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 أثر العالقة بين الزوجين على تربية األوالد

Dr. Öğr. Üyesi Adnan ALGÜL      Hezha NAJIMALDIN 

في كلية االلهياتطالب دكتوراه                          أستاذ في كلية االلهيات جامعة غازي عنتاب

 الملخص
األوالد، ال شك أن العالقة بني الوالدين من أهم العوامل اليت تؤثر على هدف هذا البحث هو تبيان أثر العالقة بني الزوجني على تربية 

ني الوالدين حياة األبناء اجيابًا أو سلباً، وذلك ألن األبوين يقومان يف األسرة بدور القيادة والتوجيه واملسؤولية، وتؤثر االضطرابات األسرية ب
رات واملشاحنات والظروف غري املستقرة بني األبوين، مما قد ينعكس على تربية على النمو النفسي والعصيب لألبناء من خالل تلك املشاج

فعدم توفر االستقرار العائلي بني الزوجني يؤدي إىل انقسام األسرة داخل املنزل الواحد إىل فريقني؛ أحدمها نصري لألم  .األطفال يف املنزل
ب عند اشتداد التوتر فيما بينمما، وبع  األبناء يكتسبون سلوييات ماايرة واآلخر لألب، وتتبعه الكثري من االستفزازات بني األم واأل

وقد اعتمد  .لصفاهتم الطفولية الربيئة، وتربز عليمم بع  املظاهر السيئة ممثلة بالعنف واملقالب واملكائد مع بعضمم والالبة للحلقة األقوى
ك بعرض آراء الفقماء وحتليلما، ومناقشتما، واختيار الرأي املعزز بالدليل الباحث يف هذا البحث على املنمج اإلستقرائي والتحليلي، وذل

 إن تربية األوالد على الوالدين جيب أن تكون تربية إنسانية ودينيةالشرعي يف املسألة. ويف هناية البحث أنتج الباحث بع  النتائج أبرزها: 
اآلباء واألممات أن يراعوا أوالدهم ويربوهم على أحسن اخللق وأفضل الطرق، ويذلك لذا جيب على حىت ال يؤثر على حياهتما تأثرياً سلبياً، 

إن الرتبية يف مراحل الطفولة حتدد معامل احلياة وتصمر شخصية اإلنسان، وترتكز عليما يل املقومات، لذلك اجته اإلسالم إىل العناية 
 .باألطفال ورعايتمم

 رتبية، الزوجان، األوالد.األسرة، العالقة، ال الكلمات المفتاحية:

THE EFFECT OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE SPOUSES ON 

RAİSİNG CHİLDREN 

Abstract  
The purpose of this study is to show the effect of the relationship between the spouses 

on the upbringing of children. There is no doubt that the relationship between the 

parents is one of the most important factors that affect the children's life positively or 

negatively, because parents in the family lead the role, direction and responsibility. 

And clashes between parents may be reflected on raising children at home. The lack 

of family stability between the spouses leads to the division of the family within the 

same house into two teams, one is a supporter of the mother and the other of the 

father, and is followed by many provocations between the mother and father when the 

tension between them increases, and some children acquire behaviors that differ from 

their innocent childish qualities and highlight some bad manifestations represented by 

violence. In this research, the researcher relied on the inductive and analytical method 

by presenting the opinions of the scholars, analyzing them, discussing them, and 

choosing the opinion that is reinforced by the shar'i evidence. At the end of the 
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research, the researcher produced some results. The most important of these is that 

raising children by parents should be a humane and religious education. 

Keywords: Family, Relationship, Education, Married Couple, Children. 

 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني حممد صلی اهلل عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعني، 

 ومن تبعمم بإحسان إىل يوم الدين.
 أما بعد:

ال شك أن العالقة بني الوالدين من أهم العوامل اليت تؤثر على حياة األبناء اجيابًا أو سلباً، وذلك ألن األبوين يقومان 
ا يَا أَي َُّما الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدهَ }يف األسرة بدور القيادة والتوجيه واملسؤولية، بدليل قوله تعاىل: 

َما َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمرُ  ، إضافة إيل [6التحرمي: ] {والنَّاُس َواحلَِْجاَرُة َعَلي ْ
رية وال دورمها يآباء وأممات، ومها يف ذلك يضربان ألعضاء األسرة صاارًا ويبارًا األمثلة اليت حيتذي هبا بطريقة شعو 

فادة إاللذان يوجمان األبناء لتعلم أمناط السلوك االجتماعي، وحيددان مدى  –يذلك   –شعورية على حد سواء ومها 
الصاار من اخلربة االجتماعية اليت يميئان اجلو لتعميقما يف نفوس هؤالء الصاار، وأي خالف أو تنازع بني الوالدين 

 سرة.يكون له تأثريه السيئ على مجيع أفراد األ
ن االهتمام بالطفولة من أهم املعايري اليت يقاس هبا تقّدم اجملتمع وتطّوره، لذلك يانت الطّفولة ومازالت ميدانًا خصباً إ

تتقامسما علوم خمتلفة، وأصبح الطّفل مريزًا للّدراسات الرّتبوية، واالجتماعية، والّنفسية، والعضوية، والّتشرحيية، ونظراً 
فكرة يتابة هذا  نااليت يتّم فيما إعداد وهتيئة الطّفل لكي يصبح رجل املستقبل، وعماد األمة، بزغت لألمهية هذه الفرتة 

من القرآن الكرمي واألدب اإلسالمي مادة  ناالبحث ليكون إضافة جديدة إىل الّدراسات اليت تبّنت هذا املوضوع، واّّتذ
، وسمولة سلوك، وعفوية خواطر، ورسوخ أعراف وتقاليد، ترى  ستقي منما املعاين واألفكار، أيام يان الناس يف بداوةن

وهل استطاعت املرأة املسلمة أن هتيئ البيئة املنزلية واملناخ املنزيل املالئم  ييف استطاع الوالدان تربية أبنائمم وتأديبمم؟
 .للطّفل، حبيث تصبح بيئته قادرة على تكوينه وإعداده

 مشكلة البحث:
األسرية بني الوالدين على النمو النفسي والعصيب لألبناء من خالل تلك املشاجرات واملشاحنات تؤثر االضطرابات 

فعدم توفر االستقرار العائلي بني  .والظروف غري املستقرة بني األبوين، مما قد ينعكس على تربية األطفال يف املنزل
احدمها نصري لألم واآلخر لألب وتتبعه الكثري من الزوجني يؤدي إىل انقسام األسرة داخل املنزل الواحد إىل فريقني 

االستفزازات بني األم واألب عند اشتداد التوتر فيما بينمما، وبع  األبناء يكتسبون سلوييات ماايرة لصفاهتم الطفولية 
 .ىالربيئة وتربز عليمم بع  املظاهر السيئة ممثلة بالعنف واملقالب واملكائد مع بعضمم والالبة للحلقة األقو 

هذا ما نالحظه يف أيامنا هذه من ظواهر يارثية حتكيما األسرة نفسما دون تفكري وال تدبر بالعواقب املرتتبة على هذا 
 السلوك املتعنت بني ريب األسرة، وباألخري ضحيتما هم األطفال وينعكس عليمم ذلك بشكل سليب عند الكرب.
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 منهج البحث:
 يعتمد هذا البحث على منمجني:

: لآلراء الشرعية ويذلك تتبع للقرارات واللوائح اخلاصة هبا، باية اإلطالع على املعلومات  المنهج اإلستقرائي: أوالا
 الكافية حول هذا املوضوع.
وذلك بعرض آراء الفقماء وحتليلما، ومناقشتما، واختيار الرأي املعزز بالدليل الشرعي يف  ثانياا: المنهج التحليلي:

 املسألة.

 البحث: خطة
 يتكون من مقدمة ومشكلة البحث ومنمج البحث. البحث: خطة

 المبحث األول: التعريف بمفردات العنوان لغة واصطالحاا:
 واملطلب الرابع: األوالد. ،واملطلب الثالث: الرتبية ،واملطلب الثاين: العالقة ،املطلب األول: األثر

 المبحث الثاني:مسؤولية الزوجين على تربية األوالد
 واملطلب الثالث: مسؤولية األم. ،واملطلب الثاين: مسؤولية األب ،األول: مسؤولية الوالديناملطلب 

 المبحث الثالث: أسس العالقة بين الزوجين في اإلسالم وتأثيرهما على تربية األبناء
الثالث: املودة والرمحة واملطلب  ،واملطلب الثاين: حسن العشرة وتأثريه على تربية األبناء ،املطلب األول: الرتبية بالقدوة
 وتأثريمها على تربية األبناء.

 المبحث الرابع: أثر الخالف والشقاق على األبناء
 واملطلب الثاين: تأثري اخلالف على شخصية ومستقبل األبناء. ،املطلب األول: أسباب اخلالف

 المبحث الخامس: أثر الطالق على األبناء
 الثاين: أثر الطالق على مستقبل األبناء.واملطلب  ،املطلب األول: أسباب الطالق

 الخاتمة وأهم النتائج 
 المصادر والمراجع

 المبحث األول: تعريف بمفردات العنوان
يرنو هذا املبحث إىل استجالء مصطلح األثر والعالقة والرتبية واألوالد من ناحييت اللاة واالصطالح، وذلك على الوجه 

 :اآليت

 لغةا واصطالحااالمطلب األول:تعريف األثر 
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 : األثر يف اللاة: بقية الشيء واجلمع آثار وأُثور وخرجت يف إِْثره ويف أَثَره َأي بعده وأْتَ ثَ ْرتُه وتَأَث َّْرته تتبعت أَثره عن أوالا
ويف أَثَره َأي  الفارسي ويقال آثَ َر يذا ويذا بكذا ويذا َأي أَتْ َبعه إِياه، األَثر بقية الشيء واجلمع آثار وأُثور وخرجت يف إِْثره

 .1بعده وأْتَ ثَ ْرتُه وتَأَث َّْرته تتبعت أَثره عن الفارسي ويقال آثَ َر يذا ويذا بكذا ويذا َأي أَتْ َبعه ِإياه
"األثر بقّية ما يُ َرى من يّل شيء وما ال يرى بعد أن تبقى فيه علقة. واألَثَار األثَر، يالفالح والَفَلح،  قال اخلليل:

قال: أثَر السَّيف َضْربته، وتقول: "من يشرتي َسْيفي وهذا أَثَ رُه" واألثَر االستقفاء واالتّباع، وفيه لاتان  والسَّداد والسََّدد،
األثَر"،  أثَر وإْثر، وال يشتّق من حروفه فعٌل يف هذا املعىن، ولكن يقال ذهبت يف إثرِه، ويقولون: "َتدَُع الَعنْيَ وَتْطُلبُ 

الشيء، واجلمع أثارات، قال األصمعّي: "اإِلبُل على أَثارٍة، أي على شحٍم قدمي، قال: وذاِت األثر واألَثَارة: البقية من 
ِتِه تُ َؤاَما"  .2 أَثَارٍة أيَلْت عليما *** نَباتاً يف َأِيمَّ

 .3األثر يف االصطالح: هو حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجةثانياا: 

 المطلب الثاني: العالقة
: تعريف   العالقة لغةأوالا

ِعْلق: الِعْلق: بالكْسر، الّنفيس من ُيلِّ شيٍء، مُسِّي به لتَ َعلُِّق الَقْلب به مجعه: أْعالٌق، وُعلوٌق بالّضّم. وقال ابُن عبّاد: "ال
 .4اجِلراب قال: ويُ ْفَتح فيمما أي: يف الّنفيِس واجِلراب

به الرجل من صناعة وغريها والعالقة ما يتبلغ به من عيش  ويف الصحاح: العالقة بالفتح عالقة اخلصومة وعالقة ما تعلق 
 .5يالعلقة بالضم وقد تقدم

 ثانياا: تعريف العالقة اصطالحاا
 .6عالقة اخلصومة واحملبة وحنومها، وشيء بسببه يستصحب األول الثاين يالعملية والتضايف

معمما األسرة ويعيشان حتت سقف واحد بنية أما العالقة الزوجية: هي الرتابط املعنوي والشرعي بني رجل وامرأة جت
 تكوين األسرة وتربية األوالد.

 المطلب الثالث:التربية
: تعريف التربية في اللغة  أوالا

                                                           

 .5، ص4، د.ت(، ج1) بريوت: دار صادر، ط لسان العرب،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،   1
م(، 1191-ه 1911، 1، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، )بريوت: دار الفكر، طمعجم مقايس اللغةأيب احلسني أمحد بن فارس بن زيريا،   2
 ، باب اهلمزة والثاء وما يثلثمما.56-54، ص1ج
، 1، حتقيق: د.حممد رضوان الداية، )بريوت: دار الفكر املعاصر، طالتعاريفالتعاريف التوقيف على مهمات حممد عبدالرؤوف املناوي،  3

 .99م(، ص1111-ه1411
، حتقيق: جمموعة من احملققني، تاج العروس من جواهر القاموسحممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسين أبو الفي ، امللقب مبرتضى الزبيدي،  4

 .119-116، ص 66ه(، ج1916)مصر:املطبعة اخلريية، 
 .999م(، ص6119-ه 1461، 6اعتىن به: خليل مأمون، )بريوت: داراملعرفة، ط معجم الصحاح،اإلمام امساعيل بن محاد اجلوهري،  5
 ، باب العني.111ه(، ص1415، 1، حتقيق: إبراهيم األبياري، )بريوت: دار الكتاب العريب، طالتعريفاتعلي بن حممد بن علي اجلرجاين،  6
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الصَّيِبَّ، ال: رََبَت الرتبية: ربت: الرََّبُت حُمَرَّيًة، وضَبطه الّصاغايّن بالفتح: االْسِتْاالُق، والت َّْربِيُت مبعىن الت َّْربِيِة، يالرَّْبِت، يق
 .7الّصاغاينُّ  وَرب ََّته: َربَّاُه، يتَ َرب ََّتُه؛ قال الرّاجُز: والت َّْربِيُت: َضْرُب الَيِد على َجْنِب الصَّيبِّ قلياًل، ) لِيناَم (، نقله

 ثانياا: التربية اصطالحاا عرفت بتعريفات كثيرة منها:
 .8د التمامقال املناوي: الرتبية هو إنشاء الشيء حاال فحااًل إىل ح

 . 9وقال الكفومي: الرتبية هو تبليغ الشيء إىل يماله شيئا فشيئا

 المطلب الرابع: األوالد
: تعريف األوالد في اللغة  أوالا

الِوْلد: بالَكْسِر لَُاة، ويذا الفتح مع السكون، واحٌد ومَجٌع، قال ابُن ِسيده: وهو يَ َقع على الَواِحد واجَلِميع والذَّيِر 
ْلب وقد جُيَْمع َأي الَوَلُد، حمريًة يما َصرَّح به غرُي واحد، على أَْواَلٍد، يَسَبٍب وَأْسَباٍب، وِوْلَدٍة بالكسر، وإِْلَدٍة بِقَ  واألُنْ َثى

مَجَْع َوَلٍد يُوْثٍن  الواِو مَهزًة، وُوْلٍد بالضَِّم، وهَذا اأَلخرُي نَ َقلُه ابُن ِسيَدْه ِبصيَاِة التَّْمرِي  فقال: وقد جَيُوز أَن َيُكون الُوْلد
ْلُد بالَكْسر يالُوْلِد لَُاٌة وليس وِ وَوَثٍن، فِإن هَذا مما ُيَكسَُّر على هذا املِثَال، الْعِتقاب املِثَاَلنْيِ َعَلى الَكَلمِة، مث قَال: وال

 .10دِ ِِبَْمٍع، أَلن فَ َعالً ليس مما ُيَكسَّر على ِفْعٍل. ويف اللسان: والِوْلَدُة مَجُْع اأَلْوالَ 
 ثانياا: تعريف األوالد اصطالحاا

وإن سفلت أيضاً،  وبنت البنت الولد هو فعل مبعىن مفعول يتناول الذير واألنثى من االبن وابن االبن وإن سفل والبنت
 .11ألنه مشتق من التولد ويذا يتناول الواحد واملتعدد ألنه اسم جنس ملولود غري صفة

 المبحث الثاني: مسؤولية الزوجين على تربية األبناء 
 يرنو هذا املبحث إىل بيان مسؤولية الزوجني على تربية األوالد، وذلك على الوجه اآليت:

 المطلب األول: مسؤولية الوالدين
هي ترتيب حياهتم  األطفال بريئون ال مييزون اخلطأ من الصواب وأهنم عاجزون ال يستطيعون أن خيتاروا مصريهم، والرتبية

وهي أيضًا محايتمم من الذالت واألغالط مبا فيما من ترتيب حياة الوالدين، نفسما  ،وعنايتمم لكي يفيدوا جمتمعمم
أيضًا ألن األوالد إذا يانوا يسولني أو حاقدين وعاندين أو غري متفامهني فذلك يؤثر على حياهتما أيضًا تأثريًا سلبياً، 

ُيلُُّكْم رَاٍع وَُيلُُّكْم » صلى اهلل عليه وسلم:وقال النيب  ،ألوالد على الوالدين تربية إنسانية ودينيةلذلك فمسؤولية تربية ا
َيٌة يف بَ ْيِت ِعيَِّتِه، َواْلَمْرأَُة رَاعِ َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع يف أَْهِلِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن رَ 

                                                           

 .564، ص4ن عبدالرزاق احلسين أبو الفي ، املصدر السابق، جحممد بن حممد ب 7
 .161حممد عبدالرؤوف املناوي، املصدر السابق، ص 8
-ه 1411حممد املصري، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  -، حتقيق: عدنان درويشكتاب الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسي احلسيين الكفومي،  9

 ، فصل التاء.419م(، ص1111
 .966، ص1حممد بن عبدالرزاق احلسين أبو الفي ، املصدر السابق، ج حممد بن 10
 ، فصل الواو.1511أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي، املصدر السابق، ص 11
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، ورعاية 12« َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ َزْوِجَما َوَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَما، َواخْلَاِدُم رَاٍع يِف َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، وَُيلُُّكْم رَاعٍ 
ويربوهم على أحسن اخللق وأفضل  األطفال تدخل ضمن هذه الرعاية لذا جيب على اآلباء واألممات أن يراعوا أوالدهم

 الطرق، وتتضمن مسؤولية الوالدين ما يأيت:
 املسؤولية اإلميانية 

يز مبادئ يتمالميان وتقوية تفممه ألريان اإلسالم، وتعليمه من حني الرتبية اإلميانية ربط الولد منذ تعلقه بأصول اإل
، هو اإلميان باهلل 13إليما اممم اى اآلباء أن يوجموا اهتمامالشريعة اإلسالمية، ألهنا هي الرييزة األساسية اليت جيب عل
وهذا اإلميان وحده يبحث عنه أيمل الصفات اإلنسانية  ،واليوم اآلخر ألنه من أهم القوى املؤثر يف حياة الفرد واجملتمع

حتمال مشاق اجلماد واإلجتماعية من اإليثار والتضحية واحلب والرمحة وإسداد اجلميل والتعاون على الرب والتقوى وا
 .14والبذل يف سبيل احلق والاري واقرار املثل العليا يف أرض اهلل

 مسؤولية الرتبية اخلُُلقية 
يقصد بالرتبية اخللقية جمموعة املبادئ اخللقية والفضائل السلويية والوجدانية اليت جيب أن يتلقنما الطفل، ويكتسبما 

 .15ويعتاد عليما منذ صاره حىت يصبح شاباً 
 ؤولية الرتبية العقليةمس 

الرتبية العقلية: هي تكوين فكر الولد لكل ما هو نافع من العلوم الشرعية والثقافية العصرية والعملية والتوعية الفكرية 
 .17، فالعقل قوة مدرية فطرية يف اإلنسان16واحلضارية، حىت يتكون الولد قوياً من ناحية الفكر

 مسؤولية الرتبية اجلسمية 
املسؤوليات الكربى اليت أوجبما اإلسالم على اآلباء اإلهتمام بالنواحي اجلسمية للطفل من أجل أن ينشأ نشأة من 

 .18جيدة، من قوة اجلسم وسالمة البدن وفيما يلي املنمج العلمي الذي رمسه اإلسالم يف تربية األوالد
 مسؤولية الرتبية النفسية 

يعقل على اجلرأة والصراحة والشجاعة والشعور بالكمال ، وحب اخلري لآلخرين  الرتبية النفسية وهي تربية الولد منذ أن
، وتكوين شخصية الولد وتكاملما وتزامنما حىت 19واالنضباط عند الاضب ، والتحلي بكل الفضائل اخللقية والنفسية

 .20يستطيع إذ بلغ سن التكليف أن يقوم بالواجبات املكلف هبا على أحسن وجه، وأنبل معىن

                                                           

، 1ابن يثري، طاحملقق: مصطفى ديب الباا، )بريوت: دار الجامع الصحيح المختصر، ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املارية البخاري اجلعفي 12
 .4116، رقم 1111، ص5م(، ج1119-ه1419

 .15م(، ص6111-ه1491، 1، )بريوت: دار املعرفة، طتربية األبناء والبناتالشيخ خالد عبدالرمحن احلك،  13
 .159، )د.ط، د.ت(، صالتربية اإلسالمية عند اإلمام الغزاليأيوب دخل اهلل،  14
 .15سابق، صالشيخ خالد عبدالرمحن احلك، املصدر ال 15
 .16املصدر السابق، ص 16
 .41م(، ص6116-ه1469، 1، )دار املعرفة، طالتربية دورها تشكيل وسلوكمصطفى حممد الطحان،  17
 .19الشيخ خالد عبدالرمحن احلك، املصدر السابق، ص 18
 .11املصدر السابق، ص 19
 .691د.ت(، ص، 1، )دار اإلسالم، طتربية األوالد في اإلسالمعبداهلل ناصح علوان،  20
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 ؤولية الرتبية االجتماعيةمس 
هو تأديب الولد من صاره على التزام اآلداب االجتماعية الفاضلة النابعة من العقيدة اإلسالمية، ومن الشعور باإلميان 
العميق حىت يظمر الولد يف اجملتمع اجتماعيًا حىت يكون تعامله مع اآلخرين جيداً أيضاً، وبناء الطفل اجتماعيًا هو أن 

اً مع وسط االجتماعي سواء مع الكبار أو مع األصدقاء ومن هم يف ِسنِّه، وليكون فعااًل إجيابًيا بعيداً  يل يكون متكيف
 .21البعد عن اإلنطواء واخلجل، يأخذ ويعطي بأدب واحرتام ويبيع ويشرتي وخيالط ويعاشر

 دور الوالدين وأثرهما في تربية األبناء والبنات
بء األيرب واجلمد املاين يف الرتبية عالرتبية ، فمن يريب الطفل إن أبواه، فعليمما يكون الللوالدين دور يبري يف مممة 

وعليمما أن يستشعرا مسؤوليتمما العظيمة والثقيلة أمام اهلل عن رعايتمما لألسرة وأهنما مسؤوالن عن يل فرد فيمما وعن  
ب الروحي أي ما يتصل بالعقيدة والرتبية اإلسالمية، اليت يل ما يتعلق به بدنيا و روحيًا وعقلياً، وأساسما وأمهما اجلان

يَاأَي َُّما الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس } :، قال اهلل تعاىل22يرتتب عليما احلياة املصريية يف اآلخرة
َما َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل  صلى اهلل والرسول ، [6التحرمي: ]، {يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ  َواحلَِْجارَُة َعَلي ْ

، قال: مسعت رسول اهلل رضي اهلل عنه ، حيمل الوالدين مسؤولية تربية األبناء مسؤولية ياملة، فعن ابن عمرعليه وسلم
ْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع يِف أَْهِلِه ُيلُُّكْم رَاٍع وَُيلُّكُ » يقول: صلى اهلل عليه وسلم

َمْسؤوٌل َعْن اٍع يِف َماِل َسيِِّدِه و َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة يف بَ ْيِت َزْوِجَما َوَمْسؤوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَما، َواخْلَاِدُم رَ 
، يضع قاعدة أساسية مفادها أن  صلى اهلل عليه وسلم ، حىت إن الرسول23«َرِعيَِّتِه، وَُيلُُّكْم رَاٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

، قال: قال رسول رضي اهلل عنه ، أخرج البخاري عن أيب هريرة24االبن يشب على دين والديه، ومها املؤثران القويان عليه
 .25«ما من مولود يولد إال على الفطرة، فأبواه يمودانه أو ينصرانه أو ميجسانه»صلى اهلل عليه وسلم:  اهلل

ويقول اإلمام الازايل: "الصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من يل نقش وصورة، وهو 
نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاريه يف ثوابه يل قابل لكل ما نقش ومائل إىل يل ما يقال فإن عود اخلري وعلمه 

معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأمهل إمهال البمائم شقي وهلك ويان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له"، وجيب أن 
ن السمل ّتيل يكون الوالدين قدوة لألبناء، ويقول حممد قطب يف الرتبية بالقدوة: "من السمل تأليف يتاب يف الرتبية وم

منمج وإن يان يف حاجة إىل إحاطة وبراعة ومشول، ولكن هذا املنمج يظل حرباً على ورق يظل معلقاً يف الفضاء ما مل 
يتحول إىل حقيقة واقعة تتحرك يف واقع األرض، ما مل يتحول إىل بئر يرتجم سلويه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ 

صلى  ، وترى يف شخصية الرسول26املنمج حقيقة، يتحول إىل حرية يتحول إىل تأريخاملنمج ومعانيه عندئذ فقط يتحول 

                                                           

 .696م(، ص6116-ه1469، 6، )دمشق: دار ابن يثري، طمنهج التربية النبوية للطفلحممد نور بن عبداحلفيظ سويد،  21
م(، 6115-ه1465، 1، إعداد: جلنة البحوث والدراسات، )املنصورة: مصر، طاستراتيجيات في األسرة المسلمةتوفيق يوسف الواعي،  22
 .99ص
 .4116، رقم 1111، ص5صدر السابق، جاإلمام البخاري، امل 23
 .96حممد نور بن عبداحلفيظ سويد، املصدر السابق، ص 24
 .1619، رقم456، ص1اإلمام البخاري، املصدر السابق، ج 25
 .111، ص1، )ايران: دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(جمنهج التربية اإلسالميةحممد قطب،  26
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َلَقْد َياَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َياَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََيَر اللََّه  } ، قدوة الناس  اهلل عليه وسلم
 .[61األحزاب:] ،{َيِثريًا

يف عمره، وآنسه يف عيشه، هبم تعلو احلياة وعليمم حبمد اهلل تعلق اآلمال،  ةواألوالد قرة عني اإلنسان يف حياته، وهبج
وبربيتمم يستجلب الرزق وتتنزل الرمحة ويضاعف األجر، بيد أن هذا يله منوط حبسن تربية األوالد وتنشئتمم النشأة 

بر، ومصادر سعادة، فإن توافر لإلنسان يف أوالده هذا يله يانوا حبق زينة  الصاحلة اليت جتعل منمم عناصر خري، وعوامل
ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَ َوابًا }احلياة الدنيا، يلما وصفمم عزوجل بقوله:  نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخي ْ اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

ٌر أََماًل  إذا غفل الوالدان عن تربية األوالد وتوجيممم الوجمة الصاحلة يانوا بالًء ونكدًا وعنتاً  أما، [46الكمف:]،{َوَخي ْ
 .27وشقاًء واصباً وراء السمر يف الليل والتعب يف النمار

 المطلب الثاني: مسؤولية األب
الكرمي والسنة النبوية،  إن الشريعة اإلسالمية حيمل الوالدين مسؤولية تربية أوالدهم مسؤولية ياملًة، يما جاء يف القران

حيث أمر الوالدين برتبية األبناء تربية صحيحة وصاحلة، ألن اإلبن يشب على دين والديه، ومها املؤثران القويان عليه، 
 فمناك واجبات لألب جتاه أبناءه وجيب أن حيقق هلم، ومن هذه الواجبات ما يأيت:

أن حيلِّيه باسم حسن وينية لطيفة شريفة، فإن لالسم احلسن  فإذا ولد املولود فإن من أول يراماته له وبرِّه به .1
موقًعا يف النفوس مع أول مساعه، ويذلك أمر اهلل عباده وأوجب عليمم أن يدعوه باألمساء احلسىن، فقال 

، {َسُيْجَزْوَن َما َيانُوا يَ ْعَمُلونَ  َولِلَِّه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِهِ } تعاىل:
ُقِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّمْحََن أَيًّا َما َتْدُعوا }، وأمر أن يصفوه بالصفات العلى فقال عزوجل:[٠٨١األعراف:]

، واختار النيب [110اإلسراء:] {،َذِلَك َسِبياًل  فَ َلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن َواَل جَتَْمْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُّتَاِفْت هِبَا َوابْ َتِغ بَ نْيَ 
نفية امسه بعد ذلك، تشريًفا له صلى اهلل عليه وسلم، أمساء أوالده اختيارًا، آثرها إيثارًا، وحنل حممد بن احل

 .28وإجالاًل وإيراًما وإفضااًل 
يتطلب علم األب هبذه يوجب اإلسالم على األب تعليم ولده وتأديبه، وتعريفه أحكام احلالل واحلرام مما  .6

األحكام ومعرفته هبا، هلذا يوصى األب بأن يطلع على التشريعات اإلسالمية، خاصة األساسية منما ليتمكن 
 من تعليم أوالده منذ حداثتمم أحكام احلالل واحلرام يف صورة مبسطة سملة ميكنمم إدرايما واستيعاهبا.

يف مرحلة الطفولة وسيلة هامة من وسائل الرتبية الفكرية فكل يعترب التلقني ألساسيات الدين ومفاهيمه الكربى  .9
ما يتلقاه الولد الصاري من معلومات ومفاهيم تسجل يف حافظته وتنقش يف قلبه، فإذا يرب عقلما بصورة أفضل 

 وطبقما بصورة أحسن.

                                                           

 .11، )د.ط، د.ت(، صكما يضوء عنها اإلسالم في الكتاب والسنةشخصية المسلم  د. حممد علي هامشي،  27
-ه 1419، 1، حتقيق: الشيخ خضر حممد خضر، )الكويت: مكتبة الفالح، طنصيحة الملوكأيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي،  28

 .166م(، ص1119
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اليت تنقل االعتقادات تؤثر اللاة املستخدمة مع الطفل على فكره وخلقه ومنوه العقلي فمي األوعية والقوالب  .4
والرموز واألفكار والتصورات من جيل إىل جيل، هلذا يوصي األب حبسن استخدامما واختيار أفضل األلفاظ 

 وأثرى العبارات املمذبة.
توصية األب بتنمية شخصية الولد، ورفع معنويات وبذر روح الطموح واملثابرة وعلو اهلمة يف نفسه وعقله،  .5

راف مع حفظه ومحايته من احنرافات املدرسة حبسن اختيارها ومتابعة مناهجما وتزويد ليواجه بقوة هذا االحن
 .29الولد بالقدرات واملمارات الفكرية الالزمة

 المطلب الثالث: مسؤولية األم
ملرأة بشكل األم هي األساس يف الرتبية تبدأ حقيقة وفعالً يف األسرة، مث تأيت املدرسة، مث اجملتمع واحلياة العملية، وتشارك ا

فاعل وبدرجات متفاوتة يف هذه املؤسسات الثالث، والرتبية حتمل معىن اإلصالح والتمذيب وعلو املنزلة، ويقول ابن 
 .30حجر العسقالين رمحه اهلل: "الرتبية هي القيام على الشيء وإصالحه"

بوية احلامسة من جمة، وهي الرتبية  وتعد الرتبية يف األسرة هي األساس واملنطلق، وهي البنية األساسية واملرحلة الرت 
، حىت تهاليت يتحدد فيما مستقبل اإلنسان وتتكون شخصي هي سنوات األوىلاليف  تهوتربي ،الوحيدة اليت تنفرد بالطفل

إن عوامل شخصية اإلنسان تتحدد يف السنوات اخلمس األوىل من حياته، وإن الرتبية يف مراحل  :قال أحد املربني
ذلك اجته اإلسالم إىل العناية لعامل احلياة وتصمر شخصية اإلنسان، وترتكز عليما يل املقومات، الطفولة حتدد م
 .31باألطفال ورعايتمم

يف بناء األسرة وتربية األوالد بالزواج يتعاون الزوجان على بناء األسرة وحتمل املسؤولية فكل منمما يكمل عمل اآلخر، 
مع طبيعتما وأنوثتما، وذلك يف اإلشراف على إدارة البيت والقيام برتبية فاملرأة تعمل ضمن اختصاصما وما يتفق 

 ، وصدق من قال:32األوالد
 أعددت شعباً طيب األعراق األم مدرسة إذا أعددهتا 

إن سعادة البيت واألسرة من الزوج والزوجة واألوالد والعائلة عامة، ال توجد إال بوجود الزوجة الصاحلة املخلصة، واألم 
احلنان ليشع احلنان والطمأنينة والسعادة يف البيت، مث ينتقل ذلك إىل املدرسة واجملتمع، ليكون األوالد قرة عني للوالدين، 

 :33وذيرى طيبة خالدة وجمال السعادة واهلناء يف احلياة ، فيكونوا يما صورهم الشاعر حطان بن احمللي بقوله
 األرضأيبادنا متشي على   وإمنا أوالدنا بيننا

 متتنع العني من الام   إن هبت الريح على بعضمم

                                                           

        www.dorar.netاملوقع اإللكرتوين تربية األوالد 29
ه(، 1991، 1، )بريوت: دار املعرفة، طفتح الباري شرح الصحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  30
 161،ص1ج

 .99ص، م(6119-ه1461، 1، )دمشق: دار الفكر، طأحكامها-حقوقها-مكانتها-صرةاالمرأة المسلمة المعحممد مصطفى الزحيلي،  31
 .99، ص1املصدر السابق، جعبداهلل ناصح علوان،  32
 .96-95حممد مصطفى الزحيلي، املصدر السابق، ص 33
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جيب على اآلباء واألممات أن يراعوا أوالدهم ويربوهم على أحسن اخللق وأفضل الطرق يما أشار اليما  فاخلالصة:
ألن األوالد قرة ن قدوة لألوالد، ا، وجيب أن يكون الوالدةوالسنة النبوية باألحاديث الشريف الكرمية القران الكرمي باآليات

يف عمرهم، وآنسة يف عيشمم، هبم تعلو احلياة، وعليمم حبمد اهلل تعلق اآلمال،  ةعني الوالدين يف حياهتم، وهبج
وبربيتمم يستجلب الرزق وتتنزل الرمحة ويضاعف األجر، بيد أن هذا يله منوط حبسن تربية األوالد وتنشئتمم النشأة 

 ، حيمل الوالدين مسؤولية تربية األبناء مسؤولية ياملة.سلمصلى اهلل عليه و الصاحلة، والرسول 

 المبحث الثالث: أسس العالقة بين الزوجين في اإلسالم وتأثيرها على تربية األبناء
 :يرنو هذا املبحث إىل بيان أسس العالقة بني الزوجني يف اإلسالم وتأثريها على تربية األبناء ، وذلك على الوجه اآليت

 : التربية بالقدوةالمطلب األول
أثبتت احلقائق العلمية أن القدوة هلما التأثري الكبري على دافعية األبناء ويف السرية النبوية نشأ جيل رعني بفعل القدوة 

سلويمم بم يتأثرون إهنفاألوالد ينظرون دائماً والديمم بالقدوة الصاحلة و  ،وأصبحت هلما األثر الواضح يف الناحية الرتبوية
وعاداهتم وتقاليدهم، واألطفال مبراقبتمم لسلوك الكبار، فإهنم يقتدون هبم فإن وجدوا أبويمما صادقني  وإنكارهم

صلى اهلل فالوالدان مطالبان بتطبيق أوامر اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل  ،سينشئون على الصدق، وهكذا يف باقي األمور
لك، ألن أطفاهلم يف مراقبة مستمرة هلم صباحًا ومساًء، سلويًا وعماًل، واالستزادة من ذلك ما وسعمم ذ عليه وسلم

نظن عادة وحنن ننتظر إليه على أنه يائن صاري ال  ايرب ممأفقدرة الطفل على االلتقاط الواعي، وغري الواعي يبرية جداً 
 .34يدرك وال حيىي

فالطفل حني جيد من أبويه ومربيه القدوة  ،ن القدوة يف نظر اإلسالم هي من أعظم وسائل الرتبية ترسيخًا وتأثرياً إ
الصاحلة يف يل شيء فإنه يتشرب مبادئ اخلري، ويتطبع على أخالق اإلسالم وحني يريد األبوان أن يندرج طبعمما على 

عليمما أن يعطيا من أنفسمما القدوة الصاحلة يف فعل اخلري، فة الباطل بخلق الصدق واألمانة والعفة والرمحة وجمان
إن الولد الذي يرى أبويه  ،ة الباطلبتباع احلق وجماناعاد عن الشر يف التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يف واإلبت
والولد  ،والولد الذي يرى أبويه يف ميوع واستمتار ال ميكن أن يتعلم الفضيلة ،شان أو خيونان ال ميكن أن يتعلم األمانةاي

، والولد الذي يرى من أبويه 35الشتيمة ال ميكن أن يتعلم حالوة اللسانالذي يسمع من أبويه يلمات الكفر والسب و 
وجد  االقسوة واجلفاء ال ميكن أن يتعلم الرمحة واملودة، وهكذا ينشأ الولد على اخلري، ويرتيب على الفضيلة واألخالق إذ

وجد  الكفر والفسوق والعصيان، إذوبالتايل فإن الولد يتدرج حنو االحنراف، وميشي يف طريق ا ،من أبويه القدوة الصاحلة
 .36من أبويه القدوة الفاسقة

 وجند يف القرآن الكرمي آيات يثرية على أمهية القدوة احلسنة يف الرتبية:

                                                           

 691. ينظر: حممد مصطفى الزيلحي، املصدر السابق، ص.11-11، ص، حممد نور بن عبداحلفيظ سويد، املصدر السابق 34
 .119-51ملصدر السابق، ص. ينظر: الشيخ خالد عبدالرمحن احلك، ا691-661، ص6، املصدر السابق، جعبداهلل ناصح علوان 35
، )دار الكتب العلمية: مكانة المرأة في األسرة ودورها التربوي في منظور اإلسالم، ينظر: مسرية مجيل مسكي، 691، ص6املصدر السابق، ج 36

 .116-111م(، ص6116-ه1469، 1بريوت، ط
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، {َوذََيَر اللََّه َيِثريًاَلَقْد َياَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َياَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر } يقول اهلل عزوجل:
أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُمَداُهُم اقْ َتِدْه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْيَرى } وقال اهلل تعاىل: .[١٠األحزاب: ]

 .[٤املمتحنة: ]، {َحَسَنٌة يف ِإبْ رَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ  َقْد َياَنْت َلُكْم ُأْسَوةٌ }وقال عزوجل:  .[٠١األنعام: ] {،لِْلَعاَلِمنيَ 
يل مولود »  :صلى اهلل عليه وسلمعلى األوالد، يقول الرسول  هايما جاءت السنة النبوية بتأييد أمهية القدوة وتأثري 

 .37«يولد على الفطرة، فأبواه يمودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه

 وتأثيرها على تربية األوالدالمطلب الثاني: حسن العشرة 
ه على حتمل ما يكرهه من ثفإن اإلسالم يأمر الزوج حبسن العشرة مع زوجته وليس هذا فحسب بل إنه يروض الزوج وحي

 .[٠٠النساء: ]، {َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ }، يف ذلك قوله تعاىل: 38الزوجة
التأييد على حرمة الزوج وعرفان حقه ولتضرب هلا األم مثالً واقعياً إن من أهم ما حتتاج البنت يف شأن بيتما اجلديد هو 

فإن ذلك أبلغ يف تأثري من جمرد الكالم بل رمبا سيذهب الكالم أدرج  ،من سريهتا مع أبيما مبا يعلمما األدب والوفاء
من وعظك حباله ال الواعظ " :وصدق من قال ،الرياح، إذ ما شاهدت يف أمما واقعًا معايسًا إلرشادها وتوجيمما

 .39"مبقاله
ومن دعائم احلياة الزوجية السليمة، اإلحسان املتبادل بني الزوجني، حىت يسود األسرة جو من احلب واأللفة واملودة بني 

البقرة: ] ،{َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِمنَّ بِاْلَمْعُروفِ } ، قال تعاىل:40األب واألم وبينمما وبني األبناء وهذا ما يشري إليه
١١٨]. 

فكل ما يسوغ للرجل طلبه من زوجته، يسوغ للمرأة أن تطلبه من زوجما وقد أمر اهلل الزوجني يليمما بإحسان العشرة، 
 .[٠٠النساء: ]، {َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ }قال تعاىل: 

واحلب واحلنان والعطف، وحيفظ ذلك مل اآلخر معاملة حسنة طيبة، تزرع الود والرمحة اجيب على يل من الزوجني أن يع
ويدميه بالتسامح والتعاون على اخلري ودفع األذى والبعد عما يرتتب عنه الشقاق واخلالف والنزاع امتثااًل لقوله 

، واألمر اخلطاب عام فيشمل الرجال والنساء، وإن يان ظاهر األمر [٠٠النساء: ]، {َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ }تعاىل
لكنه ذير ذلك تاليباً، وألنه قد تكون سوء العشرة من الرجل أيثر مما تكون من املرأة فجاء األمر للرجال  للرجال،

  .41بإحسان املعاملة

                                                           

 .1619، رقم456، ص1اإلمام البخاري، املصدر السابق، ج 37
 .164ن احلك، املصدر السابق، صالشيخ خالد عبدالرمح 38
 . 11، )د.ط، د.ت(، صخطاب إلى اآلباء واألمهات في تربية األبناء والبناتأيوب الكبيسي،  39
 .111مسرية مجيل مسكي، املصدر السابق، ص 40
-11م(، ص6115-ه1466، 1، )دار العلوم اإلنسانية: دمشق، طحقوق الزوجين في الشريعة اإلسالميةمصطفى الباا ،  -حممد حسن 41
16. 
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يما سبق القول فإن ما بني الزوجني يف اإلسالم هو املودة والرمحة والسكن ويتحقق ذلك حبسن املعاملة بينمما ويتمثل    
، وفسر القرطيب "وعاشروهن" [٠٠النساء: ]، {َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ }ذلك يف املعاملة الكرمية واحملبة يف قوله تعاىل: 

 .42املعاشرةأي مبا أمر اهلل من حسن 

 المودة والرحمة وتأثيرها على تربية األوالد: المطلب الثالث
الذي حيفظ على العالقة بني الرجل واملرأة طابع الدميومة واالستمرار، ذلك أن للزواج هدف انساين وغاية اجتماعية 

ا املشرتك من حتقيق املودة والرمحة والسكينة والطمأنينة هدف أساسي للزواج حىت يتمكن يل من الزوجني بعملمم
مما يف حياته األسرية ياألهداف واملقاصد االجتماعية واحلضارية املتعلقة بعقد الزواج على أمت وجه وأفضل وتتحقق لكل

املقومات وتلك القيم، هي النب  اهلادئ اهلانئ ملعىن احلياة اإلنسانية  هالراحة والسكينة واالستقرار والطمأنينة وهذ
َما َوَجَعَل }، قال تعاىل: 43ولتحقيق أرقى وأمسي أغراض اجملتمع َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يِف َذلِ   .[١٠الروم:]، {َك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ بَ ي ْ
بعباده ولطفه ويرمه أن جعل احلياة الزوجية ترتكز على دعائم قوية من املودة والرمحة تكون قوام  تهإن من آيات اهلل ورمح
نظرنا إىل  االرجل واملرأة وإذهنما ال ميكن أن تستمر احلياة الزوجية املرتخاة من الزواج بني ريين األسرة و احلياة األسرية، وبد

مسؤولية الزوجة يف األسرة على ضوء القرآن الكرمي والسنة املطمرة جند أن اإلسالم قد أوالها رعاية وعناية خاصة 
وتكرمياً، ورفع مكانتما يما رفع عنما القيود واألغالل اليت يانت حتققما يف معظم احلياة اجلاهلية عن االرتقاء إىل 

 .44ية فضاًل عن القضايا األخرىمستوى اإلنسان

 

 المبحث الرابع: أثر الخالف والشقاق على األبناء
يرنو هذا املبحث إىل بيان أسباب اخلالف والشقاق بني الزوجني وتأثريمها على شخصية األبناء، وذلك على الوجه 

 اآليت:

 المطلب األول: أسباب الخالف
واجتماعية ، وقد تقف عند حد مقبول ومعني، وقد تتصاعد مث تتضاعف ، اخلالف بني الزوجني ظاهرة طبيعية وفطرية 

 وأسباهبا يثرية أمهما:
عدم التوافق الديين والفكري والثقايف واالجتماعي بني الزوجني، سواء يف ذلك توافق الشخصية والطباع، السبب األول: 

 ع واختالف املستوى الثقايف والفكري احلياة.أو عدم االنسجام الروحي والعاطفي، نتيجة لتعدد الثقافات يف اجملتم

                                                           

 .141م(، ص1111-ه1411، 1، )طاإلسالم وعلم االجتماع العائليعبدالرؤوف عبدالعزيز،  42
 .41م(، ص6119-ه1461، 1، )مكتبة الرشيد: طالمرأة المسلمة بين غرائز البشر وهداية اإلسالمصابر عبدالرمحن طعيمة،  43
، 1، )دار األندلس اجلديد: طزاد اآلباء في تربية األبناء، ينظر: رضا املصري، 169-166الشيخ خالد عبدالرمحن احلك، املصدر السابق،  44

 .91م(، ص6111-ه1461
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األسباب االقتصادية اليت يربز فيما عمل املرأة إجيابا أو سلبًا ومطلوبًا أو معنويًا وخاصة عند اختالف املستوى الثاين: 
بار الكفاءة املادي بني الزوجني، أو األسرتني اللتني نشأ فيمما يل من الزوجني، مما دعا بع  الفقماء ياحلنفية إىل اعت

 .45الية شرطاً للزوم العقد، ألن الناس يتفاخرون بالاين ويتحريون بالفقرامل
وقد خلق اهلل املرأة على حنو ميكنما من أن تكون زوجة ووهب هلا سبحانه القابلية والقدرة على تربية األوالد والصرب 

ألمومة والزوجية وتربية األوالد، فمذا هو التوزيع عليمم يف جو من حنان األمومة الفطري، فالوظيفة األصلية للمرأة هي ا
الطبيعي يف الوجود يف يون عمل املرأة داخل البيت وعمل الرجل خارجه، فإذا ضاعت هذه املعادلة األسرية ضاعت 
ية األسرة وتفككت أوامرها، فال يبقى الزوج قيمًا وال زوجاً، وال الزوجة أمًا وال زوجة بسبب ضياع هذه البنية األساس
لألسرة، تتفكك األسر يف البيئة الاربية احلديثة ويكثر الطالق فيما حىت بلغ عدد حاالت الطالق يف املدن الكبرية 

 .46جات تقريباً وذلك أنه من بني يل زوجتني تطلق واحدةو ز تنصف عدد امل
االزدواجية والتناق  بني التناق  واالزدواجية ألن هذا األسلوب الرتبوي اخلاطئ قريب مما قبله حيث تكون الثالث: 

الوالدين فاألب يريد من ابنه أشياء واألم تريده أن يفعل العكس فعدم االتفاق على هنج تربوي موحد بني الوالدين يؤدي 
 .47للكثري من املشايل

 المطلب الثاني: تأثير الخالف على شخصية ومستقبل األبناء
صالح أوالدمها مرتبط بصالحمما، فإذا حاد األب أو األم عن إن األب واألم مسؤوالن عن تربية أوالدمها، يما أن 

، تبعمما أوالدمها، فعليمما وزر عمل أوالدمها، وإهنما ال يتحمالن وزر أوالدمها إذا هلعباد هصراط اهلل املستقيم الذي رضي
اليت يكتسب  فزلية مليئة باملواقما صلحا، وقاما بواجبمما من الرعاية والعناية والرتبية الصحيحة ألوالدمها، إن احلياة املن

فيما املراهق ميوله وعواطفه واجتاهاته، فإذا يان اجلو املنزيل يسوده احلب والعطف واهلدوء والثبات فإن املراهق يشعر 
قة يف نفسه فيبدو عليه مظمر االستقرار والثبات، وإذا يان اجلو املنزيل مشحوناً باملنازعات واضطراب فباالطمئنان والش

القات بني أفرادها انعكس ذلك على سلوك املراهق، فيبدو االضطراب وعدم الثبات يف سلويه ويسوء تكيفه مع الع
 .48اجملتمع نفسه ومع أفراد

فاألسرة اليت يتحلي أفرادها حبسن التعامل واالحرتام املتبادل هتب أبناءها اتزانًا يف الشخصية واعتزازًا بالنفس واعتداداً 
د هبا اجملتمع وعلى النقي  من يرج للمجتمع أطفااًل بنني وبنات ذوي شخصيات رائدة ميكن أن يستفباالنتقاء وذلك ّت

ذلك، فإن نشأ الذي شب يف أسرة وقد رأى ممانات متبادلة بني األب واألم أو يشب يف معطلة مفككة ذات رين 
تار وعدم املباالة وهم بذلك واحد من أب أو أم، فإن القدوة يف نفوس هذا النشء تتحطم وتنمي فيمم االستم

 .49يصبحون ياًل على جمتمعمم
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عدم اتفاق الوالدين على هنج تربوي واحد وهو التضاد يف املفاهيم ما بني الزوج والزوجة البد أن حيي يل من الزوجني 
، فعدم احرتام أن الصراع واخلالف بينمما أمام أطفاهلما مأساة وزرع لعدم االستقرار وعدم اآلمال داخل نفسية األبناء

 .50أحد الوالدين أو االثنني هو فقد الشقية يف اآلراء
صواب هل األب أو المما على منإن هذا السلوك يؤثر يف نفسية األطفال بشكل يبري فمو جيعل الطفل ال يعرف من 

نفوس األبناء فعلى األم، وهذا بالتايل سيجعل الطفل ينجذب ألحدمها دون اآلخر هلذا فإن اخلالفات األسرية تؤثر يف 
أبًا ويوهنا أماً، فأنتما مع أبنائكما مربني، واالختالف يف  هالزوج الذي خيتلف مع زوجته أن يفصل هذا األمر عن يون

إذا   تهوجمات النظر يزوجني ليس معناه اختالف يف وجمات النظر يمربني وأنا احرتم األب الذي يرتك القيادة لزوج
سياسة األب الرتبوية يما حيزنين إشارة موضوع   وأشعر باحلزن عندما أجد أمًا تناق يانت هي األعلى منه تربوياً 

 .51االنفصال والطالق بني األزواج وجمادلة يل طرف األبناء يف صفمم
 فالتنشئة االجتماعية يف هذا اجلو جتعل األطفال:

 يف مصدر دائم للقلق واالضطراب. .1
 بال ماما(.  –نا بال بابا بذور احلزن وااليتساء تنارس يف أعماقمم )أ .6
اجملتم         ع الص         اري مل تق         م بت         وفري  –ع         دم التفاع         ل م         ع اجملتم         ع بطريق         ة س         وية، فالبيئ         ة األساس         ية  .9

 األمان واحلماية األساسيني، فما باله باجملتمع الكبري فينشأ:
  ًمنطويا 
 غري قابل على التفاعل الناضج 
 يشك يف اآلخرين 
  ًحيقد على املستقرين أسريا 
 املربر أو الالمباة املزعجة باآلخرين.العنف غري  .4
 األنانية والتمريز حول الذات. .5
اإلحس           اس بالض           ياع وع           دم األم           ان ق           ادر عل           ى إجي           اد سلس           لة م           ن التص           رفات ال يعل           م   .6

 آخرها إال اهلل وتظمر يف فرتات تالية من العمر.
لالحنراف          ات غي          اب الرقاب          ة واملتابع          ة نتيج          ة انش          اال الوال          دين بف          تح الب          اب عل          ى مص          راعيه  .9

 .52األخالقية والقانونية
فالبيت املتسم باهلدوء والسكينة املنتظم يف سلويه العام، فال ّتيب فيه السلطة األبوية، أو تضطرب، الذي يستقيم فيه 
التعامل على منط إسالمي صحيح، فتسوده املودة واحملبة ويعيش فيه األبناء حياة هادئة سوية ال شطط فيما وال احنراف 

 .53املراهق من التالب على مشكالته متكن
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 المبحث الخامس: أثر الطالق على األبناء
 يرنو هذا املبحث إىل بيان أسباب الطالق وأثره على مستقبل األوالد، وذلك على الوجه اآليت:

 المطلب األول: أسباب الطالق
: تعريف الطالق لغة  :أوالا

ينطلق  واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية واإلرسال يقال: انطلَق الّرجل)طلق( الطاء والالم والقاف أصٌل صحيٌح مطّرد 
 .54انطالقاً، مثَّ ترجع الفروع إليه، تقول أْطَلْقتُه إطالقاً، والطِّْلق: الشيء احلالل، يأنَّه قد ُخلَِّي عنه فلم حُيظَر

 :ثانياا: تعريف الطالق اصطالحاا 
وأيض          اً ه          و ح          ل الرابط          ة الزوجي          ة الص          حيحة م          ن الط          الق ح          ل عق          دة النك          اح بلف          ظ الط          الق وحن          وه، 
 .55لآجانب الزوج بلفظ خمصوص أو ما يقوم مقامه يف احلال أو امل

 أسباب الطالق:
ة جند ارتفاعًا يف معدالت الطالق يربر ذلك ضعف الروابط العائلية والقرابية مطالب األسرة وقلة يويف البيئات الصناع

املنازعات بني الزوجني نتيجة ذلك، من مسات أرباب األسرة العالية التسلط دون  الدخل ونشأة املشكالت املادية ويثرة
أن يدعم ذلك املريز العايل أو املنزلة االجتماعية أو الثقافة العامة مما جيعل األبناء والزوجة ال يقبلون هذا التسلط، خروج 

شرايف والرئاسي وضعف العالقات بينه وبني الزوجة رب األسرة إىل مناطق بعيدة وغيابه عن البيت ومن مث افتقاد دوره اإل
خاصة إذا يانت تعمل، يما أن االجتاه حنو قلة عدد األبناء يضعف التمسك باحلياة الزوجية، خروج املرأة إىل العمل 
أشعرها بإمكانية استقالهلا االقتصادي واملعيشي ويدعوها ذلك إىل عدم التمسك باحلياة األسرية، عند حدوث 

ت ومنازعات مع سيادة الروح الفردية وسمولة زواج املطلقني واملطلقات يف البيئات الصناعية عنما يف املناطق مشاحنا
 .56الريفية

 هناك عيوب يف الرجل يصعب جدا حتمل احلياة معه واألفضل االنفصال
 البخل .1
 الضرب املستمر .6
 تعاطي املخدرات .9

 ا:احلياة معم ارويذلك هناك عيوب يف املرأة يصعب استمر 
 اإلسراف الشديد .1
 .57سالطة اللسان والبذاءة .6
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 المطلب الثاني: أثر الطالق على مستقبل األبناء
إن سبب ضياع األوالد هو عدم وجود أسرة دافئة، أسرة حتضن هذا الولد، إن غياب أحد الطرفني من األب أو األم  

يولد حالة من الضياع مما يؤثر على تربيتمم ونشأهتم فكيف إذا حدث الطالق وتشتت مشل األسرة فنظرة اجملتمع إىل 
 وميكن أن نلخص تأثري الطالق على األبناء فيما يأيت:املطلقة مؤذية حينما وبالطالق تتأذي نفسية األبناء، 

ومن العوامل األساسية اليت تؤدي إىل احنراف الولد، حاالت الطالق وما يصعبما من تشرد وضياع، وما  .1
يعقبما من تشتت وفراق، ومن األمور املعلومة اليت ال خيتلف فيما اثنان، أن الولد عندما يفتح على الدنيا 

األم اليت حتنو عليه وال األب الذي يقوم على أمره ويرعاه، فإنه ال شك سيندفع حنو اجلرمية، عينيه، وال جيد 
ويرتىب على فساد واحنراف ومما يزيد األمر سوءًا زواج املطلقة من زوج آخر، فإن األوالد سيؤولون على 

يف هذه احلالة ستضطر إىل  الاالب إىل التشرد الضياع مما يعتمد املشكلة، يذلك فقر األم بعد الطالق فإهنا
العمل خارج املنزل ومعىن هذا أن ترتك البيت أو باألخرى أن ترتك األوالد الصاار للشارع تعبث هبم فنت 
األيام، وحادثات الليايل، من غري رعاية وال عناية وماذا نرجو من األوالد ال جيدون عطف األب وال اهتمام 

 .58ومسؤولية وحنان األم وال عنايتما
يكون الصراع الداخلي أهم ما يعانيه الطفل نتيجة اهنيار احلياة األسرية، فالطفل حيمل عادة بع   قد .6

الروابط االنفعالية حنو أبويه، وهذه املشاعر مستقلة يف خصائصما عما يعتقده األشخاص اآلخرون يف 
رك األشخاص مبا فيمم اآلباء اآلباء، ويذلك عن العالقات املتبادلة بني األبوين، ويف يثري من احلاالت ال يد

 هذه احلقيقة.
أمه، وبالرغم من ذلك  عيف يثري من احلاالت ينتقل الطفل من البيت املتصدع ليعيش غريبا مع أبيه أو م .9

فثمة مشكالت من نوع خاص يف حالة األسر اليت حيطمما الطالق، إذ ينباي على الطفل أن يتكيف مع 
 أن أباه أو أمه احلقيقني على قيد احلياة.زوجة األب أو زوج األم، بينما يشعر 

يتحتم على الطفل الذي ينتقل بني األبوين املطلقني أن يتكيف مع بيئات منزلية خمتلفة، ومن احملتمل أن  .4
يتلقى بأخوة ألبيه أو ألمه يف يال املوقفني، وبطبيعة احلال سوف خيتلف البيتان يف يثري من األمور وأساليب 

 ملستويات االقتصادية والعادات والتقاليد االجتماعية.احلياة، وقد ّتتلف ا
ال ميلك الطفل الذي يعيش يف أسرة مفككة إال أن يعقد مقارنات مستمرة بني حياته واحلياة األسرية اليت  .5

يعيشما األطفال اآلخرون، وعن طريق العالقات اليت يعقدها معمم تظمر له طبيعة احلياة السعيدة اليت 
 مم، فينتابه الشعور بالنقص.يعيشوهنا مع آبائ

يتحمل الطفل ياآلباء عبء التفكري الدائم يف مشكالته، وقد يكون إحساس واضح باألحداث اليت أدت  .6
 .59إىل انفصال األبوين، ورمبا تضمن االنفصال ذروة انفعالية، وتظل قمة املأساة ماثلة أمام عينيه

 الخاتمة
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 وأمهما : -إىل النتائج اآلتية: ناويف هناية هذا البحث توصل
لذا حىت ال يؤثر على حياهتما تأثرياً سلبياً،  إن تربية األوالد على الوالدين جيب أن تكون تربية إنسانية ودينية .1

 جيب على اآلباء واألممات أن يراعوا أوالدهم ويربوهم على أحسن اخللق وأفضل الطرق.
على اآلباء واألممات،أن يراعوا أوالدهم ويربوهم برتبية إميانية  من املسؤوليات الكربى اليت أوجبما اإلسالم .6

 .وخلقية وجسمية وعقلية ونفسية
يوجب اإلسالم على األب تعليم ولده وتأديبه، وتعريفه أحكام احلالل واحلرام مما يتطلب علم األب هبذه  .9

 .األحكام ومعرفته هبا
ذلك لمر شخصية اإلنسان، وترتكز عليما يل املقومات، إن الرتبية يف مراحل الطفولة حتدد معامل احلياة وتص .4

 .اجته اإلسالم إىل العناية باألطفال ورعايتمم
ن القدوة يف نظر اإلسالم هي من أعظم وسائل الرتبية ترسيخًا وتأثريًا فالطفل حني جيد من أبويه ومربيه إ .5

 .اإلسالم القدوة الصاحلة يف يل شيء فإنه يتشرب مبادئ اخلري، ويتطبع على أخالق
إن من دعائم احلياة الزوجية السليمة، اإلحسان املتبادل بني الزوجني، حىت يسود األسرة جو من احلب  .6

 واأللفة واملودة بني األب واألم وبينمما وبني األبناء وهذا ما يشري إليه.
نان والعطف، مل اآلخر معاملة حسنة طيبة، تزرع الود والرمحة واحلب واحلاجيب على يل من الزوجني أن يع .9

وحيفظ ذلك ويدميه بالتسامح والتعاون على اخلري ودفع األذى والبعد عما يرتتب عنه الشقاق واخلالف 
 .والنزاع

اليت يكتسب فيما املراهق ميوله وعواطفه واجتاهاته، فإذا يان اجلو املنزيل  فإن احلياة املنزلية مليئة باملواق .1
قة يف نفسه فيبدو عليه مظمر فاملراهق يشعر باالطمئنان والش يسوده احلب والعطف واهلدوء والثبات فإن

االستقرار والثبات، وإذا يان اجلو املنزيل مشحونًا باملنازعات واضطراب العالقات بني أفرادها انعكس ذلك 
 .على سلوك املراهق

وضياع، وما  إن من العوامل األساسية اليت تؤدي إىل احنراف الولد، حاالت الطالق وما يصعبما من تشرد .1
 يعقبما من تشتت وفراق.

استمرار اخلالفات بني الوالدين بعد الطالق، من املالحظ أن الكثري من املطلقني ال تنتمي خالفاهتم بعد   .11
الطالق، بل تتحول إىل خالفات شخصية ال تنتمي تكون أول نتائجما عدم التعاون يف تنشئة األطفال، 

 .قتمم بأطفاهلم ويسوء توافقممفتقل يفاءهتم يف الرتبية وتضطرب عال

 المصادر والمراجع:
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