
لتوجيهاتها  يستجيبون  ال  وأنهم 
ومشاركة  الوقت  بعض  بالتوقف 
في  حتى  أو  ــوار  ــح ال فــي  ــرة  األسـ
االبن  وأن  الغداء،  تناول  مواعيد 
وتشك  السجائر  يدخن  بدأ  األكبر 
املــخــدرات  يتعاطى  أنــه  أحــيــانــا 
كبيرة  مبالغ  ــرة  األس من  ويطلب 
الخروج مع  املال حتى يستطيع  من 
األصدقاء، وأنه في الفترة األخيرة 
فاجأ األسرة بعمل وشم على ذراعه 
بألفاظ  يتلفظ  ما  ودائما  اليمنى 
معنى  لها  بكلمات  ويسب  بذيئة 

جنسى.
دائما  فهى  الجامعية  االبنة  أما 
متمردة على كل القواعد واألعراف 
وترغب  ــة  ــري واألس االجتماعية 
كما  وتسهر  حياتها  تعيش  أن  فى 
تشاء ودائما ما تعلل ذلك بأن هذا 
مسموح لألخ وأن لها كامل الحرية 
في أن تعيش حياتها كما تشاء بكل 

تحرر.
أحــوال  عن  األم  سألت  وعندما 
أوالده  مــع  يتعامل  وكيف  الـــزوج 
ذكرت بأن الزوج يعمل محاميا وله 
يسهر  ما  ودائما  الخاصة  حياته 
أوقاتا  ويقضى  أصدقائه  مع  الليل 
مسرف  وأنــه  البيت  خــارج  طويلة 
عن  متكاسل  وحاليا  التدخني  في 
في  أنه  لدرجة  الدينية  الفروض 
بحجة  يصم  لم  السابق  رمضان 
أنه ال يستطيع التوقف عن التدخني 
مشاكل  وبينه  بينها  حصل  ــد  وق
عــاقــات  وجـــود  بسبب  عــائــلــيــة 
في  السيدات  بعض  مع  عاطفية 
العمل وكاد األمر يصل إلى الطاق 
ــرة  األس أفـــراد  بعض  تدخل  ــوال  ل
وتعهده بعدم العودة لهذا األمر مرة 
أخرى مع أنها تشك في هذا التعهد 
وأن  العاقات  هذه  تكرار  لسابق 
االنهيار،  وشك  على  حاليا  األسرة 
وأنها بدأت هي األخرى في تدخني 
السجائر وتسهر مع األصدقاء من 
نفسها  عن  تخفف  حتى  الجنسني 

آالم الغيرة والهجر.
< < <

نماذج  بعض  مــن  نــمــوذج  ــذا  ه

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 
العـدد

أهمية القدوة 
الصالحة

في إحدى جلسات 

العالج النفسى مع 

أم تبلغ من العمر 

44 عاما وتعمل 

مهندسة في مركز 

مرموق في املجتمع 

وتتميز بسمات من 

الوسامة وترتدى 

من الثياب ما 

ينم عن أنها من 

الطبقة الثرية.

وفى بداية اللقاء 

تحدثت املهندسة 

عن وجود مشاكل 

وتوترات بينها 

وبني أبنائها بسبب 

وجود تباين في 

األفكار والهوايات، 

وأنهم دائما ما 

يفضلون أن 

يجلسوا أمام النت 

ويمكثون أوقاتا 

طويلة في الشات 

مع األصدقاء أو 

في تصفح الفيس 

بوك واإلنستجرام

التي  املضطربة  األسرية  الحاالت 
حيث  النفسية،  العيادة  في  تعرض 
األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  ازدادت 
ــاب مـــن إدمـــان  ــب ــش ــل ال ــاك ــش م
وانحرافات  سلوكية  وانحرافات 
اإللحاد  إلى  أحيانا  تصل  عقائدية 
وكل ذلك بسبب عدم وجود القدوة 
الصالحة في األسرة واملجتمع بدءا 
وامــتــدادا  الصغيرة  األســـرة  مــن 
للمدرسة واملجتمع ككل الذي يقوده 

حاليا اإلعام املنفلت.
تقليد  ــو  ه الــلــغــة  ــي  ف والـــقـــدوة 
تصّرفاته  في  به  للمقتدى  املقتدي 
املقتدي  يكون  وال  وأقواله،  وأفعاله 
أو  غط 

ّ
الض أو  ط 

ّ
التسل تأثير  تحت 

يتصّرف  وإنما  أحــد  من  اإلجبار 
منه.  تــام  واقتناع  إرادتـــه  بكامل 
املجتمع  أفراد  من  الكثير  وأصبح 
 

ً
يتخذون من شخصيات معينة قدوة

لهم؛ فيتابعون أخبار من يتخذونهم 
 ملعرفة أدق تفاصيل حياتهم، 

ً
قدوة

لذلك نجد في الحياة هناك القدوة 
حيث  الّسيئة،  والــقــدوة  الحسنة 
وجود  من  األشخاص  بعض  يعاني 
أو  الــروحــّي  أو  العاطفّي  الــفــراغ 
يجعله  مما  االهتمام،  إلى  االفتقار 
شخصيات  ــن  ع للبحث  ينطلق 
حظ  ذا  يكون  فإما  بها،  ليقتدي 
وفير فيختار القدوة الحسنة، أو ذا 
الّسيئة  بالقدوة  فيقتدي  عاثر  حظ 

أو غير الصالحة. 
الحسنة  الـــقـــدوة  واخـــتـــيـــار 
يمتازون  هم  بمن  االقتداء  يقتضي 
باألخاق الفاضلة وأصحاب العلم 
املقتدي   

ّ
إن حيث  والدين،  والفكر 

وإعجاب  حب  لديه  يكون  ما  غالبًا 
بالشخص الذي يقتدي به فيصبح 

كالتابع له. 
االقتداء  على  اإلسام   

ّ
حث ولقد 

م، 
ّ
وسل عليه  الله  صلى  بالرسول 

 كان لكْم في رسول 
ْ

قال تعالى: )لقد
ه 

ّ
 كان يْرجو الل

ْ
ه أْسوة حسنة ملن

ّ
الل

كثيًرا(،  ه 
ّ
الل وذكر  الْخر  يْوم 

ْ
وال

في  للمسلمني  الحسنة  القدوة  فهو 
فالتأسي  حياتهم،  وجهات  جميع 
دخول  إلى  باملسلم  يــؤّدي  بالنبي 

تعالى،  الله  رضــا  وكسب  الّجنة 
هم  بمن  والتأسي  االقتداء  بينما 
م 

ّ
وسل عليه  الله  صلى  النبي  غير 

يقتدي  من  يحصد  فا  ويخالفونه 
الدنيا  ــي  ف ــران  ــس ــخ ال  

ّ
إال بــهــم 

والخرة والخلود في نار جهنم.
توعية  األســـرة  فعلى  لــذلــك   
املراهقة  سن  في  وهــم  أبنائها 
يقتدون  من  اختيار  كيفية  حول 
ــرى الن  ـــه ولــألســف ن

ّ
بــهــم، ألن

من  يتخذون  باب 
ّ

والش املراهقني 
وبعض  واملغنني  املمثلني  بعض 
 

ً
قـــدوة الــفــاســدة  الشخصيات 

في  شيء؛  كل  في  دونها 
ّ
ويقل لهم 

التصّرفات  وفي  املابس  طريقة 
هذه  كانت  لــو  حتى  والــحــركــات 
يكونون  هم 

ّ
أن  

ّ
إال خاطئة،  األمور 

نصيحة  ألّي  يسمعون  ال  حالة  في 
أكبر  هــم  مــن  لهم  مها 

ّ
يقد قــد 

منهم. 
يكونا  أن  الوالدين  على   

ّ
أن كما 

ألبنائهما  الحسنة  القدوة  هما 
الفاضلة  األخاق  بالتزام  وذلك 
مثل الّصدق واإلحسان إلى الناس 
الشخصّيتان  فهما  ومساعدتهم، 
منذ  الّطفل  في  ــران 

ّ
تــؤث اللتان 

يمكن  فــكــيــف  ــه،  ــأت ــش ن بــدايــة 
أو  يكذبان  والــديــه  يشاهد  ملــن 
مثل  جّيدة  غير  بطرق  يتصّرفان 
يحملون  عمن  يبحث  أن  التدخني 

الّصفات الجيدة. 
في  جدا  هامة  الحسنة  والقدوة 
االرتقاء  الــى  ــؤدى  وت املسلم  حياة 
للسلوكّيات  باعه 

ّ
وات املسلم  بأخاق 

الفطرة  مع  تتوافق  التي  الجّيدة 
الربانّية ومع مبادئ الدين اإلسامي 
بشكل  وباألمة  باملجتمع  والنهوض 
إيجابّي؛ ألن جميع أفرادها يتصفون 
والسلوكيات  العالية  ــاق  ــاألخ ب
حماية  الى  تؤدى  كذلك  اإليجابّية، 
غير  ــاق  األخ انتشار  من  املجتمع 
مّما  السلبّية،  والسلوكّيات  الجّيدة 
وهــذا  الفساد،  انتشار  مــن  ل 

ِّ
يقل

يؤدي بدوره إلى شعور الفرد باألمن 
إلى  بــدوره  يقود  الــذي  واالستقرار 

زيادة قدرة الفرد اإلنتاجّية. 

بقلم


