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النف�س املطمئنة

لك يا سيدتى

تعلمت  حياتي  في  علّي  مرت  كثيرة  مواقف 
منها درسا مهما 

��أال أذم في أوالدي أمام اآلخرين 
ومشاهداتي  الشخصية  بتجاربي  ألنه 
أو  مباشرا  سببا  وجدته  األمر  لهذا  ومتابعتي 
غير مباشر في كثير من ردود األفعال التي تعود 

بالسلب على األبناء 
هناك  ليس  أنه  البداية  في  نتفق  دعونا 
في  الوقوع  على  ُجبلنا  بشر  ونحن   .. معصوم 
في  نقع  وأمهات  كآباء  نحن  كنا  وإذا  الخطأ.. 

األخطاء ..فلماذا نعتب على أوالدنا .
 .. حاليا  أذهانكم  في  يدور  ما  يقينا  أعلم   🍃
فأبناء اليوم تكثر منهم املصائب وسوء األخالق 

ومتعبون في تربيتهم ..
ولكن السؤال هنا ..

وكل  أحد  لكل  منهم  الشكوى  ستفيد  ماذا 
شخص؟!

وربما السؤال األهم هنا .. ملاذا الشكوى من 
األساس؟

ملشكلة  حلول  عن  للبحث  الشكوى  كانت  إذا 
تواجهينها مع طفلك.. فليس مكانها صديقاتك 
املقربات وجلسة عائلية تفضحني فيها ابنك أو 

ابنتك على املأل
إذا كان عندك مشكلة فاختاري من تتوسمني 
فيها الخير والحكمة والعقل .. من تعرفني أن لها 
من الخبرة ما يعينك على مواجهة هذه املشكلة 

وحلها بحيادية بعيدا عن األهواء والعواطف 
الفضفضة  ملجرد  الشكوى  كانت  إذا  أما 
وإخراج مكنونات النفس والتنفيس عن غضبك 
بأمر  أخبرك  أن  لي  فاسمحي   .. أطفالك  من 

مهم جدا ...
أنت بالفعل تدمرين طفلك 

بوجوده  أو  وجوده  بغير  الشكوى  كانت  سواء 
وهي أعظم .

كيف ذلك !!
مجتمع  وخاصة  حولك  ملن  طفلك  تشتكني 
عدم  في   - به  واملحيطني  واألصدقاء  األهل 
وتشعرين  الشكوى  من  تنتهني  عندما   - وجوده 
هذا  عند  انتهى  األمر  أن  تظنني   .. بالراحة 
الحد .. وال تعلمني أنه وإن كنت أنت على املدى 
باعتباره  أفعاله  ستنسني  البعيد  أو  القريب 
وأقولها   - بك  املحيطني  أن  إال   .. الحبيب  ابنك 
لك وبكل صراحة - مع األسف لن ينسوا كالمك 

ولن يتعاملوا معه بنفس األريحية..
سيتذكرون  حدث  أو  موقف  كل  مع  وإنما 
كالمك عنه .. وكيف أنه طفل سيئ ومتوقع منه 

كذا وكذا .. فتبدأ نظرتهم له تتغير 
واملشكلة الكبيرة بعدها أنهم سيتعاملون معه 
لو  وحتى   .. منه  شكواك  خلفية  على  ذلك  بعد 
تغير وتحسنت أخالقه سيظل االنطباع السيئ 

الذي أخذوه عنه هو املسيطر ..
واستعدي لألسوأ ...

سيغدو طفلك - في كثير من األحيان - فاكهة 

سوء  وعن  عنه  بالحديث  يتسلون  املجالس 
فضفضتك  وتصبح   .. أدبه  وانعدام  أخالقه 
الصغيرة سببا في تشويه سمعته ووسمه بأسوأ 
الصفات .. واملؤكد حينها أن يتم معاملته سواء 
ما  وهو  احترام  بغير  قصد  بغير  أو  بقصد 

سينعكس مؤكدا على نفسية طفلك 
وقت  في  طفلك  عن  تنشرينه  واحد  خطأ 

الفضفضة سيظل يالزمه إلى ما شاء الله 
وجوده  في  الشكوى  تلك  حدثت  إذا  أما 
فزيادة على كل ما سبق سيشعر طفلك بالدونيه 
يلفت  أن  وسيحاول   .. الذات  تقدير  وانعدام   ..
طريق  عن  الطفولية  بطريقته  أكثر  انتباهك 
زيادة سوء أدبه ورفض األوامر والتمرد والعناد 
وأنت  يتمرد  هو  مفرغة..  دائرة  في  ونظل 
.. وهكذا  تشتكني فيزيد تمرده فتزداد شكوتك 

إلى ما ال نهاية 
لن  شكواك  صدقيني،   .. األم  ��عزيزتي 
.. إذا أردت حلوال فابحثى عن أهل  تفيد بشيء 
االختصاص والحكمة .. فهم لن يفضحوا طفلك 
ولن يحكموا عليه ألنهم يعرفون أنه طفل ويحق 

له الخطأ .. يعلمون أنه في مرحلة التعليم..
من  كل  ألسنة  على  مضغة  أبناءك  تجعلي  ال 

هب ودب ..
احفظي سوءتهم ..وكوني لهم سترا 

ونصيحة .. استبدلي الذم باملدح 
يفعله  جميل  صغير  فعل  أي  اقتنصي 
الوقت  ومع   .. محيطك  في  وانشريه  وامدحيه 
نظرته  وستتغير   .. له  حوله  من  نظرة  ستتغير 

لنفسه وتتحسن أخالقه ..
ارفعي من قيمة ابنك ليرتفع في نظر الناس 

احترميه ليحترمه الناس 
ريه ليقدره الناس 

ِّ
قد

فضفضة أم فضيحة

ستبدو العادات الجيدة لتحسني الصحة العقلية مختلفة لكل 
امرأة. على سبيل املثال ، تسترخي بعض النساء من خالل أخذ 
التوتر من خالل  حمام هادئ بينما يخفف البعض اآلخر من 
النشاط البدني للمساعدة في الحفاظ على صحة عقلية جيدة 

، يمكنك إتباع التعليمات التالية :
 - ممارسة الرياضة بانتظام.

- مارس اليقظة )العيش في الوقت الحالي.(

- احصل على ثماني ساعات من النوم فى اليلة.
- عبر عن امتنانك لألشياء واألشخاص في حياتك.

- قل أشياء إيجابية عن نفسك وعن اآلخرين.
األنشطة  في  شارك   - جديدة.  وعالقات  صداقات  تكوين   -
التي تستمتع بها.. ومع ذلك ، إذا كنت تواجه حالة مثل االكتئاب 
أو اضطراب القلق ، فقد ال تكون هذه العادات الصحية وحدها 

كافية لتحسني صحتك العقلية

كيف نحقق صحة نفسية أفضل
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من  ترويه  فيما  تي 
ّ

جد حدثتني 
أن   

ْ
رأت  

ً
امرأة أن  األولني،  أساطير 

الحياة مع زوجها وصلت إلى طريق 
الطالق،  منه  فطلبت  مسدود، 
ذهبت  أن  إال  منها  كان  فما  فأبى، 
إلى شيخ القرية ليساعدها لتحصل 
أن   

ُ
الشيخ فحاول  طالقها،  على 

دون  ولكن  عليه   
ْ

عزمت عّما  يثنيها 
يلني،  ال  عزمها  رأى  وملا  جدوى، 
أخبرها أنه سيطلقها من زوجها إن 
 له »طبخة« لذيذة، بشرط أن 

ْ
ت

ّ
أعد

القرية،  بيوت  من  مكوناتها  تجمع 
وال تستخدم من بيتها ولو رشة ملح! 
الشيخ،  طلب  على  صاحبتنا  وافقت 
ا 

ً
واحد القرية  بيوت  بقصد  وبدأت 

 
ْ

بدأت ا 
ً

بيت  
ْ

دخلت وكلما  آخر،  تلو 
تروي لرّبِته عن سبب طلب معونتها، 
ثم ما تلبث أن تشكو زوجها، لتسارع 
هي  زوجها  فتشكو  البيت  صاحبة 
النساء  تفعله  ما  فهذا  األخرى، 

عادة! وهذا تعبير جدتي بالحرف! 
أن  بعد  هذه  صاحبتنا  أن  املهم 
وروت  الطبخة،  مكونات  جمعت 
وسمعت  القرية،  لنساء  قصتها 
 أن زوجها كبقّية 

ْ
قصصهن، ووجدت

الرجال، بل حتى أنه كان أفضل من 
كثير منهم! طبخت ما طلب الشيخ، 
ا 

ً
مريئ ا 

ً
هنيئ وقالت:  إليه  وذهبت 

مع  أبقى  أن  أريد  ولكني  موالنا  يا 
زوجي! 

الشيخ  يكن  لم  الحقيقة  وفي 
أرادها أن تدخل  طالب طعام وإنما 

البيوت لترى! 
ال يوجد زوج كامل، كذلك ال يوجد 

تستمر  إنما  والبيوت  كاملة،  زوجة 
الحياة فيها مثالية بل ألن  ليس ألن 
الناس فيها يريدون أن يعيشوا! وأنا 
بالطبع ال أبرر سوء أخالق األزواج، 
ما  ولكن  الزوجات،  أخالق  سوء  وال 
كل  في  الناس  هم  الناس  أن  أقوله 
صفة  أو  طبع  فيه  إنسان  كل  عصر، 
نحن  مالئكة،  لسنا  محمودة،  غير 
كانت  فلماذا  املطاف،  نهاية  بشر 

البيوت قديًما تستمر رغم ما فيها، 
مخيف  بشكل  الطالق  ر 

ُ
كث واليوم 

حتى نسبة الطالق في السنة األولى 
ستني  لنسبة  تصل  تكاد  الزواج  من 

باملئة في بعض مجتمعاتنا. 
الزوجات  وال  تغيروا،  األزواج  ال 
تغيرن، وإنما الرغبة في االستمرار 
عند  تغيرت  التي  هي  والستر 
املسلسالت  تصدقوا  ال  الناس، 
التي تشاهدونها، وال الروايات التي 
من  مثالية  حياة  هذه  تقرأونها، 
الواقع!  أرض  على  تكون  أن  النادر 
من  فيها  البيوت  أن  تصدقوا  وال 
الرغبة  من  فيها  مما  أكثر  السعادة 

في االستمرار! 
أال  العيب  من  أنه  قوله   

ُ
أردت ما 

يكون الزوج مع زوجته كما يحب أن 
أال  العيب  ومن  البنته،  الزوج  يكون 
تحب  كما  زوجها  مع  الزوجة  تكون 
هذه  باملقابل  ولكن  البنها،  تكون  أن 
وتفهم،  صبر،  إلى  تحتاج  الحياة 
فليحمد  خيًرا  وجد  فمن  وتعايش، 
فليكن  ذلك  غير  وجد  ومن  الله 
آخر  العرب،  عند  كالكّي  الطالق 

العالج ال أوله!

البيوُت أسرار

في  األساسية  اللِبنة  هي  األسرة   
وبالتالي   ، االسالمى  املجتمع  تكوين 
وفسادها  له،  صالٌح  صالحها   

ّ
فإن

ودعٌم   
ٌ

قوة األسر  وبقوة  للمجتمع،  إفساٌد 
املجتمع  يضعف  وبضعفها  للمجتمع، 
كبيرًا  اهتمامًا  اإلسالم  اهتّم  لذلك   ،
عظيمًا،  شأنًا  لها  وجعل  اللبنة،  تلك  في 

ومقامًا رفيعا. 
والوحدة  الخلية،  هي  األسرة   

ّ
إن  

منها  يتكّون  التي  األولى  االجتماعية 
املجتمع، والتي نشأت من أٍب وأٍم، اللذان 

ارتبطا برباٍط شرعٍي فيما بينهما. 
البشري،  التكاثر  بوابة  هي  األسرة   

ّ
إن

األسر،  وجود   
ّ

فإن اإلنساني،  البقاء  وسّر 
ينتج األبناء والذرية.

واملوّجه  الضابط  هي  األسرة   
ّ

إن  
األخالقي  للمعيار  املقيمة  وهي  للسلوك، 
من  لهم  والحافظة  لألبناء،  والتربوي 

وذلك  والفكرية،  األخالقية  االنحرافات 
متواصٍل  وتعاهٍد  دائمٍة،  رقابٍة  خالل  من 

من ركني األسرة، وهما: األب، واألم. 
األنس،  ق 

ّ
يحق رباٌط  هي  األسرة   

ّ
إن

ويجلب  ألفراده،  والسكينة  واالستقرار، 
لهم البركة والخير. 

األثر  ممتدة   
ٌ

مؤسسة األسرة   
ّ

إن
واآلمال،  الطموحات  تستوعب  والزمن، 
ناط 

ُ
 فرٍد من أفرادها دوره امل

ّ
وترسم لكل

فعلت  فإن  حوله،  هو  ما   
ّ

كل تجاه  به، 
 ،

ً
 ناضجة

ً
نتج أسرة

ُ
ها ست

ّ
األسرة ذلك، فإن

وأفرادًا أسوياء، ينفعون بيوتهم وأمتهم.

أهمية األسرة فى اإلسالم


