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ردمك: 978-603-02-3471-4
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حقوق الكتاب نسخا وطباعة محفوظة للمؤلف.
هذه الطبعة خاصة بجمعية املودة للتنمية األسرية.
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بيتك جنتك .. قرارك
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ت بـ املكاره ؟ .. .. أليست اجلنة قد ُحفَّ
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كم هي نعمٌة حني  نقولها
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عندي ] َبْيٌت [
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ن يكون لك بيت ؟ ما معنى أ

ما معنى أن يكون لك فيه شريك ؟
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س، هذا البيت يتنفَّ
هو بيٌت وعالٌم يف نفس الوقت..

العالم الكبير غاستون باشالر 
يف كتابه )جماليات املكان(
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هل تعرفون معنى أن يسكن اإلنسان يف قارورة عطر؟
بيتنا كان القارورة !

إننــي ال أحــاول رشــوتكم بتشــبيه بليــغ، و لكــن ثقــوا 
ــارورة العطــر، و إمنــا  ــم ق ــذا التشــبيه ال أظل ــي به بأنن

أظلــم دارنــا.
نزار توفيق 

يف كتابه )قنديل أخضر(
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نعم ...
ٌة ... و البيــت مرآ

الشاعر مالك الواسطي - ) مرايا (
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ة ( أِدْر بيتك يف )الداخل( بقاف )ُقبلة( أي ) املــَودَّ
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أِعدَّ بيتك يف )اخلارج( بقاف )ِقبلة( أي ) منوذًجا (
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ًنا﴾
َ
مك َسك

ُ
 ِمن ُبُيوِت

ُ
مك

َ
 ل

َ
﴿َوهللا جَعل

     النحل ) 80 ( 
 

اآلية يف سياق االمتنان من اهلل تعالى على عباده ، و فيها بيان 
إحداهما  نعمتان  جعلها  حيث   ، بخلقه  الربانية  عنايته  كمال 
ناشئة عن األخرى، نعمة ) السكن النفسي ( و ميثل )السكينة( 
نعمة           و  السوي،  البيت  يف  السوي  اإلنسان  يجده  ما  هذا  و 
ن   أ يجب  ما  و هذا   ) االستقرار   ( و ميثل   ) املادي  السكن   (

يحافظ عليه اإلنسان كامتداد طبيعي لـ ) السكينة ( .
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البيت يف سكينته )ُأمومـــــي(

و يف استقــــــــراره )أبــــــــــوي(
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﴾ ٌ �ي ِد
َ
ُء ق ــا

َ
ا َيش

َ
ذ ــْم ِإ ِعِ

ْ  �جَ
َ

﴿ َوُهــَو َعــى
     الشورى ) 29 ( 

ما احلكمة يف أن الُودوَد اجلامع سبحانه جمع بينكما ؟
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البيت ..
د ) مكان (. ) مكانة ( قبل أن يكون مجرَّ
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إنه املكاُن .. املكانة



24

قال صلى اهلل عليه وسلم : 
)ثالثٌة من السعادة: ... والداُر تكوُن واسعة( صحيح اجلامع - ح3056

والسعة سعة النفوس قبل أن تكون سعة املكان.
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| كما نراُه يكون |

متى أجدنا بناء التصورات استطعنا إجادة التصرفات، لذا ُقوما 
)بيت( واستخراج معنى من خالل محاولة  كلمة  بالتأمل يف  معاً 
صورة  لتستخرجا  وذلك  حروفها،  من  حرف  بكل  جملة  تركيب 

ذهنية راقية ملفهوم )البيت( لديكما.
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مثال لتحليل كلمة ) بيت ( :

ـت ـيـ بـ

تراحماً يصغي بعضهم لبعض بحّب

جاء دوركما

ـت ـيـ بـ
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|  الرؤية النبوية لطمأنينة البيت  |
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تتبع الوصايا النبوية الشريفة التي عن بُيوتنـــــا
على ُخطى النبي صلى اهلل عليه وسلم يف بيته. 



30

يف  املربــع  الكــويف  باخلــط   ] َجْمَعــة   [ كلمــة 
تناظـــر أفقــي كمحــاكاة للبــاب والبيــت الــذي يجمع 

الزوجــن وأســرتهما يف حــــال مــن اإلنسجـــــام.

من تصميم املبدع/ أمن القيصراني
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يا رسول اهلل: ما أمارة حب اهلل لنا يف بيوتنا ؟

 يجيب صلى اهلل عليه وسلم قائال:
فــق( )إن اهلل تعالى إذا أحب أهل البيت أدخل عليهم الرِّ

صحيح اجلامع - ح 1704             
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تساؤل :
فق ؟ ماذا يعني لكما الرِّ

ق ف ر

وما الذي يدل على أنكما تعيشان )الرفق( معاً يف بيتكما؟

مثال : أن يكون )اإلصغاء( سمة بارزة بيننا
 -1
-2
-3
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فق ... ِحلية أهل البيت  | |  الرِّ
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 الرفُق مُيٌن .. واألناةُ سعادةٌ .. فتـأنَّ يف رفٍق تنال جناحـا.. 
                                الّنابغــُة الذبيانــي - قصيدتــه )و اســتبِق( 
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يا رسول اهلل: ما الذي لو فعلناه يف بيوتنا أوجب لنا اجلنة؟

 يجيب صلى اهلل عليه وسلم قائاًل:
)خصال ست ما من مسلم ميوت يف واحدة منهن إال كان ضامناً 
على اهلل أن يدخله اجلنة ... فذكر منها: ورجل يف بيته ال يغتاب 

املسلمن، وال يجد إليهم سخطاً وال نقمة( صحيح الترغيب 29/3

وكأنه صلى اهلل عليه وسلم يُشيُر بذكره للغيبة و السخط و النقمة 
إلى كون البيت مشحوًنا بالتوتر الذي سببه االنشغال بالغير على 
حساب االهتمام بالشأن اخلاص،  مما يُسمم بيئة البيت الداخلية 

بالهذر والهدر.
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ما الذي يجب أن نفعله كي ال نقع بالغيبة يف بيوتنا ؟

مثال : إعالم أهل البيت واالخرين مببدأ ) نحن ال نغتاب (
 -1
-2
-3

تساؤل:
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|  الغيبة .. تهدم احترام اخلصوصيات  |
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كل الذي يف البيت يعرف أننا 
يومــاً.. وهبنــا للوفــاء حياتنــا
         األديب فاروق جويدة - ) ما زلت (
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يا رســـول اهلل: كيف ُنحَفُظ يف بيوتنـــا وننعم برعاية اهلل 
؟ فيها  لنا 

 
يجيب صلى اهلل عليه وسلم قائاًل:

)ثالثة كلهم ضامن على اهلل ... من دخل بيته بسالم...(
                                 صحيح اجلامع - ح 3053

املقصـــود بالضمـــان احلفـــظ والرعايـــة والكفايـــة وهـــذه ِنَعـــٌم ال 
تَُفّوت، ولذلك أطلَق رســـول اهلل صلى عليه وســـلم معنى الســـالم، 
وخّصـــُه بلحظـــة دخـــول البيـــت .. ألنهـــا حلظـــٌة تؤثـــر يف أجواء 

البيـــت طيلـــة اليوم .
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ما الذي نعمله من األمور التالية عند دخولنا لبيوتنا ؟

تساؤل:

املمازحة والتلّطف الطّيب من الكالم االبتسامة بانشراح

دعاء دخول البيت 
باستحضار الدخول بهدية حتّبب الم بوّدية إلقاء السَّ

أفعال املساملة 
عند الدخــول
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|  تذكر .. اللهم أدخلني  ُمدخل صدق  |
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ـــع مـــن دائرة  لـــن يعثـــر املرء على الّســـالم إال عندما يوّسً
تعاطفـــه لتشـــمل جميع الكائنـــات احليَّة..

ألبرت شفايتزر - طبيب و مّفكر أملاني مهتم بالقيم اإلنسانية 
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يـــا رســـول اهلل: متى تســـتحق بيوتنـــا بأن توصـــف بأنها 
 بيـــوت خّيرة ؟

 يجيب صلى اهلل عليه وسلم قائاًل:
) خير بيت يف املسلمن بيت فيه يتيم يُحســن إليـه ....(
          سنن ابن ماجه-ح46

احلديث إشـــارة إلى اعتبار ســـمة )التكافلية( للبيت جتاه املجتمع 
وأن التشـــارك يف نفـــع املجتمـــع يعـــّززه داخـــل البيـــت،  و يرقـــى 

باهتماماتنـــا فيه.
ولتحقيـــق هـــذه الســـمة البُـــّد وأن جنعله مشـــروعاً تشـــترك فيه 

دميومة. وذا  األســـرة 
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أي هذه الكفاالت تتوافق مع طبيعة توجهات أسرتك ؟

تساؤل:

كفالة
يتيم

كفالة طفل  
مجهول 
األبوين

كفالة 
عالجية 

لطفل

كفالة 
تعليمية

كفالة
أسرة
بديلة

خرى بعد تشاور : أ
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يا رسول اهلل: ما الذي لو عملناه يرتقي ببيوتنا عبادًيا ؟

 يجيب صلى اهلل عليه وسلم قائاًل:
) مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه مثل 

احلي وامليت ( متفق عليه.
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ما هو برنامج الّذكر الذي نقوم به يف بيتنا ؟
تساؤل:

حلقة
تالوة

استضافة
مجلس

علم

اقتطاع وقت
للتفّكر

عم يف النِّ

احملافظة 
على 

النوافل فيه

التعاون
على قيام

الليل

خرى بعد تشاور : أ
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يارسول اهلل: هل من وسيلٍة عمليٍة ُتعّزز احلسَّ العبادي يف 
بيوتنا ؟

 جتيب عائشة رضي اهلل عنها فتقول:
ور وأن  ) أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ببناء املساجد يف الدُّ

تنّظف وتَُطّيب ( مسند اإلمام أحمد 6 / 279

ور عند العلماء : ومعنى بناء املساجد يف الدُّ
اتخاذ مصلى يف موضٍع معن من البيت ، ملا يف ذلك من احترام 
للعبادة   والتشوق  احلنن  وحتريك  الصلوات  بتوقيت  االنضباط 

والتذكير الدائم بها ، واستصحاب السكينة.
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تساؤل:
ما أجمل أثر يعكسه وجود ُمصلَّى يف بيتكم ؟

متى ستتخذونه؟

ما األثر؟
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ومما يؤكد أهمية أن يكون لبيوتنا نصيب من النوافل امتثال وصية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

)صلّوا أيها الناس يف بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال 
املكتوبة( متفق عليه.

.. ومن البركات أن النافلة يف البيت ُتضاعف ..

ويف ذلك يقول صلى اهلل عليه وسلم:
) فضل صالة املرء تطوعاً يف بيته على صالته حيث يراه الناس 

كفضل الفريضة على التطوع ( صحيح الترغيب ح 441

وباملناسبة:
أكثر نافلة كان صلى اهلل عليه وسلم يصليها يف بيته سنة املغرب 

البعدية، فقد كان يقول عنها صلى اهلل عليه وسلم:
) هي ُسبحة البيوت ( صحيح اجلامع 2631
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أقتــرح أن نتنّقــل للصــالة يف ســائر البيــت حتصيــاًل للبركــة، وحتــى 
تشــهد لنــا األماكــن عنــد اهلل تعالــى ..

-٢ -١

لنعدد األماكـــــــن التي 
سنتنقل للصالة فيها 
كنوع من تعدد الُقُربات 

يف البيت:

-٤ -٣

-٦ -٥

-٨ -٧
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|  لتكن بيوتنا .. ِقْبَلة  |
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إننا صورة عن املكان الذي نشغله
الكاتبة الفرنسية دومنيك لورو - فن البساطة / صـ21 
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|  إنه فّن تقسيم الكعكة  |
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سّم بيتك
] تسمية البيت  حتدد هوية ساكنيه [

 
التسمية وصٌف أكثر من كونها عنواناً !! 

و نحتـــاج لنعبـــر بهـــا عن مـــا نريد تلخيصـــه عن بيوتنـــا من حال 
، وكمـــا نعـــرف أن لكل اســـم مســـمى  يجـــب  حتقيقه، واألســـماء 
هـــي من أقـــرب مـــا يُســـّهل التعريـــف بالشـــيء، لذلك مـــا أجمل 
أن نستشـــرف اســـماً يصـــف مـــا نحب أن تكـــون عليـــه بيوتنا من 

الداخـــل، ومـــا نحـــب أن يصفها بـــه اآلخرون مـــن اخلارج .
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املؤشر الدال علي حتققها أثر التسمية سبب االختيار التسمية

- وضوح األدوار 
- التكافل والتشاور الدائم

 صــبغ أفــراد البيــت
   بالطــابع التشاركي

والتعاوني

كـل أفـراده يُحسـنون 
الـدخول يف املشـــــــاريع 
الصـــــــغيرة، وميارسونها.

مثال بيت: 
التدبير

عندنا،                     )صورتها(  لـ  استشراف  إال  لبيوتنا  التسميُة  ما 
و )سمعتها( عند اآلخرين.
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بعُض ما يلهمك يف اختيار االسم :

- يختار وفق ) الهدف ( املشترك . 
- يختار وفق )الّسمة( املشتركة. 

- يختار وفق )االنطباع( اإليجابي من اآلخرين عنا.   

يف حــال اجتمــاع الثالثــة تكتمــُل الصــورة و يجمــُل 
التصور، وإنـه مـن األهميـة مبكـان أن ننظـر ملوضـوع 

تسمية البيت بنظرة جدية.
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ى ليكن .. اسمًا على ُمسمَّ

بيت الـــ : 
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|  البيت شراكة وليس َشَرْك )فخ(  |
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يدار بالـ )نحن( ال بالـ )أنا(
و عالمــة ذلــك تكبيــر و تكثيــر املشــترك 

بيننــا فيــه ..
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رسالة بيتك
] رسالة البيت حتدد نوعية ما يتعامل به ساكنوه [

 
ال يحســُن بنــا و نحــن نتعايــش ضمــن إطــار زمنــي و مكانــي )بيتنــا( 
أن نهمــل حاجتنــا إليجــاد ) بوصلــة ( تســاعدنا علــى األخــذ بأيدينــا 

صــوب مــا اجتمعنــا مــن أجلــه فيــه.

مثال: بيتنا بيئٌة إيجابية )تفاهماً( نحقق فيه )تفهماً( التعايش اآلمن بُحّب

جاء دورك:
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 ال رسالة .. ال تعايش
 

تساؤل: ما الذي يتـرتب على عـدم وضــوح رسالة بيتنـا ؟ وملـاذا ؟

ألنه: يترتب:
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|  التغافل والتغافر .. نعمتان  |
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نحن نّشكل مساكننا ثم تشكلنا مساكننا.
ونستون تشرشل - رئيس وزراء بريطانيا واحلاصل على جائزة نوبل يف األدب 
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تقسيم كعكة األدوار
ور (  ضــح ) الدَّ كلما اتَّ
وار ( كفانا ذلــك ) الدُّ



67



68

أدوارنا يف البيت
] احترام األدوار يعّزز لغة التواصل [

 
نظــراً لتمتــع كل فــرد بشــخصيته االعتباريــة و مســاحة التصــرف 
املكفولــة لــه إنســانياً وتربويــاً فإننــا نحتــاج للحفــاظ علــى التناســب 
نــوزع األدوار بقســمة  أن  ومــا أجمــل  البيــت،  يف األدوار داخــل 
احلــب، وذلــك بــأن نســاعد كل فــرٍد أن يفهــم و يســتوعب دوره، ثــم 
أن يختــار الــدور الــذي يناســبه، فنتعاضــد يف حتقيــق التكامــل بــن 

هــذه األدوار كمــا يجــب أن تكــون.
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التكامل واجباته حقوقه  عضو الدور
األسرة

يُشاِور قبل
أن يقّرر

 اإلصغاء
بتعاطف

 احترامه
كمرجع

 بوصلة - قيادة
القرارات مثال : األب

الوضوح .. يساعدنا كثيرا يف حتقيق اإلستقرار
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|  حّضر إجابتك !  |
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يف البيت .. وضوح األدوار أسمى آليات حتقيق اإلحترام 
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كلنــا يعلــم أننــا مؤمتنــون علينــا و علــى مــن معنــا بحــق 
)الرعايــة( و واجــب العنايــة ، و ســؤالي لــك يــا رســول اهلل :

ما مقدار عظمة هذه )األمانة( ؟ 

ــه : ) إن اهلل تعالــى ســائٌل كل  أجــاب صلــى اهلل عليــه وســلم بقول
ــى يســأل الرجــل  ــه، حت ــك أم ضّيع ــظ ذل ــا اســترعاه، أَحِف راٍع عم

ــه ( الصحيحــة 1636 عــن أهــل بيت
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حن يسألك اهلل تعالى عمن يف بيتك فما تقول ؟

تساؤل:

اجلواب املنشود
)انِو و ابدأ بخطوة(

اجلواب الواقعي 
)حالياً(

املسؤول عنهم 
)رعيتك(

الغاية من هذا التساؤل واإلجابة عليه
التذكير بتعظيم هذه األمانة.
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|  تأكد من مفهومك لكلمة )رعّيتي( !  |
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.. ال َسَكْن بـ ال سكينة .. 
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وللبيت قيٌم
يرتفــُع بهــا
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كلما كان البنيان أصياًل .. كان متينًا
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ــة أن  ــر، و مــن األهمي ــر وتتأّث ــة تؤّث ــت مؤسســة اجتماعي ــد البي يُع
تكــون بيوتنــا مؤثــرة أكثــر مــن كونهــا متأثــرة، و ممــا يحقــق تخفيــف 
وطــأه التأثيــر واالســتهداف الســالب أن يتفــق أهــل البيــت علــى 
ــه،  ــاق قيمــي أخالقــي مبســط وســهل، يســعون لتطبيقــه ومتثل ميث
بنــاًء علــى اختيارهــم و اقتراحهــم ، و يــا حبــذا أن تكــون تلــك القيــم 

مرنــة مقــدورة.

قيم البيت - مثال

بيتنا .. ال مكان فيه لصغائر األمور

بيتنا .. بيت منتج ال َعالة فيه وال بطالة

بيتنا .. نصيٌر للحفاظ على البيئة ) بيت أخضر (

بيتنا .. نفزع إليه وال نفزع منه
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قيم بيتكم بالتشارك

ــبه الشــعارات  ــل( تُش ــى مجــرد )ُمث ــم إل ــي ال تتحــول هــذه القي وك
ــر  ــا، و التذكي ــم حوله ــرح احلــوار الدائ ــا ممارســات، نقت ــر منه أكث
الدائــم بهــا يف الوقــت املناســب لذلــك، ومحاولــة املكافــأة علــى 

ــة. ــا مــع اإلشــادة املعلن العمــل به
ــي،  ــٌت مثال ــا بأنهــا بي ــم وصــف بيتن وليــس الغــرض مــن هــذه القي
وإمنــا هــي فرصــة للتــدرب علــى تهيئــة و حتفيــز بيئــة البيــت لتبنــي 

هــذه القيــم ، قــدر اإلمــكان.
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مـودة = التغافل 
رحمة = التغـافر
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     الروم ) 21 ( 

لغــة  مــا ميكــن يف ضبــط  أفضــل  حمــة(  )الرَّ و  ة(  )املــودَّ قيمتــا 
التعايــش و أســلوبه ضمــن البيئــة املنزليــة ، املــودة هــي مــا جتعلنــا 
حمــة فهــي  منــرر بــذكاء مــا يُســبب لنــا التوتــر و االنفعــال ، أمــا الرَّ
تكفــل لنــا االحتمــاء مــن النتائــج املفاجئــة لهــذا التوتــر واالنفعــال 

ــه. ــغ أقصــى درجات حــن يبل

ة إن َقّلْت وسعنا التراحم. وللتذكير .. املودَّ
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وي أركان البيت السَّ
مهمتنا دوماً إعادة ] التسوية [ إلى بيوتنا
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ا ﴾ البقرة: 189  َ
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ويف اتســاع معنــى اآليــة تذكيــر بأهميــة أن نأتــي ُكلَّ شــيء 
بأســلوبه الــذي يتناســب معــه .
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للفرد،  السوي  للبناء  الرئيس  )احملضن(  يعتبر  البيت  أن  مبا 
فالبد إذًا من االنتباه إلى أن أهم ثالث مقومات لتحقق ذلك هي 

كما يبدو يف النموذج :
- التوقير.. التعايش وفق قيمة االحترام ملعناها الشامل.

- التوفير.. حتقيق القدر املالئم للحياة الكرمية ومتطلباتها .
- الوفـــــرة.. تعزيز الفرص التي جتعلنا فاعلن ومحققن لذواتنا.

وهذه املقومات الثالث هي التي متّكن لألمان يف أبعاده :
- النفسيـــــــــة .
- االجتماعيـة .
- االقتصاديـة .

ويتأكد بشكل دوري مراجعة املعايير الالزمة ملدى كوننا يف حالة 
إيجابية مرتفعة من األخذ بذلك .
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التوقير

التوفيرالوفرة

1
2

3
4

51
2

3
4

5

12345

أركـان
وي البيت السَّ

األمان النفسي
عي

تما
الج

ن ا
ألما

ا

األمان االقتصادي
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وي - مثال أركان البيت السَّ

الوفرة 
)األمان االقتصادي(

التوفير 
)األمان االجتماعي(

التوقير 
)األمان النفسي(

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

عدم االدخار  وضع خطة
مالية الغموض املصارحة كثرة التجنب احلوار

 خطوة
التحسن تثبيت املؤشر  خطوة

التحسن تثبيت املؤشر  خطوة
التحسن تثبيت املؤشر

 تقنن
املصاريف

 االلتزام
 بوضع خطة

مالية

 التشارك يف
عمل تطوعي تعزيز التقبل  توقيت جلسة

للحوار
 حتويل

احلوار لعادة

تخيله بيتاً سوياً .. مع نية البدء
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أركان بيتكم السوي

الوفرة 
)األمان االقتصادي(

التوفير 
)األمان االجتماعي(

التوقير 
)األمان النفسي(

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

 مؤشر
االنحدار

 مؤشر
االستقرار

 خطوة
التحسن تثبيت املؤشر  خطوة

التحسن تثبيت املؤشر  خطوة
التحسن تثبيت املؤشر

ما أجمل أن نهتم لبيوتنا .. فاحملبة تأتي من اإلهتمام 
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رؤيته صلى اهلل عليه وسلم .. لدورِك أنِت
ففي التخصيص بالذكر َمزّية
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صلى اهلل وسلم وبارك على الذي أوصى بِك فقال:
}استوصوا بالنساء خيراً{ متفق عليه
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 وعــظ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم النســاء - ويبــدو أن 
غالــب حالهــن يناســب الوصيــة النبويــة - فقــال :
) عليكن بالبيت فإنه جهادكن ( مسند اإلمام أحمد 68/6

يحســن بنــا أن نفســر لفظــة )جهادكــن ( بقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم : )... واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا ...( .

فــإذا َجمْعنــا بــن ) جهادكــن ( و ) راعيــة ( فذلــك يعنــي أنهــا وصيــٌة 
بـــ ) املجاهــدة ( ومعادلتهــا : ) التكــرار + االســتمرار ( لغايــة نبيلــة، 

فالتكــرار هــو ) جهادكــن ( و االســتمرار هــو ) راعيــة (.

ــد التأمــل يف جمــال العبارتــن جنــد أن يف كلمــة )جهادكــن(  و عن
روح املســؤولية، ويف كلمــة )راعيــة( روح التعاطــف، وكأن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم يقــرر أن املــرأة هــي )احلاضــن( الــذي يدفــُع 

بحالــه وأفعالــه نحــو متكــن )االســتقرار( يف البيئــة املنزليــة.
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مهمة )الرعاية( االحتياج )جهادكن( أفراد األسرة

 تعزيز صورته
اإليجابية عن نفسه التثبيت باملواساة مثال : الزوج

»لقــد كانــت كلمــات خديجــة رضــي اهلل عنهــا رجــاالً حــول الرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم تُثّبتــه« األســتاذ أحمــد بهجــت - تأمــالت 
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تنويــه : يــا حبــذا لــو اختــرت طريقــًة إبداعيــة ألســلوب املجاهــدة 
مــع أفــراد األســرة ونأمــل أن يتزامــن مفهــوم املجاهــدة مــع أســلوب 
اخلشــونة  و  الضغــط  تتجنبــن  بحيــث   ، أســلفنا  كمــا  الرعايــة 
الناجتــان عــن ضعــف أســلوب الرعايــة مقابل قوة مفهــوم املجاهدة.

مثال تقريبي : 
بــدال مــن أن تكتبــي يف طريقــة املجاهــدة مــع األبنــاء )الصبــر( 
أضيفــي إليهــا كلمــة )اجلميــل( لتكــون طريقــة املجاهــدة معهــم 
ــذي حتــّس معــه  ــل( وهــو ال ــر اجلمي ــى أســلوب )الصب معتمــدًة عل
النفــس بشــيء مــن التحمــل والدفــىء العاطفــي واحُلّنــو، فكلمــا 
ــاً مــن  ــك قــدراً وافي ــج ذل ــل كلمــا أنت ــر بتََجمُّ متــت ممارســة الصب

ــل. األلفــة والتقــارب وســمو التحمُّ
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ما هو مفتاحك يف تطبيق مفهوم ) جهادكّن ( يف بيتِك عموماً؟
تساؤل:

ممــا يحســن التذكيــر بــه أيضــاً أن ملجاهدتــك يف بيتــك ثــالث 
ــا  َ ُّ �ي

َ
مراتــب، استشــرافاً للوصيــة الكرميــة يف قولــه تعالــى ﴿ �يَ أ

﴾ 
َ

ِلُحــون
ْ
ف
ُ
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ق
َّ
ــوا َوات

ُ
وا َوَراِبط ُ

وا َوَصــا�جِ ُ
فَ آَمُنــوا اْصــرجِ ــِذ�ي

َّ
ال

آل عمران - آية )200(

األولى : مجاهدة صبر وهي ) التحمل مع املشقة ( .
الثانية : مجاهدة مصابرة وهي ) التحمل بال تشكي ( .

الثالثــة : مجاهــدة مرابطــة وهــي ) توطــن النفــس علــى التحمــل 
احتســاباً برضاً ( مع اإلنتباه إلى أن الصبر ال يكون إال باإلســتعانة 

بــاهلل تعالــى.



96

|  كلما صبرِت هلل .. ارتقى صبُرِك  باهلل |
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هو َصبر ... وليَس ِصبر
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أفكار لتعميق
اإلحساس بـالنعمة داخل البيت 

كأسلوب تفعيل للخيرية فيه
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فكرة ] للتطوع من بيتنا نصيب [

هــذه الفكــرة تتعلــق بقــدرات وإمكانــات أفــراد البيــت الواحــد، 
حيــث يجتمعــون معــا علــى التواصــي بينهــم بعمــل جماعــي ينتفــع 
بــه كل منهــم خــارج إطــار البيــت ، وهــذا مــا نســميه بـــ ) تشــكيل 

فريــق التطــوع البيتــي ( ..

واملطلــوب كمثــال : تصميــم شــعار خــاص يوضــع علــى بــاب البيــت 
يعكــس التــزام أفــراد البيــت بالعمــل التطوعــي.

علــى أن نُســمي ذلــك مثــاًل ) بيــت البــر ( أي هــو بيــٌت معطــاءٌ خّيــر 
ال يقــف عــن املبــادرات اإليجابيــة جتــاه اجليــران ومــن حولنــا.
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ونقترح لذلك :
1. تصميم دليل هاتفي يتضمن أسماء اجلهات اخليرية التطوعية 
ذات الصلــة ببيئــة البيــت ، كجمعيــة فائــض الطعــام لنتواصــل معهــا 
حــن يكــون يف البيــت وليمــة كبــرى إلحــدى املناســبات، وكاملســتودع 
اخليــري لنتواصــل معــه حــن يكــون يف البيــت فائــض مــن األثــاث 

واملالبــس واألحذيــة أو األوانــي ونحــو ذلــك ..

سبب التواصل وسيلة التواصل اسم اجلمعية
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2. تشــكيل فريــق التطــوع البيتــي مــن خــالل ســؤال أفــراد البيــت 
عــن أفضــل مواهبهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم التــي يســتطيعون مــن 

خاللهــا نفــع اآلخريــن.
فمــن كان مــن أفــراد البيــت يجيــد فــن اإلقنــاع نحتــاج أن نوظــف 
هــذه املهــارة يف قيامــه مبهمــة )إصــالح ذات البــن( ومــن كان مــن 
أفــراد البيــت يجيــد التعامــل مــع التقنيــات واحلاســوب نحتــاج أن 
نوظــف هــذه املهــارة يف قيامــه مبهمــة ) محــو األميــة التقنيــة ( 

ــران وهكــذا .. ــة واجلي جتــاه العائل
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توظيفها لصالح نفع الغير املهارة أفراد البيت

البيوت اخلّيرة بيوٌت متحاّبة ومحبوبة
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فكرة ] الترك االختياري [

هــذه الفكــرة تتعلــق بكيفيــة اإلحســاس بالنعــم املتوافــرة يف البيــت 
التــي مــن كثــرة إلفنــا لهــا واعتيادنــا عليهــا فقدنــا ُعمــق اإلحســاس 

بكونهــا نعمــة!
 واملطلــوب كمثــال: أن نتعامــل معهــا علــى أنهــا غيــر موجــودة مــع 

توفرهــا لــو ملــرة واحــدة يف األســبوع أو الشــهر.
فاملــاء متوفــر فلنعتبــره وكأنــه مقطــوع ولنعــش مبقتضــى ذلــك 
مــن خــالل شــدة التخفــف عنــد اســتعماله، ســنالحظ عندهــا 
إضافــة إلــى تفعيــل اإلحســاس بنعمــة املــاء حتســن ســلوكياتنا يف 
اســتخدامه.. وممــا يجــدر التنبيــه عليــه هــو ضــرورة مراعــاة أن ال 
يترتــب علــى هــذا نتائــج ســلبية، مــع التذكير بأهمية توثيــق التجربة 

ــوع مــن اإلســتمتاع. ــر كأرشــيف أســري إن أمكــن ، كن بالتصوي
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 الهدف املنشود
حتقيقه موعد التطبيق  طريقة

اإلحساس بها
 النعم األساسية

املتوفرة

ــِدَث فرقاً يف صناعة  مــن شــأن هــذه األفــكار العملية أن حُتْ
أجــواء البيــت مــن الداخــل، فلنتــذوق متعــة االقتــراب مــن 

بعضنــا و اإلحســاس بجــدواه عمليــا.
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|  إن بيوتنا .. تسمو باإلحساس املفعم  |
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التجديد باجُلود .. فرصة
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 أفكــــار لتحــــويــل البيت 
لبيئة نشطة غير خاملة
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بيتنا .. مفعم باحليوية
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نعلــم أن البيــت مــكاٌن مشــغول بزمــان تواجدنــا فيــه، وأنــه 
احمليــط الــذي نُكثــر املكــث فيــه، فهــو محــل لــه خصوصيتــه 
لدينــــا، ومــن الطبيعــي أن يتســلل الروتــن للبيئــات الثابتــة 
التــي ينــدر أن يحصــل فيهــا تســارع يف التغييــر و التحــّول، 
فرأينــا أن نقتــرح عليــك إعــادة تصميــم البيــت وفــق خارطٍة 
ســلوكية تعــزز إيجابيــة التفاعــل داخــل بيئــة البيــت، ومــن 

تلــك األفــكار :

ال للركود .. فالبيئة اخلاملة مملة
تفتر اإلحساس وتضعف التواصل
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- عند مدخل البيت :
 نقتــرح وضــع املنبــه الصوتــي املذكــر بأدعيــة الدخــول 
واخلــروج . ووضــع الفتــه حتمــل عبــارة مثــل ) تخلــص مــن 
أعبائــك ( أو ) كأننــي ألول مــرة أدخــل بيتــي ( أو )ابتســم( 

ــُت ســاملاً و احلمــد هلل( . ــداً( أو )وصل أو )عــوداً حمي
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- يف غرفة الضيوف:
نقتــرح وضــع لوحــة الشــرف األســرية ألفضــل الزوجــن 
تــودداً أو إبداعــاً لصالــح البيــت و األســرة ، وألفضــل األبناء 
ــل العلمــي  ــال، وألفضلهــم يف التحصي خدمــًة للضيــوف مث
وهكــذا، وكذلــك تصميــم تــذكار مجســم يحــوي أجمــل مــا 
ــة الضيــف وحقوقــه  ــل مــن احلكــم واألشــعار عــن منزل قي

علــى أهــل البيــت، أو لوحــات أو مــا شــابه ذلــك.
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- يف غرفة الطعام :
 نقتــرح تخصيــص حافظــة طعــام تضــع فيهــا األســرة جــزًءا 
مــن طعامهــا قبــل أن تبــدأ يف الطعــام تهديــه إمــا للجيــران 
أو للفقــراء، مــع عمــل تســجيل صوتــي ألصغــر األبنــاء 
يحتــوي علــى أدعيــة الطعــام القبليــة والبعديــة وتشــغيله 
عنــد الطعــام يف كل مــرة، وضــع ملصقــات وعبــارات نحــو 

)خــذ علــى قــدر حاجتــك( )تذكــر احملــروم(.
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- يف غرفة املعيشة اخلاصة :
األثــاث  بقيــة  عــن  مختلــف  كرســي  تخصيــص  نقتــرح 
ومضافــاً إليــه لوحــة يكتــب فيهــا عبــارة مثــل : )كرســي 
الصراحــة( حيــث جتتمــع األســرة يف جلســتها األســبوعية 
للمصارحــة واملناقشــة ليجلــس عليــه مــن ارتكــب خطــًأ 
مــن األســرة ليتعلــم األبنــاء املبــادرة لالعتــذار عــن اخلطــأ 
ذاتيــاً، توثيــق حيــاة األســرة بصورهــا علــى حائــٍط مختــار 
لذلــك، تخصيــص جداريــة عــن أجمــل اللحظــات التــي 

مــرت و تركــت أثرهــا احلســن وهكــذا .
)بريــد / أعجبنــي  يطلــق عليــه  وضــع صنــدوق جميــل 
ــه مــن  منــك( حيــث يكتــب كل فــرد مــن األســرة مــا أعجب
تصرفــات اآلخــر خــالل األســبوع، فتجتمــع األســرة لتقــرأ 

ــد . هــذا البري
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 تخصيــص مصلــى مــع دوالب يحتوي على ثياب مخصصة 
للصــالة والســجادات و املصاحــف اخلاصــة لــكل فــرد يف 
األســرة و نحو ذلك مع مراعاة تناســب أحجام الســجادات 

واملصاحــف مــع أعمــار مســتخدميها .
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- يف عموم البيت :
جميــل أن تكــون اللوحــات املعلقــة يف البيــت هــي تلــك 
اللوحــات التــي رســمها أفــراد البيــت حتــى تتضمــن رؤيتهــم 
للبيــت اجلميــل الــذي يحلمــون بــه ومــن املستحســن أن 

توضــع يف براويــز بطريقــة إبداعيــة .
ونقتــرح وضــع ملصــق صغيــر للهدايــا التــي أهديتــه لبيتــك 
أو التــي تهاديتــم بهــا علــى أن حتمــل هــذه امللصقــات تاريــخ 
وكلمــة اإلهــداء ، واملناســبة التــي أُهديــت فيهــا الهديــة 

لتقويــة روابــط اللحظــات الســعيدة . 
ــي يحصــل  ــن الت ــد األماك ــات عن ــم امللصق ــم تعمي ــن امله م
مــن  كنــوع  الكهربــاء،  أو اإلســراف يف  املــاء  فيهــا هــدر 

االســتخدام.  وضبــط  ألمانــة  التذكيــر 
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|  اإلنسان .. ابُن بيئته التي ينشأ فيها  |
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بيوتنا 
كما نكون داخلها .. ينعكُس خارجها
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البيت .. صديق البيئة 
 لكل بيت موارد ، فكيف نتعامل مع تلك املوارد؟
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ليمة ترفع من نسبة الذكاء  |  البيئة املنزلية السَّ
عند أفرادها حتى %20  |

د . مأمون طربية - خبير علم النفس االجتماعي
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20%
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ما مقدار وعيكم بالشأن البيئي داخل بيتكم ؟

تساؤل:

احلفــاظ علــى البيئــة واجــب يبــدأ مــن البيــت ، فهــو البيئــة األنســب 
للقيــام بذلــك و االلتــزام بــه و التنشــئة عليــه ، وقــد يبــدو هــذا أمــراً 
ســهاًل يف ظاهــر الــكالم إال أنــه مــن أجــّل مــا يكــون لتحقيــق ذلــك .

املظاهر الدالة سبب االهتمام

ــة و اســتحقاقها  ــع البيئ ــة م ــا للصداق ــل بيوتن ــة متث ــام بجدي وللقي
وصــف )بيــوت خضــراء( و التــي تعنــي عامليــاً أنهــا منــازل تســتخدم 

مواردهــا بكفــاءة ، إليكــم مفاتيــح للتعامــل مــع تلــك املــوارد: 
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هل تتبعون خطة شرائية للتسوق ؟ وما هو مبدأكم يف الشراء ؟
تساؤل:

- املفتــاح األول : التوفيــر واالقتصــاد فاملهمــالت والقــاذورات التــي 
تســبب مشــكلة يف التعامــل معهــا عنــد تكدســها والتــي تــؤدي إلــى 
مشــكالت واضحــة يف نظافــة الطريــق ويــؤدي حرقهــا إلــى تلــوث 
الهــواء ونحــو ذلــك ; أمــر ميكننــا تالفيــه إذا قللنــا مــن البدايــة 
اســتهالكنا قبــل أن منــّد أيدينــا إلــى البضائــع يف احملــال عنــد 
التســوق ، ومــا أهــم أن نتســاءل عنــد الشــراء ) هــل نحــن بحاجــة 

لــكل هــذا ؟! (.

أهم 3 قواعد خلطتنا الشرائية مبدأ بيتنا يف الشراءأهم 3 قواعد خلطتنا الشرائية مبدأ بيتنا يف الشراء
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أهم 3 قواعد خلطتنا الشرائية مبدأ بيتنا يف الشراء

ما الذي تكتشفه كلما نظرت إلى سلّة مهمالت بيتك ؟
تساؤل:

- املفتــاح الثانــي : إعــادة االســتخدام .. فبقليــل مــن اجلهــد لــو 
تأملنــا مــا يف ســلة املهمــالت كل يــوم لوجدنــا أشــياء كثيــرة ميكــن 
التــي اســتخدم أحــد وجوههــا وبقــي  إعــادة تدويرهــا كاألوراق 
وجههــا اآلخــر أيضــاً ، و ِقــس علــى ذلــك كل مــا مُيكــن االنتفــاع بــه 

ــر مــن مــرة .. واســتخدامه أكث

خطوة التحسن ما أالحظه يف مهمالت بيتنا
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تساؤل:

أهم 3 قواعد خلطتنا الشرائية مبدأ بيتنا يف الشراء

ما هو أهم مظهر لإلسراف يف بيتك و ما سببه ؟!

- املفتــاح الثالــث : احلفــاظ علــى البيئــة .. فاحلفــاظ و احملافظــة 
ــم مــن مظاهــر  ــى وعــي قيمــي يَُحّج ــدل عل و احلفــظ ســلوكيات ت
اإلســراف يف البيــت و يؤكــد قدرتنــا علــى الترشــيد ، فكــم مــن 
مــرة انقطعــت فيهــا امليــاه و متكنــا مــن اســتخدام كميــات قليلــة يف 
االغتســال و الوضــوء و تعاملنــا مــع امليــاه بحــرص و تدبيــر !! فمــا 

املانــع أن نتذكــر هــذا الشــعور و نســتحضره مجــدداً ..

خطوة التحسن مظهر اإلسراف األبرز يف بيتنا ، و سببه
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و بعــد التوضيــح ملاهيــة املفاتيــح الثالثــة نــود أن تهتــم بهــا مجتمعــة 
ــى ســبيل  ــى األقــل ، و عل ــزام بواحــدة منهــا عل و ال أقــل مــن االلت
التأكــد مــن اســتيعاب ضــرورة أن تكــون بيوتنــا أليفــة و صديقــة 
للبيئــة ، و كونهــا بيــوت متخلّقــة باالرتفــاق و حســن رعايــة إنســانية 
اللتزامكــم  واضحــاً  ، نقتــِرح أن حتــددوا دافعــاً  تواجدنــا فيهــا 
ــدّل  ــة ت ــذي ســيكون ثمــرة حقيق ــد ال ــك العائ ــاً بذل ــك ، مقترن بذل

ــزام .  ــى التمّســك اخلــاّلق بهــذا االلت عل
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ــد الوعــي و اإلحســاس  ــى تزاي كل مــا ســبق هــو مجــرد مؤشــر عل
بأمانــة كل مــا نتعامــل معــه مــن مــوارد و خيــرات و مســخرات ،       
ــاً . ــت صديق ــة للبي ــت البيئ ــة كان ــاً للبيئ ــت صديق ــى كان البي و مت

 الدافع لاللتزام الثمرة املرجّوة

من االمتنان الدائم .. التعامل مع األمور بإحساس 
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|  بدون البيت يصبُح اإلنسان كائنًا ُمفتتًا
البيت هو ُركننا يف العالم  |

العالم الكبير غاستون باشالر
يف كتابه ) جماليات املكان (
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اللهم اجعل لبيوتنا حظاً وافرًا من السكينة



132

بيتنا .. وفرة
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بيتنا ليس بعالة
 البيت رافٌد حيوّي ، و مصدُر إضافة 
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وِلَم اَل

ال يصــح أن نهمــل املنظــور االقتصــادي لبيوتنــا مقارنــة بالعالــم مــن 
حولنــا الــذي أصبــح متوجهــًا بقــوة  لدعــم فكــرة )املشــاريع املنزليــة( 

لــذا فلنبــدأ بالتوضيح:
يف الكتــب التــي تؤّصــل ملمارســات مشــاريع العمــل املنزلــي ، جِندهــا 
تشــيُر إلــى مميــزات متعــددة للمشــروعات املنزليــة الصغيــرة ، 

نختــار منهــا أهــم خمــس مزايــا :
ــب يف  ــل املكت ــاء اإليجــار ) و هــو أفضــل ســبب جلع ــر أعب - توفي

املنــزل ( .
- إيجاد بيئة موائمة للعمل .

- اختصار ساعات التنقل إلى محل عملك .
- حرية حتديد واختيار العمالء واألسعار .

- اختيار نوعية املشروع واختيارك السمه بنفسك .
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وتذكــر تلــك الكتــب أيضــاً كيفيــة اختيــار املشــروع و البــدء بــه علــى 
ســبيل تقريــب إمكانيــة تطبيــق الفكــرة ، و مــن تلــك األفــكار:

- اختر إحدى زوايا املنزل لتكون مكتباً صغيراً .
- حــدد نــوع العمــل فكلمــا زاد عملــك كلمــا ربــح مشــروعك الصغيــر 

كثيراً .
- اعــرف أصــول أموالــك )فأنــت متتلــك أصــوالً أكثــر ممــا تتخيــل( 
ــل : )مهاراتــك ، مواهبــك ، معارفــك ، خبراتــك ، مدخراتــك ،  مث

الوقــت(.
- حــدد عمالئــك فكلمــا زادت معرفتــك مبــا يتوقعــه منــك عمالئــك 

كلمــا زادت مبيعاتــك .
- أضــف قيمــة حقيقيــة لعملــك ) افعــل أفضــل وأكثــر ممــا يتوقعــه 

عمالئــك (.
- أنفــق املــال بحكمــة ) أكبــر لــص ألمــوال مشــروعك هــو الثــراء 

التلقائــي (.
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أضــف إلــى ذلــك أن تلــك الكتــب تســاعد علــى وضــع محــددات 
لإلجابــة علــى ســؤال : 

كيــف جتــد مشــروعك التجــاري املنزلــي األمثــل ؟ و اخترنــا لــك مــن 
أهــّم تلــك احملــددات اآلتــي :

- ضــع خمــس أشــياء تفضلهــا يف جــدول لتبــدأ املشــروع بنــاًء 
عليهــا:

 الفرص التي
لم تستغلها أنشطتك هواياتك مهارتك شغفك
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ــن يســتفيدون ممــا تســتطيع  ــراد الذي ــة بأســماء األف - ضــع قائم
ــه وفــق اجلــدول الســابق : عمل

 يف الفرص
من، و ملاذا ؟

 يف األنشطة
من، و ملاذا ؟

 يف الهواية
من، و ملاذا ؟

 يف املهارة من،
و ملاذا ؟

 يف الشغف
من ، و ملاذا ؟

- حدد األدوات و املواد املرتبطة مبشروعك :
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لتعزيــز اخلطــوات الســابقة نــوّد تذكيــرك بإضافــة هــذه اخلطــوات 
ــا يلزمــك مــن  ــى إمتــام م ــزك عل ــي مــن شــأنها أن حتّف ــع الت األرب

تصــّور إلتقــان القيــام مبشــروعك ، و هــي :
- اكتشف من يقوم بتقدمي نفس خدماتك :

 انعكاس ذلك على
مشروعي

 ميزته يف تقدمي
اخلدمة

من يقّدم
اخلدمة ذاتها

- تعلم من جناح اآلخرين.

كيف تستفيد منه عملياً أهم جناح تعلمته
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- تعلم من فشل اآلخرين.

كيف تستفيد منه عملياً أهم فشل تعلمته

- استخدم التكنولوجيا يف تطوير مشروعك .

 أهم األدوات
التكنولوجية
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إليــك بعضــاً مــن أشــهر األمثلــة علــى املشــاريع املنزليــة الصغيــرة، 
و تذكــر أنــه مــن األهميــة أن توجــد مشــاريع تتوائــم مــع بيئــة 
ــن  ــاة اآلخري ــى التيســير و التســهيل حلي مجتمعــك ، و تســاعد عل

واحتياجاتهــم  :

- تدوير املخلفات كـ ) الورق ، البالستيك (
- حترير و مراجعة األخطاء املطبعية.

- خدمة الترجمة.
- تصنيع األغذية اخلفيفة.

- إعداد أدلة اخلدمات.
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و يف اخلتــام ننصحــك بقــراءة كتــاب ) أفضــل 101 مشــروع يــدار 
مــن املنــزل ( تأليــف دان رامســي - مستشــار املشــروعات املنزليــة 

و خبيــر إدارة املشــروعات املنزليــة الدولــي .
   

إياك أن تستِخّف بالِفكرة .. اسأل ثم استشر ثم استخر 
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لو قّلت البركة  يف بيتنا ، ماذا نصنع ؟
 » املكان املّتسع صديُق احلياة «
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البركة .. تيسير وتسخير
اللهم إّنا نسألك من اخلير كله
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جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال : 
يــا رســول اهلل إنــا نزلنــا داراً فكثُــر فيهــا عددنــا و كثــرت فيهــا 
أموالنــا ، ثــم حتولنــا إلــى أخــرى فقلّــت فيهــا األمــوال و قــّل فيهــا 
عددنــا ، فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) ارحلــوا عنهــا           

و ذروهــا فهــي ذميمــة ( .

يذكر أهل التجربة أن ستة أشياء تُذِهب البركة من البيت :

 جحود
النعمة كثرة التنازع

 التطلّع
 ملا بأيدي
الناس

 كثرة
التشكي احلسد  الشح

والبخل

اللهم اكفنا ما أًهّمَنا
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فتش .. من أيها بيتكم يعاني ، وملاذا ؟
تساؤل:

خطوة التحسن  ُمذهبات البركة من بيتنا ، و سبب ذلك

» يشرع ملن استفاد و ُأعجب بداره أن يسأل اهلل من خيرها و خير 
ما فيها و يستعيذ من شرها و شر ما فيها «.

عند العلماء:
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| بيتنا يقرأ .. بعض املراجع املقترحة  |
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كتاب مراحل البناء السكني
أكثر من 70 مقالة تلخص لك خطوات بناء مسكنك كما حتّب.

لألستاذ ماجد احمليميد  
مختص بتنفيذ املشاريع السكنية
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كتاب ) منزلي يقتلني (
الصحيــة  للمشــكالت  املرئيــة  غيــر  األســباب  لتحديــد 

داخــل بيئــة املنــزل.
اخلبير جيفري سي . ماري

خبير البيئة املنزلية ، و املهتم باالستقصاء الصحي للمنزل
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ننصحك بقراءة مقالة: 
) كيف عاشوا وأبدعوا يف هذه البيوت (

لألستاذ الكبير أنيس منصور 
جريدة الشرق األوسط - ع 9955 - 1 مارس 2006 م
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نختــم بباقــة مــن منثــور الكلمــات التــي اخترناهــا مــن أفــواه 
الوصايــا عنــد احلكمــاء حــول البيــت و شــؤونه.
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- البيت يصوُغ اإلنسان يف احلقيقة.

- من خالل األلفة يستعيُد البيُت ُهِوّيته.

- البيُت اللطيف يجعُل قاطنيه أكثر شاعرّية.

- البيت إحدى الفضائل اإلنسانية.

- مهّمتنــا إضفــاء صفــات اإلنســانية علــى البيــت كــي يكّثــف 

األلفــة و يدافــَع عنهــا.

- ينمو البيت و يتمدد فتحتاج احلياة فيه إلى مرونة أكبر.
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بيتــك .. هــو املــكاُن اليومــي 
ذكاء  فيــه  متــارس  الــذي 

املســافات.
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دوا وقارُبوا سدٍّ
وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم لنا 
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نبذة عن الكاتب:
علي محمد أبو احلسن

باحث مهتم بتمكني القيم
يعمل يف تطوير مهارات املأسسة الذاتية

فًا أكادميي سابق وله أكثر من ثالثني ُمَؤلَّ
مستشار تدريب قيمي
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تنفيذ وتصميم
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رقم اإليداع: 1438/3223
ردمك: 978-603-02-3471-4



158


