّن 

لهذا الفعل اآث�رًا غير مالئمة تبرز في مرحلتي المراهقة وال�سب�ب.

فل ال�سبّي  وطبقً� للرواي�ت الإ�سالمّية، ل ينبغي للرجل الذي هو غير محرم اأو الطِّ

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، ج20، �س))1.
)2)  م.ن، �س2)1.
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اأو اأن يح�سنه�. والمراأة التي هي غير محرم ل ينبغي له�  اأن ُيقّبل فت�ة ال�سّت �سنوات 

ل ال�سبّي الذي �سّنه �سبع �سنوات. عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإذا بلغت الجارية  اأن ُتقبِّ

.
(1(

الحّرة �ضّت �ضنين فال ينبغي لك اأن تقّبلها« 

ال�سّت  حوالي  )اأي  التمييز  �سّن  بلغوا  الذين  الأطف�ل  مالطفة  عند  ينبغي  عليه،  بن�ًء 

�سنوات( اأو عند التحّدث معهم واحت�س�نهم مراع�ة الحدود وال�سوابط ال�سرعّية الأخالقّية.

المراقبة الدائمة لعالقات الأبناء:   6

ل ينبغي اأن تخرج عالق�ت الأولد فيم� بينهم عن مراقبة الكب�ر، ول ي�سّح لالأّم اأن 

ة بعد عمر الخم�س  تترك اأولده� بمفردهم. بل يجب مراقبة العالق�ت بين الأولد، وخ��سّ

وال�سّت �سنوات، وعمر مرحلة التعليم الأ�س��سّي. وينبغي اإظه�ر المراقبة الك�فية؛ كي ل 

ه � لالأ�سف �، وب�سبب �سذاجة  يقع الأولد في عالق�ت م�سبوهة وبعيدة عن الأنظ�ر. ف�إنَّ

ة الأّمه�ت، يكون الأولد � اأحي�نً� � مورد ا�ستغالل ِمْن ِقَبل َمْن  الأهل وعدم علمهم وخ��سّ

يلّوث ولٌد واحٌد منحرف ع�سرات الأولد  اأن  اأكبر �سّنً�؛ فيحرفونهم، فمن الممكن  هم 

الآخرين ويحرفهم.

اأبن�ءهم مبّرئين عن هذه الم�س�ئل واأن ل يغفلوا عن هذا  اأن ل يعتبروا  على الآب�ء 

الخطر، بل ينبغي اأن ي�سعوا دائمً� في ب�لهم احتم�ل اأن ينجّر ابنهّن غير الب�لغ اإلى هذا 

النوع من النحراف�ت. 

فينبغي � مثاًل � مراقبة الأبن�ء؛ لكي ل يقيموا بقدر الإمك�ن �سداق�ت مع المراهقين 

الذين يفوقونهم عمرًا ن�سبيً�. وفي العالقة مع الأق�رب ينبغي � اأي�سً� � اإظه�ر المراقبة 

الالزمة والطمئن�ن من �سّحة هذه العالق�ت و�سالمته�.

الأق�رب  والجيران وحتى  الأ�سدق�ء  اإلى من�زل  الأولد  ترّدد  الحوؤول دون  يلزم  كم� 

اللواتي  للفتي�ت  ب�لن�سبة  اأهّم  ُتعتبر  الم�س�ألة  وهذه  الجّدّية.  الأهل  مراقبة  عن  بعيدًا 

)1)  م.ن، �س0)2.
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يت�سّررن اأكثر في مثل هذه الح�لت.

كذلك، ينبغي اأن ل تكون عالق�ت الإخوة والأخوات في البيت الواحد بمن�أًى عن مراقبة 

الوالدين. فكونهم مح�رم قد يحّد من مقدار هذا الميل الجن�سّي، ولكن ل يزيله. لذا، ل 

يمكنن� ب�ل�ستن�د اإلى كونهم مح�رم اأن نريح ب�لن� ونمتنع عن المراقبة، ولدين� تج�رب 

مريرة في هذا المج�ل غ�لبً� م� تكون ن��سئًة من عدم مالحظة الوالدين واّطالعهم�.

فلالأ�سف تغفل بع�س الع�ئالت عن اأهّمّية هذه المراقبة؛ لأ�سب�ب عديدة، ك�لن�سغ�لت 

في  معّر�س  ابنهم  اأّن  بب�لهم  يخطر  فال  ب�لأبن�ء  الزائدة  الثقة  اأو  وهمومه�،  الحي�تّية 

اأّي لحظة لل�سقوط. وهذه النظرة المبنّية على ح�سن الظّن المفِرط �س�درٌة عن انعدام 

اأبن�ئهم�. لذا ينبغي للوالدين اأن  الب�سيرة، وغفلة الأبوين عن القي�م بوظ�ئفهم� تج�ه 

يكون لديهم� معرفة ك�ملة بعالق�ت اأبن�ئهم� و�سداق�تهم.

النوم وال�ستراحة:   7

 ينبغي اأن يتعّلم الأبن�ء اأن يرتدوا لب��سً� مريحً� عند النوم، واأن تكون �س�ع�ت نومهم 

اللح�ف،  خ�رج  واأيديهم  روؤو�سهم  ي�سعوا  واأن  والديهم،  نوم  �س�عة  من  واأبكر  منّظمة 

اأن  بعد  مخدعه  ترك  على  الولد  يعت�د  اأن  المهّم  ومن  بطونهم.  على  النوم  ويتجّنبوا 

ي�ستيقظ مب��سرة ول يتمّرغ فيه.

التبّول والنظافة:   8

فولة اأن يق�سوا ح�جتهم كّلم� �سعروا ب�لح�جة   ينبغي اأن يعت�د الأولد منذ مرحلة الطُّ

للتبّول، واأن يعت�دوا الّذه�ب اإلى الحّم�م كّل ليلة قبل النوم. لأنَّ حب�س البول؛ ينتج عنه 

�سرٌر ج�سم�ني، وُي�سّبب في بع�س الموارد تحريكً� لل�سهوة والميول الجن�سّية.

كم� اأّن للنظ�فة اأثرًا مهّمً� جّدًا اأي�سً� ل ينبغي ال�سته�نة به. فمن الث�بت اأّن المح�فظة 

على نظ�فة الأع�س�ء التن��سلّية ومج�ري اإدرار البول ت�سهم ب�سكل اأ�س��س في الحّد من 

النحراف�ت الجن�سّية.
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تعليم غ�سل الجمعة:   9

 من الإجراءات المتعّلقة ب�لتربية الجن�سّية والتي هي في الواقع مقّدمٌة لورود دني� 

البلوغ والمراهقة؛ م�س�ألة تعليم الأغ�س�ل. وبداية هذا التعليم يكون بغ�سل الجمعة. من 

خالل ترغيب الأهل اأولدهم على غ�سل الجمعة، وبي�ن درجة ثوابه وفوائده بلغٍة ب�سيطة 

وق�بلة للفهم. ومن الأف�سل اأن ي�سرعوا بهذا الأمر من �سنِّ التَّ��سعة وم� بعده. على اأن 

يتوّلى الأب تعليم ابنه، والأم تعليم ابنته�.

تعليم مفهوم الَمْحرم وغير الَمْحرم:   10

�سّت  عمر  من  المحرم  وغير  المحرم  مف�هيم  اأولدهم�  ُيعّلم�  اأن  للوالدين  يمكن   

ئ�هم لذلك. والوالدان اأنف�سهم� هم� اأف�سل اأنموذج في تبي�ن  �سنوات وم� فوقه، واأن ُيهيِّ

م�س�ديق المحرم وغير المحرم اأم�م الأولد، فهم في عالق�تهم� وتع�طيهم� مع مختلف 

غير  من  المح�رم  تحديد  مج�ل  في  عملّيً�  در�سً�  اأولدهم�  ُيلّقن�  اأن  ينبغي  الأف��راد، 

المح�رم من الأفراد.

التربية الجنسيّة للمراهقين

اأ- طرق اإ�ضباع الغريزة عند المراهق:

الغرائز  اأقوى  من  واحدة  ُت�سّكل  المراهقة  مرحلة  في  الجن�سّية  الغريزة  ك�نت  لّم�   

واأكثره� فع�لّية في �سخ�سّية الإن�س�ن؛ لذا، ف�إّن الم�س�ئل المّت�سلة به� تبرز ب�سكل اأو�سع 

واأكثر جالًء من الق�س�ي� الأخرى. ف�لغريزة الجن�سية �س�أنه� �س�أن العط�س والجوع و�س�ئر 

الإ�سب�ع  اأجل  من  وال�سعي؛  والفع�لّية  الن�س�ط  اإلى  المراهق  تدفع  الأخ��رى،  الح�ج�ت 

والإر�س�ء. ولأّن موعد البلوغ الجن�سّي عند الأحداث ع�دة م� يح�سل قبل البلوغ النف�سّي 

والتهّيوؤ اقت�س�دّيً� لم�س�ألة الزواج؛ بمعنى اأخر يحّل موعد �سعور المراهق ب�لح�جة اإلى 

الإ�سب�ع الجن�سّي قبل الن�سوج النف�سّي والم�دّي، فال يجد المراهق اأم�مه اإل طريق من 
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الطرق الت�لية:

المهّيجة    1 العوامل  الغريزّية، ويقوم بتجّنب  انفع�لته  المراهق بكبح جم�ح  اأن يقوم 

اأوانه� المن��سب ب�ل�سكل الذي  اإلى حين  والمثيرة، ويوؤّجل ال�ستج�بة لهذه الح�لة 

ُير�سي اهلل وين�سجم مع الفطرة، وهو م� يو�سي به الإ�سالم ويوؤّيده ال�سرع. ولكّن 

هذا الحّل كم� ل يخفى من اأ�سعب الطرق واأعقده�، ويتطّلب تنفيذه تدابير �سرعّية 

ة به. وتربوّية خ��سّ

الطريق الأخر هو: »الإ�ضباع الذاتي« الذي يتن�فى واأهداف ال�سرع والِخْلَقة الإن�س�نّية    2

والغريزة الجن�سّية نف�سه�، ويعّد نوعً� من الظلم بحّق النف�س، واعتداًء وتعّديً� على 

ال�سرع والمع�يير الإن�س�نّية. وُت�سّمى هذه الح�لة ا�سطالحً� اأي�سً� ب� »ال�ضتمناء«.

مع    ) اأي�سً�  يتن�فى  وهو  المم�ثل.  الجن�س  اإلى  المراهق  انجذاب  هو  الث�لث  الأ�سلوب 

ِخْلَقة الجن�سين  انته�كً� لفل�سفة  مب�دئ الدين والأخالق والفطرة الإن�س�نّية. وُيعّد 

النف�سّي،  التوازن  وفقدان  وال�سطراب،  القلق،  على  ويبعث  الحي�ة،  في  ودورهم� 

وي�ستتبعه انحراف�ت �سلوكّية واأخالقّية كم� ل يخفى. 

الطريقة الرابعة والأخيرة هو: ميل المراهق وانجذابه اإلى الجن�س الآخر، وبطبيعة    4

الح�ل اإّن اأّي عالقة في هذا المج�ل خ�رج اإط�ر العقد والزواج ال�سرعّي ُيعّد عماًل 

محّرمً� ومرفو�سً�؛ دينّيً� واأخالقيً�، وله� انعك��س�ت �سلبّية وكبيرة جّدًا على البنية 

الأخالقّية والإ�سالمّية للمجتمع. واإذا م� �س�عت الف�ح�سة ب�سكل وا�سع في المجتمع، 

 � ف�إّنه� تعّر�س الأرك�ن الأ�س��سّية فيه؛ ك�لأ�سرة، والمع�يير القيمّية ال�س�ئدة فيه 

اأي�سً� � اإلى النهي�ر، وتوؤّدي ب�لنتيجة اإلى �سيوع التحّلل الُخُلقي والإب�حّية الجن�سّية.

وعلى الرغم من اأّن �سبط النف�س والتعّفف الذي هو الطريق الأّول اأمر ممكن وعملي، 

اأولئك  هم  به  يلتزم  والذي  به،  يلتزمون  ل  المراهقين  اأكثر  لذا  و�سعب،  معّقد  ولكّنه 

ف�إذا  متينة.  وتربوّية  دينّية  وبخلفّية  قوّية  ب�إرادة  يتمّتعون  الذين  الموؤمنون  المراهقون 

انه�رت اإرادة المراهق وعجز عن ال�سيطرة على نف�سه وكبح جم�حه� اأم�م نوازع الغريزة 
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الط�فحة؛ ف�إّنه �سينجرف بطبيعة الح�ل اإلى واحد من الطرق المنحرفة. من هن�، ف�إّن 

م�سوؤولّية توجيه المراهق وتربيته وتعليمه حتى يتخّطى هذه المرحلة ب�أم�ن و�سالم هي 

م�سوؤولّية كبيرة وثقيلة جّدًا، ويتحّمل الأهل الق�سم الأكبر منه�. فم� هي اإذن، وظ�ئف 

الآب�ء تج�ه اأبن�ئهم في هذه المرحلة العمرية الح�ّس��سة والم�سيرية؟

ب- وظائف الأهل تجاه المراهقين:

ب�لإ�س�فة اإلى م� ذكرن�ه من الوظ�ئف المرتبطة بتربية الأطف�ل وتوعيتهم الجن�سّية، 

الأهل  على  ينبغي  والتي  العمرية،  المراهقين  بفئة  ة  الخ��سّ الأمور  بع�س  اإليه�  ن�سيف 

العن�ية به� والوقوف عنده�، منه�:

الدعم العاطفّي للمراهق:    1

لفة مع الأولد، والحوؤول 
ُ
اإّن العالق�ت الع�طفّية القوّية، واإر�س�ء ح�لٍة من الأن�س والأ

دون بروز الحرم�ن الع�طفّي، وكبت م�س�عر المحّبة؛ ُتعتبر كّله� من العوامل الأ�س��سّية 

والقنوط،  والي�أ�س،  المالذ،  وفقدان  ب�لوحدة،  ف�لإح�س��س  الجن�سّي.  الميل  تعديل  في 

لالنحراف�ت  ُتمّهد  عوامل  كّله�  والعتب�ر؛  الكرامة  وفقدان  ب�لحق�رة،  والإح�س��س 

اإق�مة عالق�ت ع�طفّية �سميمّية  الوالدين على  الأبن�ء. لذا، ينبغي حّث  الجن�سّية عند 

اأ�س��س  على  ق�ئمة  اإيج�بّية  عالق�ت  خالل  من  بهم  وربطهم  المراهقين،  اأبن�ئهم  مع 

و�سعر  اأكثر،  اإكرامه  وتّم  ب�لكف�ءة،  �سعر  اإذا  ف�لمراهق  المتب�دلين.  والثقة  الن�سج�م 

ب�أّن �سخ�سّيته محترمة؛ ف�سوف تتوّلد لديه الثقة بنف�سه، فيت�سّجع على توظيف قدراته 

هين وُنبذ؛ ف�إّنه �سينطوي على نف�سه، ويهدر 
ُ
وط�ق�ته ب�لّتج�ه ال�سليم والبّن�ء. اأّم� اإذا اأ

ط�ق�ته ب�ّتج�ه�ت غير �سليمة. 

تقوية الروح الإيمانّية والمعنوّية:   2

الوازع  تقوية  هو  الأبن�ء  عند  الجن�سّي  ب�لميل  التحّكم  في  ت�أثيرًا  الأكثر  الع�مل  اإّن   

يوجد  ل  اأّنه  التجربة  اأظهرت  فقد  نفو�سهم.  في  ف�أكثر  اأكثر  وتنميته  والديني  الإيم�ني 
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اأّي ع�مل في هذه المرحلة العمرية بموازاة الإيم�ن الدينّي ق�در على التحّكم ب�لنف�س 

والإم�س�ك بزم�مه�. ف�لإيم�ن الدينّي ُيوِجد قّوة معنوّية لدى الأولد والمراهقين؛ ُتمّكنهم 

من اأن يطووا م�س�ر هذه المرحلة ِبُحْلِوه� ومّره�، واأن ي�سمدوا برغبة واإرادة ب�طنّية في 

مواجهة م�س�كل المرحلة، والتي من جملته� تلبية الح�جة الجن�سّية.

معين  من  التزّود  خالل  من  النف�سّي  ظم�أه  ُيطفئ  اأن  اإل��ى  ب�سّدة  يميل  ف�لمراهق 

يمالأ  ال��ذي  اللذيذ  ال�سهد  بمث�بة  ُتعّد  له  ب�لن�سبة  ف�لمعنوي�ت  والإي��م���ن.  المعنوّي�ت 

الإيم�نية  التربية  تقوية  على  العمل  ينبغي  لذا،  وال�ستق�مة.  والن�س�ط  ب�لحيوّية  حي�ته 

والمعنوية وتعزيزه� في نف�س المراهق، وتعزيز بن�ئه الأخالقّي والدينّي ب�ل�سكل الذي 

نه من عوامل النحراف والجنوح الخلقّي وال�سلوكّي. فعلى �سبيل المث�ل  يمكن اأن ُيح�سّ

ل الح�سر، يقول اهلل تع�لى: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

، فعلى اأولي�ء الأمور المب�درة في �ِسِني المراهقة الأولى اإلى التحّدث مع 
(1(

ى ى }
اأبن�ئهم حول مك�نة ال�سالة واأهّمّيته�، وكذلك اأهّمّية العب�دات الأخرى، وي�سرحوا لهم 

توثيق  في  يجتهدوا  واأن  والآث���م،  المحّرم�ت  مك�فحة  على  العب�دات  ُت�س�عد هذه  كيف 

دون  تحول  التي  والحقيقية  الوحيدة  الح�س�نة  لأّنه�  تع�لى  ب�هلل  وارتب�طهم  عالقتهم 

وُتعّد �سالحً� فّع�ًل جّدًا في مك�فحة مظ�هر الرذيلة  الف�س�د الأخالقّي،  الوقوع في فّخ 

والنحراف.

توجيه المراهق نحو الأهداف ال�سامية:   3

تعديل  م�س�ألة  للمراهقين  ال�سحيحة  الجن�سّية  التربية  في  المهّمة  الم�س�ئل  من 

المراهق  اهتم�م�ت  ك�ّفة  ف���إّن  الميول؛  ه��ذه  تعديل  يتّم  لم  ف���إذا  الجن�سّية.  ميولهم 

�ستن�سّب عليه�، و�سيعزف عن الدر�س و�س�ئر الأن�سطة المختلفة، و�سيقع يومً� بعد يوم 

في انحراف�ت جديدة. لذا، ف�إّن تغيير اتج�ه الط�ق�ت النف�سّية للمراهق من الأهداف 

)1)  العنكبوت، 45.
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الجن�سّية وتوجيهه� نحو الأهداف والمج�لت الأخرى؛ الفكرّية، والجتم�عية، والفّنّية، 

والري��سّية، وغيره� من الأمور الن�فعة ُيعّد من اأكثر الأ�س�ليب التربوّية فع�لّية ونج�عة؛ 

لأّنه� ت�سرف اهتم�م المراهق وت�سغله عن غريزته.

تقوية الإرادة لدى المراهق:   4

الت�ّم،  ب�لعجز  �سعورهم  المراهقين هي  اأو�س�ط  في  �سيوعً�  الح�لت  اأكثر  من  اإّن 

الأعم�ل  بع�س  ترك  على  ت�سميمهم  عند  يلبثون  ل  اأّنهم  درجة  اإلى  اإرادتهم  و�سعف 

غير الالئقة، حتى يعودوا اإليه� بعد فترة وجيزة، وهذا م� يوّلد الي�أ�س والإحب�ط في 

نفو�سهم، فيرى المراهق نف�سه ك�أّنه ي�س�رع دون اأن يعرف �سبياًل محّددًا للنج�ة. من 

هن�، ينبغي العمل على تقوية اإرادة المراهق وتعزيزه� ليقوى على المواجهة والثب�ت 

رع�ية  اإلى  بح�جة  ال�سغيرة؛  ك�لنبتة  ف���لإرادة؛  الج�رف.  الغريزة  طوف�ن  وجه  في 

لحين اإي�س�له� اإلى مرحلة التفّتح واإنت�ج الثم�ر؛ فهي ق�بلة لأن تنمو وتتعّزز مع الوقت. 

والإرادة، ف�ساًل عن التقوية والرع�ية، بح�جة اإلى التربية اأي�سً�؛ بمعنى اأن نعمل على 

اأ�س�ليب عديدة  وهن�ك  عملي.  ب�سكل  الإرادة  تقوية  اأ�س�ليب  وتعليمه  المراهق  تن�سئة 

لتقوية الإرادة:

ز هذا الإح�س��س  - ي�أتي على راأ�سه� الإح�س��س ب�لح�سور والمراقبة الإلهية الدائم وم� ُيعزِّ

توجيه المراهق اإلى حّب العب�دة وذكر اهلل والموت والآخرة وقراءة القراآن والدع�ء 

وح�سور الم�س�جد وزي�رة القبور.

- تر�سيخ روحية اللتزام والمواظبة في النف�س من خالل المث�برة على  الأعم�ل والبرامج 

ال�سرعية. 

اإتم�م  ف�إّن  النه�ية؛  حتى  به�  ي�سرع  التي  الأعم�ل  اإتم�م  روحّية  على  المراهق  تربية   -

العمل مهم� ك�نت نت�ئجه اأف�سل بكثير من تركه ن�ق�سً� دون اإتم�م؛ لأّن من �س�أن ترك 

العمل قبل اإتم�مه اأن ُي�سعف من اإرادة الإن�س�ن ويزلزله�.
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- ومن الأمور المفيدة جدًا في تقوية الإرادة هو التذكير والتلقين الدائم للنف�س على 

 .
(((

ق�عدة: {ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ}

ملء وقت الفراغ:   5

يتمّتع الأولد والمراهقون بط�قٍة ع�ليٍة جّدًا، ينبغي بذله� على نحٍو �سليم، ول ينبغي 

بتدابير معّينة  اإمك�نّي�تهم  الأهل بح�سب  ُيفّكر  اأن  بدَّ  لذا، ل  كبته� وتخزينه� داخلهم. 

ة خالل اأي�م العطلة. ف�لفراغ يوّلد  لملء اأوق�ت فراغ اأولدهم ب�أ�سي�ء مفيدة ون�فعة، خ��سّ

اأو غير ق�سد وب�لتدريج  لدى المراهقين ال�سعور ب�لحيرة والقلق، ويدفعهم عن ق�سد 

اإلى البحث عن كّل م� يمكن اأن ي�سغلهم ويق�سي على رت�بة عي�سهم وحي�تهم. فم� اأكثر 

المراهقين الذين لج�أوا اإلى اأ�س�ليب منحرفة؛ ب�سبب افتق�دهم لبرامج مفيدة يمالأون 

به� اأوق�ت فراغهم الق�تلة. اإّن واحدة من اأهّم الطرق لوق�ية المراهقين من النحراف 

تكمن في توظيف ط�قتهم الفكرّية والج�سدّية ب�لأعم�ل والن�س�ط�ت المفيدة. 

اإبعادهم عن كل ما يثير ال�سهوات:   6

والمجاّلت  والنترنت،  ك�لتلفزيون،  والم�سموع  والمقروء  والم�س�هد  الإع��الم  من 

والجرائد والكتب، التي فيه� �سمٌّ ق�تل ُيحّفز وُينّبه �سهوات المراهق.

الرعاية والهتمام الخا�ّس بالمراهقات:   7

ّية معّقدة. واإّن الأ�سب�ب  اإّن النحراف�ت الأخالقّية وال�سلوكّية تّت�سم بطبيعته� بخ��سّ

يعجز  التي  الم�س�ئل  من  والن��ح��راف  الجنوح  م�س�لك  �سلوك  على  الب�عثة  وال��دواف��ع 

المراهقون عن ت�سخي�سه� ومعرفة العواقب ال�سلبّية التي تترّتب عليه�. ورغم اأّن جميع 

ق�بلّية  اأكثر  منهم  الإن�ث  اأّن  اإّل  وال�سلوكّية  الأخالقّية  لالنحراف�ت  عر�سة  المراهقين 

للت�سّرر في هذه الح�لت؛ ل�سببين اأ�س��سين:

)1)   البقرة، 269.
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الأّول: تكوينهم الج�سدّي والج�سمّي من ن�حية ال�سكل و�سعف القوة والقدرات البدنية 

ب�لقي��س اإلى الذكور.

الثاني: اّت�س�مهم بدرجة اأكبر من النفع�ل والت�أّثر الع�طفّي في التع�مل مع الم�س�ئل.

ة وكبيرة للمراهق�ت، واّتخ�ذ التدابير   لذا، ينبغي على اأولي�ء الأمر اإيالء اأهّمّية خ��سّ

ُيتَركن  فال  وال�سلوكّية.  الأخالقّية  النحراف�ت  من  ووق�يتهّن  عليهّن  للحف�ظ  الالزمة 

لوحدهّن � مثاًل � في المنزل لفترات طويلة، ول ينبغي الوثوق كثيرًا ب�لمراهقين ال�سّب�ن 

الأ�سرة  مع  يرتبطون  الذين  ب�لأ�سخ��س  اأو  والقريبين،  البعيدين  والأق���رب؛  الأهل  من 

بعالق�ت وزي�رات ع�ئلّية، وينبغي اّتخ�ذ الحتي�ط�ت الأخالقّية والنف�سّية ال�سرورّية في 

بن ب�أ�سرار نف�سّية وج�سدّية ي�سعب جبرانه� في م� بعد. هذا المج�ل؛ كي ل ُي�سَ

التحذير والوقاية من العادة ال�سرية:   8

اإّن الإ�سالم بو�سفه دينً� ق�ئمً� على اأ�س��س الفطرة الإن�س�نّية، ينظر اإلى هذا النوع 

من المم�ر�س�ت ب�عتب�ره� خروجً� عن الطبيعة الإن�س�نّية؛ لم� له� من م�س�عف�ت �سلبّية 

ر  وخطيرة على الج�سد، حيث اإّنه� ُت�سيبه ب�ل�سعف والعجز، وُتعّجل من ال�سيخوخة، وُتوؤثِّ

على النف�س � اأي�سً� � لم� ي�ستتبعه� ع�دة من �سعور ب�لذنب، والع�سبية، والقلق، و�سعف 

التركيز الفكرّي والعقلّي، ومن �سرود الذهن، وغيره� من الآث�ر ال�سلبّية. والع�دة ال�سّرّية 

م �سرعً� في الإ�سالم والمع�قب عليه وف�عله ملعون،  ُتعتبر من ال�سذوذ الجن�سّي المحرَّ

.
(1(

كم� روي عن الر�سول الأكرم P اأّنه ق�ل: »ناكح الكف ملعون«

وفي رواية عن الإم�م ال�س�دقQ: »اإّن اأمير الموؤمنينQ اأتى برجل َعبَث 

 .
(2(

ْت ثّم زّوجه من بيت المال« بذكره، ف�ضرب يديه حتى احمرَّ

لذا، يجب اإلف�ت نظر المراهقين - اإن�ثً� وذكورًا - اإلى الآث�ر ال�سلبّية وال�ّسيئة لهذه 

الع�دة، والعواقب التي تترّتب عليه�.

)1)  بح�ر الأنوار، ج101، �س0).
)2) و�س�ئل ال�سيعة، ج18، �س 574.
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المفاهيم الرئيسة
تعّد الغريزة الجن�سّية من اأقوى الغرائز الحيوّية لدى الإن�س�ن، وتّت�سم هذه  الغريزة    1

المودعة في النف�س الإن�س�نية منذ الولدة بح�لة من الهدوء وال�سكينة لحين �سّن 

المراهقة.

بروز الغريزة الجن�سّية يرافقه� الكثير من العقب�ت والم�س�كل. وتقع على الوالدين    2

م�سوؤولية كبيرة في العمل على رفع هذه العوائق التي قد تعتر�س طريق المراهق في 

هذه المرحلة العمرّية الح�ّس��سة.

ُبل والطرق للتوعية الجن�سّية، ويمكن    ) م المدر�سة التربوّية في الإ�سالم بع�س ال�سُّ ُتقدِّ

اأن ُنق�ّسم عملية التوعية اإلى محورين: الأّول: في التربية الجن�سّية لالأطف�ل. والث�ني: 

في التربية الجن�سّية للمراهق.

في    4 الحي�ء  بذور  الطفولة: غر�س  مرحلة  في  عليه�  العمل  ينبغي  التي  المب�دئ  من 

نفو�س الأطف�ل، وعدم ا�ستخدام الألف�ظ البذيئة،و الف�سل بين الفتية والفتي�ت، 

الأبن�ء،  لعالق�ت  الدائمة  والمراقبة  الأطف�ل،  مع  الج�سدّي  التم��ّس  من  والحّد 

ب�لإ�س�فة اإلى تعليمهم مفهومي الحالل والحرام.

اإّن طرق اإ�سب�ع الغريزة عند المراهق متعّددة، ينبغي الحذر من عدم وقوع الأبن�ء    5

المراهقين في الطريق المنحرف والمن�في للفطرة والأخالق الإن�س�نية.

من المب�دئ التي ينبغي العمل عليه� في مرحلة المراهقة: الدعم الع�طفّي الخ��ّس    6

للمراهق، تقوية ب�عث الإيم�ن والمعنوي�ت في نف�سه، وتوجيه المراهق نحو الأهداف 

ال�س�مية، وتقوية ب�عث الإرادة في نف�س المراهق، والوق�ية من الوقوع في فخ الملل 

الق�تل واآّفة الع�دة ال�سّرّية المهلكة.
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للمطالعة

التربية الإ�سالمية الأ�سيلة

واأن  الإ�سالمية  والأخ���الق  الإن�س�نية  الأخ��الق  على  ترّبوهم  اأن  عليكم  )الأب��ن���ء( 

المنحّطة.  المجتمع�ت  في  الموجود  الف�س�د  تجّنبوهم  واأن  تع�لى  اهلل  نحو  توّجهوهم 

عليكم اأن ُتذّكروهم ب�أّنهم لو ترّبوا تربية اإ�سالمية- اإن�س�نية ف�إّن هذا �سع�دة لهم و�سع�دة 

لبلدهم. يجب عليكم اأن ترّبوهم على الحتراز عن الطبيعة المنحّطة التي ت�سّد الإن�س�ن 

نحو النحط�ط والتي تتمّثل في حّب الج�ه وحّب الم�ل وحّب المن�سب. 

يجب اأن ُتبعدوهم عن هذه الأ�سي�ء التي هي من �سعوب�ت طريق الإن�س�ن والتي تمنع 

لي�س  ف�إّنه  الطبيعة هذا  اإلى ع�لم  الإن�س�ن ط�لم� ك�ن من�سرفً�  اأّن  لهم  حوا  رقّيه. و�سّ

الرغيدة  الحي�ة  لديهم  يكون  واأن  �سي ء  الح�سول على  الذين كل هّمهم  اإن�س�نً�، هوؤلء 

الم�دية،  كل هّمه في ح�ج�ته  و�سعهم كحيوان  �سيكون  النه�ية  في  الم�دية،  والم�س�ئل 

حوا لهم اأّن الحي�ة هي الحي�ة ال�سريفة فقط. الحي�ة الإن�س�نية هي  يجب عليكم اأن تو�سّ

الحي�ة ال�سريفة. 

يجب عليكم اأن تمنعوهم عن عب�دة غير اهلل �سبح�نه واأن ُترّبوهم على عب�دة اهلل 

تع�لى. واإذا دخل الإن�س�ن المجتمع من طريق عب�دة اهلل اأو اأنه نظر اإلى الأمور من طريق 

العب�دة ومن خالل هذه القن�ة، ف�إّن جميع اأعم�له ت�سبح اإلهية.

اإذا َقِبل الإن�س�ن عب�دة اهلل فقط واحترز عن �س�ئر الأ�سخ��س، اإذا دخل من خالل 

قن�ة عب�دة اهلل في الدني� وفي الطبيعة ف�إّن كل عمل يقوم به هو عب�دة لأّن المبداأ هو 

عب�دة اهلل �سبح�نه. لقد لحظتم اأّنه في القراآن الكريم واأي�سً� في ال�سالة عندم� ت�سّلون 

ُتقّدمون عب�دة النبي هلل على ر�س�لته )عبده ور�سوله(، عبدًا قبل اأن يكون ر�سوًل. ومن 

الر�س�لة.  اإلى  و�سل  العبودية  اأّنه من خالل  اإلى  اإ�س�رة  الأ�س��س  يكون هذا  اأن  الممكن 

تحّرر من كل �سي ء و�س�ر عبدًا، عبدًا هلل ولي�س عبدًا لالأ�سي�ء الأخرى.
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الأّم���رة، هذان هم�  النف�س  واإّم��� عبودية  اهلل  اإّم��� عبودية  اأكثر،  ل  هن�ك طريق�ن 

الطريق�ن. اأن يتحّرر الإن�س�ن من عب�دة الآخرين ويقبل عبودية اهلل- الذي يليق اأن يكون 

اأي لن يرتكب انحرافً�  الإن�س�ن عبده- ف�إّن الأعم�ل التي يقوم به� لي�س فيه� انحراف 

متعّمدًا.

الأعم�ل  في  اأم  العق�ئد  في  ك�نت  �سواء   - الن��س  في  الموجودة  النحراف�ت  جميع 

اأم الأح�ديث المنحرفة - كله� لأّنه� لم تمر من قن�ة  اأم الأقالم المنحرفة  المنحرفة 

.
(1(

العبودية هلل، ولأّنهم عبيد لالأهواء النف�سية

)1)  �سحيفة الإم�م الخميني}، ج 14، �س4).



أهماف المرس: 

على الطالب مع نهاية هذا الدر�ض اأن:

ت�أثيره�    1 ومدى  الجتم�عّية  التربية  اأهّمّية  على  يتعّرف 

على �سخ�سّية الطفل.

ي�سرح اأهّم الموارد التي ينبغي العمل عليه� لتعزيز ثق�فة    2

الأبن�ء الجتم�عّية.

 التربية
االجتماعيّة لألبناء

الدرس الثالث عشر





أهّميّة التربية االجتماعيّة لألبناء
اإّن الح�جة اإلى الغير والت�أّثر به تبداأ مع الإن�س�ن منذ اأن يكون جنينً� اإلى اأن يموت. 

ف�لإن�س�ن يكت�سب الوجود بت�أثير من والديه، ثّم يت�أّثر ب�أخالقهم� واأخالق اأخوته واأقرب�ئه 

وجيرانه واأ�سدق�ئه، ثّم يدخل في خ�سم المجتمع؛ فيت�أّثر ب�لمدر�سة، والمعّلم، و�س�ئر 

اأع�س�ء المجتمع؛ بح�سب درجة ارتب�طه بهم.

 فجميع الأعم�ل وال�سلوكّي�ت التي ت�سدر مّن� في مراحل ال�سغر وال�سب�، وحتى مرحلة 

ال�سب�ب والكبر اأي�سً� برغم م� لن� من ا�ستقالل في الفكر والإرادة والعمل؛ تت�أّثر ل مح�لة 

وال�سرورية  الأ�س��سّية  ح�جته  تلبية  بهدف  والإن�س�ن  الجتم�عّية.  والحي�ة  ب�لمجتمع 

م�سطّر اإلى الحي�ة �سمن المجتمع، كم� واأّن كثيرًا من اأبع�د الإن�س�ن الوجودية لن تزدهر 

اإّل في ظّل هذه الحي�ة الجتم�عّية. 

ولأّن الإن�س�ن ي�سعى في الحي�ة ل�سم�ن ال�سع�دة لنف�سه، ويح�ول ب�سّتى ال�سبل اإ�سب�ع 

ل  من  الن��س  من  ولأّن  الجتم�عّية،  الحي�ة  اأ�سلوب  مع  ين�سجم  ل  م�  وه��ذا  رغب�ته، 

يرتدي ثوب الف�سيلة ول يتحّلى ب�لأخالق والملك�ت الإن�س�نّية، ومن ل يتقّيد ب�ل�سوابط 

والقوانين؛  لذا، ف�إّنه من ال�سعوبة بمك�ن تجّنب ال�سدام، والنزاع�ت والخالف�ت.

من هن� ك�ن ل بّد من وجود قواعد وقوانين في المجتمع، ت�سّطر جميع اأفراده اإلى 

تلك  اأ�س��س  على  الجم�عية  حي�تهم  وبن�ء  اأ�س��سه�،  على  و�سلوكّي�تهم  اأعم�لهم  تنظيم 

اإلى الق�نون، ولكّنه� بح�جة  القوانين. كم�، واإّن الحي�ة الجتم�عية، واإن ك�نت بح�جة 

اإن�س�نّيً�، وترفع من م�ستوى  اأكثر؛ لأّن الأخالق تعطي الحي�ة ط�بعً�  اإلى الأخالق  اأي�سً� 

على  حري�سً�  وتجعله  العقب�ت،  اقتح�م  على  الإن�س�ن  وت�س�عد  الجتم�عّية،  العالق�ت 
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حقوق الآخرين ورع�ية م�س�لحهم. 

ولأّن الطفل �سوف يخرج من رحم هذا المجتمع وينمو فيه في ظّل ارتب�طه ب�لآخرين، 

ولأّنه� اأف�سل مرحلة عمرية للتعّلم واأن�سبه�؛ لذا، ك�ن من ال�سروري العمل على تن�سئة 

التحّلي  اأ�س��سه�  �سليمة؛  اجتم�عّية  تربية  وتربيتهم  الأولى  طفولتهم  �سنّي  منذ  الأبن�ء 

ب�لن�سب�ط والأخالق الف��سلة، حتى ي�أن�سوا به�، ويتجّنبوا التحّلل منه� في الم�ستقبل. 

اأن تحكم  وفي م� يلي �سوف نذكر بع�س هذه الآداب والقواعد الجتم�عّية التي ينبغي 

عالقة الأبن�ء مع محيطهم: 

الوقوف بوجه الظلم والظالمين
من اأهّم المب�دئ التربوّية التي ينبغي تن�سئة الأبن�ء عليه� وغر�سه� في نفو�سهم منذ 

نعومة اأظ�فرهم؛ هو: الح�س��سّية المفرطة من الظلم والظ�لمين. ف�لإ�سالم ل يرت�سي 

اأن يقف الم�سلم مكتوف الأيدي تج�ه الحوادث الواقعة من حوله، بل ي�أمر الإ�سالم اأتب�عه 

ب�لتف�عل مع الأحداث والظروف المحيطة به وعدم تج�هله�. وُتمّثل ق�سية الظلم واحدة 

من اأهّم هذه الم�س�ئل التي ل يرت�سي الإ�سالم ب�لتغ�فل عنه� على الإطالق؛ لم� له� من 

ت�أثير عميق على المجتمع، و�سن�عة الأفراد فيه ب�سكل قوّي وكبير.

ل���ذا، ينبغ���ي اأن يكون للم�س���لم موقف ح��س���م وقّوي م���ن الظلم، فهو عل���ى الدوام 

خ�سيم الظ�لم ون�سير المظلوم؛ كم� ق�ل الإم�م عليQ في و�سّيته لولديه الح�سن 

. وهذا هو المبداأ الأ�س��س 
(1(

والح�سين L: »كونا للظالم خ�ضماً، وللمظلوم عوناً«

الذي ينبغي اأن ي�س���ّب عليه اأبن�وؤن� منذ ال�س���غر، فتكون عالقتهم ب�لظلم منذ البداية 

ق�ئمة على اأ�س��س العداوة والبغ�س�ء؛ انطالقً� من قول اهلل عّز وجّل في كت�به الكريم: 

 .
(3(

، وقول���ه تع�لى: {ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   ڱ ڱ}
(2(

{ڳ   ڳ ڳ ڱ}

)1) نهج البالغة، الخطبة 47.
)2) الأنع�م، 21.

))) هود، )11.
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م���ن هن�، ف����إّن الحر�س الحقيقي عل���ى الأبن�ء يبداأ من خالل اإ�س���ع�ر قلوبهم الرف�س 

للظلم والظ�لمين، واإّن المحّبة الحقيقية لهم تتجّلى انطالقً� من تن�س���ئتهم وتربيتهم 

عل���ى هذا المبداأ الجتم�عي اله�ّم جّدًا؛ لك���ي يعرفوا عواقبه ومخ�طره من جهة؛ فال 

يقعوا في الظلم اأبدًا. ومن جهة اأخرى، لي�أخذوا منه موقفً� ح��سمً� منذ بداية الطريق 

حتى لو تتطّلب الأمر منه بذل روحه وحي�ته وال�س���ه�دة من اأجل اإق�مة الحّق. ق�ل اهلل 

تع�لى وا�سفً� ح�ل الظ�لم وع�قبته:{ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ     ڱ ں 

. ول يخف���ى على اأحد اأّن تربية الأبن����ء على هذا المبداأ التربوّي 
(1(

ں ڻ  ڻ}
له� اآث�ر ل تط�ل فقط الجنبة ال�سخ�سّية لهم، بل يمتّد ت�أثيره� الإيج�بي اإلى المجتمع 

ككّل اأي�سً�.

اإلحسان إلى الوالدين
لقد ُعّد مق�م الوالدين في الثق�فة الإ�سالمّية بعد مق�م اهلل عّز وجّل، وج�ءت الو�سية 

تع�لى: {ۇ  ۇ ۆ ۆ  اهلل  ق�ل  به.  ال�سرك  وعدم  اهلل،  بعب�دة  الو�سية  بعد  بهم� 

.
(3(

. وقد تكّررت هذه الو�سية في اآي�ت اأخرى
(2(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ}
اأّنه ق�ل: »النظر   P ويكفي في بي�ن اأهّمّية مق�م الوالدين م� روي عن ر�سول اهلل

. وهذا راجع اإلى الجهد الذي يبذله الوالدان في 
(((

اإلى الوالدين براأفة ورحمة عبادٌة«

تربية الطفل، والم�سّقة التي يتحّمالنه� من اأجله، دون اأن يكون لهم� طمع ب�سيء يبذله 

الطفل لهم�، وعلى الخ�سو�س الأّم التي ق�ل اهلل تع�لى ب�س�أنه� في كت�به الكريم: {پ 

 .
(((

پ پ      پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  }

)1) الفرق�ن، 27.
)2) البقرة، )8.

))) الن�س�ء، 6). الأنع�م، 151. الإ�سراء، 24.
)4) و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �س205.

)5) الأحق�ف، 15.
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ف�لتن�سئة التي ينبغي اأن يترّبى عليه� الطفل ويتعّلمه� منذ ال�سغر في كيفّية مع��سرة 

ى به� الإ�سالم الملتزمين بتع�ليمه  الوالدين، ينبغي اأن تكون هي نف�سه� تلك التي و�سّ

واأحك�مه في اآي�ت القراآن والأح�ديث ال�سريفة، حيث اأمر ب�حترام الوالدين والتوا�سع 

على  لهم�  المعروف  وبذل  وبّرهم�،   ،
(1(

لهم�:{ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}

النبي  عظمة  مبّينً�  تع�لى  اهلل  ق�ل  حتى   ،
(2(

الدوام:{ڳ ڳ ڳ ڳ}

 .
(3(

يحيىQ وتقواه: {ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ }

اأن  ينبغي  التي  والواجب�ت  الطفل  عليه�  ين�س�أ  اأن  ينبغي  التي  الم�س�ئل  جملة  ومن 

يتعّلمه� مّم� له� جنبة اأخالقّية وحقوقّية؛ هي: �سكر الوالدين والدع�ء لهم�؛ لأّنه من لم 

. لذا، ف�إّن تعليم 
(((

ي�سكر الوالدين لم  ي�سكر اهلل: {ڇ ڍ    ڍ ڌ  ڌ ڎ}

الأولد �سكر الوالدين والدع�ء لهم� منذ ال�سغر يفتح الب�ب اأم�مهم� ل�سكر الب�ري عّز 

 .
(((

وجّل اأي�سً� على نعمه التي ل تح�سى: {ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ}

صلة األقارب واألرحام
في نه�ية المط�ف لن يبقى الطفل ق�بعً� في اأ�سرته، مح�طً� ب�أفراد ع�ئلته، بل من 

المتوّقع اأن يخرج من هذا المحيط الع�ئلي ال�سغير اإلى محيط ع�ئلي اأكبر واأكثر �سعة 

منه، وهو المك�ن الث�ني الذي من المفتر�س اأن يكون الطفل على تم��ّس معه بعد ع�ئلته، 

نتكّلم هن� عن الأق�رب والأرح�م بطبيعة الح�ل.

الدينية،  التربوية  والقيم  ب�ل�سوابط  محكومة  تكون  اأن  الأه��ل  مع  للعالقة  وينبغي 

لتكون هذه العالقة ب�بً� ينتفع منه الأبن�ء في بن�ء �سخ�سّية متوازنة؛ اإيم�نّيً�، و�سلوكّيً�، 

)1) الإ�سراء، 24.
)2) لقم�ن، 15.
)))  مريم، 14.
)4) لقم�ن، 14.

)5) الإ�سراء، 24.
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في  ت�أثيرًا  وربم�  نط�قً�،  الأو�سع  الع�ئلة  مع  الح�ل  يكون  اأن  ينبغي  وكذلك  واجتم�عّيً�. 

اأن تبقى العالقة الح�كمة مع الأق�رب والأرح�م متفّلتة  بع�س الأحي�ن. فلي�س �سحيحً� 

من القيود وال�سوابط الدينّية والتربوّية لم� لهذه الع�ئلة الكبيرة من ت�أثير جّدي وكبير 

على ن�س�أة الأبن�ء وتك�ملهم.

ومن وجهة نظر الإ�سالم: الروابط الع�ئلية تج�ه القراب�ت والأرح�م ل يمكن اجتن�به� 

اأو تج�هله�. يقول اهلل تع�لى في كت�به الكريم: {ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ 

ال�ضاهد  »اأو�ضي  الأرح�م:  الأكرمP في  الر�سول  به  اأو�سى  . ومّم� 
(1(

ڤ       ڤ ڦ}
اأن  القيامة  اإلى يوم  الن�ضاء  واأرح��ام  الرجال  اأ�ضالب  اأّمتي، والغائب منهم ومن  من 

عن  وروي   .
(2(

الدين« ذلك من  ف��اإّن  �ضنة؛  م�ضيرة  على  منه  كانت  واإن  الرحم  ي�ضل 

الإم�م الب�قرQ اأّنه ق�ل: »اإّن الرحم معّلقة يوم القيامة بالعر�ض تقول: اللهّم �ضل 

 .
(3(

من و�ضلني، واقطع من قطعني«

من هن�، ف�لوظيفة الأ�س��سية لالأهل تكمن في اأن يعّززوا ثق�فة �سلة الرحم في نفو�س 

الروابط  ف�إّن  والفردّي معً�.  ال�سعيد الجتم�عّي  اآث�ر مب��سرة على  له� من  لم�  الأبن�ء 

الع�ئلية ت�سقل �سخ�سّية الأبن�ء وتمّدهم ب�لخبرة والتجربة الالزمة لهم في هذه الحي�ة؛ 

ليتمّكنوا لحقً� من اإكم�ل م�سيرة حي�تهم بثب�ت وثقة ع�لية. كم� اأّنه� ت�سع الأبن�ء اأم�م 

تحّدي�ت جديدة في حي�تهم؛ تدفعهم للخروج منه� ظ�فرين طّيبي النف�س. فعن الإم�م 

ال�س�دقQ اأّنه ق�ل: »�ضلة الأرحام ُتح�ّضن الخلق، وت�ضمح الكف، وتطّيب النف�ض، 

.
(((

وتزيد من الرزق، وُتن�ضئ في الأجل«

اأّم� الأ�سرار الن�جمة عن قطيعة الرحم فهي كبيرة وخطيرة جّدًا، نذكر منه� م� ورد 

في كت�ب اهلل العزيز، حيث اعتبره� القراآن بمنزلة الف�س�د في الأر�س: {ڇ ڇ 

)1) الن�س�ء، 1. 
)2) اأ�سول الك�في، ج2، �س121.

))) م.ن، �س12.
)4) م.ن، �س126.
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اأن  من  الحذر  كّل  الحذر  ينبغي  لذا   .
(1(

ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ}
يكون اأبن�وؤن� هم ال�سرارة الأولى لهذا الف�س�د والإف�س�د في الأر�س؛ من حيث نعلم اأو ل 

نعلم. ويجب ال�سعي الحثيث لغر�س هذه الثق�فة في نفو�سهم منذ ال�سغر قبل اأن يكبروا 

وي�سبح الوالدان اأنف�سهم عر�سة لمخ�طر قطيعة اأبن�ئهم لهم!!

العالقة الطيّبة مع الجيران
في  المبحوثة  المهّمة  الم�س�ئل  وو�سعه؛ من  وحقوقه  ورع�ية ح�له  الج�ر  م�س�ألة  اإّن 

نظ�م الحي�ة الأخالقّية والمع��سرة في الإ�سالم. وهن�ك رواي�ت كثيرة في هذا المج�ل 

بّينت اأهّمّيته وموقعّيته في الحي�ة الجتم�عّية.

العزيز: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں  تع�لى في كت�به  ق�ل اهلل 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
. وروي عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »ما زال جبرائيل يو�ضيني بالجار 

(2(

ھ    ...}
 .

(3(

حتى ظننت اأّنه �ضيوّرثه«

وبم� اأّن الأبن�ء هم في نه�ية المط�ف على تم��ّس و�سلة مع الجيران من حولهم. لذا 

ينبغي ال�سعي اإلى تعليمهم اآداب ح�سن الجوار وغر�سه� في نفو�سهم منذ ال�سغر، وهذا 

اإيج�بّية وفّع�لة في الم�ستقبل  له دور مهّم جّدًا في ت�أ�سي�س عالق�ت وروابط اجتم�عّية 

عندم� يخرجون اإلى محيط ودائرة اأو�سع من دائرة جيران المحّلة وال�سكن. ومن اأهّم 

هذه الآداب التي حّدده� الإ�سالم تج�ه الج�ر، والتي ينبغي اأن ين�س�أ اأبن�وؤن� عليه� بطبيعة 

الح�ل؛ كونهم مكّون وجزء اأ�س��سي من هذا المجتمع:

»يا علّي    1 اأّنه ق�ل:   P الجيران: فعن ر�سول اهلل  اأخالقهم تج�ه  الأبن�ء  ن  ُيح�سِّ اأن 

ح�ِضْن ُخُلَقَك مع اأهلك، وجيرانك، ومن تعا�ضر وت�ضاحب من النا�ض؛ ُتكتب عند 
َ
اأ

)1) محمد، 22.
)2) الن�س�ء، 6).

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج9، �س52. 
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.
(1(

اهلل في الّدرجات العلى«

»عليكم    2 ق�ل:  اأّنه   Qال�س�دق الإم�م  مع��سرة جيرانهم: عن  الأبن�ء  ُيح�سن  اأن 

 .
(2(

بح�ضن الجوار؛ فاإّن اهلل عّز وجّل اأمر بذلك«

العمل على موا�س�ة الجيران: وق�س�ء حوائجهم وتقديم الم�س�عدة لهم عند الح�جة    )

ب��ات �ضبعان وج��اره  ب��ي م��ن  اآم��ن  »م��ا  ق���ل:  اأن��ه   P وال�سرورة. عن ر�سول اهلل 

.
(3(

جائع«

عدم اأذّيتهم: اأو اإزع�جهم اأو الت�سّبب ب�ل�سرر لهم. روي عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل:    4

الم�ضير، ومن  الجّنة وم���اأواه جهنم وبئ�ض  ري��ح  اآذى ج��اره ح��ّرم اهلل عليه  »م��ن 

. وعنه P اأّنه ق�ل: »ل اإيمان لمن لم ياأمن جاره 
(((

�ضّيع حّق جاره فلي�ض مّنا«

 .
(((

بوائقه«

التعامل مع المؤمنين
اإن  اأخو الموؤمن؛ كالج�ضد الواحد؛  »الموؤمن  اأّنه ق�ل:   Qعن الإم�م ال�س�دق

.
(6(

ا�ضتكى �ضيء منه وجد األم ذلك في �ضائر ج�ضده، واأرواحهما من روح واحدة«

ب�لطرف  وال�سعور  والوحدة  لفة 
ُ
الأ على  الإ�سالم  في  الجتم�عّية  الحي�ة  بن�ء  يقوم 

الآخر. ف�لموؤمنون في الإ�سالم اإخوة ل ُيفّرق بينهم لون، ول عرق، ول مك�ن، ول لغة. 

حّية  عالقة  هي  الإ�سالم  نظر  وجهة  من  الآخر  البع�س  مع  بع�سهم  الموؤمنين  فعالقة 

هدفه� اإيج�د بن�ء محكم من الّتح�د والأخّوة بين الن��س. وهذه من المب�دئ التربوية 

ُين�س�أ عليه� الأبن�ء؛ لأّنه� توؤ�ّس�س وتر�سم م�س�ر عالق�تهم في  اأن  الأ�س��سّية التي ينبغي 

)1) بح�ر الأنوار، ج74، �س68.
)2) م. ن، ج66، �س70).

))) و�س�ئل ال�سيعة، ج12، �س0)1.
)4) م. ن، ج12، �س127.
)5) الك�في، ج2، �س666.

)6) م.ن، �س 166.
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الم�ستقبل مع الآخرين على م�ستوى الكيف والنوع. ولأنهم نواة هذا المجتمع التي منه� 

�سوف تنبثق الأجي�ل والمجتمع�ت الالحقة لتر�سم مع�لمه� الفكرية وال�سلوكية، فك�ن من 

الواجب الهتم�م ال�سديد ب�لأ�سول والمب�دئ التي ينبغي اأن تحكم عالقة الأبن�ء ب�لن��س 

رواي�ت  في  ذكره�  ورد  التي  المب�دئ  هذه  منهم.  الموؤمنين  وب�لخ�سو�س  حولهم  من 

ل ودقيق نح�ول اأن نذكر بع�سه�، لتكون  اأهل بيت الع�سمة والطه�رةR ب�سكل مف�سّ

منطلقً� �سحيحً� لبن�ء ثق�فة �سليمة في كيفية تع�مل الأبن�ء مع غيرهم من الن��س. ومن 

هذه التع�ليم التربوية على �سبيل المث�ل:

حّق    1 م�   Qال�س�دق الإم�م  �ُسِئل  لأنف�سهم:  يحّبون  م�  لغيرهم  الأبن�ء  يحّب  اأن 

الم�سلم على الم�سلم؟ فق�لQ: »له �ضبع حقوق واجبات - اإلى اأن قال- اأي�ضر 

 .
(1(

حق منها اأن تحب له ما تحب لنف�ضك، وتكره له ما تكره لنف�ضك...«

اأن ي�سعوا في ق�س�ء حوائج الموؤمنين: عن الإم�م الب�قرQ اأّنه ق�ل: »اإّن هلل عباداً    2

.
(2(

في الأر�ض ي�ضعون في حوائج النا�ض هم الآمنون يوم القيامة«

الإقب�ل على الن��س بوجه طلق: روي عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »اإّنكم لن ت�ضعوا    )

الإم�م  وعن   .
(3(

الب�ضر« وح�ضن  الوجه  بطالقة  فالقوهم  باأموالكم،  النا�ض 

.
(((

الب�قرQ ق�ل: »تب�ّضم الرجل في وجه اأخيه ح�ضنة«

التربية على روحية اإف�س�ء ال�سالم بين الن��س: عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »والذي    4

نف�ضي بيده ل تدخلون الجّنة حتى توؤمنوا ول توؤمنون حتى تحاّبوا، اأَول اأدّلكم 

.
(((

على �ضي ء اإن فعلتموه تحاببتم اأف�ضوا ال�ّضالم بينكم«

تع�لى:    5 اهلل  ق�ل  الأ�س��س.  هذا  على  تقوم  الموؤمنين  مع��سرة  لأّن  القول:  ح�سن 

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج12، �س205.
)2) اأ�سول الك�في، ج2، �س157.

))) م. ن، �س84.
)4) م. ن، �س150.

)5) م�ستدرك الو�س�ئل، ج8، �س62).
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ق�ل  اأّن��ه   Qالب�قر الإم���م  وعن   .
(1(

ڌ} ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  {ڇ 

في قول اهلل عّز وجّل {ې   ې ى} ق�ل: »قولوا للّنا�ض اأح�ضن ما 

 .
(2(

ُتحّبون اأن ُيقال فيكم«

ومن الم�س�ئل ال�سلبّية التي ينبغي اأن ينهى عنه� الأهل �سديد النهي؛ البهت�ن والغيبة 

واإه�نة الموؤمنين اأو اأذّيتهم، اأو ال�سخرية وال�ستهزاء ب�لآخرين؛ لم� له� من م�س�عف�ت 

�سلبّية جّدًا على التربية الجتم�عّية ال�سليمة وال�سحيحة لالأبن�ء. 

مراعاة النظام العاّم
واأنظمة  قوانين  دون  من  �سحيحة  اجتم�عّية  حي�ة  يعي�س  اأن  اإن�س�ن  لأّي  يمكن  ل 

التقّيد  �سرورة  على  كثيرًا  الإ�سالم  اأّك��د  لذا  الآخ��ري��ن،  مع  عالق�ته  تحكم  و�سوابط 

ب�لأنظمة والقوانين؛ لم� له� من دور كبير جّدًا في انتظ�م الحي�ة الإن�س�نّية، والو�سول 

ب�لت�لي اإلى الأهداف الجتم�عّية ال�س�مية. 

ى به� اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي ط�لب لذا، نالحظ اأّنه من جملة الأمور التي اأو�سّ

Q في اللحظ�ت الأخيرة من حي�ته حين جمع اإليه الح�سن والح�سين وبقّية اأولده 

و�ضيكما 
ُ
و�ضيكما وجميع ُولدي واأهلي ومن بلغه كتابي، اأ

ُ
واأهلهR، اأن ق�ل لهم: »اأ

  P اهلل  ر�ضول  جّدكم  �ضمعت  فاإّني  بينكم،  ذات  و�ضالح  اأم��رك��م،  ونظم  بتقوى اهلل، 

 .
(3(

يقول: �ضالح ذات البين اأف�ضل من عاّمة ال�ضالة وال�ضيام«

ُيْذِعن  كي  والن�سب�ط؛  ْظم  للنَّ يخ�سع�  اأن  غيرهم�  قبل  المنزل  في  الوالدين  وعلى 

الأولد من دون �سّك اأو ترّدد لهذه الأنظمة، لكن هذا ل يعني اإلغ�ء التع�ليم المب��سرة، 

اأن  والأّم  لالأب  ينبغي  كم�  والتعليم.  الهداية  اإلى  يحت�ج  الموارد  الكثير من  في  ف�لولد 

)1) الإ�سراء، )5.
)2) الك�في، ج2، �س165.

))) نهج البالغة، الخطبة47.
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يهدي� ولدهم� بلين وي�سر.

ولكي، يعت�د الأولد على رع�ية النظ�م في �سوؤونهم الحي�تّية داخل البيت، من المهّم 

اللتف�ت اإلى الأمور الت�لية:

ينبغي اأن يكون لكّل �سيء في المنزل مك�نه المن��سب، وعلى كّل �سخ�س اإذا تن�ول    1

�س له. �سيئً�، اأن يقوم ب�إرج�عه اإلى مك�نه المخ�سّ

بمفردهم،    2 ال�سخ�سّية  اأعم�لهم  ينجزوا  اأن  الإمك�ن  قدر  الع�ئلة  اأفراد  على  ينبغي 

اإنج�ز  ب�أنف�سهم، وبعد النته�ء من  َتهم  �ِسرَّ
ً
اأ يرّتبوا  اأن  المث�ل، عليهم  فعلى �سبيل 

تك�ليفهم المدر�سّية، اأن يقوموا بجمع اأدواتهم وي�سعونه� في اأمكنته�، واأن يهتّموا 

ب�أغرا�سهم �سخ�سّيً�.

ينبغي اأن يكون وقت النوم وال�ستراحة محّددًا، فيمنع النوم في اأّي �س�عة ي�س�وؤون،    )

واأن ل تكون �س�ع�ت النوم طويلة؛ لأّنه� تجعل من الأطف�ل اأفرادًا ك�سولين وخ�ملين.

الأعم�ل    4 اأداء  دون  يحول  بم�  والتنّزه؛  واللهو  التلف�ز  م�س�هدة  في  الإف��راط  عدم 

الأ�س��سّية والدرا�سّية.

الخ��ّس    5 اللب��س  وارت��داء  للخ�رج  �س  المخ�سّ الزّي  خلع  المنزل  دخول  عند  ينبغي 

ب�لمنزل.

ينبغي اأثن�ء تن�ول الطع�م، اأن يجتمع ك�ّفة اأفراد الع�ئلة على الم�ئدة لتن�ول الطع�م    6

�سوّيً�.

ومن الآداب الأخرى التي ينبغي اأن يتعّلمه� الأبن�ء: القت�س�د، واجتن�ب الإ�سراف، 

وعدم الإنف�ق بال روّية. فع�دًة ل يوجد اأّي اإن�س�ٍن ع�قٍل ُي�سعل الن�ر ب�أمواله اأو ُيف�سد م�له، 

ولكن يتّم اإف�س�د مب�لغ �سخمة عن طريق الإ�سراف وعدم الكتراث ب�لم�سروف، في كّل 

يوم وكّل �س�عة! 

لذا ينبغي من اأجل تعليم الأولد القت�س�د مراع�ة الم�س�ئل الت�لية:

ل ينبغي اإن�رة اأيِّ م�سب�ح من دون ح�جة له.   1
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عدم ا�ستخدام اله�تف ب�سكل غير �سرورّي؛ لأنه هدٌر للم�ل والوقت.   2

عدم ا�ستهالك الم�ء اأكثر من الحّد الالزم عند غ�سل اليدين والوجه اأو ال�ستحم�م.    )

�أ ل يترك  على �سبيل المث�ل عندم� يغ�سل ال�سخ�س يديه ب�لم�ء وال�س�بون اأو يتو�سّ

حنفّية الم�ء مفتوحًة على الدوام.

ة في الأم�كن التي ي�سّح    4 اأثن�ء عملّية رّي الحدائق والب�س�تين، خ��سّ عدم الإ�سراف 

فيه� الم�ء.

عدم الإ�سراف في المواد الغذائّية، والجتن�ب ب�سّدة عن اإف�س�د الخبز والطع�م لأنه    5

ع اإن ك�ن لئقً�، اأو ُيجعل  جحود ب�لنعمة وي�ستلزم العقوبة. وم� زاد من الطع�م يوزَّ

طع�مً� للطيور وغيرهم مع الإمك�ن.

اأن ي�أخذ كّل �سخ�س مقدار ح�جته من الطع�م حتى يمكنه تن�وله بنحو ك�مل.   6

ال�ستف�دة منه� لأق�سى حّد،    7 يمكنه  ال�سخ�سّية؛ حتى  ب�أغرا�سه  كّل فرد  يعتني  اأن 

�س للخ�رج في البيت. فمثاًل: ل يرتدي اللب��س المخ�سّ

اأن يقت�سد الأولد في ا�ستهالك اأدواتهم القرط��سّية، واأن ل تو�سع هذه الأدوات بين    8

اأيديهم دون رق�بة. على �سبيل المث�ل: الحر�س على عدم رمي الدفتر الذي لم يتّم 

لحّل  ًة  م�سودَّ الخ�لية  اأوراقه  من  ال�ستف�دة  على  العمل  بل  ك�مل  بنحو  ا�ستخدامه 

التم�رين.

ومن الآداب العملّية في الحي�ة، بحيث ُتعتبر مهّمة جّدًا في الإ�سالم؛ الحف�ظ على 

النظ�فة وال�سّحة. فال بّد للوالدين اأن يكون� ب�لدرجة الأولى ب�أنف�سهم� اأ�سوة ح�سنة في 

مج�ل الحف�ظ على النظ�فة وال�سّحة، واأن ُيرّغب� اأبن�ءهم� ب�لنظ�فة، وُيعّلم�هم� اآداب 

في   � اأحي�نً�   � الت�سّدد  وينبغي  بل   ،
(1(

{ ق�عدة: {ڭ ۇ     على  الإ�سالمّية  الطه�رة 

هذا الج�نب قلياًل؛ لم� لدى الأبن�ء من نزعة نحو التفّلت من القيود؛ حتى تلك المتعّلقة 

ب�لنظ�فة و�سالمة البيئة المحيطة. 

)1) المدّثر، 4.
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المفاهيم الرئيسة
جميع الأعم�ل التي ت�سدر مّن� في مراحل ال�سغر وال�سب�، وحتى مرحلة ال�سب�ب �    1

اأي�سً� � برغم م� لن� من ا�ستقالل في الفكر والإرادة والعمل، تت�أّثر ل مح�لة ب�لمجتمع 

والحي�ة الجتم�عّية.

من اأهّم المب�دئ التربوّية التي ينبغي تن�سئة الأبن�ء عليه� وغر�سه� في نفو�سهم منذ    2

نعومة اأظ�فرهم؛ هو: الح�س��ّسية المفرطة من الظلم والظ�لمين.

التن�سئة التي ينبغي اأن يترّبى عليه� الطفل واأن يتعّلمه� منذ ال�سغر في كيفّية مع��سرة    )

الملتزمين  الإ�سالم  به�  اأو�سى  التي  تلك  نف�سه�  هي  تكون  اأن  ينبغي  الوالدين، 

بتع�ليمه واأحك�مه. 

من وجهة نظر الإ�سالم تعّد الروابط الع�ئلية تج�ه القراب�ت والأرح�م من الأمور التي    4

اأو تج�هله�، ولي�س �سحيحً� اأن تبقى عالقة الأبن�ء مع الأق�رب  ل يمكن اجتن�به� 

متفّلتة من القيود وال�سوابط الدينّية والتربوّية. 

اإلى    5 ال�سعي  ينبغي  لذا  الجيران؛  تم��س مع من حولهم من  الأبن�ء هم على  اأّن  بم� 

ت�أ�سي�س  في  جّدًا  مهّم  دور  من  له  لم�  ال�سغر؛  منذ  الجوار  ح�سن  اآداب  تعليمهم 

عالق�ت وروابط اجتم�عّية اإيج�بّية وفّع�لة في الم�ستقبل. 

الموؤمنون في الإ�سالم اإخوة، ل يفّرق بينهم لون ول عرق ول مك�ن ول لغة. وهذه من    6

المب�دئ التربوّية الأ�س��سّية التي ينبغي اأن ُين�ّس�أ عليه� الأبن�ء؛ لأّنه� توؤ�ّس�س وتر�سم 

م�س�ر عالق�تهم مع الآخرين.

له� من دور كبير    7 لم�  والقوانين؛  ب�لأنظمة  التقّيد  الإ�سالم كثيرًا على �سرورة  اأّكد 

وعلى  ال�س�مية.  الجتم�عّية  الأهداف  اإلى  والو�سول  الإن�س�نّية  الحي�ة  انتظ�م  في 

الوالدين قبل غيرهم� اأن يطّبق� هذه القوانين؛ كي ُيْذِعن الأولد له�. 
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للمطالعة

و�سّيتي الأخيرة

وجدُت  وقد  خ��سة،  ب�سم�ت  يتحّلين  بع�سهن  لكن  نموذجي�ت،  جميعً�  الأّمه�ت 

عنه�  اأحمله�  التي  والذكري�ت  معه�..  ع�سته�  التي  حي�تي  طوال  المحترمة  والدتك 

في اللي�لي التي ك�نت ت�سهر مع اأطف�له�.. وفي بقية الأي�م، وجدته� تتحّلى بمثل هذه 

ال�ّسم�ت الخ��سة.

اإّنني اأو�سيك ي� بنّي وبقية اأبن�ئي اأن تحر�سوا على خدمته� واإحراز ر�س�ه� بعد موتي 

مثلم� اأراه� را�سية عنكم في حي�تي، واجهدوا بعد وف�تي في خدمته� اأكثر.

بنّي! اأ�سّجل لك اأي�سً� جمالت في الأحوال ال�سخ�سية والع�ئلية، واأختم حديثي الذي 

ط�ل، و�سّيتي المهّمة لك ي� ولدي العزيز اأن ترعى والدتك الوفية جّدًا، لي�س من ال�سهل 

اإح�س�ء حقوق الأم الكثيرة، ول يمكن اأداوؤه� حّقه�، اإّن ليلة واحدة من �سهر الأم لطفله� 

تع�دل �سنين من عمر اأب ملتزم، اإّن الراأفة والرحمة التي تحمله� نظرات الأم النورانية 

م� هي اإّل تجلٍّ لراأفة ورحمة رّب الع�لمين، لقد مزج اهلل تب�رك وتع�لى قلوب الأّمه�ت 

الأّمه�ت،  يدركه� غير  ولن  اأحد،  و�سفه�  يعجز عن  بم�  ربوبيته  بنور رحمة  واأرواحهن 

العذاب  تحّمل  على  القدرة  هذه  كل  الأّمه�ت  اأك�سبت  التي  هي  الأزلية  الرحمة  وهذه 

والمع�ن�ة منذ لحظة ا�ستقرار النطفة في الأرح�م، وطوال فترة الحمل، ولحظة الولدة، 

تحّملهم�  عن  يعجز  اللذين  والعذاب  الم�سّقة  تلك  العمر..  اآخر  اإلى  الطفولة،  ومرحلة 

اأقدام  »الجنة تحت  اأّن:  الآب�ء ولو ليلة واحدة، وحّقً� م� ورد في الحديث ال�سريف من 

الأّمهات«، وقد ورد هذا التعبير اللطيف للدللة على �سمو عظمته� وليدعو الأبن�ء للبحث 

عن ال�سع�دة والجنة تحت اأقدام الأّمه�ت وتراب اأقدامهن المب�ركة.

اإّن المح�فظة على حرمتهّن )الأّمه�ت( تلي حرمة الحّق المتع�ل، والبحث عن ر�س� 

اهلل تب�رك وتع�لى يكون في ر�س� الأّمه�ت و�سع�دتهن.
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على  ُيعّرفهم  واأن  �س�لحة،  تربية  اأبن�ءه  ُيرّبي  اأن  هي  اأحمد  اإلى  الأخيرة   و�سّيتي 

الإ�سالم العزيز منذ الطفولة، واأن يرعى اأّمه المحترمة الروؤوفة، واأن يحر�س على خدمة 

.
(1(

اأق�ربه واأهل بيته اأجمعين

)1) الإم�م الخميني}، تجلي�ت رحم�نية، �س47، من و�سية الإم�م} لبنه.



فقه العالقات الزوجيّة
وفق فتاوى اإلمام الخامنئي{

المحور الثالث





الكفايات:
بعقد    1 المرتبطة  البتالئّية  الفقهّية  الأحك�م  اأه��ّم  على  التعّرف 

النك�ح الدائم والمنقطع.

التعّرف على الأحك�م البتالئّية المتعّلقة ب�لعّدة والطالق.   2

المحتويات:
الدر�ض الرابع ع�ضر: عقد النك�ح )النك�ح الدائم- المهر(.

الدر�ض الخام�ض ع�ضر: النك�ح المنقطع واأ�سب�ب التحريم.

ة(. الدر�ض ال�ضاد�ض ع�ضر: اأحك�م النك�ح )النفقة - العالقة الخ��سّ

الدر�ض ال�ضابع ع�ضر: العّدة والطالق.

الدر�ض الثامن ع�ضر: الطالق الرجعّي وخي�ر الف�سخ.





عقد النكاح

الدرس الرابع عشر





النك�ح هو التزويج، وهو ق�سم�ن:

الأّول: دائم.   1

 الث�ني: منقطع.    2

وكّل منهم� له اأحك�مه.

�سيغة العقد الدائم:   1

ب�لكت�بة، ول  يتحّقق  الطرفين، كم� ل  القلبّي من  الر�س�  التزويج بمجّرد  يتحّقق  اأ- ل 

ة يتلّفظ به� الطرف�ن  ب�لإ�س�رة المفهمة من غير الأخر�س. بل ل بّد من �سيغة خ��سّ

ليتحّقق الزواج ال�سرعّي.

ب- يترّكب عقد النك�ح  من اإيج�ب  من الزوجة وقبول  من الزوج، ول ي�سّح الإيج�ب 

من الزوج والقبول  من الزوجة.

ج- ل بّد في الإيج�ب اأن يكون بلفظ »اأنكحت«، اأو بلفظ »زّوجت«، واأّم� لفظ »مّتعت« فال 

ي�سّح العقد الدائم به اإّل اإذا اقترن بم� يجعله ظ�هرًا في الدوام ل في النقط�ع، ول 

يتحّقق الإيج�ب بغير ذلك من الألف�ظ.

د- يتحّقق القبول بكّل لفظ داّل على الر�س� ب�لنك�ح الدائم، كلفظّي »قبلت« و»ر�ضيت«، 

وم� يم�ثلهم� من األف�ظ.

ه�- ي�سترط عدم الف�سل المعتّد به بين الإيج�ب والقبول.

و- يمكن للزوجين اأن يعقدا بمب��سرتهم�، دون ح�جة للتوكيل.

ز- يتحّقق الإيج�ب من الزوجة ب�إحدى ال�سيغ ال�سّت الآتية، ول بّد له� اأن تخت�ر واحدة 

منه�. وهي:

النكاح الدائم
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ْنَكْحُتَك َنْف�ِسي.
َ
الأولى: اأ

ْجُتَك نف�سي. الثانية: َزوَّ

ْنَكْحُت َنْف�سي ِمْنَك.
َ
الثالثة: اأ

ْجُت نف�سي منَك. الرابعة: َزوَّ

الخام�ضة: اأْنَكْحُت نف�سي َلَك.

ْجُت نف�سي لَك. ال�ساد�سة: َزوَّ

ح- ذكر المهر في ال�سيغة لي�س �سرطً� في �سّحة العقد، فيجوز ذكره كم� يجوز تركه، 

فلو اأراد ذكر المهر تقول المراأة: »زوجتك نف�ضي على المهر المعلوم«، كم� يمكن 

ا�ستبدال جملة: »على المهر المعلوم« بقوله�: »على مهر مقداُرُه مئة دينار« مثاًل. 

اأق��رِب  اإل��ى  موؤّجلًة  دي��ن��اراً،  ت�ضعون  ُلُه  جَّ وُموؤَ دنانير،  َع�َضَرُة  ُلُه  ُمَعجَّ مهر  »على  اأو 

الأجلين«، وهكذا. والمق�سود ب�لأجلين الموت والطالق، ف�إذا طّلقه� اأو م�ت اأحدهم� 

يتحّقق اأقرب الأجلين.

ط- يتحّقق القبول من الزوج ب�أن يقول: »َقِبْلُت التزويَج لنف�ضي على المهِر المعلوم«. 

اأو يقول: »َر�ضْيُت التزويَج لنف�ضي على المهر المعلوم«، اأو يقول: »قبلُت النكاَح على 

المهِر المعلوم«. اأو يقول: »ر�ضيُت النكاَح )اأو الزواَج( على المهِر المعلوم«. ونحو 

ذلك مّم� يفيد القبول اللفظّي. ولو ق�ل: »قبلُت« وحده� تكفي مع الق�سد لقبول م� 

ورد في الإيج�ب.

التوكيل في ال�سيغة:   2

ة. اأ- يجوز التوكيل في عقد النك�ح من الزوج  والزوجة، اأو من اأحدهم� خ��سّ

ة، بل  ب- ي�أخذ الوكيل وك�لة الإيج�ب من الزوجة، ول ي�سترط في الوك�لة �سيغة خ��سّ

تقع الوك�لة ب�أّي و�سيلة مفهمة، ول ي�سترط اأن تكون ب�للغة العربّية، بل ت�سّح الوك�لة 

ب�أّي لغة مفهمة.
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)اأو  لتزويجك  وكيلََك  اأك��وَن  اأن  تقبلين  »هل  للمراأة:  الوكيل  يقول  اأن  ذلك:  مث�ل 

اأنت  »قبلُت  المراأة:  فتقول  المعلوم؟«،  المهِر  اأو لأنكَحِك( من فالن، على  لأزّوج��ك، 

وكيلي«. اأو ب�أّي اأمٍر مفهم للتوكيل.

ج- اإذا وّكل الزوج�ن فيتّم الإيج�ب ب�إحدى ال�سيغ الت�لية:

لتي فالنة على المهر المعلوِم«. لََك فالناً موكِّ 1 - 2 »اأنكْحُت )اأو زّوجُت( موكِّ

لتي فالنة من موكِلَك فالن على المهر المعلوم«. ) - 4 »اأنكْحُت )اأو زّوْجُت( موكِّ

ِلَك فالن على المهِر المعلوِم«. لتي فالنة لموكِّ 5 - 6 »اأنكْحُت )اأو زّوْجُت( موكِّ

د- ي�أخذ الوكيل وك�لة القبول من الزوج، ب�أّي و�سيلة تفهم قبوله ور�س�ه ب�لزواج على المهر 

المعلوم. فيقول وكيل الزوج بعد الإيج�ب من وكيل الزوجة بدون ف�سل معتّد به: »َقِبْلُت 

)اأو ر�ضيُت( التزويج )اأو النكاَح( لموّكلي على المهر المعلوم«، اأو م� �س�به ذلك.

ه� - يمكن اأن يكون القبول من الزوج بمب��سرته بدون توكيل، فيقول: »قبلُت )اأو ر�ضيُت( 

النكاَح )اأو الزواج( على المهِر المعلوم«.

و- ل ي�سترط في لفظ القبول اأن يكون مط�بقً� للفظ الإيج�ب، فلو ق�ل وكيل الزوجة: 

»زّوجتك« فق�ل الزوج اأو وكيله: »قبلُت النكاَح« ي�سّح.

الخطاأ في ال�سيغة:   3

اإذا قيلت �سيغة العقد بطريقة خ�طئة ف�سورت�ن:

الأول��ى: اإذا ك�ن الخط�أ مغّيرًا للمعنى بحيث ُيعّد اللفظ عب�رة لمعنى اآخر غير م� هو 

المق�سود، فال ي�سّح العقد.

من  المق�سود  المعنى  منه  ُيفهم  ك�ن  بل  للمعنى،  مغّيرًا  الخط�أ  يكن  لم  اإذا  الثانية: 

الكلمة )اأي  اأو نف�س م�ّدة  الإعراب والحرك�ت  اأّنه ك�ن خط�أ من جهة  اإّل  النك�ح، 

الحروف( في�سّح العقد، وُيكتفى بم� ُذكر اإّل اأّن الأحوط ا�ستحب�بً� عدم الكتف�ء 

به، والإتي�ن بلفٍظ �سحيح.
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�سروط العقد:   4

اأ- ي�سترط في �سّحة العقد �سّتة اأمور:

الأّول: الق�سد اإلى فهم مع�ني الألف�ظ الواردة في العقد، ول ي�سترط الفهم التف�سيلّي، 

بل يكفي الإجم�لّي، ب�أن يعلم اأّن م� يقوله يدّل على الزواج الدائم على المهر المعّين 

المعلوم.

الثاني: اأن يكون ق��سدًا بقوله: »اأنكحت« اأو»زّوجت« اإن�س�ء عقد الزواج، ولي�س الإخب�ر 

والحك�ية. والإن�س�ء هو م� ُيجعل وُين�س�أ به الزواج.

الثالث: الموالة، بمعنى عدم الف�سل المعتّد به بين الإيج�ب والقبول.

الرابع: التنجيز، بمعنى عدم تعليق العقد على فعل اأو مجيء زم�ن، فلو ق�لت الزوجة 

ول  العقد  يبطل  زيد«  ب�ضرط مجيء  المعلوم  المهر  على  نف�ضي  »زّوجتك  مثاًل: 

ي�سّح حّتى لو ج�ء زيد. نعم لو عّلق العقد على اأمٍر محّقق الح�سول كم� اإذا ق�ل 

في�سّح  الجمعة،  هو  اليوم  وك�ن  الجمعة«  اليوم  ك��ان  اإن  التزويج  »قبلت  ال��زوج: 

العقد.

الخام�ض: تعيين الزوج والزوجة، بحيث يمت�زان عن غيرهم�. ويكون التعيين ب�ل�سم اأو 

الإ�س�رة، اأو الو�سف الموجب للتعيين.

ال�ضاد�ض: الختي�ر، بمعنى اأن ين�س�أ العقد عن اإرادة الع�قد واختي�ره، فال ي�سّح العقد 

بدون ح�جة  ب�لعقد �سّح  بعد  فيم�  المكَره  لو ر�سي  نعم  التزويج.  كره على 
ُ
اأ مّمن 

لتجديد العقد. واإن لم ير�َس يكون العقد ب�طاًل.

ب- يجوز اإجراء العقد عبر اله�تف ونحوه مم� ي�ستمل على الإن�س�ء اللفظّي لل�سيغة.

ف�إذا  يتزّوج عليه�،  اأن ل  الزواج  ت�سترط على زوجه� في عقد  اأن  للزوجة  ج- ل ي�سّح 

اأجري العقد مع هذا ال�سرط يبطل ال�سرط، وي�سّح العقد بال �سرط.
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�سروط العاقد:   5

ي�سترط في الع�قد المجري لل�سيغة ثالثة اأمور:

الأّول: البلوغ.

الثاني: العقل. فال اعتب�ر بعقد ال�سبّي والمجنون ح�ل جنونه، �سواء اأك�ن يعقد لنف�سه 

اأو لغيره.

الثالث: الق�سد اإلى معنى العقد. فال اعتب�ر بعقد ال�س�هي والغ�لط وال�سكران واأ�سب�ههم 

من الذين ل يتوّفر الق�سد عندهم.

اأولياء العقد:   6

اأربعة  اأب الأب( ف�س�عدًا لهم ولية النك�ح على  اأ- الأب والجّد من طرف الأب )اأي: 

اأق�س�م من الأولد:

الأّول: الولد الذكر ال�سغير والبنت ال�سغيرة )دون �سّن البلوغ(.

الثاني: الولد والبنت اإذا بلغ� مجنونين اأو ُجّن� بعد البلوغ.

الثالث: البنت الب�لغة الر�سيدة البكر ت�ست�أذن الولّي على الأحوط وجوبً�.

الرابع: الب�لغ الذكر اإذا ك�ن �سفيهً� مبّذرًا، وتعيين المهر والزوجة بيد الولّي.

ب- اإذا م�ت الأب والجّد لالأب ت�ستقّل الب�لغة الر�سيدة البكر في تزويج نف�سه�. وي�ستحّب 

له� اأن ت�ست�أذن اأخ�ه�، ومع تعّدد الأخ ي�ستحّب اأن ت�ست�أذن اأخ�ه� الأكبر.

ج- ل ولية لالأّم ول للعّم والخ�ل والأخ واأولدهم.

د- ل ولية لالأب والجّد على الولد الب�لغ الر�سيد.

ه�- اإذا تزّوجت الب�لغة البكر الر�سيدة ب�إذن ولّيه�، ثم دخل زوجه� به�، اإّل اأّن بك�رته� 

بقيت، ثّم طّلقه� زوجه� اأو م�ت، واأرادت الزواج من جديد ف�لأحوط وجوبً� ا�ستئذان 

ولّيه�.

و- ي�سترط في �سّحة الزواج من البكر الب�لغة الر�سيدة من اأهل الكت�ب اإذن ولّيه� على 
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الأحوط وجوبً�، فهي ك�لم�سلمة من هذه الجهة، والولّي هو اأبوه� وجّده� لأبيه�. نعم 

لو لم يكن ال�ستئذان معتبرًا في مّلتهم فال ي�سترط اإذن ولّيه�.

ز- ل ولية لالأب والجّد لالأب على الب�لغة الر�سيدة اإذا ك�نت ثّيبً� )لي�ست بكرًا( فيم� لو زالت 

اأن ت�ست�أذن  اأو الحرام. نعم ي�ستحّب له�  بك�رته� ب�لوطء، بال فرق بين الوطء الحالل 

اأب�ه� اأو جّده�، واإن لم يكون� ف�أخ�ه�، ومع تعّدد الأخ ي�ستحّب ا�ستئذان الأخ الأكبر.

بحيث  البك�رة،  ترميم  عملّية  اأجرت  ولكّنه�  ب�لوطء  الر�سيدة  الب�لغة  بك�رة  زالت  لو  ح- 

ع�دت البك�رة كم� ك�نت فال ترجع ولية الولّي، بل يجوز العقد عليه� بر�س�ه� - فقط - 

دون ح�جة لإذن الأب والجّد لالأب.

ط- اإذا وافق الولّي على تزويج ابنته البكر الر�سيدة الب�لغة، واّتفقوا على كّل �سيء، ولكّن 

ّجل اإلى موعد اآخر، فال يجوز لل�س�ب اأن يعقد على هذه المراأة قبل الموعد 
ُ
العقد اأ

المحّدد اإّل ب�إذن الولّي على الأحوط وجوبً�.

اأمواله  اإل��ى  ب�لن�سبة  وم�سلكهم  العقالء  طريقة  على  الت�سّرف  ح�سن  هو  الر�سد  ي- 

تح�سياًل و�سرفً�. ويق�بله ال�سفيه الذي يمكن خداعه ب�سهولة ول يب�لي ب�نخداعه، 

وي�سرف م�له في غير مو�سعه ويتلفه بغير محّله.

ك- ت�سقط ولية الولّي على الب�لغة البكر الر�سيدة اإذا منعه� من التزويج بمن هو كفوؤ 

له� �سرعً� وعرفً�، ب�سرط اأن تكون بح�جة للتزويج، بحيث لو تركته لخ�فت الوقوع في 

الحرام، ول يوجد كفوؤ اآخر ير�سى به الولي.

ل- ولية الجّد لالأب لي�ست مرتبطة بحي�ة الأب اأو موته، فعند وجود الجّد والأب 

معً� فلكّل منهم� ال�ستقالل ب�لولية، ف�إن اأج�ز اأحدهم� فلي�س لالآخر منعه، ف�إذا 

�سبق اأحدهم� في تزويج البنت البكر الر�سيدة لم تبَق ولية لالآخر، فال يحّق له 

المنع.

م- ي�سترط في الولّي العقل، فلو ك�ن مجنونً� فال ولية له. وكذا ي�سترط اأن يكون م�سلمً� 

اإذا ك�نت البنت م�سلمة، فال ولية لغير الم�سلم على ابنته الم�سلمة.
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نوعّية المهر:   1

بتمّلكه، من  ال�سرع الحنيف  اأن يكون مّم� ي�سمح  . وي�سترط 
(1(

للمهر ال�سداق يق�ل 

عين اأو منفعة. والعين ك�لأر�س وعين الم�ل النقدّي وال�سّي�رة والإبل والبقر والغنم ونحو 

ذلك. والمنفعة كتعليم �سنعة ونحو ذلك من كّل عمل محّلل. ول ي�سّح اأن يكون المهر مّم� 

ل ي�سمح ال�سرع الحنيف بتمّلكه للم�سلم، ك�لخمر والخنزير.

تعيين المهر:   2

اأ- ي�ضترط تعيين المهر بما يخرجه عن الإبهام، وتكفي الم�ضاهدة. ول يقّدر المهر 

بقدر، بل ي�ضّح كّل ما ترا�ضى عليه الزوجان، كثيراً كان اأم قلياًل، وي�ضتحّب في 

 1260 ويعادل  دره��م،  خم�ضمئة  وهو  ّنة،  ال�ضُّ مهر  على  يزيد  ل  اأن  الكثرة  جانب 

ة من العيار الأعلى. غراماً من الف�ضّ

ب- ذكر المهر لي�س �سرطً� في �سّحة العقد الدائم، في�سّح بدون ذكر المهر ولو عمدًا، 

ولو تّم العقد بدون ذكر المهر ففيه �سورت�ن:

الأولى: اإذا دخل به� ا�ستحّقت الزوجة على زوجه� مهر اأمث�له� من الن�س�ء، �سواء اأطّلقه� 

بعد الدخول اأو م�ت اأحدهم� بعد الدخول. ويجوز لهم� اأن يترا�سي� على �سيء.

الثانية: اإذا طّلقه�  قبل الدخول فت�ستحّق عليه اأن يعطيه� �سيئً� بح�سب ح�له من الغنى 

اأو  ة(  الف�سّ من  غ   2،52( درهم  اأو  الذهب(  من  )60،)غ  دين�ر  اأو  كثوب  والفقر، 

غيره�.

)1) ال�سداق يجوز بفتح ال�س�د وك�سره�.

المهر
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ج- يجوز اأن يجعل المهر كّله ح�ّلً بال اأجل، ويجوز اأن يجعله كّله موؤّجاًل، ويجوز اأن يجعل 

بع�سه ح�ّلً وبع�سه الآخر موؤّجاًل.

ا�ستحقاق المهر:   3

اأ- تملك المراأة المهر بمجّرد العقد، وت�ستقّر ملكّيته� له بتم�مه بعد الدخول به� ُقباًل اأو 

ُدبرًا. نعم لي�س له� المط�لبة به اإن ك�ن موؤّجاًل اإّل عند حلول اأجله.

ب- لو م�ت اأحد الزوجين قبل الدخول اأو طّلق الزوج زوجته قبل الدخول �سقط ن�سف 

المهر المجموع من المعّجل والموؤّجل، وت�ستحّق الزوجة الن�سف فقط.

تم�م  تقب�س  حّتى  به�  للدخول  لزوجه�  نف�سه�  ت�سليم  عن  تمتنع  اأن  للزوجة  يجوز  ج- 

مهره� المعّجل.

اأو من  اأن تبرئ ذّمة زوجه� منه  اأخذه، كم� يجوز له�  د- المهر حّق للزوجة يجوز له� 

بع�سه.

ه� - ت�ستحّق الزوجة الموؤّجل اإذا طّلقه� زوجه� اأو م�ت، كم� وت�ستحّق الموؤّجل اإذا م�تت، 

وينتقل اإلى ورثته�.

تحذير للزوجة:   4

فترّد  الدخول  قبل  اأو طّلقه�  ف�إذا م�ت  العقد،  المهر عند  تم�م  ت�ستحّق  الزوجة  اإّن 

ن�سفه للزوج؛ ولذا لو اأبراأته من تم�م المهر قبل الدخول ثّم طّلقه� قبل الدخول فيحّق 

للزوج اأن يط�لبه� برّد الن�سف من م�له�، لذا فعليه� اأن تنتبه، واأم�مه� خي�ران كي ل 

تقع في م�سكلة، وهم�:

الأّول: اأن تهبه تم�م المهر بعد الدخول، فال ترّد عليه �سيء.

الثاني: اأن تهبه ن�سف المهر قبل الدخول؛ فلو طّلقه� قبل الدخول ل ترّد عليه �سيء.
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مشّجر الدرس

ة  ل يتحّقق التزويج بمجّرد الر�س� القلبّي من الطرفين بل ل بّد من �سيغة خ��سّ

يتلّفظ به� الطرف�ن ليتحّقق الزواج ال�سرعّي.

يكون الإيج�ب بلفظ »اأنكحت«، اأو بلفظ »زّوجت«، ويتحّقق القبول بكّل لفظ داّل 

على الر�س� كلفظّي »قبلت« و»ر�ضيت«.

يترّكب عقد النك�ح من اإيج�ب من الزوجة وقبول من الزوج.

يجوز التوكيل في عقد النك�ح من الزوج والزوجة.

البلوغ.

الق�سد اإلى معنى العقد.

العقل.

الق�سد اإلى فهم مع�ني الألف�ظ الواردة في العقد، ول ي�سترط الفهم التف�سيلّي، 

بل يكفي الإجم�لّي.

الموالة، بمعنى عدم الف�سل المعتّد به بين الإيج�ب والقبول.

تعيين الزوج والزوجة، بحيث يمت�زان عن غيرهم�.

اأن يكون ق��سدًا بقوله: »اأنكحت« اأو »زّوجت« اإن�س�ء عقد الزواج.

التنجيز، بمعنى عدم تعليق العقد على فعل اأو مجيء زم�ن.

الختي�ر، بمعنى اأن ين�س�أ العقد عن اإرادة الع�قد واختي�ره.

�ضروط العقد

�ضروط العاقد

�ضيغة العقد الدائم

كاح
عقد الن
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الأب والجّد من طرف الأب.

ل ولية لالأّم ول للعّم والخ�ل والأخ واأولدهم.

اإذا م�ت الأب والجّد لالأب ت�ستقّل الب�لغة الر�سيدة البكر في تزويج نف�سه�.

ل ولية لالأب والجّد على الولد الب�لغ الر�سيد.

ي�سترط اأن يكون مّم� ي�سمح ال�سرع الحنيف بتمّلكه، من عين اأو منفعة.

تملك المراأة المهر بمجّرد العقد، وت�ستقّر ملكّيته� له بتم�مه بعد الدخول به� قباًل 

اأو دبرًا.

ي�سترط تعيين المهر بم� يخرجه عن الإبه�م، وتكفي الم�س�هدة. ول يقّدر المهر 

بقدر، بل ي�سّح كّل م� ترا�سى عليه الزوج�ن.

لو م�ت اأحد الزوجين قبل الدخول اأو طّلق الزوج زوجته قبل الدخول ت�ستحّق 

الزوجة ن�سف المهر فقط.

اأولياء العقد

المهر

الر�سد هو ح�سن الت�سّرف على طريقة العقالء وم�سلكهم ب�لن�سبة اإلى اأمواله 

تح�سياًل و�سرفً�. كاح
عقد الن



الدرس الخامس عشر

 النكاح المنقطع
وأسباب التحريم





النك�ح المنقطع ويق�ل له؛ الِمْتعة والنك�ح الموؤّجل

�سيغة العقد:   1

الدائم، مع  تف��سيل  نف�س  وله  وقبول،  اإيج�ب  اإلى عقد من  المنقطع يحت�ج  النك�ح 

بع�س الفروق�ت، كذكر الأجل، ول بّدّية ذكر المهر.

ويجوز  والمهر،  الأج��ل  ذكر  اإ�س�فة  مع  هن�  تجري  المتقّدمة  الدائم  النك�ح  األف�ظ 

»اأنكحت« ب�سيغه الثالث، فت�سير ال�سيغ ت�سعً�. مثاًل:  »َمتَّْعُت« بدل كلمة  اإيق�عه بلفظ 

تقول المراأة: »َمتَّْعُتَك نف�ضي على المهِر المعلوم، لمّدة َع�ْضِر �ضاعات«. فيقول الرجل: 

»قبلُت )اأو ر�ضيُت( الِمْتَعَة )اأو التزويج( )اأو النكاح(«. والتف��سيل كم� مّرت في الدائم.

المهر:   2

اأ- ي�سترط في �سّحة النك�ح المنقطع ذكر المهر، فلو لم ُيذكر يبطل العقد من راأ�س. 

وللمهر هن� نف�س تف��سيل المهر في الدائم.

ب- تملك المتمتِّعة تم�م المهر بمجّرد العقد، فلو انتهت المّدة ولم يكن الزوج قد دخل 

به� مع تمكينه� ي�ستقّر على الزوج تم�م المهر.

� اإذا وهبه� المّدة  ج- اإذا وهبه� المّدة قبل الدخول يلزمه دفع ن�سف المهر فقط. واأمَّ

المّدة ولكنه� امتنعت من تمكين  اإذا لم يهبه�  المهر، نعم  بعد الدخول لزمه تم�م 

نف�سه� لال�ستمت�ع به� ف�إن ك�ن المتن�ع في تم�م المّدة لم ت�ستحق المهر، واإن امتنعت 

في بع�سه� ومّكنت في البع�س الآخر ك�ن له اأن ي�سع من المهر ب�لن�سبة لم� اأخّلت به 

من المّدة، اإن ن�سفً� فن�سف وهكذا...

النكاح المنقطع
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الأجل:   3

ي�سترط في النك�ح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم ُيذكر عمدًا اأو ن�سي�نً� ينعقد دائمً�، 

اأي: ل ي�سّح منقطعً� بل يتحّول اإلى دائم. وي�أخذ جميع اأحك�م الدائم.

الزي�دة  من  محرو�سً�  ب�لزم�ن،  معّينً�  يكون  اأن  بّد  ول  الزوجين،  بيد  الأجل  تقدير 

والنق�س�ن. ولي�س للمّدة حّد معّين.

تجديد العقد:   4

ل ي�سّح تجديد العقد على الزوجة الموؤّقتة ل دوامً� ول انقط�عً� قبل انق�س�ء الأجل 

اأو بذل المّدة.

التوارث:   5

ل يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.

الطالق:   6

ل يقع عليه� طالق، واإّنم� ت�سير المنقطعة ب�ئنة عن الزوج ب�نق�س�ء المّدة اأو هبته�، 

ويجزي في الهبة اأن يقول له�: َوَهْبُتِك اأو اأْبَراأُتِك اأو �س�َمْحُتِك اأو اأنِت في ِحّل اأو تركُت لِك 

المّدة ونحو ذلك. وتجوز الهبة بغير اللغة العربّية.

التمّتع بالزانية:   7

والم�سهورات  العواهر  من  ك�نت  لو  خ�سو�سً�  كراهية  على  ب�لزانية  التمّتع  يجوز 

ب�لزنى، واإن فعل فليمنعه� من الفجور.

ال�ستراط:   8

يجوز لكّل من الزوجين في النك�ح المنقطع اأن ي�سترط عدم الدخول، اأو اأن ي�سترط 

اأن يكون الإتي�ن في الليل فقط اأو النه�ر فقط.



23( الردةع الدرقأي  أسمة  التاريا

يحرم التزويج ب�أ�سب�ب عديدة، فال يقع التزويج ب�سببه� بين الرجل والمراأة. وهذه 

الَعَدد  وا�ستيف�ء  والكفر  به�  يلحق  وم�  والم�س�هرة  والر�س�ع  الن�سب  هي:  الأ�سب�ب 

والعتداد والإحرام.

الن�سب:   1

وهّن  ب�إحدى مح�رمه،  يتزّوج  اأن  الرجل  الرحمّية، فيحرم على  العالقة  الن�سب هو  اأ- 

�سبعة اأ�سن�ف:

الأّول: الأم واإن علت، فت�سمل الجّدة لأب ولأم، وت�سمل جّدة الأم والأب، وهكذا.

الثاني: البنت واإن نزلت، في�سمل الحفيدة لبن اأو بنت، واإن نزلت.

الثالث: الأخت لأب اأو لأم اأو لهم�.

الرابع: بنت الأخت واإن نزلت.

الخام�ض: بنت الأخ واإن نزلت.

ال�ضاد�ض: العّمة واإن علت، فت�سمل عّمة الأب والأم، وعّمة الجّد والجّدة، وهكذا.

ال�ضابع: الخ�لة واإن علت، فت�سمل خ�لة الأب والأم، وخ�لة الجّد والجّدة، وهكذا.

ب- ويحرم �سبعة اأ�سن�ف من الرج�ل على المراأة، بعك�س �سور الم�س�ألة ال�س�بقة.

الر�ساع:   2

اأ- اإذا تحّقق الر�س�ع الج�مع لل�سروط ال�سرعّية ت�سير المر�سعة اأّمً� للمرت�سع، وي�سير 

له،  واأعم�مً�  اأخواًل  واإخوتهم�  له،  اإخوة  واأولدهم�  له،  اأبً�  اللبن(  )�س�حب  زوجه� 

الن�سب ي�سيرون ع�ئلة  ال�سبعة في عالقة  ف�لأ�سن�ف  له،  اأجدادًا  والأمه�ت  والآب�ء 

أسباب التحريم
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المرت�سع من جهة الزواج ك�أّي �سخ�س مولود من هذين الأبوين. نعم ل توارث بينهم 

زواج  فيحرم  ب�لر�س�عة.  اأبيه  على  للمرت�سع  النفقة  تجب  ل  كم�  المرت�سع،  وبين 

المرت�سع ب�لأ�سن�ف ال�سبعة من الر�س�عة.

ب- ل يجوز لوالد المرت�سع اأن يتزّوج من بن�ت المر�سعة وبن�ت زوجه� �س�حب اللبن، 

بمعنى اأّنه ل يتزوج من جميع اأخوات ابنه ب�لر�س�عة، اأي البن�ت الالتي ولدن من 

اأي�سً� على  الأب ب�لر�س�عة من المر�سعة اأو من غيره�، بل وبن�ته من الر�س�عة 

الأحوط وجوبً�، والبن�ت الالتي ولدن من المر�سعة دون اأولده� من الر�س�عة.

ج- تحرم المراأة على زوجه� حرمة موؤّبدة اإذا اأر�سعت اأّمه� اأحد اأولده� ر�س�عً� ج�معً� 

لل�سروط ال�سرعّية. واأّم� لو اأّن اأّم الزوج هي المر�سعة فال م�سكلة من ذلك.

اأبيه�  من  التزويج  عليه�  فيحرم  المرت�سعة،  على  ينطبق  المرت�سع  في  ُذك��ر  م�  د- 

ب�لر�س�عة واإخوته� ب�لر�س�عة وهكذا.

الم�ساهرة:   3

اأ- الم�س�هرة عالقة بين اأحد الزوجين مع اأقرب�ء الآخر تن�س�أ ب�سبب الزواج.

ب- تحرم زوجة الأب على ابنه واإن نزل بمجّرد العقد الدائم اأو المنقطع، �سواء اأح�سل 

الدخول اأم ل، بال فرق بين اأولده الن�سبّيين والر�س�عّيين.

ج- تحرم زوجة البن على الأب واإن عال بمجّرد العقد الدائم اأو المنقطع، �سواء اأح�سل 

الدخول اأم ل. بال فرق بين الأب الن�سبّي والر�س�عّي.

�سواء  علت،  واإن  اأّمه�  عليه  تحرم  انقط�عً�  اأو  دوام��ً�  ام��راأة  على  �سخ�س  عقد  اإذا  د- 

اأح�سل الدخول اأم ل، بال فرق بين الأم الن�سبّية والر�س�عّية.

ه�- لو عقد �سخ�س على امراأة حرمت عليه ابنته� واإن نزلت )�سواء اأك�نت قبل الزواج 

به، اأم بعد طالقه له� وزواجه� من غيره( ب�سرط اأن يكون قد دخل بهذه الأم ُقُباًل 

اأو دبرًا. واأّم� مع عدم الدخول ب�لأم لم تحرم ابنته� عينً�، بل تحرم عليه جمعً�، اأي: 



237 الردةع الدرقأي  أسمة  التاريا

الدخول  قبل  زوجّيته  الأم عن  ف�إذا خرجت  اأّمه� معه،  دامت  م�  ابنته�  عليه  تحرم 

بموت اأو طالق ج�ز له الزواج ب�بنته�.

اأو  )العّمة  زوجته  ب�إذن  اإّل  اأخته�  بنت  ول  زوجته  اأخ  بنت  يتزّوج  اأن  للزوج  يجوز  ل  و- 

اأحدهم� ك�ن دائمً�  اأو  اأو منقطعين،  الخ�لة(، بال فرق بين كون الزواجين دائمين 

والآخر منقطعً�. ويجوز اأن يتزّوج عّمة زوجته اأو خ�لته� بدون اإذن زوجته.

الجمع بين الأختين:   4

اأ- ل يجوز الجمع في الزواج بين الأختين )ن�سبّيتين اأو ر�س�عّيتين، اأو اإحداهم� ن�سبّية 

والأخرى  دائمة  اإحداهم�  اأو  والنقط�ع،  الدوام  بين  فرق  بال  ر�س�عّية(،  والأخ��رى 

منقطعة، ففي كّل هذه ال�سور يحرم ول ي�سّح الجمع بين الأختين. فلو تزّوج )دوامً� 

العقد  بطل  انقط�عً�(  اأو  )دوامً�  ب�لأخرى  تزّوج  ثّم  الأختين،  ب�إحدى  انقط�عً�(  اأو 

الث�ني، ولو ح�سل العقدان في وقٍت واحد بطل الثن�ن معً�.

ب- لو طّلق زوجته الدائمة طالقً� رجعّيً� فال يجوز ول ي�سّح التزّوج ب�أخته� قبل انق�س�ء 

عّدته�. واإذا ك�ن الطالق ب�ئنً� ج�ز له التزّوج ب�أخته� في الح�ل. واأّم� لو ك�نت الزوجة 

انق�س�ء  ب�أخته� قبل  الزواج  المّدة، فال يجوز  اأو وهبه�  وانق�ست مّدته�  به�  متمّتعً� 

العّدة )مع كون عّدته� ب�ئنة(.

الزنى واللواط:   5

اأ- لو زنت امراأة متزّوجة ل تحرم على زوجه�، ول يجب على الزوج اأن يطّلقه�.

ب- اإذا زنى �سخ�س ب�مراأة في اأثن�ء عّدته� الرجعية حرمت عليه موؤبدًا.

ج- اإذا زنى �سخ�س ب�مراأة في العّدة الب�ئنة اأو في عّدة الوف�ة ل تحرم عليه اأبدًا.

د- َمن لط بغالم ف�أدخل في دبره ولو ببع�س الح�سفة حرم عليه موؤبدًا اأّم الغالم واإن 

علت، وابنته واإن نزلت، واأخته، بال فرق بين الن�سبّي�ت والر�س�عّي�ت. واأّم� المفعول 

به فال تحرم عليه اأّم الف�عل وابنته واأخته.
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ه�- اإذا لط �سخ�س ب�بن زوجته اأو ب�أخيه� فال تحرم عليه زوجته؛ لأّن العقد عليه� ك�ن 

قبل اللواط، وم� ي�سّبب الحرمة هو اللواط قبل العقد.

اأبوه وابنه، كل ذلك  اإذا زنى ب�مراأة تحرم على الزاني اأمه� وابنته�، ويحرم عليه�  و- 

على الأحوط وجوبً�. 

الزواج في العّدة:   6

بل  به�،  التزويج  يجوز  فال  العّدة(  اأق�س�م  )جميع  الغير  عّدة  في  المراأة  ك�نت  اإذا  اأ- 

ينتظر فراغه� من العّدة حّتى يتزّوجه�.

اأو دبرًا  ُقُباًل  اأثن�ء عّدته� من الغير، وقد دخل به�  ب- لو تزّوج �سخ�س من امراأة في 

حرمت عليه موؤّبدًا ولو مع الجهل ب�لحرمة وب�أّنه� معتّدة، ف�ساًل عن العلم، فم� دام 

الدخول قد ح�سل تحرم عليه موؤّبدًا. واأّم� مع عدم الدخول ف�سورت�ن:

الأولى: مع علم الثنين اأو اأحدهم� ب�لمو�سوع )كونه� في العّدة( وب�لحكم )اأّنه ل يجوز 

العقد على المعتّدة من الغير( تحرم عليه موؤّبدًا.

ة ل تحرم عليه اأبدًا،  الثانية: مع جهل الثنين ب�لحكم والمو�سوع معً� اأو ب�أحدهم� خ��سّ

بل يبطل العقد الح��سل في اأثن�ء العّدة، وبعد انته�ء العّدة يجوز له اأن يعقد عليه� 

من جديد.

التزّوج بالمتزّوجة:   7

اإذا تزّوج �سخ�س ب�مراأة متزّوجة ف�سورت�ن:

الأولى: اإذا ك�ن ع�لمً� ب�أّنه� متزّوجة تحرم عليه موؤّبدًا، �سواء اأك�ن قد دخل به� اأم ل.

الثانية: اإذا ك�ن ج�هاًل ب�أّنه� متزّوجة فمع الدخول ُقُباًل اأو دبرًا تحرم عليه موؤّبدًا، ومع 

عدم الدخول يبطل العقد، ولكن ل تحرم عليه موؤّبدًا.

اإكمال الَعَدد:   8

اأ- َمن ك�نت عنده اأربع زوج�ت دائمّي�ت فيحرم عليه الزواج ب�لخ�م�سة دوامً�، ول يحرم 

متعة.
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ب- اإذا طّلق الرجل زوجته ثالث مّرات: بعد اأّول زواج طّلقه�، ثّم اأرجعه� اإلى زوجّيته 

ثّم طّلقه� ولم يتخّلل بين الطلق�ت الثالث الزواج من رجل  ثّم تزّوجه�  ثّم طلقه�، 

اآخر تحرم عليه، ول يجوز له نك�حه� حّتى تتزّوج زوجً� غيره، ب�سروط لي�س هن� مورد 

تف�سيله�. نعم لو تزّوجت من غيره بعد الطالق فال يح�سب الطالق ال�س�بق للزواج 

من غيره من الطلق�ت الثالث المحّرمة، فيع�د ح�س�ب الثالث من جديد.

الكفر:   9

اأ- ل يجوز للم�سلمة اأن تتزّوج من الك�فر الكت�بّي وغيره، بال فرق بين الدوام والنقط�ع.

ب- ل يجوز للم�سلم اأن يتزّوج الك�فرة غير الكت�بّية، ول المرتّدة، ويجوز للم�سلم الزواج 

المنقطع ب�لكت�بّية، ول يجوز الزواج الدائم به� على الأحوط وجوبً�.

ج- ل يجوز للموؤمنة اأن تتزّوج الن��سبّي المعلن بعداوة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ول 

المغ�لي المعتقد ب�ألوهّية اأهل البيت )عليهم ال�سالم( اأو بنبّوتهم.

د- ل يجوز للموؤمن اأن يتزّوج الن��سبة المعلنة ب�لعداوة والمغ�لية ل دوامً� ول انقط�عً�. 

من  الموؤمنة  زواج  كراهة  على  ويجوز  الن��سبة.  غير  المخ�لفة  يتزّوج  اأن  له  ويجوز 

المخ�لف.

النكاح حال الإحرام:   10

اأ- اإذا عقد المحِرم )لحّج اأو عمرة( على امراأة دوامً� اأو انقط�عً� ف�سورت�ن:

الأولى: اإذا ك�ن ع�لمً� ب�لحرمة بطل النك�ح، وتحرم عليه موؤّبدًا، بال فرق بين كون المراأة 

محِرمة اأو محّلة، وبال فرق بين كون الرجل هو من اأجرى العقد مب��سرة اأو وّكل غيره، 

، وبال فرق بين كون التوكيل قبل الإحرام اأو بعده. محِرمً� ك�ن الوكيل اأو محاّلً

الثانية: اإذا ك�ن ج�هاًل ب�لحرمة بطل النك�ح، ولكن ل تحرم عليه موؤّبدًا.

عليه  فتحرم  اأو محّل  به� من رجل محِرم  التزويج  وتّم  الزوجة محِرمة  ك�نت  اإذا  ب- 

موؤّبدًا مع علمه� ب�لحرمة، ومع جهل الثنين ل تحرم موؤّبدًا، ولكن يبطل العقد.
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النك�ح المنقطع يحت�ج اإلى عقد من اإيج�ب وقبول، وله نف�س تف��سيل الدائم، مع 

بع�س الفروق�ت، كذكر الأجل، ول بّدّية ذكر المهر.

األف�ظ النك�ح الدائم المتقّدمة تجري هن� مع اإ�س�فة ذكر الأجل والمهر، ويجوز 

اإق�عه بلفظ »َمتَّْعُت«.

�ضيغة العقد

ي�سترط في النك�ح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم ُيذكر عمدًا اأو ن�سي�نً� ينعقد 

دائمً�.

تقدير الأجل بيد الزوجين، ول بّد اأن يكون معّينً� ب�لزم�ن، محرو�سً� من الزي�دة 

والنق�س�ن.

الأجل

يجزي في الهبة اأن يقول له�: َوَهْبُتِك اأو اأْبَراأُتِك اأو �س�َمْحُتِك، ونحو ذلك.

ل ي�سّح تجديد العقد على الزوجة الموؤّقتة ل دوامً� ول انقط�عً� قبل انق�س�ء 

الأجل اأو بذل المّدة.

ل يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين.

ل يقع عليه� طالق، واإّنم� ت�سير المنقطعة  ب�ئنة عن الزوج ب�نق�س�ء المّدة اأو 

هبته�.

اأحكام للعقد المنقطع

ي�سترط في �سّحة النك�ح المنقطع ذكر المهر، فلو لم ُيذكر يبطل العقد.

تملك المتمتِّعة تم�م المهر بمجّرد العقد، فلو انتهت المّدة ولم يكن الزوج قد 

دخل به� مع تمكينه� ي�ستقّر على الزوج تم�م المهر.

� اإذا وهبه�  اإذا وهبه� المّدة قبل الدخول يلزمه دفع ن�سف المهر فقط. واأمَّ

المّدة بعد الدخول لزمه تم�م المهر.

المهر

طع
العقد المنق

مشّجر الدرس
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اإذا زنى ب�مراأة تحرم على الزاني اأمه� وابنته�، ويحرم عليه� اأبوه وابنه، كل ذلك 

على الأحوط الأ�سهر.

اإذا زنى �سخ�س ب�مراأة في اأثن�ء عّدته� الرجعية حرمت عليه موؤبدًا.

اإذا زنى �سخ�س ب�مراأة في العّدة الب�ئنة اأو في عّدة الوف�ة ل تحرم عليه اأبدًا.

َمن لط بغالم ف�أدخل في دبره ولو ببع�س الح�سفة حرم عليه موؤبدًا اأّم الغالم 

واإن علت، وابنته واإن نزلت، واأخته، بال فرق بين الن�سبّي�ت والر�س�عّي�ت.

الزنا واللواط

الن�سب هو العالقة الرحمّية، فيحرم على الرجل اأن يتزّوج ب�إحدى مح�رمه
الن�ضب

الم�س�هرة عالقة بين اأحد الزوجين مع اأقرب�ء الآخر تن�س�أ ب�سبب الزواج. الم�ضاهرة

ل يجوز الجمع بين الأختين )ن�سبّيتين اأو ر�س�عّيتين، اأو اإحداهم� ن�سبّية 

والأخرى ر�س�عّية(، بال فرق بين الدوام اأو النقط�ع، اأو اإحداهم� دائمة 

والأخرى منقطعة.

الجمع بين الأختين

بتحّقق الر�س�ع الج�مع لل�سروط ال�سرعّية ت�سير المر�سعة اأّمً� للمرت�سع، وي�سير 

زوجه� )�س�حب اللبن( اأبً� له، واأولدهم� اإخوة له، واإخوتهم� اأخواًل واأعم�مً� له، 

والآب�ء والأمه�ت اأجدادًا له، ف�لأ�سن�ف ال�سبعة في عالقة الن�سب ي�سيرون ع�ئلة 

المرت�سع من جهة الزواج ك�أّي �سخ�س مولود من هذين الأبوين.

الر�ضاع

م
ب التحري

سبا
أ

اإذا ك�نت المراأة في عّدة الغير )جميع اأق�س�م العّدة( فال يجوز التزويج به�، بل 

ينتظر فراغه� من العّدة حّتى يتزّوجه�.

الزواج في العدة

ة ل تحرم  الث�نية: مع جهل الثنين ب�لحكم والمو�سوع اأو ب�أحدهم� خ��سّ

عليه اأبدًا، بل يبطل العقد ويجوز له الزواج به� بعد انته�ء العدة.

الأولى: مع علم الثنين اأو اأحدهم� ب�لمو�سوع )كونه� في العّدة( 

وب�لحكم )اأّنه ل يجوز العقد على المعتّدة من الغير( تحرم عليه موؤّبدًا.

لو تزّوج �سخ�س من امراأة في اأثن�ء عّدته� من الغير، وقد دخل به� ُقُباًل اأو دبرًا 

حرمت عليه موؤّبدًا ولو مع الجهل ب�لحرمة وب�أّنه� معتّدة واأّم� مع عدم الدخول 

ف�سورت�ن:
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ل يجوز للموؤمنة اأن تتزّوج الن��سبّي المعلن بعداوة اأهل البيتR، ول المغ�لي 

المعتقد ب�ألوهّية اأهل البيتR اأو بنبّوتهم، وكذا الح�ل في الموؤمن.

ل يجوز للم�سلم اأن يتزّوج الك�فرة غير الكت�بّية، ول المرتّدة.

يجوز للم�سلم الزواج المنقطع ب�لكت�بّية، ول يجوز الزواج الدائم به� على 

الأحوط وجوبً�.

ل يجوز للم�سلمة اأن تتزّوج من الك�فر الكت�بّي وغيره، بال فرق بين الدوام 

والنقط�ع.

الكفر

م
ب التحري

سبا
أ

اإذا تزّوج �سخ�س ب�مراأة متزّوجة ف�سورت�ن:

الث�نية: اإذا ك�ن ج�هاًل ب�أّنه� متزّوجة فمع الدخول ُقُباًل اأو دبرًا 

تحرم عليه موؤّبدًا، ومع عدم الدخول يبطل العقد، ولكن ل تحرم 

عليه موؤّبدًا.

الأولى: اإذا ك�ن ع�لمً� ب�أّنه� متزّوجة تحرم عليه موؤّبدًا، �سواء اأك�ن 

قد دخل به� اأم ل.

التزّوج بالمتزّوجة

اإذا عقد المحِرم )لحّج اأو عمرة( على امراأة دوامً� اأو انقط�عً� ف�سورت�ن:

اإذا ك�نت الزوجة محِرمة وتّم التزويج به� من رجل محِرم اأو محّل فتحرم عليه 

موؤّبدًا مع علمه� ب�لحرمة، ومع جهل الثنين ل تحرم موؤّبدًا، ولكن يبطل العقد.

الأولى: اإذا ك�ن ع�لمً� ب�لحرمة بطل النك�ح، وتحرم عليه موؤّبدًا.

الث�نية: اإذا ك�ن ج�هاًل ب�لحرمة بطل النك�ح، ولكن ل تحرم عليه 

موؤّبدًا.

النكاح حال الإحرام

َمن ك�نت عنده اأربع زوج�ت دائمّي�ت فيحرم عليه الزواج ب�لخ�م�سة دوامً�، ول 

يحرم متعة.
اإكمال الَعَدد



أحكام النكاح

الدرس السادس عشر

ّ





�سروط النفقة:   1

يجب على الزوج اأن ينفق على زوجته اإذا توّفر �سرط�ن:

الأّول: اأن تكون الزوجة دائمة، فال تجب النفقة للمنقطعة.

الثاني: اأن تكون مطيعة للزوج فيم� يجب عليه� اإط�عته فيه، فال تجب النفقة للن��سزة. 

نعم اإذا لم تمّكنه من نف�سه� لعذٍر )من حي�س في م�س�ألة الدخول فقط اأو اإحرام 

اأو اعتك�ف واجب، اأو المر�س الم�نع من ال�ستمت�ع اأو نحو ذلك( ل ت�سقط نفقته�.

نفقة المعتّدة:   2

اأ- تثبت النفقة وال�سكنى للمطّلقة ذات العّدة الرجعّية م� دامت في العّدة، بال فرق بين 

كونه� ح�ماًل اأو ل.

ب- ذات العّدة الب�ئنة اإذا لم تكن ح�ماًل فال تجب النفقة له�، واإذا ك�نت ح�ماًل فت�ستحّق 

النفقة اإذا ُطّلقت حّتى ت�سع حمله�.

ى عنه� زوجه� النفقة، ل من تركة زوجه� ول من ن�سيب  ج- ل ت�ستحّق الح�مل المتوفَّ

ولده�.

�سابط النفقة:   3

ل تقدير للنفقة �سرعً�، بل ال�س�بط القي�م بم� تحت�ج اإليه المراأة، من طع�م وك�سوة 

وفرا�س وغط�ء واإ�سك�ن، واآلت تحت�ج اإليه� ل�سربه� وطبخه� وتنظيفه�، وغير ذلك.

ا�ستحقاق النفقة:   4

اأ- ت�ستحّق الزوجة النفقة �سواء اأك�نت غنّية اأم فقيرة، فله� على الزوج الإنف�ق ولو ك�نت 

النفقة
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من اأغنى الأغني�ء.

طع�م  )من  عينه  تبقى  ول  ُي�سرف  مّم�  يوم  كّل  نفقة  ال��زوج  على  الزوجة  تملك  ب- 

وغيره(، تملكه �سبيحة كّل يوم، ويمكن اأن يدفع له� نفقة اأ�سبوع اأو �سهر اأو نحو ذلك، 

ولو لم يدفع ت�سير النفقة دينً� له� في ذّمته. ولو دفع م� ت�ستحّقه اإليه� ولم ت�سرفه 

ي�سير ملكً� له�، ولي�س للزوج ا�سترداده.

كيفية دفع النفقة:   5

كيفّية الإنف�ق ب�لطع�م اإّم� ب�أن ت�أكل مع الزوج في بيته ك�س�ئر عي�له، واإّم� ب�أن ت�أخذ 

النفقة، ف�لخي�ر له� في ذلك.

التزاحم:   6

اإن لم ي�ستطع الزوج ت�أمين م�ل يفي بنفقة نف�سه وزوجته واأولده وب�قي اأق�ربه الواجبي 

النفقة فنفقته هو مقّدمة على الجميع، ف�إن بقي �سيء فزوجته مقّدمة على اأق�ربه، ف�إن 

بقي �سيء دفعه لأق�ربه.

العالقة الخاّصة

ة:   1 اأحكام العالقة الخا�سّ

اأ- يجوز لكّل من الزوجين اأن يم�ّس كّل ع�سو من ج�سد الآخر ظ�هره وب�طنه، ب�أّي ع�سو 

من بدنه بدون ا�ستثن�ء.

ب- يجوز لكّل منهم� النظر اإلى جميع بدن الآخر بدون ا�ستثن�ء.

ج- ل يجوز مج�معة الزوجة قبل اإكم�له� ت�سع �سنين.

د- يجوز على كراهية �سديدة مج�معة الزوجة في الدبر مع عدم اأذاه�، بال فرق بين 

ومع  ر�س�ه�،  عدم  مع  خ�سو�سً�  تركه  ا�ستحب�بً�  والأح��وط  وغيره�،  الحي�س  ح�لة 
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اأذاه� ل يجوز.

ه�- يجوز لكّل منهم� قول اأو فعل م� يثير ال�سهوة بينهم�.

الحرام  فعل  عليه  يترّتب  لم  اإذا  ال�سهوة  يثير  بنحو  زوجته  يتخّيل  اأن  للزوج  يجوز  و- 

ك�إنزال المنّي.

ز- ل يجوز لكّل من الزوجين اأن يثير الآخر جن�سّيً� ب��ستخدام اآلت خ�رجّية على العورة 

اأو غيره� من اأع�س�ء البدن، ظ�هرًا وب�طنً�.

اإل  اأ�سهر  اأربعة  من  اأكثر  والمنقطعة  الدائمة  زوجته  مج�معة  ترك  للزوج  يجوز  ل  ح- 

ب�إذنه�. ويجوز ذلك مع العذر، وال�سفر يعتبر عذرًا اإذا ك�ن �سروريً�، ك�سفر تج�رة اأو 

تح�سيل علم اأو زي�رة اأم�كن م�سّرفة ونحو ذلك. دون م� اإذا ك�ن لأجل مجّرد الميل 

والتفريح والتفّرج على الأحوط وجوبً�.

ط-   يجوز للزوج اأن ي�ستمتع بزوجته بجميع ال�ستمت�ع�ت التي يرغبه�، في جميع الح�لت 

اأربعة موارد، ل يجوز في بع�سه� بع�س ال�ستمت�ع�ت  والأوق���ت، وي�ستثنى من ذلك 

وفي بع�سه� الآخر ل تجوز جميع ال�ستمت�ع�ت، وهي:

جميع  تجوز  ف��ال  ح��ّج  اأو  لعمرة  ُم��ح��ِرم��ً�  اأح��ده��م���  اأو  ال��زوج���ن  ك���ن  اإذا  الأّول: 

ال�ستمت�ع�ت.

الثاني: اإذا ك�نت الزوجة في الحي�س اأو النف��س، فال يجوز الإدخ�ل في الفرج فقط، 

وتجوز �س�ئر ال�ستمت�ع�ت.

المنّي،  اإن��زال  ول  الجم�ع  يجوز  فال  واجبً�  �س�ئمً�  الزوجين  اأحد  ك�ن  اإذا  الثالث: 

وتجوز �س�ئر ال�ستمت�ع�ت.

الرابع: اإذا ك�ن اأحدهم� معتكفً�، وك�ن اعتك�ف الزوجة ب�إذن الزوج، فال تجوز كّل 

ال�ستمت�ع�ت من دون فرق بين الليل والنه�ر.

ي- يجب على الزوجة اأن ت�ستجيب لزوجه� بحّقه في ال�ستمت�ع اإن لم تكن مري�سة مر�سً� 

يمنع من ذلك، �سواء اأك�نت دائمة اأو منقطعة.
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ن�سوز الزوجة:   2

اأ- الن�سوز من الزوجة هو خروجه� عن ط�عة الزوج الواجبة، ويتحّقق ن�سوز الزوجة بعدم 

تمكين نف�سه� لال�ستمت�ع، ويتحّقق بعدم اإزالة المنّفرات المبّعدة عن التمّتع به�.

ب- من عالم�ت واأم�رات الن�سوز تغيير ع�دة الزوجة مع الزوج في القول اأو الفعل، ب�أن 

في وجهه  وتقّطبً�  عبو�سً�  تظهر  اأن  اأو  لّين،  بكالم  ك�ن  م�  بعد  بكالم خ�سن  تجيبه 

وتث�قاًل ودمدمة، بعد اأن ك�نت على خالف ذلك، ومن اأم�رات الن�سوز كّل م� يوجب 

غير  المتن�ع  من  نوعً�  المنّفرات  تكون  بحيث  عنه�،  وان�سرافه  منه�  ال��زوج  نفور 

المب��سر من تمكين نف�سه�. وي�ستحّب له� اأن تتزّين لزوجه� وتتوّدد له، وتعر�س نف�سه� 

عليه.

ج- ل يجوز للزوجة اأن تخرج من بيت زوجه� اإّل ب�إذن زوجه�، �سواء اأك�ن خروجه� من�فيً� 

لحّق ال�ستمت�ع اأم ل. ولو خرجت بدون اإذنه تكون ن��سزة. نعم يجوز له� الخروج من 

دون اإذن زوجه� لأداء واجب، ك�لخروج لأداء حّجة الإ�سالم.

فلو  بواجبة عليه�،  الط�عة  لي�ست  فيم�  الزوج  بترك ط�عة  الزوجة  ن�سوز  يتحّقق  د- ل 

امتنعت من خدم�ت البيت وحوائج الزوج التي ل تتعّلق ب�ل�ستمت�ع ك�لكن�س والخي�طة 

والطبخ ونحو ذلك حّتى �سقي الم�ء وتمهيد الفرا�س لم يتحّقق الن�سوز.

ن�سوز الزوج:   3

اأ- يتحّقق ن�سوز الزوج بتعّديه على الزوجة وعدم القي�م بحقوقه� الواجبة، ف�إذا ظهر 

منه الن�سوز ج�ز له� المط�لبة بحقوقه� ووعظه� اإّي�ه، ف�إن لم يوؤّثر ج�ز له� اأن ترفع 

اأمره� للح�كم ال�سرعّي ليلزمه ب�أداء الحقوق له� مع الإمك�ن.

ب- اإذا اّطلع الح�كم على ن�سوز الزوج نه�ه عن فعل م� يحرم عليه، واأمره بفعل م� يجب، 

ف�إن نفع فال كالم، واإن لم ينفع فيعمل الح�كم بم� يراه �سالحً�؛ مثل تعزير الزوج، اأو 

الإنف�ق من م�ل الزوج - مثاًل - مع امتن�عه من ذلك.
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التوارث:   4

اإذا م�تت الزوجة الدائمة يرث الزوج ربع م�له� اإن ك�ن له� ولد، واإن لم يكن له� ولد 

فيرث الن�سف. واإذا م�ت الزوج فترث الزوجة ثمن م�له اإن ك�ن له ولد والربع اإن لم يكن 

له ولد، ول ترث من عين الأر�س وم� عّمر عليه�، بل ترث من القيمة.

اإذن الزوج:   5

في اليمين والنذر:

اأ- ل ت�سّح ول تنعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل ل تنعقد اإذا لم ي�أذن، والتف�سيل 

يقع في ثالث �سور:

الأولى: اأن ي�أذن الزوج فتنعقد اليمين.

الثانية: اأن يمنع فال تنعقد اليمين.

الثالثة: اأن ل ي�أذن ول يمنع فال تنعقد اليمين.

ب- ل ي�سّح ول ينعقد نذر الزوجة الدائمة اإّل ب�إذن الزوج، فيم� اإذا ك�ن الزوج ح��سرًا، 

فلو ك�ن غ�ئبً� عنه� انعقد نذره� من دون اإذنه.

يحّل  اأن  له  يجوز  ولكن  به.  الوف�ء  ويجب  فينعقد  النذر  اأو  ب�ليمين  الزوج  اأذن  اإذا  ج- 

اليمين بعد انعق�ده� فتنحّل، ول يجوز له اأن يحّل النذر بعد اإذنه.

في و�ضائل منع الحمل: 

ي�سترط اإذن الزوج فيم� لو اأرادت الزوجة ا�ستعم�ل و�س�ئل منع الحمل.

في ال�ضوم التطّوعّي:

اأن ل ت�سوم تطّوعً� )اأي: ال�سوم غير الواجب( بدون   الأحوط وجوبً� للزوجة 

اإذن زوجه�.
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الح�سانة والولية:   6

المق�ضود بالح�ضانة:

ولب��سه ونومه وتنظيفه  الع�دّية، من طع�مه  اأموره  الولد في  �سوؤون  الح�س�نة تدبير 

ودفع الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور ال�سخ�سّية. وهي غير الولية.

حّق الح�سانة:   1

اأ-  الأم اأحّق بح�س�نة الولد الذكر تم�م اأّول �سنتين هاللّيتين من عمره، وح�س�نة البنت 

اأّول �سبع �سنوات هاللّية من عمره�. وبعد ذلك ي�سير الأب اأحّق بح�س�نتهم�.

ب- اإذا طّلق الرجل زوجته في مّدة ح�س�نته� فال ي�سقط حّقه� ب�لح�س�نة م� لم تتزّوج 

غير الأب، ف�إذا تزّوجت بغيره �سقط حّقه� ب�لح�س�نة، وي�سير الحّق لالأب. ولو طّلقه� 

الث�ني اأو م�ت ف�إن ك�نت مّدة ح�س�نة الأم ب�قية يعود له� حّق الح�س�نة.

ج- اإذا م�ت الأب بعد انتق�ل حّق الح�س�نة اإليه اأو قبله تكون الأّم اأحّق بح�س�نة الولد من 

الجميع حّتى لو ك�نت متزّوجة. واإذا م�تت الأّم في زمن ح�س�نته� تنتقل الح�س�نة اإلى 

الأب، ويكون اأحّق من غيره.

د- تنتهي الح�س�نة عن الولد ببلوغه ر�سيدًا، وبعد ر�سده ي�سير م�لك نف�سه، بال فرق 

بين الذكر والأنثى. 

ه�- اإذا ك�ن الولد الذكر اأو الأنثى �سغيرًا اأو مجنونً� اأو �سفيهً� فتكون الولية عليه لالأّب 

في  وتدبيره�،  �سوؤونه  وتولية  الق��سر،  الولد  رع�ية  عال  واإن  فلالأّب  لالأب،  والجّد 

الولية  هذه  وتبقى  والدنيوّية،  الدينّية  �سوؤونه  ومختلف  والج�سدّية  النف�سّية  �سّحته 

ك�نت  اإذا  م�  بين  الولية  ثبوت  في  فرق  بال  ر�سيدًا،  ع�قاًل  ب�لغً�  الولد  ي�سير  حّتى 

الح�س�نة لالأب اأو لالأم.
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اإر�ساع الولد:   2

مّدة الإر�ضاع:

يجب اأن يكون الإر�س�ع لواحد وع�سرين �سهرًا مع الإمك�ن، فال يجوز اأن ينق�س عن 

ذلك مع الإمك�ن ومن غير �سرورة. وكم�ل الإر�س�ع اأربعة وع�سرون �سهرًا.

اإر�ضاع الولد:

اأ- ل يجب على الأم اإر�س�ع ولده� مّج�نً� ول ب�لأجرة اإّل في �سورة واحدة، وهي م� اإذا لم 

يوجد غيره� لالإر�س�ع وك�ن اإطع�م الولد من حليب ج�هز ونحوه ل ُيوؤَمُن على الولد 

من ال�سرر معه، ففي هذه الح�لة يجب على الأم اإر�س�ع ولده� مع الإمك�ن. ولكن ل 

يجب عليه� ذلك مّج�نً�، بل يحّق له� المط�لبة ب�أجرة الر�س�ع.

ب- اإذا لم يكن مع الولد واأبيه وجّده لأبيه م�ٌل فيتعّين على الأم اإر�س�ع ولده� مّج�نً�، اإّم� 

بنف�سه� واإّم� ب��ستئج�ر مر�سعة اأخرى، اأو ب�أّي و�سيلة من و�س�ئل حفظ الولد، وتكون 

الأجرة اأو النفقة على الأم اإذا ك�نت مو�سرة.

ج- لو طلبت الأّم اأجرة ووجدت مر�سعة متبّرعة، اأو طلبت الأم زي�دة عن غيره� فيجوز 

لالأب ت�سليم الولد اإلى غيره�، مع بق�ء حّق الح�س�نة لالأّم على الأحوط وجوبً�.
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كاح

م الن
كا

أح

اأن تكون الزوجة دائمة، فال تجب النفقة للمنقطعة، واأن تكون مطيعة للزوج فيم� 

يجب عليه� اإط�عته فيه، فال تجب النفقة للن��سزة.

�ضروط النفقة

ذات العّدة الب�ئنة اإذا لم تكن ح�ماًل فال تجب النفقة له�.

ى عنه� زوجه� النفقة، ل من تركة زوجه� ول من ن�سيب  ل ت�ستحّق الح�مل المتوفَّ

ولده�.

تثبت النفقة وال�سكنى للمطّلقة ذات العّدة الرجعّية م� دامت في العّدة بال فرق 

بين كونه� ح�ماًل اأو ل.

نفقة المعتّدة

ت�ستحّق الزوجة النفقة �سواء اأك�نت غنّية اأم فقيرة، فله� على الزوج الإنف�ق ولو 

ك�نت من اأغنى الأغني�ء.

كيفّية الإنف�ق ب�لطع�م اإّم� ب�أن ت�أكل مع الزوج في بيته ك�س�ئر عي�له، واإّم� ب�أن 

ت�أخذ النفقة، ف�لخي�ر له� في ذلك.

ل تقدير للنفقة �سرعً�، بل ال�س�بط القي�م بم� تحت�ج اإليه المراأة، من طع�م 

وك�سوة وفرا�س وغط�ء واإ�سك�ن.

اإذا ك�ن الزوج�ن اأو اأحدهم� ُمحِرمً� لعمرة اأو حّج فال تجوز جميع ال�ستمت�ع�ت.

اإذا ك�نت الزوجة في الحي�س اأو النف��س، فال يجوز الإدخ�ل في الفرج فقط،  

وتجوز �س�ئر ال�ستمت�ع�ت.

اإذا ك�ن اأحد الزوجين �س�ئمً� واجبً� فال يجوز الجم�ع ول اإنزال المنّي، 

وتجوز �س�ئر ال�ستمت�ع�ت.

اإذا ك�ن اأحدهم� معتكفً�، وك�ن اعتك�ف الزوجة ب�إذن الزوج، فال تجوز 

�س�ئر ال�ستمت�ع�ت.

يجوز لكّل منهم� النظر اإلى جميع بدن الآخر بدون ا�ستثن�ء، وكذا فعل وقول م� 

يثير ال�سهوة بينهم�.

يجوز على كراهية �سديدة مج�معة الزوجة في الدبر مع عدم اأذاه�

يجوز للزوج اأن ي�ستمتع بزوجته بجميع ال�ستمت�ع�ت وي�ستثنى من ذلك اأربعة موارد

يجوز للزوج اأن يتخّيل زوجته بنحو يثير ال�سهوة اإذا لم يترّتب عليه فعل الحرام 

ك�إنزال المنّي

يجوز لكّل من الزوجين اأن يم�ّس كّل ع�سو من ج�سد الآخر ظ�هره وب�طنه، ب�أّي 

ع�سو من بدنه بدون ا�ستثن�ء.

العالقة الخا�ضة

اأحكام النفقة

مشّجر الدرس
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ي�سترط اإذن الزوج فيم� لو اأرادت الزوجة ا�ستعم�ل و�س�ئل منع الحمل. و�ضائل منع الحمل

الأحوط وجوبً� للزوجة اأن ل ت�سوم تطوعً� )اأي: ال�سوم غير الواجب( بدون اإذن 

زوجه�.

ال�ضوم التطّوعّي

ل يجوز للزوجة اأن تخرج من بيت زوجه� اإّل ب�إذن زوجه�، �سواء اأك�ن خروجه� 

من�فيً� لحّق ال�ستمت�ع اأم ل.

يتحّقق ن�سوز الزوج بتعّديه على الزوجة وعدم القي�م بحقوقه� الواجبة.

ن�سوز الزوجة هو خروجه� عن ط�عة الزوج الواجبة، ويتحّقق ن�سوز الزوجة بعدم 

تمكين نف�سه� لال�ستمت�ع، وبعدم اإزالة المنّفرات المبّعدة عن التمّتع به�.

الن�ضوز

الأم اأحّق بح�س�نة الولد الذكر تم�م اأّول �سنتين هاللّيتين، وح�س�نة البنت اأّول 

�سبع �سنوات هاللّية من عمره�. وبعد ذلك ي�سير الأب اأحّق بح�س�نتهم�.

تنتهي الح�س�نة عن الولد ببلوغه ر�سيدًا، وبعد ر�سده ي�سير م�لك نف�سه، بال 

فرق بين الذكر والأنثى.

الح�س�نة تدبير �سوؤون الولد في اأموره الع�دّية، من طع�مه ولب��سه ونومه وتنظيفه 

ودفع الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور ال�سخ�سّية.

الح�ضانة

ل ي�سّح ول ينعقد نذر الزوجة الدائمة اإّل ب�إذن الزوج، فيم� اإذا ك�ن الزوج 

ح��سرًا.

ل ت�سّح ول تنعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل ل تنعقد اإذا لم ي�أذن.

اليمين والنذر





الِعَدد والطالق

الدرس السابع عشر





عّدة الوفاة

عّدة الوفاة:   1

اأ- اإذا م�ت الزوج وجب على زوجته عّدة الوف�ة، بال فرق بين ال�سغيرة والي�ئ�سة وغيرهم�، 

وبال فرق بين الدائمة والمنقطعة، والمدخول به� وغيره�، والح�مل وغير الح�مل.

ب- عّدة غير الح�مل اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّي�م هاللّية، للدائمة والمنقطعة.

فلو  منهم�،  ب�لأطول  فت�أخذ  الحمل،  وو�سع  المّدة  من  الأجلين  اأبعد  الح�مل  عّدة  ج- 

اأ�سهر  الأربعة  ب�نته�ء  تنتهي  فعّدته�  اأّي���م  وع�سرة  اأ�سهر  اأربعة  قبل  حمله�  و�سعت 

وع�سرة اأّي�م، واإذا انق�ست الأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّي�م قبل و�سع الحمل فتنتهي عّدته� 

بو�سع الحمل.

د- تبداأ عّدة الوف�ة من حين و�سول خبر الوف�ة اإلى الزوجة، فلو م�ت الزوج ولم تعلم 

الزوجة اإّل بعد مّدة ولو طويلة فعندم� ي�سله� خبر وف�ته تبداأ ب�لعّدة.

حداد الزوجة:   2

اأ- يجب الحداد على المراأة م� دامت في عّدة الوف�ة، بال فرق بين الدائمة والمنقطعة.

ب- يجب في مّدة الحداد ترك الزينة في البدن واللب��س، ك�لتكحيل والتطّيب والخ�س�ب 

و�س�ئر و�س�ئل التجميل، وتترك لب��س الزينة. وب�لجملة تترك كل م� يعّد زينة تتزّين 

به� للزوج، وفي الأوق�ت المن��سبة له في الع�دة ك�لأعي�د والأعرا�س ونحوه�.

هو  م�  بلد  كّل  في  فُيالحظ  والبالد،  والأزم���ن  الأ�سخ��س  بح�سب  التزّين  يختلف  ج- 

المعت�د والمتع�رف فيه للتزّين.

وتقليم  �سعره�  وت�سريح  ولب��سه�،  بدنه�  تنظيف  الحداد  م��ّدة  في  للمراأة  يجوز  د- 

اأولده�  وتزيين  مزّين،  منزل  في  وال�سكن  الف�خر،  ب�لفرا�س  وافترا�سه�  اأظ�فره�، 
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وخدمه�، والخروج للعمل ولت�أمين حوائجه� ولكّل اأمر راجح ك�لحّج والزي�رة وعي�دة 

المر�سى، وزي�رة اأرح�مه� ول �سّيم� والديه�.

عّدة المطلّقة والمنقطعة:

ال�سغيرة:   1

اأّي  وب��دون  والمنقطعة،  الدائمة  بين  فرق  بال  الب�لغة،  غير  ال�سغيرة  على  عّدة  ل 

ا�ستثن�ء.

اليائ�سة:   2

اأ- ل عّدة على الي�ئ�سة حّتى لو ك�نت مدخوًل به�، بال فرق بين الدائمة والمنقطعة.

بين  القر�سّية  غير  في  الي�أ�س  �سّن  تحديد  في  ي�ست�سكل  الخ�منئي{  الإم���م  ب- 

الخم�سين �سنة هاللّية وال�سّتين �سنة هاللّية، وفي الم�س�ألة �سورت�ن:

الأولى: اإذا اأتّمت ال�سّتين �سنة هاللّية فهي ي�ئ�سة جزمً�، ول عّدة عليه�.

الثانية: اإذا ك�نت بين الخم�سين وال�سّتين ف�لأحوط وجوبً� له� اأن تعتّد ول تتزّوج غيره 

في مّدة العّدة. اأم� القر�سّية ف�سن الي�أ�س عنده� �ستين �سنة هاللّية.

غير المدخول بها:   3

ل عّدة على غير المدخول به� ُقُباًل ودبرًا مهم� ك�ن عمره�، بال فرق بين الدائمة 

والمنقطعة.

عّدة الحامل:   4

اأ- عّدة الح�مل تنتهي بو�سع الحمل حّتى لو ك�ن الو�سع بعد الفراق عن الزوج بال ف�سل، 

بال فرق بين الدائمة والمنقطعة.

ب- اإذا ك�نت ح�ماًل ب�ثنين اأو اأكثر فتنتهي عّدته� بو�سع الجميع، ل بو�سع البع�س.
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عّدة الحائل:   5

اأ- اإذا ُطّلقت الح�ئل )غير الح�مل( المدخول به� فثالث �سور:

الأولى: اإذا ك�نت تحي�س فعّدته� ثالثة اأطه�ر، والطهر الذي وقع الطالق فيه يح�سب 

من الثالثة، وتنق�سي عّدته� عند بدء الحي�س بعد انق�س�ء الطهر الث�لث.

الثانية: اإذا ك�نت ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س )اأي: ب�لغة غير ي�ئ�سة( فعّدته� 

ثالثة اأ�سهر هاللّية.

الثالثة: اإذا ك�نت تحي�س ولكّن الطهر الف��سل بين حي�ستين ثالثة اأ�سهر اأو اأزيد فتكون 

عّدته� ثالثة اأ�سهر.

ب- اإذا انتهت مّدة الح�ئل المنقطعة اأو وهبه� الزوج المّدة فثالث �سور:

الأولى: اإذا ك�نت تحي�س فعّدته� حي�ست�ن ك�ملت�ن، واإذا انتهت المّدة اأو وهبه� المّدة في 

اأثن�ء الحي�س فال يح�سب هذا الحي�س من العّدة، بل تحت�ج اإلى حي�ستين ك�ملتين 

غير الحي�س الذي افترقت فيه عن الزوج بوهب المّدة اأو انق�س�ئه�.

يومً�  واأربعون  خم�سة  فعّدته�  تحي�س  من  �سّن  في  وهي  تحي�س  ل  ك�نت  اإذا  الثانية: 

)ن�سف عّدة الدائمة(.

الثالثة: اإذا ك�نت تحي�س ولكّن الطهر الف��سل بين حي�ستين ك�ن ثالثة اأ�سهر ف�س�عدًا 

فعّدته� خم�سة واأربعون يومً�. ولو ك�ن الطهر اأقّل من ثالثة اأ�سهر فعّدته� حي�ست�ن.

مبداأ عّدة الطالق:   6

اإلى  الطالق  خبر  و�سول  بين  فرق  بال  الطالق،  وق��وع  حين  من  الطالق  ع��ّدة  تبداأ 

اأو غ�ئبً�، فلو طّلقه� مع كونه� غ�ئبة  الزوج ح��سرًا  اأم ل، وبال فرق بين كون  الزوجة 

عنه، ولم يبلغه� الخبر اإّل بعد م�سّي مقدار العّدة - مثاًل - فقد انق�ست عّدته�. ونف�س 

الحكم للمنقطعة.
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اأق�سام الطالق:   1

الطالق ال�سرعّي ق�سم�ن: رجعّي وب�ئن.

الأّول: الرجعّي هو م� يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه م� دامت في العّدة، بال فرق 

بين ر�س�ه� وعدمه، ول يحت�ج في اإرج�عه� اإلى عقد جديد.

الثاني: الب�ئن هو م� ل يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه اإّل بعقد جديد وبر�س�ه� 

اأو برجوعه� في البذل في مثل الُخلع والمب�راة في العّدة فُيرجعه� اإذا اأراد. ويوجد 

ق�سم اآخر من الب�ئن ل يجوز فيه الرجوع اأ�ساًل ولو بعقد جديد كم� �سي�أتي قريبً�.

اأق�سام الطالق البائن:   2

الطالق الب�ئن �سبعة اأق�س�م:

الأّول: طالق ال�سغيرة، ول عّدة عليه�.

الثاني: طالق الي�ئ�سة، ول عّدة عليه�.

الثالث: طالق غير المدخول به�، ول عّدة عليه�.

الرابع: طالق الُخلع مع عدم رجوع الزوجة عّم� بذلته للزوج. )والُخلع طالق الزوجة 

الك�رهة لزوجه� مع بذله� فداًء ليطّلقه�(.

الك�رهين  طالق  )والمب�راة  البذل.  عن  رجوعه�  عدم  مع  المب�راة  طالق  الخام�ض: 

لبع�سهم� البع�س مع بذل الزوجة فداًء لزوجه� ليطّلقه�(.

بال  الث�ني،  الطالق  وبعد  الأّول  الطالق  بعد  الزوج  اإذا رجع  الث�لث  الطالق  ال�ضاد�ض: 

فرق في الرجوع بين كونه بعقد جديد اأو ب�إرج�ع في العّدة الرجعّية، وهكذا الطالق 

ال�س�د�س والت��سع.

ال�ضابع: ي�سير الطالق الرجعّي ب�ئنً� اإذا انق�ست العّدة ولم يرجع الزوج اإلى زوجته في 

اأثن�ء العّدة.

الطالق وأونواعه
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الُخلع:   3

الخلع هو الطالق بفدية تدفعه� الزوجة الك�رهة لزوجه�. وهو طالق ب�ئن.

�سروط الخلع:   4

يعتبر في هذا الطالق جميع �سروط الطالق الآتية، ويزيد عليه� ب�أّنه يعتبر فيه كراهة 

الزوجة لزوجه� على نحو يخ�ف منه� الخروج عن الط�عة والدخول في المع�سية على 

الأحوط وجوبً�، ولو ك�نت الكراهة من الطرفين فهو مب�راة.

البذل:   5

اأ- ل بّد في الُخلع من بذل �سيء من الزوجة ليطّلقه� الزوج، ك�أن تقول: »بذلُت لك كذا 

لتطّلقني )اأو لتختلعني(«. ول بّد من اأن ين�سئ الزوج الطالق على م� بذلته الزوجة. 

وي�سترط عدم الف�سل بين اإن�س�ء البذل والطالق بم� يخّل ب�لفورّية العرفّية.

ب- يجوز الفداء بكّل م� له م�لّية، اأك�ن قلياًل اأم كثيرًا، حّتى لو زاد على المهر المّتفق 

عليه.

ج- اإذا ك�نت كراهة الزوجة لزوجه� والتي اأّدت اإلى طلب الطالق ن��سئة من جهة اإيذاء 

الزوج له� ب�ل�سّب وال�سرب ونحوهم�، وطلبت تخلي�س نف�سه�، فبذلت لزوجه� �سيئً� 

ي�سّح  نعم  منه�.  اأخ��ذه  م�  ال��زوج  على  ويحرم  الخلع،  ي�سّح  لم  فطّلقه�،  ليطّلقه� 

الطالق المذكور ويقع رجعّيً� فيم� اإذا وقع بلفظ الطالق.

د- اإذا ك�نت المطّلقة المختلعة في اأثن�ء العّدة ج�ز له� الرجوع في البذل، ف�إذا رجعت 

فيم� بذلت ت�سير رجعّية، فيجوز للزوج الرجوع اإلى زوجته م� دامت في العّدة، دون 

ح�جة اإلى عقد جديد. نعم ي�سترط في �سّحة رجوعه� في البذل اأن يكون رجوع الزوج 

ممكنً� بعده واإّل فال ي�سّح، كم� في الطالق الث�لث.

�سيغة الخلع:   6

اأ- يقع الخلع بلفظ الطالق، ك�أن يقول الزوج بعد البذل: »اأْنِت طاِلٌق على ما َبَذْلِت«، اأو 
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يقول: »َزْوَجتي طالٌق على ما َبَذَلْت«.

ب- يقع الخلع بلفظ الخلع وحده، ك�أن يقول: »َخلَْعُتِك على ما َبَذْلِت«، اأو »اأنِت ُمْخَتلََعٌة 

على ما َبَذْلِت«. والأحوط ا�ستحب�بً� اأن يبداأ بلفظ الخلع ثّم ينتهي بلفظ الطالق، ك�أن 

يقول: »َخلَْعُتِك على ما َبَذْلِت فاأنِت طالق«.

المباراة:   7

الزوجين،  من  الكراهة  وتكون  الزوجة،  تدفعه�  بفدية  الطالق  هو  المب�راة  طالق  اأ- 

الزوجة،  من  الفدية  دفع  اإليه�  وي�س�ف  الآتية،  الطالق  �سروط  جميع  فيه  ويعتبر 

ب�سرط اأن ل تزيد عن المهر، والأحوط وجوبً� اأن تكون اأقّل من المهر.

ما  ط��اِل��ٌق على  »اأْن���ِت  ال��زوج:  يقول  ك���أن  الطالق فقط،  بلفظ  المب�راة  يقع طالق  ب- 

َبَذْلِت«، ول يقع بلفظ »َباَراأُْتِك« مجّردًا عن لفظ الطالق، بينم� يقع الخلع بلفظ الخلع 

مجّردًا.

ج- طالق المب�راة ب�ئن، لي�س للزوج الرجوع فيه بدون عقد، اإّل اإذا رجعت الزوجة في 

الفدية قبل انق�س�ء العّدة، ف�إذا رجعت ب�لفدية ي�سير الطالق رجعّيً�، ويجوز للزوج 

حينئٍذ الرجوع اإلى زوجته م� دامت في العّدة، فهو ك�لخلع من هذه الجهة ب�لإ�س�فة 

اإلى ال�سرط المتقّدم �س�بقً�.

الطالق الثالث:   8

اأ- اإذا طّلق الرجل زوجته للمّرة الأولى ثّم اأرجعه� اأثن�ء العّدة ولو بعقد جديد، ثم 

طّلقه� مّرة ث�نية، ثّم اأرجعه� ولو بعقد جديد، ثّم طّلقه� للمّرة الث�لثة، ف�إّن زوجته 

تحرم عليه، ول يجوز له اأن يتزّوجه� من جديد اإّل بعد اأن تتزّوج من غيره ب�سروط 

ثالثة:

الأّول: اأن يكون الزوج الث�ني المحّلل ب�لغً�، فال اعتب�ر بزواج غير الب�لغ واإن ك�ن ممّيزًا 

قريبً� من البلوغ.
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الثاني: اأن تح�سل من المحّلل عملّية الجم�ع ب�لزوجة، والأحوط وجوبً� اأن ينزل المنّي 

منه في الزوجة.

الثالث: اأن يكون العقد دائمً� ل منقطعً�.

ب- اإذا تزّوجت المطّلقة ثالثً� برجل اآخر، ثم ف�رقه� الآخر بموت اأو طالق، ثّم تزّوجه� 

الأّول بعقد جديد بعد انق�س�ء عّدته� من الث�ني، ثم طّلقه� من جديد ثالث طلق�ت 

بينه� رجعت�ن ولو بعقد تحرم عليه من جديد حّتى تتزّوج رجاًل غيره، وهكذا.

طالق العّدة:   9

اأ- لي�س كّل ت�سع طلق�ت تحّرم الزوجة على زوجه� موؤّبدًا، بل الطلق�ت الت�سع للعّدة فقط 

هي التي تحّرم موؤّبدًا.

ثّم  اأّول،  فهذا طالق  فقط  رجعّيً�  زوجته طالقً�  الرجل  يطّلق  اأن  هو  العّدة  ب- طالق 

يرجعه� اأثن�ء العّدة، ثّم يج�معه�، ثّم يطّلقه� رجعّيً� في طهر لم يج�معه� فيه فهذا 

طالق ث�ٍن، ثّم يرجعه� اأثن�ء العّدة، ثّم يج�معه�، ثّم يطّلقه� رجعّيً� في طهر اآخر لم 

يج�معه� فيه وهذا طالق ث�لث، ثّم تتزّوج من محّلل، وهكذا حّتى تتّم ت�سع طلق�ت 

بنف�س هذه الطريقة، وت�سّمى ت�سع طلق�ت للعّدة، فتحرم عليه موؤّبدًا.

اإن لم يرجعه� في العّدة اأو اأرجعه� ثّم طّلقه� قبل اأن يج�معه� فلي�س بطالق العّدة، 

لكن الأحوط ا�ستحب�بً� الجتن�ب عن المطّلقة ت�سعً� واإن لم تكن الجميع طالق عّدة.

النفقة على البائن:   10

اأثن�ء  في  اأحدهم�  م�ت  ولو  ونحوهم�،  وال�سكنى  النفقة  ت�ستحّق  ل  الب�ئنة  المطّلقة  اأ- 

العّدة ل ترثه ول يرثه�.

ب- اإذا ك�نت المطّلقة ح�ماًل من زوجه� ا�ستحّقت النفقة والك�سوة وال�سكنى على الزوج 

اإلى اأن ت�سع حمله�.
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العدد

عّدة غير الح�مل اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأّي�م هاللّية، للدائمة والمنقطعة.

تبداأ عّدة الوف�ة من حين و�سول خبر الوف�ة اإلى الزوجة.

يجب الحداد على المراأة م� دامت في عّدة الوف�ة ويجب عليه� في تلك المدة 

ترك كل م� يعد زينة تتزين به للزوج في البدن واللب��س.

اإذا م�ت الزوج وجب على زوجته عّدة الوف�ة، بال فرق بين ال�سغيرة والي�ئ�سة 

وغيرهم�، الدائمة والمنقطعة، والمدخول به� وغيره�، والح�مل وغير الح�مل.

عّدة الح�مل اأبعد الأجلين من المّدة وو�سع الحمل، فت�أخذ ب�لأطول منهم�.
عّدة الوفاة

اإذا ك�نت تحي�س فعّدته� ثالثة اأطه�ر.

اإذا ك�نت ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س فعّدته� ثالثة اأ�سهر.

اإذا ك�نت تحي�س ولكّن الطهر الف��سل بين حي�ستين ثالثة اأ�سهر اأو اأزيد 

فتكون عّدته� ثالثة اأ�سهر.

اإذا ك�نت تحي�س فعّدته� حي�ست�ن ك�ملت�ن.

اإذا ك�نت ل تحي�س وهي في �سّن من تحي�س  فعّدته� خم�سة واأربعون يومً�.

اإذا ك�نت تحي�س ولكّن الطهر الف��سل بين حي�ستين ك�ن ثالثة اأ�سهر ف�س�عدًا 

فعّدته� خم�سة واأربعون يومً�، ولو ك�ن الطهر اأقّل من ذلك فعّدته� حي�ست�ن.

ل عّدة على ال�سغيرة غير الب�لغة، بال فرق بين الدائمة والمنقطعة، وبدون اأّي 

ا�ستثن�ء.

عّدة ال�ضغيرة

ل عّدة على الي�ئ�سة حّتى لو ك�نت مدخوًل به�، بال فرق بين الدائمة والمنقطعة. عّدة اليائ�ضة

ل عّدة على غير المدخول به� ُقُباًل ودبرًا مهم� ك�ن عمره�، بال فرق بين الدائمة 

والمنقطعة.

غير المدخول بها

اإذا ُطّلقت الح�ئل )غير الح�مل( المدخول به� فثالث �سور

اإذا انتهت مّدة الح�ئل المنقطعة اأو وهبه� الزوج المّدة فثالث �سور

عّدة الحائل
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ال

اإذا ك�نت كراهة الزوجة لزوجه� والتي اأّدت اإلى طلب الطالق ن��سئة من جهة 

اإيذاء الزوج لم ي�سّح الخلع، ويحرم على الزوج م� اأخذ منه�.

الخلع هو الطالق بفدية تدفعه� الزوجة الك�رهة لزوجه� وهو طالق ب�ئن.

ل بّد في الُخلع من بذل �سيء من الزوجة ليطّلقه� الزوج.

الُخلع

يجوز الفداء بكّل م� له م�لّية، اأك�ن قلياًل اأم كثيرًا، حّتى لو زاد على المهر المّتفق 

عليه.

البذل

اإذا طّلق الرجل زوجته للمّرة الأولى ثّم اأرجعه� اأثن�ء العّدة ولو بعقد جديد، ثم 

طّلقه� مّرة ث�نية، ثّم اأرجعه� ولو بعقد جديد، ثّم طّلقه� للمّرة الث�لثة، ف�إّن زوجته 

تحرم عليه، ول يجوز له اأن يتزّوجه� من جديد اإّل بعد اأن تتزّوج من غيره.

الطالق الثالث

الب�ئن هو م� ل يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه اإّل بعقد جديد وبر�س�ه� اأو برجوعه� 

في البذل في مثل الُخلع والمب�راة في العّدة فُيرجعه� اإذا اأراد.

الرجعّي هو م� يحّق للزوج فيه اأن ُيرجع زوجته اإليه م� دامت في العّدة، بال فرق 

بين ر�س�ه� وعدمه، ول يحت�ج في اإرج�عه� اإلى عقد جديد.

اأنواع الطالق

هو الطالق بفدية تدفعه� الزوجة، وتكون الكراهة من الزوجين، ويعتبر فيه 

جميع �سروط الطالق المتقّدمة، وي�س�ف اإليه� دفع الفدية من الزوجة، ب�سرط 

اأن ل تزيد عن المهر، والأحوط وجوبً� اأن تكون اأقّل من المهر.

طالق المباراة





 الطالق الرجعّي
وخيار الفسخ

الدرس الثامن عشر





الرجعة:   1

اأ- الرجعة هي رّد المطّلقة في زم�ن عّدته� اإلى زوجه� ال�س�بق بدون عقد جديد.

ب- تكون الرجعة ب�لقول والفعل، ويكون القول بكّل لفظ داّل على اإن�س�ء الرجوع، كقوله: 

ك�لتقبيل  للزوج،  اإّل  يحّل  ل  م�  بزوجته  يفعل  ب�أن  وب�لفعل  زواج��ي«،  اإلى  »َراَجْعُتِك 

اأم ل، بل لو ق�سد عدم الرجوع ف�لأحوط  واللم�س والنظر ب�سهوة ق�سد به الرجوع 

وجوبً� اإجراء الطالق وعدم ترتيب اآث�ر الزوجية.

ج- ل يكفي في تحّقق الرجوع تغّزل الرجل بمطّلقته الرجعّية بكالم حميم بم� اأّدى اإلى 

اإث�رة ال�سهوة عنده�.

د- ل يعتبر الإ�سه�د في الرجعة.

المطّلقة الرجعّية كالزوجة:   2

اأن  المطلِّق  الزوج  الآث�ر، فيجب على  الزوجة في  الرجعّي بحكم  ب�لطالق  المطّلقة  اأ- 

ينفق على مطّلقته �سواء اأك�نت ح�ماًل اأم ل، ويجب له� على زوجه� ال�سكنى والك�سوة 

م� لم ت�سر ن��سزة، واإذا م�ت اأحدهم� في العّدة الرجعّية يتوارث�ن.

ب- ل يجوز للمطّلق رجعّيً� اأن يتزّوج اأخت مطّلقته الرجعّية م� دامت في العّدة، كم� ل 

يجوز اأن يتزّوج الخ�م�سة م� دامت في العّدة.

ج- ل يجوز لمن طّلق رجعيً� اأن يخرج المطّلقة من بيته حّتى تنق�سي عّدته�، نعم لو اأتت 

واأّم� لو  اأن يخرجه� من بيته،  الن�سوز فيجوز له  اأو بم� يوجب  بف�ح�سة توجب الحّد 

فعلت اأّي مع�سية اأخرى فال يجوز له اأن يخرجه� من بيته ب�سبب ذلك.

الطالق الرجعي
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د- ل يجوز للمطّلقة رجعّيً� اأن تخرج من بيت زوجه� اأثن�ء عّدته� اإّل ب�إذنه، نعم يجوز له� 

الخروج بدون اإذنه ل�سرورة اأو لواجب م�سّيق.

الرجوع في العّدة:   3

العّدة عقد  واأثن�ء  المّدة،  انتهت  اأو  المّدة  ثّم وهبه�  به�  لو تزّوج امراأة متعة ودخل  اأ- 

اأن  الدخول فيجب عليه�  قبل  المّدة  اأو وهبه�  ثّم طّلقه�  المنقطع  اأو  ب�لدائم  عليه� 

ت�ست�أنف )تعيد( العّدة من جديد.

ب- اإذ طّلق زوجته الدائمة وفي اأثن�ء العّدة اأرجعه� اإليه برجعة اأو بعقد جديد ثّم طّلقه� 

قبل الدخول فتعيد العّدة من جديد )كم� في الم�س�ألة الأولى(.

�سروط الطالق:   4

اأ- ي�سترط في �سّحة الطالق اأمران:

الأّول: تعيين المطّلقة.

الثاني: ح�سور �س�هدين عدلين ذكرين ي�سمع�ن اإن�س�ء الطالق.

ب- ي�سّح الطالق على التليفون، ب�سرط اأن يكون بجوار المطلِّق �س�هدان عدلن ذكران، 

والأحوط وجوبً� عدم كف�ية �سم�عهم� لل�سيغة عبر التليفون، بل ل بّد واأن ي�سمع�ه� 

بح�سورهم� المب��سر عند مجري الطالق.

�سروط المطّلقة:   5

ي�سترط في الزوجة التي يراد تطليقه� ثالثة �سروط:

الأّول: اأن تكون زوجة دائمة. فال يقع طالق للمنقطعة.

الثاني: الطه�رة من الحي�س والنف��س ح�ل الطالق، اإّل فيم� ا�ستثني.

الثالث: اأن تكون م�ستبرئة بحي�سة بعد المواقعة، فال ي�سّح طالقه� فيم� لو طّلقه� 

اأو في طهر لم يج�معه� فيه ولكّنه ج�معه� في الحي�س  في طهر ج�معه� فيه 

ال�س�بق عليه.
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موارد �سّحة الطالق في الحي�س:   6

ي�سّح طالق الزوجة في الحي�س في ثالث ح�لت:

الأولى: اإذا ك�نت غير مدخول به�، في�سّح طالقه� في الحي�س.

الثانية: اإذا ك�نت ح�ماًل في�سّح طالقه� في الحي�س.

الثالثة: اإذا تعّذر اأو تع�ّسر على الزوج ا�ستعالم ح�ل زوجته من اأّنه� ط�هرة اأو ل لغيبة اأو 

لغيره�، في�سّح طالقه� واإن وقع في الحي�س.

موارد �سّحة الطالق في طهر المواقعة:   7

ي�سّح طالق الزوجة في طهر قد ج�معه� زوجه� فيه في اأربعة موارد:

الأّول: الي�ئ�سة.

الثاني: ال�سغيرة، مع كون الدخول به� حرامً�.

الثالث: الح�مل.

اآخر  زم�ن  من  اأ�سهر  ثالثة  م�سّي  بعد  طالقه�  يكون  اأن  ب�سرط  الم�سترابة،  ال��راب��ع: 

تحي�س  ل  ولكّنه�  تحي�س  �سّن من  تكون في  التي  المراأة  والم�سترابة هي  مواقعة. 

لِخلقة اأو ع�ر�س.

�سيغة الطالق:   8

ة، وهي: »اأْنِت طالٌق«، اأو »فالنة طالق«، اأو »فالنة  اأ- ل يقع الطالق اإّل ب�سيغة خ��سّ

زوجُة موّكلي فالن طالق«، ونحو ذلك.

العربّية  اللغة  عن  العجز  ومع  الإمك�ن،  مع  العربّية  ب�للغة  ال�سيغة  تكون  اأن  يجب  ب- 

ي�سّح بم� يرادف العربّية من �س�ئر اللغ�ت.

ج- ل ي�سّح الطالق اإذا ك�ن معّلقً� على �سرط، كم� اإذا ق�ل الزوج: »اأنِت طاِلٌق اإن طلعت 

ال�ضم�ُض«، فيبطل الطالق.

د- لو ق�ل الزوج: »زوجتي طالق ثالثاً« اأو ق�ل: »هي طالق هي طالق هي طالق« من 
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دون ح�سول رجعة بين الطلقة والأخرى فلم يقع ثالث طلق�ت، بل تقع طلقة واحدة 

فقط.

ه�- يجوز للزوج اأن يوّكل غيره في طالق زوجته، بل يجوز له اأن يوّكل زوجته في طالقه�، 

واإن ك�ن الأحوط ا�ستحب�بً� عدم توكيله�.

و- كّل طالق ل يكون ج�معً� لل�سروط ل يكون �سرعّيً�، وي�سّمى الطالق البدعّي.

فقدان الزوج

اأحكام فقدان الزوج:   1

اأ- اإذا فقد الزوج ولم ي�سل عنه اأّي خبر، ول ظهر منه اأثر، ولم ُيعلم موته اأو حي�ته، 

ف�سورت�ن:

الأولى: اأن يتّم الإنف�ق على الزوجة.

الثانية: اأن ل يتّم الإنف�ق عليه�.

ويت�سّدى  اأم��وره  يتوّلى  ولّي  للزوج  ك�ن  اأو  منه،  زوجته  تنفق  م�ل  للزوج  بقي  اإذا  ب- 

لالإنف�ق على الزوجة، اأو ُوجد متبّرع لالإنف�ق عليه�، ففي جميع هذه الح�لت يجب 

اأو  زوجه�  بوف�ة  تعلم  تتزّوج حّتى  اأن  له�  يجوز  ول  وتنتظر،  ت�سبر  اأن  الزوجة  على 

طالقه له�.

ج- اإذا لم يكن الإنف�ق عليه� متحّققً�، ف�إن �سبرت على ذلك ك�ن له� ذلك، ول يجوز له� 

اأن تتزّوج حّتى تعلم بوف�ة زوجه� اأو تطليقه له�. واإن لم ت�سبر واأرادت الزواج ترفع 

اأمره� اإلى الح�كم ال�سرعّي.

د- اإذا رفعت الزوجة اأمره� اإلى الح�كم ال�سرعّي يقوم بت�أجيله� اأربع �سنين هاللّية من 

حين رفع الق�سّية اإليه، ثّم يتفّح�س عن الزوج في تلك المّدة، ف�إن لم يتبّين اأّن الزوج 

مّيت اأو حّي ف�سورت�ن:
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لم  ف�إن  بطالقه�،  الح�كم  في�أمره  اأم��وره  يتوّلى  ولّي  الغ�ئب  للزوج  ك�ن  اإذا  الأول���ى: 

يطّلقه� يجبره الح�كم على ذلك.

الثانية: اإن لم يكن للغ�ئب ولّي، اأو ك�ن له ولّي ولم يمكن اإجب�ره على طالق زوجة الغ�ئب 

فيطّلقه� الح�كم ال�سرعّي من جهة وليته على ذلك. وبعد الطالق تعتّد الزوجة اأربعة 

التزويج، وتفّح�س  المّدة ج�ز له�  الوف�ة(، ف�إذا انق�ست  اأي�م )عّدة  اأ�سهر وع�سرة 

لمن  الو�سيلة  تحرير  كت�ب  في  ُتراجع  كثيرة  تف��سيل  له  الغ�ئب  الزوج  الح�كم عن 

ي�س�ء.

ه� - لو تزّوجت المراأة بعد طالق الح�كم له� واعتداده� ثّم ع�د الزوج الأّول فال �سبيل 

له عليه�، بل تكون للزوج الث�ني.

ت عّدة الوف�ة  و- اإذا لم يح�سل طالق من الح�كم بل علمت الزوجة بوف�ة زوجه� ف�عتدَّ

ل واأّنه لم يكن  )دون تطليق(، ثّم تزّوجت من رجٍل اآخر، وبعد ذلك ظهر زوجه� الأوَّ

مّيتً� فيحكم ببطالن زواجه� الث�ني، وتكون للزوج الأّول.

العيوب الموجبة لخيار الفسخ

يجوز لكّل من الزوجين ف�سخ عقد النك�ح اإذا وجدت بع�س العيوب في الطرف الث�ني 

ة، منه�: ب�سروط خ��سّ

جنون الرجل:   1

اأ- يجوز للزوجة ف�سخ النك�ح اإذا ك�ن زوجه� مجنونً� قبل العقد، ولم تكن تعلم بجنونه، 

اأم ل. كم�  اإذا ح�سل الدخول به�  ب�أّنه مجنون، بال فرق بين م�  وبعد العقد علمت 

ويجوز له� - اأي�سً�  - اأن تف�سخ النك�ح فيم� اإذا عر�س الجنون عليه بعد العقد، �سواء 

اأحَدَث بعد الدخول اأم قبله.

ب- لو علمت المراأة قبل العقد اأّن الرجل مجنون ومع ذلك ر�سيت اأن تتزّوج به فال يحّق 
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له� الف�سخ، بل يكون الزواج �سحيحً� م�ستقّرًا.

فقدان بكارة المراأة:   2

بوطء  بك�رته�  التي ذهبت  ثّيبً� )وهي  فب�نت  بكر  اأّنه�  ب�مراأة على  الرجل  تزّوج  لو 

محّلل اأو محّرم( ففي الم�س�ألة �سورت�ن:

الأولى: اإذا ُذكرت البك�رة على نحو ال�ستراط في العقد، اأو ُو�سفت المراأة ب�لبك�رة في 

العقد واإن لم يكن بعب�رة ال�ستراط، كم� اإذا ق�ل الع�قد: »زّوجتك هذه البكر«، اأو 

و�سفت بذلك قبل العقد عند الخطبة، فيكون للزوج حّق الف�سخ.

الثانية: اإذا لم يتحّقق اأحد الوجوه الثالثة المتقّدمة فلي�س للزوج خي�ر الف�سخ.

�سفات الكمال عند المراأة:   3

اإذا تزّوج رجل ب�مراأة على اأ�س��س اأّنه� تملك �سف�ت معّينة )كلون الب�سرة وعدم وجود 

�سعر في اأمكنة معّينة وعدم وجود ت�سّوه�ت ونحو ذلك(، واأّنه� لو لم تملك هذه ال�سف�ت 

لم� تزّوجه�، وقد دّل�ست المراأة عليه ف�أخبرته اأّنه� بهذه ال�سف�ت، وقد تزّوجه� على هذا 

الأ�س��س، ثّم اكت�سف اأّنه� ل تمتلك هذه ال�سف�ت ج�ز له ف�سخ الزواج، ول ت�ستحّق مهرًا 

منه حتى لو ح�سل الدخول.

�سفاٌت عند الرجل:   4

اإذا ا�سترطت المراأة في �سمن العقد اأو وقع العقد مبنّيً� على �سرط ك�أن يكون متدّينً� 

- مثاًل -، فدّل�س الرجل عليه� واأخبره� اأّنه يمتلك هذه ال�سف�ت، فتّم العقد على هذا 

الأ�س��س، ثّم اكت�سفت اأّنه ل يملك هذه ال�سف�ت فله� حّق الف�سخ.

الأمرا�س المعدية اأو الخطيرة:    5

و  ك�ل�سيدا  مميتة  اأو  معدية  ب�أمرا�س  مري�سً�  العقد  قبل  الزوجين  اأح��د  ك�ن  اإذا 

ال�سرط�ن ونحوهم�، ولم يكن الطرف الآخر يعلم بذلك ف�سورت�ن:
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الأولى: اإذا تّم ا�ستراط عدم هذه الأمرا�س في العقد، اأو تّم التو�سيف ب�ل�سالمة منه�، اأو 

تّم البن�ء على ال�سالمة منه�، وانك�سف بعد العقد العك�س، فيجوز للمدلَّ�س عليه الف�سخ.

الثانية: اإذا لم تتحّقق هذه الأمور فلي�س للمدلَّ�س عليه حّق الف�سخ.

بع�س اأحكام الف�سخ:   6

اأ- خي�ر الف�سخ فورّي، فلو علم �س�حب حّق الف�سخ ب�لعيب ولم يب�در اإلى الف�سخ ي�سير 

ي�سقط  ل  ب�لفورّية  الجهل  اأو  ب�لخي�ر  الجهل  مع  واأّم�  الخي�ر.  وي�سقط  لزمً�  العقد 

الخي�ر مع عدم المب�درة.

ب- الف�سخ ب�لعيب لي�س بطالق، فال يعتبر فيه الخلّو من الحي�س والنف��س في الزوجة، 

تحرير  كت�ب  فيراجع  عديدة،  تف��سيل  فله  المهر  واأّم���  ال�س�هدين.  ح�سور  ول 

الو�سيلة.
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ن الزوج

فقدا

تكون الرجعة ب�لقول والفعل، ويكون القول بكّل لفظ دّل على اإن�س�ء الرجوع، ول 

يعتبر الإ�سه�د في الرجعة.

الرجعة هي رّد المطّلقة في زم�ن عّدته� اإلى زواجه� ال�س�بق بدون عقد جديد.

ل يجوز للمطّلق رجعّيً� اأن يتزّوج اأخت مطّلقته  الرجعّية م� دامت في العّدة، كم� 

ل يجوز اأن يتزّوج الخ�م�سة م� دامت في العّدة.

المطّلقة ب�لطالق الرجعّي بحكم الزوجة في الآث�ر والأحك�م.

الرجعة

الث�ني: الطه�رة من الحي�س والنف��س ح�ل الطالق، اإّل فيم� ا�ستثني.

الأّول: اأن تكون زوجة دائمة فال يقع طالق للمنقطعة.

الث�لث: اأن تكون م�ستبرئة بحي�سة بعد المواقعة وفي طهر لم يج�معه� فيه.

�ضروط المطّلقة

اإذ طّلق زوجته الدائمة وفي اأثن�ء العّدة اأرجعه� اإليه برجعة اأو بعقد جديد ثّم 

طّلقه� قبل الدخول فتعيد العّدة من جديد.

الرجوع في العّدة

ي�سترط في �سّحة الطالق اأمران: الأّول: تعيين المطّلقة، الث�ني: ح�سور �س�هدين 

عدلين ذكرين ي�سمع�ن اإن�س�ء الطالق.

�ضروط الطالق

ة، وهي: »اأْنِت طالٌق«، اأو »فالنة طالق«، اأو  ل يقع الطالق اإّل ب�سيغة خ��سّ

»فالنة زوجُة موّكلي فالن طالق«، ونحو ذلك.

�ضيغة الطالق

مشجر الدرس
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ن الزوج

فقدا
سخ

ب الموجبة لخيار الف
العيو

اإذا لم يكن الإنف�ق عليه� متحّققً�، ف�إن �سبرت على ذلك ك�ن له� ذلك، ول يجوز 

له� اأن تتزّوج حّتى تعلم بوف�ة زوجه� اأو تطليقه له�. واإن لم ت�سبر واأرادت الزواج 

ترفع اأمره� اإلى الح�كم ال�سرعّي.

اإذا بقي للزوج م�ل تنفق زوجته منه، اأو ك�ن للزوج ولّي يتوّلى اأموره ويت�سّدى 

لالإنف�ق على الزوجة، اأو ُوجد متبّرع لالإنف�ق عليه�، ففي جميع هذه الح�لت 

يجب على الزوجة اأن ت�سبر وتنتظر، ول يجوز له� اأن تتزّوج حّتى تعلم بوف�ة 

زوجه� اأو طالقه له�.

فقدان الزوج

جنون الرجل

الزوجة  رفعت  اإذا 

الحاكم  اإلى  اأمرها 

ال�ضرعّي

الرجل  تزّوج  لو 

اأّنها  على  بامراأة 

بكر فبانت ثّيباً

المعدية  الأمرا�ض 

اأو الخطيرة اإذا كان 

موجودة قبل العقد

اإن لم يكن للغ�ئب ولّي، اأو ك�ن له ولّي ولم يمكن اإجب�ره على طالق زوجة 

الغ�ئب فيطّلقه� الح�كم ال�سرعّي من جهة وليته على ذلك.

يقوم بت�أجيله� اأربع �سنين هاللّية من حين رفع الق�سّية اإليه، ثّم يتفّح�س 

عن الزوج في تلك المّدة.

اإذا ك�ن للزوج الغ�ئب ولّي يتوّلى اأموره في�أمره الح�كم بطالقه�، ف�إن لم 

يطّلقه� يجبره الح�كم على ذلك.

اإذا لم يتبين اأن الزوج ميت اأو حي، ف�سورت�ن:

لو علمت المراأة قبل العقد اأّن الرجل مجنون ومع ذلك ر�سيت اأن تتزّوج به فال 

يحّق له� الف�سخ، بل يكون الزواج �سحيحً� م�ستقّرًا.

يجوز للزوجة ف�سخ النك�ح اإذا ك�ن زوجه� مجنونً� قبل العقد، ولم تكن تعلم 

بذلك اإل بعد العقد ح�سل الدخول اأم ل.

اإذا لم يتحّقق  اأحد الوجوه الثالثة المتقّدمة فلي�س للزوج خي�ر الف�سخ.

اإذا ُذكرت البك�رة على نحو ال�ستراط في العقد، اأو ُو�سفت المراأة ب�لبك�رة في 

العقد اأو و�سفت بذلك قبل العقد عند الخطبة، فيكون للزوج حّق الف�سخ.

اإذا لم تتحقق هذه الأمور فلي�س للمدل�س عليه حّق الف�سخ.

اإذا تّم ا�ستراط عدم هذه الأمرا�س في العقد، اأو تّم التو�سيف ب�ل�سالمة منه�، 

اأو تّم البن�ء على ال�سالمة منه�، وانك�سف بعد العقد العك�س، فيجوز للمدلَّ�س عليه 

الف�سخ.
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