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 أسماء بنت راشد الرو�شد



 ما هي أخطر عالقة إنسانية ؟ 
وذلك ألنها هي العالقة الوحي�دة الت�ي   ) العالقة الزوجية(إن أخطر عالقة إنسانية هي 

لتحقي���ق مقاص���دها إذا وظف���ت .. م���ة كله���ا ب���ل األ.. ت���ؤثر عل���ى مس���تقبل المجتم���ع  

 .للكثير من طاقاتها الفطرية ًاوألن فيها توظيف.. الصحيحة

تهم الزوجي�ة  ارؤي�تهم لق�دوات ناجح�ة ف�ي عالق�      ألن ي�ال تربي�ة األج ي فولها أثر كبير 

سيترتب عليه�ا توري�ث ه�ذا النج�اح م�ن األب�وين ل�ألوالد، فيتحق�ق الت�وازن النفس�ي،           

واالس�تقرار الع�ائلي ،ويزي��د اإلنت�اج ويكث��ر العم�ران المعن�وي والم��ادي بس�بب نج��اح       

 .العالقة الزوجية

حي�ث ل�م يعب�ر ع�ن     ؛ميث�اق الغل�يظ   ومما يؤكد ذلك وصف القرآن االرتباط الزوج�ي بال 

 .أي ارتباط آخر بالميثاق الغليظ إال ميثاق النبوة

 هل تعلمون لماذا؟

س�وزان  (من حاالت الطالق تقع في بيئة المثقفات،وُنق�ل ع�ن   %٨٦من المؤسف أن 

ارتفاع نس�ب الط�الق   (نائبة مجيرة وحدة التنمية االجتماعية في سنغافورة أن ) شان

 ).ان،وارتفاع مستوى التعليمإنما هو بسبب العمر

ألن الجامع��ات والمعاه��د عّلم��ت الم��رأة كي��ف تك��ون مدرس��ة ناجح��ة وطبيب��ة م��اهرة     

 !،وسكرتيرة متقنة؛لكنها لم تعلمها كيف تكون زوجة سعيدة وربة بيت ناجحة

وألن الثقافة الشائعة أقنعت الم�رأة ب�أن تك�ون ذات شخص�ية مس�تقلة ال تخض�ع ألح�د        

 .ص،حتى وإن كان زوجها؛أيًا كان ذلك الشخ

أه���م م���ن نج���اح المهن���دس ف���ي    ..إن نج���اح الم���رأة ف���ي إقام���ة بي���ت مس���تقر آم���ن     

ورشته،ومن نجاح الطبي�ب ف�ي عيادت�ه،ومن نج�اح الع�الم ف�ي مختبره،ب�ل إن ه�ؤالء         

جميع��ًا م��دينون ف��ي نج��احهم لتل��ك الم��رأة الناجح��ة ف��ي حياته��ا األس��رية أم��ًا كان��ت أو  

 .زوجة

 



 يف؟ وماذا يعني التكيف؟لماذا الحديث عن التك

ف��التكيف يعن��ي النج��اح م��ن منطل��ق التعام��ل    ؛نري��د ب��ذلك كي��ف يك��ون ال��زواج ناجح��اً  

 .واجتياز العوائق التي تعترض نجاح الحياة الزوجية 

 اختبار

 ماهو التكيف في نظرك/س

 :يقتضي التكيف أن/ج

 أكون كما يحب زوجي وأهله. 

 أكون أنا وزوجي على اتفاق وتفاهم. 

 ف أحد الزوجين اآلخر في رأي أو فكرةال يخال 

بع���د اختي���ارك لإلجاب���ة الص���حيحة ،ُن���َذكُِّرِك أن هن���اك ص���ورتين للتكي���ف م���ع الحي���اة  

 :الجديدة

 ).تنازل عن المبادئ وتضييع الحقوق(تكيف سلبي  -

تنمية وتعزيز الجوانب اإليجابية ومعالجة السلبيات  والتغلب  عل�ى  ( تكيف إيجابي  -

 ).ب تغير المرحلة االجتماعيةالمشاكل واستيعا

 العوائق في طريق الزواج الناجح 

 ورحم�ةٌ  وفي�ه م�ودةٌ   وراح�ةٌ  األصل الثابت ف�ي النص�وص الش�رعية أن ال�زواج س�كنٌ     

ب��العوائق الت��ي تعت��ري "ف المقلب��ين عل��ى ال��زواج والمت��زوجين ع��رِّولك�ن ينبغ��ي أن يُ 

عامل مع حي�اتهم الزوجي�ة   مع الترغيب لهم بالزواج لكي يحسنوا الت" الزواج الناجح

 .بحلوها ومرها

فالب�د م�ن    ،وأن الحياة مبني�ة عل�ى االب�تالء والكب�د     ،وهذه سنة اهللا في الخلق والحياة

التي تعت�رض حي�اة ال�زوجين فيكون�ا متهيئ�ين نفس�يًا ل�ذلك         توقع العوائق والمشكالت



ف يص�ل  ل�ن يع�رف كي�    ،فمن لم يفشل ؛بداية طريق النجاح الفشل قد تكون وكما قيل،

 .وصل إلى األبواب األسبابومن بذل  ،إلى النجاح

 :التكيف مطلوب مع 

 :شخصية الزوج وطباعه-١

ب�ين   والقناع�ات  واألمزج�ة واخ�تالف ف�ي بع�ض الطب�ائع      ًاهن�اك فروق�   فمن المؤكد أن

،فق��د تك��ون اح ف��ي الق��درة عل��ى الكس��ب والتعايش فالب��د م��ن التغل��ب والنج��  ال��زوجين

ئع واألمزجة بين الطرفين وخصوصًا في األيام األولى مم�ا  المشكلة في اختالف الطبا

 .يؤدي إلى كثرة الخالف بينهما

 :فيكون التكيف باآلتي

 .الحرص على البعد عن أسباب الخالف

 .عدم الضجر من وجود اختالف في العادات وتباين في الطباع

 .الحرص على معرفة الصفات المتطابقة

 .محادثةالعمل على إيجاد قنوات للحوار وال

 .الحرص على إبراز محاسن شخصية الشريك

ع��دم اعتب��ار عملي��ة التع��رف عل��ى الش��خص المقاب��ل تح��ديًا؛وإنما ت��رك األم��ور تس��ير   

 .بشكل تلقائي

 .افتراض النجاح دائمًا وعدم توقع الفشل

 :الظروف واألوضاع الجديدة-٢

فم��ن المه��م أن ك��أن تنتق��ل إل��ى بل��د آخ��ر،   ؛س��واء االجتماعي��ة أو المادي��ة أو المكاني��ة

 .تسعى للتكيف معهو ،تكون الزوجة متهيئة لهذا التغير

أو ق�د تك��ون المش�كلة ف��ي المس�كن الزوجي،ف��ي ع�دم ت��وفر مس�كن مناس��ب لل��زوجين      

 .وكثرة التنقل بين الشقق والمنازل؛مما يوجد حالة عدم استقرار نفسي



 اختبار

 :كوني واقعية واسألي نفسك 

ج��ك توقعاتك،ه��ل ستش��عرين باإلحب��اط والفش��ل أم م��اذا س��تفعلين إذا ل��م يحق��ق زو:س

 ستتغلبين على ذلك

اإلغراق في األحالم الوردية ال ينفع،بل كثي�رًا م�ا يض�ر،فهيئي نفس�ك لع�دم تحق�ق م�ا        

 .تتوقعينه

وقد يكون من المناسب أن يتحدث الزوجان معًا ع�ن توقعاتهم�ا حت�ى ال يص�طدما ف�ي      

ك��ون المص��ارحة رائ��دهما ف��ي حياتهم��ا  بداي��ة الطري��ق،وأن يتح��اورا فيم��ا بينهم��ا ،وت 

 .الزوجية،فإن ذلك سيقلل من الصدمات الزوجية عند حدوث األمور غير المتوقعة

 :أهل الزوج-٣

والتغل�ب عل�ى    -بش�كل خ�اص،    هوأم�  -البد من تعزيز العالق�ة الطيب�ة م�ع أه�ل ال�زوج     

 .طباعهم السلبية واحتوائهم بالمواقف الكريمة واألساليب الذكية

 التكيف مع مشكلة صعوبة االنسجام؟ كيف يكون

 :يكون الحل 

،فالب�د أن يتحل�ى ك�ل ط�رف بال�ذكاء وال�روح اللطيف�ة        تحقيق االنسجام الفكري .١

ماعرف��ت  -افهمن��ي: (المتقبل��ة ألي نق��د،وليعلم الزوج��ان أن تردي��د العب��ارات   

مؤش�ر لرغب��ة ك�ل ط�رف ف��ي    ) ح��اول أن تفهمن�ي -ح�اول أن تس�توعب  -قص�دي 

اهم ،إذن ليس��تفد ك��ل منهم��ا م��ن وج��ود الني��ة الص��افية تحقي��ق االنس��جام والتف��

 .لفهم كل طرف لعقلية الطرف اآلخر

اخيتار موضوعات معين�ة للنق�اش ف�ي المج�االت الساس�ية،أو االقتص�ادية ،أو        .٢

االجتماعية ،أو التربوية،فعندما تحاور الزوجة زوجها سوف تكتشف طريق�ة  

ل��ديها انطب��اع أو ص��ورة   تفكي��ره وتقويم��ه لألمور،وتحليل��ه لألح��داث ؛فيتول��د 

عام���ة للمس���توى الفك���ري لزوجها،فتب���دأ ه���ي بمعرف���ة األم���ور الت���ي يرغ���ب   



وم��ن العب��ارات الت��ي ت��نم ع��ن وج��ود انس��جام  .. بمناقش��تها والت��ي ينف��ر منه��ا  

ال أتفق معك في ه�ذه النقط�ة   -أؤيدك إلى حد ما–اتفق معك في الرأي : (فكري

 )إلخ..ولكن كالمك صحيح فيما يتعلق بكذا

حقيق االنسجام على المستوى العاطفي والنفسي يج�ب أن ي�تفهم ك�ل ط�رف     لت .٣

مش���اعر الط���رف اآلخر؛س���واء كان���ت ه���ذه المش���اعر س���لبية أو إيجابي���ة وأن 

يس��توعبها تمام��ًا،ويحترم األس���لوب ال��ذي ي���تم في��ه التعبي���ر ع��ن االنفع���االت      

 .والمشاعر

 ما هو معيار التكيف الناجح في الحياة الزوجية ؟

ي ال�دنيا  الحقيقي الذي نعنيه في العالقة الزوجية هو أن يك�ون النج�اح ف�   إن المقياس 

ن ناجحين في حياتهما الدنيوية على وجه يبلغان به رض�ا  اواآلخرة، أي يكون الزوج

 .اهللا والجنة ويرجوان امتداد اللقاء والحياة معًا في الجنة

 اختبار

 )توجيهات ووصايا(طريقك إلى التكيف 

 حددي هدفك -١

 :عية واسألي نفسككوني واق

 ما هي نظرتك للزواج؟

 لماذا تزوجت؟

إن س��عيك لتحقي��ق ه��دفك الواض��ح ف��ي حيات��ك الزوجي��ة يقي��ك كثي��رًا م��ن المش��اكل           

،ويجعل�ك تتغلب��ين عل��ى كثي�ر م��ن الص��عاب؛ألنك س�تنظرين إل��ى ه��دفك م�ن ف��وق ه��ذه     

 .الظروف،و تتخطينها للوصول إليه

 تذكري وعد النبي للزوجة الصالحة. ٢
الزوج زوجته باصطحابها معه في رحلة من رحالته إلى بلد تشتاق لرؤيته  لو وعد

لحرصت على طاعته،على األقل قبل أن تتم الرحلة،حتى ال يحدث خالف يقرر بسببه 
 !!عدم اصطحابها معه في السفر



أال يغري الزوجة وعد خير البشرية ،رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم لتلك 
أال يغريها ذلك ! افظة على ود زوجها بأن يدخلها الجنة؟الزوجة الناجحة المح

قال رسول اهللا : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت! بالحرص على طاعته وإسعاده؟
 ).إيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة(صلى اهللا عليه وسلم 

 :األجر العظيم
ه من أرضت زوجها بحسن كم هو ِعَظُم الجزاء الذي تنال..هل رأيِت أختي المسلمة 

 عشرتها وصبرها؟
أال يجعل هذا الثواب الكبير طاعة ..نجاة من نار جهنم ،وفوز بنعيم الجنة األبدي

 !أمرًا هينًا يسيرًا؟-بالمعروف وفي غير معصية-الزوج
 اعطي حتى تأخذي.٣

وليكن شعار ..على الزوجة أن تتعلم في حياتها الزوجية أن تعطي حتى تأخذ 
ألنها إذا كسبت حبه وثقته تكون قد حصلت  -يف أكسبه ال كيف أغيرهك-: الزوجة

 .على إكسير النجاح في تغييره
 :ثم  تنس الزوجة تلك النصيحة الذهبية المختصرة

 حاولي أن تكسبيه قبل أن تغيريه.٤
 على من تعتمدين؟-٢

ن وم�ن ك�ا   ،يكون االعتماد على اهللا تبارك وتع�الى ، فم�ن توك�ل عل�ى اهللا فه�و حس�به      

اهللا حس���به تكف���ل ب���أمره وذل���ل الص���عاب أمام���ه وجعل���ه يتخط���ى العوائ���ق ويجت���از       

 .الصعوبات بسهولة ويسر

فالشعور بمعية اهللا تعالى أمر مطلوب، وهو ما ذكره موسى عليه الس�الم عن�دما ق�ال    

: 

 ؛وكان��ت العوائ��ق تح��يط ب��ه   ،] ءس��ورة الش��عرا ٦٢" [ك��ال إن مع��ي رب��ي س��يهدين  "

ام��ه ، ولك��ن ص��دق اإليم��ان بمعي��ة اهللا تع��الى واالعتم��اد  فالع��دو م��ن خلف��ه والبح��ر أم 

علي���ه والتوك���ل علي���ه، ك���ان ه���و س���بب النج���اة، فكي���ف إذا ك���ان الع���ائق يس���يرًا ب���ين  

 !الزوجين؟

 هل تعرفين حقه؟ - ٣

أتى رجل بابنته إلى رسول اهللا صلى اهللا : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال 

فق�ال له�ا رس�ول اهللا ص�لى اهللا علي�ه      . أن تت�زوج  إن ابنتي هذه أبت: عليه وسلم فقال

وال�ذي بعث�ك ب�الحق ال أت�زوج حت�ى تخبرن�ي م�ا ح�ق         : فق�ال  " أطيعي أباك: " وسلم 



حق الزوج عل�ى زوجت�ه ل�و كان�ت ب�ه قرح�ة فلحس�تها،        : " الزوج على زوجته؟ قال 

الحق ال وال�ذي بعث�ك ب�   : قالت " أو انتثر منخراه صديدًا أو دمًا ثم ابتلعته ما أدت حق

 " .ال تنكحوهن إال بإذنهن : " أتزوج أبدًا، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ا بين هذه الفتاة وبين فتيات هذه األيام اللواتي يقبلن كم سيكون الفارق كبيرًا لو قارنَّ

 ،واهتم��ام،وم��ال ،وم��ا س��يأخذن من��ه م��ن ح��ب   ،عل��ى ال��زواج وه��ن يحلم��ن ب��الزوج 

 !! كثيرةماذا عليها تجاهه من حقوق  ن نفسهادون أن تسأل إحداهورعاية 

 اإلعداد قبل الزواج

 همواجب�ات بنبصرهم في�ه   ؛فلنعمل على إعداد الشباب والفتيات إعدادًا صحيحًا للزواج

الط�الق المتزاي�دة عام�ًا بع�د      عس�انا ن�نجح ف�ي خف�ض نس�ب     .. مع ما لهم م�ن حق�وق   

 !آخر

لتي أوضحها اإلس�الم ف�ي م�نهج    فمن واجبات ومسؤوليات الزوجين تجاه بعضهما وا

 :األسرة المتكامل ما يلي

 ..واجبات

 :ما يجب على الزوج من واجبات ومسؤوليات لزوجته وبيته:أوًال

واجب اإلنفاق عل�ى الزوج�ة ض�من ح�دود الطاق�ة،من غي�ر إس�راف وال تقتي�ر          -

،ف��الزوج ه��و المس��ؤول األول ع��ن الرعاي��ة المالي��ه ألهل��ه م��ن حي��ث ت��أمين        

واألثاث والملبس وال�دواء،وغير ذل�ك م�ن الحاجي�ات األخ�رى       الطعام والسكن

 .بقدر المستطاع دون شح أو تبذير

واجب حسن الصحبة والتكريم واالحترام وعدم اإلهانة أو اإلساءة،قال تع�الى   -

: ،ولقول���ه ص���لى اهللا علي���ه وس���لم   )النس���اء ١٩)(وعاش���روهن ب���المعروف (

 ) خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي(

 )ما أكرم النساء إال كريم وما أهانهن إال لئيم: (صلى اهللا عليه وسلم  وقوله



واجب رعاي�ة الزوج�ة ف�ي حس�ن أدائه�ا للتك�اليف الش�رعية ،وتعليمه�ا أحك�ام           -

دينها ،وهذا الواجب من التكاليف المنوطة بقائد األسرة وراعيها تنفي�ذا ألم�ر   

م ن��ارا وقوده��ا الن��اس ي��ا أيه��ا ال��ذين ءامن��وا ق��وا أنفس��كم وأهل��يك : (اهللا تع��الي

والحج��ارة عليه��ا مالئك��ة غ��الظ ش��داد ال يعص��ون اهللا م��ا أم��رهم ويفعل��ون م��ا   

 )التحريم٦)(يؤمرون

 :ما يجب على الزوجة من واجبات ومسؤوليات تجاه زوجها وبيتها:ثانيا

إذا كان الرج�ل ه�و ال�ذي ُكّل�ف ليمث�ل األس�رة خارجي�ًا واقتص�اديًا،فإن الم�رأة ه�ي           

 : رة األسرة داخليًا وهي كالتاليالمسؤولة عن إدا

أن تطيع��ه ف��ي ك��ل أم��ر ف��ي ح��دود م��ا تطي��ق ، عل��ى أال يك��ون ذل��ك منافي��ًا أي      -

 .منافاة لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

حفظ بيت زوجها في حضوره وغيابه ، وفي مال�ه وأوالده،وأن ال تخ�رج م�ن     -

وغي��ر ذل��ك م��ن  .. يم المن��زلبيت��ه إال بإذن��ه ،وال تدخل��ه أح��دًا إال برض��اه،وتنظ  

الش��ؤون المنزلي��ة ؛ول��ذلك في��ه تتمت��ع بك��ل تق��دير م��ن أف��راد األس��رة طالم��ا         

 .حافظت على مسؤولياتها الدخلية

تعاه�د األبن��اء بالتربي�ة الحس��نة ، والمتابع�ة والس��ؤال ع�ن أح��والهم ،ومعرف��ة      -

أقرانهم ،والمحافظة عل�يهم م�ن االنحراف�ات العقدي�ة واألخالقي�ة ،وتحص�ينهم       

من قراءة المج�الت الخليع�ة ، وس�ماع الموس�يقى المحرمة،ومش�اهدة األف�الم       

الماجنة والقنوات الفض�ائية واإلنترنت؛حي�ث أص�بحت تعل�م أبش�ع االنحراف�ات       

 .األخالقية والتي قد تكون سببًا في انتكاسات الفطرة والعياذ باهللا

 العزم على تحويل الفشل إلى نجاح والمستحيل إلى ممكن.٦

 سك فرصة أطول وأطولأعطي نف

وعم��ره ثماني��ة عش��ر عام��ًا رغ��م  )اس��تانبول(نج��ح محم��د الف��اتح بف��تح القس��طنطينية  

 .صعوبة قالعها وجيشها وحصانتها



طرد من وكان ُي ،شخصًا بخلطته الخاصة للدجاج) ١٠٨٠(إقناع " كنتاكي " حاول  

دعن��ا نج��رب، فج��رب  ) ١٠٨٠(وه��و رق��م  ،ص��احب مطع��م حت��ى ق��ال ل��ه أح��دهم  ك��ل 

 !تح بعدها سلسلة مطاعمه المشهورةحت التجربة، وفونج

 حصاد

وه��ي تح��اول  ،وهن��اك زوج��ة ص��برت عل��ى ش��رب زوجه��ا للخم��ر م��دة عش��ر س��نوات 

 .تغييره وإصالح حاله ونجحت في هذه المهمة

ات الص�رع  وهناك رجًال مضى له مع زوجته حتى اآلن ثمانية أعوام وهي تأتيها نوب� 

أعماله��ا  ويص�بر عليه��ا ويق�وم بكام�ل    رعاه�ا  يوم�ع ذل��ك  أربع�ة أش�هر م�ن ك��ل ع�ام،     

 المنزلية التي تقوم بها ومازال صابرًا وعنده أمل بشفائها

ف�ي تغيي�ر ال�زوج وبل�وغ      مثل هذه المواقف وغيرها تبعث األم�ل ف�ي إمكاني�ة النج�اح    

 ،اله��دف عن��د تك��رار المح��اوالت وتجدي��د التجرب��ة فيتح��ول عن��دها الفش��ل إل��ى نج��اح    

مع توكل عل�ى اهللا    ،إذا كان عند صاحب الموقف إرادة ثم أملوالمستحيل إلى ممكن 

 .واستعانة به

 ..تفهمي حاجات زوجك .٧

 :هناك خمسة حاجات نفسية للرجل

 .أن يكون مقبوًال في مظهره.  ١

 .أن تكون سجاياه الرجولية موضع تقدير.  ٢

 .تهوالموجه والحامي ألسر عائليطمئن إلى أنه هو القائد وال حاجته ألن.  ٣

اإلحس��اس بأن��ه الش��خص األكث��ر أهمي��ة ف��ي حي��اة زوجت��ه وأن يك��ون موض���ع          .  ٤

 .تقديرها

 .ومشاركتها الوجدانية ،ه وتفهمهاتحاجته إلى أن يحظى بتعاطف زوج.  ٥

 -إن هذه الحاجات الخمس حاجات مشتركة بين جميع األزواج، لكن كثير م�ن النس�اء  

 .أزواجهنبقين على وهمهن بإمكانية تشكيل -لسوء الفهم 



إذا استطاعت الزوجة أن تفهم الطريقة التي يفكر بها زوجه�ا وأن تراع�ي احتياجات�ه    

وتق��درها، وت��ذكرت أن زوجه��ا مث��ل س��ائر البش��ر ل��ه حس��ناته وس��يئاته ول��ه عيوب��ه      

وفض���ائله، فإنه���ا تك���ون ق���د وض���عت ق���دميها عل���ى طري���ق الحي���اة األس���رية الهادئ���ة 

 .الناجحة

 ...تعلمي قفز الحواجز -٦

يس��يران ف��ي حياتهم��ا الزوجي�ة الناجح��ة الب��د أن يتعرض��ا لعوائ��ق   ال�زوجين وهم�� أن ا

. تعلما كيف تقفزان الحواجز وتتخطيان تل�ك العوائ�ق   :وحواجز، وهنا نقول للزوجين

، وتجعل حياتهما الزوجية أكث�ر  ذلك وهناك عدة أمور يمكن أن تساعد الزوجين على

 .معًا يها، ألنهما استطاعا أن يتغلبا علبةنجاحًا وسعادة،ويصبحان أكثر ارتباطًا ومح

 :ويمكن إجمال هذه األمور في أهمها وأقواها تأثيرًا أال وهي 

 .من الزوجين حقوقهما وواجباتهما  معرفة كل )١

ا بالمص���ارحة م���رض حياتهم���ا وتفاديهت���عتوق���ع العوائ���ق الت���ي يمك���ن أن ت    )٢

 .ومعالجتها بالحوار الهادئ 

 .يسر واألخذ باألسهل واأل )٣

 :ي على مشكلة الشك والغيرةتغلب-٩

 :واسألي نفسك عدة أسئلة

 اختبار

 :عندما ينصرف زوجك إلى م طفة بعض أهله واالهتمام بهم/س

 .أفرح كثيرًا،وكأنني واحدة منهم . أ

 .أرى أن ذلك أمرًا عاديًا . ب

 .أشعر بالغيرة واالنزعاج . ت

 .أشعر أنني ُمهملة . ث



 يء ملموس؟عليك أن تتساءلي ما الذي يجعلك تشكين ؟وهل من ش: ١س

إذا لم يكن هناك شيء ملموس إذًا فهي أفكار س�لبية ترج�ع إل�ى اض�طربات ف�ي      :٢س

 :شخصيتك،وعليك أن تسألي نفسك 

 هل مرت عليك خبرة سلبية مشابهه في األسرة في مرحلة الطفولة؟ 

 هل شاهدتي فلم في التلفاز يروي قصة خيانة؟ 

 هل قرأتي قصة خيانة؟ 

 انة الزوجية؟هل سمعتي من الصديقات عن الخي 

 .أن األمور السابقة قد تولد لديك أفكار سلبية

 األفكار السلبية هي التي تولد الشكوك وتّكون لديك مشاعر القلق. 

    ومش��اعر القل��ق والش��ك س��توجه س��لوكًا فيم��ا بع��د ويك��ون ذل��ك س��لوكًا م��دمرًا

 .لألسرة

 :خطوات لتفادي الشكوك في الحياة الزوجية-١٠

 .سواسمحاربة الشك بمحاربة الو .١

الثقة ه�ي األص�ل ،وك�ل م�ا أعت�ز اإلنس�ان وافتخ�ر بالثق�ة ف�ي حيات�ه الزوجي�ة             .٢

 .؛وحارب الشك ووجد السعادة

 .المصارحة تتدفع الشكوك  .٣

 .حصر دائرة الخالف الزوجي .٤

 .المواجهة أسلوب عالجي رائع .٥

 .اتركي أسلوب اللوم .٦

 .انظري بمنظار غيرك .٧

 .افهمي دوافع السلوك .٨



 .ًا للشكوكال تجعلي من الماضي مرتع .٩

 .ثقي بنفسك .١٠

 :كيفية تفادي الغيرة في الحياة الزوجية

      ال ب��د م��ن المص��ارحة ب��ين الزوجين،بحي��ث اليك��ون بينهم��ا ح��واجز يق��ف

 .عندها كال منهما

      عل��ى الزوج��ة أن تك��ون عقالني��ة ال تنح��رف خل��ف عواطفه��ا ،وم��ا دام��ت

عاطفتها غير مبنية على أسس عقالنية ومنطقية فأي شيء يخط�ر بباله�ا   

 .تعتبره صحيحًا

     إن لل��زوج دورًا كبي��رًا ف��ي التعام��ل م��ع زوجت��ه الغيورة،وذل��ك ب��أن يك��ون

 .صبورًا وال يحاول حل المشكلة بمشكلة أخرى

    عندما تولد مشاعر الغيرة حبذا لو أمكن اختيار أنسب األوقات م�ع ش�ريك

 .الحياة والتعبير عن مشاعرك نحوها دون اتهام أو تحقير أو صراخ

 : ارات المصارحة وفن الحوار تعلمي مه-١١

ئق من حياته الزوجية، ويغيب ع�ن ذهن�ه   واحيانًا يفكر أحد الزوجين كثيرًا إلزالة العأ

أن العائق الذي يفكر في إزالته قد يتعاون مع�ه الط�رف اآلخ�ر ف�ي تج�اوزه ل�و جل�س        

 : معه جلسة مصارحة وحوار هادئ في 

 .مكان مناسب  -

 .ووقت مناسب  -

 .يئة لالستماعونفسية مته  -

 .وكلمات رقيقة بعيدة عن االتهام والتشهير والتوتر والعصبية  -

بتقص�يره ف�ي ه�ذا الج�و الم�ريح، وال�ذي تكس�وه المحب�ة         أحد الزوجين عندها يعترف 

 . تكون النتيجة غالبًا العفو والصفح من الطرف اآلخروالمودة بألفاظها ولمساتها،



ح��دى الزوج��ات تش��تكي م��ن س��وء معامل��ة وي��ذكر أح��د المستش��ارين أن��ه اتص��لت ب��ه إ

زوجها لها، فطلب منها أن تحضر وزوجها إلي�ه فحض�را وجل�س زوجه�ا عل�ى يم�ين       

المكتب وهي على الشمال، وقال لها تفضلي قولي ما عندك م�ن مالحظ�ات ، فتكلم�ت    

تفضل تكلم ، فتحدث ربع س�اعة  : ربع ساعة ثم التف المستشار إلى زوجها وقال له 

شا أمامه فاتفقا من غير تدخل المستشار ، ثم قاما فقبل ك�ل واح�د مهم�ا    كذلك، ثم تناق

: لكني لم أفعل ش�يئًا ، فق�ال الزوج�ة    : رأس اآلخر وشكرا المستشار عندها قال لهما 

، عطيه�ا أنفس�نا ف�ي البي�ت    أن نصف الساعة هذه التي قض�يناها هن�ا ، ل�و أنن�ا كن�ا ن     " 

وم�ن   عن�ه  ا ه�و مش�غول عن�ي وأن�ا مش�غولة     لما بلغ بنا األمر إلى هذه المرحلة، وإنم

 ".ثم ال نلتقي وال نتحاور

يمكن التغل�ب علي�ه إذا عل�م الزوج�ان كي�ف ي�ديران       ه المشاكل إن هذ: أختي المسلمة 

 .الحوار بينهما إدارة جيدة، من غير غضب أو توتر

 ...إنه مختبٌئ خلف الستار ... انتبهي .١٢

ر وب�دأ الخ�الف يتط�ور إل�ى ش�جار بس�بب       كان الزوجان يختلفان ح�ول أم�ر م�ن األم�و    

زوجت��ك  ه��ل ت��رى كي��ف ته��ين  : هم��س يس��معه ال��زوج،  وال ي��رى ص��احبه يق��ول ل��ه   

 !مس رجولتك؟ كيف تسكت؟ كيف ترضى؟ أتغلبك امرأة؟كرامتك؟ أال تالحظ أنها ت

حلم�ك  . لقد تم�ادى زوج�ك   : حبه أيضًاوكان الهمس ينتقل إلى الزوجة،  وال ترى صا

،فإلى من�ه عليك أن تض�عي ح�دًا له�ذه اإلهان�ات المتك�ررة      !جعله يهينك ويجرح أنوثتك

 متى السكوت؟

أن الشيطان ليضع عرشه عل�ى الم�اء، ث�م يبع�ث س�راياه      : (قال صلى اهللا عليه وسلم 

م�ا زل�ت   :يج�يء أح�دهم فيق�ول    . في الناس،فأقربهم عنده منزل�ة أعظمه�م عن�ده فتن�ه    

ال واهللا م�ا ص�نعت ش�يء؟ ويج�يء     :ك�ذا وك�ذا ،فيق�ول إبل�يس    بفالن حتى تركته يق�ول  

فيقرب��ه ويدني��ه ويلتزم��ه :م��ا تركت��ه حت��ى فرق��ت بين��ه وب��ين أهل��ه ق��ال:أح��دهم فيق��ول 

 )نعم أنت:ويقول 



الغض���ب،  وي���ؤجج جم���ر ال���بغض،   ،  يش���عل فيهم���ا يهماواس���تمر الهم���س ف���ي نفس���

 .كل منهما على اآلخرل وسوسوي

بعد أن ت ال�ذي ك�ان مختبئ�ًا خل�ف الس�تار،     حب الص�و وبينما الزوجان ك�ذلك ظه�ر ص�ا   

لص�وت ه�و ال�ذي أوق�ع بينهم�ا ،      هبت ريح الناف�ذة،  واكتش�ف الزوج�ان أن ص�احب ا    

وأن��ه ه��و ال��ذي زاد خالفهم��ا اش��تعاًال واحت��دامًا وتأزم��ًا فان��دفعا يض��ربانه،  وانش��غال    

رج م�ن  بضربه عن خالفهما الذي هدأ،  وظال وراءه يطاردنه وهما يضربانه حتى خ� 

 .باب الدار

وعاد يضحكان بعد أن أدركا أن الخالف ما كان ليصل بينهم�ا إل�ى م�ا وص�ل إلي�ه م�ن       

 بم�ا ال يهمس ف�ي نف�س ك�َال منهم�ا     لوال هذا الذي كان متوارياًٍ .. حدة وشجار وعنف 

 .يسمعه اآلخر

أردت به��ذه الحادث��ة الرمزي��ة أن يتنب��ه ك��ًال م��ن ال��زوجين أن ه��ذا م��ا يح��دث ف��ي ك��ل     

حاد بينهما،  لكنهما ال يريان هذا ال�ذي يهم�س ف�ي ك�ل منهم�ا ليش�عل الخ�الف        خالف 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللا رض�ي اهللا عن�ه   . بينهما

إن الش�يطان ليض�ع عرش�ه عل�ى الم�اء،  ث�م       : " عن النبي صلى اهللا علي�ه وس�لم ق�ال   

يجي��ئ أح��دهم . عظمه��م عن��ده فتن�ة يبع�ث س��راياه ف��ي الن�اس،  ف��أقربهم عن��ده منزل�ة أ   

ال واهللا م�ا ص�نعت    : فيق�ول إبل�يس  . ما زلت بفالن حتى تركته يقول ك�ذا وك�ذا   : فيقول

فيقرب��ه : م��ا تركت��ه حت��ى فرق��ت بين��ه وب��ين أهل��ه ق��ال   : ويجي��ئ أح��دهم فيق��ول ! ش��يئًا

 " .نعم أنت : ويدينه ويلتزمه ويقولن

يرونهم��ا م��ن حي��ث ال يرون��ه    ل��ذلك عل��ى ال��زوجين أن يت��ذكرا أن الش��يطان وقبيل��ه      

فعليهما أن يحرصا أن يرجع�ا ك�ل هم�س يش�عل فيهم�ا الغض�ب إل�ى جن�دي م�ن جن�ود           

فه�ال تعاون�ا الزوج�ان ف�ي ض�ربه وط�رده كم�ا فع�ل         . إبليس يقف معهما خلف الستار 

 الزوجان في القصة الرمزية؟

 ...المعاصي والذنوب ...! احذري -١٣

 :قال الفضيل بن عياض رحمه اهللا



ي ألعص��ي اهللا تع��الى ف��أعرف ذل��ك ف��ي خل��ق حم��اري وخ��ادمي وامرأت��ي وف��أر     إن��" 

 ".بيتي

إن هذا الشعور الذي بينه الفضيل بن عياض يبين أن المعصية لها أثرها على العب�د،   

فللمعصية آثار عقلية ونفسية وصحية على العاصي،  ب�ل وحت�ى آث�ار اجتماعي�ة ق�ال      

س��ورة " [ أي��ديكم ويعف��و ع��ن كثي��ر  وم��ا أص��ابكم م��ن مص��يبة فبم��ا كس��بت: " تع��الى

،  ف���الظلم ب���ين ال���زوجين معص���ية ال يرض���اها اهللا تع���الى والعالق���ة ب���ين    ]الش���ورى 

والتقص�ير ف�ي الحق�وق الزوجي�ة معص�ية،  وال�زواج        واج معص�ية، الزوجين قب�ل ال�ز  

من غير رضى الوالدين معصية وقد يرتكب الزوجان المحرمات فيرى آثار ذلك عل�ى  

الهما أو صحتهما،  وذل�ك م�ن عقوب�ة ال�ذنب ف�ي ال�دنيا قب�ل اآلخ�رة،          أوالدهما أو أمو

ب��ل أن أب��ا ال��درداء رض��ي اهللا عن��ه ب��ين لن��ا أن ال��بغض والكراهي��ة م��ن الن��اس تك��ون    

 : بسبب الذنوب،  حيث قال

إن العبد ليخلو بمعصية اهللا تعالى، فيلقي اهللا بغضه في قلوب الم�ؤمنين م�ن حي�ث    " 

 ".ال يشعر

أن يج�ددا التوب�ة دائم�ًا ليتحق�ق رض�ى اهللا عليهم�ا،  فيب�ارك لهم�ا ف�ي          فعلى الزوجين 

زواجهم��ا،  ويتج��اوزان ه��ذا الع��ائق لل��زواج الن��اجح وه��و ع��ائق المعص��ية،  ث��م أن       

الزوجين لو استقاما وأصلحا أمرهما فسيجدان أثر ذل�ك ف�ي حياتهم�ا الزوجي�ة،  وإن     

 .القصص والشواهد في هذا الباب كثيرة جدًا

 : العبرة المؤثرة وإليك هذه

 )فرقتنا المعصية( 

كن��ا مع��ًا ف��ي أطي��ب ح��ال،  وأهن��أ ب��ال،  زوج��ين س��عيدين متع��اونين عل��ى طاع��ة اهللا      

وعندنا القناعة والرضا،  طفلتنا مصباح الدار،  صوتها يفتق الزهور،  إنه�ا ريحان�ة   

تهت��ز،  ف��إذا ج��ن علين��ا اللي��ل ونام��ت الص��غيرة قم��ت مع��ه نس��بح اهللا،  ي��ؤمني ويرت��ل 

القرآن ترتيال، وذات يوم أردن�ا أن تكث�ر الفل�وس،  اقترح�ت عل�ى زوج�ي أن نش�تري        

أسهمًا ربوية،  لتكثر منها األموال،  فندخرها للعيال،  فوضعنا فيها كل ما نملك حتى 



حلي الشبكة،  ث�م انخفض�ت أس�هم الس�وق،  وأحسس�نا بالهلك�ة فأص�بح ال�دينار فلس�ًا          

يمح�ق  " لينا الديون والتبع�ات،  وعلمن�ا أن اهللا   وشربنا من الهموم كأسًا،  وكثرت ع

 ".الربا ويربي الصدقات 

وف��ي ليل��ة حزين��ة خ��وت فيه��ا الخزين��ة تش��اجرت م��ع زوج��ي،  فطلب��ت من��ه الط��الق      

فبكي��ت وبك��ت الص��غيرة،  وعب��ر ال��دموع الجاري��ة   –أن��ت ط��الق  -أن��ت ط��الق: فص��اح

 .يوم جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية: تذكرت جيدًا

 المعصية طلقتني: 

كن�ت مولع�ة بحف�الت األع�راس،  وأن�ا ام��رأة متحجب�ة،  وزوج�ي مت�دين،  وكثي�رًا م��ا          

 .كان يحذرني من االختالط في حفالت العرس

فإذا كان الجمي�ع نس�اء نزع�ت حج�ابي، وش�اركت ف�ي ال�رقص والغن�اء،  إن�ي جميل�ة           

غ�روري،   إنها أجمل من العروس فأشبع : وأحب أن أسمع النساء في تلك الليلة يقلن

وك��ان زوج��ي يوص��يني ك��ل م��رة بع��دم ن��زع حج��ابي خ��ارج بيت��ي،  وي��ذكرني بح��ديث   

أيما امرأة نزعت ثيابه�ا ف�ي غي�ر بي�ت زوجه�ا فق�د       : " الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ".هتكت ما بينها وبين ربها من ستر

وذات يوم سافر زوجي إلى إحدى دول الخليج،  وهناك ف�ي إح�دى ال�ديوانيات تج�ادل     

حول بنات دول الخليج أيهن أجمل؟ فقام أح�دهم وأحض�ر ش�ريط في�ديو خ�اص       شابان

ببلدي،  اشتراه سرًا بثمن باهظ،  فيه إحدى حفالت العرس وف�وجئ زوج�ي إذ رآن�ي    

 .أغني وأرقص وألفح بشعري،  ونصف صدري عاري

فأخذ الرجال في الديوانية يش�تهون مف�اتني،  فل�م يتمال�ك إال أن خ�رج مغاض�بًا وع�اد        

س��فره ونش��بت بين��ي وبين��ه معرك��ة انته��ت ب��الطالق،  وأن��ا اآلن معذب��ة وتعيس��ة    م��ن 

 .تطاردني الخطيئة في كل مكان

 :)ضارة –غير مناسبة ( بعض الوصفات الزوجية ...! احذري -١٤



شل حياتهن الزوجي�ة بس�بب الوص�فات الض�ارة م�ن      لقد تورط كثير من الزوجات في 

ك�ل ش�يء   ) ( عرفي�ه ح�دوده   ) (ه في�ك  ه�ذا يطمع�  : ( بعض النساء مثل ق�ول بعض�هن  

قد يكون منطلقها من عاطفتها وحبها وقد سقط كثي�رات ف�ي ه�ذا    ) حاضر على أمرك 

 .عاقبة هذه الوصفاتل بسبب عدم علمهن بالعائق وانقلب زواجهن الناجح إلى فش

كثي��ر م��ن النس��اء تس��مي أم ال��زوج عم��ة أو خال��ة،  وه��ذا م��ن ب��اب التق��دير له��ا وه��ذا 

 .شيء طيب

لكن يا عزيزتي الزوجة إن هذا ال يكفي بل حسن معاملة أم الزوج له أثر كبير عل�ى  و

حياتك ومستقبلك مع زوجك وأبنائك،  فعن�دما ي�رى من�ك حس�ن معاملت�ك م�ع والدت�ه،         

حتى ولو كانت قاسية معك أو ذات ألف�اظ نابي�ة أو خش�ونة ف�ي المعامل�ة فإن�ه س�يؤثر        

 .فيه تأثيرًا بالغًا ولو لم يصرح

أغلب المشاكل ب�ين الزوج�ة وأم ال�زوج نتيج�ة س�وء تف�اهم واخ�تالف فه�م نتيج�ة          إن 

الختالف الثقافة والسن والتجربة وكون كل منهما من جي�ل مختل�ف ع�ن اآلخ�ر وك�ل      

أهمس في أذن كل زوجة أن تكس�ب أم زوجه�ا   تربى على طريقة مختلفة وهنا منهما 

 .لعتب على أم زوجها دائمًالكي تعيش براحة بال وهدوء نفس فال تلقي باللوم وا

فالزوج���ة الذكي���ة تقاب���ل مواق���ف أم ال���زوج وكلماته���ا بابتس���امة نابع���ة م���ن القل���ب       

ومداعبتها بكلمة لطيفة أو بصمت جمي�ل عن�دها تم�ر ه�ذه المواق�ف والكلم�ات م�رور        

 .الكرام،  فمع الزمن تعتادين على ذلك وتعيشين في سعادة بال حقد وال مشاحنة

 تهادوا تحابوا

تتغاض��ين ع��ن هفواته��ا وتق��ابلين ش��دتها بل��ين       ذل��ك م��ع أم زوج��ك وس��وف    جرب��ي

األق��وال أو األعم��ال الت��ي  أنا برض��ا وعبوس��ها بابتس��امة وتلط��ف ،  علم��ًا ب��وغض��به

،  فهي تأمرك ة ألنها تعتبرك مثل ابنتها نتيجتجاهك غالبا تكون تصدر من أم الزوج 

بش��ر والتربي��ة والتعل��يم،  كم��ا ألنه��ا تح��ب ل��ك الخي��ر، ولك��ن الخ��تالف الطب��ائع ب��ين ال 

بالمش��اكل،  بينم��ا ل��و أظه��رت الزوج��ة  تح��دثأس��لفت وع��دم تقب��ل زوج��ة االب��ن ل��ذلك 



موافق��ة األم عل��ى كالمه��ا وال��دعاء له��ا ب��الخير ف��ي وجهه��ا لقض��ى عل��ى كثي��ر م��ن         

 .الخالفات في مهدها

ي��ه ك��ذلك تق��ديم اله��دايا ب��ين وق��ت وآخ��ر ل��ه أث��ر فع��ال،  ق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا عل   

 " .تهادوا تحابوا: " وسلم

 أم الزوج وتدخالتها

 :مشكلة تدخل أم الزوج

غالبًا ما يكون تدخل أم الزوج كثيرف�ي ه�ذه المرحل�ة؛ألن عالق�ة األم بابنه�ا م�ا زال�ت        

 .قوية

 والحل

على الزوجة أن تصبر على تدخل أم الزوج وتتف�اهم معه�ا به�دوء لتص�ل إل�ى       .١

 .حل مناسب

 .جعل الزوج سعيدًا آمنًا قرير العيناالحترام والحب بينهما ي .٢

لتعلم الزوجة أن مفت�اح قل�ب ال�زوج وحب�ه مخب�أ ف�ي قل�ب أم�ه،فإذا أرادت أن          .٣

 .تملكه فلتصل إلى قلب أمه

 .عدم إخبار األهل بالمشاكل والخالفات الزوجية الخاصة .٤

 كيف تجعلينه مهتمًا بك؟-١٦

 هل تشتكين من زوجك عدم اهتمامه بك؟

إنم�ا يملك�ن   .. ت من اللواتي يشتكين عدم اهتمام أزواجه�ن به�ن   هل تعلمين أن كثيرا

 هن أسباب هذا االهتمام؟ وأنهن يستطعن كسب اهتمام أزواجهن واستمالة قلوبهم؟

حين تبادر الزوجة بإب�داء اهتمامه�ا بزوجه�ا،  ول�و تكلف�ت ه�ذا تكلف�ًا،  فإنه�ا تض�من          

رأي�ه ف�ي األم�ور المهم�ة      مودته ومحبته واهتمامه،  وكذلك تشعره بأنها تعتم�د عل�ى  

 .وتقدر نصحه



 :أن تصنع األشياء التي يحبها زوجها حتى لو لم تكن تحبهاوعليها 

 .فال ترتدي المالبس المفضلة عندها إذا لم تكن مفضلة عنده  -

أن تدع زوجها يخرج مع أصدقائه بين فت�رة وأخ�رى فالزوج�ة الت�ي تح�ب زوجه�ا         -

اب الرج��ل م��ع أص��دقائه يغس��ل الكثي��ر م��ن  يج��ب أن تث��ق ب��ه ويج��ب أن تع��رف أن ذه�� 

 .متاعبه وكدره

إن أهم نتيجة يمكن أن تصل إليها الزوجة من إتباع ه�ذه التوجيه�ات   : أختي المسلمة

تجع��ل ك��ل م��ن ال��زوجين يش��عر أن الط��رف  .. أنه��ا س��تقود إل��ى عالق��ة زوجي��ة أفض��ل  

 ...اآلخر مثالي،  وال تنسى كوني له أمة يكون لك عبدًا 

 بنك الحب-١٧

لعب���ة مس���لية وناجح���ة ف���ي تنمي���ة الح���ب ب���ين ال���زوجين خاص���ة ) بن���ك الح���ب(لعب��ة  

واآلخ��رين عام��ة، وه��ي لعب��ة تش��به البن��ك المص��رفي ف��ي اعتماده��ا عل��ى العملي��ات       

،إال أنه���ا تختل���ف عنه���ا ف���ي المض���مون فالبن���ك    )اإليداع،الس���حب(المص���رفية مث���ل  

والس�لوكيات ف�ي    المصرفي يق�وم عل�ى المال،بينم�ا بن�ك الح�ب يق�وم عل�ى التص�رفات        

العالق���ة ب���ين الزوجين،وبالت���الي اعتب���ار األعم���ال والس���لوكيات اإليجابي���ة إي���داعات    

،وجملتها أرباح ،أم�ا األعم�ال الس�لبية م�ن الس�لوكيات والتص�رفات ف�يمكن اعتباره�ا         

 .سحوبات وجملتها خسائر

 لماذا بنك الحب؟

ف��ي بن��ك الح��ب  ف��ي البن��ك المص��رفي تحف��ظ أموالن��ا م��ن الض��ياع ويمك��ن س��حبها ،أم��ا 

ف���تحفظ العالق���ة الزوجي���ة بمتابع���ة حس���اباتنا م���ن إي���داعات وس���حوبات ،ف���ي البن���ك    

المص��رفي يش��عر الف��رد باألم��ان والثق��ة ف��ي المك��ان ،وك��ذلك ف��ي بن��ك الح��ب يش��عر         

الزوجان بأنهما ينميان حبهما بمتابعة األعمال اإليجابية ،فالبنك المصرفي ي�ؤمن لن�ا   

 .لحب يؤمن استقرارًا عاطفيًا ونفسيًا واجتماعيًا وأسريًااستقرارًا ماليًا،وكذلك بنك ا

 الهدف من لعبة بنك الحب



مساعدة الزوجين ف�ي مالحظ�ة س�لوكهما تج�اه بعض�هما ال�بعض وتقويم�ه أوًال ب�أول         

وإدراك اإليجابي واالستزادة منه،وتجنب السلبي حت�ى ال ينكش�ف الرص�يد،ومن اآلن    

ب�أول لجمي��ع التصرفات؛فس�وف تالحظ��ان    يمكنكم�ا حس��اب رص�يديكما بالتس��جيل أوالً  

أنكما سوف تزيدان من اإليداعات وتقلالن من السحوبات ،متمن�ين لكم�ا لعب�ة مس�لية     

 .وناجحة في تنمية الحب بينكما

 :اإلهمال التراكمي ...!! احذري -١٨

تصرفات ال توليها الزوجة اهتمامها، وال تكت�رث به�ا،  وتحس�بها هين�ة يس�يرة،  م�ع       

إذا اس��تمرت .. وق��د تص��بح خط��رًا عل��ى س��المة ال��زواج واس��تمراره       .. أنه��ا هام��ة  

 .وتراكمت

 :من هذه التصرفات

يتحدث الزوج باهتمام مع زوجته فتلتفت إلى الج�وال أو اله�اتف أو طفله�ا ال�ذي       -١

طل��ب منه��ا ش��يئًا وت��ذهب إلحض��اره ل��ه دون أن تعت��ذر لزوجه��ا أو تح��اول اس��تمهال     

 .ج عبارتهطفلها قليًال ريثما يتم الزو

يطلب الزوج كأس ماء أو عصير فتكلف الزوج�ة الخادم�ة أو أح�د أوالده�ا بتلبي�ة       -٢

 .طلبه،  دون أن تدرك أهمية تلبية طلبه بنفسها

ال اهتم�ام بطريق�ة التق�ديم وال    .. تضع الطع�ام لزوجه�ا وكأنه�ا تض�ع طع�ام لقط�ة         -٣

ناس��ية أن الع��ين .. ائ�دة  اكت�راث بالص��حون الت�ي فيه��ا الطع��ام،  وال بترتيبه�ا عل��ى الم   

 !!تذوق قبل أن يذوق الفم

وم�ع ه�ذا تحش�رها الزوج�ة     .. أوراق الزوج وأش�ياؤه عزي�زة علي�ه،  أثي�رة لدي�ه       -٤

 .دون اكتراث.. في الخزانة وكأنها تحشر أحذية أطفالها القديمة 

وتبق�ي عن�دهم س�اعتين أو    .. تستأذن الزوجة في زيارة أهلها س�اعة م�ن الزم�ان     -٥

من دون أن تكترث بإجراء اتصال ه�اتفي مع�ه تخب�ره في�ه باض�طرارها للت�أخر،        أكثر 

حتى لو كان ال�زوج يتج�اوز ع�ن ه�ذا التص�رف ويب�دي للزوج�ة ع�دم التض�ايق، لك�ن           



ه��ذا الت��راكم يتول��د عن��ده إحس��اس ب��أن   " ت��راكم األفع��ال الهين��ة  "ال��ذي نخش��اه ه��و  

ال�زوج ح�امًال عليه�ا،  ناقم�ًا     زوجته مهملة له،  غير مبالي�ة ب�ه،  وه�ذا ب�دوره يجع�ل      

 .ينفجر غاضبًا فجأة.. منها،  كارهًا لها

ما أخفها وأضعفها لكنها لو استمرت في النزول عل�ى ص�خرة   : تأملي في قطرة الماء

 .لفتتها

 :تجنبي التوافه الجسيمة-١٩

مش��كالت غي��ر جوهري��ة تن��تج ع��ن أس��باب تافه��ة ومك��ابرة وعن��اد ه��ي تواف��ه ف��ي           

تجعله�ا جس�يمة فع�ًال،     .. نموه�ا وش�دة تأثيره�ا وعظ�م خطره�ا      الحقيقة،  لك�ن س�رعة  

 .تقذف بالحب من النافذة،  وتنهي الحياة الزوجية بعد ذلك

فستص�ل إليه�ا غ�دًا،     ،صل إليها اآلن تتوجه باستمرار إلى أهداف إن لم  وهذه التوافه

وه���ذه التواف���ه تش���به هب���ات ال���ريح المتتالي���ة الت���ي يمك���ن أن تزع���زع ش���جرة األرز  

 .لضخمة ا

غض�بًا  -م�ن ث�م   -ويثي�ر  ،كما أن السلوك التافه كثيرًا ما يعبر ع�ن مش�اعر أكث�ر عمق�ًا     

 .يتصاعد تدريجيًا حتى يصل حدود االنفجار 

 :من هذه التوافه

 .تحدثك بأخطاء زوجك أمام اآلخرين    -١

 .السخرية من عدم قدرته على الكسب    -٢

 .انتقاد سلوكه    -٣

 .ادة في الكالمالتعبيرات الح    -٤

 .ضحكك أمامه لتذكرك شيئًا ترفضين إخباره به    -٥

.. ف��احفظي لس��انك   " وأرج��و أن تالحظ��ي أن جمي��ع تل��ك التواف��ه متص��لة باللس��ان       

 ".ليحفظك اهللا 



 اختبار

 :عندما أختلف مع زوجي وأشعر بأنني أخطأت

 أبادر إلى حل النزاع واالعتذار. 

 أعترف بخطئي،ولكنني ال أعتذر. 

 عتذر ألنني ال أحب أن أبدو ضعيفة أمام زوجيال أ. 

 : عودي نفسك

 ...وأنتما على خالف .. ال تغيب شمس ذلك اليوم 

الودود الولود الع�ؤود عل�ى   : كم من أهل الجنةؤنسا( النبي صلى اهللا عليه وسلم  قال

زوجه��ا الت��ي إذا غض��بت ج��اءت حت��ى تض��ع ي��دها ف��ي ي��د زوجه��ا ث��م تق��ول ال أذوق      

 ).ى غمضًا حتى ترض

 .المتحببة إلى زوجها بالقول الحسن والفعل الجميل والمنظر السار: فالودود

 .الكثيرة الوالدة : والولود

 .التي تعود زوجها بالنفع عمومًا ومن ذلك النفع األخروي الديني: والعؤود

م��ن ص��فاتها الرفيق��ة الكريم��ة أنه��ا ت��أبى عل��ى جفنيه��ا الن��وم حت��ى     : ال أذوق غمض��ًا

 .ها خوفًا من أن تلقى ربها وزوجها ساخط عليهايرضى عنها زوج

 ..أخيرًا 

إذا وقعتي ف�ي محن�ة يص�عب الخ�الص منه�ا فل�يس لك�ي إال ال�دعاء واللج�وء إل�ى اهللا           

ف�إذا تب�ت ودع�وتي ول�م ت�ري لإلجاب�ة       .. تعالى بعد أن تقدمي على التوبة من الذنوب 

ث�م أدع�ي وال تمل�ي     أثرًا فتفقدي أمرك،  فربما كانت التوبة غي�ر ص�حيحة فص�حيحها   

 .من الدعاء

بس��بب ذن��ب أو تقص��ير   الناجح��ة ق��د يك��ون إن الع��ائق ال��ذي يعت��ري الحي��اة الزوجي��ة   

أحدثه أحد الزوجين في عالقت�ه م�ع رب�ه،  وأراد اهللا تع�الى أن يلف�ت انتب�اه ال�زوجين        



إلي��ه،  لي��زداد قرب��ًا من��ه في��زول الع��ائق بكث��رة االس��تغفار وال��دعاء،  ألن��ه م��ن ل��زم          

 .ومن كل ضيق مخرجًاً  غفار يجعل اهللا له من كل هم فرجااالست

وكذلك ال�دعاء فإن�ه م�ن يكث�ر ال�دعاء متحلي�ًا بآداب�ه م�ن إخ�الص وطه�ارة واس�تقبال            

للقبلة والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم،  وعدم االستعجال؛ فإنه يستجاب له 

ك��م ت��دعو وال ت��رى : إذا ك��ان مطعم��ه ح��الل ومش��ربه ح��الل وإذا ج��اءك إبل��يس وق��ال  

أنا أتعب�د بال�دعاء،  وأن�ا م�وقن أن الج�واب حاص�ل غي�ر أن�ه ربم�ا ت�أخر           : إجابة؟ فقل

 .لحكمة ومصلحة أرادها اهللا تعالى

 !وكم من عائق في الحياة الزوجية قد زال بسبب الدعاء

 

 ..فكرة لمقاومة الملل الزوجي ١٤

 مضت ليلة الزفاف فهل مضى معها الحب والذكريات؟

على الزوجين فترات تنقلب فيها المحبة والمودة إلى نفور وبغض،وقد  قد يمر

يعتري الحياة الزوجية الملل وذلك بسبب تصرفات الزوجين،فالملل ال يولد من 

طبيعة الحياة الزوجية نفسها،وإنما يولد بسبب تصرفات الزوجين الناتجة عن قلة 

 .سياسيةالوعي ،وارتفاع نسبة الضغوط النفسية واالجتماعية وال

 :هناك وصايا أساسية لمقاومة الفتور والملل في الحياة الزوجية منها

 .االحترام المتبادل بين الزوجين .١

أكثر ما يكرهه الرجل أن تكون زوجته نكدية أو كثيرة الشكوى فتحيل حياتهم  .٢

 .إلى جحيم 

اللجوء إلى حل المشكلة من بدايتها عن طريق المناقشة،أما إهمالها فيجعل  .٣

أكثر صعوبة ،وال بد أن تخلو المناقشة من التجريح أو لمس كبرياء الحل 

اآلخر أو كرامته ،وتجنبي نبرة السخرية واالستهزاء ،فمن السهل جدًا جرح 

 .كرامة اآلخر ولكن من الصعب عالج هذا الجرح



 .المصارحة بين الطرفين .٤

 .حسن اإلنصات ،وعدم المقاطعة ،واالهتمام لما يقوله الجانب اآلخر .٥

غيير الحالة الجسمية ساعة الغضب،لتفريغ الطاقة العصبية مثل المشي أو ت .٦

 .المجلس إذا كان واقفًا

 .زيارة األهل واألصدقاء .٧

االبتعاد الجسدي لفترة مؤقتة ليتم االشتياق؛كذهاب الزوجة بعض األيام إلى  .٨

 .بيت أهلها

أثناء خروج الزوجين في نزهة من األفضل أن يقوم أحدهما بطرح أحد  .٩

موضوعات التي قرأها في كتاب ليتم مناقشتها بشكل شيق،فذلك له دور ال

 .كبير في إثراء الجلسة

فإن لها أثرًا كبيرًا فعندما تنظرين إلى زوجك أو ينظر :النظرة الحانية  .١٠

هو إليك، فكري أثناء النظرة بمحبته أو بحبه فإنه سوف يقرأ ذلك من خالل 

 .دةعينيك وحركاتك دون أن تنطقي بكلمة واح

 .أخبريه بأنك مازلت ترينه وسيمًا من وقت آلخر .١١

 .أخبريه بأنك تحبيه .١٢

خططا لوجبة تصنعانها معًا أو أي عمل في المنزل لزيادة العالقة  .١٣

 .الحميمة بينكما

وذلك عن طريق التغيير إما في البيت !اجعلي من نفسك أربع زوجات  .١٤

لزوجة فن التنويع أو النفس ،والتغيير في النفس هو األهم فال بد أن تجيد ا

في الملبس أو المكياج أو تسريحة الشعر،كذلك على الزوج أن يغير من 

 .سلوكه ويجدد الطرق التي يتجمل فيها لزوجته كما تتجمل له

 .على الزوج أن يالطف زوجته ويداعبها .١٥



المرح والمزاح بين الزوجين؛فالرجل يعشق المرأة المرحة التي  .١٦

 تتمتع بروح الدعابة؟

 .باآلخر أثناء مرضهاالعتناء  .١٧

كن على اتصال دائمًا بها ،كلمها في اليوم أكثر من مرة، قل لها  .١٨

بصدق إنك مشتاق جدًا للعودة إلى البيت ورؤيتها ،اتصل بها فقط لتقول إنك 

 .كنت تفكر فيها وأنت كذلك

قد تكون المفاجآت الرومانسية بسيطة لكنها لها أثر جميل على من  .١٩

 .يه بعشاء رومانسيمثال على ذلك تفاجئ:تحب 

الدعاء وذكر اهللا في جميع األوقات ،فذكر اهللا يريح النفس ويشعرها  .٢٠

 .بالطمأنينة

 
 


