موقع الطريق إلى للا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى للا
يـــقـــدم
من سلسلة "أبجديات أسرية"
انويها  ...أجبدايت التأهيل
(ابللهجة املصرية)

لفضيلة الشيخ :عبد الرحمن منصور
رابـط الــمادة:

https://way2allah.com/khotab-item-160586.htm

احلمد هلل والصالة والسالم على حممد رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أيها األحبة

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
السبب الرئيسي لكثرة حاالت الطالق

إن من أعظم األسب ب بببا الداعية حلاالت الطالق وكثرهتا يف اجملتمع اإلسب ب ببالمي يفاصب ب ببة يف مصب ب ببر ،عدم هيل ال ب ب بببا
والفتيات للزواج.

املقصب ب ب ببوا بكلمة التأهيلب التدريب ،والتثقيل ،والت ليم ،أي شب ب ب ببا الن بيحاول يقدم يف أي عمل بيت امل مع حاجة
امسها انرتفيو ،فيق د يس ب ب ببألوه عن مهارات التواص ب ب ببل ،مهارات ال رر والتقدا ،مهارات اإلإلناا ،مهارات اإلنص ب ب ببات،
مهارات ال مل يف الفريق ،مهارات حل أزمات حوايل جيي ع ب ب ب برين مهارة كده م روفة عند الناغ اللي ش ب ب ب ب الة يف ال

القيااة والتدريب والكالم اه ،طيب ال ببا اه ب د ما جلس اجمللس اه؛ فيقولوا له أنت مميز يف هذا وهذا وهذا ،واه
حمتاج إىل جتويد وإىل حتسني ،بيذهب اييفد الكورسات الل ة االجنليزية أو يف احملاسبة أو يف هذه املهارات.

كل من يُقدم على الزواج جيب أن يتدر على كيفية حل امل كالت

طب حياتك األس برية أليس ببت أوىل من كل هذا ،أنت بتدور على املاليات واه أمر مطلو بال ش ببك ،وحياتك األس برية

لكي تس ب ببتقيم ،يكون فيها املواة والرمحة واألُلفة حتتاج إىل ت ليم ،وإىل تدريب ،وإىل تثقيل وبني إلوس ب ببني امسها التأهيل،
وهذا ما علمنا إايه رسبول هللا صبل بقى عليه ،إلال النيب –صبلىى هللا عليه وسبلم-ب "اي م بر ال ببا من اسبتطاا منكم
أغض للبصبر وأحصبن للفرج ،ومن ي يسبتطع ف ليه ابلصبوم فإنه له وجاء" ،1ال باهد فني يف الرواية
الباءة فليتزوج فإنه ُّ
أن النيب –صلىى هللا عليه وسلم -إلالب "من استطاا منكم الباءة".
إيه املقص ب ب ببوا ابلباءة ي ين التأهيل الص ب ب ببحي ،والتأه يل املايل ،والتأهيل اجلنس ب ب ببي والص ب ب ببحي ،ويديفل يف لك التأهيل
الرايضببي ،ويديفل التأهيل النفسببي واملهاري والثقايف ،وامل ريف وال ببرعي ،موعة أنواا كده .طيب يبقى أنت بتقول إن

أان الزم أؤهل نفسي للزواج آه.

1
اب ،م ِن استاطااع ِمْن ُكم الباءةا فالْي تازَّوج ،فإنَّه أا اغ ُّ ِ
ابلص ْوِم ،فإنَّه له ِو اجاءٌ ".صحيح مسلم
ص ُن لِلْ اف ْرِج ،اوامن اَلْ يا ْستا ِط ْع فاعليه َّ
ص ِر ،اوأ ْ
اح ا
ض للْبا ا
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احفظ اجلملة ايب "إن من يُقدم على احلياة الزوجية اون هيل كمن يرمي بنفس ب ببه يف البحر وال جييد الس ب ببباحة" ،فبال
شك هي رق يف حبر من امل كالت ،أول ما تيه م كلة ماما ،إيه ماما مني اي اباب إنت طويل عريض ما شاء هللا عليك

حل أزمتك بنفسببك .اباب ،اباب مني اي مجيل أبوك اه عنده  70 ،60سببنة عنده سببكر وعنده ض ب

مض فاضببيلك وال

فاض ب ببي ألمك؛ هللا يرض ب ببى عنك ،يبقى أان اعمل إيه حالب ب برتك البد إن إنت تت لم وتتثقل وتتدر على مس ب ببألة حل
األزمات ،وعلى مسألة حل امل كالت ،وعلى التدريب إلبل ايفول هذه احلياة.

كيل تؤهل نفسك

والكالم اه يفدانه من كالم سب ب ببيدان النيب –صب ب بلىى هللا عليه وسب ب ببلم" -اي م ب ب ببر ال ب ب بببا من اسب ب ببتطاا منكم الباءة"،
فاملقصوا ابلباءة التأهيل جبميع أنواعه ،طيب أان الوإليت عايز أؤهل نفسي ،أؤهل نفسي إزاي
عندك أربع أمور

األمر األوالين للتأهيلب إلراءة الكتب املتخص ب ب بصب ب ببة يف كل مرحلة من املراحل ،عندان كتب كثرية جدا عن الزواج ،ممكن

كتا مثال  500صب ب ب ببفحة بيجمع فرتة الرؤية وااليفتيار ،وفرتة ال قد ،وفرتة البناء ،وتربية األوالا ب ب ب ب ببقيها ال ب ب ب ببرعي

والنفس ببي ،أان يف تقديري الكتا اه حمتاج أن ُجيزأ ،واإلمجال اه حمتاج إىل تفص ببيل طويل ،ع ببان كده بقول حالب برتك

إنت ُمقبل على زواج آه ،اعرف إن فيه كتب متخصب بص ببة تُقرأ يف فرتة الرؤية وايطبة ،ي ين إلبل ما ترو ت ببوف ميااة
اي محااة الزم حالرتك تقرأ كتب األول ،يبقى الزم ن مل إيه نقرأ كتب متخصصة األول يف كل مرحلة من املراحل.

مرحلة الرؤية وايطوبة

طب ت اىل مرحلة الرؤية وايطوبة عندك كتا لواحد امسه عبد الرمحن منصب ب ب ببور ربنا يسب ب ب بباحمه ويتو عليه ،ويرحم أبوه

وموتى املسلمني ،امسه "كتا ال طر الفيىا من ايطبة والنكا " ،وعندان كتا اتين امسه "املست ار األمني حلل م اكل
املخطوبني" ،وعندان كتا اتلت امسه "إلصبة التأهيل" ،طب يفالص أان يفالص احلمد هلل ر ال املني أان يفطبت الوإلىت
يفالص احنبا االتنني ططوبني هي ططوببة وأان ططو والبدنيبا كويسب ب ب ب ب ب ة ومتبام واحلمبد هلل ،طيبب ننتقبل ب بد كبده إن أنبت

الزم تؤهل نفسك لفرتة امسها فرتة ال قد ،ي ين زواج بال تنفيذ ي ين إلبل البناء.
فرتة ال قد

فرتة ال قد اي هلا كتب تُقرأ أيوه ،فيه كتا امسه "مهس ب ببات يف مهارات التواص ب ببل" عبد الرمحن منص ب ببور " ،التفاهم يف
احلياة الزوجية" الدكتور مأمون مبيض" ،حىت يبقى احلب" الدكتور حممد حممد بدري.
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التأهيل يف تربية األبناء

أنيت ب د لك ملرحلة التأهيل يف تربية األوالا ب قيها ،ال ق ال رعي والنفسي.

طب يف ال ق ال رعي نقرأ إيه "كتا موسوعة تربية األوالا يف اإلسالم" للدكتور أمحد مصطفى متويل.

ومن الناحية النفسبية ،نقرأ كتب كثرية جدا للدكتور مصبطفى أبو السب د ،الدكتور ايسبر نصبر ،الدكتور صبا عبد الكرا
ومسداة وم انني فيها جدا.
وكلها كتب موفىقة ُ
وسائل احلصول على التأهيل

يبقى األمر األول ملسألة التأهيلب

 -1الوسيلة األوىل إن حالرتك تقرأ الكتب املتخصص.

 -2حتالببر اورات  ،س بواء يف اناي ،س بواء يف مراكز تدريب س بواء اورات إن ي تسببتطع احلالببور على أرر الواإلع حىت
يف املسببجد ،انتقل ب د لك إىل السببوشببيال ميداي ،عاملني اورات بفالببل هللا –ت اىل -على اإلنرتنت وعندان صببفحات
كثرية جدا ،واحنا آيفر اورة كان م ببرتك م اان فيها  11ألل من سبببع اول بفالببل هللا –ت اىل -وعاملني فيها إجازات

وامتحاانت وكالم زي الفل ،فحاول حالرتك تستفيد من هذا ل بد الرمحن أو ل ريه.

 -3مع حال ب ببور الدورات سب ب بؤال أهل التخص ب ببص ،حني تقع يف م ب ببكلة اعرف أن امل ب ببكلة هلا إلواعد ع ب ببان حتلها،
والقواعد اي ي يطىلع عليها أي أحد ،ي ين مينف ض أي شب ببيب جنبك يف أي مسب ببجد ترو تقول له أان عندي م ب ببكلة،

زي مثال هال ب ببر ليك مثال يف الواإلع وحاجة أان ش ب بباهد عليها ،أ كلم ال ب ببيب إلال له اي موالان ربنا يرض ب ببى عنك أان
عندي م ب ب ببكلة بيين وبني زوجيت ،إلال له إيه امل ب ب ببكلة إلال له لو إللت هلا هايت كبىاية ميه تقول يل طلقين ،عايزة أرو

عند أمي وطلقين ،اعملي كده؛ طلقين.

لفظة طالق على لسببان املرأة اائما أان بقول من ايربة اللي يفدهتا يف  15سببنة والديفول يف امل ببكالت األس برية ،املرأة

ال ت ين الطالق ابتداءا إمنا عاوزة تقول ل زوجها اللي هو أان ي ين ،يفلى عندك ام واحتويين ،يفلي عندك ام واشب ب ر بيا،

يفلي عندك ام ويفليين يف اهتماماتك وأولوايتك ،حاول تلتفت إيل ش ببوية ،ميبقاش كل تركيزك مع أوالاك وأان مه ىم ببة
يف حياتك ،فلو احنا كلمنا حد متخصببص هيفهم الفهم اه ،كلمنا حد ب يد عن الدراسببات والنفسببية واألسبرية والرتبوية
مض هيفهم الفهم اه فيؤاي إىل م ب ببكالت ،ع ب ببان كده بقول حالب ب برتك الوس ب ببيلة الثالثة من وس ب ببائل احلص ب ببول على

التأهيل ،والتدريب والتثقيل والت ليم للحياة األسرية إن حالرتك تسأل أهل التخصص.
 -1يبقى إللنا أول حاجة إلراءة الكتب املتخصصة.
-2حالور الدورات.

 -3سؤال أهل التخصص.
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 -4االطالا على االسببت ببارات ،فيه اسببت ببارات كثرية جدا منت ببرة على النت ،عندان موإلع األلوكة ،واإلسببالم س بؤال

وجوا  ،وغريها من املواإلع وموإلع املريب وغريها من املواإلع املتخص ب بصب ببة يف هذا البا  ،ف ليك أن تطلع على ما فيها.
يبقى احنا عندان هذه الوسائل هي اليت تؤهلك حلياة زوجية س يدة انجحة ومميزة.
ايالصةب

إن أان بقول حال برتك إايك أن تُقدم على احلياة األس برية اون هيل ،فإن من يُقدم عليها اون هيل كمن يرمي بنفس ببه
يف البحر وال جييد السباحة ،وبال شك سي رق يف حبر من امل كالت.

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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