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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل بيان مفهوم املر�شد الأ�رسي ،وامل�صطلحات

the Islamic ones towards the concept of the family
counselor.
Key Words: Therapy, family, counselor,
education, Islamic.

ذات ال�صلة ،وتو�ضيح م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي ،ولتحقيق تلك املقدمة

الأهداف اتبعت الباحثتان املنهج اال�ستقرائي التحليلي ،واملنهج
اال�ستنباطي.
و�أ�سفرت الدرا�سة عن عدة ا�ستنتاجات ،منها :يعرف املر�شد
الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي� :شخ�ص م�ؤهل يقوم بتقدمي
امل�ساعدة لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة م�ستوياتها ،وبكافة املجاالت
الوقائية والتفاعلية والعالجية والتكميلية ،منطل ًقا من الن�صو�ص
ال�رشعية .ويتمتع املر�شد الأ�رسي مب�ؤهالت �شخ�صية ،و�أخرى مهنية،
�أما ال�شخ�صية :فت�شمل امل�ؤهالت اخلُلقية والنف�سية ،بينما ت�شمل
امل�ؤهالت املهنية :امل�ؤهالت الأكادميية ذات ال�صلة باملهارات.
و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء درا�سات تتناول املر�شد الأ�رسي
من منظور تربوي �إ�سالمي ب�شكل عام ،والتي من �ضمنها امل�شكالت
التي يواجهها ،وجمالت العمل وطرق الإر�شاد ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء
درا�سات مقارنة للمر�شد الأ�رسي يف الدرا�سات الغربية والدرا�سات
الإ�سالمية.
الكلمات املفتاحية :الإر�شاد ،الأ�رسة ،املر�شد ،تربوي� ،إ�سالمي
The Family Counselor
from an Islamic Educational Perspective

Abstract:
This study aimed at explaining the concept of
family counselor along with its relevant terminology,
as well as identifying the qualifications of the family
counselor. In order to achieve the study’s objectives,
the researches followed the analytical inductive
approach and the deductive approach.
The study revealed several conclusions as follows,
according to the Islamic educational perspective,
the family counselor is defined as a qualified person
who helps all the family members in different forms
and from various aspects (preventive, interactive,
therapeutic, and supplementary) all is carried
out based on Islamic texts. The family counselor
possesses personal and vocational qualifications.
Personal qualifications encapsulates the moral and
the psychological qualifications. On the other hand,
the vocational qualifications includes the relevant
academic skills and qualifications.
The study recommends the need to conduct more
studies on the characteristics of the counselor from the
Islamic educational perspective in general. In addition,
the study recommends conducting comparative studies
to compare the perspectives of the western studies and

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبي الرحمة،
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
تعد الرابطة الأ�رسية من �أكرث الروابط الإن�سانية متا�سكًا
وترابطً ا� ،إذ تت�صل عالقة �أفرادها برابطة الدم ج�سد ًيا ،وبعاطفة
املودة والرحمة عاطف ًيا ،وقد عمل الإ�سالم على تعميق هذه العالقات
وات�ساع �أطرها من خالل الدعوة �إىل االلتزام ب�صلة الرحم عقيدة
تعبدية لها دور م�س�ؤول يف نقل وجت�سيد معاين املودة والرحمة
وال�سكينة والتعارف ،ن ًقال لها من التنظري �إىل التطبيق� ،أمنوذج ًا
عملياً.
عظيمة لذاتها ولغريها
وحتمل الأ�رسة على عاتقها م�س�ؤولي ًة
ً
من �أفراد املجتمع ،فهي الأ�سا�س الأول الذي ي�ستمد منها املجتمع
بنيانه ،وا�ستمرار دوره ،ومقوماته وطاقاته الإبداعية ،ومن خاللها
يكت�سب الفرد �أمناط التفكري املختلفة عن طريق ما ميار�سه ويالحظه
من �سلوكيات �أفرادها� ،أو ما ي�سمى العالقات الأ�رسية.
وت�شمل العالقات الأ�رسية ثالثة م�ستويات :العالقة الزوجية،
وعالقة الوالدين بالأبناء ،والعالقة بني الأبناء ،وتبد�أ الأ�رسة ب�إن�شاء
عالقة ثنائية بني الزوجني ،ثم تبد�أ عالقة جديدة لتكون امل�ستوى
الثاين (عالقة الآباء مع الأبناء)  ،ثم امل�ستوى الثالث (العالقة بني
الأبناء) .
�إن املتغريات املحيطة بالأ�رسة كثرية ومتعددة وال �سيما يف
ع�رص متقدم تقن ًيا تت�سارع فيه املتغريات املادية بدرجة كبرية
ي�صعب �أن توازيها متغريات معنوية يف قيم الأ�رسة بالدرجة نف�سها،
ومن هنا تبد�أ اال�ضطرابات الأ�رسية الداخلية تهاجم العالقات
الآمنة فيها وتهدد متا�سكها وتنذر بانهيارها ،كما ي�صيبها من
نظرا
جهة �أخرى الكثري من احلرية �أمام بع�ض العادات والت�صورات ً
لتلك التحديات فتن�ش�أ اخلالفات الأ�رسية ما يلحق ال�رضر املادي
واملعنوي بني �أفرادها ،فكان ال ب ّد من وجود من ير�شدها ويقدم لها
الن�صائح والتوجيهات التي حتقق �أمنها وا�ستقرارها.
وتعد م�صادر الرتبية الإ�سالمية متمثلة بالقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية املنبع الذي تتدفق منه التوجيهات والإر�شادات املحققة
لأمن الأ�رسة وا�ستقرارها منذ حلظة تكونها �إىل حلظة انتهائها؛
فتمثلت بدايتها بالإر�شاد الوقائي القائم على ح�سن اختيار الزوجني
وحتديد جملة احلقوق والواجبات ،كما قامت بالإر�شاد يف �أثناء
الفعال ،والإر�شاد عند قيام
احلياة الأ�رسية عن طريق التوا�صل ّ
امل�شكالت الأ�رسية بتقدمي احللول املنا�سبة ،ومل تقت�رص على هذا
فقط بل امتد الإر�شاد عند �إنهاء احلياة الزوجية بالطالق �أو الرتمل
للحفاظ على �أمن �أ�رسة وا�ستقرارها.
وعليه ،فقد ن�ش�أت م�ؤ�س�سات حديثة يعمل فيها �أخ�صائيون
يحملون على عاتقهم تقدمي امل�ساعدة لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة
اجلوانب ،حماولني احلد من اخلالفات الأ�رسية ،بالإ�ضافة �إىل
م�ساهمتهم يف الربامج العملية لتطبيق كل ما هو نظري �إىل حيز
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املرشد األسري من منظور تربوي إسالمي

الواقع ،منطلقني يف توجهاتهم و�إر�شاداتهم من امل�صادر ال�رشعية؛
لتحقيق الأمن واال�ستقرار وال�سعادة الأ�رسية.
ويف �ضوء ما �سبق ،جاءت فكرة هذه الدرا�سة بعنوان :املر�شد
الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي؛ مل�ساهمته يف درء اخلالفات
الأ�رسية ،وتنمية الأ�رسة وت�أهيلها للقيام بوظيفتها الرتبوية ،وذلك
من خالل ت�أ�صيل عمله من الكتاب وال�سنة.
ويف حدود اطالع الباحثتني ومراجعتهما للأدب النظري
املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة ،مل تقفا على �أية درا�سة تناولت املو�ضوع
بالكيفية احلالية� ،إال �أن هناك العديد من الدرا�سات التي ناق�شت
بع�ضا من جزئيات الدرا�سة ،ومن �أبرزها:
درا�سة املالكي ( ، )2005هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان مفهوم
الإر�شاد الزوجي والأ�رسي واجتاهات املواطنني القطريني نحوه؛
ولتحقيق هدف الدرا�سة املذكور اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي
التحليلي القائم على و�صف الظاهرة من حيث �أهميتها للمجتمع
القطري ومن ثم حتليلها �إىل جوانبها الرتبوية للو�صول �إىل عناوين
املباحث املطروحة ،وقد تو�صلت الباحثة �إىل عدة ا�ستنتاجات
منها :يق�صد بالإر�شاد الزوجي والأ�رسي :تلك املمار�سة الإر�شادية
املتخ�ص�صة الهادفة �إىل تدعيم الزواج و�صيانته ،وحتقيق التوافق
وح�سن التكيف بني الأزواج ما يجعل احلياة الزوجية �سعيدة ،كما
تو�صلت بتنوع خدمات الإر�شاد الزوجي والأ�رسي فمنها ما يتعلق
بفرتة ما قبل الزواج و�أثنائه وانتهاءه ،كما تو�صلت �إىل �رضورة
احلاجة �إىل الإر�شاد الأ�رسي وبخا�صة يف ظل التغيريات االجتماعية
واالقت�صادية التي �شهدها املجتمع الإن�ساين و�شملت اخلدمات
الوقائية والعالجية والنمائية وتوجيهها لتدعيم وزيادة كفاءة
الأ�رسة كوحدة اجتماعية بحيث ت�ؤدي وظائفها على �أف�ضل وجه
ممكن.
كما �أجرى يا�سني ( )2006درا�سة هدفت� :إىل بيان دور القر�آن
الكرمي يف عالج الق�ضايا املعا�رصة و�إيجاد احللول املنا�سبة لها؛
ولتحقيق تلك الأهداف ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي وذلك
بتتبع �آيات القر�آن الكرمي ذات ال�صلة باملو�ضوع ،وحتليلها �إىل
جوانبها املختلفة فيما يت�صل مبو�ضوع الإ�صالح الأ�رسي ،وبيان
العالقة بينهما مبا يتنا�سب مع التف�سري املو�ضوعي ،وقد تو�صل
الباحث �إىل عدة ا�ستنتاجات ،منها :من مالمح الإ�صالح الأ�رسي
االختيار ال�سليم للزوجني ،وتقا�سم الأدوار بينهما ،ومعرفة احلقوق
والواجبات ،وثمة �إجراءات جاء بها القر�آن الكرمي للإ�صالح الرتبوي
حلماية الأ�رسة ،منها :غ�ض الب�رص ،وحفظ الفرج ،واال�ستعفاف
واال�ستئذان ،و�إظهار الزينة للزوج ،وت�رشيع العقوبة للفواح�ش التي
تخد�ش الأ�رسة ،كما وتو�صلت �إىل بيان الدور الإ�صالحي للأ�رسة
با�ستقامة الوالدين ودورها يف �صالح الأ�رسة ،وثمة و�سائل لإ�صالح
الأخطاء الأ�رسية ،وت�شمل :الإ�صالح الداخلي ،واخلارجي ،وامل�سارعة
�إىل عالج اخلط�أ ،وبيان دور الطالق يف الإ�صالح ،وحل اخلالفات
الأ�رسية.
يف حني �أجرى ال�شلبي ( )2010درا�سة هدفت� :إىل بيان �أحكام
الت�أهيل والإ�صالح الأ�رسي من كتب التف�سري و�رشوح احلديث والفقه؛
ولتحقيق الهدف املذكور ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي من
خالل تتبع اجلزيئات وامل�سائل من مظانها من كتب التف�سري و�رشوح
احلديث ،وقد تو�صل الباحث �إىل عدة ا�ستنتاجات ،منها :هناك �أحكام
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تت�صل بحقوق الزوجية ،منها :احلقوق الزوجية امل�شرتكة ،وت�شمل:
حق اال�ستمتاع ،وح�سن املعا�رشة باملعروف ،وحقوق الزوج وت�شمل:
حق القوامة والطاعة وحفظ عر�ض الزوج ،وحقوق الزوجة ،ومنها:
املهر والنفقة والعدل بني الزوجات ،كما تو�صلت ب�أن مراحل
الإ�صالح الأ�رسي تت�ضمن :الإ�صالح على م�ستوى الزوجني دون
تدخل خارجي ،وبني الزوجني بتدخل الأطراف اخلارجية ،ودور
املحاكم الق�ضائية وغري الق�ضائية يف الإ�صالح بني الزوجني.
كما �أعد قويدري ( )2014درا�سة هدفت� :إىل بيان مفهوم
الإر�شاد الأ�رسي يف املجتمع العربي و�آفاقه امل�ستقبلية ،والك�شف
عن ر�ؤية ناقدة لواقع الإر�شاد الأ�رسي والتحديات الراهنة ،وبيان
ماهية الإر�شاد الأ�رسي و�أهميته واحلاجة �إليه ،ولتحقيق تلك
الأهداف اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل عدة ا�ستنتاجات ،منها :يعرف الإر�شاد الأ�رسي �أنه :عملية
م�ساعدة �أفراد الأ�رسة ب�شكل فردي �أو جماعي؛ لتحقيق �أف�ضل فهم
للحياة الأ�رسية والتغلب على ال�صعوبات التي تواجهها ،وذلك بهدف
�سعادة الأ�رسة ،وك�شفت على �أن �أهم امل�شكالت الأ�رسية التي يتدخل
فيها الإر�شاد الأ�رسي :اخلالفات بني الوالدين ،واخلالفات امل�ستمرة
بني الآباء والأبناء ،واخلالفات امل�ستمرة بني الأخوة ،والتن�شئة
االجتماعية اخلاطئة للأبناء.
بالإ�ضافة �إىل درا�سة الب�شايرة ( ، )2016والتي هدفت �إىل:
بناء برنامج تربوي �إ�سالمي مقرتح للإ�صالح الزوجي يف حماكم
�إربد ال�رشعية ،والتحقق من �أثره يف حتقيق ال�صلح بني الأزواج
املتنازعني لدى املحاكم ال�رشعية ،ولتحقيق الهدف املذكور اتبع
الباحث املنهجني امل�ؤ�صل و�شبة التجريبي ،وتكونت �أدوات الدرا�سة
امل�ستخدمة من مقيا�س اخلالفات الزوجية ،واالختبار النظري
القبلي والبعدي ،ومقيا�س االجتاهات و�أ�سئلة املقابلة ما بعد الزواج
للأزواج الذين طبق عليهم الربنامج ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي:
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤0.05
بني العينتني ال�ضابطة والتجريبية على االختبار البعدي لربنامج
الإ�صالح الزوجي ،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05بني نتائج االختبار التتبعي امل�ؤجل والبعدي
على املجال الكلي للربنامج الإ�صالح الزوجي� ،أن عدد �أفراد العينة
الذين تراجعوا عن طلب التفريق ملا حققه الربنامج من �إ�صالح
بينهم بلغ ( )14زوج وزوجة وهو ما ي�شكل ن�سبة ( )70%من عدد
�أفراد العينة.
وبعد اال�ستعرا�ض الكلي ال�سابق للدرا�سات ،يت�ضح �أن الدرا�سة
احلالية تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة ببع�ض مفاهيم الدرا�سة
وامل�صطلحات ذات ال�صلة مثل الإر�شاد والإ�صالح والن�صح.
يف حني �أن الدرا�سة احلالية افرتقت عن الدرا�سات ال�سابقة
بتو�ضيح م�صطلحات �أ�شمل ذات �صلة باملر�شد الأ�رسي ،مثل :الواعظ،
والنا�صح ،بالإ�ضافة �إىل امل�صلح ،ويف بيان امل�ؤهالت ال�شخ�صية
واملهنية للمر�شد الأ�رسي وت�أ�صيل كل ال�سابق ذكره من الكتاب
وال�سنة ،وهذا ما افتقرت �إليه الدرا�سات ال�سابقة.
م�شكلة الدرا�سة:
ُيعلي الإ�سالم من مكانة العالقة الزوجية باعتبارها م�صدر
و�سمى اهلل تعاىل تلك العالقة بامليثاق الغليظ،
ال�سعادة والهناءّ ،
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�إذ يجد فيه الزوجان الريا�ض الرحبة؛ لتحقيق احلاجات املادية
واملعنوية التي ت�ؤثر �سل ًبا �أو �إيجا ًبا يف العالقات الأ�رسية ب�شكل
عام ،فمن هنا تعد حماية العالقة الزوجية �رضورة �رشعية ل�ضمان
دوام وا�ستقرار العالقة الأ�رسية ،ومبفارقة من ال�رضورة ال�سابقة وما
�أ�شار �إليه �أحد الباحثني بحكم عمله يف العمل الق�ضائي ملدة تزيد
عن ثماين �سنوات من تزايد دعاوي التفريق والنزاع لدى املحاكم
ال�رشعية ،ومل يتم �إ�صالح �شيء من هذه احلاالت �إال بن�سب قليلة ج ًدا
(الب�شايرة. )2016 ،
�إ�ضاف ًة �إىل ما �أ�شارت �إليه بع�ض الدرا�سات العلمية ب�رضورة
توجيه طلبة الدرا�سات العليا والباحثني لإجراء الدرا�سات والبحوث
النف�سية التي تعنى بالإر�شاد الأ�رسي ،والعمل على ا�ستحداث
ا�سرتاتيجيات لتطوير الإر�شاد الأ�رسي عرب م�ؤ�س�سات املجتمع
املختلفة (توفيق ، )2009 ،و�إيجاد الربامج العلمية والعملية،
و�إدخال درا�سة العلوم ال�رشعية يف برامج �إعداد املر�شدين على
امل�ستويني اجلامعي والدرا�سات العليا؛ لتنمية الق�صد الإ�سالمي
للإر�شاد عندهم وم�ساعدتهم على معرفة �أحكام اهلل فيما ير�شدون
�إليه وينهون عنه ،بالإ�ضافة �إىل تكوين فريق من املخت�صني يف علم
النف�س الإر�شادي وال�رشيعة الإ�سالمية للقيام بدرا�سات حول بع�ض
امل�سائل العلمية والعملية يف الإر�شاد الإ�سالمي (مر�سي. )1984 ،
وتكمن فعالية البحث يف هذا املو�ضوع بالإ�ضافة �إىل ال�سابق
ذكره خلو ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية ال�رشيعة والدرا�سات
الإ�سالمية يف جامعة الريموك من امل�صادر واملراجع ذات العالقة
بالإر�شاد الزوجي والأ�رسي ،فت�أتي هذه الدرا�سة م�ساهمة ولو باحلد
املتوا�ضع لتكون مرجع للإر�شاد الأ�رسي يف الرتبية الإ�سالمية
مبا فيها املر�شد الأ�رسي ،وما يزيد الأمر �أهمية �أن الباحثني �أكدوا
�رضورة و�ضع ت�صور �إ�سالمي للإر�شاد الأ�رسي مبا يف ذلك املر�شد
الأ�رسي (الغامدي. )2009 ،

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق �أهدافها عن طريق الآتي:
 بيان مفهوم املر�شد الأ�رسي ،وامل�صطلحات ذات ال�صلة.
 الك�شف عن م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي
�إ�سالمي.

أسئلة الدراسة:
ويف �ضوء ما �سبق تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف غياب الت�أ�صيل
والتطبيق الإ�سالمي لعمل املر�شد الأ�رسي ،وعليه تتمثل �أ�سئلة
الدرا�سة مبا ي�أتي:
Ú Úما مفهوم املر�شد الأ�رسي ،وامل�صطلحات ذات ال�صلة؟
Ú Úما م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي؟

أهمية الدراسة وحدودها:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها والأهداف التي
ت�سعى �إىل حتقيقها ،ومن املتوقع �أن تفيد اجلهات الآتية:
Ú Úم�ؤ�س�سات الإر�شاد الأ�رسي والزوجي الق�ضائية وغري

الق�ضائية والعاملون واملحامون فيها :من خالل تزويدهم بت�صور
مقرتح لعمل املر�شد يف التعامل مع اخلالفات الزوجية والأ�رسية.
Ú Úالباحثون يف الإر�شاد النف�سي والزوجي� :إذ ت�شكل هذه
الدرا�سة درا�سة �سابقة لهم ،بالإ�ضافة �إىل رفد املكتبة العربية
بدرا�سات متعلقة مبو�ضوع الإر�شاد الأ�رسي.
Ú Úق�سم الدرا�سات الإ�سالمية جامعة الريموك� :إذ تع ّد هذه
الدرا�سة مرجع ًا ي�ستفاد منه يف تدري�س م�ساق الإر�شاد الأ�رسي الذي
�أدرج يف اخلطة الدرا�سية اجلديدة للعام 2016م 2017 -م.
Ú Úالواعظون والواعظات يف املجال الرتبوي الإ�سالمي� :إذ
مهما يف حلقات الوعظ الأ�رسي.
ت�شكل هذه الدرا�سة مرج ًعا ً
اقت�رصت الدرا�سة يف حدودها على بيان املر�شد الأ�رسي من
منظور تربوي �إ�سالمي وامل�صطلحات ذات ال�صلة ،وتو�ضيح م�ؤهالت
املر�شد الأ�رسي.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الإر�شاد الأ�رسي :عملية م�ساعدة �أفراد الأ�رسة على فهم
احلياة الأ�رسية وم�س�ؤولياتها؛ لتعزيز وحتقيق اال�ستقرار والتفاهم
والتوافق داخل الأ�رسة الواحدة (العالوين ومطالقة. )2011 ،
وتعرف الباحثتان الإر�شاد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي
تعريفًا �إجرائ ًيا �أنه :عملية خمططة يقوم من خاللها الأخ�صائي
(املر�شد) بتقدمي امل�ساعدة لكافة م�ستويات العالقات الأ�رسية:
الزوجية ،والوالدين ،والأخوية ،والبنوة ،وعالقة الأرحام (يف
الأ�رس املمتدة)  ،ليحقق الأهداف :الوقائية والتفاعلية والعالجية
والتكميلية؛ بهدف حتقيق اال�ستقرار والتكيف وال�سعادة الأ�رسية
وامل�ستمدة من الن�صو�ص ال�رشعية الأ�صلية والثانوية.
◄◄املر�شد الأ�رسي� :أخ�صائي يقوم بتقدمي امل�ساعدة لكافة
�أفراد الأ�رسة بهدف حل امل�شكالت التي تعرت�ضهم للو�صول �إىل
اال�ستقرار وال�سعادة واملن�شودة.
وتعرف الباحثتان املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي
تعريفًا �إجرائ ًيا �أنه� :شخ�ص م�ؤهل (�أخ�صائي)  ،يقوم بتقدمي امل�ساعدة
لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة م�ستوياتها  -الزوجية والوالدين ،والبنوة،
والأخوية ،وعالقة الأرحام يف الأ�رس املمتدة ،ليحقق الأهداف
الوقائية والتفاعلية والعالجية والتكميلية ،منطل ًقا من الن�صو�ص
ال�رشعية الأ�صلية والثانوية.
◄◄م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي� :أبرز ال�صفات التي ينبغي
توافرها عند املر�شد الأ�رسي قبل مزاولة عملية الإر�شاد؛ ليحقق
�أهدافه املرجوة يف تو�صيل املعرفة ،واملقدرة على حل امل�شكالت
التي تواجه (الرفاعي. )2016 ،
وتعرف الباحثتان م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي
�إ�سالمي� :أبرز ال�صفات التي ينبغي توافرها عند املر�شد الأ�رسي
قبل مزاولة عملية الإر�شاد وتت�ضمن امل�ؤهالت ال�شخ�صية واملهنية
امل�ستنبطة من الن�صو�ص ال�رشعية الأ�صلية والثانوية لكي يتمكن
من جناح العملية الإر�شادية.
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أ .نيروز محمد أبو اجميل
د.سميرة عبد اهلل الرفاعي

املرشد األسري من منظور تربوي إسالمي

منهج الدراسة:
 اتبعت الباحثتان املنهج اال�ستقرائي التحليلي :القائم
على ا�ستقراء الن�صو�ص ال�رشعية من الآيات القر�آنية وال�سنة النبوية
املت�صلة بالفعل والقول ،والتقريرية ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
وحتليلها من خالل الرجوع �إىل كتب التفا�سري و�رشوح ال�سنة،
فعلى �سبيل املثال مت تو�ضيح امل�صطلحات ذات ال�صلة بالإر�شاد
الأ�رسي من خالل الرجوع �إىل التفا�سري القر�آنية مثل :تف�سري الطربي،
وال�شعراوي ،والقرطبي ،وقطب ،والرجوع �إىل الأحاديث النبوية
ذات ال�صلة من �صحيح م�سلم ،و�سنن ابن ماجه ،و�سنن الرتمذي،
وامل�ستدرك على ال�صحيحني وتف�سري بع�ض الأحاديث بالرجوع �إىل
ال�رشوح ومنها �رشح �صحيح م�سلم.
فعلى �سبيل املثال عند �إيراد م�صطلح الوعظ كما يف قوله
ُوه َّن{ (الن�ساء، )34 ،
تعاىلَ } :وال َّالتِي تَخَ افُو َن نُ�شُ و َز ُه َّن َفعِ ظ ُ
وقوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ قَا َل ُل ْق َما ُن ال ْب ِن ِه َو ُه َو َيعِ ُظ ُه َيا ُبن ََّي ال  ُت�شرْ ِكْ
ال�ش َك َل ُظ ْل ٌم َعظِ ي ٌم{ (لقمان. )13 :ا�ستنبطت الباحثتان
ب هَّ ِ
ِالل �إِ َّن رِّ ْ
�أن م�صطلح الوعظ من امل�صطلحات ذات ال�صلة بالإر�شاد الأ�رسي
وينحى املنحى النف�سي ،وي�أخذ الرقة واللني يف القول ،وجرى
التو�صل �إىل هذا من خالل الرجوع �إىل التفا�سري القر�آنية ومنها:
تف�سري القرطبي وقطب ،وهكذا يف باقي امل�صطلحات ذات ال�صلة.
كما واتبعت الباحثتان املنهج اال�ستنباطي؛ وذلك با�ستنباط
م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي الواردة يف الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية ،فقد ا�ستنبطت الباحثتان على �سبيل املثال� :أن جتنب
العالقات ال�شخ�صية التي تتعار�ض مع م�صلحة امل�سرت�شد من
امل�ؤهالت اخلُلقية للمر�شد الأ�رسي لقوله  -عليه ال�صالة وال�سالم
 (و�أمي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت لقطعت يدها) (م�سلم.(د.ت) �.صحيح م�سلم ،د.ط ،كتاب احلدود ،باب قطع ال�سارق ال�رشيف
وغريه والنهي عن ال�شفاعة يف احلدود ،رقم  ،4505ج� ،5ص،14
دار اجليل :لبنان) .كما وا�ستنبطت الباحثتان �أن توجيه الإر�شاد
املنا�سب للحالة من امل�ؤهالت املهارية للمر�شد الأ�رسي وا�ستنبط
(ما �أَ ْن َت بمِ ُ َح ِّد ٍث َق ْو ًما
هذا من خالل قوله  -عليه ال�صالة وال�سالم َ -
ان ِل َب ْع ِ�ض ِه ْم ِف ْت َنةً) (م�سلم� ،صحيح م�سلم،
َحدِيثًا َال َت ْب ُل ُغ ُه ُع ُقو ُل ُه ْم �إِ َّال كَ َ
م�صدر �سابق ،باب النهي عن احلديث بكل ما �سمع ،رقم  ،14ج،1
�ص. )9

خطة الدراسة:
املبحث األول :املرشد األسري :مفهومه ،واملصطلحات ذات الصلة
Ú Úاملطلب الأول :مفهوم املر�شد الأ�رسي
Ú Úاملطلب الثاين :امل�صطلحات ذات ال�صلة
املبحث الثاني :مؤهالت املرشد األسري من منظور تربوي إسالمي
Ú Úاملطلب الأول :امل�ؤهالت ال�شخ�صية
Ú Úاملطلب الثاين :امل�ؤهالت املهنية
املبحث األول :املرشد األسري :مفهومه ،واملصطلحات ذات الصلة
يقوم الإر�شاد الأ�رسي بدور حموري يف خدمة الأ�رسة وحل
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م�شكالتها ،فال يخلو بيت من تباين وجهات النظر وحدوث بع�ض
االختالفات التي ت�ؤدي �إىل توتر العالقات الأ�رسية ،و�إن كان الكثري
من هذه االختالفات ميكن حلها وجتاوز �أثرها انبثاق ًا من قناعة
�أفرادها ب�أنها اختالفات ب�سيطة ميكن جتاوزها ،لكن هناك بع�ض
اخلالفات التي ت�ستفحل بني �أفراد الأ�رسة ،ما ي�ستدعي تدخ ًال من
�أطراف �آخرين ،وهنا تربز احلاجة �إىل الإر�شاد الأ�رسي؛ بهدف
معاجلة اخلالفات الأ�رسية ب�أ�سلوب علمي ي�ساعد الأ�رسة على فهم
احلياة الأ�رسية وم�س�ؤولياتها؛ لتحقيق التوافق واال�ستقرار (عالوين،
. )2011
ونظرا لأهمية الإر�شاد الأ�رسي تطرقت الباحثتان يف الدرا�سة
ً
�إىل عر�ض مفهوم املر�شد الأ�رسي ،وامل�صطلحات ذات ال�صلة يف
املبحث الأول ،ويف الثاين :م�ؤهالت املر�شد الأ�رسي ،وفيما يلي
تو�ضيح ذلك:
◄◄املطلب الأول :مفهوم املر�شد الأ�رسي
يعترب املر�شد الأ�رسي العن�رص الأ�سا�سي يف عملية الإر�شاد
الأ�رسي ،لذا الب ّد من تعريف الإر�شاد الأ�رسي ب�شكل عام ،ومن ثم
تعريف املر�شد الأ�رسي ب�شكل خا�ص ،وفيما ي�أتي تو�ضيح ذلك:
الإر�شاد الأ�رسي:
تعددت تعريفات الباحثني واملخت�صني ملفهوم الإر�شاد
الأ�رسي ،كما جرت العادة يف امل�صطلحات الإن�سانية؛ وفيما ي�أتي
عر�ض لبع�ضها:
عرفه املالكي ( : )2005تطبيق �إجراءات الإر�شاد النف�سي على
�سواء ك�أفراد �أم كجماعة واحدة تهدف �إىل م�ساعدة �أع�ضاء
الأ�رسة
ً
الأ�رسة كافة على �إ�شباع حاجاتهم من خالل ال�سلوك القائم على
امل�س�ؤولية والواقعية وال�صواب ،وحتقيق التفاعل الإيجابي فيما
بينهم ،ما ي�ؤدي �إىل ترابطهم كوحدة اجتماعية قادرة على القيام
بوظائفها املختلفة.
وعرفه حجازي (� : )2003أحد تخ�ص�صات الإر�شاد النف�سي
الرئي�سية تقوم على الأ�س�س الفل�سفية ذاتها� ،أي اجلانب الوقائي
والإمنائي والعالجي وتخدم الأ�رسة ب�شكل عام على خمتلف الأ�صعدة
الروحية ،و�صعيد الوالدين و�إدارة احلياة ،ويهدف اجلانب الوقائي
�إىل حماية الأ�رسة و�أع�ضائها من الأخطار التي تهدد توازنهم� ،أما
الإمنائي :فيقوم ب�إر�شاد الأ�رسة للإعداد للزواج وال�صحة الإجنابية
وتعزيز التوافق الروحي وال�سعادة والر�ضا العاطفي� ،أما اجلانب
العالجي فيهتم بعالج م�شكالت الأبناء وتكيفهم �ضمن الأ�رسة ويف
املدر�سة.
وعرفه العالوين ومطالقة ( : )2011عملية م�ساعدة �أفراد
الأ�رسة على فهم احلياة الأ�رسية وم�س�ؤولياتها؛ لتعزيز وحتقيق
اال�ستقرار والتفاهم والتوافق داخل الأ�رسة الواحدة.
بعد العر�ض ال�سابق مل�صطلح الإر�شاد الأ�رسي يلحظ �أن
الإر�شاد الأ�رسي قائم على حل االختالفات وامل�شكالت التي تتعر�ض
لها الأ�رسة؛ ويهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار والتكيف وال�سعادة الأ�رسية.
يف �ضوء العر�ض ال�سابق لتعريفات الإر�شاد الأ�رسي ،تعرف
الباحثتان الإر�شاد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي �أنه :عملية
خمططة يقوم من خاللها الأخ�صائي (املر�شد) بتقدمي امل�ساعدة
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مل�ستويات العالقات الأ�رسية كافة :الزوجية ،وم�ستوى الوالدين،
والأخوية ،والبنوة ،وعالقة الأرحام (يف الأ�رس املمتدة)  ،ليحقق
الأهداف :الوقائية ،والتفاعلية ،والعالجية ،والتكميلية؛ امل�ستمدة
من الن�صو�ص الإ�سالمية الأ�صلية والثانوية؛ بهدف الو�صول �إىل
اال�ستقرار والتكيف وال�سعادة الأ�رسية
يلحظ على التعريف ال�سابق ما ي�أتي:
 يقوم بالإر�شاد الأ�رسي �شخ�ص ميلك املهارات الالزمة
للتعامل مع امل�شكالت التي تعر�ض عليه ،وقد حددت الباحثتان
املر�شد (بالأخ�صائي) كونه ميلك التدريب وامل�ؤهالت واخلربات
�سواء �أكان يف اجلانب ال�رشعي� ،أم النف�سي� ،أم
الكافية للإر�شاد
ً
االجتماعي.
 حددت الباحثتان �أن الأخ�صائي يقوم بتقدمي امل�ساعدة
لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة م�ستويات العالقات الأ�رسية :الزوجية،
والعالقة بالوالدين ،والبنوة ،والأخوية ،وعالقة الأرحام يف الأ�رس
املمتدة ،انطالق ًا من قناعة الباحثتان �أن الأ�رسة الناجحة قائمة
على عالقة تبادلية تفاعلية بني �أفرادها.
 و�ضحت الباحثتان �أهداف الإر�شاد الأ�رسي  -الوقائية
قبل حدوث امل�شكالت الأ�رسية ،والتفاعلية �أو التوا�صلية :وهي جملة
الفعال
املمار�سات املت�صلة بالقول والفعل القائمة على التوا�صل ّ
ل�ضمان �سري احلياة الأ�رسية ب�صورة �أف�ضل ،والعالجية عند وقوع
امل�شكالت الأ�رسية وذلك عن طريق الإ�صالح ،والتكميلية ،التي تعني:
متابعة العالقات الأ�رسية بعد انتهاء العالقة الزوجية بالطالق �أو
الرتمل؛ بهدف الو�صول �إىل الطالق الناجح والتعامل الإيجابي مع
الأبناء.
وبعد العر�ض ال�سابق ،تعرف الباحثتان املر�شد الأ�رسي من
منظور تربوي �إ�سالمي� :شخ�ص م�ؤهل (�أخ�صائي)  ،يقوم بتقدمي
امل�ساعدة لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة م�ستوياتها  -الزوجية والوالدية
والبنوة والأخوية وعالقة الأرحام يف الأ�رس املمتدة ،ليحقق الأهداف
الوقائية والتفاعلية والعالجية والتكميلية ،منطل ًقا من الن�صو�ص
الإ�سالمية الأ�صلية والثانوية.
◄◄ املطلب الثاين :امل�صطلحات ذات ال�صلة:
جاءت م�صطلحات مت�صلة بالإر�شاد الأ�رسي يف امل�صادر
ال�رشعية الأ�صلية والثانوية ب�شكل �رصيح �أو �ضمني ،وكما �سبق
الإ�شارة �أن املر�شد هو من يقوم بعملية الإر�شاد ف�إن امل�صطلحات
الآتية لها عالقة بالإر�شاد ب�شكل عام واملر�شد ب�شكل خا�ص ،فعلى
�سبيل املثال� :إن م�صطلح الوعظ له عالقة بالإر�شاد فاملر�شد فيه
واعظ ،وكذلك يف م�صطلح الن�صح فاملر�شد فيه نا�صح وهكذا ،وبعد
�إطالع الباحثتان للن�صو�ص ال�رشعية ذات العالقة بالأ�رسة ارت�أتا
�أن تو�ضحا امل�صطلحات الآتية ملا لها عالقة يف م�ساعدة الأ�رسة
لتحقيق اال�ستقرار وال�سعادة املن�شودة ،وتتمثل هذه امل�صطلحات
يف :الوعظ ،والإ�صالح ،والن�صح ،وفيما ي�أتي بيان ذلك:
الوعظ:
يعرف الوعظ يف اللغة« :تذكري للإن�سان مبا يلني قلبه من
ثواب وعقاب» (ابن منظور ،د.ت ، )466 :وجاء م�صطلح الوعظ يف
القر�آن الكرمي يف �سياق العالقات الأ�رسية يف قوله تعاىلَ } :وال َّالتِي
ُوه َّن{ (الن�ساء ، )34 ،وقوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ
تَخَ افُو َن نُ�شُ و َز ُه َّن َفعِ ظ ُ

ال�ش َك َل ُظ ْل ٌم
قَا َل ُل ْق َما ُن ال ْب ِن ِه َو ُه َو َيعِ ُظ ُه َيا ُبن ََّي ال  ُت�شرْ ِ كْ ب هَّ ِ
ِالل ِ �إ َّن رِّ ْ
َعظِ ي ٌم{ (لقمان. )13 :
وف�رس العلماء الوعظ بالآية الأوىل التذكري مبا �أوجب اهلل على
الن�ساء من ح�سن ال�صحبة وجميل الع�رشة ،واالعرتاف بالدرجة التي
للزوج عليها (القرطبي ، )170 :2003 ،وجاء الوعظ هنا ب�أنه
من درجات الت�أديب للمر�أة النا�رش ،وي�أتي باملرتبة الأوىل ويكون
بالل�سان و�صحح بع�ض العلماء الوعظ والإر�شاد مبعنى واحد،
حيث قال الزحيلي1422( :ه« :، )136 :الوعظ والإر�شاد �إذا �أثر يف
نفو�سهن ب�أن يقول الرجل للزوجة :اتقي اهلل ف�إن يل عليك حقاً»،
وقرن علماء �آخرون ب�أن الوعظ هو الن�صح والإر�شاد والذي ي�شرتط
فيه الرقة والرفق ،ويكون ذلك بانتهاز فر�صة ان�سجام املر�أة مع
الزوج ون�صحها يف الظرف املنا�سب؛ ليكون الوعظ والإر�شاد مقبوالً.
فال ت� ِأت للإن�سان وتعظه �إال وقلبه متعلق بك (ال�شعراروي:1991 ،
 ، )1500وجاء معنى الوعظ يف �سورة لقمان :تقدمي الن�صيحة من
الوالد �إىل الولد لي�ؤثر فيه نف�س ًيا (قطب. )2789 :1996 ،
يلحظ �أن الوعظ الأ�رسي يف القر�آن الكرمي جاء مبا يلي:
 التذكري مبا �أوجب اهلل ور�سوله الكرمي  -عليه ال�صالة
وال�سالم  ، -وما يرتتب عليه من ثواب وعقاب ووعد ووعيد.
 يكون الوعظ يف حالة ان�سجام الإن�سان مع من يريد �أن
يعظه ،ويت�صف بالرقة واللطف وخا�صة مع الن�ساء.
 يتميز الوعظ الزوجي �أنه متعدد الأ�شكال والوجوه
والأحوال ،بح�سب منط �شخ�صية املر�أة املوعوظة ،واحلال والكيف
والوقت ،ولذلك جاء الن�ص القر�آين مطل ًقا فلم يحدد بوقت وزمن ،وهذا
موافق ملقا�صد الت�رشيع يف ح�صول ال�سكينة واملودة واال�ستقرار يف
احلياة الأ�رسية (الرفاعي. )2017 ،
ولذلك الوعظ يف الأ�رسة يكون بتذكري �أفراد الأ�رسة مبا لهم من
حقوق وعليهم من واجبات والتي جاءت يف القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�رشيفة مع بيان الثواب والعقاب املرتتب على عدم فعل
ذلك ،ويكون الوعظ �أوىل مراحل الإ�صالح ،ويت�صف بالرقة واللطف
والكالم احل�سن وا�ستغالل الفر�صة املنا�سبة للإ�صالح.
وترى الباحثتان �أن م�صطلح الوعظ ينحى املنحى النف�سي
ملا فيه من �أ�سلوب العطف واحلنان ،وعليه ف�إن الوعظ يتمثل يف
العالقة الأ�رسية الداخلية بحيث يكون املر�شد هو الزوج لزوجته،
�أو الزوجة لزوجها� ،أو الأب البنه �أو االبن لأبيه؛ وذلك من منطلق
الت�أثري النف�سي ،يف حني يكون الإر�شاد �أو�سع داللة في�سمح بتدخل
طرف خارجي لتقدمي الن�صح والإر�شاد لكن دون �أن يكون له الت�أثري
النف�سي كما يف الوعظ بحكم العالقة العاطفية ،وعليه ميكن القول
�أن الوعظ هو �إر�شاد من داخل العالقة الأ�رسية وينحى منحى الت�أثري
النف�سي.
الن�صح:
جاء الن�صح يف اللغة العربية «�أ�صل يدل على مالئمة بني
�شيئني و�إ�صالح لهما» (ابن فار�س ،د.ت ، )435 :وهي �إرادة اخلري
للغري ،فهي كلمة جامعة لإرادة اخلري ،والن�صح هو بذل االجتهاد يف
امل�شورة (الزبيدي ،د.ت. )175 :
وجاءت هذه الكلمة يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة،
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فقال تعاىل يف حمكم كتابه العزيزَ } :ف َت َولىَّ  َع ْن ُه ْم َوقَا َل َيا َق ْو ِم
ني{
َل َق ْد �أَ ْب َل ْغ ُت ُك ْم ِر َ�سا َل َة َر ِّبي َون ََ�ص ْح ُت َل ُك ْم َو َلكِن الَّ تحُ ِ ُّبو َن الن ِ
َّا�صحِ َ
(الأعراف . )79 ،ويق�صد بالن�صيحة يف الآية� :إرادة اخلري لقوم �صالح
وذلك لتحذيرهم من عقاب اهلل  -عز وجل  -الن�رصافهم عن عبادته،
وتبعية عبادة الأوثان و�إ�رصارهم على كفرهم (الطربي. )2000 ،
�أما يف احلديث ال�رشيف ،فقال  -عليه ال�صالة وال�سالم( :الدين
الن�صيحة قلنا ملن قال :هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني
ولأمتهم) (م�سلم� ،صحيح م�سلم ،م�صدر �سابق ،كتاب الإميان ،باب
�أن الدين ن�صيحة ،رقم  ،205ج� ،1ص ، )53والن�صيحة يف احلديث
ال�رشيف كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمن�صوح له ،وهي
من وجيز الأ�سماء وخمت�رص الكالم ،ولي�س يف كالم العرب كلمة
مفردة ي�ستويف بها العبارة مثل هذه الكلمة ،وتعني الن�صيحة لعامة
امل�سلمني يف احلديث ال�رشيف :معاونتهم على احلق وطاعتهم فيه
و�أمرهم به وتنبيهم وتذكريهم برفق ولطف و�إعالمهم مبا غفلوا عنه
ومل يبلغهم عنه من حقوق امل�سلمني ،وترك اخلروج عليهم ،وت�آلف
قلوب النا�س لطاعتهم (النووي1392 ،هـ) .
بعد العر�ض ال�سابق مل�صطلح الن�صيحة يلحظ �أنها كلمة
جامعة لإرادة اخلري للنا�س مبا فيهم الأ�رسة من حيث توجيهها
�إىل �سبل �صالحها وفالحها يف الدنيا والآخرة ،ويف هذا يكمن عمل
املر�شد الأ�رسي من حيث توجيه الأ�رسة كونها من عامة النا�س �إىل
�سبيل التكيف واال�ستقرار الأ�رسي لنيل ال�سعادة يف الدنيا والفالح
يف الآخرة عند القيام بالواجبات املوكولة �إليهم.
وترى الباحثتان �أن م�صطلح الن�صيحة هو �أقرب املعاين
مل�صطلح الإر�شاد.
الإ�صالح:
يعد الإ�صالح الأ�رسي من امل�صطلحات ذات ال�صلة بالإر�شاد
الأ�رسي ،وجاء ال�صالح يف اللغة �ضد الف�ساد ،ورجل �صالح يف
نف�سه من قوم �صاحلني ،وم�صلح يف �أعماله و�أموره (ابن منظور،
د.ت) «.وا�صطلح القوم :زال ما بينهم من خالف ،واتفقوا على
الأمر ،وال�صالح :امل�ستقيم امل�ؤدي لواجباته ،وال�صالح :اال�ستقامة
وال�سالمة من العيب ،وال�صلح �إنهاء اخل�صومة و�إنهاء حالة احلرب»
(م�صطفى والزيات وعبد القادر والنجار ،د.ت. )520 :
وال�صالح هو �سلوك طرائق الهدى وقيل هو ا�ستقامة احلال �إىل
ما يدعو �إليه العقل ،وال ي�ستعمل ال�صالح يف النعوت ،فال يقال قول
�صالح ،و�إمنا يقال قول �صالح وعمل �صالح (الكفوي. )1998 ،
وجاء م�صطلح الإ�صالح وم�شتقاتها يف القر�آن الكرمي كما يف
قوله تعاىلَ } :و�أَ ْ�صل َْحنَا َل ُه َز ْو َج ُه{ (الأنبياءَ } ،)90 ،و ِ�إ ِن ا ْم َر�أَ ٌة
ا�ضا َفالَ ُج َنا َْح َع َل ْي ِه َما َ �أن ُي ْ�صل َِحا
خَ اف َْت مِ ن َب ْع ِل َها نُ�شُ و ًزا �أَ ْو ِ �إ ْع َر ً
ال�صل ُْح خَ يرْ ٌ{ (الن�ساء. )128 ،ويق�صد بالإ�صالح
َب ْي َن ُه َما ُ�صل ًْحا َو ُّ
يف الآيات ال�سابقة :تقومي وت�صحيح الأخطاء �أو الف�ساد الذي اعرتى
الفرد �أو اجلماعة يف وقت من الأوقات للو�صول �إىل احلالة امل�ستقيمة
وال�سوية (يا�سني. )2006 ،
وهناك بع�ض الدرا�سات �أ�شارت ب�أن الإ�صالح هو �سلوك
طريق الهدى وا�ستقامة احلال على ما يدعو �إليه العقل وال�رشيعة،
و�إن الإ�صالح يف الأ�رسة يتمثل يف عالج ن�شوز الرجل واملر�أة ،كما
ويدخل يف دور الآباء والأمهات يف �إ�صالح �أبنائهم وتربيتهم (قا�سم
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و�أبو عمر. )2008 ،
فالإ�صالح الأ�رسي :هو تقومي الأخطاء و�إزالة بذور الف�ساد
للح�صول على احلالة امل�ستقيمة النافعة؛ لتقوية الرباط الذي تقوم
عليه الأ�رس والتي يقوم عليها املجتمع (يا�سني. )2006 ،
وبعد العر�ض ال�سابق ملفهوم الإ�صالح الأ�رسي يلحظ �أنه قائم
على رفع النزاع واخل�صومات وتقومي الأخطاء احلا�صلة يف الأ�رسة
ب�شتى عالقاتها الفرعية ،ولذلك يكرث م�صطلح الإ�صالح يف املحاكم
ال�رشعية.
وترى الباحثتان �أن الإ�صالح الأ�رسي هو جزء من الإر�شاد
الأ�رسي ،ويكمن دوره يف �إعادة اال�ستقامة للحياة الأ�رسية �إن
تعر�ضت للم�شكالت والأزمات املخلة لوظيفتها الرئي�سية ،فالإ�صالح
الأ�رسي هو �إر�شاد بجانبه العالجي ،يف حني �أن الإر�شاد �أو�سع داللة،
في�شمل الوقائي ،والتفاعلي ،والعالجي ،والتكميلي.
بعد العر�ض ال�سابق للم�صطلحات ذات ال�صلة بالإر�شاد
الأ�رسي واملتمثلة يف الوعظ والن�صح والإ�صالح ،ترى الباحثتان �أن
الوعظ والن�صح ي�شرتكان يف �إعطاء املعلومات واملعارف والإجراءات
العملية املت�صلة باحلياة الأ�رسية ،ويفرتقان �أن الوعظ يت�صف بالرقة
واللطف والليونة يف �إعطاء تلك املعلومات في�أخذ اجلانب العاطفي
ال�ستمالة القلوب� ،أما الن�صح فال ي�شرتط فيه الو�صف بالرقة
والليونة ،كما وي�شرتكان ب�أن الوعظ والن�صيحة تقدمان �أثناء احلياة
الزوجية وعند وقوع الأ�رسة يف الأزمات واالختالفات ،يف حني
تقدم الن�صيحة قبل الزواج مثل ن�صح املقبلني على الزواج باختبار
زوجة وفق املوا�صفات التي جاءت يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية،
كما وت�صح الن�صيحة �أثناء الزواج لتقدمي امل�ساعدة لأفراد الأ�رسة
للمحافظة على ا�ستقرارها� ،أما املوعظة فال ت�صلح قبل الزواج،
فيدخل الوعظ يف اجلانب التوا�صلي والعالجي والتكميلي ،يف حني
الن�صح يدخل يف اجلانب الوقائي والتوا�صلي والعالجي والتكميلي.
�أما عن م�صطلح الإ�صالح ،ف�إنه يت�ضمن تقومي اخلط�أ وال�سري
على الطريق امل�ستقيم امل�ؤدي �إىل ال�سعادة الزوجية فيكون بعد
وقوع الأ�رسة يف الأزمات واالختالفات ولذلك يندرج حتت اجلانب
العالجي ،كما ويت�ضمن الإجراءات النظرية والعملية.
وميكن القولّ � ،إن م�صطلح الوعظ يتمثل يف العالقة الداخلية
للأ�رسة ،فيت�صف �أفراد الأ�رسة ب�أنهم واعظني� ،أما باقي امل�صطلحات
في�سمحان بتدخل طرف خارجي فيكون املتدخل م�صلح� ،أو نا�صح.
وعليه ،ف�إن املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي فقد
وم�صلحا.
نا�صحا �أ
يكون واعظً ا �أو
ً
ً
بعد العر�ض ال�سابق ملفهوم املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي
�إ�سالمي وامل�صطلحات ذات ال�صلةُ ،يلحظ �أن املر�شد الأ�رسي من
منظور تربوي �إ�سالمي يختلف عن املر�شد التقليدي بنقطة جوهرية
فارقة وهي �أنه ينطلق يف �إر�شاده الأ�رسي من د�ستور عظيم ممثل
بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة� ،إذ يجد فيهما كل ما مي�س
�سواء من اجلانب
العالقة الأ�رسية وي�ضمن ا�ستقرارها و�سعادتها
ً
الوقائي �أو التوا�صلي �أو العالجي �إىل التكميلي بعد انتهاء احلياة
الزوجية بالطالق �أو الرتمل ،بالإ�ضافة �إىل �أن املر�شد الأ�رسي من
م�صلحا
نا�صحا �أو
منظور تربوي �إ�سالمي ميتد دوره ليكون واعظً ا �أو
ً
ً
بكل ما حتمله تلك امل�صطلحات من الدالالت ال�سابق ذكرها ،وي�ضاف
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�إىل ما �سبق ب�أن املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي يتمثل
يف العالقة الأ�رسية الداخلية ،بحيث ي�سهم �أفراد الأ�رسة �أنف�سهم يف
�إر�شاد بع�ضهم البع�ض؛ للو�صول �إىل ال�سعادة الأ�رسية املن�شودة وهذا
ما مييز الإر�شاد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي عن غريه من
نظريات الإر�شاد.
املبحث الثاني :مؤهالت املرشد األسري من منظور تربوي إسالمي
ينظر للإر�شاد الأ�رسي �أنه :منظومة متكاملة تتكون من
املر�شد وامل�سرت�شد والعملية الإر�شادية ،ويعد املر�شد العن�رص
الأول الفاعل يف حتقيق جناح العملية الإر�شادية لتحقيق �أهدافها
املن�شودة يف م�ساعدة امل�سرت�شدين حلل م�شكالتهم الأ�رسية التي
يواجهونها؛ ويق�صد مب�ؤهالت املر�شد الأ�رسي� :أبرز ال�صفات التي
ينبغي توافرها عند املر�شد الأ�رسي قبل مزاولة عملية الإر�شاد
الأ�رسي؛ ليحقق �أهدافه املرجوة يف تو�صيل املعرفة واملقدرة
على حل امل�شكالت التي تواجه (الرفاعي ، )2016 ،ولذلك ارت�أت
الباحثتان �أن تبينا م�ؤهالت املر�شد العتباره الأخ�صائي املعني
بتقدمي خدمات الإر�شاد ،وعليه ق�سمت الباحثتان مبحث الدرا�سة
�إىل مطلبني :املطلب الأول :امل�ؤهالت ال�شخ�صية ،والثاين :امل�ؤهالت
املهنية ،وفيما يلي تو�ضيح ذلك:
◄◄املطلب الأول :امل�ؤهالت ال�شخ�صية:
وتق�صد الباحثتان بامل�ؤهالت ال�شخ�صية :ال�صفات املرغوبة
التي يفرت�ض �أن ميتلكها املر�شد يف �شخ�صيته وذاته؛ لكي يحقق
جناح العملية الإر�شادية ،وتق�سم �إىل ق�سمني :الأول :امل�ؤهالت
اخلُلقية ،والثاين :امل�ؤهالت النف�سية.
امل�ؤهالت اخلُلقية:
ويق�صد بامل�ؤهالت اخلُلقية :جملة ال�صفات التي ينبغي �أن
يتحلى بها املر�شد الأ�رسي وت�شمل ب�شكل عام مكارم الأخالق ،وهذه
هي ر�سالة النبي –عليه ال�صالة وال�سالم  ، -ولذلك ندرك احلكمة من
قول النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم ُ ( -بعثت لأمتم مكارم الأخالق)
(الني�سابوري. )1990(.امل�ستدرك على ال�صحيحني( ،حتقيق:
م�صطفى عبد القادر عطا)  ،د.ط ،ج� ،2ص  ،670وقال الذهبي يف
التلخي�ص :حديث �صحيح على �رشط م�سلم ومل يخرجاه ،دار الكتب
العلمية :لبنان) .
وح�سب امليثاق الأخالقي الذي �أعده جمموعة �أ�ساتذة
اجلامعات املهنية الأخ�صائيني واملر�شدين الأردنيني ،وهو عبارة
عن جمموعة القيم والأخالقيات العليا التي يجب �أن توجه وت�ضبط
املمار�سة له�ؤالء العاملني مبا ال يتنافى مع القواعد الأخالقية
املجتمعية ،ومنها (عالوين ومطالقة: )2011 ،
 التقبل واالحرتام :للم�سرت�شد حتى لو تعار�ضت قيمهم مع
فعل الر�سول –عليه ال�صالة وال�سالم  -هذا
قيم املر�شد واملجتمع.وقد ّ
املبد�أ يف جوابه للأعرابي الذي تفاج�أ من قول النبي  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -ب�ش�أن الوتر ،حني قال - :عليه ال�صالة وال�سالم �( : -إن
اهلل وتر يحب الوتر� ،أوتروا يا �أهل القر�آن ،فقال الأعرابي ما يقول
ر�سول اهلل  -عليه ال�صالة وال�سالم  -؟  :قال :لي�س لك وال لأ�صحابك)
(ابن ماجه (د.ت) � ،سنن ابن ماجه (حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي)
 ،د.ط ،كتاب �إقامة ال�صالة وال�سنة فيها ،باب ما جاء يف الوتر ،رقم
 ،1170ج� ،1ص  ،370وقال ال�شيخ الألباين :حديث �صحيح ،دار

الفكر :لبنان)  ،فقد تقبل الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم � -س�ؤال
الأعرابي فلم يكلفه فوق طاقته لعلمه �أنه لي�س من �أهل القر�آن الذين
ي�شتغلون ب�صالة الليل وقراءة القر�آن ،ففي حقه �صالة الوتر مندوبة
ولي�س بواجبة �أو مفرو�ضة (املباركفوري)1984 ،
 جتنب العالقات ال�شخ�صية التي تتعار�ض مع م�صلحة
امل�سرت�شد :فينبغي للعالقات ال�شخ�صية �أن تو�ضع جان ًبا يف التعامل
فعل الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم
وعدم املحاباة والو�ساطة ،وقد ّ
 هذا عند �إقامة احلدود بقوله( :و�أمي اهلل لو �أن فاطمة بنت حممد�رسقت لقطعت يدها) (م�سلم� ،صحيح م�سلم ،م�صدر �سابق ،كتاب
احلدود ،باب قطع ال�سارق ال�رشيف وغريه والنهي عن ال�شفاعة يف
احلدود ،رقم  ،4505ج� ،5ص ، )114فمن باب �أوىل �أن تو�ضع
العالقات ال�شخ�صية جان ًبا عند الن�صح والإر�شاد ،و�أن يكون ر�ضى
اهلل والو�صول �إىل حل امل�شكالت املعرو�ضة عليه مقدم على العالقات
ال�شخ�صية.
 احلفاظ على مبد�أ ال�رسية :وعدم ا�ستعمال �أدوات �أو �أجهزة
ت�سجيل �أو تواجد �شخ�ص غري مهني خالل عملية الإر�شاد دون �إذن
امل�سرت�شد.واحلفاظ على مبد�أ ال�رسية مطلب �إ�سالمي رفيع ،ولأهميته
فقد بوب العلماء امل�سلمني يف كتبهم باب بعنوان :من �أحب كتمان
ال�رس ،و�أن يجال�س كل قوم فيعرف �أخالقهم ،وجاء فيه قول عمر
بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه �( : -إنا نحب من ال يرفع حديثا)
(البخاري. )1989(.الأدب املفرد( ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي)
 ،ط ،3رقم  ،528ج� ،1ص ،204دار الب�شائر الإ�سالمية :لبنان) ،
فحث عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -على كتمان ال�رس وعدم
خارجا و�إن كان هذا مطلو ًبا يف الأمور العامة،
نقل حديث املجل�س
ً
فمن باب الأوىل �أن يكون ملن لديه م�شكلة يعر�ضها على الأخ�صائي
بغر�ض حلها.
متتع املر�شد بروح الفكاهة وال�ضحك واملداعبة :فعلى املر�شد
�أن يلقى امل�سرت�شد بروح التفا�ؤل والب�سمة و�أن ي�شيع املداعبة
وال�ضحك يف اجلل�سات الإر�شادية و�أن يبتعد عن النزعة الت�شا�ؤمية
والتك�شري العاب�س ،فالب�سمة وروح الدعابة قد تكون من �أ�سباب
جناح العملية الإر�شادية وحتقيق الأهداف املرجوة.ومن ذلك ندرك
احلكمة من قول النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم ( : -تب�سمك يف وجه
�أخيك �صدقة) (.الرتمذي( ،د.ت) �.سنن الرتمذي( ،حتقيق� :أحمد حممد
�شاكر و�آخرون)  ،د.ط ،كتاب الرب وال�صلة ،باب �صنائع املعروف،
رقم  ،1956ج� ،4ص ،339قال ال�شيخ الألباين :حديث �صحيح ،دار
�إحياء الرتاث العربي :بريوت) .
 التحلي ب�صفات ،مثل :ال�صدق والإخال�ص وبخا�صة عند
التعامل مع الآخرين ،ويف هذا قال الر�سول –عليه ال�صالة وال�سالم
ال�ص ْدقَ َي ْهدِى �إِلىَ ا ْلبرِ َِّ ،و�إِ َّن ا ْلبرِ َّ َي ْهدِى �إِلىَ
 يف فوائد ال�صدقَّ �( :إن ِّالر ُجلَ َل َي ْ�ص ُدقُ َح َّتى ُي ْك َت َب ِ�ص ِّدي ًقا) (م�سلم� ،صحيح م�سلم،
الجْ َ َّنةَِ ،و�إِ َّن َّ
م�صدر �سابق ،كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب قبح الكذب وح�سن
ال�صدق وف�ضله ،رقم  ،6803ج � ،8ص. )29
وت�ضيف الباحثتان �إىل ال�سابق:
التدين ومطابقة القول للعمل� :أما الأوىل فيجب على املر�شد
�أن يكون ملم ًا بالقدر املنا�سب من الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية ال�رشيفة التي حتث على امل�س�ؤولية الأ�رسية لكل فرد من �أفراد
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املرشد األسري من منظور تربوي إسالمي

الأ�رسة ،و�أن يعمل املر�شد جاه ًدا يف الت�أثري الديني للم�سرت�شدين من
امل�ؤهالت الأكادميية:
�أع�ضاء الأ�رسة وبخا�صة �إن وجد عندهم �إقبال ديني ،و�أما الثانية:
ويق�صد بالت�أهيل الأكادميي :الإعداد والتكوين العلمي للمر�شد
فعلى املر�شد �أن يطبق كل ما يحث امل�سرت�شد عليه يف �أ�رسته بحيث الأ�رسي ،ومتكننه من تخ�ص�صه والإملام بالنظريات واملعارف
يكون هناك مطابقة لقوله وفعله فال يوجه امل�سرت�شدين لالحرتام
قادرا يف التعامل فيما يعر�ض عليه من
املتعلقة بتخ�ص�صه؛ لتجعله ً
والت�سامح والعفو عن الأخطاء وهو مق�رص يف هذا اجلانب يف ق�ضايا وم�شكالت؛ لي�سهم ب�شكل جاد يف حلها ،ومن �أبرز امل�ؤهالت
�أ�رسته ،ومن هذا ندرك احلكمة من قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا الأكادميية للمر�شد الأ�رسي ما ي�أتي:
الل �أَن َتقُولُوا َما ال 
لمِ َ َتقُولُو َن َما ال  َت ْف َعلُو َن (َ )2كبرُ َ َم ْقتًا عِ ن َد هَّ ِ
الت�أهيل الأكادميي للمتخ�ص�صني ملهنة الإر�شاد ب�صفة
َت ْف َعلُو َن{ (ال�صف)3 - 2 :
ر�سمية :وذلك ب�أن يكون هناك تخ�ص�صات يف اجلامعات والكليات
امل�ؤهالت النف�سية:
حتت م�سمى الإر�شاد الأ�رسي ،ويف�ضل �أن يح�صل املر�شد الأ�رسي
وتق�صد الباحثتان بامل�ؤهالت النف�سية :جملة ال�صفات ذات على ترخي�ص ر�سمي ملمار�سة الإر�شاد ويكون الرتخي�ص مقرو ًنا
املن�ش�أ النف�سي والبعد العاطفي التي يجب �أن يت�صف بها املر�شد ب�أداء اليمني الذي يق�سم فيه املر�شد بحفظ �أ�رسار امل�سرت�شد وعدم
الأ�رسي ،وت�سهم ب�شكل فاعل يف جناح العملية الإر�شادية ،وت�شمل :ا�ستغاللها والعمل على م�ساعدته عمل ًيا (الها�شمي، )2008 ،
الن�ضج العاطفي ،واملعرفة بالفروق الفردية والنف�سية بني اجلن�سني ،و�أن ي�شمل هذا الت�أهيل كل ما يت�صل بعملية الإر�شاد من الناحية
وفيما يلي تو�ضيح ذلك:
النظرية من حيث :معرفة الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات ملهنة الإر�شاد
الن�ضج االنفعايل :مبعنى �أن يكون لديه القدرة على التعامل مع الأ�رسي ،واخل�صائ�ص ال�شخ�صية والأخالقية ملمار�سي الإر�شاد ،وكل
انفعاالته والتعبري عنها مبا ينا�سب املوقف ومبا ال ي�ؤذي الآخرين ما يتعلق بذلك ،بالإ�ضافة �إىل �أن يكون هناك جانب عملي �أو ما
(�أبو �أ�سعد ، )2011 ،وعلى �سبيل املثال� :إن ر�أى املر�شد �أن امل�سرت�شد ي�سمى التطبيق امليداين للجانب النظري ب�شكل عملي قبل التخرج من
يف حالة من الع�صبية والغ�ضب فعليه �أن ميت�ص غ�ضبه و�أن ي�سيطر اجلامعات والكليات؛ ليكون العمل متق ًنا لي�سهم يف جناح العملية
على �أع�صابه يف التعامل معه ،وال يقابل الإ�ساءة مبثلها ،و�أن يدعوه الإر�شادية ،م�صدا ًقا لقوله  -عليه ال�صالة وال�سالم �( : -إن اهلل يحب
�إىل الآداب الإ�سالمية التي و�ضعها الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه) (التميمي ، )1984( ،م�سند �أبي يعلى،
 للتعامل مع الغ�ضب ،مثل :الو�ضوء ،واجللو�س �إن كان واقفًا( ،حتقيق :ح�سني �سليم �أ�سد)  ،د.ط ،م�سند عائ�شة ،رقم  ،4386ج،7ني ا ْل َغ ْيظَ �ص ،349دار امل�أمون للرتاث� :سوريا) .
واالتكاء �إن كان
جال�سا ،وليتذكر قوله تعاىلَ } :وا ْلكَاظِ ِم َ
ً
َّا�س َو هَّ
 التح�صيل والثقافة والت�أهيل :فنجاح املر�شد يف عمله ال
ني{ (�آل عمران)134 :
ني َع ِن الن ِ
اللُ ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ ِن َ
َوا ْل َعا ِف َ
 معرفة املر�شد بالفروق الفردية بني اجلن�سني :فال �شك يقف فقط عند حدود ال�شهادة التي يح�صل عليها يف درا�سته ،بل البد
�أن الفروق النف�سية واالجتماعية والف�سيولوجية بني اجلن�سني تلعب له من امتالك ثقافة علمية و�إن�سانية وا�سعة حتقق له االطالع على
دورها يف اجتاهاتهم نحو اجلن�س الآخر (العزة وعبد الهادي )2004 ،كل جوانب الأمور املتعلقة بتخ�ص�صه مر�شداً ،كما يجب �أن يكون على
 ،فعلى املر�شد �أن يكون ملما بالفروق بني اجلن�سني ،وبخا�صة يف ات�صال م�ستمر مبنجزات علم النف�س ب�شكل خا�ص ،والعلوم الإن�سانية
ُ ً
التعامل الأ�رسي والتي منها تركيز العاطفة والفكر ،وتقدير احلاجات والأ�رسية ب�شكل عام (ملحم. )2007 ،ومن ذلك ندرك احلكمة من
العاطفية ،فعلى �سبيل املثال� :أن يدرك �أن الرجل يحكم عقله �أكرث من قوله تعاىل :ﭽ َو َما �أُوتِيتُم ِّمن الْعِ ْل ِم �إِ َّال َقلِيالًﭼ (الإ�رساء ، )85 :فمهما
ُ َ
ناق�صا يف �ضوء املتغريات
عاطفته يف التعامل ،بينما املر�أة تحُ كم عاطفتها �أكرث من عقلها� ،أوتي املر�شد الأ�رسي من العلم يبقى
ً
وكذلك �أن الرجل يف حالة الغ�ضب وعند تعر�ضه مل�شكلة خارج البيت وامل�ستجدات احلديثة؛ لذلك عليه �أن ي�سعى جاه ًدا يف حت�صيل كل ما
ال يحب �أن يكلمه �أحداً وت�سمى هذه احلالة الدخول �إىل الكهف ،بينما هو مفيد يف تخ�ص�صه ،بالإ�ضافة �إىل الثقافة العامة لباقي العلوم.
 درا�سة مقررات م�ساعدة للإر�شاد :فتمتد مهام الإر�شاد �إىل
املر�أة على العك�س من ذلك ف�إنها حتب �أن ت�شتكي ل�شخ�ص ي�صغي
لها ب�شكل كامل (جراي ، )2008 ،ومن ذلك ندرك احلكمة من قوله التخطيط والإ�رشاف واملتابعة من املقررات :الإح�صاء ،والتخطيط
(�أبو �أ�سعد ، )2011 ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة مقررات م�ساعدة للإر�شاد
تعاىلَ } :و َل ْي َ�س ال َّذ َكرُ كَالأُنثَى{ (�آل عمران)36 :
خارج كليته ،مثل :الإر�شاد النف�سي والرتبوي واالجتماعي ،والإر�شاد
◄◄املطلب الثاين :امل�ؤهالت املهنية:
الديني ،بحيث يعلم �أن عملية الإر�شاد عملية متكاملة ُيقدم بها
ويق�صد بها :اجلوانب املهنية احلرفية التي ال ب ّد للمر�شد
املر�شد للم�سرت�شد وفق حالته و�شخ�صيته ،فقد ي�ؤثر فيه اجلانب
من تعلمها يف الإر�شاد ويفرت�ض �أن يتقنها قبل عمله يف احلقل
النف�سي �أكرث من الرتبوي ،وقد ي�ؤثر الديني �أكرث من النف�سي ،وهكذا
الإر�شادي (�أبو �أ�سعد ، )2011 ،وارت�أت الباحثتان �أن تق�سمها �إىل
و�سبق الإ�شارة �إىل �أن التح�صيل والثقافة م�ؤهل مهم للمر�شد الأ�رسي.
ق�سمني :الأول :امل�ؤهالت الأكادميية  -العلمية  ، -الثاين :امل�ؤهالت
امل�ؤهالت املهارية:
ذات ال�صلة باملهارات – العملية؛ وذلك لأن العملية الإر�شادية هي
يف حقيقتها تفاعل بني العلم والفن واملمار�سة (الها�شمي)2008 ،
وتعني كمهارة :جملة املمار�سات العملية التي يقوم فيها
 ،فالعلم يت�صل باجلانب الأكادميي التعليمي ،والفن يت�صل باجلانب املر�شد خالل عملية الإر�شاد؛ ليطبق ما تعلمه نظر ًيا على �أر�ض
ال�شخ�صي امل�شتمل عن اجلانب الأخالقي والنف�سي والذي �سبق امليدان ،فيجب �أن يكون هناك جمع بني القول والفعل.وتتمثل
تو�ضيحهما ،واملمار�سة تت�صل باجلانب املهني احلريف ،وفيما يلي امل�ؤهالت احلرفية مبا ي�أتي:
تو�ضيح العلم واملمار�سة.
 التدريب العملي :فاملر�شد يتدرب كما �سبق �إيراد ذلك يف
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امل�ؤهالت الأكادميية على مهارات خمتلفة يف مقدمتها العمل وج ًها
لوجه مع امل�سرت�شد يف �إطار عالقة �إر�شادية جيدة ،و�أن يتدرب على
ت�شخي�ص امل�شكالت ،وعلى العمل مع اجلماعات ،والعمل مع الآباء
والأمهات (ال�شناوي. )2001 ،
 العمل على درا�سة احلالة ب�شكل جيد :وا�ستك�شاف م�شكالت
امل�سرت�شد مع حتديد �أهداف الإر�شاد ،وجمع البيانات واملعلومات
عن احلالة ،وحتليلها ،وم�ساعدة امل�سرت�شد يف التغلب على امل�شكالت
الأ�رسية التي يواجهها (ملحم. )2007 ،
 القدرة على �إدارة اجلل�سة الإر�شادية :من حيث توجيه
الأ�سئلة املبا�رشة وغري املبا�رشة املتعلقة مب�شكلة امل�سرت�شد ،مع
�رسعة البديهة وقوة املالحظة واملعرفة مبهارات االت�صال و�إتقانها،
والقدرة على ا�ستخدام حركات اجل�سم يف �أثناء اجلل�سة بد ًال من
اجللو�س بطريقة جامدة ،ملا حلركات اجل�سم من ت�أثري على قيادة
اجلل�سة (�أبو �أ�سعد2011 ،؛ عالوين ومطالقة ، )2011 ،مع القدرة
على التوا�صل اللفظي وغري اللفظي مبا ذلك ا�ستخدام تعبريات الوجه
والإمياء وحركة العيون ،والإ�صغاء اجليد وح�سن االنتباه.
 تكوين الثقة بني املر�شد وامل�سرت�شد يف العملية الإر�شادية:
�إذ ت�سود اجلل�سة جو مل�ؤه الدفء والفعالية واالحرتام واحلفاظ على
�رسية املعلومات وال�صداقة املو�ضوعية ،بحيث ال ت�صبح العملية
الإر�شادية جمرد �صداقة ال حتقق �أهدافها املرجوة وتخرج �صاحبها
من املو�ضوعية يف التعامل مع الطرف الآخر ،لتحيزه و�صداقته
للطرف الأول.
 توجيه الإر�شاد املنا�سب للحالة :مع املتابعة والتقومي
يف �ضوء مدى اقرتابه من حتقيق �أهداف الإر�شاد (ملحم)2007 ،
 ،مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستخدام م�صطلحات ب�سيطة منا�سبة لعمر
وثقافة كل فرد من �أفراد الأ�رسة ،وتو�ضيح �أي م�صطلح قد ي�ضطر
املر�شد �إىل ا�ستخدامه (العالوين ومطالقة ، )2011 ،ومن ذلك ندرك
(ما �أَ ْن َت بمِ ُ َح ِّد ٍث َق ْو ًما
احلكمة من قوله  -عليه ال�صالة وال�سالم َ -
ان ِل َب ْع ِ�ض ِه ْم ِف ْت َنةً) (م�سلم� ،صحيح م�سلم،
َحدِيثًا َال َت ْب ُل ُغ ُه ُع ُقو ُل ُه ْم �إِ َّال كَ َ
م�صدر �سابق ،باب النهي عن احلديث بكل ما �سمع ،رقم  ،14ج،1
�ص ، )9فيجب �أن يكون الإر�شاد مب�ستوى عمر وثقافة امل�سرت�شدين
و�إال بطلت فاعلية الإر�شاد.
يلحظ من العر�ض ال�سابق مل�ؤهالت املر�شد يف العملية
الإر�شادية �أنها م�ؤهالت متكاملة مع بع�ضها البع�ض ،ي�صعب
الف�صل بينها وكان الف�صل بينها لغايات الدرا�سة فقط ،فعلى �سبيل
املثال امل�ؤهالت الأكادميية ت�شمل امل�ؤهالت ال�شخ�صية  -اخلُلقية
والنف�سية  ، -وامل�ؤهالت وثيقة ال�صلة باملهارة احلرفية يجب �أن
تنطلق وفق امل�ؤهالت الأكادميية ،واملر�شد الناجح هو من يرغب
يف تقدمي اخلدمة للآخرين ويقبل على ذلك طواعية من نف�سه ولي�س
فر�ض ًا من �أي جهة ،فالعمل الفر�ضي اخلايل من الرغبة ي�سهم يف
ف�شل العملية الإر�شادية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ضاعة الوقت من غري فائدة.
بعد العر�ض ال�سابق للمر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي
من حيث املفهوم وامل�صطلحات ذات ال�صلة ،والك�شف عن م�ؤهالته،
يلحظ �أن �أدواره �أكرث فاعلية من �أدوار املر�شد الأ�رسي يف النظريات
الأ�رسية العلمية ،والتي منها النظرية البنائية واال�سرتاتيجية
وغريها ،فتمحور عمل املر�شد الأ�رسي يف هذه النظريات يف اجلانب

العالجي ب�شكل خا�ص ،وذلك عند وقوع امل�شكالت واال�ضطرابات
الأ�رسية ،وزيارة �أحد �أفراد الأ�رسة �إىل العيادات الأ�رسية ،والتعر�ض
�إىل اجلل�سات العالجية ،وتقدمي االقرتاحات والعالج الالزم بعد
حدوث امل�شكالت ،بخالف املنهج الإ�سالمي الذي ي�سعى فيه املر�شد
الأ�رسي بتحقيق ال�سعادة الأ�رسية من حلظة تكون الأ�رسة �إىل
انتهائها ،وعليه ف�إن �أدوار املر�شد الأ�رسي تتمثل بالآتي:
�أدوار املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي:
Ú Úالدور الوقائي :يحر�ص املر�شد الأ�رسي على متابعة
الإجراءات الوقائية للمقبلني على الزواج؛ ل�ضمان حتقيق ال�سكينة
واملودة يف الأ�رسة ،ومن تلك الإجراءات الفح�ص ب�شكل عام ومن
�ضمنها الفح�ص الطبي اخلا�ص باملخترب ،فقد دعا الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -الرجل الذي �أراد �أن يتزوج امر�أة من الأن�صار �أن
ينظر �إليها ،ففي احلديث ال�رشيف عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه -
قال( :كنت عند النبي – عليه ال�صالة وال�سالم  -ف�أتاه رجل ف�أخربه
�أنه تزوج امر�أة من الأن�صار ،فقال  -عليه ال�صالة وال�سالم : -
�أنظرت �إليها؟ قال :ال قال :فاذهب فانظر �إليها ف�إن يف �أعني الأن�صار
�شيئاً) (.م�سلم� ،صحيح م�سلم ،م�صدر �سابق ،كتاب النكاح ،باب ندب
النظر �إىل وجه املر�أة �أو كفيها ملن يريد تزوجها ،رقم  ،3550ج،4
�ص. )142
فدعا الر�سول – عليه ال�صالة وال�سالم  -لإجراء الفح�ص
بطريقة �سهلة غري معقدة وهو الفح�ص عن طريق النظر؛ لعلمه �أن
هذا الفح�ص ي�ؤثر يف �سعادة الأ�رسة �أو تعا�ستها ،بالإ�ضافة �إىل �أن
�صفات هذه املر�أة �ست�ؤثر على الذرية يف امل�ستقبل ،ودل احلديث
ال�سابق مبنطوقه على �أن يف �أعني الأن�صار بع�ض ال�صفات الوراثية
وهي العم�ش وال�صفر (اللهيميد ،د.ت) .
ومن الدور الوقائي للمر�شد الأ�رسي تقدمي الن�صائح للمقبلني
على الزواج ،باحلث على اختيار املر�أة ال�صاحلة؛ ملا لها من �أهمية
يف ا�ستقرار احلياة الأ�رسية ،واملحافظة على ع�ش الزوجية ،بالإ�ضافة
�إىل الفوز بالدارين الدنيا والآخرة ،ومن ذلك ندرك احلكمة من قوله
عليه ال�صالة وال�سالم�( : -إن الدنيا كلها متاع ،وخري متاع الدنيااملر�أة ال�صاحلة) (ابن حبان(. )1987(.حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط)
 ،ط ،3باب ذكر �أن املر�أة ال�صاحلة للم�ؤمن خري متاع الدنيا ،رقم
 ،4031ج� ،9ص � ،340إ�سناده �صحيح على �رشط م�سلم ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة :بريوت) .
�أما يف جانب اختيار الزوج فحث الر�سول � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -اختيار �صاحب الدين واخللق ،حني قال�( :إذا خطب �إليكم
من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه� ،إال تفعلوا فتكن فتنة يف الأر�ض
وف�ساد عري�ض)(.الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،م�صدر �سابق ،كتاب
النكاح ،باب �إذا جاءكم من تر�ضون دينه فزوجوه ،رقم  ،1084ج،3
�ص  ،394وقال ال�شيخ الألباين :حديث ح�سن) .
Ú Úالدور التوا�صلي :يحر�ص املر�شد الأ�رسي �إىل تفعيل الدور
التوا�صلي يف العالقات الأ�رسية واملتمثل يف التوا�صل اللفظي وغري
اللفظي ،فيوجههم �إىل �أهمية التوا�صل ودوره يف الرقي بالعالقات
الأ�رسية مع التدليل على ذلك بالن�صو�ص ال�رشعية ،ومن ذلك ندرك
احلكمة من فعل الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -مع زوجته عائ�شة
 ر�ضي اهلل عنها  ، -فقالت�( :إن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -132
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كان �إذا �صلى ،ف�إن كنت م�ستيقظة حدثني ،و�إال ا�ضطجع حتى ي�ؤذن
بال�صالة) (البخاري�. )1987(.صحيح البخاري( ،حتقيق :م�صطفى
ديب البغا)  ،ط ،3كتاب �أبواب التهجد ،باب من حتدث بعد ركعتني
ومل ي�ضطجع ،رقم  ،1108ج� ،1ص  ،389دار ابن كثري :بريوت)
.وكذلك لفت الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم � -إىل التوا�صل غري
اللفظي بدليل قوله( :تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة) (.ابن حبان،
�صحيح ابن حبان ،م�صدر �سابق ،كتاب الرب والإح�سان ،ف�صل من
الرب والإح�سان ،ذكر بيان ال�صدقة للمرء ب�إر�شاد ال�ضال وهداية غري
الب�صري ،رقم  ،529ج� ،2ص  ،286واحلديث �صحيح) .
Ú Úالدور العالجي :يهتم املر�شد الأ�رسي يف الدور العالجي
مبحاولة الإ�صالح لأطراف العالقات اال�رسية بعد تعر�ضها للأزمات
وامل�شكالت ،في�سعى جاه ًدا يف �إ�صالح ن�شوز الزوج �أو الزوجة،
وتقومي الأخطاء الرتبوية للأبناء ،وتوجيه الآباء �إىل �أ�ساليب
الرتبية املت�صلة بالوالدين ،وامل�ستنبطة من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ال�رشيفة ،كما ويوجه الأبناء �إىل بر الوالدين وبيان احلقوق
والواجبات املوكولة �إليهم ،ومن الأمثلة على الدور العالجي يف
العالقات الأ�رسية على �سبيل املثال :قوله تعاىلَ } :وال َّالتِي تَخَ افُو َن
وه َّن َف�إِ ْن �أَطَ ْع َن ُك ْم
وه َّن فيِ المْ ََ�ضاجِ ِع َوا�ضرْ ِ ُب ُ
نُ�شُ و َز ُه َّن َفعِ ظُو ُه َّن َو ْاه ُجرُ ُ
َ
َفالَ َت ْبغُوا ْ َع َل ْي ِه َّن َ�سبِيالً �إِ َّن هَّ
اللَ كَا َن َع ِل ًّيا َك ِبريًا{ (الن�ساء�}. )34 :إِ ِن
َ
َ
ا�ضا َفالَ ُج َنا َْح َع َل ْي ِه َما �أن ُي ْ�صل َِحا
ا ْم َر�أَ ٌة خَ اف َْت مِ ن َب ْع ِل َها نُ�شُ و ًزا �أ ْو �إِ ْع َر ً
ال�صل ُْح خَ يرْ ٌ{ (الن�ساء. )128 :
َب ْي َن ُه َما ُ�صل ًْحا َو ُّ
Ú Úالدور التكميلي :يحر�ص املر�شد الأ�رسي بعد ا�ستنفاد
كل الو�سائل التي من �ش�أنها �أن حتفظ العالقات الأ�رسية �إىل �إيقاع
الطالق الناجح الذي يخفف من حدة امل�شكالت التي تقع بعد الطالق،
ويق�صد بالطالق الناجح :الطالق الذي يقع بني الزوجني وقد راعى
اجلوانب ال�رشعية والنف�سية؛ لتكون الأ�رضار �أقل على املطلقني،
�أو على �أوالدهما� ،أو على �أهليهما(.احلبيب ،على �شبكة الإنرتنت
 ،)WWW.Faculty.Ksu.Edu.Saوال يعني ف�شل الطالق �أنه مل يقع بل
يقع مع ح�صول �أ�رضار نف�سية واجتماعية كبرية.
وبناء على العر�ض ال�سابق لأدوار املر�شد الأ�رسي من منظور
ً
تربوي �إ�سالمي ف�إنه يقوم باال�سرتاتيجيات الآتية ،لتحقيق الأهداف
املرجوة من الإر�شاد ،وفيما ي�أتي تو�ضيح ذلك:
اال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمها املر�شد الأ�رسي:
ي�ستخدم املر�شد الأ�رسي ا�سرتاتيجيات عديدة يف الأدوار
ال�سابق ذكرها ،والآتي يو�ضح ذلك:
Ú Úا�سرتاتيجيات الدور الوقائي :والتي منها حث املقبلني
بناء على التوجيهات القر�آنية
على الزواج على االختيار ال�سليم ً
والنبوية ،وعمل الفحو�صات الطبية اخلا�صة يف املخترب ،التي
ت�ضمن ا�ستقرار العالقات الأ�رسية ،بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح احلقوق
والواجبات الإميانية والأخالقية والنف�سية واالجتماعية املتعلقة
بالآباء والأبناء وامل�ستنبطة من القر�آن وال�سنة.
Ú Úا�سرتاتيجيات الدور التوا�صلي :يوجه املر�شد الأ�رسي �أفراد
الأ�رسة بجملة من التوجيهات النظرية والعملية التي من �ش�أنها
حتفظ اجلانب التوا�صلي اللفظي وغري اللفظي للأ�رسة ومن هذه
اال�سرتاتيجيات:
Ú Úا�سرتاتيجيات التوا�صل اللفظي� :إتقان مهارة �إتقان
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احلديث ،و�إتقان مهارة الإن�صات ،ومراعاة ال�سن واللغة وامل�ستوى
العقلي ،و�إ�ضفاء اجلانب العاطفي والكلمات اللطيفة �أثناء التوا�صل
اللفظي ،ومن الأمثلة على �سبيل املثال لإتقان مهارة احلديث
والإن�صات� ،إن�صاته – عليه ال�صالة وال�سالم  -لأم امل�ؤمنني ال�سيدة
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنه  -يف حديثها عن �أم زرع ،وفيه ق�صة
تعاهدن �أال يكتمن من �أخبار �أزواجهن،
الإحدى ع�رشة امر�أة الالتي
ّ
واحلديث طويل ولكنه بالرغم من طوله وكرثة تف�صيالته �إال �أنه
 عليه ال�صالة وال�سالم  -ا�ستمع لتلك الق�صة و�أ�صغى �إليها جي ًدافلم يقاطع ال�سيدة عائ�شة يف حديثها ،ويف نهاية الق�صة بادر -
عليه ال�صالة وال�سالم  -زوجته عائ�شة بعد ح�سن �إن�صات قائ ًال لها
ومطمئناً( :كنت لك ك�أبي زرع) (م�سلم� ،صحيح م�سلم ،م�صدر �سابق،
كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،باب ذكر حديث �أم زرع ،رقم  ،6458ج،7
�ص  ، )139ويف رواية�( :إال �أنه طلقها و�إين ال �أطلقك) (الع�سقالين،
(1379ه) .فتح الباري �رشح �صحيح البخاري( ،حتقيق� :أحمد بن
علي بن حجر)  ،د.ط ،كتاب النكاح ،باب ح�سن املعا�رشة مع الأهل،
رقم  ،4893ج� ،9ص ،275دار املعرفة :بريوت) .
Ú Úا�سرتاتيجيات التوا�صل غري اللفظي :تفعيل لغة العيون،
وتفعيل لغة اللم�س ،وتقدمي الهدايا ،ومن الأمثلة على لغة اللم�س على
�سبيل املثال :قول الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -عن خري ن�ساء
�أهل اجلنة حيث قال�( :أال �أخربكم بن�سائكم من �أهل اجلنة؟ الودود
الولود الع�ؤود �إذا �أظلمت قالت :هذه يدي يف يدك ال �أذوق غم�ض ًا حتى
تر�ضى) (الألباين(.د.ت) �.صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري ،د.ط ،رقم
 ،4369ج� ،1ص  ،316وقال ال�شيخ الألباين :حديث ح�سن ،مركز نور
الإ�سالم لأبحاث القر�آن وال�سنة :الإ�سكندرية) .
Ú Úا�سرتاتيجيات الدور العالجي :تتمثل ا�سرتاتيجيات
املر�شد الأ�رسي يف الدور العالجي يف تعليم �أفراد الأ�رسة فن �إدارة
اخلالفات الأ�رسية ،والعمل على توجيه الأزواج للإ�صالح بع�ضهم
البع�ض عند حاالت اخلوف من الن�شوز ،ويتمثل فن �إدارة اخلالفات
الأ�رسية عن طريق االعتذار واملالطفة ،و�ضبط النف�س ،وقطع �سل�سلة
ردود الأفعال ،وح�رص اخلالف ،والتوا�صل اللفظي الإيجابي ،ومن
الأمثلة على �سبيل املثال ل�ضبط النف�س وقطع �سل�سلة ردود الأفعال:
ن�صح الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم – ب�إجراءات التي ت�ستخدم
عند الغ�ضب فقال  -عليه ال�صالة وال�سالم �( : -إذا غ�ضب �أحدكم وهو
قائم ،فليجل�س ف�إن ذهب عنه الغ�ضب ،و�إال فلي�ضطجع) (ابن حنبل.
(د.ت) .م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،د.ط ،م�سند الأن�صار ،حديث
امل�شايخ عن �أبي بن كعب  -ر�ضي اهلل عنه  ، -رقم ،21386ج،5
�ص ،152تعليق �شعيب الأرنا�ؤوط :رجاله ثقات رجال ال�صحيح
لكن قد اختلف على داود بن �أبي هند يف �إ�سناده ،م�ؤ�س�سة قرطبة:
القاهرة) .
Ú Úا�سرتاتيجيات الدور التكميلي :تتمثل ا�سرتاتيجيات املر�شد
الأ�رسي يف الدور التكميلي عن طريق العمل على الإجراءات التي حتد
من امل�شكالت النف�سية للأزواج والأبناء عند الطالق ،بالإ�ضافة �إىل
تو�ضيح �إجراءات الطالق؛ للو�صول �إىل الطالق الناجح ،وتتمثل يف
�إجراءات التفكري بالطالق عن طريق توجيههم �إىل الرتيث يف التفكري
عند الإقبال على الطالق ،م�صدا ًقا لقوله تعاىلَ } :و َعا�شرِ ُو ُه َّن
وه َّن َف َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهوا ْ �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل هَّ
اللُ فِي ِه
ِبالمْ َ ْعرُ ِ
وف َف ِ�إن َك ِر ْه ُت ُم ُ
خَ يرْ ًا َك ِث ًريا{ (الن�ساء ،)19 :و�إجراءات عند وقوع الطالق :ومنها
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َان َف ِ�إ ْم َ�سا ٌك
حتديد عدد مرات الطالق لقوله تعاىل} :الطَّ الَقُ َم َّرت ِ
يح ِب�إِ ْح َ�س ٍان{ (البقرة ،)229 :و�إجراءات بعد
بمِ َ ْعرُ ٍ
وف �أَ ْو َت�سرْ ِ ٌ
الطالق :ومنها التعوي�ض املايل للمر�أة املطلقة ،وجاء هذا يف قوله
وه َّن �شَ ْيئًا{ (البقرة:
تعاىلَ } :والَ َيحِ ُّل َل ُك ْم �أَن َت�أْخُ ذُواْ ممِ َّ ا �آ َت ْي ُت ُم ُ
. )229

اخلامتة:
علي ب�إمتام هذه الدرا�سة ،و�أ�صلي و�أ�سلم
احلمد هلل الذي من ّ
على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
فقد خرجت الدرا�سة باال�ستنتاجات والتو�صيات الآتية:
االستنتاجات:
 يعرف املر�شد الأ�رسي من منظور تربوي �إ�سالمي� :شخ�ص
م�ؤهل (�أخ�صائي)  ،يقوم بتقدمي امل�ساعدة لكافة �أفراد الأ�رسة بكافة
م�ستوياتها  -الزوجية ،والوالدين ،والبنوة ،والأخوية ،وعالقة
الأرحام يف الأ�رس املمتدة ،ليحقق الأهداف الوقائية ،والتفاعلية،
والعالجية ،والتكميلية ،منطل ًقا من الن�صو�ص ال�رشعية الأ�صلية
والثانوية ،وثمة م�صطلحات ذات �صلة باملر�شد الأ�رسي ومنها:
الواعظ ،والنا�صح ،وامل�صلح.
 يتمتع املر�شد الأ�رسي مب�ؤهالت �شخ�صية ،و�أخرى مهنية،
�أما الأوىل :فت�شمل امل�ؤهالت اخلُلقية مثل :التقبل واالحرتام،
والنف�سية مثل :مراعاة الفروق الفردية ،بينما ت�شمل امل�ؤهالت
املهنية :امل�ؤهالت الأكادميية مثل :التح�صيل والثقافة والت�أهيل،
واملهارية مثل التدريب العملي.

التوصيات:
يف �ضوء اال�ستنتاجات ال�سابقة ،تو�صي الباحثتان مبا ي�أتي:
  دعوة الباحثني �إىل �إجراء مزيد من الدرا�سات التي تت�صل
بالإر�شاد الأ�رسي ب�شكل عام من منظور تربوي �إ�سالمي ،والتي من
�ضمنها جمالت عمل املر�شد الأ�رسي وامل�شكالت التي يواجهها،
وطرق الإر�شاد.
  دعوة الباحثني �إىل �إجراء درا�سات مقارنة حول خ�صائ�ص
املر�شد يف الدرا�سات الغربية والدرا�سات الإ�سالمية.
 تفعيل دور املر�شد الأ�رسي مب�ؤهالته وخ�صائ�صه
الإ�سالمية يف مراكز الإر�شاد الأ�رسي واملحاكم ال�رشعية.
 ت�أهيل املر�شدين الأ�رسيني قبل مزاولة مهنة الإر�شاد؛
ليجدي الإر�شاد نف ًعا.
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القر�آن الكرمي
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م�ؤ�س�سة قرطبة
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1515الرفاعي� ،سمرية والرفاعي ،عبد الكرمي .)2016( .م�ؤهالت الأ�ستاذ
اجلامعي و�سبل تطويرها ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر الدويل اخلام�س للعلوم
الإن�سانية بعنوان :االجتاهات املعا�رصة يف م�ؤ�س�سات التعليم� :إ�صالح
وتطوير ،اجلامعة الأردنية ،عمان2016 /4 /20 - 18م.
1616الزبيدي ،حممد بن حممد عبد الرزاق( .د .ت)  .تاج العرو�س من جواهر
القامو�س ،د .ط ،د .م :دار الهداية.
1717الزحيلي ،وهبة بن م�صطفى1422( .هـ)  .التف�سري الو�سيط للزحيلي،
�سوريا :دار الفكر.
1818ال�شعراوي ،حممد متويل . )1991( .تف�سري ال�شعراوي ،د .ط ،القاهرة� :أخبار
اليوم قطاع الثقافة والكتب والكتيبات.
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